
پژوهشگاه استاندارد

پژوهشگاه استانداردعملکرد گزارش 
1395سال 

دفتر فناوري اطالعات و ارزیابی



هرست مطالبف
صفحهعنوان

بمقدمه

جنحوه سازماندهی گزارش

1)1(جدول شماره خالصه عملکرد پژوهشگاه

5)2(جدول شماره به تفکیک پژوهشکده هاخالصه عملکرد پژوهشگاه

9)3(جدول شماره فعالیت هاي انجام شده حوزه ریاست و هیأت امناء

10)4(جدول شماره انجام شده پژوهشکده سیستم هاي مدیریت کیفیت و بازرسیفعالیت هاي 

11)5(جدول شماره فعالیت هاي انجام شده دفتر پژوهش هاي کاربردي و فناوري

13)6(جدول شماره آموزش و تحصیالت تکمیلیدفترفعالیت هاي انجام شده

15)7ري اطالعات و ارزیابی (جدول شماره فعالیت هاي انجام شده دفتر فناو

16)8(جدول شمارهفعالیت هاي انجام شده دفتر امور هیأت علمی

17)9فعالیت هاي انجام شده دفتر امور تدوین استاندارد (جدول شماره 

18)   10آمار ارائه شده توسط امور مالی به تفکیک پژوهشکده ها (جدول شماره 

21)11(جدول شماره آمار ارائه شده توسط دفتر امور اداري و خدمات کارکنان

23)12فعالیت هاي دفتر برنامه، بودجه و تشکیالت (جدول شماره 

9524اي عملکرد پژوهشکده ها در سال هاي مقایسهنمودار

35پیوست اطالعاتی تفصیلی



ب

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،زمینهخدمات و توسعه همکاري درالمللی 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 میملیصادي بر عهده سازماناقتعلمی، فنی و

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

توان اذعان داشت که استانداردها، حلقه اتصال بنابراین میخواهد گردیدیشرفت مضاعف کشور فراهم رشد و پهايزمینهنیازهاي جامعه، 

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

ها و تحقیقات خود را ولید علم نتایج پژوهشبا این توصیف در صورتی که استانداردسازي بر مبناي پژوهش شکل بگیرد و همچنین مراکز ت

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 راستاي خواستهنیز در هاي علمیو تحقیقاتی به رفع نیازهاي مشتریان در سطح جامعه، پژوهشمندي 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 علمیجتکمیل زندر راستاي،ر نظام استانداردسازي در کشوپژوهشی 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 

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

را به منظور معرفی و انتقال "تدوین استانداردهاي پژوهش محور"و"کشور به استانداردهاي علمیتبدیل یافته"تانداردسازي، مقدماتاس

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

، بستر الزم را براي تحقیق و پژوهش فراهم آورده است.پژوهشگاه استانداردتخصصی درآزمایشگاه 

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

بهبودباآنبهدستیابیزمینهداده است و این اصل حاصل نخواهد شد مگراینکهقرار هاي خودفعالیتسرلوحهرا درعملکردمستمربهبود

پذیر گردد.امکانعملکردمدیریت



ج

نحوه سازماندهی گزارش

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

خودعملکردشاتدسترسی ثبت گزارهمکارانتمامیونموده) ساعپ(پژوهشگاهعلمیاطالعاتسامانهاندازيراهبهاقداماستاندارد پژوهشگاه

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

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

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

باشد.ثبت گردیده و قابلیت اخذ گزارشات متنوع مدیریتی را دارا میدرسامانهمجموعه،هرمدیرانییدتأباگیرد،میانجام

به 1395سال 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 فعالیت19تا 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 لذا مسئولیت صحت اطالعات ثبت شده اندنموده

و هاي برگزار شده آموزشون و برون سازمانی، هاي پژوهشی درمربوط به طرحآمار ،منظور دستیابی به اطالعات صحیحبه در گزارش اخیر 

با تایید مدیران محترم و مربوطهر از دفات)2و 1ول ادر جد20و 19، 9،18، 8، 1(بندهاي و مصوب کمیته ملیانجامهاي در دست تدوین

اخذ گردیده است. ربطذی



1395لاس- هاگشهوژپ یشهوژپ درکلمع هصالخ - 1هرامش لودج
/دادعت

تعاس رفن تیلاعف عون فیدر

236 یلم هتیمک بوصم
درادناتسا نیودت 1401 نیودت تسد رد

9719 رظنراهظا دادعت-يزیر همانرب هتیمک رد نیودت تاداهنشیپ دروم رد رظنراهظا و یسررب 2
41 هیلوا هتیمک

تسد رد یلم ياهدرادناتسا سیون شیپ دروم رد رظنراهظا
نیودت 3

109 ینف هتیمک
99 ییاهن هتیمک
99 يراتساریو

1087 رظنراهظا دادعت - یلم هتیمک هلحرم رد یلم ياهدرادناتسا سیون شیپ دروم رد رظنراهظا 4

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

151 هرادا
20 عنتمم

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

301 رظنراهظا اب دییات
231 رظنراهظا نودب دییات

6 دییات مدع

9 یللملا نیب درادناتسا نیودت داهنشیپ 7
8126 هاگشهوژپ ناراکمه

- یشزومآ هرود/ هاگراک رد هاگشهوژپ ناراکمه تکرش
تعاسرفن 8901 ناریدم

688 ییازفا شناد-یملع تایه
50 يزاسدرادناتسا هاگراک

- یشزومآ هرود/ هاگراک رد هاگشهوژپ ناراکمه سیردت
تعاس 9

104 یضاقتم لحم رد هژیو هاگراک
368 تیفیک لرتنک ناریدم
204 اه هدکشهوژپ یلخاد هاگراک

5232 نایوجشناد يزومآراک
64 ینادراک

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

960 یسانشراک
194 دشرا یسانشراک
20 يرتکد
1 رانیمس/شیامه يرازگرب

یصصخت ياهرانیمس و اه شیامه يرازگرب 11
0 رانیمس/شیامه يرازگرب رد يراکمه

1



1395لاس- هاگشهوژپ یشهوژپ درکلمع هصالخ - 1هرامش لودج همادا
/دادعت

تعاس رفن تیلاعف عون فیدر

41 ISI

هدش پاچ یملع تالاقم 12

0 یلیلحت
32 یشهوژپ یملع
12 یجیورت و یملع
0 بلاطم يروآدرگ
0 ینف شرازگ
2 زت زا جرختسم
5 همجرت
2 يرورم
0 هاتوک
0 تشاددای
3 ریاس

35 یللملا نیب - رتسوپ هئارا

اه سنارفنک و اه شیامه رد هدش هئارا تالاقم 13

25 یلخاد - رتسوپ هئارا
16 زوجم ياراد یلم - رتسوپ هئارا
15 ینارنخس - یللملا نیب سنارفنک
7 ینارنخس - یلخاد سنارفنک
12 ینارنخس - زوجم ياراد یلم سنارفنک
2 باتک

یصصخت نوتم همجرت و فیلات 14
16 یشزومآ هوزج
0 تلفمپ
1 یناسر عالطا روشورب
0 ریاس
0 یشهوژپ - یشزومآ

ياهدحاو هب ینف و یشهوژپ ،يا هرواشم تامدخ هئارا
تعاسرفن - یهاگشیامزآ و یتامدخ ،يدیلوت 151459 ینف

4062 يا هرواشم
1283 راکمه هاگشیامزآ یبایزرا

و راکمه ياه هاگشیامزآ یبایزرا رد يراکمه/دیدزاب
تعاسرفن - یسرزاب ياه تکرش 161485 NACI-P13ای 17025يزیمم

0 یسرزاب تکرش یبایزرا
0 ناهج

يروآون 170 روشک
0 هسسوم
5 هدش غالبا

ینامزاس نورد یتاقیقحت و یشهوژپ ياه حرط 186 هتفای همتاخ
0 دکار
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1395لاس- هاگشهوژپ یشهوژپ درکلمع هصالخ - 1هرامش لودج همادا
/دادعت

تعاس رفن تیلاعف عون فیدر

23 هدش غالبا
لماش - ینامزاس نورب یتاقیقحت و یشهوژپ ياه حرط
نومزآ و هرواشم تامدخ/یتاقیقحت ياهدادرارق 1913 هتفای همتاخ

0 هدش خسف
3 هدش غالبا

یغالبا تارابتعا - یتاقیقحت و یشهوژپ ياه حرط
درادناتسا یلم نامزاس 204 هتفای همتاخ

0 هدش خسف
2052 لخاد دیلوت

نومزآ دروم هنومن 21

235 اهاط حرط و رازاب هضرع
2684 یتادراو و یتارداص
458 تیهام نییعت و هفرعت نییعت
837 ریاس

59965 نومزآ دراوم
6266 هدش نومزآ ياه هنومن لک عمج

180 حرط رد يراکمه یشهوژپ و یشزومآ یملع زکارم اب يراکمه
تعاسرفن - )تالاقم/بتک يراتساریو/اه حرط( 22

216 تالاقم/بتک يراتساریو
107 ییارجا شور /لمعلاروتسد /همان هویش /همان نییآ نیودت

درواتسد 23
0 ینف شناد نیودت
0 هحیال - تسایس - دربهار
0 یملع هیرظن
0 ریاس
8 همان نایاپ يرواد

- یلیصحت ياه هژورپ/تالاقم/اه همان نایاپ
رواد/رواشم/امنهار داتسا 24

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

یملع ینارنخس 25
3 یشهوژپ یملع
1 یللملا نیب سنارفنک
4 یلم سنارفنک
4 ریاس

660 ینامزاس نورب

تعاسرفن - تاسلج رد تکرش 26
1304 ینامزاس نورد
227 تایاکش هب یگدیسر
92 ریاس
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1395لاس- هاگشهوژپ یشهوژپ درکلمع هصالخ - 1هرامش لودج همادا
/دادعت

تعاس رفن تیلاعف عون فیدر
382 همان نییآ

- اه لمعلاروتسد و ییارجا ياه شور ،اه همان نییآ نیودت
تعاسرفن 27366 لمعلاروتسد

348 ییارجا شور
0 همان هویش
3 هاگشیامزآ

دیدج نومزآ/هاگشیامزآ يزادنا هار 2873 دیدج نومزآ

8 يرنه و یبدا عیدب راثآ/یملع هیرظن/فاشتکا/عارتخا 29

8 یلم
یملع ياه ناشن و زیاوج 30

0 یللملا نیب

0 ینامزاس نورب ياه حرط تارابتعا لحم زا تازیهجت هیهت 31

14 ینامزاس نورب ياه لازوپورپ 32
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1395لاس- هاگشهوژپ یشهوژپ درکلمع هصالخ - 2هرامش لودج

داتس و یمیش
یمیشورتپ

ییاذغ عیانص
يزرواشک و

و کیناکم،قرب
نامتخاس

ياه متسیس
تیریدم
و تیفیک
یسرزاب

تیلاعف عون فیدر

5 78 103 49 1 یلم هتیمک بوصم
درادناتسا نیودت 1

17 130 92 155 7 نیودت تسد رد

12 4704 1863 3137 3 - يزیر همانرب هتیمک رد نیودت تاداهنشیپ دروم رد رظنراهظا و یسررب
رظنراهظا دادعت 2

0 16 24 1 0 هیلوا هتیمک

ياهدرادناتسا سیون شیپ دروم رد رظنراهظا
نیودت تسد رد یلم 3

0 58 44 7 0 ینف هتیمک

0 39 52 8 0 ییاهن هتیمک

0 32 56 11 0 يراتساریو

0 449 333 304 1 - یلم هتیمک هلحرم رد یلم ياهدرادناتسا سیون شیپ دروم رد رظنراهظا
رظنراهظا دادعت 4

0 1 10 0 0 داجیا يراک ياه هورگ و یعرف ،ینف ياه هتیمک
,- رظانتم , 5

0 28 43 80 0 هرادا

0 0 11 9 0 عنتمم
ياه سیون شیپ دروم رد رظنراهظا و یسررب
یللملا نیب ياهدرادناتسا یلاسرا 60 77 178 46 0 رظنراهظا اب دییات

0 46 123 62 0 رظنراهظا نودب دییات
0 2 3 1 0 دییات مدع
0 0 8 1 0 یللملا نیب درادناتسا نیودت داهنشیپ 7

1890 2568 1968 1444 256 هاگشهوژپ ناراکمه
هاگراک رد هاگشهوژپ ناراکمه تکرش
تعاسرفن - یشزومآ هرود/ 8217 281 179 194 30 ناریدم

0 208 304 128 48 ییازفا شناد-یملع تایه

0 8 24 18 0 يزاسدرادناتسا هاگراک

هاگراک رد هاگشهوژپ ناراکمه سیردت
تعاس - یشزومآ هرود/ 9

8 0 48 48 0 لحم رد هژیو هاگراک
یضاقتم

0 128 0 240 0 تیفیک لرتنک ناریدم

8 0 152 44 0 اه هدکشهوژپ یلخاد هاگراک
293 1440 1369 2130 0 نایوجشناد يزومآراک

0 0 64 0 0 ینادراک
شزومآ زکارم رد هاگشهوژپ ناراکمه سیردت
-یملع تایه ياضعا هژیو-اه هاگشناد/یلاع
تعاس

10
0 428 388 0 144 یسانشراک

0 64 130 0 0 دشرا یسانشراک

0 0 20 0 0 يرتکد

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

0 0 0 0 0 يرازگرب رد يراکمه
رانیمس/شیامه
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1395لاس- هاگشهوژپ یشهوژپ درکلمع هصالخ - 2هرامش لودج همادا

داتس و یمیش
یمیشورتپ

ییاذغ عیانص
يزرواشک و

کیناکم-قرب
نامتخاس و

ياه متسیس
تیریدم
و تیفیک
یسرزاب

تیلاعف عون فیدر

0 16 16 9 0 ISI

هدش پاچ یملع تالاقم 12

0 0 0 0 0 یلیلحت
0 9 22 0 1 یشهوژپ یملع
0 2 7 3 0 یجیورت و یملع
0 0 0 0 0 بلاطم يروآدرگ
0 0 0 0 0 ینف شرازگ
0 0 2 0 0 زت زا جرختسم
0 5 0 0 0 همجرت
0 0 1 1 0 يرورم
0 0 0 0 0 هاتوک
0 0 0 0 0 تشاددای
0 0 3 0 0 ریاس
0 9 25 0 1 یللملا نیب - رتسوپ هئارا

اه سنارفنک و اه شیامه رد هدش هئارا تالاقم 13

0 1 23 0 1 یلخاد - رتسوپ هئارا

0 1 15 0 0 ياراد یلم - رتسوپ هئارا
زوجم

0 2 2 8 3 - یللملا نیب سنارفنک
ینارنخس

0 2 2 3 0 - یلخاد سنارفنک
ینارنخس

0 2 1 5 4 زوجم ياراد یلم سنارفنک
ینارنخس -

0 1 1 0 0 باتک

یصصخت نوتم همجرت و فیلات 14
0 3 12 1 0 یشزومآ هوزج
0 0 0 0 0 تلفمپ
0 0 0 1 0 یناسر عالطا روشورب
0 0 0 0 0 ریاس
0 0 0 0 0 یشهوژپ - یشزومآ هب ینف و یشهوژپ ،يا هرواشم تامدخ هئارا

- یهاگشیامزآ و یتامدخ ،يدیلوت ياهدحاو
تعاسرفن

150 156 2 24 1277 ینف
0 18 13 64 3967 يا هرواشم
0 639 284 144 216 راکمه هاگشیامزآ یبایزرا

ياه هاگشیامزآ یبایزرا رد يراکمه/دیدزاب
تعاسرفن - یسرزاب ياه تکرش و راکمه 160 470 873 142 0 ای 17025يزیمم

NACI-P13
0 0 0 0 0 یسرزاب تکرش یبایزرا
0 0 0 0 0 ناهج

يروآون 170 0 0 0 0 روشک
0 0 0 0 0 هسسوم
0 2 0 3 0 هدش غالبا

ینامزاس نورد یتاقیقحت و یشهوژپ ياه حرط 180 1 2 3 0 هتفای همتاخ
0 0 0 0 0 دکار
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1395لاس- هاگشهوژپ یشهوژپ درکلمع هصالخ - 2هرامش لودج همادا

داتس و یمیش
یمیشورتپ

ییاذغ عیانص
يزرواشک و

کیناکم-قرب
نامتخاس و

ياه متسیس
تیریدم
و تیفیک
یسرزاب

تیلاعف عون فیدر

0 7 6 8 2 هدش غالبا - ینامزاس نورب یتاقیقحت و یشهوژپ ياه حرط
/یتاقیقحت ياهدادرارق لماش
نومزآ و هرواشم تامدخ

190 3 1 9 0 هتفای همتاخ

0 0 0 0 0 هدش خسف
3 0 0 0 0 هدش غالبا تارابتعا - یتاقیقحت و یشهوژپ ياه حرط

درادناتسا یلم نامزاس یغالبا 201 2 0 0 1 هتفای همتاخ
0 0 0 0 0 هدش خسف
- 646 413 993 0 لخاد دیلوت

نومزآ دروم هنومن 21

- 56 129 50 0 اهاط حرط و رازاب هضرع
- 1254 791 639 0 یتادراو و یتارداص

- 241 98 119 0 نییعت و هفرعت نییعت
تیهام

- 314 445 78 0 ریاس
- 18405 7665 33895 0 نومزآ دراوم
- 2511 1876 1879 0 هدش نومزآ ياه هنومن لک

0 0 160 20 0 حرط رد يراکمه یشهوژپ و یشزومآ یملع زکارم اب يراکمه
تعاسرفن - )تالاقم/بتک يراتساریو/اه حرط( 22

0 0 66 150 0 تالاقم/بتک يراتساریو

0 12 34 5 56 /همان هویش /همان نییآ نیودت
ییارجا شور /لمعلاروتسد

درواتسد 23
0 0 0 0 0 ینف شناد نیودت
0 0 0 0 0 هحیال - تسایس - دربهار
0 0 0 0 0 یملع هیرظن
0 0 0 0 0 ریاس
0 1 4 2 1 همان نایاپ يرواد

- یلیصحت ياه هژورپ/تالاقم/اه همان نایاپ
رواد/رواشم/امنهار داتسا 24

0 0 13 2 5 تالاقم يرواد

0 1 19 1 0 همان نایاپ تیاده
امنهار داتسا-ییوجشناد

0 0 8 0 0 همان نایاپ تیاده
رواشم داتسا-ییوجشناد

0 0 1 0 0 ياه هژورپ تیاده
امنهار داتسا-ییوجشناد

0 0 2 0 0 ياه هژورپ تیاده
رواشم داتسا-ییوجشناد

0 0 0 0 0 ISI

یملع ینارنخس 25
0 0 0 2 1 یشهوژپ یملع
0 0 0 1 0 یللملا نیب سنارفنک
0 1 1 1 1 یلم سنارفنک
0 1 0 3 0 ریاس
0 133 406 94 27 ینامزاس نورب

تعاسرفن - تاسلج رد تکرش 26
0 146 944 202 12 ینامزاس نورد
0 73 30 124 0 تایاکش هب یگدیسر
0 22 46 24 0 ریاس
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1395لاس- هاگشهوژپ یشهوژپ درکلمع هصالخ - 2هرامش لودج همادا

داتس و یمیش
یمیشورتپ

ییاذغ عیانص
يزرواشک و

کیناکم-قرب
نامتخاس و

ياه متسیس
تیریدم
و تیفیک
یسرزاب

تیلاعف عون فیدر

0 134 52 116 80 همان نییآ
و ییارجا ياه شور ،اه همان نییآ نیودت
تعاسرفن - اه لمعلاروتسد 270 60 0 100 206 لمعلاروتسد

0 16 98 20 214 ییارجا شور
0 0 0 0 0 همان هویش
- 0 2 1 0 هاگشیامزآ

دیدج نومزآ/هاگشیامزآ يزادنا هار 28
- 10 63 0 0 دیدج نومزآ

0 0 8 0 0 يرنه و یبدا عیدب راثآ/یملع هیرظن/فاشتکا/عارتخا 29

0 1 5 2 0 یلم
یملع ياه ناشن و زیاوج 30

0 0 0 0 0 یللملا نیب

0 0 0 0 0 ینامزاس نورب ياه حرط تارابتعا لحم زا تازیهجت هیهت 31

0 3 1 5 5 ینامزاس نورب ياه لازوپورپ 32
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9

1395سال ـ دفتر هیأت امنا وریاستمعاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی، حوزه ت هاي فعالی- 3جدول شماره 

عنوانردیف
بررسی کارشناسی درخصوص موضوعات ارسالی ازحوزه هاي مختلف پژوهشگاه جهت طرح درکمیسیون دائمی1
کمیسیون دائمی و هیات امناو صورت جلسات دستور جلساتتهیه2
20/11/95مورخ - برگزاري نهمین نشست کمیسیون دائمی پژوهشگاه3
11/12/95مورخ -برگزاري نهمین نشست هیات امناء پژوهشگاه4
مصوبه از هیات امنا پژوهشگاه به شرح زیر:18اخذ 5
1395علمی در سال تصویب ضریب حقوق اعضاء هیات علمی 5- 1
1395تصویب ضریب حقوق اعضاء غیر هیات علمی در سال 5- 2
بر اساس گزارش حسابرس منتخب هیات امناء1394تصویب صورت هاي مالی سال 5- 3
1394ي بودجه تفصیلی سال بررسی و تصویب اصالحیه5- 4
1395ي تفصیلی سال بررسی و تصویب بودجه5- 5
1395براي سال تعیین حسابرس 5- 6
تصویب اصالحات آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمی5- 7
تصویب اصالح برخی از مواد و تبصره هاي آیین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی5- 8
آزمایشی- تعیین سقف امتیازات الزم براي تبدیل وضعیت اعضاي هیات علمی پیمانی به رسمی5- 9
پژوهشگاهیو معامالتینامه مالنییآ42معامالت موضوع ماده دیجديهانصابنییتع5- 10
ي ارزیابی آزمایشگاه هاتعیین تعرفه5- 11
ي انجام آزمون هاي بدون تعرفهمجوز تعیین هزینه5- 12
اعطاي مهلت یکساله جهت تبدیل وضعیت استخدامی همکاران5- 13
مأموریت همکارانصدور مجوز تعویق بازنشستگی و تمدید 5- 14
آیین نامه استخدامی اعضاي غیر هیات علمی34اصالح تبصره ماده 5- 15



1395لاس- یسرزاب و تیفیک تیریدم ياه متسیس هدکشهوژپ ياه تیلاعف -4هرامش لودج
دادعت تیلاعف عون فیدر

193 ینامزاس نورد ناگدننک تکرش دادعت
تاسلج يرازگرب 1213 ینامزاس نورب ناگدننک تکرش دادعت

77 هسلج دادعت
8 سیون شیپ نیودت

)(تراهم نومزآ يوگلا یحارط 211 بوصم يوگلا
36 ینامزاس نورب نارواشم دادعت
521 ینامزاس نورب هرواشم تعاس / رفن
12 هدش ارجا يوگلا دادعت

)(تراهم نومزآ يوگلا يارجا 3140 ناگدننک تکرش دادعت
11 )یقیقح صاخشا(ناراکنامیپ دادعت
9 یمومع ياه شرازگ دادعت )(تراهم نومزآ لیلحت شرازگ هیهت 497 یصاصتخا ياه شرازگ دادعت

988240000 وگلا يارجا زا لصاح دمآرد )(تراهم نومزآ يرازگرب زا لصاح دمآرد 59385000 شورف زا لصاح دمآرد
6 1هلحرم نایرتشم زا یجنس رظن

نایرتشم تایاکش هب یگدیسر 66 2هلحرم نایرتشم زا یجنس رظن
6 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
0 تیاس رب تاعالطا يروآ زور هب تاعفد - هناماس / تیاس یحارط 8

18 هدش رازگرب یشزومآ هرود دادعت

یشزومآ ياه هرود يارجا 9
48 ینامزاس نورد ناگدننک تکرش دادعت
163 ینامزاس نورب ناگدننک تکرش دادعت

0 ینامزاس نورد سردم دادعت
18 ینامزاس نورب سردم دادعت

234 دیدمت
)دیدزاب عون(هنیزه مالعا  -اه هاگشیامزآ یبایزرا دنیآرف تیریدم 1038 رودص

26 هنماد شیازفا
19 هنماد شیازفا و دیدمت
43 دیدمت

سانشراک / بایزرا تساوخرد  -اه هاگشیامزآ یبایزرا دنیآرف تیریدم
ینف 115 رودص

1 هنماد شیازفا
3 هنماد شیازفا و دیدمت

317 ینامزاس نورد رد هدننک تکراشم دارفا  -اه هاگشیامزآ یبایزرا دنیآرف تیریدم
)زور / رفن(یبایزرا 12344 ینامزاس نورب

199 دیدمت
یبایزرا يزیر همانرب  -اه هاگشیامزآ یبایزرا دنیآرف تیریدم 1338 رودص

22 هنماد شیازفا
34 هنماد شیازفا و دیدمت
246 دیدمت

یبایزرا ییاهن شرازگ  -اه هاگشیامزآ یبایزرا دنیآرف تیریدم 14
31 رودص
16 هنماد شیازفا
30 هنماد شیازفا و دیدمت
0 یتراظن

209 یسررب تحت ياه هدنورپ دادعت  -اه هاگشیامزآ یبایزرا دنیآرف تیریدم 15
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1395لاس- يروانف و يدربراک ياهشهوژپ رتفد ياه تیلاعف -5هرامش لودج
دادعت تیلاعف عون

0 داهنشیپ
4همان نییآ و لمعلاروتسد-1 هیهت

3 رظن مالعا و يرگنزاب
56 نیبلطواد یشهوژپ كرادم یسررب 21شهوژپ هراونشج-2 رترب نارگشهوژپ باختنا
7 هاگشیامن و رانیمس ،شیامه يرازگرب تهج مزال ياه یگنهامه ماجنا

16هاگشیامن ،رانیمس ،شیامه-3 رانیمس و شیامه يرازگرب
3 هاگشیامن ای هراونشج رد لاعف روضح و تکراشم
10 اه هدکشهوژپ هب اهرانیمس و اه شیامه یناسر عالطا
37 اهدادرارق و اه لازوپورپ یسررب

یشهوژپ ياه حرط-4
ینامزاس نورب

23 هدش دقعنم ياهادرارق دادعت
13 هتفای همتاخ ياهدادرارق دادعت
29 تاسلج يرازگرب

2166,522 )لایر نویلیم(هدش دقعنم ياه دادرارق رابتعا نازیم
12 اه لازوپورپ یسررب

یشهوژپ ياه حرط-5
ینامزاس نورد

5 بوصم ياه لازوپورپ يرواد
5 هدش غالبا یشهوژپ ياه حرط دادعت
6 هتفای همتاخ یشهوژپ ياه حرط دادعت

103,13 )لایر نویلیم(هدش غالبا یشهوژپ ياه حرط رابتعا نازیم
14 اهدادرارق و اه لازوپورپ یسررب

تارابتعا - یشهوژپ ياه حرط-6
درادناتسا یلم نامزاس یغالبا

3 هدش غالبا یشهوژپ ياه حرط دادعت
4 هتفای همتاخ یشهوژپ ياه حرط دادعت
11 تاسلج يرازگرب

3541,825 )لایر نویلیم(هدقعنم ياه همان تقفاوم رابتعا نازیم
0 ربتعم تایرشن رد تالاقم پاچ تهج تنرگ درک هنیزه زوجم رودص دادعت

تنرگ-7

0 یلخاد ياه شیامه رد تکرش تهج تنرگ درک هنیزه زوجم رودص دادعت
7 یللملا نیب ياه شیامه رد تکرش تهج تنرگ درک هنیزه زوجم رودص دادعت
0 یهاگشیامزآ تازیهجت و مزاول دیرخ تهج تنرگ درک هنیزه زوجم رودص دادعت
1 یفرصم داوم دیرخ تهج تنرگ درک هنیزه زوجم رودص دادعت
0 یللملا نیب عماجم رد تیوضع قح تخادرپ تهج تنرگ درک هنیزه زوجم رودص دادعت
4 یهاگشیامزآ تامدخ ياه هنیزه تخادرپ تهج تنرگ درک هنیزه زوجم رودص دادعت
0 )لایر رازه(ربتعم تایرشن رد تالاقم پاچ تهج تنرگ درک هنیزه رابتعا غلبم
0 )لایر رازه(یلخاد ياه شیامه رد تالاقم پاچ تهج تنرگ درک هنیزه رابتعا غلبم

57900 )لایر رازه(یللملا نیب ياه شیامه رد تالاقم پاچ تهج تنرگ درک هنیزه رابتعا غلبم
0 )لایر رازه(یهاگشیامزآ تازیهجت و مزاول دیرخ تهج تنرگ درک هنیزه رابتعا غلبم

15867 )لایر رازه(یفرصم داوم دیرخ تهج تنرگ درک هنیزه رابتعا غلبم

0 یللملا نیب عماجم رد تیوضع قح تخادرپ تهج تنرگ درک هنیزه رابتعا غلبم
)لایر رازه(

56162 یهاگشیامزآ تامدخ ياه هنیزه تخادرپ تهج تنرگ درک هنیزه رابتعا غلبم
)لایر رازه(

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

78 یسانشراک تاسلج

ینامزاس نورد تاسلج-8

13 اه لمعلاروتسد هیهت و يرگنزاب تاسلج
10 ناریدم ياروش تاسلج
24 اه هدکشهوژپ یشهوژپ ياروش تاسلج
21 هاگشهوژپ یشهوژپ ياروش تاسلج
4 نامزاس و هاگشهوژپ مازعا هورگراک تاسلج
4 وگول يریگ میمصت هتیمک تاسلج

23 )ییارجا ياه هاگتسد و عیانص و اه نامزاس اب هدشرازگرب تاسلج(ینامزاس نورب تاسلج-9
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1395لاس- يروانف و يدربراک ياهشهوژپ رتفد ياه تیلاعف -5هرامش لودج همادا
دادعت تیلاعف عون

0 ییارجا ياه هاگتسد یشهوژپ ياه تیولوا یناسر عالطا -نایرجم هب یشهوژپ ياهزاین و اه تیولوا یناسر عالطا-10
12 اه نامزاس ریاس اب همان مهافت داقعنا و هرکاذم تهج تاسلج يرازگرب

15همان مهافت-11 همان مهافت ندش ییارجا تهج تاسلج يرازگرب
3 هدقعنم همان مهافت دادعت
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1395لاس-  یلیمکت تالیصحت و شزومآ رتفد هدش ماجنا ياه تیلاعف-6هرامش لودج
تعاس رفن دادعت تیلاعف عون

8658 50 هاگشهوژپ ناراکمه
نابطاخم ینامزاس نورد

يرازگرب-1
یشزومآ ياه هرود

981 5 ناریدم
688 1 )ییازفا شناد(یملع تایه

1440 60 لرتنک ناریدم هژیو
راکمه هاگشیامزآ/تیفیک

نابطاخم ینامزاس نورب

44354 77 اه ناگرا و تارادا

8200 34 عیانص
728 4 )يزاسدرادناتسا هاگراک(عیانص

1480 6 )يزاسدرادناتسا هاگراک(اه هاگشناد

6920 35 دازآ بطاخم
30256 43 نایوجشناد يزومآراک

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

- 248 ینامزاس نورب

- 10 يزاسدرادناتسا ياه هاگراک

- 25 یناسر عالطا دادعت
یسانشراک هناورپ-3
-درادناتسا 37 اه هدنورپ یسررب

- 29 رودص یگنهامه
- 474 ینامزاس نورد ياه هرود ناگدننک تکرش

همانیهاوگ رودص-4
همانیهاوگ دادعت(

)هدشرداص

- 2132 ینامزاس نورب ياه هرود ناگدننک تکرش
- 156 يزاسدرادناتسا هاگراک ناگدننک تکرش

- 24 يزومآراک ياه هرود سیردت یهاوگ

- 55 يزاسدرادناتسا هاگراک و ینامزاس نورب/نورد ياه هرود نیسردم یهاوگ

- 6 نایوجشناد روما ماجنا یلیمکت تالیصحت-5

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

- 14 یشزومآ تاوزج هیدییات

-هیدییات-7 206 اه هاگشناد رد یملع تایهریغ و یملع تایه ياضعا سیردت هیدییات

- 135 یشزومآ ياه هرود رد نیسردم درکراک هیدییات
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1395لاس- یلیمکت تالیصحت و شزومآ رتفد هدش ماجنا ياه تیلاعف-6هرامش لودج همادا
تعاس رفن دادعت تیلاعف عون

- 35 تیاس ياضعا و دیدج ناربراک تالکشم عفر و یسررب

تیاس تیریدم-8
- 260 تیاس یناسرزورب

- 80 یشزومآ ياه هرود يرازگرب مدع هب طوبرم لیمیا لاسرا

- 120 تیاس رد یشزومآ ياههاگراک/اه هرود تاعالطا دورو

1240 1 یملع ینارنخس / رانیمس يرازگرب-9
- 57 هدش مالعتسا ياه هرود باسحتروص لاسرا

هوجو يریگیپ-10
یتخادرپ و يزیراو

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

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

- 6 ناراکمه سیردت تعاس و همحزلا قح هبساحم

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

- 7 ینامزاس نورد
تاسلج رد تکرش-11

- 16 ینامزاس نورب

3 - یشزومآ میوقت یحارط و نیودت

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

تیفیک لرتنک

- 2 یشزومآ هوزج هیهت

- 4 یشزومآ ياه هژورپ يارجا
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1395لاس- یبایزرا و تاعالطا يروانف رتفد هدش ماجنا ياه تیلاعف-7هرامش لودج
تعاسرفن دادعت تیلاعف عون

رازفا مرن
2850 - )اطخ عفر و ینابیتشپ ،بصن ،هدنهد هئارا تکرش اب یگنهامه(دوجوم ياهرازفا مرن روما ماجنا-1
480 8400 )... و هنازور یسررب ،نابیتشپ هخسن يرادهگن و هیهت(هداد هاگیاپ روما ماجنا-2
280 - )شزومآ و يزادنا هار ،تست ،یحارط ،لیلحت ،یجنس ناکما ،یسررب(دیدج يرازفا مرن ياه هناماس روما ماجنا-3
244 - )تاعالطا لیمکت ،رابخا جرد ،دیدج تاحفص داجیا و یحارط(لاتروپ روما ماجنا-4
500 - )... و رابخا جرد ،لنسرپ فیرعت ،یسرتسد حوطس ،اهتسپ ،رتافد تارییغت ماجنا(يرادا نویساموتا روما ماجنا-5
110 - )... و ربراک داجیا ،نابیتشپ هخسن هیهت ،تارییغت ماجنا(روما ماجنا-6

4464 لک عمج-7
هکبش

830 570 اهرورس روما-8
)گنیروتینام ،يزاس يزاجم ،نابیتشپ هخسن هیهت ،اهسیورس تامیظنت ماجنا ،لماع متسیس يزادنا هار و بصن(

940 1210 هکبش يرازفا مرن روما-9
)هب ناربراک یسرتسد داجیا  ،رتور/چییوس میظنت،میظنت،ناربراک فیرعت(

1000 - هکبش تینما نیمات-10
)...و سوریو یتنآ تامیظنت ماجنا ،لاوریاف تامیظنت ماجنا ،یسرتسد حوطس فیرعت ،گنیروتینام(

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

1070 - )تامیظنت ،طابترا یعطق عفر(یلخاد هکبش روما-12
4530 لک عمج-13

هکبش یکیزیف تامدخ و رازفا تخس
460 115 )رتور/چییوس بصن ،دون داجیا ،كر شیارآ رییغت و بصن(هکبش یکیزیف روما-14
270 670 )یشک تکاد ،یشک لباک(هکبش یکیزیف روما-15
1170 780 يدربراک ياهرازفا مرن و سوریو یتنآ ،لماع متسیس بصن-16
670 - )... و رنکسا ،رتنیرپ داریا عفر و بصن ،تاعطق ضیوعت و ریمعت(يرازفا تخس تاداریا عفر-17

2570 لک عمج-18
درکلمع یبایزرا

402 - رامآ و اهصخاش يا هرود لیلحت و زیلانآ ،يروآ عمج ،ناربراک طسوت تاعالطا دییات و تبث یسررب-19
0 0 ... و تلفمپ ،روشورب ،يا هرود تاشرازگ هچباتک هیهت-20

192 7 ... و تسایر ،درادناتسا یلم نامزاس ،مولع ترازو هب هئارا تهج يرامآ تاشرازگ هیهت-21
594 لک عمج-22
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1395لاس- 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

2 بذج يزکرم تأیه زا یملع تأیه ياضعا يارب یمومع تیحالص زوجم بسک
2 بذج يزکرم تأیه زا یملع تأیه ياضعا يارب یملع تیحالص زوجم بسک
1 یلاع شزومآ یبایزرا و تراظن رتفد زا یملع تأیه مکح غالبا تفایرد
2 یملع تأیه هب تیعضو لیدبت و مادختسا زوجم بسک-2
0 ناوخارف رد تکرش-3
1 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
36 یقاقحتسا هیاپ ياطعا

3یملع تأیه روما يریگیپ-5 یقیوشت هیاپ ياطعا
0 تاونس باستحا قیرط زا هیاپ ياطعا

1 رایداتسا هب یبرم یملع تأیه ياضعا هبترم ءاقترا-6
0)مولع ترازو ءانما تأیهرتفدزا( رایشناد هب رایداتسا

162 هاگشهوژپ زا جراخ یملع تأیه ياضعا يارب نیودت ياهتیلاعف زا یشان زایتما هبساحم-7
41 هاگشهوژپ هب لاقتنا نایضاقتم هدنورپ یسررب-8
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1395لاس- درادناتسا نیودت روما رتفد درکلمع شرازگ -9هرامش لودج
دادعت تیلاعف عون

8 روحم شهوژپ ياهدرادناتسا تاداهنشیپ يور رب هیلوا یسانشراک

نیودت روما یگنهامه-1

6 یشهوژپ ياهاروش هب روحم شهوژپ ياهدرادناتسا تاداهنشیپ لاسرا
3 نامزاس هب روحم شهوژپ تاداهنشیپ هئارا
4 نیودت تاداهنشیپ هناماس هب تاعالطا دورو روظنم هب ریبد هب مالعا

1591 یلم ياهدرادناتسا نیودت تاداهنشیپ يور رب هناماس رد یسانشراک
430 يزیر همانرب هتیمک تابوصم يریگیپ
395 دادرارق و هیغالبا رودص
640 یللملا نیب و یلم ياهدرادناتسا نیودت تهج ناریبد هب كرادم و عبانم هئارا
213 یلم ياه هتیمک رد حرط يارب یلم درادناتسا سیون شیپ و تاسلج تروص یسررب
263 نامزاس لاتروپ يور رب يراذگراب و پاچ يارب درادناتسا لاسرا هب طوبرم روما
18 اهدادرارق و اه هیغالبا یلام باسح هیوست يارب ناریبد تسرهف هئارا
2 مادختسالا دیدج یملع تأیه ياضعا و ناسانشراک هب شزومآ

13شزومآ-2 یتعنص و یشهوژپ ،یملع زکارم زا هدش یفرعم دارفا هب شزومآ
2 هاگشهوژپ ناسانشراک يارب یشزومآ هاگراک يرازگرب

56 یلخاد تاسلج

تاسلج رد تکرش-3
19 اه هدکشهوژپ یشهوژپ ياروش تاسلج
54 يزیر همانرب هتیمک تاسلج
82 یلم هتیمک تاسلج
45 ینامزاس نورب تاسلج
24 وزیا یللملا نیب رظانتم ياه هورگراک /یعرف /ینف ياه هتیمک هرادا یگنهامه اب طبترم روما یگنهامه-4

0رظانتم ياه هتیمک دیدج رظانتم ياه هورگراک /یعرف /ینف ياه هتیمک سیسات
20 رظانتم ياه هتیمک درکلمع شیاپ
0 یتاقیقحت ياه هژورپ-5
11 یلم طسوت درادناتسا نیودت-6

2رتفد ناسانشراک روحم شهوژپ
5 فده ياه هورگ ییاسانش-7
8 اه تیلاعف ریاس-8
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1395لاس- یلام روما رتفد طسوت هدش هئارا یلام رامآ -10هرامش لودج
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1395لاس- یلام روما رتفد هدش ماجنا ياه تیلاعف  ـ10هرامش لودج همادا
دادعت تیلاعف ناونع

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

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

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

2562 یناگیاب روما ماچنا و يرادباسح دانسا یگدیسر / رودص
2068تخادرپ و تفایرد-4 کچ لوصو / زیراو / کچ رودص

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

3335 لنسرپ دزمتسد و قوقح هبساحم و تاروسک / ینیزگراک ماکحا تاعالطا تبث 5198دزمتسد و قوقح-6 لنسرپ يایازم ریاس و تیرومأم قح هبساحم و هنایهام قوقح ياهتسیل میظنت
4690 رمع و یلیمکت ،یگتسشنزاب نامزاس ،حلسم ياهورین ،ینامرد تامدخ ،یعامتجا نیمأت همیب روما ماجنا تایلام و همیب-7
6421 یتایلام روما ماجنا

6850 ییاهن باسحتروص رودص ،ي زیراو شیف یناگیاب و تفایرد ،باسحتروص شیپ رودص(نومزآ ياه هنومن نومزآ ماجنا
)هیوست یهاوگ و دمآرد-8

309 هعبات تارادا و يدیلوت ياهدحاو یهدب مالعا شرازگ و هناهام دمآرد باسحتروص شرازگ هیهت
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1395لاس- یلام روما رتفد طسوت هدش هئارا لاوما یلام رامآ -10هرامش لودج همادا
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1395لاس- نانکراک تامدخ و يرادا روما رتفد هدش ماجنا ياه تیلاعف -11هرامش لودج
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1395لاس- نانکراک تامدخ و يرادا روما رتفد هدش مالعا یلنسرپ رامآ -11هرامش لودج همادا

یمیش هدکشهوژپ
یمیشورتپ و

عیانص هدکشهوژپ
يزرواشک و ییاذغ

،قرب هدکشهوژپ
نامتخاس و کیناکم

ياه متسیس هدکشهوژپ
یسرزاب و تیفیک تیریدم يداتس رتافد ناونع

)یملع تأیهریغ ینیزگراک(نانکراک تامدخ و يرادا روما رتفد
1 0 0 1 50 ملپیدریز

و صخشم راک يورین
رضاح لاح رد یتکرش

1 0 0 0 14 ملپید
1 0 0 0 7 ینادراک
0 1 0 8 6 یسانشراک
1 0 0 6 3 دشرا یسانشراک
1 0 0 2 0 يرتکد
2 3 1 0 1 ملپیدریز

رد نیعم راک يورین
رضاح لاح

2 0 4 0 3 ملپید
3 3 7 0 0 ینادراک
0 1 4 2 17 یسانشراک
3 3 1 4 11 دشرا یسانشراک
0 1 0 0 1 يرتکد
0 0 0 0 0 ملپیدریز

رد ینامیپ راک يورین
رضاح لاح

0 0 0 0 0 ملپید
0 0 0 0 0 ینادراک
1 3 4 0 6 یسانشراک
0 3 2 0 3 دشرا یسانشراک
0 0 0 0 0 يرتکد
0 0 3 0 0 ملپیدریز

رد یمسر راک يورین
رضاح لاح

0 0 2 0 0 ملپید
0 0 0 0 1 ینادراک
5 6 6 1 1 یسانشراک
14 7 16 5 5 دشرا یسانشراک
0 2 1 0 0 يرتکد
0 0 0 0 0 ملپیدریز

هب رومام راک يورین
رضاح لاح رد تمدخ

0 0 0 0 0 ملپید
0 0 0 0 0 ینادراک
0 0 0 0 1 یسانشراک
1 0 0 0 2 دشرا یسانشراک
0 0 0 0 0 يرتکد

)یملع تأیه ینیزگراک(نانکراک تامدخ و يرادا روما رتفد
1 5 4 0 0 دشرا یسانشراک رد ینامیپ راک يورین

9رضاح لاح 6 4 1 0 يرتکد
1 4 0 0 1 دشرا یسانشراک رد یمسر راک يورین

2رضاح لاح 6 1 0 1 يرتکد
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1395لاس- تالیکشت و هجدوب ،همانربرتفد هدش ماجنا ياه تیلاعف -12هرامش لودج
دادعت تیلاعف عون

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

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

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

38 يورین يرادهگن و بذج هب طوبرم دوبهب ياه همانرب ياه هئارا و ینامزاس ياهتسپ و تالیکشت تیعضو یسررب-6
یناسنا

6 ینامزاس ياهتسپ رد نانکراک و ناریدم باصتنا اب طابترا رد ینوناق رظن راهظا و یسررب-7

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

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

2 یبای ناکم-11
1 راک ماجنا ياه لمعلاروتسد نیودت-12

20 اهدنیارف يزاس دنتسم-13
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نمودارهاي مقایسه عملکرد
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و ستادهانیروي انسانی پژوهشکدهمقایسه - 1شماره نمودار 

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

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

دوره هاي آموزشیکارگاه / در همکاران پژوهشگاه شرکت -6شماره نمودار 
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ISIمقاالت علمی -7شماره نمودار 

پژوهشیمقاالت علمی -8شماره نمودار 

9

16 16

0
0

5

10

15

تعداد20

0

22

9

1
0

5

10

15

20

تعداد25



29

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 

ـ اعتبارات ابالغی سازمان ملی استاندارد (خاتمه یافته)و تحقیقاتیپژوهشیطرح هاي -12شماره نمودار 
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نمونه هاي مورد آزمون-31نمودار شماره 

ـ علمی پژوهشی ـ کنفرانس ملی و بین المللی ـ سایر)ISI(سخنرانی علمی- 14نمودار شماره 
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1395در سال کل درآمد - 15نمودار شماره 

1395سال دردرآمد حاصل از دوره هاي آموزشی - 16شمارهنمودار
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1395سال دربه تفکیک پژوهشکدههانمونه آزموندرآمد حاصل از - 17نمودار شماره 

1395در سال دادها به تفکیک هر پژوهشکده درآمد حاصل از قرار- 18نمودار شماره 



34

1395سال هاي پژوهشگاه در درآمدوهامقایسه هزینه–19نمودار  شماره 



1395آمار تفصیلی سال 
(پیوست اطالعاتی)
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تدوین استانداردهاي ملی
پژوهشکده سیستم هاي مدیریت کیفیت و بازرسی

وضعیت تدوینملیتاریخ کمیته منبعشماره استاندارد ملینام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف

بر فیلم نازك وسایل مبتنی1-5قسمت ـ ترلی کلیديمشخصات کنـ فناوري نانو1
IEC-هدي آل علیاندازه گیریهاي انتقال حامل بار-نانوالکترونیک/ارگانیک مصوب کمیته ملی 62607-5-1:20141395/8/8

پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان
وضعیت تدوینتاریخ کمیته ملیمنبعشماره استاندارد ملینام دبیراستاندارد ملیعنوان ردیف

لنت هاي ترمز کفشکی و دیسک ها و کفشک ها براي مجموعه لنتهاي ترمز جایگزین2
خودروهاي موتوري و تریلرهاي آنها

حمیدرضا مکاري 
20977UNECE Rقمی مصوب کمیته ملی 90:20121395/3/5

غالمحسین رزق کاربرد مهندسی قابلیت استفاده براي وسایل پزشکی-پزشکیوسایل 3
1IEC-12137دوست مصوب کمیته ملی 62366-1:20151395/3/22

: 4قسمت -ان و ترکیبات آن کیسه هاي پالستیکی جمع شدنی براي خون انس4
هاي خون با سیستم افریسیس و با خصوصیت یکپارچهکیسه

غالمحسین رزق 
ISO-دوست مصوب کمیته ملی 3826-4:20151395/12/18

1BS EN-20587هما قعري: روش آزمون تعیین ضخامت روسازي بتنی به روش پیمایشی1روسازي بتنی قسمت 5 مصوب کمیته ملی 20031395/3/18: 13863-1

2BS EN-20587هما قعريالیهدوبینباندمیزانتعیینآزمونروش: 2قسمتبتنی	روسازي 6 مصوب کمیته ملی 20031395/3/18: 13863-2
3BS EN-20587هما قعريهامغزهازبتنی	روسازيضخامتتعیینآزمونهايروش	: 3قسمت		روسازي بتنی 7 مصوب کمیته ملی 20041395/3/18: 13863-3

دوام	مقاومتمیزان	روش هاي آزمون تعیین - 4روسازي هاي بتنی قسمت 8
4BS EN-20587هما قعرياتومبیلالستیکهايمیخگلمقابلدربتنیهايروسازي مصوب کمیته ملی 20121395/3/18: 13863-4

2BS EN-20587هما قعريبتنیهاي		:الزامات اساسی براي روسازي 2روسازي بتنی قسمت 9 مصوب کمیته ملی 20131395/3/18: 13877-2
1BS EN-20587هما قعري: مواد1قسمت روسازي هاي بتنی10 مصوب کمیته ملی 20131395/3/18: 13863-1
3BS EN-20587هما قعري: ویژگی هاي رولپالك هاي مورد استفاده در پیاده روهاي بتنی3قسمت -روسازي بتنی11 مصوب کمیته ملی 20041395/3/18: 13863-3

12
درهاي پشت پنجره و پنجره هاي بازشونده و آتش و کنترل دود براي مجموعه هاي در 

قسمت سوم آزمون کنترل دود براي مجموعه هاي در و - اجزاي یراق آالت ساختمان 
درهاي پشت پنجره

3BS EN-18839شیرزاد حسن بگی مصوب کمیته ملی 1634-3:20041395/5/2

خط مبناي انرژي اندازه گیري عملکرد انرژي با استفاده از - سیستم مدیریت انرژي 13
)EnB)و شاخص هاي عملکرد انرژي (EnPI (-شیرزاد حسن بگیاصول کلی و راهنما-ISO مصوب کمیته ملی 50006:20141395/5/18

ISO-شیرزاد حسن بگیراهنماي اجرا نگهداري و بهبود سیستم مدیریت انرژي- سیستم هاي مدیریت انرژي14 مصوب کمیته ملی 50004:20141395/5/18
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پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

شماره نام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف
تاریخ کمیته منبعاستاندارد ملی

وضعیت تدوینملی

15
آزمونروش:2قسمت	فیزیکیخواصتعیین–سفال هاي رسی بام براي نصب ناپیوسته 

DIN EN-حمید سامانیانزدگییخبرابردرمقاومت مصوب کمیته ملی 539-2:20131395/3/11

9879DIN ENحمید سامانیانتعیین مشخصات هندسی-سفال هاي رسی بام براي نصب ناپیوسته16 مصوب کمیته ملی 1024:20121395/3/11
ISO-حمید سامانیانروش آزمونـ : تعیین مقاومت لکه گذاري14قسمت - کاشی هاي سرامیکی17 مصوب کمیته ملی 10545-14:20151395/12/20

18
اندامپروتزياجزايتشریح		3قسمت -طبقه بندي و تشریح اجزاي پروتزي-پروتزها و ارتزها

3ISO-21007سیدمجتبی طیب زادهفوقانی مصوب کمیته ملی 13405-3:20151395/3/26

19
اندامپروتزياجزايتشریح		2قسمت-طبقه بندي و تشریح اجزاي آنها-پروتزها و ارتزها

2ISO-21007سیدمجتبی طیب زادهتحتانی مصوب کمیته ملی 13405-2:20151395/3/26

1ISO-21007سیدمجتبی طیب زاده: طبقه بندي اجزاي پروتزي1قسمت -طبقه بندي و تشریح اجزاي آنها- پروتزها و ارتزها20 مصوب کمیته ملی 13405-1:20151395/3/26

21
-اندازه گیري کمی روان کننده پلی دي متیل سیلوکسان در سرنگ هاي یکبار مصرف پزشکی

مصوب کمیته ملی 1395/3/17--معینیان	سید شهاب روش آزمون

-الهام ابراهیمهااستوانهوهامخروط-ايجادهترافیک) غیرثابت(حملقابلعالیم-)عمودي(ايجادهعالئم 22
BS EN

13422:2004+Amd1
:2009

مصوب کمیته ملی 1395/11/16

مصوب کمیته ملی ASTM c822 :20131395/12/9-بهزاد سعیدي رضويواژه نامه-لوله بتنی و محصوالت وابسته 23
ASTM-بهزاد سعیدي رضويویژگی ها-هاي بتنی سوراخ دارلوله 24

c444:2003(2009
مصوب کمیته ملی 1395/12/9

ISO-عطار	فرنوش : انتخاب و آزمون هاي اثر متقابل با خون4قسمت-ارزیابی بیولوژیکی وسایل پزشکی25 10993-
4:2002/Amd 1:2006

مصوب کمیته ملی 1395/2/19
2BS Iso-14905بهزاد مهدیخانیدار:الزامات براي شیشه ایمنی خمیده سکوریت و الیه 3شیشه سا ختمانی قسمت 26 مصوب کمیته ملی 11485-3:20141395/3/30

27
ظروفساختدراستفادهمورداولیهموادعنوانبهايشیشهضایعاتبراي	ویژگی هاي 

:20810ASTM E708بهزاد مهدیخانیايشیشه مصوب کمیته ملی 20111395/3/30)79

2BS EN-19262بهزاد مهدیخانیارزیابی و انطباق محصول-سیلیکاتی مقاوم شده شیمیاییشیشه سوداالیم- شیشه ساختمانی28 مصوب کمیته ملی 12337-2:20041395/3/30

29
ارزیابی و انطباق -شیشه ایمنی سوداالیم مقاوم حرارتی ناودانی شکل- شیشه ساختمانی

2BS EN-19264بهزاد مهدیخانیمحصول مصوب کمیته ملی 15683-2:20131395/3/30

30
ارزیابی و - شیشه ایمنی سیلیکاتی قلیایی خاکی پایدار شده حرارتی - شیشه ساختمانی 

2BS EN-19263بهزاد مهدیخانیانطباق محصول مصوب کمیته ملی 15682-2:20131395/3/30
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پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

شماره نام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف
تاریخ کمیته منبعاستاندارد ملی

وضعیت تدوینملی

1BSI-14905بهزاد مهدیخانیتعاریف و اصطالحات-شیشه هاي خمیده- شیشه ساختمانی31 مصوب کمیته ملی 11485-1:20111395/3/30
BS EN-مهدیخانیبهزاد Dو Cهاي کالس الزامات و روش آزمون پوشش-دار شیشه پوشش-شیشه ساختمانی 32 مصوب کمیته ملی 1096-3:20121395/11/24

33
بندي و روش آزمون عملکرد خودتمیزشوندگی طبقه- شیشه پوشش دار- شیشه ساختمانی 

BS EN-بهزاد مهدیخانیسطوح شیشه پوشش دار مصوب کمیته ملی 1096-5:20161395/11/24

BS EN-بهزاد مهدیخانیارزیابی و انطباق- ایمنی الیه دار شیشه الیه دار و شیشه -شیشه ساختمانی 34 مصوب کمیته ملی 14449:20051395/11/24

35
تعاریف و خواص عمومی -اساس محصوالت شیشه اي آلومینوسیلیکاتی -شیشه ساختمانی 
BS EN-بهزاد مهدیخانیفیزیکی و مکانیکی مصوب کمیته ملی 15681-1:20161395/11/24

BS EN-بهزاد مهدیخانیشیشه امنیتی ، آزمون و طبقه بندي مقاومت در برابر حمله-شیشه ساختمانی 36 مصوب کمیته ملی 356:20001395/11/24

37
چارچوبی براي برنامه هاي کاربردي دور ورزي مشترك -سامانه هاي حمل و نقل هوشمند 

مدیریت دسترسی 8قسمت -)TARVبراي وسایل نقلیه حمل و نقل تجاري خود تنظیم (
به وسایل نقلیه

8ISO-21199امیر افکار مصوب کمیته ملی 15638-8:20141395/6/28

38
مشتركورزيدورکاربرديهايبرنامهبرايچارچوبی- 	سامانه هاي حمل و نقل هوشمند 

1ISO-21199افکار	امیرچارچوب و معماري1قسمت -) TARV(تنظیمخودتجارينقلوحملنقلیهوسایلبراي مصوب کمیته ملی 15638-1:20121395/6/28

39
چارچوبی براي برنامه هاي کاربردي دور ورزي مشترك -سامانه هاي حمل و نقل هوشمند 

نظارت بر مکان و 17قسمت -) TARVبراي وسایل نقلیه حمل و نقل تجاري خود تنظیم (
محموله

17ISO-21199افکار	امیر مصوب کمیته ملی 15638-17:20141395/6/28

40
الزامات -مجموعه درهاي تردد پنجره ها پرده هاي جداکننده هواکش ها و درهاي ضد سرقت

و طبقه بندي
شهال حبیبی 
21084ENواحدزنجانی مصوب کمیته ملی 1627:20111395/5/2

41
روش -درهاي ضد سرقتمجموعه درهاي تردد پنجره ها پرده هاي جداکننده هواکش ها و

آزمون براي تعیین مقاومت در برابر سرقت با کوشش هاي فردي
شهال حبیبی 
18839ENواحدزنجانی مصوب کمیته ملی 1630:20111395/5/2

42
- 12قسمت -شبکه داده هاي ارتباطی و کنترل متوالی -ماشین آالت کشاورزي و جنگلداري 

سرویس هاي تشخیص دهنده
محبوبه حاجی

12ISO-11862میرزایی مصوب کمیته ملی 11783-12:20141395/3/5

21010ISOرحیم فرجیروش هاي نمونه برداري و تجزیه و تحلیل باقیمانده آتش43 مصوب کمیته ملی 19701:20131395/2/4
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پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

شماره نام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف
تاریخ کمیته منبعاستاندارد ملی

وضعیت تدوینملی

44
پوشش ها و گان هاي جراحی مورد استفاده در مکان هاي داراي هواي تمیز، به عنوان وسایل 

کنندگان، عمل الزامات کلی براي تولید-تجهیزاتپزشکی براي بیماران، کارکنان بالینی و
عملکردي و سطوح عملکردآورندگان و محصوالت، روش هاي آزمون، الزامات 

BS EN-رحیم فرجی
13795:2011+A1:2013

مصوب کمیته ملی 1395/12/7

21231ISOهادي کامجوانحرافات محدود و تلرانس هاي قابل اجرا- سنگ هاي ساینده پیوندي45 مصوب کمیته ملی 20001395/5/31: 13942
BS EN-رضا امیرکافی کنگیایمنی و روش هاي آزمونالزامات - اسکوترهاي پایی-تجهیزات ورزشی چرخدار46 مصوب کمیته ملی 14619:20151395/12/28
BS EN-رضا امیرکافی کنگیالزامات کلی شامل ایمنی و روش هاي آزمون-استخرهاي شناي خانگی47 مصوب کمیته ملی 16582-1:20151395/12/24

48
الزامات -قیدها و انواع کاالهاي مشابه ایمنی کودكمهارها -کاالهاي مراقبت و استفاده کودك

20955BS ENرضا امیرکافی کنگیهاي آزمونایمنی و روش مصوب کمیته ملی 13210:20041395/3/18

49
الزامات ایمنی و -نی الي الي)دهنده کودك (نیجهش-کاالهاي مراقبت و استفاده کودك

20957BS ENرضا امیرکافی کنگیهاي آزمونروش مصوب کمیته ملی 14036:20031395/3/18

20956BS ENرضا امیرکافی کنگیهاي ایمنیالزامات و آزمون-کارد و چنگال و ظروف تغذیه- کاالهاي مراقبت و استفاده کودك50 مصوب کمیته ملی 14372:20041395/3/18
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پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزي

شماره نام دبیرملیعنوان استاندارد ردیف
تاریخ کمیته منبعاستاندارد ملی

وضعیت تدوینملی

-خسرو برازندگانویژگی ها و روشهاي آزمون-ربی گیاهی چپنیر تازه با 51
تحقیقات و تجربیات و منابع 

مصوب کمیته ملی EC(1395/11/21اروپائی (

-خسرو برازندگانو روشهاي آزمونویژگی ها-شیر خشک بدون چربی حیوانی با روغن هاي گیاهی 52
تحقیقات و تجربیات و منابع 

مصوب کمیته ملی EC(1395/12/21(اروپائی 

13526خسرو برازندگانویژگی ها و روشهاي آزمون- پنیر پیتزاي پروسس 53
تحقیقات و تجربیات و منابع 

مصوب کمیته ملی EC(1395/2/26(اروپائی 

54

آزمون کمی سطح بدون منفذ براي ارزیابی -گندزداهاي شیمیایی ضدعفونی کننده ها و 
فعالیت باکتري کشی و یا قارچ کشی ضدعفونی کننده هاي شیمیایی مورد استفاده در غذا ، 

روش آزمون و الزامات بدون هیچ گونه عملیات -صنعت ، مکان هاي سازمانی و خانگی 
مکانیکی

BS EN-رامش مهرپور مصوب کمیته ملی 13697:20151395/11/11

آزمون سوسپانسیون کمی براي ارزیابی فعالیت - ضدعفونی کننده ها و گندزداهاي شیمیایی 55
BS EN-رامش مهرپورباکتري کشی و یا قارچ کشی ضدعفونی کننده هاي شیمیایی براي تجهیزات مورد استفاده

13727:2012+A2:2015
مصوب کمیته ملی 1395/11/11

سیون کمی ویروس کشی براي آزمون سوسپان- کننده ها و گندزداهاي شیمیایی ضدعفونی56
BS EN-رامش مهرپورروش آزمون و الزامات-کننده ها و گندزداهاي شیمیایی مورد استفاده در پزشکی ضدعفونی

14476:2013+A1:2015
مصوب کمیته ملی 1395/11/11

روش -حرارتی منسوج- ضدعفونی شیمیایی-ضدعفونی کننده ها و گندزداهاي شیمیایی 57
BS EN-رامش مهرپورآزمون و الزامات مصوب کمیته ملی 16616:20151395/12/2

مصوب کمیته ملی 1395/2/12تحقیقات و پژوهش4778رامش مهرپورویژگی هاي میکروبی و روش آزمون کاغذهاي بهداشتی58

مصوب کمیته ملی 1395/2/12چند منبعی2-1830رامش مهرپورویژگیهاي بهداشتی پوشک و نوار بهداشتی59
20836ISOرامش مهرپورنساجیمحصوالتضدویروسیفعالیتتعیین–منسوجات 60 مصوب کمیته ملی 18184:20141395/2/12
OECD NO-تیمور شکريراهنما-مطالعه سمیت عصبی در جوندگان -آزمون هاي سمیت مواد شیمیایی 61 مصوب کمیته ملی 4241395/5/24

OECD NO-تیمور شکريآزمون سمیت حاد خوراکی مواد شیمیایی به روش باال و پایین62 مصوب کمیته ملی 4251395/7/20

OECD NO-تیمور شکريراهنما-روش طبقه بندي- سمیت تنفسی حاد -آزمون هاي سمیت مواد شیمیایی 63 مصوب کمیته ملی 4361395/4/27
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پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزي

شماره نام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف
وضعیت تدوینتاریخ کمیته ملیمنبعاستاندارد ملی

OECD NO-تیمور شکريراهنما_روزه در جوندگان 90سمیت دهانی ناشی از مواد شیمیایی با دوز مکرر 64 مصوب کمیته ملی 4081395/5/24

OECD NO-تیمور شکريراهنما–سمیت حاد تنفسی ناشی از مواد شیمیایی 65 مصوب کمیته ملی 4031395/4/27

18694OECD NOتیمور شکريراهنماي آزمون-سمیت حاد دهانی ناشی از مواد شیمیایی روش دوز ثابت66 مصوب کمیته ملی 4201395/5/17

OECD NO-تیمور شکريراهنماـ سمیت مزمن ناشی از مواد شیمیایی 67 مصوب کمیته ملی 4521395/3/26

103فرناز دستمالچی)2(اصالحیه شماره ویژگی ها و روش هاي آزمون-آرد گندم 68
رخواست سایر سایر د

مصوب کمیته ملی 19791395/4/2ها:سازمان

مصوب کمیته ملی 1395/12/16		سایر بررسی و تحقیق-فرناز دستمالچیآئین کار تولید-نان لواش- غالت و فرآورده هاي آن69

ISO-زهره پوراعتدالروش فیلتراسیون غشایی1قسمت -شمارش باکتري هاي اشرشیا و کلیفرم- کیفیت آب70 مصوب کمیته ملی 9308-1:20141395/2/15

609نوشین قلی پورزنجانیویژگی ها و رو ش هاي آزمون-کره کاکائو 71
تجربیات و کتب تحقیق و 

مصوب کمیته ملی 1395/4/2موجود

مصوب کمیته ملی 1395/11/22چند منبعی3845شهپر مقدمیهاي گازدارویژگیها و روشهاي آزمون میکروبیولوژي نوشابه72

مصوب کمیته ملی 1395/9/15چند منبعی3845شهپر مقدمیمیکروبیولوژيآزمونروشهايوویژگیها–نوشابه هاي گازدار مالت 73

مصوب کمیته ملی 1395/12/9			سایر تحقیقات و تجربیات-شهپر مقدمیویژگی ها وروشهاي آزمون-شربتها -میکرو بیولوژي 74

مصوب کمیته ملی 1395/12/16		سایر تحقیق و بررسی-شهپر مقدمیآئین کار تولید-نان تافتون- غالت و فرآورده هاي آن75

مصوب کمیته ملی 1395/9/28تحقیقات و تجربیات-شهپر مقدمیآیین کاربهداشتی- گازدارمالتنوشابه 76

مصوب کمیته ملی 1395/10/1پژوهش محور-شهپر مقدمیویژگی ها-ذرت77

CODEX CAC/RCP-قاسم فدويآیین کار-جلوگیري و کاهش قلع در غذاهاي کنسرو شده 78 60-
2005:2005

مصوب کمیته ملی 1395/7/3

مصوب کمیته ملی 1395/4/28نتایج آزمایشگاهی-قاسم فدويآزمونهايروشوهاویژگی	دارطعمماستانواع	-شیر و فرآورده هاي آن 79
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پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزي

شماره نام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف
وضعیت تدوینملیتاریخ کمیته منبعاستاندارد ملی

مصوب کمیته ملی 1395/6/1پژوهشی-مریم قبادي داناویژگی ها (مصوب در شوراي پژوهشی پژوهشگاه)- سوسیس وکالباس از ماهی80

مصوب کمیته ملی 1395/8/9پژوهشی-مریم قبادي دانا(مصوب در شوراي پژوهشی پژوهشگاه)ویژگی ها-سویا دوغ81

درون بدن موجود زنده(مصوب در شوراي -هاي پروبیوتیک ها در غذاراهنمایی ارزیابی سویه82
مصوب کمیته ملی 1395/6/20پژوهشی-مریم قبادي داناپژوهشی پژوهشگاه)

مصوب کمیته ملی 1395/6/14پژوهشی-مریم قبادي دانا(مصوب در شوراي پژوهشی پژوهشگاه)ویژگی ها-سویا ماست83

مصوب کمیته ملی 20141395/1/28طرح پژوهشی:20805منصوره مظاهريروش هاي آزمونویژگی ها و -شیر شتر84

IS-منصوره مظاهريویژگی ها و روش هاي آزمون- عصاره تمر هندي85 5955+A1, A2:20121395/12/8 مصوب کمیته ملی

-چرباسیدهاياسترهايمتیلگازکروماتوگرافی-ن ها و چربی هاي گیاهی و حیوانیروغ86
ISO-منصوره مظاهريگاز کروماتوگرافی مدرن متیل استر اسیدهاي چربراهنماي-1قسمت مصوب کمیته ملی 12966-1:20141395/12/7

مصوب کمیته ملی 20121395/10/4سایر استاندارد ملی:-منصوره مظاهريروش آزمون- ) SO2گاز گوگرد گیري انیدرید سولفورو (اندازه	-میوه هاي خشک 87

-منصوره مظاهريبردارينمونهروش		-خشکبار 88
- سایر استاندارد ملی ایران بردارينمونهروش		

2009:خشکبار
مصوب کمیته ملی 1395/12/14

ها در کشون یابی مرز بیشینه مانده آفتاصول و راهنماي انتخاب محصوالت نماینده براي بر89
CODEX GL-رویا نوربخشگروه هاي محصوالت کشاورزي مصوب کمیته ملی 84:20121395/3/22

مصوب کمیته ملی 1395/8/9پژوهش محور21415نادیا احمديویژگیها و روشهاي آزمون-عرق کاکوتی90

CODEX standard for-نادیا احمديویژگیها و روشهاي آزمون-میوه پرتقال91
oranges 245:2011

مصوب کمیته ملی 1395/12/1

CODEX STAN-نادیا احمديویژگی ها و روش هاي آزمون-گوجه فرنگی 92
مصوب کمیته ملی 293:20081395/12/1

مصوب کمیته ملی 17030:20131395/12/1سایر -نادیا احمدي)1ویژگیها (اصالحیه شماره -پوره انبه 93

CODEX-نادیا احمديویژگیها-پوره توت فرنگی94 STAN
247:2005

مصوب کمیته ملی 1395/12/1
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پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزي

شماره نام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف
وضعیت تدوینتاریخ کمیته ملیمنبعاستاندارد ملی

مصوب کمیته ملی 1395/8/9محورپژوهش 21416نادیا احمديویژگی ها- ) ) مرزه تابستانی ( زراعی(اسانسروغن فرار 95

مصوب کمیته ملی 1395/8/9پژوهش محور-نادیا احمديویژگی ها و روش هاي آزمون (اصالحیه)-آب لیمو ترش تغلیظ شده96

مصوب کمیته ملی 214178001395/12/3مازیار تقويویژگی ها و روش هاي آزمون-کنجاله دانه سویا مورد مصرف در خوراك دام97

مصوب کمیته ملی 1395/6/14تحقیقات و تجربیات-مازیار تقويپودر جانشین شیر براي تغذیه گوساله (شیر خشک دامی)98

مصوب کمیته ملی 1395/11/21تحقیقات و تجربیات-مازیار تقويویژگی ها-کباب لقمه خام منجمد99

.21108T.33/Doc. noالدن رشیديراهنما-روغن کشی زیتون کارخانه هاي- سیستم مدیریت کیفیت براي صنعت روغن زیتون 100 مصوب کمیته ملی 2-4:20061395/5/13

-21109IOC-T.33الدن رشیديراهنما- سیستم مدیریت کیفیت براي واحدهاي بسته بندي روغن زیتون101
2/DOC.NO.4:2006

مصوب کمیته ملی 1395/5/13

-21110IOC/T.33/DOC.NO.2الدن رشیديراهنما-واحدهاي پاالیش کننده- روغن زیتون سیستم مدیریت کیفیت براي صنعت 102
2:2006

مصوب کمیته ملی 1395/5/13

11821COI/T.20/Doc. Noالدن رشیديروش همگانی تشخیص وجود سایر روغن ها در انواع روغن زیتون-روغن زیتون103
25/Rev. 1:2013

مصوب کمیته ملی 1395/5/13

روش - ناحیه فرابنفش (اندازه گیري ضریب خاموشی)درنوريسنجیطیف	- روغن زیتون104
.10503COI/T.20/DOCالدن رشیديآزمون 19 -

Rev. 3 - مصوب کمیته ملی 2015:20151395/5/13

اندازه گیري آنتی اکسیدانهاي افزوده شده سنتزي در -روغن ها و چربی هاي گیاهی وحیوانی105
مصوب کمیته ملی 1395/5/13طرح تحقیقاتی21111الدن رشیدي) روش سریعHPLCخوراکی با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی باال (روغنهاي 

اندازه گیري مقدار الکل هاي آلیفاتیک بوسیله کروماتوگرافی گازي با استفاده از -روغن زیتون 106
COI/T.20/DOC.26/RE-الدن رشیديروش آزمون-ستون مویینه 

V.1:2015
مصوب کمیته ملی 1395/11/24

COI/T.20/DOC.15/RE-الدن رشیديروش آزمون- ارزیابی حسی زیتون بکر - روغن زیتون 107
V.8:20151395/11/24 مصوب کمیته ملی

4093ISOالدن رشیديروش آزمون-اندازه گیري عدد آنیسیدین-روغن ها و چربی هاي حیوانی و گیاهی 108 مصوب کمیته ملی 6885:20161395/11/24

اندازه گیري پایداري اکسیداتیو ( روش آزمون - روغن ها و چربی هاي حیوانی و گیاهی 109
ISO-الدن رشیدياکسیداسیون تسریع شده) مصوب کمیته ملی 6886:20161395/11/24
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پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزي

شماره نام دبیراستاندارد ملیعنوان ردیف
وضعیت تدوینتاریخ کمیته ملیمنبعاستاندارد ملی

مصوب کمیته ملی 1395/7/3چند منبعی-معصومه اطهري نیاویژگیها و روشهاي میکروبیولوژي آزمون-قند و شکر 110

مصوب کمیته ملی 1395/7/3چند منبعی-نیامعصومه اطهري ویژگیهاي میکروبیولوژي-فرآورده هاي یخی خوراکی و مخلوط هاي یخی111

مصوب کمیته ملی 1395/8/1پژوهش محور-معصومه اطهري نیاویژگی ها-قند مایع خرما112

مصوب کمیته ملی 1395/2/14چند منبعی2326معصومه اطهري نیاویژگی ها و روش هاي آزمون-میکروبیولوژي مواد غذایی کنسروشده113

مصوب کمیته ملی ASTM F756:20131395/12/2-عطار	فرنوش روش آزمون-) خصوصیات همولیز مواد (وسایل پزشکیارزیابی 114

مصوب کمیته ملی 1395/5/9پژوهش محور-عطار	فرنوش ویژگی ها- اینولین115

مایع اندازه گیري سان ست یلو و کارموزین در نوشابه هاي پرتقالی با استفاده از کروماتوگرافی116
مصوب کمیته ملی 1395/11/20پژوهش محور-محمد فرجیروش آزمون-با کارآیی باال 

13701CODEXفرامینی		مهرناز ویژگی ها و روش آزمون-پنیرامنتال117 مصوب کمیته ملی 269:20131395/2/28

6945CODEX A-3فرامینی		مهرناز ویژگیها و روش آزمون- شیرتبخیرشده118
rev.1999:20041395/2/28 مصوب کمیته ملی

-6944CODEX A-4-1971 revفرامینی		مهرناز ویژگیها و روش آزمون- شیرهاي تغلیظ شده شیرین119
مصوب کمیته ملی 1:20041395/2/28

وسیلهبهشدهتغلیظکرهوکرهدراسیدکارتنوئیک-8آپوبتااستراتیلاندازه گیري120
-فرامینی		مهرناز اسپکترومتري

Official Journal ofسایر 
the European
Union:2008

مصوب کمیته ملی 1395/12/7

-فرامینی		مهرناز ویژگیها-پودر پنیر 121

تحقیقات و تجربیات
ISIRIوIS

9584:1980 Specificati
on for cheese
powder:2001

مصوب کمیته ملی 1395/12/7

-فرامینی		مهرناز ویژگیها و روشهاي آزمون-اولیهپنیر 122
سایر بررسی نتایج و 

مصوب کمیته ملی 20101395/12/1استاندارد مربوطه:

مصوب کمیته ملی CODEX A17:19991395/2/28-فرامینی		مهرناز ویژگیها و روش آزمون- پنیر رسیده در آب نمک123
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کشاورزيپژوهشکده صنایع غذایی و 

شماره نام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف
وضعیت تدوینتاریخ کمیته ملیمنبعاستاندارد ملی

12279CODEXفرامینی		مهرناز ویژگی ها و روش آزمون-پنیرکاممبرت124 مصوب کمیته ملی 276:20101395/2/28

1833CODEXفرامینی		مهرناز ویژگیها و روش آزمون-پنیرآدام125 256:2007,
amd مصوب کمیته ملی 20091395/2/28

13699CODEXفرامینی		مهرناز ویژگیها و روش آزمون-پنیردانبو126 مصوب کمیته ملی 264:20131395/2/28

-سبا بلقیسیویژگیها و روشهاي آزمون- کرمهاي کاکایویی 127
سایر تحقیقات و 

مصوب کمیته ملی 20071395/12/1تجربیات:

-سبا بلقیسیویژگی ها و روش هاي آزمون- خمیر کاکائو128
CODEX cacao paste-
Specification and test

methods:2014
مصوب کمیته ملی 1395/12/1

مصوب کمیته ملی 1395/12/1پژوهش محور-سبا بلقیسی)1ویژگی ها و روش هاي آزمون ( اصالحیه شماره -شکر پنیر 129

مصوب کمیته ملی 20141395/4/8نتایج طرح طاها:12046مرجان حیدرزادهروش واکنش زنجیره اي پلیمراز-شناسایی ماهی تن - در روغن کنسرو ماهی تن 130

-روش هاي ردیابی ارگانیسم هاي تغییر ژنتیک یافته و محصوالت حاصل از آنها-مواد غذایی131
-مرجان حیدرزادهروش هاي کمی مبتنی بر اسید نوکلئیک

ISO
21570:2005+cor1:2006

+amd1:2013
مصوب کمیته ملی 1395/12/5

132
بهجديزاي	آسیب	آزمون برون تنی مواجهه کوتاه مدت براي شناسایی مواد شیمیایی 

- چشمبهجديآسیبیاچشم	تحریکجهتنشدهبنديطبقه	شیمیاییموادو	چشم
آزمونروش

.OECD Test No-احسان زایرزاده
مصوب کمیته ملی 491:20151395/12/14

غربالگري سمیت اختصاصی نانو مواد: -مشخصه یابی سطح نانوذرات طال براي فناوري نانو133
مصوب کمیته ملی 1395/11/30پژوهش محور-احسان زایرزادهFT-IRروش 

معصومه )1روش هاي آزمون ( اصالحیه شماره ویژگی ها و -عصاره مالت جو 134
مصوب کمیته ملی 1395/10/4پژوهش محور-میمندمحمودي

معصومه )1ویژگی ها و روش هاي آزمون ( اصالحیه شماره - خالل مغز پسته 135
مصوب کمیته ملی 1395/10/4پژوهش محور-میمندمحمودي

معصومه )1روش هاي آزمون ( اصالحیه شماره ویژگی ها و -مغز پسته 136
مصوب کمیته ملی 1395/10/4پژوهش محور-میمندمحمودي

معصومه )1روش هاي آزمون ( اصالحیه شماره ویژگی ها و -مغز پسته بدون پوست سوم 137
مصوب کمیته ملی 1395/10/4--میمندمحمودي

معصومه ویژگی ها و روش هاي آزمون-پودر موسیر138
مصوب کمیته ملی 1395/4/13تحقیقات و تجربیات21112میمندمحمودي
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پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزي

شماره نام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف
وضعیت تدوینتاریخ کمیته ملیمنبعاستاندارد ملی

معصومه آیین کار- عملیات خوب آزمایشگاهی براي اندازه گیري باقیمانده آفت کش ها139
CODEX CAC/GL-میمندمحمودي

40:1993 +amd مصوب کمیته ملی 20101395/6/14

مصوب کمیته ملی 4448CODEX A-18:19951395/4/30مریم جلیلیویژگی ها و روشهاي آزمون-کازئین وکازئینات140

تعیین -کشت هاي آغاز گر ، پروبیوتیک ها و محصوالت تخمیري - شیر و فرآورده هاي آن 141
ISO-مژگان حیدرپوربراساس روش فلوسایتومتريتعداد باکتري هاي اسید الکتیک  مصوب کمیته ملی 19344:20151395/8/15

مصوب کمیته ملی 1395/6/15پژوهش محور-مژگان حیدرپورویژگی ها و روش هاي آزمون-فرآوردهاي شیري پروبیوتیک 142

مصوب کمیته ملی 1395/8/15پژوهش محور-مژگان حیدرپورجستجو و شمارش الکتوباسیلوس پالنتوروم143

هاي شناسایی و شمارش کریتوسپوریدیوم و ژیاردیا در سبزي-میکروبیولوژي زنجیره غذایی 144
ISO-ساره داورزنیبرگ سبز تازه و میوه توت مصوب کمیته ملی 18744:20161395/12/24

9787CODساره داورزنیراهنماي اصول استقرار و کاربرد معیارها- میکروبیولوژي مواد غذایی145 EX CAC/GL21
مصوب کمیته ملی 20131395/2/11:

14812CODEXنگار جیالنچیویژگی ها و روشهاي آزمون-پنیر سنت پائولین146 مصوب کمیته ملی 271:20081395/2/14

14813CODEXنگار جیالنچیویژگی ها و روشهاي آزمون-پنیر سامسو147 مصوب کمیته ملی 268:20131395/2/14

مصوب کمیته ملی 6959CODEX A-15:20101395/2/14نگار جیالنچیویژگی ها و روشهاي آزمون-پودر آب پنیر148

مصوب کمیته ملی 1395/2/14تجربیاتتحقیقات و9014نگار جیالنچیویژگی ها و روشهاي آزمون-پنیر بوترکیزه149

مصوب کمیته ملی 1395/2/14تجربیاتتحقیقات و9011نگار جیالنچیآزمونویژگی ها و روشهاي -پنیر پارمسان150

مصوب کمیته ملی 1395/2/14تحقیقات و تجربیات9012نگار جیالنچیویژگی ها و روشهاي آزمون- پنیر کاچیوتا151

مصوب کمیته ملی 9013CODEX c-5:19661395/2/14نگار جیالنچیویژگی ها و روشهاي آزمون-پنیر گودا152

11832CODEXنگار جیالنچی)2ویژگی ها و روشهاي آزمون ( اصالحیه شماره - پنیر چدار153 مصوب کمیته ملی 263:19661395/2/14
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پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

شماره نام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف
وضعیت تدوینتاریخ کمیته ملیمنبعاستاندارد ملی

مصوب کمیته ملی 1395/4/2-2-21124رضا قاسمیویژگیها- هاي مصنوعی مورد مصرف در فوتبالچمن- کفپوشهاي ورزشی154

مصوب کمیته ملی 1395/7/12-1-21124رضا قاسمیروشهاي آزمون-چمن هاي مصنوعی مورد مصرف در فوتبال- کفپوشهاي ورزشی155
مصوب کمیته ملی 1395/4/2تحقیقات و تجربیات4541الله جاویدویژگی ها و روشهاي آزمون-کرافتکاغذهاي ساك -کاغذ و مقوا156

10687الله جاویدویژگی هاي شیمیایی و روش آزمون-جعبه مقوایی مواد خوراکی- بسته بندي157
ANSI نتایج 

مصوب کمیته ملی 20141395/4/2آزمایشگاهی:

5084ISOفرحناز بهزاديروش آزمون-بی فنیل چندکلره مشخص شدهتعیین هفت - خمیرکاغذ،کاغذومقوا158 مصوب کمیته ملی 15318:19991395/4/2
مصوب کمیته ملی 3726ISO9198:20011395/4/2فرحناز بهزاديتعیین سولفاتهاي محلول در آب- کاغذ مقوا وخمیرکاغذ159

1461فرحناز بهزاديویِژگیها و روشهاي آزمون-کاغذ موم دار براي بسته بندي160
IS 3962:1967

+A1+A2:1998+
A3:2003+ A4:2004

مصوب کمیته ملی 1395/4/2

مصوب کمیته ملی 1395/4/2تحقیقات وتجربیات5530فرحناز بهزاديویژگیها و روشهاي آزمون- خمیر لینتر مورد مصرف در فرآورده هاي پوشک و نوار بهداشتی161
20645BS ENفرحناز بهزاديروش تعیین ثبات رنگ-مواد غذاییکاغذ و مقوا در تماس با 162 مصوب کمیته ملی 646:20061395/4/2
مصوب کمیته ملی 1395/4/2تحقیقات وتجربیات627فرحناز بهزاديویژگی ها وروش هاي آزمون-دستمال کاغذي163

کاغذ و مقواي سفید تعیین ثبات رنگ - کاغذ و مقواي مورد نظر براي تماس با مواد غذایی 164
20645BS ENفرحناز بهزاديشده فلوئورسنت مصوب کمیته ملی 648:20061395/4/2

مصوب کمیته ملی 8933ASTM D2854:20091395/6/1زهره ساالروندروش آزمون-تعیین چگالی ظاهري - کربن فعال 165
مصوب کمیته ملی 6383ISO11640:20121395/4/2سمسارهامریم روش آزمون- ثبات رنگ در برابر مالش رفت و برگشتی-چرم166
78ISOمریم سمسارهاراهنماي انتخاب چرم براي لباس ( به استثناي خز)-چرم 167 مصوب کمیته ملی 14931:20151395/7/4
ISO-مریم سمسارهاجذب و دفع آب-روش هاي آزمون کفی و گلجه -پایپوش 168 مصوب کمیته ملی 22649:20161395/11/23
ISO-مریم سمسارهاروش آزمون-تعیین جذب بخار آب -آزمون هاي فیزیکی و مکانیکی -چرم 169 مصوب کمیته ملی 17229:20161395/11/23
BIS-مریم سمسارهاروش شناسایی چرم اشپالت مورد مصرف در پستایی-آزمون هاي شیمیایی -چرم 170 مصوب کمیته ملی 14969:20011395/11/23
ISO-مریم سمسارهاآزمونروش- آببخارجذبوآببخار		پذیرينفوذ		تعیین -آستر وپستایی	-پایپوش 171 مصوب کمیته ملی 17699:20031395/11/23

سوسن اسماعیل پور تعیین مقدار خاکستر- کربن بلک ( دوده) 172
مصوب کمیته ملی 12480ASTM D1506:20151395/12/17همدانی
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پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

شماره نام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف
تاریخ کمیته منبعاستاندارد ملی

وضعیت تدوینملی

مصوب کمیته ملی 12475ASTM D1508:20121395/12/17سوسن اسماعیل پور تعیین مقدار کربن بلک پودري-کربن بلک ( دوده ) 173
363SAEفرناز قاضی کیانیویژگی ها و روش هاي آزمون-مایعات ترمز غیر نفتی174 J1703- SAE J17041395/3/22 مصوب کمیته ملی

-شوپرروش: 1قسمت		تعیین قابلیت آبگیري با اندازه گیري درجه روانی -خمیرکاغذ175
ISO-لیال پاشاي آهیروش آزمون- )SR(ریگلر 5267-1:1999+cor1:20011395/11/26 مصوب کمیته ملی

ISO-لیال پاشاي آهیتعیین میزان کلریدهاي محلول در آب-کاغذ، مقوا و خمیرکاغذ176 مصوب کمیته ملی 9197:20161395/11/26

هاي ویژگی ها و روش- بسته بندي ظروف شیشه اي مخصوص مواد غذایی و آشامیدنی 177
مصوب کمیته ملی 1395/6/7--لیال پاشاي آهی)1شماره آزمون ( اصالحیه 

ISO-مقامی		محمد تقی روش آزمون- تعیین نسبت خزش -لوله هاي پالستیکی گرمانرم -پالستیک ها 178 مصوب کمیته ملی 9967:20161395/11/9
ISO-مقامی		محمد تقی روش آزمون- تعیین سفتی حلقه اي -لوله هاي پالستیکی گرمانرم -پالستیک ها 179 مصوب کمیته ملی 9969:20151395/11/11

180
) باالوپاییندمايدر(پسابوفاضالبتخلیهبرايگذاريلولههايسامانه	–ها پالستیک

ارزیابیراهنماي: 2قسمت–) PVC-U(صلبکلرایدوینیلپلی–	–ساختماندرون
انطباق

PD CEN TS-مقامی		محمد تقی  مصوب کمیته ملی 1329-2:20121395/12/18

وینیلپلی–ثقلیزهکشیوفاضالببرايمدفونگذاريلولههايسامانه	–ها پالستیک181
PD CEN TS-مقامی		محمد تقی انطباقارزیابیراهنماي: 2قسمت–) PVC-U(صلبکلراید مصوب کمیته ملی 1401-2:20121395/12/18

182
فاضالب و زهکشی تحت فشار مدفون ورسانیآببرايگذاريلولههايسامانه		–ها پالستیک

ارزیابیراهنماي: 7قسمت–) PVC-U(صلبکلرایدوینیلپلی–	در خاك و باالي زمین 
انطباق

PD CEN TS-مقامی		محمد تقی  مصوب کمیته ملی 1452-7:20141395/12/18

) مخلوط بیودیزل و FAMEاستر اسید چرب (تعیین میزان متیل-فراورده هاي نفتی183
-Midروش طیف سنجی مادون قرمز میانه (-سوخت با پایه نفتی  Infrared(

نوشین قلی 
مصوب کمیته ملی 1395/4/28--پورزنجانی

BS EN-پیمان کاشانیالزامات براي تخته فیبر نرم-4قسمت - ویژگیها -تخته فیبر -اوراق فشرده-چوب184 مصوب کمیته ملی 622-4:20091395/5/4
BS EN-پیمان کاشانیروش آزمون-چوب آالت گرد ساختمانی185 مصوب کمیته ملی 14251:20031395/12/8
BS EN-پیمان کاشانیطبقه بندي و ارزیابی کیفیتوالزامات-تیرهاي پیش ساخته قاب هاي چوبی186 مصوب کمیته ملی 13377:20021395/12/8
1463BISوحید امینیانویژگی هاي گریس گرافیت با پایه کلسیم187 مصوب کمیته ملی 508:19871395/4/2
2BIS-142وحید امینیانویژگی هاي گریس پایه کلسیم براي مصارف شاسی و پمپ آب خودرو188 مصوب کمیته ملی 506:19931395/4/2
JIS-وحید امینیانویژگی هاي گریس پایه سدیم189 k2220:20131395/4/14 مصوب کمیته ملی
مصوب کمیته ملی 10622DIN51506:19851395/5/25وحید امینیانویژگی ها- روغن کمپرسور هوا- روان کننده ها190
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پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

شماره نام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف
تاریخ کمیته منبعاستاندارد ملی

وضعیت تدوینملی

گذاري تحت فشار هاي لولهاتصاالت مکانیکی براي سامانهـگذاري پالستیکی هاي لولهسامانه191
21264ISOالله سنگ سفیديهاویژگیـ 

17885:2015+amd1:2016
مصوب کمیته ملی 1395/11/9

BS EN ISO-الله سنگ سفیديکلیات:1قسمت - پلی پروپیلن -سامانه هاي لوله گذاري براي تاسیسات آب سرد و گرم 192 مصوب کمیته ملی 15874-1:20131395/12/10
BS EN ISO-الله سنگ سفیديهالولهـپلی پروپیلن ـسامانه هاي لوله گذاري پالستیکی براي تاسیسات آب سرد و گرم 193 مصوب کمیته ملی 15874-2:20131395/12/10

پلی - گذاري پالستیکی براي تاسیسات آب سرد و گرم سامانه هاي لوله -پالستیک ها 194
BS EN ISO-الله سنگ سفیدي: اتصاالت3قسمت -پروپیلن  مصوب کمیته ملی 15874-3:20131395/12/10

پلی - سامانه هاي لوله گذاري پالستیکی براي تاسیسات آب سرد و گرم -پالستیک ها 195
BS EN ISO-سنگ سفیديالله: کارایی سامانه5قسمت -پروپیلن  مصوب کمیته ملی 15874-5:20131395/12/10

11375ISOالله سنگ سفیديتهیه پلیمر خشک-التکس الستیک مصنوعی196 مصوب کمیته ملی 2028:20151395/4/2

2قسمتـ ) PE(اتیلنپلیـ گازرسانیکاربردبرايگذاريلولههايسامانه–ها پالستیک197
2BS EN-11233الله سنگ سفیديهالوله مصوب کمیته ملی 1555-2:20101395/4/2

4قسمتـ ) PE(اتیلنپلیـ گازرسانیکاربردبرايگذاريلولههايسامانهـ هاپالستیک198
مصوب کمیته ملی 4BS EN1555-4:20111395/4/2-11233الله سنگ سفیديشیرآالت

5قسمتـ ) PE(اتیلنپلیـ گازرسانیکاربردبرايگذاريلولههايسامانهـ ها پالستیک199
5EN BS-11233الله سنگ سفیديکارایی سامانه مصوب کمیته ملی 1555-5:2010:1395/4/2

20930ISOالهام ابراهیمویژگیها-کفپوشهاي چندالیه(لمینیت)200 مصوب کمیته ملی 14486:20121395/4/2
10717ISOالهام ابراهیماندازه گیري خواص فشردگی- سخت پالستیک هاي سلولی 201 مصوب کمیته ملی 844:20141395/11/30
13487ISOالهام ابراهیمواژه نامه-شیلنگ هاي الستیکی و پالستیکی و ملحقات آن202 مصوب کمیته ملی 8330:20141395/6/8
21349ISOالهام ابراهیممونتاژ شده به روش مکانیکیتعیین مقاومت قفل پانل هاي -کفپوش مطبق (لمینیت) 203 مصوب کمیته ملی 24334:20141395/11/20
6244ISOالهام ابراهیمنیتروژنمقدارگیرياندازهـ الستیک خام طبیعی والتکس طبیعی 204 مصوب کمیته ملی 1656:20141395/7/18
6596BS ENالهام ابراهیمهاي جایگاه سوخت مایع ویژگیهاتلمبهشیلنگهاي الستیکی و ملحقات آن مورد استفاده در 205 مصوب کمیته ملی 1360:20131395/11/11
21074BS EN ISOالهام ابراهیمانواع ابعاد و مشخصات- ورق هاي پلی کربنات- پالستیکها206 مصوب کمیته ملی 11963:20121395/6/15

مورد استفاده در -و زیر آبپوشش هاي بیرونی براي خطوط لوله زیر خاك(مدفون) 207
ISO-الهام ابراهیمپوشش هاي تک الیه اپوکسی-قسمت دوم-نفت و گاز -هاي خطوط انتقالسامانه مصوب کمیته ملی 21809-2:20141395/10/12
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پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

شماره نام دبیرملیعنوان استانداردردیف
تاریخ کمیته منبعاستاندارد ملی

وضعیت تدوینملی

راهنمایی براي ـ داغ و سردسیستمهاي لوله کشی پالستیک براي تاسیسات آب208
ISO-سلیمی	سید حمید بندي و طراحیطبقه مصوب کمیته ملی 10508:20061395/11/20

209
پلی بوتن، پلی اتیلن،- براي کاربردهاي صنعتی سامانه هاي لوله گذاري - پالستیک ها 

ویژگی هاي -، پلی اتیلن شبکه اي شده ، پلی پروپیلن پلی اتیلن با مقاومت دمایی باال
سري هاي متریک-اجزاي سامانه 

ISO-فضه آریا نسب مصوب کمیته ملی 15494:20151395/10/6

ISO-آریا نسبفضهاصول کلی1قسمت - محتوي زیستی-پالستیک ها210 مصوب کمیته ملی 16620-1:20151395/12/15
ISO-فضه آریا نسبتعیین محتوي پلیمر سنتزي زیستی3قسمت - محتوي زیستی-پالستیک ها211 مصوب کمیته ملی 16620-3:20151395/12/15
ISO-فضه آریا نسبتعیین محتوي کربن زیستی2قسمت - محتوي زیستی-پالستیک ها212 مصوب کمیته ملی 16620-2:20151395/12/15

یافته سی صلب آرایشويشده از پیساختهاتصالهايمحلوهالوله	–ها پالستیک213
)PVC-Oفضه آریا نسبهاویژگیـ ) براي انتقال آّب تحت فشار-ISO مصوب کمیته ملی 16422:20141395/10/6

هوازي پالستیک هاي مدفون شده در تعیین زیست تخریب پذیري -پالستیک ها214
مصوب کمیته ملی ASTM D7991:20151395/12/15-فضه آریا نسبروش آزمون- رسوبات ماسه اي دریا تحت شرایط کنترل شده آزمایشگاهی

تیکی تحت شرایط کمپوست تعیین میزان تجزیه مواد پالس- هاپالستیک215
ISO-نسبفضه آریاشده در مقیاس آزمایشگاهیسازيشبیه مصوب کمیته ملی 20200:20151395/12/15

216
کامپوزیت هاي ساخته شده از مواد سلولزي و پالستیک هاي گرمانرم (کامپوزیت هاي 

) : پروفیل هاي نرده (حصار6قسمت - ) چوب پالستیک یا کامپوزیت هاي الیاف طبیعی
ویژگی ها- و باریکه ها 

BS EN-بهزاد کرد مصوب کمیته ملی 15534-6:20151395/11/30

آغشته شده به رزین هاي گرماسخت ورق هاي -روکش هاي مصنوعی چندالیه 217
ISO-بهزاد کرد: معرفی و اطالعات کلی1قسمت -لمینیت) ( مصوب کمیته ملی 4586-1:20151395/11/30

BS EN-بهزاد کردمشخصه ها ، ارزیابی انطباق و نشانه گذاري-صفحه و دیوارپوش چوبی 218 مصوب کمیته ملی 14915:20131395/11/30
مصوب کمیته ملی 933ISO3758:20121395/7/27ملیحه نازينشانه هاي مورد استفاده در برچسب هاي مراقبت از کاال-نساجی219
مصوب کمیته ملی 9687ISO15701:20151395/4/2شهال احمديثبات رنگ در برابر مهاجرت به داخل مواد پلیمري -آزمونی براي ثبات رنگ -چرم 220
مصوب کمیته ملی ISO19953:20041395/4/14-شهال احمديمقاومت در برابر ضربه جانبیـهاـ 		روشهاي آزمون پاشنه-پایپوش221
مصوب کمیته ملی 1395/4/2چند منبعی7728ورقبنفشهآفاقی	جمیله آزمونروش–رنگرزيمواددرمعینآزويرنگزايموادییشناسا–نساجی 222
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پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

شماره نام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف
وضعیت تدوینتاریخ کمیته ملیمنبعاستاندارد ملی

مصوب کمیته ملی 1395/4/2تحقیقات و تجربیات1ورقبنفشهآفاقی	جمیله ویژگی هاـپرچم جمهوري اسالمی ایران223
20056ISOبنفشه ورقآفاقی	جمیله )اتصالخط(دوخت	مقاومتتعیین	ـکفپوش هاي انعطاف پذیر224 مصوب کمیته ملی 16906:20151395/4/2
1054INSOورقبنفشهآفاقی	جمیله ویژگیها و روشهاي آزمونـتشک خواب فنري225 مصوب کمیته ملی 441395/4/2
ISO-ورقبنفشهآفاقی	جمیله روش میکروسکوپ پروژکتیناـتعیین قطر الیاف پشم ـ پشم 226 مصوب کمیته ملی 137:20151395/10/25

، اتصال الیاف و تغییر ظاهر لبه پله با استفاده تعیین کاهش جرمـفپوش هاي نساجی ک227
ISO-ورقبنفشهآفاقی	جمیله از دستگاه لیسون تریتراد مصوب کمیته ملی 12951:20151395/10/25

ISO-مهدي روحانیابعاد اسمیـچوب هاي بریده شده پهن برگان 228 مصوب کمیته ملی 8903:20161395/11/26
ISO-مهدي روحانی: روش خشکانه4قسمت -تعیین مقدار گاز فرمالدئید آزاد شده - اوراق فشرده - چوب 229 مصوب کمیته ملی 12460-4:20161395/10/26
ISO-مهدي روحانیتعیین مقاومت چسبندگی داخلی-، مقوا کاغذ230 مصوب کمیته ملی 16260:20161395/11/26
ISO-مهدي روحانی: اندازه گیري ابعاد4قسمت -آزمون لوله هاي میانی -کاغذ، مقوا 231 مصوب کمیته ملی 11093-4:20161395/10/26

ستاد

شماره نام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف
وضعیت تدوینتاریخ کمیته ملیمنبعاستاندارد ملی

مصوب کمیته ملی 1395/5/2--پرسنل خارجی/سازمانخوانرهنمودهایی براي منابع آسان232
ISO/TR-مریم صالحیراهنماي عملی براي واژگان اجتماعی233 مصوب کمیته ملی 22134:20071395/2/14
مصوب کمیته ملی 1395/3/23تحقیقات و تجربیات20848مهدي پوریوسفیانارزیابی کیفی و ویژگیهاي مناطق نمونه گردشگري234
ISO/TR-مهتاب مراديوبآرشیوبهمربوط	مسائل آماري و کیفی - مستندات اطالعات و235 مصوب کمیته ملی 20131395/12/20: 14873
مصوب کمیته ملی 1395/11/5تحقیقات و تجربیات2406زهره پوراعتدالویژگیها- ورده هاي آن میکروبیولوژي شیر و فرآ236
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چاپ شدهمقاالت علمی
سیستم هاي مدیریت کیفیت و بازرسیپژوهشکده 

رتبه نام مؤلفنام همایش/مجلهزبان مقالهنام نشریهنوع مقالهعنوان ردیف
تاریخ چاپنویسنده 

و روش ترکیب اسید چرب در dscمقایسه کاربرد دستگاه 1
تشخیص تقلب روغن زیتون فوق بکر یا روغن آفتابگردان

مقاله علمی 
1395/3/31پنجمانوشه رحمانیمجله علوم غذایی و تغذیهفارسیمجله علوم غذایی و تغذیهپژوهشی

پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

رتبه نام مؤلفنام همایش/مجلهزبان مقالهنام نشریهنوع مقالهعنوان ردیف
تاریخ چاپنویسنده 

2Effect of tab2 on densification and hardness
of tantalum carbide/boride copmositesISIHanyang UniversityانگلیسیJournal Of Ceramic

Processing Research1395/3/1اولبهزاد مهدیخانی

3
Optimization approaches in integrated
communication, computation and control
systems

مقاله 
انگلیسیAIRCCمروري

Internation journal of
control theory and
computer modeling

محمد مهدي 
1395/7/6اولپسندشرع

4Analysis of free and forced vibration of
FGM rectangular floating plates (in contact
with fluid) using the theory of Mindlin

ISICODEN: JMESCانگلیسیJ. Mater. Environ. Sci.
1395/6/15دوممجید نوري کمري

اولامیر  افکار

5
Dynamic rupture and crushing of an
extruded tube using artificial neural network
(ANN) approximation method

ISISpringerانگلیسیJ. Cent. South Univ.1395/3/17سومامیر  افکار

6
Blade shape and thickness influence of
multi-blade cutting tool during axial impact
to the extruded aluminum tube

ISIKTUانگلیسیMECHANIKA1395/4/24سومافکارامیر

7
Effect of Adding Perlite and Carbon
Nanotubes on Noise Absorption of Plaster
Panels

ISICODEN: JMESCانگلیسیjournal of engineering
and applied sciences

1395/6/26دومامیر  افکار اولمجید نوري کمري

8A Study on Performance and Safety test of
Electrosurgical Equipment

ISI
Journal of biomedical

Physics and
Engineering

انگلیسی
Journal of biomedical

Physics and
Engineering

1395/9/1اولعلی توکلی گلپایگانی

9
GSM 900 MHz Microwave
RadiationInduced Alterations of Insulin
Level and Histopathological Changes of
Liver and Pancreas in Rat

ISIJ Biomed Phys EngانگلیسیJ Biomed Phys Eng1395/9/10ششمعلی توکلی گلپایگانی

10A Study on Performance and Safety Tests of
Defibrillator EquipmentISIJ Biomed Phys EngانگلیسیJ Biomed Phys Eng1395/9/13اولعلی توکلی گلپایگانی
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پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

رتبه نام مؤلفنام همایش/مجلهزبان مقالهنام نشریهنوع مقالهعنوان ردیف
تاریخ چاپنویسنده 

11

Calculation of APMS and STHT
Responses in Three Translational Axis
Vibration for Human Body Using
Biomechanical Modeling and Matrix
Method

ISI©PEARL publicationانگلیسی
Computational

Research Progress in
Applied Science &

Engineering

1395/9/10سومامیر افکار

12
نقش تمیزکاري تجهیزات بیهوشی و تنفسی سازگار با 

درمان و اکسیژن در کنترل احتمال خطر در مراکز 
بهداشتی

علمی 
1395/9/1اولرحیم فرجیماهنامه مهندسی پزشکیفارسیانجمن مهندسی پزشکیترویجی

علمی اندازه شناسی در پزشکی13
1395/7/30دوممریم میرزائی کجانیماهنامه اندازه شناسیفارسیمرکز ملی اندازه شناسیترویجی اولعلی توکلی گلپایگانی

الزم جهت احداث آزمایشگاه هاي آزمون همکار شرایط 14
با سازمان ملی استاندارد ایران

علمی 
کوروش  حاذق ماهنامه تشخیص آزمایشگاهیفارسیماهنامه تشخیص آزمایشگاهیترویجی

1395/11/30اولجعفري
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صنایع غذایی و کشاورزيپژوهشکده 

زبان نام نشریهنوع مقالهعنوان ردیف
رتبه نام مؤلفنام همایش/مجلهمقاله

تاریخ چاپنویسنده 

15

Investigation on the microstructural
and textural properties of Lighvan
cheese produced from bovine milk
fortified with protein and gum
tragacanth during ripening

ISISociety of dairy technologyانگلیسیInternational journal
of dairy technology

1395/2/1اولمهرناز  امینی فر

تأثیر جایگزینی شیره خرما با شکر بر خواص کیفی 16
کیک اسفنجی

مقاله علمی 
مجله علوم تغذیه و صنایع فارسیمجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایرانپژوهشی

1395/1/20چهارمعارف اوالدغفاريغذایی ایران

بررسی ترکیبات و استخراج موسیالژ  مخلوط برگ و 17
)Malva neglectaساقه گیاه (

مقاله علمی 
1395/9/1دوممحمد فرجیفصلنامه علوم و صنایع غذاییفارسیدانشگاه تربیت مدرسپژوهشی

18
-توسعه و معتبر سازي روش میکرواستخراج مایع

مایع پخشی جفت شده با اسپکتروفتومتري براي 
گیري رنگ کارموزین در مواد غذاییاستخراج و اندازه

مقاله علمی 
مجله علوم تغذیه و صنایع فارسیانسیتو تحقیقات تغذیهپژوهشی

1395/1/16دوممحمد فرجیغذایی ایران

19
Simultaneous Determination of Four
Preservatives in Foodstuffs by High
Performance Liquid Chromatography

مقاله علمی 
Nutrition andانگلیسیانسیتو تحقیقات تغذیهپژوهشی food

Sciences Research
1395/1/18اولمحمد فرجی

20
Effect of Spirulina platensis on the
shelf life, sensorial and rheological
properties of strudel-

ISIRomanian Biotechnological
Letters

انگلیسی
Romanian

biotechnological
letters

1395/3/1دومزهرا غالمی

21
Determination of polycyclic aromatic
hydrocarbons in olive oil and refined
pomace  olive oils HPLC/FLD,

مقاله علمی 
پژوهشی

Journal of Food Biosciences
and Technology

انگلیسی
Journal of food
biosciences and

technology

چهارممحمد فرجی
1395/3/12 دومزهرا پیراوي ونک

1395/1/30اولمرجان حیدرزادهپیام آزمایشگاهفارسیپیام آزمایشگاهمقاله مروريVNTRمعرفی تکنیک مولکولی 22
1395/2/30اولرضا سلطانیدامپزشکی و بهداشتفارسیدامپزشکی و بهداشتعلمی ترویجیموارد استفاده از آرتمیا23

1395/2/30دوممرجان حیدرزادهدامپزشکی و بهداشتفارسیدامپزشکی و بهداشتعلمی ترویجیپراکنش جغرافیایی و ویژگی هاي اکولوژیکی آرتمیا24 اولرضا سلطانی

ایی ماست یبررسی خواص حسی و فیزیکی شیم25
فراسودمند حاوي شیر یوالف 

مقاله علمی 
پژوهشی

مهندسی بیوسیستم ایران /دانشکده 
مهندسی فن اوري کشاورزي /پردیس 
کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران

1395/1/23چهارمعارف اوالدغفاريمهندسی بیوسیستم ایرانفارسی
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پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزي

زبان نام نشریهنوع مقالهعنوان ردیف
رتبه نام مؤلفنام همایش/مجلهمقاله

تاریخ چاپنویسنده 

26
The effect of fenugreek and WPI on
release of aromatic acids from shiraz
cheese-Iranian traditional cheese
produced from bovine milk

مقاله علمی 
پژوهشی

International journal of
chemical engineering and

applications
انگلیسی

International journal
of chemical

engineering and
applications

1395/1/17اولمهرناز  امینی فر

27
Evaluation of Cardiopulmonary
Toxicity Following Oral
Administration of Multi-walled Carbon
Nanotubes in Wistar Rats

مقاله علمی 
1395/4/1اولاحسان زایرزادهNanomed Res Jانگلیسیtehran universityپژوهشی

28
Determination of Propionates and
Propionic Acid in Bread Samples
Using High Performance Liquid
Chromatography

مقاله علمی 
انگلیسیThe IJESپژوهشی

The International
Journal of Engineering

And Science (IJES)
1395/5/1سومفرناز دستمالچی

29
PROOF Effect of pomegranate seed oil
as a source of conjugated linolenic acid
on performance and milk fatty acid
profile of dairy goats

ISIElsivierانگلیسیLivestock Science1395/9/30چهارمالدن رشیدي

30
ه تاثیر جایگزینی بخشی از دانه غالت جیره یا تفال

راك و عملکرد تولید دانه انار سیلو شده بر مصرف خو
بزهاي آمیخته خراسان جنوبی

مقاله علمی 
1395/4/29چهارمالدن رشیدينشریه پژوهش هاي دامیفارسیپژوهش هاي علوم دامیپژوهشی

31
J Am Oil Chem Soc DOI
10.1007/s11746-016-2870-1 1 3
ORIGINAL PAPER Structuring of
Chicken Fat by Monoacylglycerol

ISIAmerican oil cvhemistry
societyانگلیسیJ Am Oil Chem Soc1395/5/15سومالدن رشیدي

32
تاثیر افزودن آنتی اکسیدان هاي طبیعی و مصنوعی 

و وضعیت آنتی اکسیدان هاي بر جیره  عملکرد 
هاي پروراريبزغاله

مقاله علمی 
1395/7/20پنجمالدن رشیدينشریه پژوهش هاي دامیفارسیپژوهش هاي علوم دامیپژوهشی

33
In vitro study of drug -protein
interaction using electronic absorption,
fluorescence, and circular dichroism
spectroscopy

مقاله علمی 
پژوهشی

Razi Vaccine & Serum
Research InstituteانگلیسیArchives of Razi

Institute1395/7/1اولفرنوش  عطار

34
Study on production possibility of
probiotic fermented beverage based on
mixture of watermelon, orange and
mango juices

انگلیسیhttp://www.bipublication.comمستخرج از تز
International Journal

of Advanced
Biotechnology and
Research (IJBR)

1395/1/15سومفهیم دخت مختاري
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پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزي

رتبه نام مؤلفنام همایش/مجلهزبان مقالهنام نشریهنوع مقالهعنوان ردیف
تاریخ چاپنویسنده 

35
Evaluation of sensory and
physicochemical properties of Synbiotic
squash jam

انگلیسیhttp://www.bipublication.comمستخرج از تز
International Journal

of Advanced
Biotechnology and
Research (IJBR)

فهیم دخت 
1395/1/15سوممختاري

36
Evaluation of Fatty Acid Composition
of Raw Milk of Iranian One Humped
Camel

ISICurrent Nutrition & Food
Science

& Current Nutritionانگلیسی
Food Science

چهارمزهره پوراعتدال
1395/6/30 دومزهرا پیراوي ونک

37
Thermodynamic and conformational
changes of protein toward interaction
with nanoparticles: a spectroscopic
overview

ISIRSC Advancesانگلیسی
Royal Society of
Chemistry (RSC

Advances)
1395/8/17پنجمفرنوش  عطار

38
Comparison of Microwave with
Conventional Heating on Phytochemical
Compounds of Cornelian Cherry
(Cornus mas L.) Concentrate

ISITarbiat Modares Universityانگلیسی
(Journal of

Agricultural Science
and Technology

(JAST

1395/7/1سومامینی فرمهرناز

بررسی خصوصیات فیزیک و شیمیایی، بافتی وحسی 39
دسر لبنی فرا سودمند داراي مالت جو بدون پوشینه

مقاله علمی 
1395/7/10پنجمفرناز دستمالچیمهندسی بیوسیستم ایرانانگلیسیدانشگاه تهرانپژوهشی سوممهرناز  امینی فر

تقال انبه به عنوان رنکتار پازبررسی امکان استفاده40
حامل پروبیوتیک

مقاله علمی 
پژوهشی

فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژي 
میکروبیولوژي کاربردي در فارسیکاربردي در صنایع غذایی

1395/1/24دوممریم قبادي داناصنایع غذایی

41
The Impact of Lactobacillus plantarum,
Paracasei, Casei–Casei, and
Sanfranciscensis on Reducing
Acrylamide in Wheat Bread

ISI-انگلیسی
JOURNAL OF

AGRICULTURE OF
SCIENCE AND
TECHNOLOGY

چهارممحمد فرجی
1395/10/1

اولفرناز دستمالچی

42
Some Physicochemical and Rheological
Properties of Zedo (Farsi) Gum
Exudates from Amygdalus scoparia

مقاله علمی 
پژوهشی

نستیتو تحقیقات تغذیه اي و ا
Nutrition and Foodانگلیسیغذایی کشورصنایع

Sciences Research
1395/10/29اولقاسم فدوي

43Evaluation of mineral content and heavy
metals of dromedary camel milk in Iran

ISIFood Science and
Technology

Food Science andانگلیسی
Technology

1395/9/1چهارمزهره پوراعتدال سومزهرا پیراوي ونک

معرفی داروهاي تولید شده به کمک تکنیک هاي 44
1395/9/30اولمرجان حیدرزادهفناوري نوین غذافارسیفناوري نوین غذاترویجیعلمی مهندسی ژنتیک

1395/9/30اولمرجان حیدرزادهفناوري نوین غذافارسیفناوري نوین غذاعلمی ترویجیکاربرد نشانگرهاي مولکولی در مطالعه گیاهان دارویی45
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پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزي

زبان نام نشریهنوع مقالهعنوان ردیف
رتبه نام مؤلفنام همایش/مجلهمقاله

تاریخ چاپنویسنده 
1395/9/30اولمرجان حیدرزادهفناوري نوین غذافارسیفناوري نوین غذاعلمی ترویجینقش بیوتکنولوژي در گیاهان دارویی46
1395/10/1اولرضا سلطانیدامپزشکی و بهداشتفارسیدامپزشکی و بهداشتعلمی ترویجیبررسی تاریخچه و بیماریزایی انگل هپاتوزون کنیس47

48

Development and validation of a simple
and fast method for simultaneous
determination of sunset yellow and
azorubine in  carbonated orange flavor
soft drinks samples by highperformance
liquid chromatography

مقاله علمی 
پژوهشی

IOSR Journal of
Environmental Science,
Toxicology and Food

Technology (IOSR-JESTFT)
انگلیسی

IOSR Journal of
Environmental

Science, Toxicology
and Food Technology

(IOSR-JESTFT)

اولمحمد فرجی

1395/6/20 سومبنفشه نصیري 

چهارمریکا جوانشیر

49
An Invitro Study on The Damage of
Cell Membrane by Silica Oxide
Nanoparticles

انگلیسیIslamic Azad Universityسایر
Journal of

Pharmaceutical and
Health Sciences

(Abbreviation:JPHS)
1395/11/16دومفرنوش  عطار

50
Study on Chemical and Sensory
Changes of probiotic fermented
beverage based on mixture of
pineapple,apple and mango juices

ISIwww.jcrs010.comانگلیسی
JOURNAL OF

CURRENT
RESEARCH IN

SCIENCE

فهیم دخت 
1395/5/16سوممختاري

51

Sensitive determination of melamine in
milk and powdered infant formula
samples by high-performance liquid
Chromatography using dabsyl chloride
derivatization followed by dispersive
liquid–liquid microextraction

ISIElsevierانگلیسیFood Chemistry 1395/10/20اولفرجیمحمد

52Recent analytical applications of
magnetic nanoparticles

مقاله علمی 
Nanochemistryانگلیسیانجمن شیمی ایرانپژوهشی

Research1395/10/14اولمحمد فرجی

53

Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged,
and Safe Method Followed by Ionic
Liquid-Dispersive Liquid–Liquid
Microextraction for the Determination
of Trace Amount of Bisphenol A in
Canned Foods

ISIspringerانگلیسیFood Analytical
Methods

اولمحمد فرجی
1395/12/20

سومبنفشه نصیري 

54
حجیم اندازه گیري رنگ زرد سانست در فرآورده هاي 

شده بر پایه غالت به روش کروماتوگرافی مایع با 
کارایی باال

مقاله علمی 
پژوهشی نوآوري -نشریه علمیفارسیدانشگاه آزاد سبزوارپژوهشی

1395/9/15دوممحمد فرجیدر علوم و فناوري غذایی



58

پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزي

زبان نام نشریهنوع مقالهعنوان ردیف
رتبه نام مؤلفنام همایش/مجلهمقاله

تاریخ چاپنویسنده 

55
Investigation of di-ethylhexyl phthalate
migration by applying magnetic solid
phase extraction method followed by
GC-FID determination

مقاله علمی 
Nutrition and Foodانگلیسیانسیتو تحقیقات تغذیهپژوهشی

Sciences Research
1395/9/22اولمحمد فرجی

56
Dabsyl chloride derivatization of
melamine followed by high-
performance liquid chromatography
determination in water samples

ISITaylor & Francis Onlineانگلیسی
International Journal

of Environmental
Analytical Chemistry

1395/11/17اولمحمد فرجی

57
A spectroscopic study on the absorption
of carbonic anhydrase onto the
nanoporous silica nanoparticle

ISIElsevierانگلیسی
International Journal

of Biological
Macromolecules

1395/12/28پنجمفرنوش  عطار

1395/12/1اولمرجان حیدرزادهفناوري نوین غذافارسیفناوري نوین غذاسایرPCRمروري بر تکنیک مولکولی 58
1395/12/1اولمرجان حیدرزادهفناوري نوین غذافارسیفناوري نوین غذاسایرDNAمروري بر چندین روش استخراج 59

60
اثر اندازه ذرات آرد و سبوس بر کیفیت خمیر و نان 

1395/11/3اولعارف اوالدغفاريماهنامه صنعت  آرد و غذافارسیماهنامه صنعت  آرد و غذاعلمی ترویجیتولیدي 

61
Fluorescein isothiocyanate-dyed
mesoporous silica nanoparticles for
tracking antioxidant delivery

ISI
The Institution of

Engineering and Technology
2016

IETانگلیسی
Nanobiotechnology

1395/8/12اولالدن رشیدي

62
شیمیاي و میکروبی سس وبررسی ویژگی هاي فیزیک

مایونز کم چرب فرموله شده با نوعی نشاسته سیب 
زمینی به عنوان جایگزین تخم مرغ 

مقاله علمی 
1395/8/1سومزهرا پیراوي ونکعلوم غذایی و تغذیهفارسیو تغذیهعلوم غذاییپژوهشی

مرئی به -استفاده از شاخص جذب در ناحیه فرا بنفش63
منظور تعیین نقطه دور ریز سرخ کردنی

مقاله علمی 
پژوهشی

نوآوري در علوم و فنّاوري فارسینوآوري در علوم و فنّاوري غذایی
غذایی

1395/5/2دومزهرا پیراوي ونک

بررسی میزان رنگ سانست یلو وکارموایزین در 64
هاي گازدار باطعم پرتقالنوشابه

مقاله علمی 
پژوهشی

کنفرانس ملی دستاوردهاي نوین در 
فارسیصنایع غذایی وتغذیه سالم

کنفرانس ملی دستاوردهاي 
نوین در صنایع غذایی وتغذیه 

سالم
1395/5/28چهارمریکا جوانشیر
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پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

زبان نام نشریهنوع مقالهعنوان ردیف
رتبه نام مؤلفنام همایش/مجلهمقاله

تاریخ چاپنویسنده 

65
New functional Fe3O4 nanoparticles
utilzing as adjuvant in the green
PVA/cellulose whiskers
nanocomposites

ISIElsevierانگلیسیThermochimica
Acta

سومبهزاد کرد
1395/2/7 دوممیثم شعبانیان

اولمهدي روحانی

66
Synthesis, Characterization, and
Antibacterial Activity of New Poly
(ether-amide) / Silver Nanocomposites

ISIWileyانگلیسی
Advances in

Polymer
Technology

1395/2/11چهارمشعبانیانمیثم 

67
Synthesis of a novel CNT/polyamide
composite containing phosphine oxide
groups and its flame retardancy and
thermal properties

ISIElsevierانگلیسیNew Carbon
Materials

اولمیثم شعبانیان
1395/1/7

سوممهدي روحانی

68
Highly efficient degradation of
hazardous dyes in aqueous phase by
supported palladium nanocatalyst

ISIelsevierانگلیسی
Journal of

Environmental
Chemical

Engineering

1395/3/1سومماهرو خالقی 

بررسی رفتار خزشی چندسازه هیبریدي ساخته شده از 69
نانورس-پلی پروپیلن - آرد چوب 

مقاله علمی 
مجله صنایع چوب و کاغذ فارسیدانشگاه تهرانپژوهشی

1395/3/10اولبهزاد کردایران

70
رفتار زیست تخریب پذیري و مهاجرت در 

هاي پلی الکتیک اسید تقویت شده با کامپوزیت
نانوکریستال سلولز و نانورس

مقاله علمی 
فارسیسازمان جنگلها و مراتع کشورپژوهشی

فصلنامه  علمی پژوهشی 
تحقیقات علوم چوب وکاغذ 

ایران

دوممهدي روحانی
1395/3/25

اولبهزاد کرد

تأثیر مقدار لیگنین باقیمانده بر رفتار حرارتی و ریخت 71
خمیرکاغذ کرافت-شناسی چندسازه پلی پروپیلن 

مقاله علمی 
پژوهشی

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی 
نشریه پژوهش هاي علوم و فارسیگرگان

1395/2/5دومبهزاد کردفناوري چوب و جنگل

72
Influence of fiber surface treatment on
the physical and mechanical properties
of wood flour-reinforced polypropylene
bionanocomposites

ISISAGEانگلیسی
Journal of

Thermoplastic
Composite
Materials

1395/4/15اولبهزاد کرد

خواص مکانیکی دینامیکی و گرمایی کامپوزیت هاي 73
هیبریدي باگاس/الیاف شیشه/پلی ـ پروپیلن.

مقاله علمی 
مجله صنایع چوب و کاغذ فارسیدانشگاه تهرانپژوهشی

ایران
1395/2/28دومبهزاد کرد اولمهدي روحانی

74
New ternary PLA/organoclay -hydrogel
nanocomposites: Design, preparation
and study on thermal, combustion and
mechanical properties

ISIElsevierانگلیسیMaterials & Design1395/6/10اولمیثم شعبانیان
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پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

زبان نشریهنام نوع مقالهعنوان ردیف
رتبه نام مؤلفنام همایش/مجلهمقاله

تاریخ چاپنویسنده 

75
Synthesis, Thermal and Combustion
Properties of New Polyamide /
Amidoacid@Fe 3 O 4 Nanocomposite

ISIAdvances in Polymer
Technology

انگلیسی
Advances in

Polymer
Technology

1395/4/20سوممیثم شعبانیان

76
Improving the properties of soda bagasse
pulp by using cellulose nanofibers in the
presence of cationic polyacrylamide

ISINorht Carolina State
University

ششم و بهزاد کردBioResourcesانگلیسی
1395/6/22باالتر

VIراهکارهایی براي جلوگیري از تشکیل کروم 77
مجله صنعت کفش (ویژه فارسیمجله صنعت کفشترجمه

1395/5/16اولمریم سمسارهانامه)

1395/9/15اولمریم سمسارهامجله صنعت کفشفارسیمجله صنعت کفشترجمهنمره نخ دوخت78
1395/2/15اولمریم سمسارهامجله صنعت کفشفارسیصنعت کفشمجله ترجمهچرم اشپالت بعضی حقایق اساسی در مورد آن79
1395/9/30اولالله سنگ سفیديبسپارشفارسیفصلنامه علمی ترویجی بسپارشعلمی ترویجیدر بازیافت پلی(اتیلن ترفتاالت)PVCمشکالت وجود 80

بررسی حذف رنگدانه هاي آلی از محیطهاي آبی با استفاده 81
مغناطیسی عاملدار شده با پورفیریناز نانوذرات 

مقاله علمی 
1395/6/20اولالله عدل نسبعلوم و فناوري رنگفارسیعلمی پژوهشی علوم و فناوري رنگپژوهشی

1395/11/12اولمریم سمسارهامجله صنعت کفشفارسیمجله صنعت کفشترجمهسوزن، نخ و دوخت مورد مصرف در پایپوش82
1395/10/15اولمریم سمسارهامجله صنعت کفشفارسیمجله صنعت کفشترجمهجهانی پایپوش ایمنیمروري بر تجارت 83

84
بررسی اثر آمیختن پسماند ساقه کلزا به خرده هاي چوب و 
آمیختگی چسب مالمین و اوره فرم آلدهید بر ویژگی هاي 

تخته خرده ساخته شده

مقاله علمی 
صنایع چوب و مجله فارسیدانشگاه تهرانپژوهشی

1395/4/15اولبهزاد کردکاغذ ایران

85
بررسی تأثیر نوع و مقدار ماده فوم زاي شیمیایی بر خواص 

–مکانیکی دینامیکی چندسازه حاصل از پلی اتیلن سنگین 
کتانالیاف

مقاله علمی 
مجله صنایع چوب و فارسیدانشگاه تهرانپژوهشی

1395/4/15دومبهزاد کردکاغذ ایران

ارزیابی خواص چندسازه حاصل از آرد کاه برنج و پلی 86
پروپیلن بازیافتی در برابر هوازدگی تسریع شده

مقاله علمی 
پژوهشی

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 
هاي علوم مجله پژوهشفارسیطبیعی گرگان

1395/10/15اولبهزاد کردو فناوري چوب و جنگل

خواص گرمایی و قابلیت تأثیر تیمار شیمیایی ماده چوبی بر87
پلی پروپیلن-ترشوندگی چندسازه آرد چوب

مقاله علمی 
پژوهشی

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 
هاي علوم مجله پژوهشفارسیطبیعی گرگان

1395/10/15اولبهزاد کردو فناوري چوب و جنگل

88
Preparation and  characterization of
nanofibrillated/cellulose poly (vinyl
alcohol)  composite films

ISIUniversity of bio bioانگلیسیMaderas Ciencia
y Tecnologia

1395/7/11اولبهزاد کرد
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پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

زبان نام نشریهنوع مقالهعنوان ردیف
رتبه نام مؤلفنام همایش/مجلهمقاله

تاریخ چاپنویسنده 

89
Synthesis of Hetroaromatic Polyamide
and Imide-Acid Functional Fe3o4
Nanoparticle and Their Effect on
Thermal Degradation of PLA

ISITaylor & Francisانگلیسی
Polymer-Plastics
Technology and

Engineering
1395/12/8دوممیثم شعبانیان

90
Efficient poly (methyl-ether-
imide)/LDH nanocomposite derived
from a methyl rich bisphenol From
synthesis to properties

ISIElsevierانگلیسیApplied Clay
Science

1395/10/12اولمیثم شعبانیان

91
Chitosan and imide-functional Fe 3 O 4
nanoparticles to prepare new xanthene
based poly (ether-imide)
nanocomposites

ISIRoyal Society of ChemistryانگلیسیRSC Advances1395/8/16اولمیثم شعبانیان

92
Designing syntheses of cellulose and
starch derivatives with basic or cationic
N?functions: part I—cellulose
derivatives

ISIwileyانگلیسی
Polymers for

Advanced
Technologies

1395/10/19دوممیثم شعبانیان

93

Synthesis and studies of thermal,
mechanical and electrical properties of
MWCNT–cyclodextrin as a
nanoparticle in polyamide matrix based
on 2, 2?Bis [4?(4?aminophenoxy)
phenyl] propane

ISIwileyانگلیسی
Polymers for

Advanced
Technologie

1395/10/10سوممیثم شعبانیان

94

New heat resistant nanocomposites
reinforced silicate nanolayers containing
triazine rings based on polyamide:
Synthesis, characterization, and flame
retardancy study

ISIwileyانگلیسیPolymer
Composites

1395/10/12دوممیثم شعبانیان

کاربرد پلی الکتیک اسید در بسته بندي هاي غذایی و 95
فصلنامه علمی ترویجی فارسیدانشگاه امام حسین (ع)علمی ترویجیارتقاي خواص عبوردهی آن

1395/8/16اولمیثم شعبانیانعلوم و فنون بسته بندي

96
Thermal, combustion and optical
properties of new polyimide/ ODA-
functionalized Fe 3 O nanocomposites
containing xanthene and amide groups

ISISpringerانگلیسی
Journal of Thermal

Analysis and
Calorimetry

1395/11/24اولمیثم شعبانیان
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ات ثبت شدهاختراع
پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزي

رتبه نام و نام خانوادگیعنوانردیف
مخترع

تعداد 
مخترعین

سازمان 
تاریخ ثبتشماره ثبتنوع فعالیتشاخص پژوهشی محل ثبتثبت کننده

16S rRNAشناسایی سویه با استفاده از توالی1
اولسودا عاملی

2NCBI
ثبت شده در 
4868621395/11/2میکروارگانیسمهامیکرواورگانیسمثبت ژن و خارج از کشور

دومدانامریم قبادي

16S rRNAشناسایی سویه با استفاده از توالی2
اولسودا عاملی

2NCBI
ثبت شده در 
4868611395/11/2میکروارگانیسمهاثبت ژن و میکرو اورگانیسمخارج از کشور

دومدانامریم قبادي

16S rRNAشناسایی سویه با استفاده از توالی3
اولسودا عاملی

2NCBI
ثبت شده در 
4868601395/11/2میکروارگانیسمهاثبت ژن و میکرو اورگانیسمخارج از کشور

دومدانامریم قبادي

3NCBIاولرضا سلطانیثبت ژن4
ثبت شده در 
8805021395/7/1ثبت ژنهااورگانیسمثبت ژن و میکرو خارج از کشور

3NCBIاولرضا سلطانیثبت ژن5
ثبت شده در 
8805031395/7/1ثبت ژنهاثبت ژن و میکرو اورگانیسمخارج از کشور

3NCBIاولرضا سلطانیثبت ژن6
ثبت شده در 
8805041395/7/1ثبت ژنهاثبت ژن و میکرو اورگانیسمخارج از کشور

3NCBIاولرضا سلطانیثبت ژن7
ثبت شده در 
8805051395/7/1ثبت ژنهاثبت ژن و میکرو اورگانیسمخارج از کشور

3NCBIاولرضا سلطانیثبت ژن8
ثبت شده در 
8805061395/7/1ثبت ژنهاثبت ژن و میکرو اورگانیسمخارج از کشور
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تألیف و ترجمه متون تخصصی
برق، مکانیک و ساختمانپژوهشکده

تاریخ نشرنحوه تهیه متنمترجم/مولف/تدوین کنندهمؤلفنوع متن تخصصیعنوان ترجمه/تالیفردیف
1395/11/26انفراديتدوین کنندهکورش حاذق جعفريجزوه آموزشیدندان مصنوعی آکریلیکی و سرامیکی بر مبناي استاندارد ملی1
1395/9/1گروهیتدوین کنندهفرانک فائقیبروشور اطالع رسانیبروشور معرفی پژوهشکده2

پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزي
تاریخ نشرنحوه تهیه متنمترجم/مولف/تدوین کنندهمؤلفنوع متن تخصصیعنوان ترجمه/تالیفردیف

آشنایی با سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی 3
HACCP

1395/4/5انفراديتدوین کنندهفرزانه انصاريآموزشیجزوه 
1395/6/29گروهیمولفمریم محمديجزوه آموزشیآزمون هاي فیزیکی و شیمیایی شیر نارگیل4
1395/6/29گروهیمولفمریم محمديجزوه آموزشیآزمون هاي فیزیکی و شیمیایی ماکارونی5
1395/6/1گروهیتدوین کنندهفرناز دستمالچیجزوه آموزشیماکارونی6
1395/6/1گروهیتدوین کنندهفرناز دستمالچیجزوه آموزشیشیر نارگیل7
1395/2/15گروهیتدوین کنندهمینا علويجزوه آموزشیآزمون هاي فیزیکی و شیمیایی فرآورده هاي یخی خوراکی8
1395/8/18گروهیمولفزهرا غالمیجزوه آموزشیشیر سویا9

1395/4/1گروهیتدوین کنندهشکوفه شارخی رضاییجزوه آموزشیآزمونهاي فیزیکی و شیمیایی-سرکه 10
1395/12/1انفراديتدوین کنندهمعصومه محمودي میمندجزوه آموزشیآزمون هاي فیزیکی و شیمیایی خالل مغز پسته و خالل مغز بادام11

جزوه آموزشیفوريآزمون هاي فیزیکی و شیمیایی پودر نوشیدنی 12
عارف اوالدغفاري

1395/12/23گروهیتدوین کننده میترا نیازي 
زهرا عالئی روزبهانی

1395/12/23گروهیتدوین کنندهمیترا نیازي ایلخچیجزوه آموزشیآزمون هاي فیزیکی و شیمیایی نوشیدنی مالت13 زهرا عالئی روزبهانی 
1395/12/1انفراديتدوین کنندهمنصوره مظاهريجزوه آموزشیویژگی ها و روش هاي آزمونـانواع خرما14

شیمی و پتروشیمیپژوهشکده 
تاریخ نشرنحوه تهیه متنمترجم/مولف/تدوین کنندهمؤلفنوع متن تخصصیعنوان ترجمه/تالیفردیف
1395/11/6انفراديمولفانیمجتبی ابوالقاسم پوراصفهجزوه آموزشیجزوه آموزشی برچسب نخ پشمی مورد استفاده در خامه قالی(نخ خامه 15
1395/11/5انفراديمولفجمیله آفاقی بنفشه ورقجزوه آموزشیپرچم جمهوري اسالمی ایران16
1395/7/25انفراديمولفجمیله آفاقی بنفشه ورقجزوه آموزشینساجیمواد رنگرزي و پیگمنت هاي مورد مصرف در صنعت 17
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کتاب

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

تالیفی چاپ شده توسط مراکز هاي کتابرضا سلطانیمروري بر بیولوژي انگل ها1
1395/6/1اولتالیفیمرز دانش9786006045986فارسیمعتبر علمی دانشگاهی

پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
تاریخ نشررتبه نویسندهنوع اثرنام ناشر/نشریهشماره شابکزبان کتابشاخص پژوهشینام مؤلفنام کتابردیف

هاي تالیفی چاپ شده توسط مراکز کتابشعبانیانمیثم آزمایشگاه شیمی آلی2
-جهاد دانشگاهی8-31-7605-600-978فارسیمعتبر علمی دانشگاهی

1395/11/27دومگردآوريواحد خوارزمی
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دوره هاي آموزشی برگزار شده

پژوهشکده سیستم هاي مدیریت کیفیت و بازرسی

مدت زمان دوره نوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تاریخ پایانتاریخ شروعساعت)نفر/ (

ISO/IECآشنایی با الزامات و مستندات بر اساس استاندارد 1 2081395/2/291395/2/30برون سازمانی17025
2721395/3/41395/3/5برون سازمانیآزمون هاي خواص فیزیکی و مکانیکی پالستیکها2
3121395/3/51395/3/7برون سازمانیو نحوه ممیزي داخلی1392سال 17020بیان مبانی، تشریح الزامات استاندارد ایران 3
ISO/IECممیزي داخلی بر اساس استاندارد 4 1921395/4/301395/4/31برون سازمانی17025
2081395/4/231395/4/24برون سازمانیآشنایی با اصول و مفاهیم پایه در اندازه گیري و کالیبراسیون5
1921395/5/131395/6/14برون سازمانیآشنایی با اصول و مفاهیم و مفاهیم پایه در اندازه گیري و کالیبراسیون6
1921395/6/101395/6/11برون سازمانیتخمین عدم قطعیت در اندازه گیري7
ISOممیزي داخلی بر مبناي استاندارد 8 - IEC 1121395/6/161395/6/17برون سازمانی17025
2241395/7/281395/7/29برون سازمانیآشنایی با روشهاي نمونه برداري9

1921395/8/191395/8/20برون سازمانیتضمین کیفیت نتایج آزمون/ کالیبراسیون10
ISO/IECسرارزیابی استاندارد 11 2881395/8/91395/8/13برون سازمانی17025
81395/11/51395/11/5برون سازمانیتخمین عدم قطعیت در اندازه گیري بر آزمون هاي پایه اي12

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

مدت زمان دورهنوعدوره آموزشیعنوان کارگاه /ردیف
تاریخ پایانتاریخ شروعساعت)نفر/ (

81395/2/281395/2/28برون سازمانیاسباب بازي و روروك13
321395/3/101395/3/11برون سازمانیهوا) فیلتر روغن-فیلتر (روغن 14
321395/3/41395/3/4برون سازمانیفیلتر هوا15
81395/3/101395/3/10سازمانیبرون کمک فنر16
161395/3/251395/3/26برون سازمانیایمنی لوازم برقی خانگی17
7201395/1/11395/3/31برون سازمانیکارآموزي برق و مخابرات18
481395/4/131395/4/13برون سازمانیمبلمان میز و صندلی اداري و خانگی19
13201394/10/131395/10/13برون سازمانیاستانداردها و اصول طراحیسامانه هاي اعالم و اطفا حریق: 20
321395/4/291395/4/30برون سازمانیلوله هاي محافظ هادي21
81395/5/61395/5/6برون سازمانیقطع و وصل کلید براي مصارف خانگی22
81395/5/241395/5/24برون سازمانیالکتروموتور23
81395/5/251395/5/25برون سازمانیبراي مصارف خانگیقطع و وصل کلید 24
161395/5/261395/5/27برون سازمانیقطع و وصل پریز دوشاخه25
81395/4/281395/4/28برون سازمانیفنرتخت26
81395/5/251395/5/25برون سازمانیعایق رطوبتی بام27
481395/4/131395/4/13برون سازمانیمبلمان میز و صندلی اداري و خانگی28
321395/5/121395/5/13برون سازمانیاسباب بازي و روروك29
241395/6/21395/6/2برون سازمانیانواع کولر آبی30
1921395/5/101395/5/11برون سازمانیاندازه گیري عملکرد بر مبناي شاخص هاي عملکرد انرژي و خطوط مبناي انرژي-سیستم هاي مدیریت انرژي 31
81395/6/141395/6/14برون سازمانی1سیم و کابل قدرت استاندارد 32
161395/6/81395/6/9برون سازمانیهوا) فیلتر روغن-فیلتر (روغن 33
161395/6/161395/6/17برون سازمانیایمنی لوازم برقی خانگی34
881395/6/231395/6/23برون سازمانیفیلتر هوا35
241395/8/41395/8/4برون سازمانیمتالوژي شیرآالت بهداشتی36
161395/7/271395/7/27برون سازمانیظروف تحت فشار انواع سیلندر گاز مایع37
241395/7/131395/7/13برون سازمانیمبلمان میز و صندلی اداري و خانگی38
321395/7/61395/7/7برون سازمانیاسباب بازي و روروك39
161395/8/101395/8/11برون سازمانیهوا) فیلتر روغن-فیلتر (روغن 40
81395/8/111395/8/11برون سازمانیکمک فنر41



67

پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

مدت زمان دورهنوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تاریخ پایانتاریخ شروعساعت)نفر/ (

161395/8/231395/8/24برون سازمانیایمنی باالست القایی المپ هاي فلورسنت و سایر المپ هاي تخلیه ايالزامات عمومی و 42
561395/8/251395/8/25برون سازمانیفیلتر هوا43
161395/8/291395/8/30برون سازمانیلنت ترمز44
161395/9/21395/9/3برون سازمانیشیر و رگوالتور و کنترلها رگوالتورهاي گاز مایع45
961395/9/161395/9/17برون سازمانیمبلمان میز و صندلی اداري و خانگی46
81395/9/161395/9/16برون سازمانیبخاري بدون دودکش47
161395/9/161395/9/17برون سازمانیشیر و رگوالتور و کنترلها گاورنر48
161395/10/191395/10/19برون سازمانییکبار مصرف محلول تزریقی با سیستم جاذبه- 4قسمت -وسایل تزریق براي مصارف پزشکی49
161395/9/231395/9/24برون سازمانیلوله هاي محافظ هادي50
161395/10/281395/10/28برون سازمانیفیلتر هوا51
81395/11/21395/11/2برون سازمانیچینی آالت بهداشتی52
81395/11/21395/11/2برون سازمانیشیشه ساختمانی53
641395/11/21395/11/3برون سازمانیگاز اکسیژن طبی54
161395/11/51395/11/5برون سازمانیگاز وازلینه55
81395/11/51395/11/5برون سازمانیلوازم یکبار مصرف پزشکی باند کشی56
641395/11/191395/11/20سازمانیبرون لوازم یکبار مصرف پزشکی نخ بخیه و مواد آن57
161395/11/191395/11/20برون سازمانیتجهیزات سترون کننده پزشکی اتوکالو58
161395/11/51395/11/5برون سازمانیمبلمان میز و صندلی اداري و خانگی59
161395/11/121395/11/13برون سازمانیکولر آبی60
81395/11/191395/11/19سازمانیبرون اسباب بازي و روروك61
81395/12/241395/12/24برون سازمانیانواع سیم و کابل62
401395/11/31395/12/3برون سازمانیفیلتر هوا63
401395/12/41395/12/4برون سازمانیکاشی هاي سرامیکی64
81395/2/281395/2/28برون سازمانیاسباب بازي و روروك65
321395/3/101395/3/11برون سازمانیهوا) فیلتر روغن-(روغن فیلتر 66
321395/3/41395/3/4برون سازمانیفیلتر هوا67
81395/3/101395/3/10برون سازمانیکمک فنر68
161395/3/251395/3/26برون سازمانیایمنی لوازم برقی خانگی69
7201395/1/11395/3/31برون سازمانیکارآموزي برق و مخابرات70
106361395/1/130/9/1395برون سازمانیکارآموزي دانشجویی71
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صنایع غذایی و کشاورزي پژوهشکده 

مدت زمان دوره نوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تاریخ پایانتاریخ شروعساعت)نفر / (

81395/2/131395/2/13سازمانیبرون آشنایی با استانداردهاي خوراك دام و کمپوت و کنسرو72
81395/4/51395/4/5برون سازمانیتعیین مقدار رنگ سانست یلو در فرآورده هاي حجیم شده بر پایه بلغور آرد و غالت به روش اسپکتروفوتومتري73
641395/5/31395/5/6برون سازمانیآزمون هاي فیزیکو شیمیایی و آنالیز دستگاهی روغن هاي خوراکی74
961395/5/231395/5/24برون سازمانیها بر اساس استانداردهاي ملی ایرانGMOردیابی 75
2721395/7/131395/7/14برون سازمانیکنترل کیفی محیط هاي کشت و مواد مورد مصرف در آزمون هاي میکروبیولوژي76
81395/9/201395/9/20برون سازمانیاستانداردهاي حوزه آفت کش ها77
1761395/5/171395/5/17درون سازمانیآشنایی با قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد78
1281395/3/291395/4/2برون سازمانیمیکروارگانیسم هاي پروبیوتیک-دام كخورا79
321395/3/41395/3/5برون سازمانیکنترل کیفیت محیط هاي کشت 80
81395/2/131395/2/13برون سازمانیدام و کمپوت و کنسروآشنایی با استانداردهاي خوراك 81
81395/4/51395/4/5برون سازمانیتعیین مقدار رنگ سانست یلو در فرآورده هاي حجیم شده بر پایه بلغور آرد و غالت به روش اسپکتروفوتومتري82
641395/5/31395/5/6سازمانیبرون و شیمیایی و آنالیز دستگاهی روغن هاي خوراکیآزمون هاي فیزیک83
218401/1/13951395/12/30برون سازمانیکارآموزي دانشجویی84
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پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

مدت زمان دوره نوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تاریخ پایانتاریخ شروعساعت)(نفر/

161395/5/181395/5/18سازمانیبرون لفاف چند الیه مقوایی با الیه آلومینیوم85
641395/5/161395/5/19برون سازمانیروغن دنده، روغن هیدرولیک، روغن موتور و گریس86
641395/6/151395/6/16برون سازمانیانواع پارچه87
321395/7/261395/7/27برون سازمانیتایرخودرو88
161395/7/41395/7/5برون سازمانیپودرهاي آتش خاموش کننده آتش89
81395/8/41395/8/4برون سازمانی4510و 2427، 1387دمپایی بر اساس استانداردهاي ملی 90
161395/9/141395/9/15برون سازمانیتایرخودرو91
321395/9/141395/9/15برون سازمانینخ و الیاف92
161395/11/31395/11/4برون سازمانیروغن موتور93
81395/11/51395/11/5برون سازمانیدنده و هیدرولیکروغن94
81395/10/31395/10/3برون سازمانیضدیخ95
161395/10/51395/10/5برون سازمانیمایع ترمز96
81395/11/21395/11/2برون سازمانیاسید سولفوریک صنعتی97
55201395/1/11395/9/30برون سازمانیکارآموزي دانشجویی98
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دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی

مدت زمان دوره نوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تاریخ پایانتاریخ شروعساعت)نفر / (

ه و تشخیص رنگ مصنوعی در برنج و کیک و کلوچآشنایی با استانداردها و روش هاي آزمون خوراك دام،کمپوت و کنسرو،99
321395/1/301395/1/31سازمانیبرون هاي غالتفرآورده

401395/2/211395/2/21درون سازمانیآنالیز ریسک و ایمنی در تجهیزات پزشکی100
6401395/2/131395/2/14برون سازمانیکارگاه استانداردسازي101
2241395/2/71395/2/8سازمانیدرون Gum Workbenchاندازه گیري عدم قطعیت براي آزمون هاي شیمیایی با استفاده از نرم افزار 102
881395/2/121395/2/12درون سازمانیمدیریت سبز103
12801395/2/261395/2/26درون سازمانیهمیاران طرح تحول نظام استانداردسازي104
12481395/2/271395/2/29برون سازمانیISO9001:2015آشنایی با مفاهیم، تشریح الزامات و مستند سازي سیستم مدیریت کیفیت 105
991395/3/81395/3/8درون سازمانیوجود مترادف با آرامش106
ISO/IECآشنایی با مبانی و ممیزي داخلی 107 1681395/3/91395/3/11درون سازمانی17020
1041395/3/61395/3/6برون سازمانینحوه تدوین استانداردهاي ملی و بین المللی در حوزه خودرو108
3681395/4/201395/4/21درون سازمانی/ر208/111با ممیزي آزمایشگاه ها بر اساس روش اجرایی آشنایی 109
2401395/2/21395/2/2برون سازمانیبازرسی تجهیزات زمین بازي 110
3361395/2/81395/2/10برون سازمانی17020مبانی و ممیزي 111
1601395/2/121395/2/13برون سازمانی17043کاربرد در آزمون خبرگی با مقایسه بین آزمایشگاهی بر اساس استاندارد روشهاي آماري براي 13283آشنایی با استاندارد 112
1841395/2/131395/2/13برون سازمانی1و2و3پارت هاي 8987استاندارد -بازرسی تجهیزات شهربازي 113
1841395/2/141395/2/14سازمانیبرون 11389استاندارد -بازرسی تجهیزات شهربازي 114
12961395/2/221395/2/24برون سازمانی6303- 1بررسی مهمترین تغییرات مقررات نصب آسانسورهاي برقی بر اساس استاندارد 115
1281395/2/231395/2/24برون سازمانیمعیار مصرف در صنایع انرژي بر116
2401395/2/301395/2/31سازمانیبرون تجدید نظر اول بازرسی آسانسور117
1281395/3/61395/3/7برون سازمانیبازرسی تجهیزات زمین بازي 118
1761395/3/121395/3/15برون سازمانیتجدید نظر اول بازرسی آسانسور 119
2081395/3/271395/3/28برون سازمانی6303- 1آشنایی با ویرایش جدیدي استاندارد ملی 120
561395/4/11395/4/1برون سازمانیکالیبراسیون کمیت هاي فیزیکی و مکانیکی ( کمیت فشار و نیرو)121
961395/4/21395/4/2برون سازمانی17025آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ها بر مبناي استاندارد122
3361395/4/21395/4/4برون سازمانیتایید نوع خودروآشنایی با ویرایش جدید استاندارد تطابق تولید و 123
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دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی

مدت زمان دوره نوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تاریخ پایانتاریخ شروعساعت)نفر / (

1921395/3/311395/3/31برون سازمانیتجزیه، تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی و روشهاي خوب ساخت در صنایع غذایی124
1921395/3/311395/3/31برون سازمانیتدوین استانداردهاي ملی125
11521395/4/281395/4/30برون سازمانیISO9001آشنایی با ممیزي داخلی سیستم مدیریت کیفیت 126
4801395/5/51395/5/6برون سازمانیمستندسازي در روابط عمومی127
3841395/5/111395/5/12برون سازمانیمبتنی بر دماکالیبراسیون تخصصی128
3121395/5/161395/5/16برون سازمانیآشنایی با قانون بیمه تامین اجتماعی129
5281395/5/171395/5/18برون سازمانیآشنایی با قانون برگزاري و مدیریت مناقصات130
4081395/5/191395/5/19برون سازمانیتکنیک هاي تحقیق در گزینش131
2401395/5/201395/5/20برون سازمانیضوابط و معیارهاي حاکم بر گزینش132
22321395/5/231395/5/25برون سازمانیروشهاي ترجمه متون تخصصی133
7841395/5/261395/5/27برون سازمانی)2آشنایی با فرآیند تولید واحدهاي تولیدي غذاي حالل(134
1921395/4/271395/4/27برون سازمانیفوم هاي آتش نشانی135
3201395/4/261395/4/27برون سازمانیISO50001ممیزي داخلی سیستم هاي انرژي بر اساس استاندارد 136
1281395/5/261395/5/27برون سازمانیCNGآشنمایی با جایگاههاي سوخت 137
5441395/4/261395/4/27سازمانیدرون روش پاسخگویی به مراجعین و جلب رضایت ارباب رجوع138
10321395/6/61395/6/7برون سازمانیGMOآشنایی با محصوالت 139
19601395/6/61395/6/9برون سازمانیحسابداري تعهدي در بخش دولتی140
4961395/6/91395/6/10برون سازمانیکالیبراسیون تخصصی مبتنی بر فشار141
721395/5/211395/5/21برون سازمانیHSEبهداشت، ایمنی و محیط زیست 142
5761395/5/311395/6/2برون سازمانی17020تشریح الزامات، مبانی و ممیزي بر اساس استاندارد 143
2401395/4/11395/6/31برون سازمانی)1395کارآموزي دانشجویی (سه ماه دوم 144
9601395/6/131395/6/16برون سازمانی)VT-RT-RTI-PT-MT-UTآشنایی با روشهاي تستهاي غیر مخرب(145
2641395/6/161395/6/16برون سازمانیشیوه مکاتبات بین المللی146
4321395/6/241395/6/24برون سازمانیاجراي بودجه147
7041395/6/271395/6/28برون سازمانیاندازه گیري آالیندگی خودروهاي سبک و سنگین148
321395/9/21395/9/2برون سازمانیاتوکالوهاي پزشکی و کنترل کیفیت آنها149
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دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی

مدت زمان دوره نوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تاریخ پایانتاریخ شروعساعت)نفر / (

5601395/7/31395/7/4برون سازمانیتجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها150
16081395/7/51395/7/6برون سازمانیGM.PTآشنایی با آزمون مهارت مقایسات بین آزمایشگاهی 151
4481395/7/71395/7/7برون سازمانیآشنایی با قانون مالیاتهاي مستقیم و معافیت هاي آن152
6241395/7/101395/7/11برون سازمانیکالیبراسیون تخصصی مبتنی بر ابهاد153
11521395/7/121395/7/14برون سازمانیبا قانون ثبت شرکتها و عالئم تجاريآشنایی154
5601395/8/41395/8/5برون سازمانیکاربرد رایانه در آرشیو و مدیریت اسناد155
8401395/8/81395/8/9برون سازمانی8663آشنایی با روشهاي تضمین کیفیت میکروبی بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 156
5881395/8/51395/8/5برون سازمانیقوانین و مقررات جاري گزینش157
158Configure advance windows server 2012 R21961395/5/241395/8/5برون سازمانی
19921395/8/111395/8/12برون سازمانیآشنایی با امور حقوقی سازمان ملی استاندارد159
8401395/8/151395/8/16برون سازمانیمدنیآشنایی با آیین دادرسی 160
6241395/8/181395/8/19برون سازمانینقش مناطق آزاد در تعامل با اقتصاد جهانی161
9121395/8/221395/8/23برون سازمانیاصول و مبانی برنامه ریزي نیروي انسانی162
2401395/8/261395/8/26برون سازمانیآشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی163
1761395/9/11395/9/1برون سازمانیتهیه و استفاده از مواد مرجع داخلی در کنترل کیفیت نتایج164
4201395/8/21395/8/2درون سازمانیمدیریت بودجه در بخش عمومی و رویکردهاي نوین آن165
166HSE3201395/8/111395/8/12درون سازمانیعمومی
6561395/8/151395/8/16درون سازمانیآمار در فنون آزمایشگاهیکاربرد 167
6881395/8/181395/8/19درون سازمانی1تاریخ علم و تمدن اسالمی 168
7361395/8/251395/8/26درون سازمانیکاربرد نمودارهاي کنترلی در تضمن کیفیت و صحه گذاري روش هاي آزمون و کالیبراسیون169
5441395/9/161395/9/17درون سازمانیقطعیت اندازه گیري در آزمایشگاههاي آزمون با روش باال به پایینتخمین عدم 170
7201395/7/11395/9/30برون سازمانی)1395کارآموزي دانشجویی (سه ماه سوم 171
451395/7/241395/7/24برون سازمانینحوه مشارکت در تدوین استانداردهاي بین المللی172
3061395/7/281395/7/28برون سازمانینحوه تدوین استانداردهاي ملی173
1291395/7/281395/7/28برون سازمانینحوه مشارکت در تدوین استانداردهاي بین المللی174
2481395/7/281395/7/28برون سازمانینحوه تدوین استانداردهاي ملی175
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دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی

مدت زمان دوره نوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تاریخ پایانتاریخ شروعساعت)نفر / (

4201395/9/71395/9/7برون سازمانیمدیریت عملیات حسابداري انبار176
3361395/9/131395/9/14برون سازمانیاصول و کاربرد انرژي هاي تجدید پذیر (خورشیدي و بادي)177
9601395/9/141395/9/15برون سازمانیکمپین تبلیغاتی178
ISO/TS) و سیستم مدیریت صنایع خودرو IMSممیزي سیستم یکپارچه مدیریت (179 4321395/9/151395/9/17برون سازمانی196949
ISO/IECآشنایی با الزامات استاندارد 180 8321395/9/201395/9/21برون سازمانی17020
961395/5/131395/9/14برون سازمانیتایید نوع و روش اجرایی موتور سیکلت، دو، سه و چهارچرخ و تمامی قطعات فنی و اجزاء آن و الزامات ایمنیاستانداردها و مقررات 181
801395/7/11395/7/1برون سازمانی16110الزامات ایمنی و روشهاي آزمون استاندارد -وسایل بدنسازي ثابت براي فضاهاي باز عمومی 182
2641395/7/131395/7/15برون سازمانیاستاندارد اجباري ایمنی خودرو54آشنایی با 183
1681395/7/251395/7/25برون سازمانیتخصصی فوم هاي آتش نشانی (مقدماتی)184
3361395/7/281395/7/30برون سازمانیبازرسی و ایمنی جرثقیل هاي فراساحلی185
4801395/8/231395/8/23برون سازمانیCNGآشنایی با جایگا ههاي سوخت 186
2721395/9/21395/9/3برون سازمانیو استقرار آن در آزمایشگاه هاي مرجع ملی17025مبانی استاندارد 187
6241395/9/231395/9/25برون سازمانی6589- 1آشنایی با وسایل توزین غیر خودکار استاندارد 188
7841395/9/231395/9/24برون سازمانی13375نیروگاههاي بخاري، گازي و سیکل ترکیبی مشمول استاندارد ملی ایران شماره 189
3521395/9/291395/9/30درون سازمانیشناسایی خطرات190
11281395/9/291395/9/30برون سازمانیTQMسیستم مدیریت جامع کیفیت 191
2801395/8/181395/8/18برون سازمانیاستانداردسازي(نحوه مشارکت در تدوین استانداردهاي ملی و بین المللی)کارگاه 192
2401395/10/11395/10/1درون سازمانیمدیریت رفتار سازمانی193
1441395/10/131395/10/13درون سازمانیارزیابی ریسک194
1201395/10/251395/10/25درون سازمانیاخالق حرفه اي195
81395/10/191395/10/19برون سازمانیHPLCاصول اندازه گیري مایکوتوکسین ها در خوراك دام با استفاده از دستگاه 196
3841395/10/281395/10/29درون سازمانیمدیریت بحران197
ISO/IECکارگاه عملی پیاده سازي الزامات 198 6241395/11/21395/11/4درون سازمانیدر آزمایشگاه ها17025
1121395/10/231395/10/24برون سازمانیآشنایی با الزامات تایید نوع ماشین آالت خاکبرداري (راهسازي، ساختمانی و معدنی)199
ISO) در ایمنی مواد غذایی مبتنی بر استاندارد بین المللی GMP , GHPآشنایی با برنامه هاي پیش نیازي(شامل اصول 200

22002-1:2009
2081395/11/21395/11/3برون سازمانی
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دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی

مدت زمان دوره نوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تاریخ پایانتاریخ شروعساعت)نفر / (

ISO/IECمبانی و ممیزي داخلی استاندارد 201 4801395/11/261395/11/28برون سازمانی17020
ISOدر صنایع آرایشی و بهداشتی مبتنی بر استاندارد GMPاصول 202 1921395/11/121395/11/13برون سازمانی22716:2007
6481395/11/161395/11/18درون سازمانیتهیه و استفاده از مواد مرجع داخلی در کنترل کیفیت نتایج203
1021395/11/251395/11/25درون سازمانیتیم سازي و شیوه کار گروهی204
205HSE3681395/12/31395/12/4درون سازمانیبهداشت؛ایمنی و محیط زیستممیزي
1601395/12/71395/12/8درون سازمانیروش هاي نمونه برداري206
2241395/10/41395/10/5برون سازمانیآشنایی با استانداردهاي اجباري آسانسور207
1441395/10/141395/10/15برون سازمانی8663مواد مصرفی در آزمایشگاههاي میکروبیولوژي بر اساس استاندارد کنترل کیفی محیط هاي کشت و 208
1601395/10/231395/10/23برون سازمانیاصول کالیبراسیون تجهیزات دما و رطوبت209
1121395/10/301395/11/1برون سازمانیآشنایی با الزامات تایید نوع ماشین کشاورزي و تراکتورها210
961395/11/261395/11/27برون سازمانیبازرسی ساخت جرثقیل هاي سقفی و دروازه اي211
212CCNP Data Center5201395/8/81395/8/15برون سازمانی
ISO/IECارزیابی بر اساس 213 7041395/9/211395/10/22برون سازمانی17020
10241395/10/61395/10/7برون سازمانیو آخرین تغییرات و اصالحاتآشنایی با  قانون خدمات کشوري214
6241395/10/71395/10/8برون سازمانیاصول بازرسی مواد نفتی و شیمیایی215
216Share point 2013 administration4801395/10/81395/12/1برون سازمانی
3601395/10/141395/10/14برون سازمانیکارگاه تکنیکهاي تحقیق در گزینش217
3961395/10/131395/10/13برون سازمانیتکنیک هاي مصاحبه218
3041395/12/221395/12/24برون سازمانیتشریح الزامات و مستندسازي بر اساس استاندارد219
321395/12/81395/12/8برون سازمانیویژگی ها و روش هاي آزمون-نخ جراحی ، نخ دندان ، کیسه ادرار 220
161395/12/151395/12/16برون سازمانیمدیر کنترل کیفیت فرآورده عامل221
1121395/12/181395/12/19برون سازمانیفوم هاي آتش نشانی و روش هاي تست میدانی(سطح متوسط)222
1921395/12/181395/12/19برون سازمانیممیزي داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندارد223
1761395/12/81395/12/9برون سازمانیتشریح الزامات و مستندسازي بر اساس استاندارد224
1121395/12/41395/12/4برون سازمانیتخصصی فوم هاي آتش نشانی (مقدماتی)225
8161395/4/301395/5/1برون سازمانیو نحوه ممیزي داخلی1392سال 17020بیان مبانی، تشریح الزامات استاندارد ایران 226



75

دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی 

مدت زمان دوره نوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تاریخ پایانتاریخ شروعساعت)نفر / (

5281395/3/121395/3/14برون سازمانیتجدید نظر اول بازرسی آسانسور227
881395/2/211395/2/21برون سازمانیآنالیز ریسک و ایمنی در تجهیزات پزشکی228
ISO/IECآشنایی با مبانی و ممیزي داخلی 229 1281395/3/91395/3/11برون سازمانی17020
1921395/12/121395/12/15برون سازمانیCNGبازرسی جایگاه هاي 230
1381395/12/91395/12/9برون سازمانیپیمان ها و سازمان هاي بین المللی231
1141395/12/91395/12/9برون سازمانیدر مدیریت و سیاستجایگاه تکنولوژي 232
14701395/12/71395/12/9برون سازمانیآمارکاربردي233
3061395/12/41395/12/4برون سازمانیتفکر سیستمی در مدیریت سازمان ها234
17521395/12/21395/12/3برون سازمانیممیزي انرژي235
2641395/12/11395/12/1برون سازمانیتحلیل، اجرا و ارزیابی)مدیریت استراتژیک (تجزیه،236
10721395/11/261395/11/27برون سازمانیمدیریت ارتباط با مشتري237
9921395/11/241395/11/25برون سازمانیآشنایی با برنامه ریزي استراتژیک صنعتی238
9921395/11/161395/11/18برون سازمانیMSPبرنامه ریزي و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار 239
2041395/11/131395/11/13برون سازمانیامور نقلیه240
2161395/11/111395/11/11برون سازمانیبرنامه ریزي و کنترل پروژه241
7441395/11/51395/11/6برون سازمانی17025صحه گذاري روشهاي آزمون بر اساس استاندارد 242
4081395/11/21395/11/4برون سازمانیمکاتبات اداري به زبان انگلیسی243
3361395/10/251395/10/25برون سازمانیشیوه هاي تهیه گزارش خبري244
3721395/10/141395/10/14برون سازمانیآشنایی با فرق و مذاهب اسالمی245
ISOسرممیزي استاندارد 246 8401395/10/111395/10/15برون سازمانی9001:2015
1761395/11/61395/11/7برون سازمانیبازرسی پیچ و مهره247
961395/11/271395/11/27برون سازمانیتخصصی فوم هاي آتش نشانی (مقدماتی)248
1601395/10/221395/10/22برون سازمانیاصول کالیبراسیون تجهیزات فشار 249
31201395/1/11395/6/31برون سازمانیدانشجوییکارآموزي250
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سازمانیبرونطرح پژوهشی 

پژوهشکده سیستم هاي مدیریت کیفیت و بازرسی
وضعیت طرحتاریخ خاتمهتاریخ ابالغشماره ابالغعنوان طرح پژوهشیردیف

ابالغ شده---ISO/IEC17020:1392ارائه خدمات طراحی سیستم مستندسازي و آموزش براسلس استاندارد 1

2
هاي آزمون دانشگاه صنعتی در مجموعه آزمایشگاه17025ساماندهی و استقرار سیستم مدیریت آزمایشگاه براساس الزامات استاندارد 

ابالغ شده-2082661395/7/10شاهرود

پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان
وضعیت طرحتاریخ خاتمهتاریخ ابالغشماره ابالغعنوان طرح پژوهشیردیف

ابالغ شده---شرکت آقاي علیرضا رهروانبراي34انجام مشاوره و خدمات آزمون بر روي فرآورده فیلتر هوا مطابق استانداردهاي ملی ایران به شماره 3

4
به جزء 8521شیشه دوجداره طبق استاندارد ملی "انجام خدمات مشاوره و آزمون براي شرکت شیشه هورام سازه پارسیان تحت عنوان 

شرکت هورام سازه پارسیان برايآزمون چرخه آب و هوایی تسریع شده براي حداکثر سه سري 
ابالغ شده-52/2011395/11/10

ابالغ شده-1875552/1991395/11/10مدل انواع سامانه خاموش کننده آتش آیروسل پاك پایرو مطابق استاندارد ملی11انجام مشاوره و خدمات آزمون بر روي 5

6
شرکت براي14976انجام مشاوره و خدمات آزمون بر روي نمونه دریچه آدم رو و آبگیر فلزي مطابق استاندارد ملی ایرانت به شماره 

چدنیت صدر 
ابالغ شده-52/1321395/7/11

7
شرکت یزد براي14976انجام مشاوره و خدمات آزمون بر روي نمونه دریچه آدم رو و آبگیر فلزي مطابق استاندارد ملی ایرانت به شماره 

آب گستر
ابالغ شده-52/1331395/7/11

ابالغ شده-52/188شرکت پیشگامان رفیع ایرانیانبرايانجام مشاوره و خدمات آزمون و نظارت بر انجام فن هاي محوري در دماي باال 8

9
شرکت برايfi4063fانجام مشاوره و خدمات آزمون بروي فرآورده لرزه گیرهاي االستومري فلزي براساس استانداد ملی ایران به شماره 

ارتعاشات ایران
ابالغ شده-52/1791395/10/18

10
شرکت صنایع براي2667انجام مشاوره و خدمات آزمون بر روي نمونه لوله هاي دوالیه فوالدي مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 

شریف ایران 
ابالغ شده-52/1341395/7/11

خاتمه یافته52/1291394/9/41395/10/4(صنایع آروین)الکتروموتور هودمشاوره و انجام آزمون هاي مربوط به 11
خاتمه یافته52/1651394/9/151395/10/19خدمات مشاوره و آزمون بر روي فرآورده هاي الکتروموتور هاي هود شرکت آریا پالستیک12
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پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان
وضعیت طرحتاریخ خاتمهتاریخ ابالغابالغشماره عنوان طرح پژوهشیردیف

13
تدوین ساز و کار اجرایی نظارت و کنترل بر طراحی و اجراي سیستم هاي مدیریت هوشمند ساختمان مبتنی بر چارچوب نظام مهندسی و 

کنترل ساختمان کشور
خاتمه یافته4674931394/4/231395/7/4

14
شرکت 11625مشاوره درخصوص امکان سنجی ارائه خدمات آزمون به کارفرما درخصوص دستگاه آندوسکوپ شور براساس استاندارد ملی 

خاتمه یافته1395/3/171395/4/22-توسن تجهیز

15
ها و شان و گان هاي جراحی ارائه خدمات مشاوره درخصوص امکان سنجی راه اندازي آزمایشگاه به شرکت صانع طب درخصوص پوشش

هاي تمیز براساس استاندارد ملی ایران به شماره مورد استفاده در اتاق هاي عمل جراحی و لباس هاي مورد استفاده در اتاق
یافتهخاتمه 52/1161395/6/71395/6/24

خاتمه یافته52/431393/2/41395/2/13آقاي محمد علی باقريـشرکت الژید- انجام آزمون بر روي صندلی اداري گردان چرخدار16
خاتمه یافته52/261394/2/141395/2/18گروه صنعتی اعتمادـخدمات مشاوره و آزمون بر روي فرآورده شیر اجاق گاز ترموکوپل دار17
خاتمه یافته52/251394/2/141395/2/18محمود عباسی -خدمات آزمون و مشاوره بر روي فرآورده شیرهاي برنجی (شیر سیلندر گاز مایع مسافرتی) شرکت دقت 18
خاتمه یافته52/731394/4/81395/3/12ارائه خدمات آزمایشگاهی شرکت همایش گستر کیوار 19

کشاورزيپژوهشکده صنایع غذایی و 
وضعیت طرحتاریخ خاتمهتاریخ ابالغشماره ابالغشماره ابالغ / عنوان طرح پژوهشیردیف
ابالغ شده-1395/11/13پ/غ/253شرکت مرمت آثار آوامبرايانجام خدمات مشاوره براي تحقیق و توسعه کارایی آنتی میکروبی پاکت و پوشه هاي مقوایی 20

21
شده تولیدي شرکت فرآیند فرآوري زیستی بر برخی از فاکتورهاي بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم هاي کبدي بررسی تاثیر نشاسته اصالح

موش هاي صحرایی تیمار شده با رژیم غذایی پرچرب
ابالغ شده-1395/7/11پ/غ/103

ابالغ شده-انجام آزمون هاي سمیت و همولیز براي محصوالت ست سرم و میکروست به گروه تولید پزشکی ورید 22
ابالغ شده-1395/5/3پ/غ/59بررسی میزان استرولهاي گیاهی در شیرهاي طعم دار شرکت فرآورده هاي لبنی تین ایران 23
ابالغ شده-1395/9/1پ/غ/249ارائه خدمات مشاوره براي تحقیق و توسعه کنترل کیفیت براي شرکت پارس مینو 24
ابالغ شده-1395/5/3پ/غ/60شرکت فرآورده هاي لبنی تین ایرانـ هاي اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم کفیر تولید شده در داخل کشوربررسی میزان زنده مانی باکتري 25

26
شرکت نیسان برايشناسایی و تعیین مقدار سانست یلو و کارموزین در نوشابه هاي پرتقالی با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی باال 

شرق مشهد
خاتمه یافته4711181394/5/261395/2/25
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پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
وضعیت طرحتاریخ خاتمهتاریخ ابالغشماره ابالغعنوان طرح پژوهشیردیف
ابالغ شده-2421361395/10/1پیش نویس تدوین استاندارد درپوشهاي پل یاتیلنی بطري براي بسته بندي فرآوردههاي غذایی ویژگی ها و روش هاي آزمون 27
ابالغ شده-2384111395/9/23مطاله و شناسایی ویژگی هاي فیزیکی و مکانیکی پارچه هاي مورد استفاده در چادر مشکی بانوان28
ابالغ شده-1661381395/4/5ارائه خدمات آزمون به گروه تولیدي صنعتی کفش ارك 29
ابالغ شده-2403001395/9/28ارائه خدمات آزمون به واحد تولیدي صنایع چرم وطن 30
ابالغ شده-1534561395/3/9مشاوره  و ارائه خدمات آزمایشگاهی به شرکت اطلسان پارسی قم  (تشک وگال)31

32
) با دستگاه الویباند و نفوذ پذیري RYBN.FACـگاردنرـ سیبلتـکلترنگ سنجی در مقیاس هاي  مختلف (ارائه خدمات آزمون

نمونه 50براي 
ابالغ شده-1683751395/4/9

ابالغ شده-2120961395/7/19مشاوره و ارائه خدمات آزمایشگاهی به شرکت جهان رنگین آزما33
خاتمه یافته2485061395/10/131395/11/9شرکت صنایع آتش بس برايانجام مشاوره خدمات و آزمون جهت آزمون هاي کف آتش خاموش کن 34
خاتمه یافتهa944122621392/6/261395/6/14هاي کیفی روغن پالم صنعتی و روغن پالم کرنل صنعتی به منظور تدوین استانداردهاي ملیتعین شاخص35
خاتمه یافته4807641394/8/271395/11/25راقارهفانرژي سازان تعیین شاخص هاي فرآورده ژل آتش زا به شرکت-ارائه خدمات آزمایشگاهی 36
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طرح پژوهشی درون سازمانی

پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان
وضعیت طرحتاریخ خاتمهتاریخ ابالغشماره ابالغعنوان طرح پژوهشیردیف

ابالغ شده-1426291395/2/13بررسی شاخص هاي معماري ساختمان سبز 1
ابالغ شده-1426851395/2/13بررسی ویژگی هاي مهندسی شاخص ساختمان سبز2
ابالغ شده-2420591395/10/1بررسی قابلیت اطمینان تجهیزات الکتروشوك در بیمارستان از دیدگاه اندازه شناسی3
خاتمه یافته1395/3/17--) تولید شده در ایران بندي (استریل و غیر استریل سادهویژگی هاي عمده و بحرانی گازهاي زخممقایسه 4
خاتمه یافته1395/3/25--مطالعه اي در ارزیابی شرایط عملکردي و ایمنی تجهیزات الکتروسرجري در شش بیمارستان 5
خاتمه یافته4633841394/3/121395/10/11طراحی مدلی بهینه براي پیش بینی بازه زمانی کالیبراسیون تجهیزات پزشکی 6

پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزي
وضعیت طرحتاریخ خاتمهتاریخ ابالغشماره ابالغعنوان طرح پژوهشیردیف

خاتمه یافته1014091392/2/281395/4/12بررسی ویژگی هاي  شیمیایی و میکروبی شیر خام شتر 7
خاتمه یافته4374121393/4/201395/4/14بررسی سمیت کلیوي نانو لوله هاي کربنی در موش صحرایی8

پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
وضعیت طرحتاریخ خاتمهتاریخ ابالغشماره ابالغعنوان طرح پژوهشیردیف

ابالغ شده-2384051395/9/23پلی اتیلن متاالیزشده با آلومینیوم جهت بسته بندي نوشیدنی هاي اسیدي-ارزیابی فیلم هاي بر پایه لمینت پلی استر 9
ابالغ شده-DEX190071395/5/27) و آنالیز عنصري اشعه ایکس ATR-FTIRشناسایی اندود سطح کاغذ و مقوا با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز (10
خاتمه یافته1411899071395/5/271395/12/14و 20402هاي مرجع براساس استانداردهاي ملی تهیه پودر11
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طرح پژوهشی و تحقیقاتی اعتبارات ابالغی سازمان ملی استاندارد 

بازرسیپژوهشکده سیستم هاي مدیریت کیفیت و 
وضعیت طرحتاریخ خاتمهتاریخ ابالغشماره ابالغعنوان طرح پژوهشیردیف

خاتمه یافته4290701393/5/281395/6/15بررسی تکالیف قانونی و احصاء استانداردهاي مرتبط1

پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
وضعیت طرحتاریخ خاتمهتاریخ ابالغشماره ابالغعنوان طرح پژوهشیردیف

خاتمه یافته4685361394/5/51395/7/18طرح متمرکزـبررسی عملکرد شارژکنندگان کپسولهاي آتش خاموش کن 2
خاتمه یافته1395/3/16-920801030ویژگی ها و روش هاي آزمون ـ سدیم دي متیل دي تیو کاربامات مورد مصرف در صنعت پالستیک 3

(دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی)ستاد
وضعیت طرحتاریخ خاتمهتاریخ ابالغشماره ابالغعنوان طرح پژوهشیردیف

ابالغ شده-1940141395/6/6تعیین اولویت هاي آموزشی کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران و ادارات کل مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان استاندارد4
ابالغ شده-1324171395/1/21) و کارشناسان استانداردQCاطالعاتی جامع رشته هاي مورد پذیرش براي مدیران کنترل کیفیت (تهیه بانک 5
ابالغ شده-1321661395/1/21تدوین روند فرآیند و تهیه محتواي دوره هاي کارآموزي در زمینه محصوالت ( کاال و خدمات ) مشمول استاندارد اجباري ( فاز دوم)6
خاتمه یافته1221681395/1/211395/4/27تلفیق مفاهیم استانداردسازي در کتب درسی7
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