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مقدمه
وظیفه توسعه و نبوده و در این رابطهپذیر وري و حفظ سالمت جامعه بدون تدوین و رعایت استانداردها امکانسطح کیفیت و بهرهءرتقاا

هاي فکري،زمینهدرخدمات و توسعه همکاري المللی کاالها وگسترش استانداردسازي و در نتیجه ایجاد تسهیالت الزم درزمینه تبادل بین

هاي ارتباطی بین رسد در صورت فراهم نمودن زمینهباشد. به نظر میاستاندارد ایران میملیاقتصادي بر عهده سازمانعلمی، فنی و

س و مراکز پژوهشی و صاحبان صنایع و عرضه کنندگان کاال و خدمات، به منظور تهیه استانداردهاي پژوهش محور بر اسایمراکزدانشگاه

توان اذعان داشت که استانداردها، حلقه اتصال بنابراین میخواهد گردیدرشد و پیشرفت مضاعف کشور فراهم هايزمینهنیازهاي جامعه، 

باشد.ه شده با کیفیت مطلوب میئبین دانش تولید شده توسط متولیان تولید علم و محصوالت ارا

ها و تحقیقات خود را ي پژوهش شکل بگیرد و همچنین مراکز تولید علم نتایج پژوهشبا این توصیف در صورتی که استانداردسازي بر مبنا

از طرفی به دلیل سازي نمایند، عرضه کنندگان محصوالت، گرایش به ارائه محصول با کیفیت را پیدا خواهند کرد.در استانداردها پیاده

هاي کشور هدفمند نیز در راستاي خواستههاي علمیسطح جامعه، پژوهشو تحقیقاتی به رفع نیازهاي مشتریان در مندي مراکز علمیعالقه

ثرتري برداشت. ؤهاي مگامباشد می"تبدیل علم به ثروت ملی"که هماناتحقق این هدف کالن راستاي توان در میخواهد شد و نهایتاً

کشور و یره علمیتکمیل زنجدر راستاي،ر دسازي در کشونظام استاندارپژوهشی و تحقیقاتی مرجع مهمترینپژوهشگاه استاندارد به عنوان 

نیز دانش و پژوهش از سویی دیگر، و از یک سو اتتولیدصنایع وبین پل ارتباطی ایجاد و نیز ت محصوالت و خدمابهکسب اعتماد ملی 

مراکز پژوهشی به رفع نیازهاي علمیوکارهاي الزم، ضمن هدایت دانشگاهها و گرفتن سازمناسب و در نظراست با ایجاد بستردرصدد 

را به منظور معرفی و انتقال "تدوین استانداردهاي پژوهش محور"و"کشور به استانداردهاي علمیتبدیل یافته"استانداردسازي، مقدمات

وه پژوهشی و بیش از یکصد وجود چهار پژوهشکده، پانزده گرسطح جامعه فراهم سازد. به صنایع، مراکز خدماتی و نهایتاًهاي علمیپیشرفت

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

اهداف و برنامه هاي خود، اصل ستاي تحقق چشم انداز، ماموریت ها، پژوهشگاه استاندارد نیز همانند بسیاري از نهادهاي دانش محور، در را

بهبودباآنبهدستیابیزمینهقرار داده است و این اصل حاصل نخواهد شد مگراینکههاي خودفعالیتسرلوحهرا درعملکردمستمربهبود

پذیر گردد.امکانعملکردمدیریت
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دهد. نظام را نشان میهاحاصل از انجام آنجیو نتایسازمانيهاتیو فعالفیوظاها،تیانجام مأموریبه طور کلی نظام ارزیابی عملکرد چگونگ

میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه مقایسه،اندازه گیري،یند سنجشآفرارزیابی عملکرد 

یک فرصت قابل ،ارزیابی.باشدر میستممهاي معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگري، اصالح و بهبودپوشش معین با شاخصحتت

منظوربدین . باشدها و نهادها میدر تمامی سازمانهاي در جریان، مدیریت کارآمد و تسریع در ایجاد تغییر و تحول فعالیتتوجه براي توسعه

خودعملکرددسترسی ثبت گزارشاتهمکارانتمامیونموده) ساعپ(پژوهشگاهعلمیاطالعاتسامانهاندازيراهبهاقداماستاندارد پژوهشگاه

ها و دفاتر هاي اختصاصی پژوهشکدهسامانه ساعپ با تعریف شاخصباشند. دارا میمذکور سامانههفتگی و ماهیانه دربه صورت روزانه،را

هاي درون و طرحکتب،مقاالت،مانند هاي اختصاصیشاخصگیرد به این ترتیب کهمیقراراستفادهمورد	پژوهشگاهپرسنلتوسط	ستادي

ستاديودفاترهاپژوهشکدهدرکههاییفعالیتنوعبراساسهاي مورد آزمون و ... ها، نمونهبرگزاري همایشبرون سازمانی، تدوین استاندارد،

شد.باثبت گردیده و قابلیت اخذ گزارشات متنوع مدیریتی را دارا میدرسامانهمجموعه،هرمدیرانییدتأباگیرد،میانجام

به 1394سال در هاي مختلف پژوهشگاه عملکرد بخشمربوط به ارائه آمار نیز و اطالعاتتنظیمو آوري، بررسیجمعنتیجه گزارش حاضر

(ساعپ) در جداول شماره در سامانه اطالعات علمی پژوهشگاهساالنهبر اساس اطالعات ثبت شده گزارش این باشد.میترتیب ساختار سازمانی

.استهاي پژوهشی در پیوست اطالعاتی درج شدهارائه گردیده است. آمار تفصیلی و جزئیات مربوط به فعالیت20تا 1و نمودارهاي 12تا 1

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

باشد. بر عهده واحدهاي مربوطه میو تائید شده مسئولیت صحت اطالعات ثبت شده لذااندنموده

هاي مربوط به طرحآمار ،به منظور دستیابی به اطالعات صحیحو پژوهشی به پیشنهاد معاون محترم الزم به ذکر است در گزارش اخیر 

در 19و 18، 9، 8، 1(بندهاي و مصوب کمیته ملیانجامهاي در دست و تدوینهاي برگزار شده آموزشون و برون سازمانی، پژوهشی در

اخذ گردیده است. ربطبا تایید مدیران محترم ذیو مربوطهر از دفات)2و 1جدول 
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1394مهمترین فعالیت هاي پژوهشگاه استاندارد در سال 

هاي هیأت امناء پژوهشگاه استانداردفعالیت-الف
خصوص موضوعات ارسالی ازحوزه هاي مختلف پژوهشگاه جهت طرح درکمیسیون دائمیبررسی کارشناسی در .1
تهیه دستور جلسات کمیسیون دائمی و هیات امنا.2
احکام و دوره فعالیت اعضاي هیات امنا قبلی و اعضاي هیات امنا جدیداقدام در خصوص تمدید.3
28/11/94مورخ - برگزاري هشتمین نشست کمیسیون دائمی پژوهشگاه.4
19/12/94مورخ -برگزاري هشتمین نشست هیات امناء پژوهشگاه.5
:ذیلاز هیات امنا پژوهشگاه به شرح مصوباتاخذ.6
پژوهشگاه جهت طرح در کمیسیون دائمی و هیات امنايدراهبربازنگري پیش نویس برنامه-6-1
1394تصویب ضریب حقوق اعضاء هیات علمی در سال -6-2
1394اعضاء غیر هیات علمی در سال تصویب ضریب حقوق -6-3
1394تعیین میزان اعتبارات خارج از شمول پژوهشگاه در سال -6-4
بر اساس گزارش حسابرس منتخب هیات امناء1393تصویب صورت هاي مالی سال -6-5
1393ي بودجه تفصیلی سال بررسی و تصویب اصالحیه-6-6
1394ي تفصیلی سال بررسی و تصویب بودجه-6-7
1394تعیین حسابرس براي سال -6-8
94افزایش فوق العاده مدیریت رئیس پژوهشگاه استاندارد در سال -6-9
آیین نامه مالی معامالتی پژوهشگاهتصویب -6-10
به کارگیري امین اموال و کارپرداز قراردادي-6-11
تعیین اعضاي کمیسیون دائمی پژوهشگاه-6-12
به عضو هیات علمییک نفر از کارکنان پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزي ت مجوز تبدیل وضعی-6-13
یک از نفر از اعضاي هیأت علمی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمانمجوز تعویق بازنشستگی -6-14
دار مصوب در پژوهشگاههاي سازمانی ستارهبه کارگیري اعضاي هیات علمی پیمانی جهت تصدي پست-6-15
فوق العاده مدیریت مشاور رئیس پژوهشگاهبرقراري-6-16
تعیین میزان تعرفه ارزیابی آزمایشگاه ها-6-17

هاي حوزه پشتیبانی و توسعه منابع انسانیب ـ فعالیت
امور اداري و خدمات کارکنان 

استقرار کمیته سرمایه انسانی پژوهشگاه.1
نفر نیروي کار موقت به قرارداد کار معین5تبدیل وضعیت و نفر نیروي حجمی به نیروي کار موقت33تبدیل وضعیت .2
ارتقاء رتبه و پایه استحقاقی کلیه پرسنل حائز شرایط الزم.3
برگزاري جلسات هیات اجرائی منابع انسانی.4
بروز رسانی و تکمیل آمار و مشخصات فردي پرسنل پژوهشگاه در سامانه کارگزینی.5
ل پژوهشگاهبازبینی و اصالح سنوات خدمتی کلیه پرسن.6
انعقاد قراردادهاي آموزشی، پژوهشی و فناوري.7
ساماندهی پرسنل در امور مربوط به مجتمع هاي رفاهی اعم از نوشهر، سرعین، مشهد و مهمانسراي استان ها.8
تعویض کارت ملی قدیمی همکاران به کارت ملی هوشمند طبق قرارداد منعقد شده با دفتر پیشخوان دولت.9

یمی همکاران با شناسنامه جدید طبق قرارداد منعقده شده با اداره کل ثبت احوال استان البرزتعویض شناسنامه قد.10
عقد قرارداد تفاهم نامه با بانک مهر اقتصاد جهت اخذ وام براي همکاران.11
و مت کارت ایرانشرکت سال، ثمین رهاوران اورنگعقد تفاهم نامه همکاري جهت ارائه خدمات رفاهی به کارکنان پژوهشگاه (شامل شرکت .12

آژانس هواپیمایی پرواز نقره اي)
ساماندهی خرید تجهیزات براي پژوهشکده ها.13
ساماندهی حوزه نقلیه و کاهش هزینه هاي ایاب و ذهاب .14
تامین اعتبار ورزش همکاران و برگزاري مسابقات مختلف در رشته هاي متنوع ورزشی.15
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برنامه ریزي 
 با پژوهشکده ها و حوزه هاي ستادي پژوهشگاه در زمینه برنامه ریزي جلساتتشکیل*

 تهیه فرمت برنامه ریزي عملیاتی پنج ساله پژوهشگاه
 در خصوص برنامه ریزي با پژوهشکده ها و حوزه هاي ستادي جلساتموافقت نامه با پژوهشکده ها و تشکیل تهیه فرمت

دستدرمربوطه،هايکارگروهوکمیتهدرجلسه16ازبیشبرگزاريبانیز1399تا 1395بازه زمانی د راهبردي پژوهشگاه استاندارد در سن*
.باشدمیتدوین

بودجه 
 95سال الیحه بودجه درصدي مبلغ اختصاص داده شده براي حقوق و مزایاي مستمر پرسنل پژوهشگاه در 74رشد
 میلیون ریال149200دارایی هاي سرمایه اي به مبلغگشایش اعتبار در هزینه هاي پژوهشی و تملک
 95درصدي جمع کل اعتبارات پژوهشگاه در سال 88.43رشد

تشکیالت

و تصویب اولیه آن پژوهشگاه کارکنانوظایفشرحپیش نویس تدوینوتهیه
جدیدسازمانیچارتتهیه پیش نویس اولیهوپژوهشگاهبررسی تغییرات پیشنهادي در نمودار سازمانی

یفعالیت هاي پژوهش- ج
1394برگزاري جشنواره پژوهش در سال .1
مقاله علمی 25مقاله علمی پژوهشی و ISI ،53مقاله 34(و کارشناسان پژوهشگاهیعلماتیتوسط اعضا هچاپ شده مقاله علمی 112تدوین .2

ترویجی و سایر موارد)
توسط اعضا هیات علمی و کارشناسان پژوهشگاهمقاله در کنفرانس ها و همایش هاي ملی و بین المللی(پوستر و سخنرانی)126ارائه  .3
و کارشناسان پژوهشگاهیعلماتیتوسط اعضا هعنوان کتاب5تألیف.4
اعضاي هیات علمی و کارشناسان پژوهشگاهسخنرانی علمی مورد 5.29
همکاري هاي علمی پژوهشی نامه تفاهم4انعقاد.6
پروژه برون سازمانی) 37-پروژه درون سازمانی3طرح پژوهشی (40اتمام .7
)در دست انجامتحقیقاتیطرح هاي(ايقرارداد پژوهشی و خدمات مشاوره93انعقاد .8
نفر از اعضاي هیأت علمی و کارشناسان54تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت) به .9

شوراي پژوهشیاتجلسو کارگروه لوگو، سمینار ارائه دستاوردهاي طرح هاي تحقیقاتیمربوط بهات جلسبرگزاري .10

یآموزشهايفعالیت-د

(نفر/ساعت) دوره و کارگاه آموزشی درون و برون سازمانی61156برگزاري .1
(نفر/ساعت) دوره هاي مدیران کنترل کیفیت2792برگزاري .2
(نفر/ ساعت) دوره هاي کارآموزي دانشجویان31072برگزاري .3
/ ساعت) کارگاه استانداردسازي براي صنایع، دانشجویان و اساتید(نفر2344برگزاري .4
دوره آموزشی و کارگاه استاندارد سازي380ارزشیابی بیش از .5
هاي آموزشی ویژه کارمندان دولت در استان تهران و البرزتمدید مجوز برگزاري دوره.6
64( "تدوین فرآیند و تهیه محتواي دوره هاي کارآموزي در زمینه محصوالت (کاال/خدمات) مشمول استاندارد اجباري"فاز اول پروژه اجراي.7

عنوان جزوه)
ISO/IECتدوین تک پودمان مدیریت کیفیت آزمایشگاههاي طبی بر اساس .8 15189
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تصویب و شروع پروژه هاي آموزشی با موضوعات ذیل:.9
مفاهیم استانداردسازي به آموزشهاي رسمی کشور(مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم)ورود- 1-9
تهیه بانک اطالعاتی جامع رشته هاي مورد پذیرش کارشناسان استاندارد و مدیران کنترل کیفیت- 2-9
ن استاندارد، مدیران کنترل کیفیتتعیین اولویتهاي آموزشی (نیاز سنجی آموزشی) پرسنل سازمان ملی استاندارد ایران، کارشناسا- 3-9
فاز دوم پروژه تدوین فرآیند و تهیه محتواي دوره هاي کارآموزي در زمینه محصوالت (کاال/خدمات) مشمول استاندارد اجباري- 4-9

سمینار دفاع پروپوزال دانشجویان دوره دکتري پژوهش محور پژوهشگاه استاندارد3برگزاري.10
از رساله دانشجوي دکتري پژوهش محور پژوهشگاه استاندارد (رشته علوم و صنایع غذایی)برگزاري اولین سمینار دفاع.11
برق مکانیک و ساختمانپژوهشکدهتوسطدر کشور"حریقاطفاواعالمهايطراحی سامانهاصولواستانداردها"آموزشیسمیناربرگزاري اولین.12

هاي فناوري اطالعات و ارزیابیفعالیت–هـ

سامانه جامع اطالعات علمی پژوهشگاهتوسعه .1
راه اندازي و پشتیبانی سامانه سینا در پژوهشگاهو فرایند آزمون در پژوهشگاه اتوماسیون توسعه و راه اندازي سامانه .2
راه اندازي و بروزرسانی روندهاي خودکار دریافت نسخ پشتیبان از سامانه هاي نرم افزاري موجود و بانک هاي اطالعاتی آنها .3
تصویب نامه شوراي عالی اداري به هايپژوهشگاه طبق برنامهدر "يو هوشمندسازکیدولت الکترون"و "عملکرد مدیریت"کمیته دو استقرار .4

، تدوین آیین نامه ها و مستندات مربوطه، برگزاري جلسات و ...20/01/1393تاریخ 560/93/206شماره 
اتوماسیون مکاتبات اداري پژوهشگاه و سازمان ملی استانداردپشتیبانی و همکاري در یکپارچه سازي سامانه.5
به روزرسانی شناسنامه کلیه سیستم هاي کامپیوتري پژوهشگاه .6
)SEOبهینه سازي کد ها و محتواي پورتال پژوهشگاه (.7
ارتقاء و پشتیبانی آنتی ویروس هاي سیستم ها.8
از رده خارج و مستهلکيهاچیسوئضیتعوو ارتقاء سخت افزاري و تعویض قطعات معیوب سیستم ها.9

شبکه پژوهشگاهاتمستندبه روز رسانی .10
با سامانه ذخیره سازي مرکزيحافظه سامانه مجازيیکپارچه سازي .11
) ماشین هاي مجازيHAراه اندازي زیرسامانه افزایش قابلیت دسترسی (.12
) از ماشین هاي مجازيonlineراه اندازي زیرسامانه پشتیبان گیري برخط(.13
IPSتوسعه و پشتیبانی الیه امنیتی .14

توسعه سامانه مانیتورینگ شبکه.15
توسعه شبکه داخلی در ساختمان هاي ستادي و پژوهشکده ها .16
سیستم هاي نرم افزاري کاربردي و سیستم هاي عامل و به روزرسانی ارتقاء .17
ایرانپشتیبانی و ارائه سرویس به دانشگاه جامع علمی کاربردي سازمان ملی استاندارد .18

هیأت علمیحوزههاي فعالیت-و
ارتقاء مرتبه دو عضو هیات علمی از مرتبه مربی به استادیار.1
بررسی و پیگیري امور مربوط به ارتقاء مرتبه یک عضو هیات علمی از استادیار به دانشیار.2
تبدیل وضعیت دو نفر از کارشناسان به عضو هیات علمی .3
پیمانی به رسمی آزمایشیتبدیل وضعیت یک عضو هیات علمی از .4
94و بهمن 94شرکت در دو فراخوان شهریور .5

استانداردهاي تدوینفعالیت- ز
مورد صدور ابالغیه و قرارداد تدوین استاندارد ( ملی و پژوهش محور ) 1.447
.)موضوع در دست تدوین می باشد414( پژوهشگاهیعلماتیهيتوسط کارشناسان و اعضایاستاندارد مل258نیتدو.2
پژوهشگاهیعلماتیهيتوسط کارشناسان و اعضاپیشنهاد تدوین در کمیته برنامه ریزي 7938بررسی و اظهارنظر در مورد .3
کمیته (کمیته هاي اولیه، فنی، نهایی، ویراستاري و در دست تدوینملی پیش نویس استانداردهاي 950بیش از و اظهارنظر در موردیبررس.4

ملی)
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المللی ایزو توسط دبیران منتخب پژوهشگاه و پایش عملکرد کمیته هاي متناظر کمیته فنی، فرعی و گروه هاي کاري متناظر بین96اداره .5
المللیبین

نویس استانداردهاي بین المللیاظهارنظر در مورد پیش500استاندارد بین المللی و بیش از 4پیشنهاد .6
يزیبرنامه رتهیمورد در کم31بیپژوهشگاه استاندارد و تصویپژوهشيموضوع استاندارد پژوهش محور توسط شورا50یبررس.7
مورد خدمات آموزشی مرتبط با تدوین استاندارد60ائه بیش از ار.8
ارائه خدمات تهیه منابع براي دبیران پژوهشگاه و سازمان ملی استاندارد .9

ین وصدور قراردادهاي کمیته هاي متناظر بین المللی توسط دفتر تد.10
ایجاد بانک اطالعات مدارك تدوین استاندارد همکاران پژوهشگاه.١١

هاي مدیریت کیفیت و بازرسیسیستمـ ح
proficiency testing (PT)ایجاد مرکز آزمون مهارت .1

هابراي آزمایشگاهPTاجراي الگوهاي آزمون مهارت .2
آزمایشگاه در استان تهران)287(ارزیابی آزمایشگاه هاي همکار.3
استاندارد کارخانه اي)16(عقد قرارداد براي گذاري استانداردهاي کارخانه اي تدوین و صحه.4
شرکت)6(مشاوره استانداردسازي به کلینیک هاي استانداردفعالیت.5
برگزاري دوره هاي آموزشی تخصصی کیفیت.6
طرح برگردان استانداردها به انگلیسی، استخراج قوانین مرتبط با 3شامل واگذار شده معاونت استانداردسازي و آموزشاجراي طرح هاي .7

استاندارد، شناسایی استانداردهاي حوزه خدمات)
قرارداد)52(عقد 94در سال ادامه پروژه تجا .8
(شامل بازرسی تجهیزات تفریحی، ایمنی تجهیزات مهدکودك ها، تجهیزات ورزشی مستقر هدایت سه طرح از طرح هاي متمرکز معاونت نظارت.9

در پارك ها)
فنی و خدمات،  صادرات و واردات کاال)تعیین تعرفه بازرسی.10

سایر فعالیت ها-ط
و ...)تیتعرفه و ماهنییداخل، عرضه بازار و طرح ها، صادرات و واردات، تعدینمونه ( تول10000از شیبيانجام آزمون بر رو.1
نفر ساعت5300بازدید و همکاري در ارزیابی آزمایشگاه هاي همکار و شرکت هاي بازرسی به میزان بیش از .2
روش آزمون جدید6آزمایشگاه و 3راه اندازي .3
کشاورزيوغذاییصنایعپژوهشکدهتوسطایزو،دامخوراكالمللیبینکمیتهدرجدیدرسمیایجاد کارگروه.4



ISO rsc CODEX

1394لاس -اه هدکشهوژپ و داتس - هاگشهوژپ یشهوژپ درکلمع هصالخ - 1هرامش لودج
/دادعت

تعاس رفن تیلاعف عون فیدر

258 یلم هتیمک بوصم
درادناتسا نیودت 1414 نیودت تسد رد

7938 هدش رظنراهظا تاعوضوم دادعت-يزیر همانرب هتیمک رد نیودت تاداهنشیپ دروم رد رظنراهظا و یسررب 2
55 هیلوا هتیمک

تسد رد یلم ياهدرادناتسا سیون شیپ دروم رد رظنراهظا
نیودت 3

159 ینف هتیمک
143 ییاهن هتیمک
122 يراتساریو

899 هدش رظنراهظا تاعوضوم دادعت-یلم هتیمک-نیودت تسد رد یلم ياهدرادناتسا سیون شیپ دروم رد رظنراهظا 4

8 داجیا - رظانتم يراک ياه هورگ و یعرف ،ینف ياه هتیمک
, , 5

96 هرادا
36 عنتمم

یلاسرا ياه سیون شیپ دروم رد رظنراهظا و یسررب
یللملا نیب ياهدرادناتسا 6

306 رظنراهظا اب دییات
163 رظنراهظا نودب دییات
7 دییات مدع

4 یللملا نیب درادناتسا نیودت داهنشیپ 7
8080 هاگشهوژپ ناراکمه

- یشزومآ هرود/ هاگراک رد هاگشهوژپ ناراکمه تکرش
تعاسرفن 8104 ناریدم

656 ییازفا شناد-یملع تایه
40 يزاسدرادناتسا هاگراک

- یشزومآ هرود/ هاگراک رد هاگشهوژپ ناراکمه سیردت
تعاس 9

178 یضاقتم لحم رد هژیو هاگراک
608 تیفیک لرتنک ناریدم
114 اه هدکشهوژپ یلخاد هاگراک

4280 نایوجشناد يزومآراک
677 ینادراک

شزومآ زکارم رد هاگشهوژپ ناراکمه سیردت
تعاس-یملع تایه ياضعا هژیو-اه هاگشناد/یلاع 10

527 یسانشراک
98 دشرا یسانشراک
52 يرتکد

8

برگزاري همایش ها و سمینارهاي تخصصی 111 برگزاري همایش/سمینار
1 همکاري در برگزاري همایش/سمینار



1394لاس -اه هدکشهوژپ و داتس - هاگشهوژپ یشهوژپ درکلمع هصالخ - 1هرامش لودج همادا
رفن/دادعت

تعاس تیلاعف عون فیدر

34 ISI

هدش پاچ یملع تالاقم 12

2 یلیلحت
0 همجرت
3 یجیورت و یملع
5 بلاطم يروآدرگ
0 ینف شرازگ
0 زت زا جرختسم

53 یشهوژپ یملع
5 يرورم
0 هاتوک
0 تشاددای
10 ریاس
56 یللملا نیب - رتسوپ هئارا

اه سنارفنک و اه شیامه رد هدش هئارا تالاقم 13

12 یلخاد - رتسوپ هئارا
15 زوجم ياراد یلم - رتسوپ هئارا
20 ینارنخس - یللملا نیب سنارفنک
4 ینارنخس - یلخاد سنارفنک
19 ینارنخس - زوجم ياراد یلم سنارفنک
5 باتک

یصصخت نوتم همجرت و فیلات 14

19 یشزومآ هوزج
0 تلفمپ
0 یتامدخ هتسب
1 یناسر عالطا روشورب
1 ریاس

208 یشهوژپ - یشزومآ
ياهدحاو هب ینف و یشهوژپ ،يا هرواشم تامدخ هئارا
تعاسرفن - یهاگشیامزآ و یتامدخ ،يدیلوت 151905 ینف

2875 يا هرواشم
2912 راکمه هاگشیامزآ یبایزرا

و راکمه ياه هاگشیامزآ یبایزرا رد يراکمه/دیدزاب
تعاسرفن - یسرزاب ياه تکرش 162352 NACL-P13ای 17025يزیمم

48 یسرزاب تکرش یبایزرا
0 ناهج

يروآون 170 روشک
1 هسسوم
0 هدش غالبا

ینامزاس نورد یتاقیقحت و یشهوژپ ياه حرط 183 هتفای همتاخ
0 دکار

9



1394لاس -اه هدکشهوژپ و داتس - هاگشهوژپ یشهوژپ درکلمع هصالخ - 1هرامش لودج همادا
رفن/دادعت

تعاس تیلاعف عون فیدر

93 هدش غالبا لماش - ینامزاس نورب یتاقیقحت و یشهوژپ ياه حرط
ياه حرط/نومزآ و هرواشم تامدخ/یتاقیقحت ياهدادرارق
زکرمتم ياه حرط و نامزاس یغالبا

1937 هتفای همتاخ
1 دکار

3605 لخاد دیلوت

نومزآ دروم هنومن 20

2864 اهاط حرط و رازاب هضرع
2064 یتادراو و یتارداص
797 تیهام نییعت و هفرعت نییعت
762 ریاس

81708 نومزآ دراوم
10092 هدش نومزآ ياه هنومن لک عمج

372 حرط رد يراکمه - یشهوژپ و یشزومآ یملع زکارم اب يراکمه
تعاسرفن - تالاقم/بتک يراتساریو/اه حرط 21

290 تالاقم/بتک يراتساریو
0 لمعلاروتسد - همان هویش - همان نییآ

درواتسد 22
1 ینف شناد نیودت
0 هحیال - تسایس - دربهار
0 یملع هیرظن
0 ریاس
1 همان نایاپ يرواد

- یلیصحت ياه هژورپ/تالاقم/اه همان نایاپ
رواد/رواشم/امنهار داتسا 23

10 تالاقم يرواد
12 امنهار داتسا-ییوجشناد همان نایاپ تیاده
8 رواشم داتسا-ییوجشناد همان نایاپ تیاده
2 امنهار داتسا-ییوجشناد ياه هژورپ تیاده
1 رواشم داتسا-ییوجشناد ياه هژورپ تیاده
0 ISI

یملع ینارنخس 24
3 یشهوژپ یملع
5 یللملا نیب سنارفنک
19 یلم سنارفنک
2 ریاس

808 ینامزاس نورب

تعاسرفن - تاسلج رد تکرش 25
1303 ینامزاس نورد
174 تایاکش هب یگدیسر
233 ریاس
71 همان نییآ

- اه لمعلاروتسد و ییارجا ياه شور ،اه همان نییآ نیودت
تعاسرفن 26503 لمعلاروتسد

227 ییارجا شور

10



1394لاس -اه هدکشهوژپ و داتس - هاگشهوژپ یشهوژپ درکلمع هصالخ - 1هرامش لودج همادا
رفن/دادعت

تعاس تیلاعف عون فیدر

3 هاگشیامزآ
دیدج نومزآ/هاگشیامزآ يزادنا هار 276 دیدج نومزآ

0 يرنه و یبدا عیدب راثآ/یملع هیرظن/فاشتکا/عارتخا 28

3 یلم
یملع ياه ناشن و زیاوج 29

0 یللملا نیب

1 ینامزاس نورب ياه حرط تارابتعا لحم زا تازیهجت هیهت 30

11 ینامزاس نورب ياه لازوپورپ 31

11
عناوین و شرح جزئیات بندهاي جدول فوق در پیوست اطالعاتی درج گردیده است.



ISOIECCODEX

1394لاس -اه هدکشهوژپ - هاگشهوژپ یشهوژپ درکلمع هصالخ - 2هرامش لودج
و یمیش

یمیشورتپ
ییاذغ عیانص
يزرواشک و

کیناکم-قرب
نامتخاس و

ياه متسیس
تیریدم
و تیفیک
یسرزاب

تیلاعف عون فیدر

123 54 73 8 یلم هتیمک بوصم
درادناتسا نیودت 1

149 85 139 6 نیودت تسد رد

5127 730 2020 61
-يزیر همانرب هتیمک رد نیودت تاداهنشیپ دروم رد رظنراهظا و یسررب
هدش رظنراهظا تاعوضوم دادعت 2

16 36 2 1 هیلوا هتیمک

ياهدرادناتسا سیون شیپ دروم رد رظنراهظا
نیودت تسد رد یلم 3

73 79 4 2 ینف هتیمک

51 70 19 3 ییاهن هتیمک

40 43 27 12 يراتساریو

391 191 231 77
-نیودت تسد رد یلم ياهدرادناتسا سیون شیپ دروم رد رظنراهظا
هدش رظنراهظا تاعوضوم دادعت-یلم هتیمک 4

1 5 2 0 داجیا يراک ياه هورگ و یعرف ،ینف ياه هتیمک
,- رظانتم , 5

16 34 46 0 هرادا

11 20 5 0 عنتمم
ياه سیون شیپ دروم رد رظنراهظا و یسررب
یللملا نیب ياهدرادناتسا یلاسرا 6150 100 56 0 رظنراهظا اب دییات

70 44 49 0 رظنراهظا نودب دییات
1 6 0 0 دییات مدع
0 4 0 0 یللملا نیب درادناتسا نیودت داهنشیپ 7

1653 1531 2076 1116 هاگشهوژپ ناراکمه
هاگراک رد هاگشهوژپ ناراکمه تکرش
تعاسرفن - یشزومآ هرود/ 828 24 24 4 ناریدم

208 272 144 16 ییازفا شناد-یملع تایه

20 4 12 0 يزاسدرادناتسا هاگراک

هاگراک رد هاگشهوژپ ناراکمه سیردت
تعاس - یشزومآ هرود/ 9

40 8 130 0 لحم رد هژیو هاگراک
یضاقتم

184 136 288 0 تیفیک لرتنک ناریدم

24 56 34 0 اه هدکشهوژپ یلخاد هاگراک
1392 1160 1248 0 نایوجشناد يزومآراک
60 148 469 0 ینادراک

شزومآ زکارم رد هاگشهوژپ ناراکمه سیردت
-یملع تایه ياضعا هژیو-اه هاگشناد/یلاع
تعاسرفن

10
200 264 63 0 یسانشراک

72 2 24 0 دشرا یسانشراک

0 0 52 0 يرتکد

0 0 1 0 رانیمس/شیامه يرازگرب
یصصخت ياهرانیمس و اه شیامه يرازگرب 11

رانیمس/شیامه

12

0همکاري در برگزاري 0 1 0



1394لاس -اه هدکشهوژپ - هاگشهوژپ یشهوژپ درکلمع هصالخ - 2هرامش لودج همادا

و یمیش
یمیشورتپ

ییاذغ عیانص
يزرواشک و

کیناکم-قرب
نامتخاس و

ياه متسیس
تیریدم
و تیفیک
یسرزاب

تیلاعف عون فیدر

13 15 6 0 ISI

هدش پاچ یملع تالاقم 12

0 1 1 0 یلیلحت
0 0 0 0 همجرت
1 0 2 0 یجیورت و یملع
0 5 0 0 بلاطم يروآدرگ
0 0 0 0 ینف شرازگ
0 0 0 0 زت زا جرختسم
7 28 18 0 یشهوژپ یملع
0 3 2 0 يرورم
0 0 0 0 هاتوک
0 0 0 0 تشاددای
4 6 0 0 ریاس
5 37 9 5 یللملا نیب - رتسوپ هئارا

اه سنارفنک و اه شیامه رد هدش هئارا تالاقم 13

3 9 0 0 یلخاد - رتسوپ هئارا

2 11 2 0 ياراد یلم - رتسوپ هئارا
زوجم

0 11 6 3 - یللملا نیب سنارفنک
ینارنخس

0 4 0 0 - یلخاد سنارفنک
ینارنخس

2 5 12 0 زوجم ياراد یلم سنارفنک
ینارنخس -

0 2 3 0 باتک

یصصخت نوتم همجرت و فیلات 14

1 16 2 0 یشزومآ هوزج
0 0 0 0 تلفمپ
0 0 0 0 یتامدخ هتسب
0 1 0 0 یناسر عالطا روشورب
0 0 0 1 ریاس
48 160 0 0 یشهوژپ - یشزومآ هب ینف و یشهوژپ ،يا هرواشم تامدخ هئارا

- یهاگشیامزآ و یتامدخ ،يدیلوت ياهدحاو
تعاسرفن

15100 40 915 850 ینف
11 2 187 2675 يا هرواشم
496 407 186 1823 راکمه هاگشیامزآ یبایزرا

ياه هاگشیامزآ یبایزرا رد يراکمه/دیدزاب
تعاسرفن - یسرزاب ياه تکرش و راکمه 16794 1134 192 232 ای 17025يزیمم

NACL-P13
0 4 44 0 یسرزاب تکرش یبایزرا
0 0 0 0 ناهج

يروآون 170 0 0 0 روشک
0 1 0 0 هسسوم
0 0 0 0 هدش غالبا نورد یتاقیقحت و یشهوژپ ياه حرط

ینامزاس 180 2 0 0 هتفای همتاخ
0 0 0 0 دکار

13



1394لاس -اه هدکشهوژپ - هاگشهوژپ یشهوژپ درکلمع هصالخ - 2هرامش لودج همادا

و یمیش
یمیشورتپ

ییاذغ عیانص
يزرواشک و

کیناکم-قرب
نامتخاس و

ياه متسیس
تیریدم
و تیفیک
یسرزاب

تیلاعف عون فیدر

7 3 52 27 هدش غالبا نورب یتاقیقحت و یشهوژپ ياه حرط
/یتاقیقحت ياهدادرارق لماش - ینامزاس
یغالبا ياه حرط/نومزآ و هرواشم تامدخ
زکرمتم ياه حرط و نامزاس

1910 3 11 10 هتفای همتاخ

0 0 0 1 دکار
804 818 1983 0 لخاد دیلوت

نومزآ دروم هنومن 20

399 1785 680 0 اهاط حرط و رازاب هضرع
1145 556 363 0 یتادراو و یتارداص
374 91 332 0 نییعت و هفرعت نییعت

تیهام
127 553 82 0 ریاس

21104 20027 40577 0 نومزآ دراوم
2849 3803 3440 0 هدش نومزآ ياه هنومن لک

159 33 80 0 حرط رد يراکمه - یشهوژپ و یشزومآ یملع زکارم اب يراکمه
تعاسرفن - تالاقم/بتک يراتساریو/اه حرط 21

20 120 150 0 تالاقم/بتک يراتساریو

0 0 0 0 و همان هویش-همان نییآ
لمعلاروتسد

درواتسد 22
1 0 0 0 ینف شناد نیودت

0 0 0 0 هحیال - تسایس - دربهار

0 0 0 0 یملع هیرظن

0 0 0 0 ریاس
0 1 0 0 همان نایاپ يرواد

- یلیصحت ياه هژورپ/تالاقم/اه همان نایاپ
رواد/رواشم/امنهار داتسا 23

1 8 1 0 تالاقم يرواد

2 9 1 0 همان نایاپ تیاده
امنهار داتسا-ییوجشناد

0 7 0 1 همان نایاپ تیاده
رواشم داتسا-ییوجشناد

0 2 0 0 ياه هژورپ تیاده
امنهار داتسا-ییوجشناد

0 0 1 0 ياه هژورپ تیاده
رواشم داتسا-ییوجشناد

0 0 0 0 ISI

یملع ینارنخس 24
0 0 2 1 یشهوژپ یملع
1 2 2 0 یللملا نیب سنارفنک
2 3 7 7 یلم سنارفنک
0 0 2 0 ریاس

122 418 202 66 ینامزاس نورب

تعاسرفن - تاسلج رد تکرش 25
377 525 267 123 ینامزاس نورد
40 22 112 0 تایاکش هب یگدیسر
43 82 108 0 ریاس
39 0 16 16 همان نییآ و ییارجا ياه شور ،اه همان نییآ نیودت

تعاسرفن - اه لمعلاروتسد 2645 125 28 305 لمعلاروتسد
8 8 25 186 ییارجا شور
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1394لاس -اه هدکشهوژپ - هاگشهوژپ یشهوژپ درکلمع هصالخ - 2هرامش لودج همادا

و یمیش
یمیشورتپ

ییاذغ عیانص
يزرواشک و

کیناکم-قرب
نامتخاس و

ياه متسیس
تیریدم
و تیفیک
یسرزاب

تیلاعف عون فیدر

3 0 0 0 هاگشیامزآ
دیدج نومزآ/هاگشیامزآ يزادنا هار 27

0 6 0 0 دیدج نومزآ

0 0 0 0 يرنه و یبدا عیدب راثآ/یملع هیرظن/فاشتکا/عارتخا 28

0 3 0 0 یلم
یملع ياه ناشن و زیاوج 29

0 0 0 0 یللملا نیب

1 0 0 0 ینامزاس نورب ياه حرط تارابتعا لحم زا تازیهجت هیهت 30

0 2 9 0 ینامزاس نورب ياه لازوپورپ 31

15
عناوین و شرح جزئیات بندهاي جدول فوق در پیوست اطالعاتی درج گردیده است.
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1394سال -فعالیت هاي انجام شده در حوزه ریاست و دفتر هیأت امنا -3جدول شماره 
عنوانردیف

بررسی کارشناسی در خصوص موضوعات ارسالی ازحوزه هاي مختلف پژوهشگاه جهت طرح درکمیسیون دائمی1
تهیه دستور جلسات کمیسیون دائمی و هیات امنا2
احکام و دوره فعالیت اعضاي هیات امنا قبلی و اعضاي هیات امنا جدیداقدام در خصوص تمدید3
28/11/94مورخ - برگزاري هشتمین نشست کمیسیون دائمی پژوهشگاه4
19/12/94مورخ -برگزاري هشتمین نشست هیات امناء پژوهشگاه5
تهیه صورت جلسات  کمیسیون دائمی و هیات امنا6
پژوهشگاه به شرح ذیل:اخذ مصوبات از هیات امنا7
راهبردي پژوهشگاه جهت طرح در کمیسیون دائمی و هیات امنابازنگري پیش نویس برنامه7-1
1394تصویب ضریب حقوق اعضاء هیات علمی علمی در سال 7-2
1394تصویب ضریب حقوق اعضاء غیر هیات علمی در سال 7-3
1394تعیین میزان اعتبارات خارج از شمول پژوهشگاه در سال 7-4
بر اساس گزارش حسابرس منتخب هیات امناء1393تصویب صورت هاي مالی سال 7-5
1393ي بودجه تفصیلی سال بررسی و تصویب اصالحیه7-6
1394ي تفصیلی سال بررسی و تصویب بودجه7-7
1394تعیین حسابرس براي سال 7-8
94افزایش فوق العاده مدیریت رئیس پژوهشگاه استاندارد در سال 7-9
آیین نامه مالی معامالتی پژوهشگاهتصویب 7-10
به کارگیري امین اموال و کارپرداز قراردادي7-11
تعیین اعضاي کمیسیون دائمی پژوهشگاه7-12
غذایی و کشاورزي به عضو هیات علمیمجوز تبدیل وضعیت یک نفر از کارکنان پژوهشکده صنایع 7-13
مجوز تعویق بازنشستگی یک از نفر از اعضاي هیأت علمی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان7-14
دار مصوب در پژوهشگاههاي سازمانی ستارهبه کارگیري اعضاي هیات علمی پیمانی جهت تصدي پست7-15
پژوهشگاهبرقراري فوق العاده مدیریت مشاور رئیس 7-16
تعیین میزان تعرفه ارزیابی آزمایشگاه ها7-17
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1394لاس - یسرزاب و تیفیک تیریدم ياه متسیس هدکشهوژپ ياه تیلاعف -4هرامش لودج
دادعت تیلاعف عون فیدر

145 ینامزاس نورد ناگدننک تکرش دادعت
تاسلج يرازگرب 174 ینامزاس نورب ناگدننک تکرش دادعت

33 هسلج دادعت
13 سیون شیپ نیودت

)(تراهم نومزآ يوگلا یحارط 27 بوصم يوگلا
42 ینامزاس نورب نارواشم دادعت

446 ینامزاس نورب هرواشم تعاس / رفن
25 هدش ارجا يوگلا دادعت

)(تراهم نومزآ يوگلا يارجا 3245 ناگدننک تکرش دادعت
20 )یقیقح صاخشا(ناراکنامیپ دادعت
5 یمومع ياه شرازگ دادعت )(تراهم نومزآ لیلحت شرازگ هیهت 434 یصاصتخا ياه شرازگ دادعت
0 وگلا يارجا زا لصاح دمآرد )(تراهم نومزآ يرازگرب زا لصاح دمآرد 50 شورف زا لصاح دمآرد
1 1هلحرم نایرتشم زا یجنس رظن

نایرتشم تایاکش هب یگدیسر 61 2هلحرم نایرتشم زا یجنس رظن
1 هدش یگدیسر تایاکش دادعت
0 یلخاد يزیمم زور / رفن دادعت

یللملا نیب ياهدرادناتسا رارقتسا 70 یجراخ يزیمم زور / رفن دادعت
0 تیریدم يرگنزاب دادعت
0 هدش نیودت تاشرازگ / تادنتسم دادعت
3 تیاس رب تاعالطا يروآ زور هب تاعفد - هناماس / تیاس یحارط 8
10 هدش رازگرب یشزومآ هرود دادعت

یشزومآ ياه هرود يارجا 9
44 ینامزاس نورد ناگدننک تکرش دادعت
76 ینامزاس نورب ناگدننک تکرش دادعت
0 ینامزاس نورد سردم دادعت
10 ینامزاس نورب سردم دادعت

131 دیدمت
)دیدزاب عون(هنیزه مالعا  -اه هاگشیامزآ یبایزرا دنیآرف تیریدم 1020 رودص

11 هنماد شیازفا
10 هنماد شیازفا و دیدمت
72 دیدمت

سانشراک / بایزرا تساوخرد  -اه هاگشیامزآ یبایزرا دنیآرف تیریدم
ینف 117 رودص

4 هنماد شیازفا
10 هنماد شیازفا و دیدمت

318 ینامزاس نورد رد هدننک تکراشم دارفا  -اه هاگشیامزآ یبایزرا دنیآرف تیریدم
)زور / رفن(یبایزرا 12396 ینامزاس نورب

128 دیدمت
یبایزرا يزیر همانرب  -اه هاگشیامزآ یبایزرا دنیآرف تیریدم 1320 رودص

9 هنماد شیازفا
17 هنماد شیازفا و دیدمت

142 دیدمت

یبایزرا ییاهن شرازگ  -اه هاگشیامزآ یبایزرا دنیآرف تیریدم 14
17 رودص
15 هنماد شیازفا
21 هنماد شیازفا و دیدمت

103 یتراظن
289 یسررب تحت ياه هدنورپ دادعت  -اه هاگشیامزآ یبایزرا دنیآرف تیریدم 15
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1394لاس -  يروانف و يدربراک ياهشهوژپ رتفد ياه تیلاعف -5هرامش لودج
دادعت تیلاعف عون

5 داهنشیپ
1همان نییآ و لمعلاروتسد-1 هیهت

6 رظن مالعا و يرگنزاب
70 نیبلطواد یشهوژپ كرادم یسررب 17شهوژپ هراونشج-2 رترب نارگشهوژپ باختنا
2 هاگشیامن و رانیمس ،شیامه يرازگرب تهج مزال ياه یگنهامه ماجنا

2هاگشیامن ،رانیمس ،شیامه-3 رانیمس و شیامه يرازگرب
1 هاگشیامن ای هراونشج رد لاعف روضح و تکراشم
12 اه هدکشهوژپ هب اهرانیمس و اه شیامه یناسر عالطا
45 اهدادرارق و اه لازوپورپ یسررب

ینامزاس نورب یشهوژپ ياهحرط-4
93 هدقعنم ياهادرارق دادعت
37 هتفای همتاخ ياهدادرارق دادعت
14 تاسلج يرازگرب

54235230 )لایر رازه(هدقعنم ياه هژورپ رابتعا نازیم
48 اه لازوپورپ یسررب

ینامزاس نورد یشهوژپ ياهحرط-5
8 بوصم ياه لازوپورپ يرواد
0 هدقعنم ياهدادرارق دادعت
3 هتفای همتاخ ياهدادرارق دادعت

463410 )لایر رازه(بوصم و هدقعنم ياه هژورپ رابتعا نازیم
9 ربتعم تایرشن رد تالاقم پاچ تهج تنرگ درک هنیزه زوجم رودص دادعت

تنرگ-6

18 یلخاد ياه شیامه رد تکرش تهج تنرگ درک هنیزه زوجم رودص دادعت
8 یللملا نیب ياه شیامه رد تکرش تهج تنرگ درک هنیزه زوجم رودص دادعت
5 یهاگشیامزآ تازیهجت و مزاول دیرخ تهج تنرگ درک هنیزه زوجم رودص دادعت
20 یفرصم داوم دیرخ تهج تنرگ درک هنیزه زوجم رودص دادعت
4 یللملا نیب عماجم رد تیوضع قح تخادرپ تهج تنرگ درک هنیزه زوجم رودص دادعت
10 یهاگشیامزآ تامدخ ياه هنیزه تخادرپ تهج تنرگ درک هنیزه زوجم رودص دادعت

2509500 )لایر رازه(ربتعم تایرشن رد تالاقم پاچ تهج تنرگ درک هنیزه رابتعا غلبم
4533605 )لایر رازه(یلخاد ياه شیامه رد تالاقم پاچ تهج تنرگ درک هنیزه رابتعا غلبم
31522 )لایر رازه(یللملا نیب ياه شیامه رد تالاقم پاچ تهج تنرگ درک هنیزه رابتعا غلبم

63504433 )لایر رازه(یهاگشیامزآ تازیهجت و مزاول دیرخ تهج تنرگ درک هنیزه رابتعا غلبم
31023297 )لایر رازه(یفرصم داوم دیرخ تهج تنرگ درک هنیزه رابتعا غلبم

3600 رازه(یللملا نیب عماجم رد تیوضع قح تخادرپ تهج تنرگ درک هنیزه رابتعا غلبم
12351950 رازه(یهاگشیامزآ تامدخ ياه هنیزه تخادرپ تهج تنرگ درک هنیزه رابتعا غلبم

20 یشزومآ هرود / هاگراک رد تکرش تهج تنرگ درک هنیزه زوجم رودص دادعت
0 یشزومآ هرود / هاگراک رد تکرش تهج تنرگ درک هنیزه رابتعا غلبم
26 یسانشراک تاسلج

ینامزاس نورد تاسلج-7

2 اه لمعلاروتسد هیهت و يرگنزاب تاسلج
26 ناریدم ياروش تاسلج
29 اه هدکشهوژپ یشهوژپ ياروش تاسلج
21 هاگشهوژپ یشهوژپ ياروش تاسلج
10 نامزاس و هاگشهوژپ مازعا هورگراک تاسلج
10 وگول يریگ میمصت هتیمک تاسلج
19 )ییارجا ياههاگتسد و عیانص و اهنامزاس اب هدشرازگرب تاسلج(ینامزاس نورب تاسلج-8
4 ییارجا ياههاگتسد یشهوژپ ياهتیولوا یناسر عالطا -نایرجم هب یشهوژپ ياهزاین و اهتیولوا یناسر عالطا-9
10 اهنامزاس ریاس اب همان مهافت داقعنا و هرکاذم تهج تاسلج يرازگرب

5همان مهافت-10 همان مهافت ندش ییارجا تهج تاسلج يرازگرب
5 هدقعنم همان مهافت دادعت

18



1394لاس - یلیمکت تالیصحت و شزومآ رتفد هدش ماجنا ياه تیلاعف-6هرامش لودج
تعاس رفن دادعت تیلاعف عون

8614 68 هاگشهوژپ ناراکمه
نابطاخم ینامزاس نورد

يرازگرب-1
یشزومآ ياه هرود

104 1 ناریدم
656 1 )ییازفا شناد(یملع تایه

2792 109 لرتنک ناریدم هژیو
راکمه هاگشیامزآ/تیفیک

نابطاخم ینامزاس نورب

37490 71 اه ناگرا و تارادا

10668 46 عیانص

0 0 )يزاسدرادناتسا هاگراک(عیانص

2344 9 )يزاسدرادناتسا هاگراک(اه هاگشناد

3624 27 دازآ بطاخم
31072 48 نایوجشناد يزومآراک

- 70 ینامزاس نورد یبایشزرا-2
ياه هرود
ياه هاگراک/یشزومآ
يزاسدرادناتسا

- 301 ینامزاس نورب

- 9 يزاسدرادناتسا ياه هاگراک
- 90 یناسر عالطا دادعت یسانشراک هناورپ-3

-درادناتسا 44 اه هدنورپ یسررب
- 31 رودص یگنهامه
- 1104 ینامزاس نورد ياه هرود ناگدننک تکرش

همانیهاوگ رودص-4
همانیهاوگ دادعت(

)هدشرداص

- 2733 ینامزاس نورب ياه هرود ناگدننک تکرش
- 0 يزاسدرادناتسا هاگراک ناگدننک تکرش
- 183 يزومآراک ياه هرود سیردت یهاوگ
- 23 يزاسدرادناتسا هاگراک و ینامزاس نورب/نورد ياه هرود نیسردم یهاوگ

- 40 نایوجشناد روما ماجنا تالیصحت-5
یلیمکت

- 65 )سیردت دادرارق(نیسردم دادرارق میظنت-6
ياه همان مهافت/
-یشزومآ 33 )یشزومآ دادرارق(اهتکرش

- 67 یشزومآ تاوزج هیدییات
-هیدییات-7 84 اه هاگشناد رد یملع تایهریغ و یملع تایه ياضعا سیردت هیدییات

- 85 یشزومآ ياه هرود رد نیسردم درکراک هیدییات

19



1394لاس - یلیمکت تالیصحت و شزومآ رتفد هدش ماجنا ياه تیلاعف-6هرامش لودج همادا
تعاس رفن دادعت تیلاعف عون

- 60 تیاس ياضعا و دیدج ناربراک تالکشم عفر و یسررب

-تیاس تیریدم-8 240 تیاس یناسرزورب
- 237 یشزومآ ياه هرود يرازگرب مدع هب طوبرم لیمیا لاسرا
- 140 تیاس رد یشزومآ ياههاگراک/اه هرود تاعالطا دورو

228 2 یملع ینارنخس / رانیمس يرازگرب-9
- 127 هدش مالعتسا ياه هرود باسحتروص لاسرا

هوجو يریگیپ-10
یتخادرپ و يزیراو

- 120 هاگشهوژپ یلام روما هب مالعا و اههاگراک/اه هرود يزیراو هوجو يریگیپ و يروآ عمج

- 203 هب مالعا و تیفیک لرتنک ناریدم ياه هرود يزیراو هوجو يریگیپ و يروآ عمج
یلام روما

- 3 ناراکمه سیردت تعاس و همحزلا قح هبساحم

- 5 تیفیک لرتنک ناریدم ياه هرود رد ناراکمه سیردت همحزلا قح هبساحم

- 5 ینامزاس نورد رد تکرش-11
-تاسلج 9 ینامزاس نورب

3 - یشزومآ میوقت یحارط و نیودت

-اه تیلاعف ریاس-12 8 هتشر مالعتسا و یناتسا ناراکمه يزومآراک تساوخرد هب ییوگخساپ
تیفیک لرتنک ناریدم یلیصحت

- 12 یشزومآ هوزج هیهت

.تسا هدیدرگ جرد یتاعالطا تسویپ رد هدش رازگرب یشزومآ ياه هرود تایئزج حرش و نیوانع
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1394لاس - یبایزرا و تاعالطا يروانف رتفد هدش ماجنا ياه تیلاعف-7هرامش لودج
تعاسرفن دادعت تیلاعف عون

رازفا مرن
1150 - )اطخ عفر و ینابیتشپ ،بصن ،هدنهد هئارا تکرش اب یگنهامه(دوجوم ياهرازفا مرن روما ماجنا-1
1930 2120 )... و هنازور یسررب ،نابیتشپ هخسن يرادهگن و هیهت(هداد هاگیاپ روما ماجنا-2
380 - )شزومآ و يزادنا هار ،تست ،یحارط ،لیلحت ،یجنس ناکما ،یسررب(دیدج يرازفا مرن ياه هناماس روما ماجنا-3
1400 - )تاعالطا لیمکت ،رابخا جرد ،دیدج تاحفص داجیا و یحارط(لاتروپ روما ماجنا-4
620 - )... و رابخا جرد ،لنسرپ فیرعت ،یسرتسد حوطس ،اهتسپ ،رتافد تارییغت ماجنا(يرادا نویساموتا روما ماجنا-5
65 - )... و ربراک داجیا ،نابیتشپ هخسن هیهت ،تارییغت ماجنا(MailServerروما ماجنا-6

5545 لک عمج-7
هکبش

690 195 اهرورس روما-8
)گنیروتینام ،يزاس يزاجم ،نابیتشپ هخسن هیهت ،اهسیورس تامیظنت ماجنا ،لماع متسیس يزادنا هار و بصن(

1730 900 هکبش يرازفا مرن روما-9
)VPNهب ناربراک یسرتسد داجیا  ،رتور/چییوس میظنت،WiFiمیظنت،ناربراک فیرعت(

1250 - هکبش تینما نیمات-10
)...و سوریو یتنآ تامیظنت ماجنا ،لاوریاف تامیظنت ماجنا ،یسرتسد حوطس فیرعت ،گنیروتینام(

1080 - )تنرتنیا هدنهد هئارا اب یگنهامه ،دناب يانهپ تامیظنت ماجنا و تیعضو لرتنک(تنرتنیا دناب يانهپ روما-11

330 - )wirelessتامیظنت ،طابترا یعطق عفر(یلخاد هکبش روما-12
5080 لک عمج-13

هکبش یکیزیف تامدخ و رازفا تخس
680 278 )رتور/چییوس بصن ،دون داجیا ،كر شیارآ رییغت و بصن(هکبش یکیزیف روما-14
585 1330 )یشک تکاد ،یشک لباک(هکبش یکیزیف روما-15
2500 430 يدربراک ياهرازفا مرن و سوریو یتنآ ،لماع متسیس بصن-16
1800 - )... و رنکسا ،رتنیرپ داریا عفر و بصن ،تاعطق ضیوعت و ریمعت(يرازفا تخس تاداریا عفر-17

5565 لک عمج-18
درکلمع یبایزرا

620 - رامآ و اهصخاش يا هرود لیلحت و زیلانآ ،يروآ عمج ،ناربراک طسوت تاعالطا دییات و تبث یسررب-19
2220 19 ... و تلفمپ ،روشورب ،يا هرود تاشرازگ هچباتک هیهت-20
5530 28 ... و تسایر ،درادناتسا یلم نامزاس ،مولع ترازو هب هئارا تهج يرامآ تاشرازگ هیهت-21
8370 لک عمج-22
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1394لاس -  یملع تأیه روما رتفد درکلمع شرازگ -8هرامش لودج
دادعت تیلاعف عون

0 مولع ترازو زا مدختسم هرامش تفایرد
قیرط زا یملع تأیه بذج-1
ناوخارف

0 بذج يزکرم تأیه زا یملع تأیه ياضعا يارب یمومع تیحالص زوجم بسک
0 بذج يزکرم تأیه زا یملع تأیه ياضعا يارب یملع تیحالص زوجم بسک
2 یلاع شزومآ یبایزرا و تراظن رتفد زا یملع تأیه مکح غالبا تفایرد
2 یملع تأیه هب تیعضو لیدبت و مادختسا زوجم بسک-2

219 ناوخارف رد تکرش-3
0 رایداتسا/یبرم یملع تأیه وضع هب ینامیپ/يدادرارق

قیرط زا یملع تأیه بذج-4
1تیعضو لیدبت یشیامزآ یمسر هب ینامیپ

1 یعطق یمسر هب یشیامزآ یمسر
30 یقاقحتسا هیاپ ياطعا

1یملع تأیه روما يریگیپ-5 یقیوشت هیاپ ياطعا
0 تاونس باستحا قیرط زا هیاپ ياطعا
1 رایداتسا هب یبرم تأیه ياضعا هبترم ءاقترا-6

ترازو ءانما تأیهرتفدزا(یملع
0)مولع رایشناد هب رایداتسا

763 هاگشهوژپ زا جراخ یملع تأیه ياضعا يارب نیودت ياهتیلاعف زا یشان زایتما هبساحم-7
55 هاگشهوژپ هب لاقتنا نایضاقتم هدنورپ یسررب-8
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1394لاس - درادناتسا نیودت روما رتفد درکلمع شرازگ -9هرامش لودج
دادعت تیلاعف عون

28 روحم شهوژپ ياهدرادناتسا تاداهنشیپ يور رب هیلوا یسانشراک

نیودت روما یگنهامه-1

20 یشهوژپ ياهاروش هب روحم شهوژپ ياهدرادناتسا تاداهنشیپ لاسرا
8 نامزاس هب روحم شهوژپ تاداهنشیپ هئارا
8 نیودت تاداهنشیپ هناماس هب تاعالطا دورو روظنم هب ریبد هب مالعا

346 یلم ياهدرادناتسا نیودت تاداهنشیپ يور رب هناماس رد یسانشراک
170 يزیر همانرب هتیمک تابوصم يریگیپ
447 دادرارق و هیغالبا رودص
1010 یللملا نیب و یلم ياهدرادناتسا نیودت تهج ناریبد هب كرادم و عبانم هئارا
280 یلم ياه هتیمک رد حرط يارب یلم درادناتسا سیون شیپ و تاسلج تروص یسررب
300 نامزاس لاتروپ يور رب يراذگراب و پاچ يارب درادناتسا لاسرا هب طوبرم روما
23 اهدادرارق و اه هیغالبا یلام باسح هیوست يارب ناریبد تسرهف هئارا
9 مادختسالا دیدج یملع تأیه ياضعا و ناسانشراک هب شزومآ

58شزومآ-2 یتعنص و یشهوژپ ،یملع زکارم زا هدش یفرعم دارفا هب شزومآ
2 هاگشهوژپ ناسانشراک يارب یشزومآ هاگراک يرازگرب

123 یلخاد تاسلج

تاسلج رد تکرش-3
32 اه هدکشهوژپ یشهوژپ ياروش تاسلج
37 يزیر همانرب هتیمک تاسلج
162 یلم هتیمک تاسلج
90 ینامزاس نورب تاسلج
10 وزیا یللملا نیب رظانتم ياه هورگراک /یعرف /ینف ياه هتیمک هرادا یگنهامه اب طبترم روما یگنهامه-4

2رظانتم ياه هتیمک دیدج رظانتم ياه هورگراک /یعرف /ینف ياه هتیمک سیسات
31 رظانتم ياه هتیمک درکلمع شیاپ
3 یتاقیقحت ياه هژورپ-5
10 یلم طسوت درادناتسا نیودت-6

0رتفد ناسانشراک روحم شهوژپ
8 فده ياه هورگ ییاسانش-7

83 اه تیلاعف ریاس-8
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1394لاس -  یلام روما رتفد طسوت هدش هئارا یلام رامآ -10هرامش لودج
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1394لاس - یلام روما رتفد هدش ماجنا ياه تیلاعف  ـ  10هرامش لودج همادا
دادعت تیلاعف ناونع

اه تیلاعف ـ یلام روما تیریدم
16 لک يراد هنازخ هب اهنآ زیراو و یصاصتخا ياهدمآرد لوصو رب تراظن-1

17 هلاوح رودص و هیهت ،هدننک هدافتسا دحاو يا همانرب تارابتعا بسحرب هاگشهوژپ یلیصفت و بوصم هجدوب فقس يرادهگن-2
تارابتعا

15 لک يراد هنازخ زا تارابتعا لوصو و هجو تساوخرد دییات-3
تخادرپ و تفایرد ـ یلام ناسانشراک

1371 یناگیاب روما ماچنا و يرادباسح دانسا یگدیسر / رودص
1045تخادرپ و تفایرد-4 کچ لوصو / زیراو / کچ رودص

14 یصاصتخا دمآرد و کلمت ،يراج هجو تساوخرد هیهت
14 درکلمع شرازگ / لقتسم ياه باسح هناهام زارت / یکناب ياه تریاغم تروص هیهت يرادرتفد-5

8328 لنسرپ دزمتسد و قوقح هبساحم و تاروسک / ینیزگراک ماکحا تاعالطا تبث 3351دزمتسد و قوقح-6 لنسرپ يایازم ریاس و تیرومأم قح هبساحم و هنایهام قوقح ياهتسیل میظنت
4873 رمع و یلیمکت ،یگتسشنزاب نامزاس ،حلسم ياهورین ،ینامرد تامدخ ،یعامتجا نیمأت همیب روما ماجنا 9736تایلام و همیب-7 یتایلام روما ماجنا

6400 رودص ،ي زیراو شیف یناگیاب و تفایرد ،باسحتروص شیپ رودص(نومزآ ياه هنومن نومزآ ماجنا
)هیوست یهاوگ و ییاهن باسحتروص دمآرد-8

1370 هعبات تارادا و يدیلوت ياهدحاو یهدب مالعا شرازگ و هناهام دمآرد باسحتروص شرازگ هیهت
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1394لاس -  یلام روما رتفد طسوت هدش هئارا لاوما یلام رامآ -10هرامش لودج همادا
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1394لاس -  نانکراک تامدخ و يرادا روما رتفد هدش ماجنا ياه تیلاعف -11هرامش لودج



28

1394سال-آمار پرسنلی دفتر امور اداري و خدمات کارکنان -11جدول شماره ادامه 

پژوهشکده صنایع دفاتر ستاديعنوان فعالیت
غذایی و کشاورزي

پژوهشکده 
شیمی و 
پتروشیمی

پژوهشکده برق، 
مکانیک و 
ساختمان

پژوهشکده 
سیستمهاي 

مدیریت کیفیت و 
بازرسی

کارکنان  (کارگزینی غیر هیات علمی)دفتر امور اداري و خدمات 

در حال حاضرو موقتنیروي کار مشخص

531101زیر دیپلم
140101دیپلم

80102کاردانی
42016کارشناسی

30006کارشناسی ارشد
00000دکتري

نیروي کار معین در حال حاضر

03210زیر دیپلم
31240دیپلم

52390کاردانی
163022کارشناسی

83313کارشناسی ارشد
00000دکتري

نیروي کار پیمانی در حال حاضر

00000زیر دیپلم
10000دیپلم

00000کاردانی
24140کارشناسی

22020کارشناسی ارشد
01000دکتري

رسمی در حال حاضرنیروي کار 

00020زیر دیپلم
10020دیپلم

10000کاردانی
17571کارشناسی

6615164کارشناسی ارشد
13010دکتري

نیروي کار مامور به خدمت در حال حاضر

00000زیر دیپلم
00000دیپلم

00000کاردانی
10000کارشناسی

10000کارشناسی ارشد
00000دکتري
دفتر امور اداري و خدمات کارکنان (کارگزینی هیات علمی)

05140کارشناسی ارشدنیروي کار پیمانی در حال حاضر
051041دکتري

04101کارشناسی ارشدنیروي کار رسمی در حال حاضر
06310دکتري



1394لاس -  تالیکشت و هجدوب ،همانربرتفد هدش ماجنا ياه تیلاعف -12هرامش لودج
دادعت تیلاعف عون

11 فادها بولطم ققحت روظنم هب هنایلاس و هلاس جنپ ،يدربهار ياه همانرب میظنت و هیهت-1
37 هاگشهوژپ ياه همانرب يارجا يارب لوصو لباق عبانم ییاسانش-2
65 هدش نیودت ياه همانرب و فادها ساسارب زاین دروم تارابتعا قیقد دروآرب و یسررب-3

58 هاگشهوژپ ياه همانرب و فادها صوصخرد مزال تاهیجوت هئارا قیرط زا طبریذ عجارم زا زاین دروم تارابتعا ذخا-4

62 اهدحاو نایم فیاظو حیحص میسقت و عیزوت و فیاظو و راتخاس رمتسم یسررب و هعلاطم-5

1261 یناسنا يورین يرادهگن و بذج هب طوبرم دوبهب ياه همانرب ياه هئارا و ینامزاس ياهتسپ و تالیکشت تیعضو یسررب-6
27 ینامزاس ياهتسپ رد نانکراک و ناریدم باصتنا اب طابترا رد ینوناق رظن راهظا و یسررب-7

74 تاباصتنا رد تاررقم و طباوض تیاعر و راتخاس حیحص يارجا رد تبقارم-8

0 نانکراک و ناریدم تمدخ نمض شزومآ عماج حرط هیهت-9
56 هاگشهوژپ ياه تسایس ساسا رب یصاصتخا دمآرد درک هنیزه رب تراظن و لرتنک-10

0 یبای ناکم-11

14 راک ماجنا ياه لمعلاروتسد نیودت-12

23 اهدنیارف يزاس دنتسم-13
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نمودارهاي مقایسه عملکرد



31

و ستادهانیروي انسانی پژوهشکدهمقایسه - 1شماره نمودار 

مقایسه تعداد پرسنل پژوهشگاه بر اساس نوع قرارداد همکاري- 2نمودار شماره 
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هاي ملی و پژوهش محور (مصوب کمیته ملی)استانداردتدوین - 3شماره نمودار 

یبرگزاري دوره هاي آموزشی درون سازمان-4نمودار شماره 
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برگزاري دوره هاي آموزشی برون سازمانی-5نمودار شماره 

شرکت در دوره هاي آموزشی-6شماره نمودار 
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ISIمقاالت علمی -7شماره نمودار 

مقاالت علمی پژوهشی-8شماره نمودار 
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مقاالت ارائه شده در همایش ها و کنفرانس ها-9نمودار شماره 

(خاتمه یافته)طرح هاي پژوهشی و تحقیقاتی درون سازمانی- 10نمودار شماره 
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(خاتمه یافته)رون سازمانیبو تحقیقاتیطرح هاي پژوهشی-11شماره نمودار 

و دستورالعمل هاییروش هاي اجراتدوین آیین نامه ها،-12نمودار شماره 
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نمونه هاي مورد آزمون-13نمودار شماره 

و آزمایشگاهیخدماتی، اي پژوهشی و فنی به واحدهاي تولیدي خدمات مشاورهارائه - 14نمودار شماره 
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ـ علمی پژوهشی ـ کنفرانس ملی و بین المللی ـ سایر)ISI(سخنرانی علمی- 15نمودار شماره 

1394در سال کل درآمد - 16نمودار شماره 
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1394سال دردرآمد حاصل از دوره هاي آموزشی -17شمارهنمودار

1394سال دربه تفکیک پژوهشکدههانمونه آزموندرآمد حاصل از - 18نمودار شماره 
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1394در سال دادها به تفکیک هر پژوهشکده درآمد حاصل از قرار-19نمودار شماره 

1394سال هاي پژوهشگاه در درآمدوهامقایسه هزینه–20نمودار  شماره 
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1394سال آمار تفصیلی 

(پیوست اطالعاتی)
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دهاي ملیرتدوین استاندا
پژوهشکده سیستم هاي مدیریت کیفیت و بازرسی

وضعیت تدوینتاریخ کمیته ملیمنبعشماره استاندارد ملینام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف

وسایل مدار فرمان و اجزا قطع ووصل 3-5فشار ضعیف قسمت مجموعه وسایل قطع و وصل و فرمان1
IEC-شیخ حسینیشکوفه مقررات مربوط به وسایل نوع هم جواري نحوه کارکرد معین تحت شرایط خطا مصوب60947-5-394/2/21

هاي ترمینال بلوكـ تجهیزات جانبی4- 7قسمت -مجموعه وسایل قطع و وصل و فرمان فشار ضعیف2
PCBشیخ حسینیشکوفه براي هادیهاي مسی-IEC مصوب60947-7-494/2/21

ها تابلوهاي مخصوص کاربردهاي خاص مانند اسکله7تابلوهاي قطع و وصل و فرمان فشار ضعیف قسمت 3
IEC TS-شیخ حسینیشکوفه ها میادین بازار ایستگاه هاي شارژ خودروهاي الکتریکیکمپ مصوب61439-794/2/21

ISO TS-آل علیهدي : نانواشیاي کربنی3قسمت - نامهواژه-فناوري نانو4 مصوب80004-394/2/27

IEC-شکوفه شیخ حسینیقسمت اول الزامات عمومیـ کشیهاي مسیر سیمسامانه5 61534-1+A194/2/28مصوب

IEC-شکوفه شیخ حسینیبرابر اضافه جریانحفاظت در-حفاظت براي ایمنی 43-4قسمت تاسیسات الکتریکی ساختمانها6 مصوب60364-4-4394/4/14

مقاومت الکتریکی - : مواد نانولوله کربنی1-2قسمت -مشخصات کنترلی کلیدي- نانوساخت-فناوري نانو7
IEC TS-آل علیهدي فیلم مصوب6207-2-194/5/28

- هاي اپتیکی با استفاده از تداخلهمگنی شیشهآزمون روش-مواد و قطعات اپتیکی- اپتیک و فوتونیک8
ISO-آل علیهدي سنجی لیزري مصوب1741194/6/22

پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان
وضعیت تدوینتاریخ کمیته ملیمنبعشماره استاندارد ملینام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف

9
ها ویژگیـ هاي چرخ دار برقی ها و شارژرهاي باتري براي صندلی: باتري25قسمت ـدار هاي چرخصندلی

ISO-توکلی گلپایگانیعلی و روش هاي آزمون مصوب7176-2594/2/14

ISO-توکلی گلپایگانیعلی انتروپومتريهايدادهالزامات کلی براي ایجاد پایگاه10 مصوب1553594/2/14

IEC-میرزاخانیایرج : الزامات عمومی1قسمت -اندازه گیري و تجهیزات حفاظترله هاي 11 مصوب60255-194/2/29

IEC-میرزاخانیایرج : الزامات کارکردي براي حفاظت اضافه/کاهش ولتاژ127قسمت -رله هاي اندازه گیري و تجهیزات حفاظت12 مصوب60255-12794/2/29

IEC-میرزاخانیایرج هاي الکتریکی حرارتی: الزامات کارکردي براي رله149قسمت -تجهیزات حفاظترله هاي اندازه گیري و 13 مصوب60255-14994/2/29

ISO-نگهدارمهدي عملکردآزمون -تجهیزات تصفیه هواي ورودي به موتورهاي احتراق داخلی و کمپرسورها(فیلتر)14 مصوب501194/3/18
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مکانیک و ساختمانپژوهشکده برق، 

وضعیت تدوینتاریخ کمیته ملیمنبعشماره استاندارد ملینام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف

نگهدارمهدي عملکردآزمون -تجهیزات صافی هواي ورودي در موتورهاي احتراق داخلی و کمپرسورها 15
10875استاندارد ملی 

باطل و استاندارد ملی 
شودجایگزین آن می34

.
ISIRI ابطال1087594/3/18

ISO-قعريهما هاي تجاريتعاریف و ویژگی- روسازي با قالب لغزندههايدستگاه- داري راهتجهیزات ساخت و نگه16 مصوب1603994/4/7

ISO-قعريهما ي تجاريهانامه و ویژگیواژه-هاي اختالط اسفالتکارخانه- داري راهتجهیزات ساخت و نگه17 مصوب1564294/4/7

ISO-قعريهما نامهواژهـ درزگیرها -ها وکارهاي مهندسی عمرانساختمان18 مصوب692794/4/7

ISO-سعیدي رضويبهزاد روهانشانگرهاي لمسی سطح پیاده-بینا و نابیناوسایل کمکی براي افراد کم19 مصوب2359994/4/24
IEC-شرع پسندمحمدمهدي هاي ارزیابی عملکرد: روش1قسمت -هاي کنترل صنعتیسیستمترانسمیترهاي مورد استفاده در 20 مصوب60770-194/5/4

هاي ارزیابی عملکرد : روش3قسمت ـ هاي کنترل صنعتیترانسمیترهاي مورد استفاده در سیستم21
IEC-شرع پسندمحمدمهدي ترانسمیترهاي هوشمند مصوب60770-394/5/4

وصل تعیین کیفیت لرزه براي ملحقات وسیله قطع و207قسمت یل قطع ووصل و فرمان ولتاژ باال ـ وسا22
52KVبا عایق گاز براي ولتاژهاي اسمی با التر از 

IEC-نعیمیفخري  62271-
207+COR1

مصوب94/5/18

ISO-محتسبیسعید ) نوع توري و دیسکیهاي (فیلتر: صافی2قسمت ـ هاي ابیاري خرد صافیـ تجهیزات ابیاري کشاورزي 23 مصوب9912-294/5/24
ISO-محتسبیسعید اصطالحات و تعاریفـ انواع اصلی - هاي کشاورزي و جنگلداري تراکتورها و ماشین24 مصوب1293494/5/24
BS EN-کامجوهادي الزامات ایمنی براي محصوالت ساینده25 مصوب1241394/5/31
IEC-سماروكلیال : کلیات و راهنما1قسمت ـ هاي محیطیآزمون 26 مصوب60068-194/6/1
BS EN-امیرکافیرضا الزامات و روش هاي ازمون-رنگ هاي انگشتی-ایمنی اسباب بازي27 مصوب71-794/6/14

ـ هاي ساخته شده از جنس التکس طبیعی کاندومهاي قابل انتقال از تعیین نیتروزامینـ ها کاندوم28
ISO-حاذق جعفريکورش هاي ازمونروش مصوب2994194/6/21

تعیین مشخصات مواد اپتیکی مورد استفاده در گستره طیفی -مواد و قطعات اپتیکی-اپتیک و فوتونیک29
ISO-میرزاییایرج میکرومتر25میکرومتر تا 78/0فروسرخ از  مصوب1138294/6/22

ISO-طیب زادهمجتبی هاي مورد استفاده در ارتودنسیسیم-دندانپزشکی30 مصوب1584194/6/22

داده هاي نرمال نیروي چنگش قدرتی و ظریف بزرگساالن ایرانی و مدل سازي عوامل آنتروپومتري 31
مصوب94/6/23تحقیقات-رزق دوستغالمحسین بینی کننده آنپیش

هاي گذاري عملکردها و تایید ابعاد سامانه:صحه2اي و الگوهاي بدن قسمت هاي رایانهآدمکـ ارگونومی 32
ISO-توکلی گلپایگانیعلی ايرایانهآدمک مصوب15536-294/6/23

الزامات ویژه براي ایمنی پایه و عملکرد ضروري پایشگر 55-2قسمت - ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی33
BS EN ISO-معینیانسیدشهاب تنفسیگاز 80601-

2-55
مصوب94/6/23
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پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان
شماره نام دبیرملیاستانداردعنوان ردیف

وضعیت تدوینتاریخ کمیته ملیمنبعاستاندارد ملی
ISO-حاذق جعفريکورش سطحی و قابلیت جذب ابpH: اندازه، 1قسمت ـ آزمون هايروشـ هاي استومی محافظ پوستی براي مراقبت34 مصوب12505-194/6/24
ISO-توکلی گلپایگانیعلی االتهاي کاري ماشینالزامات انتروپومتري در طراحی ایستگاه-االتایمنی ماشین35 مصوب1473894/6/28
ISO-گلپایگانیتوکلیعلی سامانه هاي اعالن عمومیسطح فشار صداي اعالمی در محصوالت و -طراحی در دسترس -ارگونومی 36 مصوب2450494/6/28
ISO-طیب زادهمجتبی هاي ازمون: الزامات ایمنی عمومی و روش1قسمت ـ تجهیزات تمرینی ثابت 37 مصوب20957-194/7/6
BS EN-حاذق جعفريکورش الزامات عمومیـ وسایل پزشکی تشخیص ازمایشگاهی برون تنی براي خودازمایی38 مصوب1353294/7/22
IEC-حسن بگیشیرزاد تعیین مقدار گاز اسیدي هالوژن-1قسمت -گازهاي ناشی از احتراق مواد کابلآزمون 39 مصوب60754-194/10/23
IEC-حسن بگیشیرزاد ) و هدایت الکتریکیpHتعیین اسیدیته(به وسیله اندازه گیري 2قسمت -گازهاي ناشی از احتراق مواد کابل هان آزمو40 مصوب60754-294/10/23

2-2قسمت -ژه در مقابل اتش کابل هاي قدرت و کنترل واگن هاي راه اهن با عملکرد وِی- کاربردهاي راه اهن 41
BS EN-حسن بگیشیرزاد کابل هاي چند رشته ایی-هاي با عایق االستومري کراس لینک شده کابل مصوب50264-2-294/10/23

ISO-حاذق جعفريکورش ارزیابی ثبات معرفهاي تشخیص ازمایشگاهیـ وسایل ازمایشگاه تشخیص طبی 42 مصوب2364094/10/23
BS EN-امیرکافیرضا ابعاد میز کار و میز تحریر-مبلمان اداري43 مصوب527-194/11/6

مورد نظر براي برچسب گذاري روي وسایل کنترل ریتم قلبی همراه با اطالعاتی که نمادهاي -وسایل کنترل ریتم قلبی 44
ISO-گلپایگانیتوکلیعلی الزامات کلی- باید تامین شود مصوب2718594/11/17

ISO-فرجیرحیم الزامات کلی و روش هاي آزمون-درپوش هاي آلومینیومی براي بطري هاي تزریق و انتقال45 مصوب887294/11/18
ISO-گلپایگانیتوکلیعلی سطح فشار صداي سیگنال هاي شنوایی براي محصوالت مصرفی- طراحی دردسترس -ارگونومی 46 مصوب2450194/11/20
ISO-گلپایگانیتوکلیعلی سامانه هاي نوري اصالح شده2قسمت - ففاصله تصویربرداري باتوجه به صفحه مرجع مکانیکی -میکروسکوپ 47 مصوب9345-294/11/24

سرویس هاي - 12قسمت -والی شبکه داده هاي ارتباطی و کنترل مت-ماشین آالت کشاورزي و جنگلداري 48
دهندهتشخیص

محبوبه حاجی 
ISO-میرزایی مصوب11783-1294/12/1

ISO-نوري کمريمجید تعاریف و الزامات کلی آزمون-1قسمت - سیم فیوزهاـ خودروهاي جاده اي 49 مصوب8820-194/12/1
ISO-نوري کمريمجید قسمت دوم دستورالعمل هاي کاربر- سیم فیوزها-خودروهاي جاده اي 50 مصوب8820-294/12/1
ISO-نوري کمريمجید )Kسیم فیوزهاي زبانه کوتاه (نوع 9قسمت -سیم فیوزها -خودروهاي جاده اي 51 مصوب8820-994/12/1

-تبادل اطالعات دیجیتال روي اتصاالت الکتریکی بین خودروهاي بکسل کننده و بکسل شونده-خودروهاي جاده اي52
ISO-نوري کمريمجید الیه اطالعاتی کاربردي براي ترمز ها و سیستم هاي حرکتی خودرو- 2قسمت  مصوب11992-294/12/1

ISO-نوري کمريمجید قسمت اول  الیه فیزیکی- )DOK(خط kارتباطات تشخیصی روي خط -خودروهاي جاده اي 53 مصوب14230-194/12/1
ISO-نوري کمريمجید قسمت دوم الیه ربط داده ها- )DOK(خط kارتباطات تشخیصی روي خط -خودروهاي جاده اي 54 مصوب14230-294/12/1

) براي استفاده در PEEKترکیبات پلی اتر اتر کتون (گرماسنجی روبشی تفاضلی پلیمرها و -ایمپلنت هاي جراحی55
ISO-شعبانیانمیثم تجهیزات پزشکی قابل کاشت مصوب1530994/12/8

BS EN-امیرکافیرضا جعبه هاي بازي بویایی بسته لوازم آرایشی و بازي هاي چشایی-ایمنی اسباب بازي56 مصوب71-1394/12/9
ISO-فرجیرحیم عمومی1قسمت -اثرات زیست محیطی ناشی از باقیمانده  آتش راهنمایی براي ارزیابی 57 مصوب2636794/12/11
مصوبASTM E70894/12/15-مهدیخانیبهزاد ویژگی هاي  براي ضایعات شیشه اي به عنوان مواد اولیه مورد استفاده در ساخت ظروف شیشه اي58
BS EN-مهدیخانیبهزاد ارزیابی و انطباق محصول-سیلیکاتی مقاوم شده شیمیاییشیشه سوداالیم -شیشه ساختمانی59 مصوب12337-294/12/15
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پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

شماره نام دبیرملیاستانداردعنوان ردیف
وضعیت تدوینتاریخ کمیته ملیمنبعاستاندارد ملی

EN-بهزاد مهدیخانیارزیابی و انطباق محصول-قلیایی خاکی پایدار شده حرارتی شیشه ایمنی سیلیکاتی - شیشه ساختمانی 60 مصوب15682-294/12/15
BS EN-بهزاد مهدیخانیارزیابی و انطباق محصول- شیشه ایمنی سوداالیم مقاوم حرارتی ناودانی شکل-شیشه ساختمانی61 مصوب15683-294/12/15
BS ISO-مهدیخانیبهزاد تعاریف و اصطالحات-خمیدهشیشه هاي -شیشه ساختمانی62 مصوب11485-194/12/15
BS ISO-مهدیخانیبهزاد الزامات براي شیشه ایمنی خمیده حرارت دیده و شیشه خمیده الیه دار-شیشه خمیده63 مصوب11485-394/12/15

الزامات براي 22قسمت -شابه الکتریکی ثابت مجعبه ها و محفظه هاي لوازم برقی براي مصارف خانگی وتاسیسات 64
IEC-نعیمیفخري ها و محفظه هاي اتصال دهندهجعبه مصوب60670-2294/12/16

DIN EN-حبیبیشهال الزامات و طبقه بندي- مجموعه درهاي تردد پنجره ها پرده هاي جداکننده هواکش ها و درهاي ضد سرقت65 مصوب162794/12/17
ISO-فرجیرحیم تجزیه و تحلیل و بازیابی کاشتنی هاي جراحی قسمت اول  بازیابی و جابجایی-هاي جراحی کاشتنی66 مصوب12891-194/12/17

قسمت هفتم  کابلهاي قابل - ولت450/750سیم و کابل با عایق و روکش پلی وینیل کلراید با ولتاژ اسمی تا وخود 67
IEC-نعیمیفخري دو یا چند هاديانعطاف حفاظ دار یا بدون حفاظ با  مصوب60227-794/12/18

مصوب94/12/19تحقیقات-نگهدارمهدي : الزامات کپسول آتش نشانی1قسمت -کپسول آتش نشانی -خودرو 68
مصوب94/12/19تحقیقات-نگهدارمهدي : الزامات نصب2قسمت -کپسول آتش نشانی -خودرو 69
مصوبUNECE R1694/12/19-نگهدارمهدي مونویژگی ها و روش هاي آز-ایمنی ند کمرب-خودرو 70
مصوبENECE R2894/12/19-نگهدارمهدي مونویژگی ها و روش هاي آز-شنیداري وسایل هشدار دهنده-خودرو 71
مصوبENECE R3794/12/19-نگهدارمهدي مونویژگی ها و روش هاي آز-رشته اي المپ هاي-خودرو 72
مصوبENECE R12394/12/19-نگهدارمهدي مونویژگی ها و روش هاي آز-بیقی جلو سامانه هاي روشنایی تط-خودرو 73
EU-نگهدارمهدي مونزویژگی ها و روش هاي آ-جرم و ابعاد خودروها و تریلرها -خودرو 74 مصوب123094/12/19
IEC-نعیمیفخري )1لوله اي و راه اندازها ( اصالحیه شماره نگهدارنده المپ هاي فلورسنت 75 مصوب6040094/12/24
مصوبSAE J259894/12/24-مکاريحمید رضا کاهش ارتعاشآزمون فرکانس طبیعی لنت ترمز دیسکی و76

محمد حسینی مشخصات عمومی4بخش- رینگهاي پیستون -موتورهاي درون سوز 77
ISO-قابوسی مصوب6621-494/12/24

محمد حسینی CB11مدار شکن مینیاتوري با زبانه (نوع تیغه) فرم 3قسمت -مدار شکن -خودروهاي جاده اي 78
ISO-قابوسی مصوب10924-394/12/24

محمد حسینی اصطالحات و تعاریف-چهار شاخه گاردان و میل گاردان -خودرو 79
مصوبSAE J90194/12/24-قابوسی

محمد حسینی روش آزمون- سوپاپهاي بادي سیستم ترمز بادي -خودرو 80
مصوبSAE J140994/12/24-قابوسی

محمد حسینی قالپاق کامل پالستیکی-خودرو 81
مصوبKES DC21094/12/24-قابوسی
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8663ISOمهرپوررامش شتکهايعملکرد محیطآزمون سازي وسازي، ساخت، ذخیرهامادهـ بیولوژي مواد غذایی، خوراك دام و آمیکروب82 مصوب1113394/2/5

مصوبCOI T2094/2/29-رشیديالدن ارزیابان جسی ماهر روغن زیتون بکرراهنماي انتخاب ، آموزش و پایش و تعلیم -ارزیابی حسی روغن زیتون 83

CODEX-نصیريبنفشه بتاکاروتن-رنگ هاي خوراکی -افزودنی هاي خوراکی مجاز 84 مصوب5294/3/4

ISIRI-برازندگانخسرو ) 1( اصالحیه شماره آزمون ویژگی ها و روش هاي-گوشت قرمز و سفید جداسازي شده مکانیکی 85 مصوب1069794/3/10

مصوبJECFA94/3/11-نوربخشرویا بیشینه رواداري هیدروکربن هاي آروماتیک چندحلقه اي-خوراك انسان 86

هاي خاص تعاریف کلی و الزامات شناسایی ریزارایه توالی-گرهاي مولکولیواکاوي زیست نشان-زیست فناوري87
ISO-رشیديالدن نوکلییک اسید مصوب1657894/3/17

نقاط کنترلی و معیار پذیرش براي تولید زراعی گیاهان دارویی و -عملیات خوب کشاورزي ایران ( ایران گپ ) 88
مصوبWHO94/3/19-نوربخشرویا الزامات کلی-معطر 

ISO TR-زایرزادهاحسان تهیه برگه اطالعات ایمنی مادهـ فناوري نانو 89 مصوب1332994/3/26

مصوبAOAC94/3/31-مظاهريمنصوره روش اندازه گیري رطوبت-خشکبار 90

ISIRI-برازندگانخسرو )1( اصالحیه شماره آزمون ویژگی ها و روش هاي-بستنی 91 مصوب245094/4/6

ISO TS-لسانوحید هاگیريها و اندازهمشخصهـ نانوذرات پودري شکل ـ فناوري نانو 92 مصوب1720094/5/28

OECD-شکريتیمور راهنما-ترکیب سمیت مزمن و مطالعات سرطان- سمیت خوراکی مواد شیمیایی آزمون 93 مصوب45394/6/7

OECD-شکريتیمور راهنما-روزه 90مطالعه سمیت تنفسی نیمه مزمن-هاي سمیت مواد شیمیایی آزمون 94 مصوب41394/6/7

تعیین مقدار رنگ سان ست یلو در فرآورده هاي حجیم شده بر پایه بلغور و آرد غالت - افزودنی هاي خوراکی مجاز 95
مصوب94/6/8تحقیقات-نصیريبنفشه روش آزمون-به روش اسپکتروسکوفتومتري 

هايدستورالعمل-تقويمازیار ویژگی ها و روش هاي آزمون-خوراك طیور 96
مصوب94/6/10دامپزشکیسازمان

ISO TS-برازندگانخسرو محاسبه مقدار فسفات افزوده شده بر مبناي فسفر-پنیر پروسس 97 مصوب1808394/6/24

98
سوسپانسیون کمی براي ارزیابی فعالیت مایکوباکتري کشی آزمون -ضدعفونی کننده ها و گندزداهاي شیمیایی

روش-استفاده در فضاهاي پزشکی از جمله ضدعفونی کننده هاي تجهیزاتضدعفونی کننده هاي شیمایی مورد 
و الزاماتآزمون 

DIN EN-لسانوحید  مصوب1434894/7/11
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ISO-زایرزادهاحسان هاه سرامیکشناسایی و تعریف محصوالت تولید شده ناشی از تجزیـ بیولوژیک وسایل پزشکیارزیابی 99 مصوب10993-1494/8/24

codex stan-مظاهريمنصوره مونویژگی ها و روش هاي آز- زرد آلو برگه100
130

مصوب94/9/1

مصوب94/9/2تحقیقات-تقويمازیار مونویژگی ها و روش هاي آز- له سویا کنجا-خوراك دام و طیور و آبزیان 101

ISO-عطارفرنوش هاي اثر متقابل با خونآزمون : انتخاب و4قسمت-ارزیابی بیولوژیکی وسایل پزشکی102 مصوب10993-494/9/16

ISO-داورزنیساره راهنماي الزامات کلی براي ازمون-میکروبیولوژي مواد غذایی و خوراك دام103 مصوب721894/10/7

مصوب94/10/15تحقیقات-محمديمریم مونویژگی ها و روش هاي آز-مالت جو دانه104

ISIRI-برازندگانخسرو )2ویژگی ها ( اصالحیه شماره -شیر  خشک 105 مصوب201294/10/28

ISIRI-برازندگانخسرو )1اصالحیه شماره آزمون ویژگی ها (و روش هاي-کره اسپرید 106 مصوب1008494/10/28

ISIRI-برازندگانخسرو )1( اصالحیه شماره آزمون ویژگی ها و روش هاي- خامه پاستوریزه و فرادما 107 مصوب19194/10/28

مصوب94/11/4تحقیقات-برازندگانخسرو شناسایی بافت هاي حیوانی غیرمجاز به روش بافت شناختی108

مصوب94/11/10تحقیقات-مظاهريمنصوره ویژگی ها و روش هاي آزمون-بادام زمینیکره109

مصوب94/11/19تحقیقات-برازندگانخسرو ویژگی ها و روش هاي آزمون-شیر فرادما -شیر و فراورده هاي آن 110

ISITI-احمدينادیا )1ویژگی ها ( اصالحیه شماره -نکتار زغال اخته و نکتار کرت بري 111 مصوب1703194/11/24

روش روماتوگرافی مایع با کارایی باال ـ اندازه گیري گلوکز فروکتوز و ساکارز به روش ک-آب میوه ها و سبزي ها112
BS EN-احمدينادیا آزمون مصوب1263094/11/24

روش کرومانوگرافی مایع با کارایی باال اندازه گیري هپریدین به-آب میوه ها و آب سیزي ها و فرآورده هاي آن ها 113
مصوب94/11/24تحقیقات-احمدينادیا روش آزمون-

اندازه گیري دي سوربیتول به روش کرومانوگرافی مایع با - آب میوه ها و آب سیزي ها و فرآورده هاي آن ها 114
مصوب94/11/24تحقیقات-احمدينادیا روش آزمون-کارایی باال 

مصوب94/11/26تحقیقات-عطارفرنوش ویژگی ها و روش هاي آزمون-آویشن شیرازي گیاه 115
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: تهیه متیل 2قسمت -متیل استرهاي اسید چرب کروماتوگرافی گاز -روغن ها و چربی هاي گیاهی و حیوانی 116
ISO-مظاهريمنصوره استر اسیدهاي چرب مصوب12966-294/11/27

مصوب94/11/27تحقیقات-مظاهريمنصوره ویژگی ها و روش هاي آزمون-شیر خام شتر 117

118
هاي تراریخته و هاي آنالیز آشکارسازي ارگانیسمروش-هاي جامع براي آنالیز مولکولی نشانگرهاي زیستیروش

-P35S-patروش واکنش زنجیره اي پلیمراز زمان واقعی  براي آشکارسازي 3محصوالت حاصل از آنها قسمت 
sequenceبراي غربال گري ارگانیسم هاي ترا ریخته ژنتیکی

ISO TS-حیدرزادهمرجان  21569-
3

مصوب94/12/2

ISO-فدويقاسم ویژگی ها- زنجبیل -ادویه ها119 مصوب100394/12/17

ISO-مهرپوررامش ویژگیها-میکروبیولوژي فرآورده هاي آرایشی و بهداشتی120 مصوب1751694/12/18
ISO-مهرپوررامش روش آزمون-باکتري بر اساس باز شدن الیافشمارش اسپورهاي-میکروبیولوژي خمیر کاغذکاغذ و مقواي بهداشتی121 مصوب8784-194/12/18
مصوب94/12/18تحقیقات-مهرپوررامش روش آزمون-: شمارش کپک و مخمر براساس بازشدن الیاف 2قسمت -میکروبیولوژي خمیر کاغذ ، کاعذ و مقوا 122

مصوب94/12/18تحقیقات-مهرپوررامش ویژگی ها و روش آزمون-مصرف در بسته بندي مواد غذایی میکروبیولوژي ورق و جعبه مقوایی مورد 123
مصوب94/12/22تحقیقات-نوربخشرویا غالت-مرز بیشینه مانده آفت کش ها - آفت کش ها 124
مصوب94/12/22تحقیقات-نوربخشرویا حبوبات-مرز بیشینه مانده آفت کش ها - آفت کش ها 125
مصوب94/12/22تحقیقات-نوربخشرویا دانه هاي روغنی-مرز بیشینه مانده آفت کش ها - آفت کش ها 126
مصوب94/12/22تحقیقات-نوربخشرویا میوه هاي سردسیري-مرز بیشینه مانده آفت کش ها - آفت کش ها 127
مصوب94/12/22تحقیقات-نوربخشرویا و نیمه گرمسیريمیوه هاي گرمسیري-مرز بیشینه مانده آفت کش ها - آفت کش ها 128
مصوب94/12/22تحقیقات-نوربخشرویا سیفی جات-مرز بیشینه مانده آفت کش ها - آفت کش ها 129
مصوب94/12/22تحقیقات-نوربخشرویا سبزي هاي برگی-مرز بیشینه مانده آفت کش ها - آفت کش ها 130
مصوب94/12/22تحقیقات-نوربخشرویا سبزي هاي غده اي و ریشه اي-بیشینه مانده آفت کش ها مرز - آفت کش ها 131

CODEX STAN-دستمالچیفرناز ویژگی ها و روش هاي آزمون- فرآورده حجیم شده بر پایه بلغور و آرد غالت 132
192

مصوب94/12/24

مصوبCODEX STAN94/12/24-احمدينادیا ویژگی ها و روش هاي آزمون-میوه کیوي133
مصوب94/12/24تحقیقات-مظاهريمنصوره روش آزمون-اندازه گیري مالمین در شیر خشک به روش کرومانوگرافی مایع با کارایی باال 134

تعیین بوسیله -4قسمت -کروماتوگرافی گازي متیل استرهاي اسید چرب-روغن ها و چربی هاي گیاهی و حیوانی135
ISO-مظاهريمنصوره کروماتوگرافی گازي مصوب12966-494/12/25
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2542ISقلی پورنوشین ویژگی ها- پارافین جامد صنعتی -فراورده هاي نفتی 136 4654+A194/2/2مصوب

2773ISامینیانوحید ویژگی ها- سیاالت مورد استفاده در عملیات فلزکاري -روان کننده ها137 مصوب306594/2/5

3049DINامینیانوحید ویژگی هاـ روغن هاي توربین ـ روان کننده ها138 مصوب5151594/2/5

مصوبASTM F794/2/6-موحديفرناز هاویژگی-پودر الومینیوم اکسید 139

مصوبASTM D676194/2/6-موحديفرناز روش ازمون-تعیین حجم کل منافذ -هاي کاتالیستیها و پایهکاتالیست140

ISO-سمسارهامریم تعداد اقالم براي یک نمونه انبوه-بردارينمونهـ چرم 141 مصوب258894/2/15

سایرهاي مصالح پودري ساختمانی با جرم ویژه پاکت هاي کاغذي سیمان ، گچ و -بسته بندي142
مصوب94/2/19تحقیقات-جاویدالله ویژگی ها و روش هاي آزمون-مشابه 

BS EN-قاسمیمشخصات-: صندلی4امکانات تماشاچیان قسمت 143 مصوب13200-494/2/19
مصوب94/2/22تحقیقات-نعیمی نیافرناز ویژگی ها و روش هاي آزمون- جوراب زنانه از جنس پلی آمید -نساجی 144
BS-نعیمی نیافرناز ویژگی ها-: الیی منسوج نبافته قابل دوخت 1قسمت -الیی - منسوجات 145 مصوب4973-194/2/22

ویژگی ها و روش هاي -: الیی منسوج نبافته با چسب حرارتی2قسمت -الیی -منسوجات 146
BS-نعیمی نیافرناز آزمون مصوب4973-294/2/22

ISIRI-نعیمی نیافرناز پرلون)-ویژگیهاي جورابهاي ظریف زنانه از الیاف پلی آمید استرج شده (نایلون147 ابطال78194/2/22
ISIRI-نعیمی نیافرناز جوراب ضخیم زنانه سه ربع از الیاف پلی آمید148 ابطال364094/2/22
ISIRI-نعیمی نیافرناز ویژگی ها-از جنس پلی آمید جوراب هاي ضخیم زنانه سه ربع 149 ابطال578294/2/22
ISIRI-نعیمی نیافرناز هاي الئی بدون بافتویژگیهاي پارچه150 ابطال142494/2/22

تعیین نوواالك گلیسیدیل اتر و مشتقات -ي در تماس با مواد غذایی مشتقات اپوکسیهامواد و کاال151
DIN EN-جهانگیريمعصومه روکسی انهاهیدکلرینه و  مصوب1513794/3/6

ISO-آریانسبفضه : اصول کلی1قسمت -)DSCگرماسنجی روبشی تفاضلی (-هاپالستیک152 مصوب11357-194/3/17
ISO-آریانسبفضه : تعیین دما و انتالپی ذوب و تبلور3قسمت -)DSCگرماسنجی روبشی تفاضلی (-هاپالستیک153 مصوب11357-394/3/17
ISO-آریانسبفضه : تعیین خواص2قسمت -)PVALوینیل الکل) (مواد پلی (-هاپالستیک154 مصوب15023-294/3/17
BS EN-آفاقیجمیله هاي ازمونها و روشویژگی-رومبلیپارچه- نساجی155 مصوب1446594/3/18
مصوب94/3/23تحقیقات-نعیمی نیافرناز ویژگی ها و روش هاي آزمون-از جنس پلی آمید جوراب شلواري و ساق شلواري زنانه-نساجی 156
مصوب94/3/27تحقیقات-جاویدالله آزمون ویژگی ها و روش هاي- جعبه مقوایی مواد خوراکی -بسته بندي 157
BS-احسانی گرگريباقر ویژگی ها و روش هاي آزمون-صابون مایع بهداشتی 158 مصوب154594/4/3
IS-احسانی گرگريباقر ویژگی ها و روش هاي آزمون-صابون بهداشتی شفاف و نیمه شفاف 159 مصوب1130394/4/3
BS-احسانی گرگريباقر ویژگی ها و روش هاي آزمون-صابون بهداشتی پرچرب 160 مصوب191494/4/3
مصوبJIS K330294/4/3-احسانی گرگريباقر ویژگی ها و روش هاي آزمون-صابون رختشویی 161
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IS-احسانی گرگريباقر ویژگی ها و روش هاي آزمون- صابون بجه162 مصوب1052394/4/3
مصوبJIS K330294/4/3-باقر احسانی گرگريویژگی ها و روش هاي آزمون- بر پایه پسماند روغن هاي گیاهیصابون رختشویی 163
BS-باقر احسانی گرگريویژگی ها و روش هاي آزمون- صابون بهداشتی164 مصوب191494/4/3
BS-امینیانوحید ویژگی هاـ روغن کمپرسورهاي سرد کننده ـ روان کننده ها 165 مصوب262694/4/6

روش - گیري با دستگاه رو باز کلیولندگیري نقطه اشتعال و نقطه اتشاندازه- هاي نفتیفراورده166
مصوبASTM D9294/4/6-بیگلريحسن زمونآ

بیگلريحسن روش آزمون-تعیین نقطه اشتعال و شعله وري با ظرف روباز کلیولند -قیر و مواد قیري 167
باطل 1175ملی استاندارد 

198و استاندارد ملی 
جایگزین آن می شود

ISIRI ابطال117594/4/6

بیگلريحسن گیري نقطه اشتعال قیر بطریقه بازروش اندازه168
باطل 2954استاندارد ملی 

198و استاندارد ملی 
جایگزین آن می شود

ISIRI ابطال295494/4/6

مصوب94/4/21تحقیقات-بهزاديفرحناز آزمونویژگی ها و روش هاي -دستمال کاغذي 169
مصوبASTM D112194/4/30-قاضی کیانیفرناز روش ازمون-گیري قلیاییت ذخیرهاندازه-کننده موتور و ضدزنگ هامایعات خنک170
مصوبASTM D188194/4/30-کیانیقاضی فرناز روش ازمون- گیري تمایل به کف کردن در ظروف شیشه اياندازه-کننده موتورمایعات خنک171
مصوبASTM D9394/5/24-بیگلريحسن روش ازمون-مارتنز-گیري نقطه اشتعال با دستگاه سربسته پنسکیاندازه-هاي نفتیفراورده172
مصوب94/6/15تحقیقات-جاویدالله ویژگی ها و روش هاي آزمون-کاغذهاي ساك کرافت- کاغذ و مقوا 173
مصوبJIS K330394/6/21-گرگريباقر احسانیویژگی ها و روش هاي آزمون-پودرز صابون رختشویی 174
مصوب94/7/28تجربیات-آفاقیجمیله )2( اصالحیه شماره آزمون ویژگی ها و روش هاي-تشک خواب فنري 175
BS EN-بهزاديفرحناز روش تعیین ثبات رنگ-کاغذ و مقوا در تماس با مواد غذایی176 مصوب64694/7/29
ISO-بهزاديفرحناز تعیین میزان سولفاتهاي محلول در آب موجود در انواع خمیر کاغذ, کاغذ و مقوا177 مصوب919894/7/29

گروه پژوهشی شیمی:دوده اندازه گیري میزان خاکستر ـ روش آزمونتشکیل دهنده اجزاي ـالستیک178
باطل 7667استاندارد ملی 

12480و استاندارد ملی 
جایگزین آن می شود

ISIRI ابطال766794/8/18

گروه پژوهشی شیمیتعیین توزیع اندازه حبه- کربن بلک ( دوده ) -اجزاي تشکیل دهنده الستیک 179
19308استاندارد ملی 

باطل و استاندارد ملی 
جایگزین آن 18725

شودمی
ISIRI ابطال1930894/8/18



51

شیمی و پتروشیمیپژوهشکده 
وضعیت تدوینتاریخ کمیته ملیمنبعشماره استاندارد ملینام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف 

گروه پژوهشی شیمیویژگیهاي کفپوشهاي مربع شکل ترموپالستیکی180
باطل 1651استاندارد ملی 

18124و استاندارد ملی 
شودجایگزین آن می

ISIRI ابطال165194/8/18

مصوب94/8/25تحقیقات-مقدمخالقیماهرو ویژگی ها و روش هاي آزمون- پودر بی رنگ کننده مو -فرآورده هاي آرایشی 181
مصوب94/8/25تحقیقات-مقدمخالقیماهرو ویژگی ها و روش هاي آزمون-کرم رنگ موي دائمی  -فرآورده هاي آرایشی 182
ISO-حاجی رضا احمديروش ازمون-سیانیدتعیین -کیفیت خاك183 مصوب1126294/9/7
ISO-روحانیمهدي تعیین مقدار مصرف کلر (درجه لیگنین زدایی)-خمیر کاغذ 184 مصوب326094/9/8
ISO-روحانیمهدي تعیین مقاومت به ترکیدگی با گوي9قسمت -کاغذهاي نازك و فرآورده هاي آن 185 مصوب12625-994/9/8
ISO-روحانیمهدي سنجی جذب اتمیروش طیف--تعیین مقدار کادمیوم -- کاغذ مقوا و خمیر کاغذ 186 مصوب1077594/9/8

درجه 525تعیین میزان خاکستر (باقیمانده) بوسیله احتراق در دماي -کاغذ مقوا و خمیر کاغذ187
ISO-روحانیمهدي روش آزمون-سلسیوس مصوب176294/9/8

ویژگی ها -پلی آمیدهاي تقویت شده با الیتف شیشه - مواد قالب گیري و روزن رانی - پالستیک ها 188
مصوب94/9/8تحقیقات-خالقی مقدمماهرو و روش هاي آزمون

ISO-آفاقیجمیله ثبات رنگ در برابر نور روز- ثبات رنگآزمون روش هاي- نساجی189 105-B0194/9/29مصوب
ISO-سمنانی رهبرروح اله تعیین جمع شدگی در آب جوش-هاي یکسره بشرساخت نخ- نساجی190 مصوب1806694/10/1
ISO-سمنانی رهبرروح اله تعیین جمع شدگی در هواي خشک و داغ-نخ هاي یکسره سینتتیک - نساجی191 مصوب1806794/10/1
ISO-آفاقیجیمله روش آزمون-) تعیین استحکام درز ( خط اتصال-کفپوش هاي انعطاف پذیر192 مصوب1690694/10/1
IS-امینیانوحید ویژگی ها-گریس پایه لیتیم 193 مصوب762394/10/5

ثبات رنگ در برابر نور منسوجات خیس شده با محلول عرق بدن -هاي ثبات رنگآزمون - نساجی194
ISO-نعیمی نیافرناز مصنوعی 105-B0794/10/6مصوب

195
چوب پنبه باز روییده خام ، باقی مانده ها ، پسماند ها ، چوب پنبه -چوب پنبه بکر -چوب پنبه 

تعاریف و -سوخته ، ضایعات چوب پنبه ، قطعات چوب پنبه جوشانده شده و ضایعات چوب پنبه خام 
بسته بندي

ISO-روحانیمهدي  مصوب121594/10/7

DIN EN-روحانیمهدي تعیین منافذ-شده با پلیمر در تماس با مواد غذایی کاغذ و مقواي اندود- کاغذ و مقوا 196 مصوب1367694/10/7
مصوب94/10/12تحقیقات-جاویدالله ویژگی ها و روش هاي آزمون-ورق کارتن و کارتن براي مصارف عمومی -بسته بندي 197
مصوب94/10/12تحقیقات-جاویدالله ویژگی ها و روش هاي آزمون-تازه  کارتن براي بسته بندي میوه و سبزیحات -بسته بندي 198
مصوب94/10/12تحقیقات-جاویدالله ویژگی ها و روش هاي آزمون-کارتن براي بسته بندي خشکبار -بسته بندي 199
مصوبASTM D675194/10/15-قلی پورنوشین ) مورد استفاده به صورت مخلوط با سوخت هاي میان تقطیرB100ویژگی هاي بیودیزل (200
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گروه پژوهشی شیمیکلر مایعآزمون ویژگیهاي و روشهاي201
باطل 1100استاندارد ملی 

18408و استاندارد ملی 
جایگزین آن می شود

ISIRI ابطال110094/10/16

مصوب94/10/16تحقیقات-قلی پورنوشین ویژگی ها و روش هاي آزمون-کره کاکائو - روغن ها و چربی هاي گیاهی 202
ISO-آهیيپاشالیال تعیین ضخامت و دانسیته حجمی یا دانسیته ظاهري یک ورق- کاغذ و مقوا 203 مصوب53494/10/16

ویژگی ها و - خمیر کاغذ مورد مصرف در فرآورده هاي بهداشتی جاذب یک بار مصرف -خمیر کاغذ 204
مصوب94/10/16تحقیقات-بهزاديفرحناز روش هاي آزمون

تعیین ثبات رنگ کاغذ و مقواي سفید شده -کاغذ و مقواي مورد نظر براي تماس با مواد غذایی 205
BS EN-فرحناز بهزاديفلوئورسنت مصوب64894/10/16

ISO-فرحناز بهزاديروش آزمون-تعیین هفت بی فنیل چندکلره مشخص شده-خمیرکاغذ،کاغذومقوا206 مصوب1531894/10/16

ویژگی ها و -خمیر لینتر مورد مصرف در فرآورده هاي بهداشتی جاذب یک بار مصرف -خمیر لینتر 207
مصوب94/10/16تحقیقات-بهزاديفرحناز روش هاي آزمون

هاي الزامات و روش-ی و زیره الستیکی پوتین با پستایی چرم-پوتین افراد نیروهاي مسلح - پایپوش 208
مصوبMIL-B-44152C94/10/29-سمسارهامریم آزمون

ISO-سمسارهامریم روش آزمونـ ثبات رنگ در برابرمالش رفت و برگشتی ـ چرم 209 مصوب1164094/11/7
ISO-سمسارهامریم خوردگیخوردگی رخ و اندیس تركتعیین مقاومت به ترك-هاي فیزیکی و مکانیکیازمون-چرم210 مصوب337894/11/7
ISO-روحانیمهدي همکشیدگی و انحراف مجاز--ابعاد الوار بریده شده سوزنی برگان -چوب و فرآورده هاي چوبی211 مصوب73894/11/10
ISO-روحانیمهدي ویژگی ها-) LVLالوار الیه اي (212 مصوب1877694/11/10

تعیین استحکام هیدروستاتیک درازمدت مواد ـ کشی گذاري و کانالهاي لولهسامانهـ ها پالستیک213
ISO-سنگ سفیديالله یابیپالستیکی گرمانرم به شکل لوله از طریق برون مصوب908094/11/14

دانه یا دوده روش ارزیابی درجه پراکنش رنگ-ها الفینپلیـ گذاري هاي لولهسامانهـ ها پالستیک214
ISO-سنگ سفیديالله ها و اتصاالتها لولهدر آمیزه مصوب1855394/11/14

دوده ـ روش پالستیک ها ـ لوله هاي پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ بررسی چگونگی پراکنش215
ISIRI-سنگ سفیديالله آزمون ابطال7175-694/11/14

ISO-آریانسبفضه طبقه بندي گرانروي-روان کننده هاي مایع صنعتی216 مصوب344894/11/21
IS-امینیانوحید گریس پایه کلسیم  ویژگی ها217 مصوب50694/11/21
IS-امینیانوحید ویژگی ها-گریس گرافیت با پایه کلسیم 218 مصوب50894/11/21
IS-بهزاديفرحناز ویژگی ها و روش هاي آزمون-کاغذ و مقواي موم دار براي بسته بندي عمومی - کاغذ و مقوا 219 مصوب396294/11/26
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BS EN ISO-جاویدالله اندازه گیري ویژگی کششی قسمت دوم ازدیاد طول با سرعت ثابت220 مصوب1924-294/11/26

کامپوزیت هاي ساخته شده از مواد سلولزي و پالستیک هاي گرمانرم ( کامپوزیتهاي چوب پالستیک 221
ISO-کردبهزاد ویژگی ها- پروفیل هاي دیوارپوش5قسمت -یا کامپوزیت هاي الیاف طبیعی)  مصوب15534-594/11/26

کامپوزیت هاي ساخته شده از مواد سلولزي و پالستیک هاي گرمانرم ( کامپوزیتهاي چوب پالستیک 222
ISO-کردبهزاد ویژگی ها-پروفیل هاي کف پوش 4قسمت -یا کامپوزیت هاي الیاف طبیعی)  مصوب15534-494/11/26

طبقه بندي کاربردي: تعاریف، کاربرد چوب ماسیو و اوراق فشرده -دوام چوب و اوراق فشرده چوبی 223
BS EN-کردبهزاد چوبی مصوب33594/11/26

BS EN-آفاقیجمیله تعیین آمینهاي آروماتیک معین مشتق شده از مواد رنگزاي آزو -نساجی 224 مصوب1436294/11/27
مصوب94/11/27تحقیقات-آفاقیجمیله ویژگی ها-مواد رنگرزي و پیگمنت هاي مورد مصرف در صنعت نساجی -نساجی 225
ISO-مقامیمحمد تقی ابعاد و نشان گذاري تایر1قسمت -رینگ و تایرهاي راه سازي - تایرها226 مصوب4250-194/11/28

روش -درجه سلسیوس100تعیین دماي جمع شدگی چرم تا -هاي فیزیکی و مکانیکی آزمون -چرم227
آزمون

ISO-احمديشهال  مصوب338094/11/28

ISO-احمديشهال روش ازمون-ثبات رنگ در برابر مهاجرت به پلی (وینیل کلراید) نرم شده -ثبات رنگ-چرم228 مصوب1570194/11/28

ISO-احمديشهال آزمونروش- ثبات رنگ بر اثر تسرع در فرسودگی -چرم229 مصوب1772894/11/28

تعیین ـ محدودیت هاي اعمال شده بر مواد پالستیکی-مواد و کاالهاي در تماس با مواد غذایی 230
BS EN-جهانگیريمعصومه هاي غذاییاکریلونیتریل در غذا و مشابه مصوب13130-394/12/4

و 1تعیین ـ محدودیت هاي اعمال شده بر مواد پالستیکیـ مواد و کاالهاي در تماس با مواد غذایی 231
BS EN-جهانگیريمعصومه بوتادین در پالستیک ها3 مصوب13130-494/12/4

تعیین ـ محدودیت هاي اعمال شده بر مواد پالستیکیـ مواد و کاالهاي در تماس با مواد غذایی 232
BS EN-جهانگیريمعصومه هاي غذاییوینیلیدین کلراید در مشابه  مصوب13130-594/12/4

تعیین ـ محدودیت هاي اعمال شده بر مواد پالستیکی-مواد و کاالهاي در تماس با مواد غذایی 233
BS EN-جهانگیريمعصومه وینیلیدین کلراید در پالستیک ها مصوب13130-694/12/4

مصوب94/12/5تحقیقات-آریا نسبفضه ویژگی ها و روش هاي آزمون-سدیم دي متیل دي تیوکاربامات234
مصوبASTM D481894/12/5-آریا نسبفضه شتاب دهنده هاي وولکانش-طبقه بندي مواد آمیزه کاري- الستیک235
ISO-آریا نسبفضه نامگذاري و عالیم اختصاري-االستومرهاي گرمانرم236 مصوب1806494/12/5
مصوبASTM D345294/12/5-سلیمیحمید گاز کروماتوگرافی-شناسایی با روش پیرولیز-الستیک 237
ISO-ابراهیمالهام ویژگیها-کفپوشهاي چندالیه(منطبق)238 مصوب1448694/12/8
ISO-آهیلیال پاشاي آزمونویزگی ها و روش هاي -خودکارهاي ساچمه اي و مغزي آن ها -نوشت افزار 239 مصوب19751-194/12/9
مصوبJIS S605094/12/9-آهیلیال پاشاي ویژگی ها و روش هاي آزمون-پاك کن هاي الستیکی240
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مصوبJIS S603794/12/9-آهیلیال پاشاي ویژگی ها و روش هاي آزمون-ماژیک241
مصوب94/12/9تحقیقات-آهیلیال پاشاي ویژگی ها و روش هاي آزمون-ماژیک تخته سفید -نوشت افزار 242
BS EN-الهام ابراهیم ویژگیها و روشهاي ازمون- پستانک بچه 243 مصوب140094/12/10

پلی وینیل کلراید صلب ـ گذاري مدفون براي فاضالب و زهکشی ثقلی هاي لولهسامانهـ ها پالستیک244
)PVC-U ( مقامیمحمد تقی ویژگی هاي لوله ها اتصاالت و سامانه1قسمت ـ-BS EN مصوب1401-194/12/12

گذاري براي تخلیه فاضالب و پساب (در دماي پایین و باال) درون هاي لولهسامانهـ ها پالستیک245
BS EN-مقامیمحمد تقی ویژگی هاي لوله ها اتصاالت و سامانه1قسمت ـ ) PVC-Uپلی وینیل کلراید صلب (ـ ساختمان  مصوب1329-194/12/12

BS EN-کردبهزاد در برابر عوامل شیمیاییتعیین مقاومت- کف پوش چوبی صفحه و دیوارپوش چوبی 246 مصوب1344294/12/12
BS EN-بهزاد کردتعیین مدت بارگداري و پارامترهاي خزش-اوراق فشرده چوبی 247 مصوب115694/12/12
BS EN-بهزاد کردروش آزمون-تعیین مقاومت خمشی تحت بار استاتیک -کف پوش چوبی 248 مصوب1533194/12/12
ISO-احمديشهال مقاومت پوسیدگی-پاشنه آزمون روش-پایپوش 249 مصوب1995694/12/15
ISO-احمديشهال مقاومت در برابر ضربه جانبی-پاشنه آزمون روش-پایپوش 250 مصوب1995394/12/15
ISO-خانه زرحسن ویژگیها-شیلنگهاي الستیکی وملحقات ان جهت انتقال سوخت به تانکرهاي سوخت 251 مصوب292994/12/19
ISO-سمسارهامریم الزامات-پایپوش مشاغل -وسایل حفاظت شخصی -پایپوش 252 مصوب2024794/12/24
ISO-سمسارهامریم مقاومت خمشی-هاي زیره آزمون -پایپوش 253 مصوب1770794/12/24
مصوب94/12/24تحقیقات-سمسارهامریم )1الزامات ( اصالحیه شماره -پایپوش ایمنی -وسایل حفاظت شخصی -پایپوش 254
BS-ابراهیمالهام ویژگیها- کیسه اب گرم از جنس الستیک و پلی وینیل کلرید255 مصوب197094/12/24
ISIRI-ابراهیمالهام هاي آبگرمکیسهآزمون مشخصات و روشهاي256 ابطال83294/12/24
ISO-سنگ سفیديالله تهیه پلیمر خشک-مصنوعیالتکس الستیک 257 مصوب202894/12/24
DIN-آهیلیال پاشاي روش آزمون- مقاومت در برابر ضربه ظروف شیشه اي مخصوص بسته بندي-بسته بندي258 مصوب5229594/12/26
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نفر اول1394/7/12پسند

2
An adjustable extremly low
frequency electromagnetic field
generator

مقاله علمی 
Frontiers in biomedicalانگلیسیTehran Universityپژوهشی

technologiesنفر اول1394/1/10توکلی گلپایگانیعلی

3
Artificial neural network: an
innovative solution for coastal
problems

مقاله علمی 
پژوهشی

کتاب مقاالت کنفرانس بین المللی 
معماري، عمران و توسعه شهري در 

ابتداي هزاره سوم
انگلیسی

International conference
architectural, civil and urban

development at the beginning
of the third millennium

نفر اول1394/5/15نژادکاظمامید

4Cement with alkali component
مقاله علمی 

پژوهشی
کتاب مقاالت دهمین کنگره بین 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی انگلیسیالمللی مهندسی عمران
نفر اول1394/2/31نژادکاظمامید عمران

5
Detection and identification of S1
and S2 heart sounds using wavelet
decomposition method

ISIInternational Journal of
BiomathematicsانگلیسیInternational Journal of

Biomathematicsنفر اول1394/6/29توکلی گلپایگانیعلی

6
Dynamic Analysis and Improvement
of Crashworthiness Characteristics
of Trainsets of Iran Railway

ISIJMESCNانگلیسیJ. Mater. Environ. Sci.نفر اول1394/3/31امیر افکار

7Earthquake and animal behaviors
مقاله علمی 

پژوهشی
بین کتاب مقاالت دومین کنگره

دومین کنگره بین المللی زمین شناسی انگلیسیالمللی زمین شناسی کاربردي
نفر اول1394/3/3نژادکاظمامیدکاربردي

8Earthquake Precursors and
Earthquake Prediction

مقاله علمی 
پژوهشی

کتاب مقاالت دومین کنگره بین 
بین المللی زمین شناسی دومین کنگره انگلیسیالمللی زمین شناسی کاربردي

نفر اول1394/3/3نژادکاظمامیدکاربردي

9
Estimation of wave overtopping on
breakwaters using artificial neural
network

مقاله علمی 
پژوهشی

کتاب مقاالت کنفرانس بین المللی 
معماري، عمران و توسعه شهري در 

ابتداي هزاره سوم
انگلیسی

International conference
architectural, civil and urban

development at the beginning
of the third millennium

نفر اول1394/5/15نژادکاظمامید

10
Estimation of wave runup on
breakwaters using artificial neural
network

مقاله علمی 
پژوهشی

بین المللی کتاب مقاالت کنفرانس 
معماري، عمران و توسعه شهري در 

ابتداي هزاره سوم
انگلیسی

International conference
architectural, civil and urban

development at the beginning
of the third millennium

نفر اول1394/5/15نژادکاظمامید

11Harmonic Aggregation Techniques
مقاله علمی 

JEEEانگلیسیSPGپژوهشی
شرع محمد مهدي
نفر اول1394/6/26پسند
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برق، مکانیک و ساختمانپژوهشکده 
زبان نام نشریهنوع مقالهعنوان ردیف

رتبه تاریخ چاپنام مؤلفنام همایش/مجلهمقاله
نویسنده

12
Harmonic aggregation
techniques: methods to
compensate interaction effects

مقاله 
علمی 
پژوهشی

American journal of electrical
and electronic engineering

American journal of electricalانگلیسی
and electronic engineering

محمد مهدي
نفر اول1394/5/12پسندشرع

13Human resource strategies and
knowledge management

مقاله 
علمی 
پژوهشی

المللی کتاب مقاالت کنفرانس بین
معماري، عمران و توسعه شهري در 

ابتداي هزاره سوم
انگلیسی

International conference
architectural, civil and urban

development at the beginning
of the third millennium

نفر اول1394/5/15نژادکاظمامید

14
Knowledge management for
creative Human resource
management

مقاله 
علمی 
پژوهشی

کتاب مقاالت کنفرانس بین المللی 
انگلیسیمدیریت توسعه فرهنگی و اقتصادي

International Conference
Management culture and
economical development

نفر اول1394/3/7نژادکاظمامید

15

Modeling and Semi Active
Vertical Vibration Control of a GA
Optimized 7DoF Driver Model
Using an MR Damper in a Seat
Suspension System

ISIKRISHTEL eMAGING
SOLUTIONS

انگلیسی
JOURNAL OF VIBRATION

ENGINEERING &
TECHNOLOGIES

نفر اول1394/1/31امیر افکار

16
Numerical simulation of metallic
honeycomb sandwich panel
structures under dynamic loads

ISIJMESCNانگلیسیJ. Mater. Environ. Sci.نفر اول1394/3/31امیر افکار

17Performance of artificial neural
network in coastal engineering

مقاله 
علمی 
پژوهشی

مقاالت کنفرانس بین المللی کتاب 
معماري، عمران و توسعه شهري در 

ابتداي هزاره سوم
انگلیسی

International conference
architectural, civil and urban

development at the beginning
of the third millennium

نفر اول1394/5/15نژادکاظمامید

18

Prediction of fatigue life for
multi-spot welded joints with
different arrangements using
different multiaxial fatigue
criteria

ISIElsevierانگلیسیMaterials and Designنفر اول1394/2/31امیر افکار

19
Simulation of Driver Model for
Traffic Safety Considering Road
Conditions

ISI

Laboratory of Applied
Chemistry & Environment

Faculty of Science,
Mohammed Premier

University

journal of materials andانگلیسی
environmentalscienceنفر اول1394/3/31نوري کمريمجید



57

برق، مکانیک و ساختمانپژوهشکده 

زبان نام نشریهنوع مقالهعنوان ردیف
رتبه تاریخ چاپنام مؤلفنام همایش/مجلهمقاله

نویسنده

20The role of human resource in
knowledge management

مقاله 
علمی 
پژوهشی

کتاب مقاالت کنفرانس بین المللی 
انگلیسیمدیریت توسعه فرهنگی و اقتصادي

International Conference
Management culture and
economical development

نفر اول1394/3/7نژادکاظمامید

ارزیابی زیست محیطی سیستم هاي ریز تولید 21
پیل سوختی 

علمی 
همایش ملی توسعه پایدار و سیستم هاي فارسیدانشگاه علم و صنعتترویجی

نفر اول1394/2/31شیرزاد حسن بگیمهندسی انرژي

دومین همایش ملی پژوهش هاي تحلیلیاستانداردسازي و محصوالت 22
دومین همایش ملی پژوهش هاي فارسیمهندسی صنایع

مهندسی صنایع
حبیبی شهال

نفر اول1394/6/12واحدزنجانی

23

اعتمادوعضوـ بررسی تاثیر مبادله رهبر 
روانشناختیتوانمندسازيبرمدیریتی
پژوهشگاهدرمورديمطالعه(کارکنان

)استاندارد

مقاله 
علمی 
پژوهشی

مشهد کنفرانس بین المللی مدیریت، 
کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و فارسیفرهنگ و اقتصاد

نفر اول1394/2/31نوري کمريمجیداقتصاد

بررسی تأثیر موانع خالقیت بر توانمندسازي 24
کارکنان

مقاله 
علمی 
پژوهشی

کتاب مقاالت کنفرانس بین المللی 
فارسیتوسعه فرهنگی و اقتصاديمدیریت 

International Conference
Management culture and
economical development

نفر اول1394/3/7نژادکاظمامید

25
بررسی تأثیر موانع خالقیت بر توانمندسازي 
کارکنان (مطالعه موردي در پژوهشگاه 

استاندارد)

مقاله 
علمی 
پژوهشی

کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و فارسیمشهدکنفرانس بین المللی
اقتصاد

محبوبه
نفر اول1394/2/31میرزاییحاجی

هاي ناچدار با پیشبینی عمر خستگی نمونه26
استفاده از معیارهاي خستگی چندمحوري

مقاله 
علمی 
پژوهشی

فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک فارسیمهندسی مکانیک جامدات
نفر اول1394/5/31امیر افکارجامدات

تشخیص عیوب ماشین آالت دوار به کمک 27
عصبی-فازيهايشبکه

مقاله 
علمی 
پژوهشی

نفر اول1394/5/31نوري کمريمجیدهوش مصنوعی و ابزار دقیقفارسیماهنامه هوش مصنوعی و ابزار دقیق

روند تغییر و نحول رویکردهاي 28
استانداردسازي بین المللی

مقاله 
مروري

همایش استاندارد با رویکرد ضوابط و 
نخستین همایش ملی استاندارد با رویکرد فارسیمقررات 

ضوابط و مقررات 
محمد مهدي

نفر اول1394/7/22پسندشرع

ISOنقش سیستم مدیریت انرژي 29 50001
در بهبود عملکرد انرژي سازمان ها

علمی 
همایش ملی توسعه پایدار و سیستم هاي فارسیدانشگاه علم و صنعتترویجی

نفر اول1394/2/30شیرزاد حسن بگیمهندسی انرژي
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پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزي

زبان نام ناشر/نشریهنوع مقالهعنوان مقالهردیف
رتبه تاریخ چاپنام مؤلفنام همایش/مجلهمقاله

نویسنده

30A Review on Aflatoxins Reduction in
Food

مقاله 
مروري

Iranian Journal of Health,
Safety & Environment,انگلیسیIranian Journal of Health,

Safety & Environment,نفر اول1394/10/8مریم جلیلی

31A Study on the Specifications of Cold
Pressed Colza OilISI

Recent Patents on Food ,
Nutrition & Agricultur

نفر اول1394/4/15زهرا پیراوي ونک-انگلیسی

32

Characterization of Poosti Cheese, a
Traditional Raw Sheep Cheese
during Ripening :Physicochemical,
Microbial and Micro-structural
Aspects

مقاله علمی 
نفر اول1394/2/1مهرناز امینی فرنداردانگلیسیshahid beheshti universityُپژوهشی

33
Chemical composition and sensory
characteristics of Fecheese fortified
with iron and ascorbic acid

ISISpringer ParisانگلیسیDairy Science and
Technology

نفر اول1394/11/2مریم جلیلی

34
Curcumin Protects ?-Lactoglobulin
FibrilFormation and Fibril-Induced
Neurotoxicityn PC12Cells

ISINCBIانگلیسیPLOS ONE |
DOI:10.1371/journal.p

نفر اول1394/4/26منصوره مظاهري

35

Determination of polycyclic
aromatic hydrocarbons (PAHs) in
olive and refined pomace olive oils
with of modified low temperature
and ultrasound-assisted liquid-liquid
extraction method followed by the
HPLC/FLD

ISIFood Analytical MethodsانگلیسیFood Analytical Methodsنفر اول1394/7/1زهرا پیراوي ونک

36
Dietry Pomegranate seed pulp
increases conjugated-linoleic and
linolenc acids in muscle and adipose
tissues of kid

ISIelsivierانگلیسی .Animal Feed Science and
Techonology

نفر اول1394/7/28الدن رشیدي

37
Effect of Rheological Properties on
Sensory Acceptance of Two-Model
Dysphagia-Oriented Food Products

ISIJournal of Texture StudiesانگلیسیJournal of Texture Studiesنفر اول1394/3/21قاسم فدوي

38
Effects of dietary pomegranate seed
pulp on oxidative stability of kid
meat

ISIMeat ScienceانگلیسیMEAT SCIENCEنفر اول1394/3/20الدن رشیدي



59

پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزي

زبان نام ناشر/نشریهنوع مقالهعنوان مقالهردیف
رتبه تاریخ چاپنام مؤلفنام همایش/مجلهمقاله

نویسنده

39

Evaluation of Chemical
Characteristics of Extra Virgin Olive
Oils Extracted from Three
Monovarieties of Mari, Arbequina
and Koroneiki in Fadak and Gilvan
Regions

مقاله علمی 
پژوهشی

Journal of Food Biosciences
and Technology

Journal of Food Biosciencesانگلیسی
and Technology

نفر اول1394/11/1زهرا پیراوي ونک

40
Functionalized Mesoporous Silica
Nanoparticles as a Novel Antioxidant
Delivery System

ISIانگلیسیانجمن مهندسی شیمی ایرانIranian journal of chemical
engineering

نفر اول1394/9/2الدن رشیدي

41
In Vitro Study of Acriflavine
Interaction with Horseradish
Peroxidase C

نفر اول1394/4/1فرنوش عطار. Biomacromol. Jانگلیسی-سایر

42
Inhibition of Nephrotoxic Activity of
Mesobuthus Eupeus Scorpion
Venom by Commercial Polyvalent
Antivenom in Rabbits

مقاله علمی 
Iranian Journal ofانگلیسیIranian Journal ofToxicologyپژوهشی

Toxicology
اولنفر 1394/3/26احسان زایرزاده

43

Investigation on the Changes in
Color Parameters and Turbidity of
Cornelian Cherry (cornus mass L)
Produced by Microwave and
Conventional Heating

ISIانگلیسیانستیتو تغذیه و صنایع غذایی ایرانNutrition and Food
Sciences Research

نفر اول1394/8/1مهرناز امینی فر

44
Investigation on the effect of
different concentration methods on
the total phenolic content of
grapefruit juice concentrate

مقاله علمی 
نفر اول1394/2/23مهرناز امینی فرچهارمین کنگره ملی گیاهان داروییانگلیسیگیاهان داروییپژوهشی

45

Investigation on the microstructural
and textural *Author for
correspondence. E-mail :
aminifar.m@standard. ac.ir © 2015
Society of Dairy Technology
properties of Lighvan cheese
produced from bovine milk forti?ed
with protein and gum tragacanth
during ripening

ISISociety of dairy technologyانگلیسیInternational journal of
dairy technology

نفر اول1394/7/8مهرناز امینی فر
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پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزي

زبان نام ناشر/نشریهنوع مقالهعنوان مقالهردیف
رتبه تاریخ چاپنام مؤلفنام همایش/مجلهمقاله

نویسنده

46Purification of epsilon toxin from
vaccinal strain of clostridium

مقاله علمی 
نفر اول1394/2/15احسان زایرزادهIranian Veterinary JournalفارسیIranian Veterinary Journalپژوهشی

47
Rapid method for extracting and
Quantifiying Antioxidants in all
edible fat and oils

ISIspringerانگلیسیFood Analytical Methods ,
1 -9

نفر اول1394/11/30سارا نانوازاده

48
Rapid Method for Extracting and
Quantifying Synthetic Antioxidants
in All Edible Fats and Oils

ISIelsivierانگلیسیfood analytical methodsنفر اول1394/12/16الدن رشیدي

49
Selection the most suitable method
for DNA extraction from muscle of
tuna

مقاله علمی 
انگلیسیIPCBEEپژوهشی

International proceedings
of chemical biological &

Enviromental Engineering
نفر اول1394/6/23مرجان حیدرزاده

50
specific real_time PCR methods for
detection of event FP967 in linseed
and linseed products

مقاله علمی 
پژوهشی

16th International congress of
Microbioligy

نفر اول1394/6/5مرجان حیدرزاده-انگلیسی

51
Study of Mesoporous Silica
Nanoparticles as Nanocarriers for
Sustained Release of Curcumin

مقاله علمی 
.Int. J. NanosciانگلیسیInt. J. Nanosci. Nanotechnolپژوهشی

Nanotechnol
نفر اول1394/7/1زهرا پیراوي ونک

52
Study of Mesoporous Silica
Nanoparticles as Nanocarriers for
Sustained Release of Curcumin

ISI انگلیسینانوفناوري ایرانانجمنInt. J. Nanosci.
Nanotechnol

نفر اول1394/6/17الدن رشیدي

53

Study of the Effects of Essential Oils
of Cumin, Savory and Cardamom as
Natural Antioxidants on the Flavor
and Oxidative Stability of Soybean
Oil During the Storage

ISIJournal of Essential Oil Bearing
Plants

Journal of Essential Oilانگلیسی
Bearing Plants

نفر اول1394/12/1زهرا پیراوي ونک

54
The Effect of Fenugreek and WPI on
Release of Aromatic Acids from
Shiraz Cheese- Iranian Traditional
Cheese- Produced from Bovine Milk

مقاله علمی 
پژوهشی

20154 th International
Conference on Chemical and
Process Engineering (ICCPE

2015

انگلیسی
20154 th International

Conference on Chemical
and Process Engineering

(ICCPE 2015)

نفر اول1394/3/25مهرناز امینی فر

55
The First Step to Standardization of
Iranian Buffalo Milk:
Physicochemical Characterization

مقاله علمی 
انگلیسیIPCBEEپژوهشی

International proceedings
of chemical, biological &

environmental engineering
نفر اول1394/6/24فرنوش عطار
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پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزي

زبان نام ناشر/نشریهنوع مقالهعنوان مقالهردیف
رتبه تاریخ چاپنام مؤلفنام همایش/مجلهمقاله

نویسنده

56

The potential of low temperature
extraction method for analysis of
polycyclic aromatic hydrocarbons in
refined olive and refined pomace
olive oils by HPLC/FLD

مقاله علمی 
پژوهشی

Nutrition and Food Sciences
Research

Nutrition and Foodانگلیسی
Sciences Research

نفر اول1394/6/1زهرا پیراوي ونک

57
The Study and Measured Oil and
Cholesterol Iranian Beef from Stirps
Sistani with 4 Different Solvents and
2 Different Methods

ISIJournal of Food Processing &
Technology

Journal of Food Processingانگلیسی
&Technology

نفر اول1394/4/1زهرا پیراوي ونک

58

Transcriptional effects of
organochlorine o,p?-DDT and its
metabolite p,p?-DDE in tr
ansfected MDA-MB 231 and MCF-7
breast cancer cell lines

مقاله علمی 
پژوهشی

Research in Molecular
Medicine

Research in Molecularانگلیسی
Medicine

نفر اول1394/3/7احسان زایرزاده

59
اربرد نانوذراتمزومتخلخل سیلیکا به عنوان سامانه ک

تارتاراتحمل داروي ریواستیگمین هیدروژن 
مقاله علمی 

نفر اول1394/10/8الدن رشیديمجله مهندسی پزشکی زیستیفارسیمجله مهندسی پزشکیپژوهشی

60
ارزیابی تخلیص آفالتوکسین ها از نمونه هاي فلفل 
با استفاده از ستون هاي مولتی فانکشنال و 

مقایسه آن با ستون ایمینوافینیتی

مقاله علمی 
پژوهش و نوآوري در علوم و صنایع فارسینوآوري در علوم و صنایع غذاییپژوهش و پژوهشی

نفر اول1394/5/3مریم جلیلیغذایی

61
ارزیابی کیفیت میکروبی شیر و فرآورده هاي لبنی 

پاستوریزه تولید شده در شهرستان خرم آباد 
مقاله علمی 

پزشکی خرم فصلنامه سازمان نظام فارسیسازمان نظام پزشکیپژوهشی
نفر اول1394/6/5مریم جلیلیآباد

62
ها کامپوزیتبایوها و انوکامپوزیتکاربرد نانواهمیت

بندي مواد غذاییدر بسته
گردآوري 

سومبن همایش بزرگ علوم و صنایع فارسیدانشگاه صنعتی اصفهانمطالب
نفر اول1394/6/18مهرناز امینی فرغذایی

نفر اول1394/3/1رضا سلطانیدامپزشکی و بهداشتفارسیدامپزشکی و بهداشتسایرآرگولوس63

64
ز ریسک در یآالینده هاي غذایی و اهمیت آنال

تعیین حد مجاز آن ها
مقاله 
نفر اول1394/8/20منصوره مظاهريبیست و سومین کنگره صنایع غذاییفارسیکنگره غذامروري

65
اهمیت آنالیز ریسک در آالینده هاي مواد غذایی و 

هاتعیین حد مجاز آن
گردآوري 

مطالب
بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع 

بیست و سومین کنگره ملی علوم و فارسیغذایی
صنایع غذایی

معصومه محمودي 
نفر اول1394/8/20میمند
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پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزي

زبان ناشر/نشریهنام نوع مقالهعنوان مقالهردیف
رتبه تاریخ چاپنام مؤلفنام همایش/مجلهمقاله

نویسنده

66
بررسی اثر نوع شیر و زمان تخمیر بر ویژگیهاي 
فیزیکوشیمیایی، حسی و رئولوژیک پنیر شیراز 

(سیراج)

مقاله علمی 
نفر اول1394/7/1مهرناز امینی فرعلوم تغذیه و صنایع غذایی ایرانفارسیانستیتو تغذیه و صنایع غذایی ایرانپژوهشی

67
بررسی تأثیر افزودن پکتین، گوار و کاراگینان بر 

هاي کیفی نان حجیم بدون گلوتن روي ویژگی
مقاله علمی 

سومین همایش بزرگ علوم وصنایع فارسیدانشگاه صنعتی اصفهانپژوهشی
نفر اول1394/6/20عارف اوالدغفاريغذایی

68
فیزیکوشیمیایی اولئوژل روغن بررسی خصوصیات 

آفتابگردان
مقاله علمی 

پژوهشی
اسیتو تحقیقات تغذیه و علوم صنایع 

مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی فارسیغذایی ایران
نفر اول1394/10/2الدن رشیديایران

69
بررسی میزان بتاکاروتن در هویج هاي کشت شده 

در مناطق مختلف استان اصفهان
مقاله علمی
کنگره ملی علوم و صنایع غذایی 23فارسیکنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایرانپژوهشی

نفر اول1394/8/20نادیا احمديایران

نفر اول1394/6/1رضا سلطانیدامپزشکی و بهداشتفارسیدامپزشکی و بهداشتسایربیماري دورین و روشهاي تشخیص 70

71
لپتوسپیروزیس در جوامع پیشگیري و کنترل 

انسانی و جمعیتهاي دامی
مقاله علمی 

نفر اول1394/10/30مرجان حیدرزادهدامپزشکی و بهداشتفارسیدامپزشکی و بهداشتپژوهشی

72
ترکیب اسیدچرب و استرول روغن مغزهاي 
خوراکی ایرانی شامل پسته، گردو، فندق و بادام 

تهیه شده به روش پرس سرد

مقاله علمی
نفر اول1394/4/1زهرا پیراوي ونک-فارسیعلوم غذایی و تغذیهپژوهشی

نفر اول1394/6/1رضا سلطانیدامپزشکی و بهداشتفارسیدامپزشکی و بهداشتسایرتریانوفورس73

مقاله تغییرات اقلیمی و امنیت غذایی74
ملی تخصصی علوم اولین همایشفارسیمرکز پژوهشی زمین کاو دانشگاه اردبیلمروري

نفر اول1394/2/27منصوره مظاهريکشاورزي و محیط زیست ایرن

75
خصوصیات پلیمرهاي زیست پایه در پوشش هاي 

سومین همایش بزرگ علوم و صنایع فارسیدانشگاه صنعتی اصفهانتحلیلیبسته بندي و روش هاي بهبود خصوصیات آن ها
اولنفر 1394/6/18مهرناز امینی فرغذایی

مقاله علمی سل پرندگان76
نفر اول1394/10/30مرجان حیدرزادهدامپزشکی و بهداشتفارسیدامپزشکی و بهداشتپژوهشی

77
شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس حاصل از گیاه 

بیدمشک
مقاله علمی 

غذایی کنگره ملی علوم و صنایع 23فارسیکنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایرانپژوهشی
نفر اول1394/8/21نادیا احمديایران

78
غربالگري الکتو باسیل هاي بومی ایران از نظر 

تولید اسید الکتیک و شناسایی سویه هاي برتر
مقاله علمی 

پژوهشی
فصل نامه علمی پژوهشی زیست شناسی 

فصل نامه علمی پژوهشی زیست فارسیمیکرو ارگانیسم ها 
نفر اول1394/9/30زهرا پیراوي ونکشناسی میکرو ارگانیسم ها 
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پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزي

زبان نام ناشر/نشریهنوع مقالهعنوان مقالهردیف
رتبه تاریخ چاپنام مؤلفنام همایش/مجلهمقاله

نویسنده

79

کاربرد خمیرترش خشک شده با روش خشک 
کردن انجمادي حاوي آغازگرهاي الکتوباسیلوس 
پالنتاروم و الکتوباسیلوس روتري در تهیه نان 

قالبی

مقاله علمی 
سومین همایش بزرگ علوم وصنایع فارسیدانشگاه صنعتی اصفهانپژوهشی

نفر اول1394/6/20عارف اوالدغفاريغذایی

گردآوري گیاهان دارویی از نگاه قرآن کریم و احادیث80
مطالب

سومین همایش ملی گیاهان دارویی و 
سومین همایش ملی گیاهان دارویی و فارسیکشاورزي پایدار

کشاورزي پایدار
معصومه محمودي 

نفر اول1394/3/21میمند

81
مروري بر بسته بندي فعال و هوشمند در صنایع 

تحقیق و توسعه-غذایی
گردآوري 

مطالب
سومین همایش بزرگ علوم و صنایع 

صنایع سومین همایش بزرگ علوم و فارسیغذایی
اصفهان-غذایی

معصومه محمودي 
نفر اول1394/6/18میمند

نفر اول1394/10/1رضا سلطانیدامپزشکی و بهداشتفارسیدامپزشکی و بهداشتسایرمروري بر بیماریهاي تک یاخته اي اسب82

PCRمروري بر کاربردهاي تکنیک مولکولی 83
مقاله علمی 

نفر اول1394/11/1مرجان حیدرزادهپیام آزمایشگاهفارسیپیام آزمایشگاهپژوهشی

84
هاي حسی و بیاتی نان بدون گلوتن مطالعه ویژگی

تهیه شده ازهیدروکلوئیدهاي مختلف 
مقاله علمی 

سومین همایش بزرگ علوم وصنایع فارسیدانشگاه صنعتی اصفهانپژوهشی
نفر اول1394/6/20عارف اوالدغفاريغذایی

85
مقایسه اثرات خمیر ترش خشک با خمیر ترش 

تازه روي ویژگی هاي حسی و بیاتی نان 
مقاله علمی 

سومین همایش بزرگ علوم وصنایع فارسیدانشگاه صنعتی اصفهانپژوهشی
نفر اول1394/6/20عارف اوالدغفاريغذایی

نفر اول1394/3/1رضا سلطانیدامپزشکی و بهداشتفارسیدامپزشکی و بهداشتسایرمیلوآنسفالیت تک یاخته اي اسب86

گردآوري ویژگی هاي ساختاري و دارویی گیاه پنیرك87
اولین همایش ملی تخصصی علوم فارسیمرکز پژوهشی زمین کاومطالب

کشاورزي و محیط زیست ایران
معصومه محمودي 

نفر اول1394/3/27میمند
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پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

زبان نام ناشر/نشریهنوع مقالهعنوان مقالهردیف
رتبه تاریخ چاپنام مؤلفنام همایش/مجلهمقاله

نویسنده

88

A sensitive simultaneous
determination of dopamine,
acetaminophen and indomethacin
on a glassy carbon electrode
coated with a new composite of
MCM-41 molecular sieve/nickel
hydroxide
nanoparticles/multiwalled carbon
nanotubes

ISIElsevierانگلیسیJournal of Electroanalytical
Chemistry

نفر اول1394/1/16میثم شعبانیان

89
Characterization and utilization of
reed stem as a lignocellulosic
resource for particleboard
production

ISIUniversidad del Bio - BioانگلیسیMaderas Ciencia Y tecnologiaنفر اول1394/6/1مهدي روحانی

90
Designing syntheses of cellulose
and starch derivatives with basic or
cationic N-functions: part I—
cellulose derivatives

ISIWiellyانگلیسیPolymers for Advanced
Technologies

نفر اول1394/3/31سید حمید سلیمی

91

Development of one-step
synthesized LDH reinforced
multifunctional poly (amide ـ
imide) matrix containing xanthene
rings: study on thermal stability
and flame retardancy

ISIRSCانگلیسیRSC Advancesنفر اول1394/3/19میثم شعبانیان

92

Effect of clay modifier on
morphology, thermal properties
and flammability of newly
synthesized poly(sulfide ـ sulfone ـ
amide)

ISIElsevierانگلیسیApplied Clay Scienceنفر اول1394/2/20میثم شعبانیان

93
Effects of polyethyleneimine-
functionalized MCM-41 on flame
retardancy and thermal stability of
polyvinyl alcohol

ISIElsevierانگلیسیParticuologyنفر اول1394/3/18میثم شعبانیان
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پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

زبان ناشر/نشریهنام نوع مقالهعنوان مقالهردیف
رتبه تاریخ چاپنام مؤلفنام همایش/مجلهمقاله

نویسنده

94
Extraction and identification of
volatile toxic solvents in PVC-based
adhesives by GC-MS

ششمین کنگره بین المللی رنگ و انگلیسیششمین کنگره بین المللی رنگ و پوششسایر
نفر اول1394/8/19الله عدل نسبپوشش

95
Facilitated transport of CO2
through novel imidazole-containing
chitosan derivative/PES
membranes

ISIRSC- RSC AdvancesانگلیسیRSC Advancesنفر اول1394/5/15سید حمید سلیمی

96

Hydrogel nanocomposite based on
chitosan-g-acrylic acid and
modified nanosilica with high
adsorption capacity for heavy
metal ion removal

ISISpringerانگلیسیIranian Polymer Journalنفر اول1394/3/31سید حمید سلیمی

97
Influence of residual lignin content
on physical and mechanical
properties of kraft pulp/pp
composites

ISIuniversity of the bio bioانگلیسیMaderas-Ciencia Tecnologiaنفر اول1394/6/20بهزاد کرد

98
Investigation of two digestion
methods for preparation of
architectural paints for measuring
of heavy metals content

ششمین کنگره بین المللی رنگ و انگلیسیو پوششششمین کنگره بین المللی رنگسایر
نفر اول1394/8/19الله عدل نسبپوشش

99
New PLA/PEI-functionalized Fe3O4
nanocomposite: Preparation and
characterization

ISIElsevierانگلیسیJournal of Industrial and
Engineering Chemistry

نفر اول1394/3/25میثم شعبانیان

100

Novel nanocomposite based on
reactive organoclay and
photosensitive aliphatic ـ aromatic
polyamide: Synthesis and
characterization

ISIWileyانگلیسیPolymer Compositesنفر اول1394/4/23میثم شعبانیان

101

Novel synthesis and
characterization of Fe3o4@silica-
palladium nanocatalyst: A highly
active and reusable heterogeneous
catalyst for Heck cross-coupling
reactions

ISIInorganica Chimica ActaانگلیسیInorganica Chimica Actaنفر اول1394/1/1فضه آریا نسب
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پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

زبان نام ناشر/نشریهنوع مقالهعنوان مقالهردیف
رتبه تاریخ چاپنام مؤلفنام همایش/مجلهمقاله

نویسنده

102

Novel synthesis of palladium
nanoparticles on modified carbon
nanotubes and investigation of
their catalytic effect on
degradation of some organic
pollutants dyes

مقاله علمی 
دومین همایش ملی و کارگاه هاي فارسیهمایشپژوهشی

نفر اول1394/2/30فضه آریا نسبتخصصی علوم و فناوري نانو

103
Plasticizers ,health effects and
replacing them interchangeably at
industrial applications

ششمین کنگره بین المللی رنگ و انگلیسیششمین کنگره بین المللی رنگ و پوششسایر
نفر اول1394/8/19الله عدل نسبپوشش

104
Removal of organic pigments from
Environmental Samples using
Porphyrin-modified Magnetic
Nanoparticles

ششمین کنگره بین المللی رنگ و سایر
ششمین کنگره بین المللی رنگ و انگلیسیبصورت سخنرانی-پوشش

نفر اول1394/8/19الله عدل نسبپوشش

105
Removal of Water-Soluble Acid
Dyes from Wastewaters by using
Dithiocarbamate Modified Starch-
Coated Magnetic Nanoparticles

مقاله علمی 
نفر اول1394/6/5فضه آریا نسبهفتمین سمینار شیمی و محیط زیستانگلیسیو محیط زیستهفتمین سمینار شیمیپژوهشی

106

Zn ـ AL LDH reinforced
nanocomposites based on new
polyamide containing imide group :
From synthesis to properties

ISIElsevierانگلیسیApplied Clay Scienceنفر اول1394/4/15میثم شعبانیان

107
استفاده از روش انعقاد شیمیایی (روش 
جارتست) براي تصفیه پساب صنایع خمیر و 

کاغذ

مقاله علمی 
فصلنامه آوند، فصلنامه انجمن صنایع فارسیفصلنامه آوندپژوهشی

نفر اول1394/6/11الله جاویدسلولزي بهداشتی ایران 

اندازه گیري استامی پراید درنمونه هاي سیب با 108
HPLCباکمک DLLMEتکنیک 

مقاله علمی 
نفر اول1394/2/23حسن خانه زرملی شیمی انگلیسیسمینارپژوهشی

109
سنتز و کاربرد نوع جدیدي از نانو ذرات 
مغناطیسی اصالح شده با پلیمر براي میکرو 

محیطیاستخراج فلزات سنگین از نمونه هاي 

مقاله علمی 
نفر اول1394/4/31الله عدل نسبپژوهش هاي نوین در شیمی تجزیهفارسیپژوهش هاي نوین در شیمی تجزیهپژوهشی
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پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

زبان نام ناشر/نشریهنوع مقالهعنوان مقالهردیف
رتبه تاریخ چاپنام مؤلفنام همایش/مجلهمقاله

نویسنده

110
کاربرد نانوذرات مغناطیسی اصالح شده براي 
استخراج سرب از نمونه هاي محیطی و 

محصوالت آرایشی و بهداشتی

مقاله علمی 
نفر اول1394/4/31الله عدل نسبپژوهش هاي نوین در شیمی تجزیهفارسیپژوهش هاي نوین در شیمی تجزیهپژوهشی

مروري بر سیر تکاملی ساخت لوله هاي پلی 111
اتیلن : روش هاي تولید و استانداردها

علمی 
نفر اول1394/12/11ماهرو خالقی مقدمبسپارشفارسیبسپارش- پژوهشگاه پلیمرترویجی

112

مقایسه خواص فیزیکی پارچه هاي پلی استري 
آلکیل -3پوشش داده شده با نانو ذرات پلی(
و روش نتیوفن) با روش پلیمر شدن همزما

رسوب دهی بخار شیمیایی

مقاله علمی 
مجتبی ابوالقاسم مقاله علمیفارسیمجله مواد نوینپژوهشی

نفر اول1394/3/20پوراصفهانی
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ها و سمینارهاي تخصصیشبرگزاري همای
پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

کشورتاریخ برگزارينام دبیرعنوان سازمان اصلی برگزارکننده  سمینارنوع همکاريعنوانردیف

1
هاي اعالم و اطفا سامانه"سمینار آموزشی 

"حریق، استانداردها و اصول طراحی
شرکت هاي -مکانیک و ساختمانپژوهشکده برق،برگزاري همایش/سمینار

سنگ صنعت و مدامکارگران
رئیس : شهال حبیبی

ایران1394/2/21پسندشرعدبیر : محمدي مهدي

2
پنجمین کنگره تخصصی استاندارد هاي 
تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و 

استریلیزاسیون 

همکاري در برگزاري 
همایش/سمینار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
ایران1394/9/8رضا شاهقدمیشهید بهشتی

تألیف و ترجمه متون تخصصی
کیفیت و بازرسیسیستم هاي مدیریت پژوهشکده 

تاریخ نشرنحوه تهیه متنمترجم/مولف/تدوین کنندهمؤلفنوع متن تخصصیعنوان ترجمه/تالیفردیف
1394/7/28گروهیمترجمگروهیسایر استانداردها به انگلیسیبرگردان 1

برق، مکانیک و ساختمانپژوهشکده
تاریخ نشرنحوه تهیه متنمترجم/مولف/تدوین کنندهمؤلفنوع متن تخصصیعنوان ترجمه/تالیفردیف

1394/5/20انفراديتدوین کنندهپژوهشگاه استانداردجزوه آموزشیجزوه دوره کارآموزي الکتروموتور2

3
الزامات -اي باالست القایی المپهاي فلورسنت و سایر المپ هاي تخلیه

1394/10/9انفراديتدوین کنندهپژوهشگاه استانداردجزوه آموزشیعمومی و ایمنی
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صنایع غذایی و کشاورزيپژوهشکده
تاریخ نشرنحوه تهیه متنمترجم/مولف/تدوین کنندهمؤلفنوع متن تخصصیعنوان ترجمه/تالیفردیف

1394/9/23انفراديتدوین کنندهرامش مهرپورجزوه آموزشیمیکروبیولوژي ورق و مقواي مورد مصرف در بسته بندي مواد غذایی4
1394/9/23انفراديتدوین کنندهرامش مهرپورجزوه آموزشیمیکروبیولوژي فراورده کاغذ بهداشتی5
1394/9/23انفراديتدوین کنندهرامش مهرپورجزوه آموزشیمیکروبیولوژي فراورده آرایشی بهداشتی6
1394/6/2گروهیمولفآموزشاداره کل جزوه آموزشیکمپوت و کنسروآزمون روش هاي7

بروشور وهشکده غذایی و کشاورزيژمعرفی پ8
1394/6/23گروهیتدوین کنندهوهشکدهپژ- داخلیرسانیاطالع

1394/9/22انفراديتدوین کنندهپژوهشگاه استانداردجزوه آموزشیجزوه آموزشی نوشیدنیها9

سازمان ملی استاندارد جزوه آموزشیگیاهی و حیوانیجزوه دوره کارآموزي روغن ها و چربی هاي 10
1394/12/1انفراديمولفایران

1394/9/22انفراديمولفپژوهشگاه استانداردجزوه آموزشیمیکروبیولوژي انواع آرد11
1394/9/22انفراديمولفپژوهشگاه استانداردجزوه آموزشیمیکروبیولوژي انواع قند12
1394/9/22انفراديمولفپژوهشگاه استانداردجزوه آموزشیآدامسمیکروبیولوژي 13
1394/9/22انفراديمولفپژوهشگاه استانداردجزوه آموزشیمیکروبیولوژي فرآورده هاي یخی خوارکی 14
1394/9/22انفراديمولفپژوهشگاه استانداردجزوه آموزشیمیکروبیولوژي بیسکوییت و ویفر15
1394/9/22انفراديمولفپژوهشگاه استانداردجزوه آموزشیمیکروبیولوژي انواع ماکارونی16
1394/9/22انفراديمولفپژوهشگاه استانداردجزوه آموزشیمیکروبیولوژي چیپس سیب زمینی17
1394/5/20انفراديمولفساره داورزنیجزوه آموزشیمیکروبیولوژي کیک و کلوچه18
1394/5/20انفراديمولفساره داورزنیجزوه آموزشیمیکروبیولوژي وسایل پزشکی یکبارمصرف سترون19

شیمی و پتروشیمیپژوهشکده 
تاریخ نشرنحوه تهیه متنمترجم/مولف/تدوین کنندهمؤلفنوع متن تخصصیعنوان ترجمه/تالیفردیف
1394/5/31انفراديتدوین کنندهپژوهشگاه استانداردجزوه آموزشیتحت فشارهاي پلی اتیلن ابرسانی، فاضالبی و زهکشی لوله20
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کتاب
پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

تاریخ نشررتبه نویسندهنوع اثرنام ناشر/نشریهشماره شابکزبان کتابشاخص پژوهشینام مؤلفنام کتابردیف

هاي تالیفی چاپ شده توسط کتابگلپایگانیعلی توکلی سنسورها و ابزاردقیق در پزشکی1
سازمان آموزش فنی 9789641534372فارسیشرط داوريسایر مراکز نشر به

1394/2/16نفر اولگردآوريو حرفه اي کشور

2
ایمنی الکتریکی در تجهیزات 

هاي تالیفی چاپ شده توسط کتابعلی توکلی گلپایگانیپزشکی
انتشارات جهاد 9786001027666فارسیمراکز معتبر علمی دانشگاهی

1394/6/21نفر اولگردآوريدانشگاهی

3Soft Computing
Applications

هاي تالیفی چاپ شده توسط کتابعلی توکلی گلپایگانی
1394/9/12نفر اولتالیفیEnSpringer_1_328005انگلیسیشرط داوريسایر مراکز نشر به

کشاورزيپژوهشکده صنایع غذایی و 
تاریخ نشررتبه نویسندهنوع اثرنام ناشر/نشریهشماره شابکزبان کتابشاخص پژوهشینام مؤلفنام کتابردیف

4
مهارت و کاربرد آزمون آشنایی با

آن در آزمایشگاه هاي تجزیه 
مواد غذایی

هاي تالیفی چاپ شده توسط کتابسبا بلقیسی
978-600-5208-25-2فارسیمراکز معتبر علمی دانشگاهی

انستیتو تحقیقات 
تغذیه اي و صنایع 

غذایی کشور
1394/6/1نفر اولتالیفی

5
اثرات عوامل فیزیکی بر رشد و 

بقا باکتري ها
رضا سلطانی ـ سبا 

بلقیسی
هاي تالیفی چاپ شده توسط کتاب

1/10/1394نفر اولتالیفیمرز دانش9786006045887فارسیشرط داوريسایر مراکز نشر به
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دوره هاي آموزشی برگزار شده

پژوهشکده سیستم هاي مدیریت کیفیت و بازرسی

تعداد نفراتنام مدرسنوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
مدت زمان دوره 

(ساعت)
تاریخ پایانتاریخ شروع

13161394/3/191394/3/20-برون سازمانیو کالیبراسیونآزمون تضمین کیفیت نتایج آزمایشگاه هاي 1
9161394/7/141394/7/15-برون سازمانیکالیبراسیون و اندازه گیري عمومی2
12161394/8/131394/8/14-برون سازمانیمحاسبه تخمین عدم قطعیت3
ISO/IECآشنایی با الزامات و مستندسازي بر اساس استاندارد4 14161394/8/271394/8/28-برون سازمانی17025
ISO/IECآشنایی با الزامات و مستندات بر اساس استاندارد5 12161394/10/21394/10/3-برون سازمانی17025
ISO/IECممیزي داخلی بر اساس استاندارد6 12161394/9/251394/10/26-برون سازمانی17025
12161394/10/161394/10/17-برون سازمانیتضمین کیفیت نتایج آزمون7
14161394/5/71394/5/8-برون سازمانیروشهاي تضمین کیفیت نتایج براي آزمایشگاه هاي آزمون/کالیبراسیون8
ISO/IECممیزي داخلی بر اساس استاندارد9 13161394/5/281394/5/29-برون سازمانی17020
13241394/5/241394/5/26-برون سازمانیبراي آزمایشگاه هاي آزمون/کالیبراسیونروشهاي تضمین کیفیت نتایج جامع 10

.مدرسین دوره هاي تخصصی برگزار شده پژوهشکده سیستم هاي مدیریت کیفیت و بازرسی برون سازمانی می باشند
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پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

نوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تعداد مدرس

نفرات
مدت زمان 

دوره (ساعت)
تاریخ پایانتاریخ شروع

نام خانوادگینام 
1781394/2/281394/2/28--برون سازمانیکف هاي آتش خاموش کن11

3081394/3/181394/3/18سعیدي رضويبهزاد برون سازمانیعوامل بیرونی و سارقین زمان12 نژاد کاظمامید 
681394/3/251394/3/25ملکیعلیبرون سازمانیفیلتر هوا13
5161394/3/111394/3/12ملکیعلیبرون سازمانیفیلتر روغن14
1161394/3/171394/3/18--برون سازمانیپریز و دوشاخه15
2161394/3/181394/3/19--برون سازمانیکنترل چند کاره16
1161394/4/301394/4/31--برون سازمانیزخم بنديباند و گاز 17
1161394/5/111394/5/12--برون سازمانیدستکش جراحی و دستکش معاینه18
2161394/5/121394/5/13--برون سازمانیاسباب بازي19
181394/5/241394/5/24--برون سازمانیمحافظ الکتریکی20
181394/5/241394/5/24--برون سازمانیگاز وازلینه21
1161394/6/21394/6/3--برون سازمانیانواع کولر آبی22
1161394/7/131394/7/14--برون سازمانیمیز و صندلی اداري و خانگی23
181394/7/221394/7/22--برون سازمانیروروئک و اسباب بازي 24
181394/8/31394/8/3--برون سازمانیباند کشی25
181394/8/31394/8/3--برون سازمانیکیسه ادرار26
1161394/8/171394/8/18--برون سازمانیسیم و کابل فشار ضعیف27
1161394/8/191394/8/20طیب زادهسیدمجتبیبرون سازمانیایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی28
181394/8/251394/8/25--برون سازمانیانواع کولر آبی29
1161394/9/31394/9/4طیب زادهسیدمجتبیبرون سازمانیانواع عصاي معلولین و واکر30
1161394/9/31394/9/4--برون سازمانیسرنگ انسولین31
1161394/9/91394/9/10--برون سازمانیسرنگ هاي تزریق سترون یکبارمصرف32
1161394/9/91394/9/10--برون سازمانیفرآورده باند زخم بندي و گاز طبی33
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پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

نوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تعداد مدرس

نفرات
مدت زمان دوره 

تاریخ پایانتاریخ شروع(ساعت)
نام خانوادگینام

181394/9/161394/9/16--برون سازمانیانواع الکتروموتور34
1081394/5/51394/5/5نژادکاظمامیدبرون سازمانیمدیریت موثر جلسات35
1081394/5/281394/5/28نژادکاظمامیدبرون سازمانیهدایت موثر نشست ها36
12161394/4/151394/4/16توکلی گلپایگانیعلیبرون سازمانیآشنایی با اصول کنترل کیفیت تجهیزات پزشکی37

گروه پژوهشی برون سازمانیکارآموزي دانشجویان38
32401394/5/11394/7/1-مهندسی پزشکی

22401394/2/11394/4/1--برون سازمانیکارآموزي دانشجویان39
12401394/5/11394/6/31--برون سازمانیکارآموزي دانشجویان40
11201394/8/11394/8/30قاسمیامیر هوشنگبرون سازمانیکارآموزي دانشجویان41
22401394/9/11394/10/30قاسمیامیر هوشنگبرون سازمانیکارآموزي دانشجویان42
22401394/5/11394/7/1--برون سازمانیکارآموزي دانشجویان43
12401394/9/11394/10/30--برون سازمانیدانشجویانکارآموزي 44
12401394/4/11394/6/1--برون سازمانیکارآموزي دانشجویان45
31801394/5/11394/7/1--برون سازمانیکارآموزي دانشجویان46
22401394/9/11394/10/30--برون سازمانیکارآموزي دانشجویان47
12401394/7/11394/8/30--برون سازمانیکارآموزي دانشجویان48
22021394/3/11394/4/1--برون سازمانیکارآموزي دانشجویان49

گروه پژوهشی برون سازمانیکارآموزي دانشجویان50
11201394/8/11394/9/30-مهندسی پزشکی

پژوهشی گروه برون سازمانیکارآموزي دانشجویان51
62201394/9/11394/10/30-مهندسی پزشکی

3161394/10/141394/10/15ملکیعلیبرون سازمانیفیلتر روغن52
3161394/10/141394/10/15مکاري قمیحمیدرضابرون سازمانیلنت ترمز53
1161394/10/151394/10/16--برون سازمانیمحافظ الکتریکی 54
1161394/10/201394/10/21--برون سازمانیبخاري گازي دودکش دارانواع 55
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پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

نوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تعداد مدرس

نفرات
مدت زمان دوره 

(ساعت)
تاریخ پایانتاریخ شروع

نام خانوادگینام
1161394/10/211394/10/22--برون سازمانیشیرهاي کنترل گازي و گاونر56
11201394/10/261394/11/17قاسمیامیر هوشنگبرون سازمانیکارآموزي دانشجویان57
12401394/11/171394/12/20--برون سازمانیکارآموزي دانشجویان58
1161394/10/281394/10/29--برون سازمانیسیم و کابل فشار ضعیف59
581394/10/281394/10/28ملکیعلیبرون سازمانیفیلتر هوا60
281394/11/31394/11/3--برون سازمانیشیشه ایمنی ساختمانی61

1161394/11/31394/11/4طاهرخانیفاطمه  برون سازمانیایمنی لوازم برقی خانگی62 سماروكلیال 
1161394/11/61394/11/7--برون سازمانیاتوکالو63
181394/11/71394/11/7--برون سازمانیباند کشی64
181394/11/101394/11/10--برون سازمانیبلوك و صفحات پلی استایرن65
581394/11/121394/11/12--برون سازمانیاسباب بازي66
1161394/11/131394/11/14--برون سازمانیانواع کولر آبی67
1161394/11/131394/11/14--برون سازمانیایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی68
381394/11/261394/11/26--برون سازمانیالکتروموتور69
2161394/11/271394/11/28--برون سازمانیانواع عصاي معلولین و واکر70
281394/12/21394/12/2--برون سازمانیانواع کاشی71
181394/12/21394/12/2--برون سازمانیروروك72
481394/12/91394/12/9ملکیعلیبرون سازمانیفیلتر هوا73
281394/12/181394/12/18رزاقی فردعلیبرون سازمانیسیلندرهاي عمل کننده درکالچ هیدرولیکی74

75
سیلندرهاي اصلی در کالچ هیدرولیکی شماره 

281394/12/191394/12/19رزاقی فردعلیبرون سازمانی13439

581394/11/41394/11/4شرع پسندمحمد مهديبرون سازمانیلوله هاي محافظ هادي و استانداردهاي آن76
181394/7/21394/7/2مهدیخانیبهزادبرون سازمانیچینی غذاخوري77

281394/7/21394/7/2قاسمیامیر هوشنگ برون سازمانیآهک78 سلیمانیرضا 
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پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

نوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تعداد مدرس

نفرات
مدت زمان دوره 

(ساعت)
تاریخ پایانتاریخ شروع

نام خانوادگینام
581394/6/161394/6/17ملکیعلیبرون سازمانیفیلتر هوا79
2161394/6/91394/6/10مکاري قمیحمیدرضابرون سازمانیلنت ترمز80
181394/6/101394/6/10میرزاخانیایرج برون سازمانیالکتروموتور81
631394/6/311394/6/31--برون سازمانیاصول استانداردسازي 82

181394/3/31394/3/3طاهرخانیفاطمهبرون سازمانیایمنی باالست هاي القایی83 سماروكلیال 
2161394/6/91394/6/9رحمتیان ماسولهزهرابرون سازمانیچراغ الکتریکی84
181394/6/151394/6/15رحمتیان ماسولهزهرابرون سازمانیتصویري و مانیتور-صوتی85

22401394/3/301394/5/30حسن بگیشیرزاد برون سازمانیکارآموزي دانشجویان86 طاهرخانیفاطمه 
181394/8/251394/8/25مکاري قمیحمیدرضابرون سازمانیلنت کالچ87
481394/8/251394/8/25سلیمانیرضابرون سازمانیفیلتر هوا88
3161394/8/111394/8/12ملکیعلیبرون سازمانیفیلتر روغن89
181394/8/251394/8/25رزاقی فردعلیبرون سازمانیکاله ایمنی90
4161394/8/111394/8/12مکاري قمیحمیدرضابرون سازمانیلنت ترمز91

2161394/8/91394/8/10طاهرخانیفاطمه برون سازمانیاستاندارد لوازم برقی خانگی92 سماروكلیال 
6161394/7/21394/7/2رشیديالدنبرون سازمانیGCآشنایی با کروپاتوگرافی گازي 93
و آزمون آشنایی با ماکیوتوکسین ها،روش هاي 94

6161394/7/21394/7/2محموديمعصومه برون سازمانیبردارينمونه مظاهريمنصوره 
181394/3/171394/3/17--برون سازمانیگوشتیفرآورده هاي 95
281394/3/181394/3/18--برون سازمانیفرآورده هاي لبنی96
181394/3/171394/3/17--برون سازمانیآفالتوکسین-خوراك انسان و دام 97
181394/3/51394/3/5جیالنچینگاربرون سازمانیفرآورده هاي لبنی98
1161394/5/31394/5/4مهرپوررامشبرون سازمانیمیکروبیولوژي فرآورده هاي آرایشی و بهداشتی 99

1161394/5/101394/5/11داورزنیسارهبرون سازمانیسترونی وسایل پزشکی100
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پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

نوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تعداد مدرس

نفرات
زمان دوره مدت

(ساعت)
تاریخ پایانتاریخ شروع

نام خانوادگینام
1241394/2/281394/2/30--برون سازمانیغالت، نوشیدنی ها، کمپوت و کنسرو101
3161394/5/31394/5/4--برون سازمانیآب معدنی 102
3581394/3/271394/3/27مظاهريمنصورهبرون سازمانیاعتبار بخشی روش هاي کمی آزمون103
112401394/2/281394/4/28--برون سازمانیکارآموزي دانشجویان 104
102521394/2/11394/4/1--برون سازمانیکارآموزي دانشجویان105
22401394/4/11394/6/1--برون سازمانیکارآموزي دانشجویان106
22401394/9/11394/10/30--برون سازمانیکارآموزي دانشجویان107

1161394/9/221394/9/23مختاريفهیم دخت برون سازمانیخوراك دام و طیور و موادغذایی108 احمديرامتین 
1161394/10/121394/10/13مهرپوررامشبرون سازمانیشامپو و خمیر دندان ، مایع دستشویی و کرم109
23161394/9/231394/9/24حیدرپورمژگانسازمانیبرون کنترل کیفی استارترها110
12401394/6/141394/9/30--برون سازمانیکارآموزي دانشجویان111
12401394/10/121394/12/22--برون سازمانیکارآموزي دانشجویان112
4691394/5/61394/7/1--برون سازمانیکارآموزي دانشجویان113
111201394/9/11394/11/20--برون سازمانیدانشجویانکارآموزي 114
6801394/5/11394/8/1--برون سازمانیکارآموزي دانشجویان115
131381394/9/11394/11/20--برون سازمانیکارآموزي دانشجویان116
12401394/11/11394/12/20--برون سازمانیکارآموزي دانشجویان117
181394/11/31394/11/3--سازمانیبرون عسل118
6161394/11/181394/11/19--برون سازمانی(HPLC) , (GC)کرومتنوگرافی گازي 119
13161394/12/111394/12/12--برون سازمانیکاربرد ارزیابی در ایمنی مواد غذایی120
181394/6/11394/6/1بلقیسیسبابرون سازمانی(حبه،کله،کلوخه) شکر و قند121

581394/5/251394/5/25نصیري صحنهبنفشه برون سازمانیآشنایی با روش استخراج و شناسایی رنگ مصنوعی122 علويمینا 

281394/6/81394/6/8حسنی گنجیسمیه برون سازمانیهاي آب و دستگاه جذب اتمیآزمون آشنایی با123 نوربخشرویا
281394/6/91394/6/9مظاهريمنصورهبرون سازمانیموادغذاییb,gاندازه گیري آفالتوکسین ها گروه 124
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پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

تعداد مدرسنوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
نفرات

مدت زمان 
تاریخ پایانتاریخ شروعدوره (ساعت)

نام خانوادگینام
181394/6/101394/6/10فدويقاسمبرون سازمانیکمپوت و کنسرو125

2161394/6/161394/6/17مظاهريلیدا برون سازمانیکنترل عملکرد محیط کشت126
مختاريدخت فهیم

برون سازمانیB , Gاندازه گیري افالتوکسین هاي گروه - خوراك انسان و دام 127
کاظمیجبار 

181394/8/171394/8/17 محمودي میمندمعصومه 

پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

نوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تعداد مدرس

نفرات
مدت زمان 

تاریخ پایانتاریخ شروعدوره (ساعت) نام خانوادگینام 
5161394/6/311394/6/31آفاقی بنفشه ورقجمیله برون سازمانیآشنایی با استاندارد فرش دستباف128
181394/2/221394/2/22بیگلريحسنبرون سازمانیروغن هیدرولیک و روغن دنده129
181394/2/191394/2/19سرتیپ پوراصغربرون سازمانیگریس130
1161394/3/241394/3/25مقامیمحمد تقی برون سازمانیتایر131
581394/7/21394/7/2عدل نسب اللهسازمانیبرون ضد یخ132
9161394/3/161394/3/17--برون سازمانیپارچه133
1161394/3/181394/3/19--برون سازمانیمقواي بهداشتی134
1161394/4/21394/4/3--برون سازمانیپایپوش ایمنی و محافظتی135
1161394/5/61394/5/7--برون سازمانینخ والیاف136
181394/5/111394/5/11--برون سازمانیمایع ترمز137
2161394/5/111394/5/12--برون سازمانیروغن موتور138
1161394/7/71394/7/8--برون سازمانیتشک خواب ماشینی139
1161394/7/111394/7/12--برون سازمانیچرم طبیعی140
281394/7/141394/7/14--برون سازمانیشیشه شور خانگی141
1161394/7/181394/7/19--برون سازمانیپودرهاي شوینده142
1161394/7/261394/7/27--برون سازمانیپایپوش ایمنی و محافظتی143
281394/9/141394/9/14قاضی کیانیفرنازبرون سازمانیضدیخ144
781394/8/271394/8/27فضه آریا نسبالهام ابراهیمبرون سازمانیمواد قالب گیري شده مالمینتعیین فرمالهید آزاد شده در145
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پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

نوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تعداد مدرس

نفرات
مدت زمان 

تاریخ پایانتاریخ شروعدوره (ساعت)
نام خانوادگینام 

42401394/2/11394/4/1--برون سازمانیدانشجویانکارآموزي 146
22201394/4/11394/6/31--برون سازمانیکارآموزي دانشجویان147
22401394/4/11394/6/31بیگلريحسنبرون سازمانیکارآموزي دانشجویان148
12401394/5/31394/7/1مقامیمحمد تقی برون سازمانیکارآموزي دانشجویان149
52401394/9/101394/10/30--برون سازمانیکارآموزي دانشجویان150
1161394/10/131394/10/14--برون سازمانیپایپوش راحتی و ورزشی151
2401394/10/191394/10/23--برون سازمانیصابون شامپو مایع ظرفشویی152
32401394/6/161394/8/30--برون سازمانیکارآموزي دانشجویان153
12401394/7/71394/9/1مقامیمحمد تقی برون سازمانیکارآموزي دانشجویان154
22401394/9/11394/10/30--برون سازمانیکارآموزي دانشجویان155
22401394/11/11394/12/26--برون سازمانیکارآموزي دانشجویان156
22401394/5/11394/7/30--برون سازمانیکارآموزي دانشجویان157
12401394/9/11394/10/30--برون سازمانیکارآموزي دانشجویان158

برون سازمانیگریس159
سرتیپ پوراصغر 

481394/11/31394/11/3 امینیانوحید 
8161394/11/41394/11/5بیگلريحسنبرون سازمانیروغن موتور160
581394/11/61394/11/6بیگلريحسنبرون سازمانیهیدرولیکروغن دنده روغن 161
181394/11/121394/11/12--برون سازمانیتعیین ماهیت زیره کفش162
2161394/11/261394/11/27--برون سازمانیپایپوش ایمنی و محافظتی163
8161394/5/111394/5/12بیگلريحسنبرون سازمانیروغن موتور164
881394/5/131394/5/13بیگلريحسنبرون سازمانیروغن هیدرولیک و روغن دنده165

681394/5/101394/5/10سرتیپ پوراصغر  برون سازمانیگریس 166 امینیانوحید 
3161394/5/271394/5/28اسماعیل پور همدانیسوسنبرون سازمانیپودرآتش خاموش کن167
181394/5/41394/5/4پاشاي آهیلیالبرون سازمانیانواع پاك کن 168
12401394/1/221394/3/31بیگلريحسنبرون سازمانیکارآموزي دانشجویان169
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پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

نوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تعداد مدرس

نفرات
مدت زمان 

تاریخ پایانتاریخ شروعدوره (ساعت)
نام خانوادگینام 

2161394/7/41394/7/5عبديمنیژه برون سازمانیقوطی فلزي خالی و پوشش مورد مصرف در آنها170 عظیمیمحمدرضا 
3161394/5/31394/5/4معینیگیتابرون سازمانیرنگهاي ساختمانی171
3161394/8/101394/8/11بیگلريحسنبرون سازمانیروغن موتور172
381394/8/121394/8/12بیگلريحسنبرون سازمانیروغن هیدرولیک و روغن دنده173
2161394/9/31394/9/4مقامیمحمد تقی برون سازمانیانواع تایر174
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ستاد

نوعبرگزارکننده دوره (واحد مربوطه)عنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تعداد مدرس

نفرات

مدت زمان 
دوره 

(ساعت)
تاریخ پایانتاریخ شروع

نام خانوادگینام 

20241394/8/271394/8/29--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی17020مبانی و ممیزي داخلی 175
2681394/10/251394/10/25--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی5sنظام آراستگی محیط کار 176
15241394/11/81394/11/10--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیبازرسی آسانسور 177
31161394/11/141394/11/15--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیبازرسی آسانسور 178
1081394/11/291394/11/29--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیتجهیزات زمین بازي 179
31161394/3/231394/3/24--درون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیارتباط بدون خشونت180

181
آشنایی با ساختار،قوانین و مقررات سازمان ملی 

4181394/2/281394/2/28سعیدي رضويبهزاددرون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیاستاندارد ایران

18241394/3/31394/3/5--درون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی17020مبانی و ممیزي 182
32161394/3/111394/3/12--درون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیارتباط موثر183
22161394/3/241394/3/25--درون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیکالیبراسیون عمومی184

185
دانش افزایی اندیشه سیاسی اسالمی و مبانی نقالب 

41161394/3/251394/3/26--درون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیاسالمی

29161394/2/201394/2/21معینیانسید شهاب برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی3240استاندارد 186
23161394/3/91394/3/10طیب زادهسیدمجتبیبرون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی6792استاندارد 187
12161394/2/171394/2/18--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیبازرسی و ممیزي انرژي صنایع انرژي بر188
32241394/6/81394/6/10--درون سازمانیتکمیلیدفتر آموزش و تحصیالت17025مبانی و ممیزي داخلی 189
30161394/7/51394/7/6--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیتایید نوع خودروهاي سبک190
32481394/7/111394/7/16--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیمدیریت انرژي جامع191
192DATA CENTER CCNA13401394/7/111394/8/7--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی

193
آشنایی با استاندارد هاي حسابداري بخش 

5981394/7/141394/7/14--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیعمومی(حسابداري تعهدي،مقدماتی)

28241394/7/191394/7/21--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیآشنایی با دستگاه هاي آنالیز شیمیایی پیشرفته 194
20161394/7/211394/7/22--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیتایید نوع موتورسیکلت195
39321394/7/251394/7/26--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیتدوین استانداردهاي بین المللی  196
1881394/7/281394/7/28--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیOIMLاندازه شناسی قانونی و آشنایی با فعالیتهاي 197



81

ستاد

تعداد مدرسنوعبرگزارکننده دوره (واحد مربوطه)عنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
نفرات

مدت زمان 
دوره 

(ساعت)
تاریخ پایانتاریخ شروع

نام خانوادگینام 
55241394/8/41394/8/6--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیپیشرفته-حسابداري تعهدي 198
31321394/8/101394/8/13--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیآشنایی با روش هاي تست هاي غیر مخرب199
35121394/8/111394/8/12--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیبودجه ریزي مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شده200

اندازه شناسی علمی و آشنایی با فعالیت هاي 201
BIPM

3181394/8/161394/8/16--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی

202
آزمایشگاه ها بر اساس روش آشنایی با ممیزي 

49161394/8/191394/8/20--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی/ر111/208اجرایی 

203
آشنایی با ممیزي داخلی سیستم مدیریت کیفیت 

ISO900149241394/8/231394/8/25--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی

204
کنترلی در تضمین کیفیت و کاربرد نمودارهاي 

51241394/8/251394/8/28--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیو کالیبراسیونآزمون صحه گذاري روش هاي 

205
و 92آشنایی با قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

35241394/8/261394/8/27--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیجرائم رایانه اي

206
(باسکول هاي وسایل نقلیه 10274استاندارد 

4161394/9/11394/9/2--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیاي)جاده

8481394/8/41394/9/6--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیعکاسی و فیلمبرداري در روابط عمومی 207

208
مراجعین و جلب رضایت ارباب روش پاسخگویی به 

69121394/9/71394/9/8--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیرجوع

29241394/9/161394/9/17--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیمحاسبه قیمت تمام شده و بودجه ریزي عملیاتی209
581394/9/151394/9/15--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیآشنایی با استانداردهاي ماشین لباسشویی210

211
آشنایی با تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت 

35241394/9/241394/9/25--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی92اداري مصوب سال 

212
ریشه یابی خطاها تجزیه تحلیل آماري و محاسبه 

EUMعدم قطعیت در اندازه گیري 
31241394/9/161394/9/18--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی

9161394/7/261394/7/27--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیبازرسی آسانسور213
31161394/9/221394/9/23--درون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی)HSE-MSزیست(بهداشت ایمنی و محیط 214
55161394/9/281394/9/29--درون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی)HSE-MSبهداشت ایمنی و محیط زیست(215
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ستاد

نوعمربوطه)برگزارکننده دوره (واحد عنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تعداد مدرس

نفرات

مدت زمان 
دوره 

(ساعت)
تاریخ پایانتاریخ شروع

نام خانوادگینام
2181394/1/221394/1/22--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیآشنایی با استاندارد زمین بازي216
20161394/1/271394/1/28--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیبازرسی جرثقیل هاي برجی217
13161394/2/31394/2/4--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی17020مبانی و تشریح الزامات 218
124161394/2/51394/2/6--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیاستاندارد مربوط به تجهیزات شهر بازي 219
68161394/2/81394/2/9--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیتربیت ارزیاب و سر ارزیاب 220

221
بازرسی فنی دیگ هاي بخار با ساختمان جوش 

18261394/3/41394/3/7--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیداده شده و دیگ هاي آب گرم فوالدي

17161394/3/131394/3/15--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی17020الزامات مبانی و تشریح 222
-22000بازآموزي 223 HACCP25161394/3/161394/3/17--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی

224
آشنایی با استاندارد معیار مصرف انرژي در صنایع 

2081394/3/221394/3/22--برون سازمانیتحصیالت تکمیلیدفتر آموزش و انرژي بر 

2081394/3/211394/3/21حسن بگیشیرزاد برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیاصول و مبانی بازرسی انرژي 225
1381394/3/211394/3/21--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی17020ممیزي داخلی 226
4161394/3/241394/3/27بیگلريحسنبرون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیهاي مرتبط با قرآورده هاي نفتی آزمون 227
20241394/4/31394/4/5--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی17020مبانی و ممیزي داخلی 228
2081394/4/111394/4/11--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیبازرسی جرثقیل هاي برجی 229
2381394/4/201394/4/20حسن بگیشیرزاد برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیاصول و مبانی بازرسی انرژي 230

231
آشنایی با استاندارد هاي معیار مصرف انرژي در 

2381394/4/211394/4/21حسن بگیشیرزاد برون سازمانیو تحصیالت تکمیلیدفتر آموزشصنایع انرژي بر  

17161394/4/241394/4/25--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی2بازرسی جرثقیل هاي سقفی سطح 232
2981394/5/81394/5/8احمدي متمایلحاجی رضابرون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیعیارسنجی233
1381394/5/141394/5/14--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیتایید نوع خودرو234
1381394/5/151394/5/15--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیاجراي فرایند تطابق تولید235
1381394/5/161394/5/16--برون سازمانیتکمیلیدفتر آموزش و تحصیالت خوانی قطعات Emarkآشنایی با 236
20161394/5/151394/5/16--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی2جرثقیل موبایل سطح 237
18161394/5/291394/5/30نگهدارجوزانیمهديبرون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیگانه خودرو 51استاندارد هاي 238
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ستاد

نوعبرگزارکننده دوره (واحد مربوطه)عنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تعداد مدرس

نفرات

مدت زمان 
دوره 

(ساعت)
تاریخ پایانتاریخ شروع

نام خانوادگینام 
881394/6/41394/6/4--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیتایید نوع خودرو239
881394/6/51394/6/5--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیفرایند تطابق تولیداجراي240
881394/6/61394/6/6--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیخوانی قطعات Emarkآشنایی با 241
8241394/6/241394/6/26نگهدارجوزانیمهديبرون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیگانه خودرو 51استاندارد هاي 242
3581394/6/301394/6/30--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیISO2005:22000مستندسازي243
3581394/6/41394/6/4--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیISO2005:22000مستندسازي 244
1081394/5/221394/5/22--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیGLPعملیات خوب آزمایشگاهی 245
1081394/5/151394/5/15--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیاصول نمونه برداري246
19161394/3/141394/3/15--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی17020مبانی و تشریح الزامات 247
5161394/2/291394/3/4--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی17020مبانی و تشریح الزامات 248
21161394/3/21394/3/3--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیپدافند غیر عامل249
16241394/3/21394/3/4--برون سازمانیتحصیالت تکمیلیدفتر آموزش و توپک رانی در خطوط لوله250
35241394/3/31394/3/6--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیفرآیند جوشکاري و بازرسی جوش در ساختمان251
20161394/3/51394/3/6--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیآشنایی با مباحث مرتبط با نظام تحول اداري 252
40161394/5/41394/5/18--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیتغذیه253
40161394/5/251394/6/8--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیتغذیه254
40241394/5/141394/5/16--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیطراحی و کاربرد عناصر مبلمان شهري255
30201394/5/261394/5/27--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیHACCPممیزي داخلی 256
30201394/6/161394/6/18--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیHACCPممیزي داخلی 257

3141394/7/211394/7/21مراديمهتاب برون سازمانیآموزش و تحصیالت تکمیلیدفترآشنایی با روند تدوین استانداردهاي ملی258 پوریوسفیانمهدي 
6341394/7/281394/7/28سعیدي رضويبهزادبرون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیآشنایی با روند تدوین استانداردهاي ملی259
17041394/7/281394/7/28ساالروندزهرهبرون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیهاي شیمیاییاستانداردهاي مربوط به فرآورده 260
261HACCP/ISO220006041394/8/121394/8/12جلیلیمریمبرون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی
4041394/8/121394/8/12مجید نوري کمريامیر افکاربرون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیاي مکانیکاستانداردهاي اجباري و کارخانه262
4041394/8/121394/8/12مجید نوري کمريامیر افکاربرون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیاي خودرواستانداردهاي اجباري و کارخانه263
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نوع(واحد مربوطه)برگزارکننده دوره عنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تعداد مدرس

نفرات

مدت زمان 
دوره 

(ساعت)
تاریخ پایانتاریخ شروع

نام خانوادگینام

6441394/8/241394/8/24نازيملیحهبرون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیتدوین استانداردهاي ملی264
22401394/1/221394/3/20--برون سازمانیکارکناندفتر امور اداري و خدمات کارآموزي دانشجویان265
32401394/2/221394/4/22--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیکارآموزي دانشجویان266
32401394/11/11394/9/30--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیکارآموزي دانشجویان267
22401394/2/11394/4/1--برون سازمانیدفتر فناوري اطالعات و ارزیابیکارآموزي دانشجویان268

269
آشنایی با مبانی،اصول و مقررات صیانت و سالمت 

18541394/7/121394/7/12--درون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیاداري    

2581394/6/111394/6/11--درون سازمانیتحصیالت تکمیلیدفتر آموزش و مبنا و اصول بنیادین تحول نظام اداري 270

271
آشنایی با مبانی برنامه ریزي راهبردي و تدوین 

2641394/9/241394/9/24--درون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیسند جامع توسعه

5161394/10/221394/10/23--سازمانیدرون دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیطراحی، تجزیه و تحلیل آزمایش ها272
22401394/2/11394/3/31--برون سازمانیدفتر امور مالیکارآموزي دانشجویان273
112401394/4/11394/6/1--برون سازمانیدفتر امور مالیکارآموزي دانشجویان274
72401394/9/11394/11/1--برون سازمانیدفتر امور مالیکارآموزي دانشجویان275

276
آشنایی با روند تدوین استانداردهاي ملی و 

3181394/11/291394/11/29آفاقی بنفشه ورقجمیله برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیالمللیبین

277
ند تدوین استانداردهاي ملی و آشنایی با رو

5641394/12/121394/12/12نعیمی نیافرناز برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیالمللیبین

6661394/10/121394/10/12--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیمدیریت سبز278
2181394/10/151394/10/15--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیمعیار مصرف انرژي در ساختمانهاي مسکونی279
280RUP & UML13401394/10/151394/12/22--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی
2381394/10/161394/10/16--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیمعیار مصرف انرژي در ساختمانهاي غیر مسکونی281
36361394/10/191394/10/22--سازمانیبرون دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیکالیبراسیون تخصصی مبتنی بر جرم282

283
هاي نحوه پاسخگویی دستگاه هاي دولتی به سازمان

79241394/10/271394/10/29--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلینظارتی
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284
آشنایی با اندازه شناسی و نقش و جایگاه آن در 

2881394/9/291394/9/29--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیتوسعه کشور

35301394/11/31394/11/5--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیتبلیغات و رسانه ها285
51121394/11/61394/11/7--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیمبانی خط مشی گذاري286

287
اي کنترل تجهیزات دورهآزمون آشنایی با 

19161394/11/101394/11/11--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیگیري پزشکیاندازه

19881394/11/171394/11/17--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیمدیریت دانش سازمانی288

289
آشنایی با مبانی فنی آسانسورهاي برقی طبق 

40161394/11/251394/11/26--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی6303-1الزامات استاندارد 

290
با تغییرات استاندارد ملی آسانسورهاي آشنایی 

40161394/11/271394/11/28--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیبرقی در ویرایش جدید

45161394/11/271394/11/28--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیآشنایی با فرآیند تولید واحدهاي تولید غذاي حالل291
8581394/12/31394/12/3--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیمدیریت عملکرد سازمانی292
7581394/12/41394/12/4--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیکارگاه بررسی و نحوه عملکرد293
2581394/12/51394/12/5--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیآشنایی با لودسل ها294
50241394/12/81394/12/9--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیآشنایی با قانون کار و خدمات اجتماعی295
19161394/12/81394/12/9--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیتایید نوع ماشین آالت کشاورزي296

297
جهانی مشترك صادراتی در امر آشنایی با مشکالت 

31161394/12/121394/12/12--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیصادرات

5041394/12/151394/12/15--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی)1نقشه راه اصالح نظام اداري(298

299
آشنایی با راهکارهاي مورد استفاده در کشور هاي

30161394/12/161394/12/17--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیدر حال توسعه و توسعه یافته در امر صادرات

300
اصول تهیه، تدوین، آیین نامه ها، دستوالعمل ها و 

63321394/12/161394/12/17--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیروش هاي اجرایی 

301
آشنایی با استانداردهاي مربوط به جایگاه هاي 

CNGسوخت 
19161394/11/11394/11/2--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی
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23161394/10/171394/10/18--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیتایید نوع موتور سیکلت302
20241394/9/291394/10/1--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی) IMSممیزي داخلی سیستم مدیریت یکپارچه(303
1781394/4/171394/4/17--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیآشنایی با استاندارد تایید نوع خودرو  304
1781394/4/181394/4/18--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیخوانی قطعات Emarkآشنایی با 305
1781394/4/191394/4/19--برون سازمانیتحصیالت تکمیلیدفتر آموزش و اجراي فرایند تطابق تولید 306
16881394/1/221394/1/22--برون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیاستاندارد مربوط به تجهیزات زمین بازي 307
5241394/7/151394/8/30--درون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیIntermediateزبان انگلیسی 308
5241394/7/151394/8/30--درون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیbasicزبان انگلیسی 309
6331394/8/301394/8/30--درون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلینحوه بهره مندي از صندوق نوآوري و شکوفابی310
10241394/12/121394/12/14--برون سازمانیتکمیلیدفتر آموزش و تحصیالت بازرسی آسانسور 311

312
فرآیند ارزیابی شرکتهاي دانش بنیان و حمایتهاي 

3131394/10/61394/10/6--درون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیمشمول این شرکتها

313
استقرار شرکتهاي دانش بنیان در مرکز رشد و 

3221394/10/61394/10/6--درون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیسازي این شرکتهامکانیسم مرکز رشد براي تجاري

19241394/11/121394/11/14--درون سازمانیدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی17020مبانی و ممیزي داخلی 314
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سازمانیبرونطرح پژوهشی 
پژوهشکده سیستم هاي مدیریت کیفیت و بازرسی

وضعیت طرحتاریخ خاتمهتاریخ ابالغنحوه همکاريشماره ابالغعنوان طرح پژوهشیردیف
خاتمه یافته1392/4/51394/3/9مجري0در پژوهشگاه استانداردPTکفایت تخصصیآزمون راه اندازي مرکز1
خاتمه یافته1393/11/111394/3/11مجريناموجودمشاوره و صحه گذاري استاندارد کارخانه اي شرکت پارك خودرو هوشمند2
خاتمه یافته1393/11/151394/3/15مجريناموجودمشاوره و صحه گذاري استاندارد کارخانه اي  3
خاتمه یافته1393/11/61394/1/18مجريناموجودمشاوره و صحه گذاري استاندارد کارخانه اي  صنایع طاها4
خاتمه یافته1393/11/151394/2/31مجريناموجودکارخانه اي  تکاب اتصالمشاوره و صحه گذاري استاندارد 5
خاتمه یافته1393/12/31394/2/30مجريناموجودارزیابی ادواري آزمایشگاه هاي همکار استان تهران6
خاتمه یافته1393/5/281394/1/15مجري429070بررسی تکالیف قانونی و احصاء استانداردهاي مرتبط7
ابالغ شده-1394/3/1مجري463667انجام مطالعه میدانی کنترل بازار (طرح طاها)8
خاتمه یافته1394/10/11394/12/1مجري0خدمات مشاوره فنی جهت محصول اجاق گاز واحد تولیدي یوسفیان 9
ابالغ شده-1394/5/31مجري11/ر208/111ارائه مشاوره فنی در خصوص رفع نواقص آزمایشگاه مطابق با الزامات روش اجرایی 10
ابالغ شده-1394/6/28مجري474367خدمات مشاوره فنی به شرکت آذین تنه 11
ابالغ شده-1394/7/26مجري0خدمات مشاوره فنی نقش جهان 12
ابالغ شده-1394/5/11مجري0ارائه مشاوره جهت دریافت نشان استاندارد براي محصول آب میوه به شرکت شهد ناربن آریا13

ارائه مشاوره جهت دریافت نشان استاندارد براي محصول کیسه فریزر کیسه زباله کیسه زیست تخزیب ناپذیر به 14
راکد-1394/5/11مجري0شرکت سامان پالستیک شرق

ارائه مشاوره جهت دریافت نشان استاندارد  و مشاوره در زمینه اخذ گواهینامه صادرات براي محصول شیر 15
ابالغ شده-1394/8/26مجري0صنعتی براي شرکت آبرسان طلوع مهر 

ابالغ شده-1394/5/26مجري0صحه گذاري استاندارد کارخانه اي  شرکت فن آوران صنعت میالد 16
ابالغ شده-1394/3/24مجري0صحه گذاري استاندارد کارخانه شرکت فرم پالستیک 17
ابالغ شده-1394/8/3مجري0صحه گذاري استاندارد کارخانه اي  شرکت تمیز گستر اندیشان18
ابالغ شده-1394/8/27مجري0صحه گذاري استاندارد کارخانه اي  شرکت شمیم شریف19
ابالغ شده-1394/6/24مجري0استاندارد کارخانه اي  شرکت فراسردکارانصحه گذاري 20
ابالغ شده-1394/6/24مجري0صحه گذاري استاندارد کارخانه اي  جهت محصول مخازن سرمایش شرکت فراسردکاران21
ابالغ شده-1394/2/5مجري0صحه گذاري استاندارد کارخانه اي  شرکت آقاي بوکانی نژاد22
ابالغ شده-1394/8/18مجري479868نظارت بر عملکرد شرکت هاي بازرسی کننده تجهیزات تفریحی اشکان قندي23
ابالغ شده-1394/8/18مجري479871نظارت بر عملکرد شرکت هاي بازرسی کننده تجهیزات تفریحی نازیتا علیزاده شلچی24
ابالغ شده-1394/8/18مجري479875تفریحی محمد غفاري اولقینظارت بر عملکرد شرکت هاي بازرسی کننده تجهیزات 25
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پژوهشکده سیستم هاي مدیریت کیفیت و بازرسی
وضعیت طرحتاریخ خاتمهتاریخ ابالغنحوه همکاريشماره ابالغعنوان طرح پژوهشیردیف
ابالغ شده-1394/8/18مجري479877نظارت بر عملکرد شرکت هاي بازرسی کننده تجهیزات تفریحی علیرضا مستور26
ابالغ شده-1394/8/18مجري479879نظارت بر عملکرد شرکت هاي بازرسی کننده تجهیزات تفریحی خسرو بهادري زاده27
ابالغ شده-1394/8/18مجري479874نظارت بر عملکرد شرکت هاي بازرسی کننده تجهیزات تفریحی میثم رحیمی28
ابالغ شده-1394/8/18مجري479878هاي بازرسی کننده تجهیزات تفریحی فرزاد حسینی یکتانظارت بر عملکرد شرکت29
ابالغ شده-1394/8/20مجري480104نظارت بر عملکرد شرکت هاي بازرسی کننده تجهیزات تفریحی مصطفی کاوسی30
ابالغ شده-1394/8/20مجري4نظارت بر عملکرد شرکت هاي بازرسی کننده تجهیزات تفریحی امیرشاهین31

32
بررسی رعایت الزامات استانداردهاي ملی ایران در تجهیزات ورزشی (بدنسازي) مستقر در پارك ها به استناد 

ابالغ شده-1394/7/13مجري476275قانون مؤسسه  شرکت بازرسی فنی سیما شهرآزما4ماده 

33
بررسی رعایت الزامات استانداردهاي ملی ایران در تجهیزات ورزشی (بدنسازي) مستقر در پارك ها به استناد 

ابالغ شده-1394/7/13مجري476272قانون مؤسسه  بهینه سازان اعتماد صنعت آذربایجان 4ماده 

ابالغ شده-1394/7/13مجري476277بررسی ایمنی تجهیزات مهدکودك شرکت بازرسی فنی سیما شهرآزما34
ابالغ شده-1394/7/13مجري476283بررسی ایمنی تجهیزات مهدکودك  مهندسی آریا فوالد قرن35
ابالغ شده-1394/7/13مجري476287بررسی ایمنی تجهیزات مهدکودك  پاکسوز موتور 36
خاتمه یافته1393/9/181394/10/21مجري448374استاندارد)100تعداد برگردان استانداردهاي ملی از فارسی به انگلیسی ( فهرست کشور چین به 37
خاتمه یافته1392/12/271394/11/12مجري428944استاندارد)75برگردان استانداردهاي ملی از فارسی به انگلیسی ( فهرست کشور عراق به تعداد 38
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برق، مکانیک و ساختمانپژوهشکده 
وضعیت طرحتاریخ خاتمهتاریخ ابالغنحوه همکاريشماره ابالغپژوهشیعنوان طرح ردیف
خاتمه یافته1393/4/11394/4/1مجري52- أکتوبرمشاوره و انجام آزمون39

40
11388-1بر روي فرآورده صندلی اداري براساس استانداردهاي ملی به شماره آزمون مشاوره و خدمات

خاتمه یافته1393/9/101394/9/15مجري52/154گروه صنعتی نظري-9699و 

41
و 9697-1بر روي فرآورده صندلی اداري براساس استانداردهاي ملی به شماره آزمون مشاوره و خدمات

خاتمه یافته1393/9/221394/9/15مجري52/155گروه صنعتی نظري-2-9697

خاتمه یافته1393/5/201394/5/20مجري103/52ایرانیانبراي فرآورده هاي کلید و پریز شرکت پارت برق آزمون مشاوره و42
ابالغ شده-1394/9/4مجري52/129هاي مربوط به الکتروموتور هود( صنایع آروین)آزمون مشاوره و انجام43
خاتمه یافته1393/10/271394/11/10مجري179/52هاي الکتروموتور شرکت دیزل سازآزمون انجام44
خاتمه یافته1393/1/201394/1/20مجري52- أکتوبربه شرکت بهین محافظ جانآزمون انجاممشاوره و 45
خاتمه یافته1393/11/201394/11/11مجري52/193گروه صنعتی اعتماد- بر روي فرآورده شیر اجاق گاز ترموکوپل دارآزمون خدمات مشاوره و46
خاتمه یافته1393/8/61394/10/14مجري52/132هاي الکتروموتور (صنایع آروین)آزمون انجام47

48
همایش -5783مشاوره و خدمات آزمایشگاهی بر روي صندلی آمفی تئاتر طبق استاندارد ملی به شماره 

خاتمه یافته1393/4/71394/4/3مجري5266گستر کیوار

49
ایرانی و مدل هاي دامنه طبیعی نیروي چنگش درشت و ریز در بزرگساالن "تدوین پژوهش محور 

خاتمه یافته1393/9/251394/4/1مجري52/145رگرسیون آن ها

50
هاي کامل محدودیت دما، راندمان طول عمر ، محدودیت جریان هووا و افت فشار ، برروي آزمون انجام

خاتمه یافته1393/1/241394/8/18مجري52/188نمونه هاي فیلتر تولیدي (ارتقاء و کنترل محصول تولیدي آزرمایشی فیلتر هوا )

ابالغ شده-1394/9/15مجري9402009بر روي فرآورده هاي الکتروموتور هاي هود شرکت آریا پالستیکآزمون خدمات مشاوره و51

52
و 8521و مشاوره بر روي فرآورده شیشه دوجداره براساس استانداردهاي ملی به شماره آزمون خدمات
ابالغ شده-1394/10/1مجري9402006شرکت هورام سازه پارسیان  8522

ابالغ شده-1394/3/16مجري52/44و مشاوره بر روي پکیج شوفاژ دیواري  شرکت صنعتی توان آوران قشم آزمون خدمات53
ابالغ شده-1394/10/1مجري9402005به شرکت پوالد پالستیک خراسان رضوي مون آزخدمات مشاوره و54
ابالغ شده-1394/4/8مجري52/73ارائه خدمات آزمایشگاهی شرکت همایش گستر کیوار 55
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برق، مکانیک و ساختمانپژوهشکده 
وضعیت طرحتاریخ خاتمهتاریخ ابالغنحوه همکاريشماره ابالغعنوان طرح پژوهشیردیف
ابالغ شده-1394/7/11مجري52/115کرون ایران آزمون خدمات مشاوره و56
ابالغ شده-1394/9/8مجري0صنعت مهرژن تبریزآزمون خدمات مشاوره و57
ابالغ شده-1394/5/12مجري52/88آویژ شاهرخدماوند 34و مشاوره بر روي فیلتر هوا سبک مطابق استاندارد ملی به شماره آزمون خدمات58
ابالغ شده-1394/3/26مجري52/61بر روي فرآورده ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیکمیالد طارق حجازيآزمون مشاوره و59

60
و مشاوره بر روي فرآورده شیرهاي برنجی (شیر سیلندر گاز مایع مسافرتی) شرکت دقت آزمون خدمات

ابالغ شده-1394/2/14مجري52/25عباسی بایکیمحمود -

ابالغ شده-1394/6/8مجري25بررسی اجراي هماهنگ استانداردهاي تجهیزات زمین بازي  بازرسی آریا فوالد قرن61
ابالغ شده-1394/6/9مجري12بررسی اجراي هماهنگ استانداردهاي تجهیزات زمین بازي  بازرسی مهندسی ایران62
ابالغ شده-1394/6/10مجري13402بررسی اجراي هماهنگ استانداردهاي تجهیزات زمین بازي  بازرسی اس جی اس لیمیتد63

64
) در فرآیندهاي تولیدي و SECاندازه گیري، ارزیابی و صحه گذاري شاخص معیار مصرف انرژي ویژه (

ابالغ شده-1394/6/8مجري12750سازان صنعت تاسیساتسامانه هاي انرژي بر طبق استانداردهاي ملی ایران   بهینه 

65
) در فرآیندهاي تولیدي و SECاندازه گیري، ارزیابی و صحه گذاري شاخص معیار مصرف انرژي ویژه (

ابالغ شده-1394/6/8مجري12749ره آورد تجهیز خاورمیانهبر طبق استانداردهاي ملی ایران سامانه هاي انرژي

66
) در فرآیندهاي تولیدي و SECگیري، ارزیابی و صحه گذاري شاخص معیار مصرف انرژي ویژه (اندازه 

ابالغ شده-1394/6/8مجري12746سامانه هاي انرژي بر طبق استانداردهاي ملی ایران  توف نورد ایران

67
تولیدي و ) در فرآیندهايSECاندازه گیري، ارزیابی و صحه گذاري شاخص معیار مصرف انرژي ویژه (

ابالغ شده-1394/6/8مجري12747سامانه هاي انرژي بر طبق استانداردهاي ملی ایران  تکین کو

68
) در فرآیندهاي تولیدي و SECاندازه گیري، ارزیابی و صحه گذاري شاخص معیار مصرف انرژي ویژه (

ابالغ شده-1394/6/8مجري12745تبریزسامانه هاي انرژي بر طبق استانداردهاي ملی ایران  فنی مهندسی پویا پرتو

69
) در فرآیندهاي تولیدي و SECاندازه گیري، ارزیابی و صحه گذاري شاخص معیار مصرف انرژي ویژه (

ابالغ شده-1394/6/8مجري12755سامانه هاي انرژي بر طبق استانداردهاي ملی ایران  خدمات بین المللی بازرسی بخرد 

70
) در فرآیندهاي تولیدي و SECارزیابی و صحه گذاري شاخص معیار مصرف انرژي ویژه (اندازه گیري، 

ابالغ شده-1394/6/8مجري12752سامانه هاي انرژي بر طبق استانداردهاي ملی ایران  نوین پیشه کویر پارسی

71
) در فرآیندهاي تولیدي و SECاندازه گیري، ارزیابی و صحه گذاري شاخص معیار مصرف انرژي ویژه (

ابالغ شده-1394/6/8مجري12748سامانه هاي انرژي بر طبق استانداردهاي ملی ایران  اندیشه پردازان صنعت پرشیا 
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برق، مکانیک و ساختمانپژوهشکده 
وضعیت طرحتاریخ خاتمهتاریخ ابالغنحوه همکاريشماره ابالغعنوان طرح پژوهشیردیف

72
) در فرآیندهاي تولیدي و SECگیري، ارزیابی و صحه گذاري شاخص معیار مصرف انرژي ویژه (اندازه 

ابالغ شده-1394/6/8مجري12753سامانه هاي انرژي بر طبق استانداردهاي ملی ایران  بهینه سازان اعتماد صنعت آذربایجان 

73
) در فرآیندهاي تولیدي و SECویژه (اندازه گیري، ارزیابی و صحه گذاري شاخص معیار مصرف انرژي 

ابالغ شده-1394/6/8مجري12751سامانه هاي انرژي بر طبق استانداردهاي ملی ایران  تدبیر انرژي هیرکان

74
) در فرآیندهاي تولیدي و SECاندازه گیري، ارزیابی و صحه گذاري شاخص معیار مصرف انرژي ویژه (

ابالغ شده-1394/6/8مجري12766سامانه هاي انرژي بر طبق استانداردهاي ملی ایران  آسیا وات 

75
) در فرآیندهاي تولیدي و SECاندازه گیري، ارزیابی و صحه گذاري شاخص معیار مصرف انرژي ویژه (

ابالغ شده-1394/6/8مجري13102شهر آزماسامانه هاي انرژي بر طبق استانداردهاي ملی ایران  سیما

76
و ارائه گزارش 9697-1بررسی رعایت الزامات ارگونومی میز و صندلی در مدارس براساس استاندارد 

ابالغ شده-1394/9/15مجري13395قانون اصالح قوانین و مقررات  بازرسی اس جی اس 4نهایی در  اجراي ماده 

77
و ارائه گزارش 9697-1بررسی رعایت الزامات ارگونومی میز و صندلی در مدارس براساس استاندارد 

ابالغ شده-1394/9/18مجري13402قانون اصالح قوانین و مقررات  پاکسوز موتور 4نهایی در  اجراي ماده 

78
و ارائه گزارش 9697-1بررسی رعایت الزامات ارگونومی میز و صندلی در مدارس براساس استاندارد 

ابالغ شده-1394/9/18مجري13403قانون اصالح قوانین و مقررات  بازرسی مهندسی ایران4نهایی در  اجراي ماده 

ابالغ شده-1394/7/28مجري13113طرح نظارت بر شرکت هاي بازرسی خودرو  فن آوران صنعت یگانه79
ابالغ شده-1394/7/28مجري13120بازرسی گردونه کارآزماطرح نظارت بر شرکت هاي بازرسی خودرو  80
ابالغ شده-1394/7/28مجري13122آسا پارسه آزمون طرح نظارت بر شرکت هاي بازرسی خودرو  مهندسی81
ابالغ شده-1394/7/28مجري13123طرح نظارت بر شرکت هاي بازرسی خودرو  بازرسی ارزیابان انطباق رابین خودرو82
ابالغ شده-1394/7/28مجري13125طرح نظارت بر شرکت هاي بازرسی خودرو  آذر ستاویز83
ابالغ شده-1394/7/28مجري13126طرح نظارت بر شرکت هاي بازرسی خودرو  بازرسی  رهاورد صنعت البرز84
ابالغ شده-1394/7/28مجري13127طرح نظارت بر شرکت هاي بازرسی خودرو  بازرسی روشاك پایا کنترل85
ابالغ شده-1394/7/28مجري13128طرح نظارت بر شرکت هاي بازرسی خودرو  بایا صنعت86
ابالغ شده-1394/7/28مجري13129طرح نظارت بر شرکت هاي بازرسی خودرو  سیستم کیفیت فنون87
ابالغ شده-1394/7/28مجري13124طرح نظارت بر شرکت هاي بازرسی موتورسیکلت گسترش کیفیت صنعت رهام88
ابالغ شده-1394/7/28مجري13114طرح نظارت بر شرکت هاي بازرسی موتورسیکلت بازرسی روشاك پایا کنترل89
ابالغ شده-1394/7/28مجري13115طرح نظارت بر شرکت هاي بازرسی موتورسیکلت بازرسی گردونه کارآزما90
ابالغ شده-1394/7/28مجري13116بازرسی موتورسیکلت بازرسی مهندسی ایرانطرح نظارت بر شرکت هاي 91
ابالغ شده-1394/7/28مجري13117آسا پارسه آزمون طرح نظارت بر شرکت هاي بازرسی موتورسیکلت مهندسی92
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برق، مکانیک و ساختمانپژوهشکده 
وضعیت طرحتاریخ خاتمهتاریخ ابالغنحوه همکاريشماره ابالغعنوان طرح پژوهشیردیف
ابالغ شده-1394/7/28مجري13118طرح نظارت بر شرکت هاي بازرسی موتورسیکلت بازرسی  رهاورد صنعت البرز93
ابالغ شده-1394/7/28مجري13119طرح نظارت بر شرکت هاي بازرسی موتورسیکلت مهندسی صنعتی فهامه94
ابالغ شده-1394/7/28مجري13121بازرسی موتورسیکلت بازرسی کیفیت و استاندارد ایرانطرح نظارت بر شرکت هاي 95

96
هاي بازرسی طرح نظارت برشرکت هاي بازرسی در زمینه بازرسی فنی آسانسورهاي برقی توسط شرکت

ابالغ شده-1394/8/5مجري13149منتخب نوآوران کیفیت پارس

97
هاي بازرسی در زمینه بازرسی فنی آسانسورهاي برقی توسط شرکتطرح نظارت برشرکت هاي بازرسی 

ابالغ شده-1394/8/5مجري13151منتخب بازرسی مهندسی اندیشه

98
هاي بازرسی طرح نظارت برشرکت هاي بازرسی در زمینه بازرسی فنی آسانسورهاي برقی توسط شرکت

شدهابالغ -1394/8/5مجري13150منتخب مهندسی آذر ستاویز

99
هاي بازرسی رقی توسط شرکتطرح نظارت برشرکت هاي بازرسی در زمینه بازرسی فنی آسانسورهاي ب

ابالغ شده-1394/8/5مجري13148فنی مهندسی آریا فوالد قرنمنتخب 

ابالغ شده-1394/11/5مجري0هاي مربوطه بر روي نمونه الکتروموتور صنعتی ارسالی از سوي شرکت دیزل سازآزمون انجام100
ابالغ شده-1394/11/5مجري0هاب مربوط به میز اداري تولیدي شرکت تجهیزات اداري محیط آراآزمون انجام101

صنایع غذایی و کشاورزيپژوهشکده
وضعیت طرحتاریخ خاتمهتاریخ ابالغنحوه همکاريشماره ابالغعنوان طرح پژوهشی/ شماره ابالغ ردیف

102
کنترل کاربرد آنتی اکسیدان هاي سنتزي موجود در انواع روغن هاي گیاهی مورد استفاده بررسی و 
خاتمه یافته1392/1/11394/3/4مجريناموجودخاتمه یافته- در خانوار 

خاتمه یافته1393/1/281394/4/10مجري10493بررسی ویژگی هاي عصاره بهار نارنج103
ابالغ شده-1394/8/27مجري480806اسپیروتترامات (موونتو) و ایمیداکلوپراید و متابولیتهاي آنها در پستهاندازه گیري استامی پراید، 104

105
شناسایی و تعیین مقدار سانست یلو و کارموزین در نوشابه هاي پرتقالی با استفاده از کروماتوگرافی 

ابالغ شده-1394/5/26مجري471118مایع با کارایی باال به شرکت نیسان شرق مشهد

106
در کاهش فلزات Direconبا نام تجاري ps01ارزیابی عملکرد یک عدد نی تصفیه آب آزمون 

ابالغ شده-1394/7/18مجري93سنگین سختی کل و میزان کلرید آب آشامیدنی شرکت شایان پارس تیدا

107
محصوالت (کاال/ خدمات) مشمول تدوین روند فرآیند و تهیه محتواي دوره هاي کارآموزي در زمینه

خاتمه یافته1393/9/51394/12/24مجري447073استاندارد اجباري (فاز اول)
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شیمی و پتروشیمیپژوهشکده
وضعیت طرحتاریخ خاتمهتاریخ ابالغنحوه همکاريشماره ابالغعنوان طرح پژوهشیردیف

108
مواد پلیمري و توسعه فناوري هاي نوین جهت بررسی و تدوین استاندارد ملی تارتان، کفپوش و 

کنترل کیفی کفپوش هاي ورزشی، تارتان، آزمون ساخت وراه اندازي مرکز چند منظوره براي
صندلی و مواد پلیمري

خاتمه یافته1393/2/171394/2/17مجريش/93/2416

109
آزمون سرخوردگی،طراحی، ساخت و آموزش نحوه استفاده از پنج دستگاه مقاومت در مقابل 

مقاومت به ضربه، مقاومت در برابر نفوذ غلطک آجدار و معیار خاکستري جهت اداره استاندارد اماکن 
و تجهیزات ورزشی مستقر در مجموعه ورزشی آزادي تهران

خاتمه یافته1393/4/311394/2/17مجري93/6305

خاتمه یافته1393/12/101394/6/21مجري11807شبکه هاي آبرسانی آب آشامیدنیpvcتعیین درصد فلزات سنگین در لوله هاي 110
خاتمه یافته1393/10/11394/7/27مجري450717بررسی انواع خودکارهاي موجود در بازار و مقایسه ویژگی هاي آن ها111
ابالغ شده-1394/7/27مجري477691مایع ظرفشویی بر پایه آنزیم آزمون بررسی ویژگی ها و روش هاي112
ابالغ شده-1394/3/4مجري462571به تولیدي کفش شهپر ممتازآزمون خدمات مشاوره و113
ابالغ شده-1394/2/20مجري461571کف هاي آتش خاموش کن به صنایع آتش بس پارسآزمون مشاوره جهت انجام114
ابالغ شده-1394/8/27مجري480764ژل آتش زا به شرکت انرژي سازان قراقارهتعیین شاخص هاي فرآورده -ارائه خدمات آزمایشگاهی 115
ابالغ شده-1394/7/21مجري4771900هاي اندازه گیري آب به روش کارل فیشر و تعیین میزان یون کلر شرکت نشت بنآزمون انجام116
ابالغ شده-1394/8/3مجري478130مشاوره و ارائه خدمات آزمایشگاهی به شرکت جهان رنگین آزما117

118
طراحی ساخت و آموزش نحوه استفاده از سه دستگاه ضربه چارپی اندازه گیري نیروي بیرون 
کشیدن خاب چمن مصنوعی و دستگاه مقاومت در برابر نفوذ جهت اداره استاندارد اماکن و 

تجهیزات ورزشی مستقر در مجموعه ورزشی آزادي
خاتمه یافته1393/4/251394/5/18مجري5573

119
ویژگی ها - پلی آمیدهاي تقویت شده با الیاف شیشه - مواد قالب گیري و روزن رانی - پالستیک ها

خاتمه یافته1393/8/191394/8/5مجري445664و روش هاي آزمون

یافتهخاتمه 1393/9/191394/8/5مجري448539ویژگی ها و روش هاي آزمون-رنگ موي خمیري 120

121
بررسی و تدوین استاندارد ملی تارتانکفپوش و مواد پلیمري و توسعه فناوري هاي نوین جهت 

کنترل کیفی کف پوش هاي ورزشی تارتان آزمون ساخت و راه اندازي مرکز چند منظوره براي
صندلی و مواد پلیمري

خاتمه یافته1393/3/71394/5/18مجري433168

خاتمه یافته1393/9/191394/8/5مجري448510ویژگی ها و روش هاي آزمون-پودر بیرنگ کننده موي 122
ابالغ شده-1394/8/5مجري468536کن  خاموشبررسی عملکرد شارژکنندگان کپسولهاي آتش123
خاتمه یافته1391/10/181394/11/17مجري369789تعیین شاخص هاي کیفی پوشرنگ آکریلیک آب پایه مورد مصرف در داخل ساختمان 124
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سازمانیدرونطرح پژوهشی 
پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزي

وضعیت طرحتاریخ خاتمهتاریخ ابالغنحوه همکاريشماره ابالغعنوان طرح پژوهشیردیف
خاتمه یافته1392/8/201394/3/30مجري-اي با استفاده از روش  اسپکتروفتومتري و فلوریمتري تعیین میزان فلوراید در چاي سیاه و چاي کیسه1
خاتمه یافته1393/4/201394/12/1مجري437412بررسی سمیت کلیوي نانو لوله هاي کربنی در موش صحرایی2

با مجري برون سازمانی و ستاد پژوهشگاهطرح پژوهشی 
وضعیت طرحخاتمهتاریخ تاریخ ابالغنحوه همکاريشماره ابالغعنوان طرح پژوهشیردیف

1
جهت صدور گواهینامه CBارائه خدمات پژوهشی جهت ترسیم نقشه راه و  استقرار سیستم به نظور دریافت گواهینامه 

ابالغ شده-1394/11/28مجريناموجودکیفیت کاال و تجهیزات وزارت نفت 

2
کاالها و تجهیزات اولویت دار صنعت آزمون ارائه خدمات پژوهشی جهت ترسیم نقشه راه و توانمندسازي وزارت نفت در

ابالغ شده-1394/11/28مجريناموجودنفت و همکاري با مرکز ملی تایید صالحیت به عنوان پیمانکار فرعی در ارزیابی آزمایشگاه هاي صنعت نفت

ابالغ شده-1394/11/14همکار طرح15228به شرکت کفش البرزآزمون ارائه خدمات3
خاتمه یافته1393/9/151394/2/20مجري427706بندي تخصصی استانداردهاي ملی و تهیه متون ذیربط با قابلیت جستجو و تکثیر به صورت لوح فشردهدسته 4
خاتمه یافته1393/7/301394/10/14همکار طرح52/125ارائه مشاوره و کنترل کیفیت الکتروموتورهاي تولیدي شرکت صنعت مهرژن تبریز5
خاتمه یافته1393/5/11394/12/9همکار طرح437772شناسایی استانداردهاي مورد نیاز در حوزه خدمات کشور 6

7
هاي کامل محدودیت دما، راندمان طول عمر ، محدودیت جریان هووا و افت فشار ، برروي نمونه هاي فیلتر آزمون انجام

خاتمه یافته1393/1/241394/8/18همکار طرح52/188فیلتر هوا )تولیدي (ارتقاء و کنترل محصول تولیدي آزرمایشی 

ابالغ شده-1394/9/28همکار طرح483868ارائه خدمات آزمایشگاهی به شرکت ایمن میالن تبریز (شوکتیان )8
خاتمه یافته1394/4/101394/7/7مجري10361تهیه و تدوین مداخالت رسانه اي پژوهشگاه استاندارد در افق رویکرد نوین استانداردسازي9
ابالغ شده-1393/6/29همکار طرح0ارائه خدمات آزمایشگاهی به صنایع چرم وطن10


