
 

 

 

 

 87 هاي علمي و صنعتي ايران در سالهشبرنامه عملياتي سازمان پژو

 ومیـت و روابط عمـحوزه رياس 

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

 )میلیون ریال(
  مسئول پیگیري و اجرا

کمی و اهداف 

 برنامه کیفی
 توضیحات

 از محل سازمان
از سایر 

 منابع

روابـط دفتـر ریاسـت و 

 عمومـی

بـرنامـه هاي  ارزشی و فرهنگی 

)برگزاري مراسم، نشست ها و 

 مناسبتها

    - 20 برگزاري جشن میالد حضرت فاطمه زهرا)س( .1

    - 30 مراسم تجلیل از پرسنل فضاي سبز .2

دعوت از سخنران برجسته جهت روز تبلیغ و اطالع رسانی  .3

 دینی
5/2 -    

    - 20 ي )عج(جشن میالد حضرت مهد .4

مراسم تجلیل از فرزندان ممتاز همكـاران، اـانواده هـا و     .5

 تجلیل از بازنشستگان سازمان
300 -   

پذیرایی  240.000.000جوائز 

 60.000.000و اجرا 

مراسم سـوگواري سـا ر شـهیدان حضـرت ابـا عبـدا...        .6

 الحسین)ع(
10 

 20 مراسم دهه فجر .7

 10 ، نشستهاي دراواستی از واحدهاي دیگرگردهمایی ها .8

 تحقیقات و نظرسنجی

استفاده از نیروهاي مجرب اارج از سازمان جهـت افكـار    .1

 سنجی
100 

و .  ارید نرم افزار هاي مربوط به تحقیقات و افكار سـنجی   2

 سایر نرم افزارها
30 

 چاپ و انتشارات

 20 بتهاچاپ بنرهاي تبلیغاتی و مناس .1

 200 چاپ بروشور، فولدر و کتابچه راهنماي سازمان .2

.   چاپ ابرنامه داالـی )ماهنامـه(تمام رنگـی در هشـت     3

 صفحه با طراحی، ویرایش و...
60 



 

 87 هاي علمي و صنعتي ايران در سالهشبرنامه عملياتي سازمان پژو

 ومیحوزه رياسـت و روابط عمـ         

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

مسئول پیگیري و  )میلیون ریال(

 اجرا

کمی و اهداف 

 برنامه کیفی
  توضیحات

 از سایر منابع از محل سازمان

دفتـر ریاسـت و روابـط 

 عمومـی

 برنامه هاي تبلیغاتی

 جشنواره هاي جوان و بین المللی اوارزمی .1
در سر فصل 

 جشنواره هبودج

 5 قاب عكس

 50 شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش

سـاله پـس از پیـروزي     30شرکت در نمایشگاه دستاوردهاي 

 تحقیقات و فناوري  انقالب وزارت علوم،
50 

 بـرنامـه ارتباطـات و مالقاتهـا
نشست ریاست سازمان بـا واحـدها، افـراد و گردهمـایی      .1

 نهسا 
30 

بـرنـامـه هــاي تبلیغاتی در رسانـه هاي 

 گانـیهم

تهیه فیلم از فعالیتهـاي سـازمان ارتبـاط بـا رسـانه هـا،        .2

 ابرگزاریها و مطبوعات
200 

 و صرفه جویی بـرنامـه هـاي بهـره وري
دوره هاي آموزشی کوتاه مدت )با استفاده از پرسنل برگزاري 

 واحد روابط عمومی(
1 

 سایـر بـرنامـه هـا

 U 5. تعمیر و نگهداري تجهیزات سالنهاي آمفی تأتر و سالن 1

 400 . ارید تجهیزات جهت تكمیل سالن هاي همایش2

 5 . مواد و ملزومات مصرفی3

 - اجاره سالن ها )با مشارکت واحد پشتیبانی(



 

 87 هاي علمي و صنعتي ايران در سالهشوبرنامه عملياتي سازمان پژ

  حوزه رياسـت و روابط عمـومی

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

 اهداف کمی و کیفی برنامه مسئول پیگیري و اجرا )میلیون ریال(

 از سایر منابع از محل سازمان

مدیریت برنامه ریزي و تحول 

 اداري

ـــب ـــ هـرنام ـــام مرـ  ـــ  ه ـــا ـیـن ط ب

ـــه ـ بــه ــــه    ـــا ـ بـرنـام سیـاستهـ

 سـازمـان

 شجاعی -تراب زاده - - سازمان 1387تنظیم و تدوین برنامه عملیاتی سال 

 استفاده بهینه از امكانات موجود سازمان -

ــدها و     - ــاله واح ــاي یكس ــه ه ــین برنام تعی

 پژوهشكدهها

 جلوگیري از اتالف منابع -

 - - سازمان 1387ه برنامه اي سال تنظیم و تدوین بودج
ــراب زاده  -شــجاعی -ت

 رضایی

 استفاده بهینه از منابع سازمان -

هر یک از حوزه ها و پژوهشـكده   سهمتعیین  -

 ها از منابع اعتباري جاري و درآمدها

بررسی، شناسایی و اعالم ردیفهاي بودجه اي که سـازمان  

 می تواند از آنها بهره مند گردد
 یرضای - -

افزایش منابع اعتباري سـازمان جهـت اجـراي    

 طرحها و برنامه هاي مصوب

بـرنامــه هـــام مرـ ــط بــا ـــس ـــه     

ـــ  ـ   ـــرم ـ ـیزناب ـــرنامه ین فرهنـــب ب

بـه ــه ینــرم ـ نهاهننـــه نــرهن  ن هی 

 سازمـان

انتخـاب تعریف و اصطالحــات برنامـه ریـزي، ارزیـابی و     

ن در سایت طرح و برنامه بودجه ریزي و سیستم ها و ارائه آ

یک پیام( براي آشـنایی کلیـه همكـاران بـا      -)یک سخن

 مفاهیم کاربردي و تخصصی برنامه ریزي

 شجاعی  -تراب زاده - -
نهـادینـه کـردن برنـــامه ریـزي، ارزیـابی و    

 بودجه ریزي در سازمان

توسعـه فرهنگ ارزیابـی، دراواسـت گـزارشـات ادواري 

 حوزه ها و پژوهشكده ها و اودارزیابی از
 فرهنگ سازي و آموزش نحوه ارزیابی فعالیتها حمزه لوئی -تراب زاده - -

فعالیـت هاي آموزشـی مستمـر در ارتباط با برنامه ریـزي  

و چگونگی تدوین آنها، ارزیابی و نحوه تـدوین گزارشـات   

ارزیابی با ارتباط متقابل الكترونیكی و حضوري با حوزه هـا  

 شكده هاو پژوه

 حمزه لوئی -تراب زاده - -
تـوسعـه فرهنـگ آیـنــده نـگــري و اـود  

 ارزیابی در سازمان

 

 

 



 87 هاي علمي و صنعتي ايران در سالهشبرنامه عملياتي سازمان پژو

  حوزه رياسـت و روابط عمـومی

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

 اهداف کمی و کیفی برنامه و اجرامسئول پیگیري  )میلیون ریال(

 از سایر منابع از محل سازمان

مدیریت برنامه ریزي و تحول 

 اداري

 بـرنامـه هـام بهـره ـیم

الكترونیكی کردن کلیه فعالیت هـاي دفتـر و برقـراري    

ارتباطات و مكاتبات از طریق شبكه و اتوماسـیون اداري  

 بین همكاران و کل سازمان

- - 
حمـــزه  -حیـــدري

 تراب زاده -لوئی
 سرعت بخشیدن به انجام فعالیت ها

تقسیم کار و تخصصی نمودن فعالیت ها برحسب توانایی 

 و عالئق همكاران
- - 

 -تراب زاده -حیدري

 حمزه لوئی
 استفاده بهینه از حداقل نیروي انسانی موجود

 و سرعت بخشیدن به فعالیت هاافزایش بازدهی  صادقی - - ایجاد پایگاههاي آماري الكترونیكی

بـرنامــــه هــــام مرـ ــــط بــــا 

 ــیـنـ  گـرـیشـات ـهــیم

 صادقی  -تـراب زاده - 40000000 تدوین و تنظیم کارنامه عمومی سازمان

 مجلد کارنامه عمومی 500انتشار 

آگاه سازي جامعه مخاطبان سازمان از عملكـرد و  

 فعالیت هاي سازمان

 -رش ارزیابی فعالیت هـاي پژوهشـی  تهیه و تدوین گزا

 فناوري
 تجزیه و تحلیل عملكرد پژوهشی سازمان صادقی  -تراب زاده - -

 - - تهیه و تدوین گزارش ارزیابی فعالیتهاي حمایتی سازمان
 تــراب زاده 

 شجاعی  -صادقی
 تجزیه و تحلیل عملكرد حمایتی سامازن

عاونت فنـاوري  تهیه گزارشات مورد نیاز وزارت متبوع، م

ریاست جمهوري و مجلس شوراي اسـالمی و ... حسـب   

 دراواست

 پاسخگویی مناسب به مسئولین سطوح با تر صادقی  -تراب زاده - -

 ریالی 250 استقرار نظام پیشنهادها بـرنامـه هـام ـحــل ـهـیم

سایر امكانات 

و تجهیزات 

اشاره شده در 

 طرح

صادقی و سایر  آقاي

 اعضاء

ــاد - ــراي  پی ــذب و بررســی و اج ــام و ج ــازي نظ ه س

 پیشنهادات

تفاوت واگذاري با بخش اصوصی با مدیریت دفتـر و   -

اســتفاده از کارکنــان اــارج از ســازمان و تهیــه نــرم 

افزارهاي آموزشی میزان صرفه جویی اواهد بود که در 

 برنامه صرفه جویی قرار دارد.

 

 



 87 نعتي ايران در سالهاي علمي و صهشبرنامه عملياتي سازمان پژو

 حوزه رياسـت و روابط عمـومی

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

 اهداف کمی و کیفی برنامه مسئول پیگیري و اجرا )میلیون ریال(

 از سایر منابع از محل سازمان

مدیریت برنامه ریزي و 

 تحول اداري

 بـرنامـه هـام ـحــل ـهـیم

     اهبردي کمیته تخصصی سیستم ها و روشهاتشكیل و ر

     راهبردي و توسعه کمیسیون بهره وري و تحول اداري

ـــ     ـــام ـ ــ ـــه هــ بـرنـامـ

 سیـستـم ها ـ فرـننیها

 دفتر طرح و برنامه - 60 تیپ سازي قراردادهاي مختلف سازمان

موجب صرفه جویی در زمان و نیروي انسـانی   اصالح فرایند -

 .د بوداواه

 تقسیم کار  -

تفصیلی شـرح واـایف    -تهیه مجموعه سااتار سازمانی

 مشاغل
 آقاي رجب پور  

تهیه و جمع آوري بسته پیشنهادي سااتار تفصـیلی و شـرح   

 مشاغل

توسعه نظام ارزیابی عملكـرد و بازنگري در شااصـها و  

جمع آوري داده هاي عملكرد سازمان از بعـد عمـومی و   

 ااتصاصی

 کارآمد نمودن نطام با روشهاي نرم افزاري حمزه لوئی-صادقیآقایان  - 40

 بـرنامـه هـام  ـرفـه  ـنـ 

تحلیــل و عارضــه یــابی عملكــرد ســازمان و پیشــنهاد 

 روشهاي بهبود و استاندارد سازي نرخ شااص ها
 لوئی حمزه -صادقـیآقایان  - -

ان و تهیه گزارش تحلیل و عارضه یـابی از عملكـرد سـازم     -

 پیشنهاد روشهاي بهبود

دسترسی به برون دادهاي ناشی از اداف تعیین شده در نظام  -

 پیشنهادات

صرفـه جویـی در هـزینـه تمام شـده جهـت اسـتقرار  

 نظام پیشنهادات توسط همكاران سازمان
    

سودآوري و صرفه جویی در مصرف منابع ناشی از اجراي 

 نظام پیشنهادات
    

 نـر بـرنامـه هـاسا

تهیه و تدوین و ارسال تعاریف و  مفاهیم حوزه پژوهش و 

 فناوري براي کمیته آماربخشی
 تهیه واژگان به منظور اربیات مشترک حمزه لوئی - -

تعریف اقالم آمـاري سـازمان بـراي آماربخشـی وزارت     

 متبوع
 اقالم آماري سازمان حمزه لوئی - -

 

 



 87 هاي علمي و صنعتي ايران در سالهشن پژوبرنامه عملياتي سازما

  حوزه رياسـت و روابط عمـومی

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

 مسئول پیگیري و اجرا )میلیون ریال(
 کمی و کیفیاهداف 

 برنامه
 توضیحات

 از سایر منابع از محل سازمان

 امور حقوقی مدیریت

بـه پــرـنـیه هام بـرنامــه یسیــیگـ  

 م ــق ـ  ـایم

 مورد 40رسیدگی وصول مطالبات معوق  .1

300 - 
 جواد حمیري

 توفیق جمالی

 مورد 20

ــه  ــت هزین هــاي  باب

الزحمة  حق –دادرسی 

نشرآگهی  -کارشناسی

الوکالـه و انجـام    و حق

 مأموریت شهرستانها

 مورد 17 مورد 17رسیدگی دعاوي مطروحه له سازمان  .2

 مورد 8 مورد  8ی دعاوي مطروحه علیه سازمان رسیدگ .3

 مورد 110 مورد 110هاي جریانی  رسیدگی پرونده .4

 بـرنامـه هـام بهـره ـیم ـ  رفه  ـن 

حداکثر استفاده از توان کاري و تخصصی نیروي انسانی  .1

 شاغل در دفتر .

 استفاده از اتوماسیون اداري . .2

 تهیة فرمت براي قراردادها . .3

 استفاده به موقع از قوانین و مقررات جاري . .4

 اقدام همزمان روي موضوعات مشترک. .5

مذاکره با طرفین مقابل به منظور حصول نتیجـة قطعـی    .6

 قبل از طرح دعوا .

 ارائه ادمات مطلوب و به موقع همكاران .7

- - 

 صدیقه حمید زاده

 جواد حمیري

 توفیق جمالی

 سوسن وثوقی

سـرعت بخشـیدن بـه    

 امور محوله

قلیل و کـاهش زمـان   ت

 انجام کار

- 

 سانـر بـرنامـه هـا

تهیه و تدوین روش کار با توجه بـه قـوانین و مقـررات     .1

 مربوطه .

ها  استفاده از فرمهاي تهیه شده و اصالح و بازنگري آن  .2

 در صورت نیاز

- - 

 صدیقه حمید زاده

 جواد حمیري

 توفیق جمالی

ــهاي   ــتفاده از روش اس

ــیش ــده در  پ ــی ش بین

 امور مربوطهانجام 

- 

 

 

 



 87 هاي علمي و صنعتي ايران در سالهشبرنامه عملياتي سازمان پژو        

 معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين الملل حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

مسئول پیگیري و  )میلیون ریال(

 اجرا
 توضیحات برنامه کمی و کیفیاهداف 

 از سایر منابع ل سازماناز مح

4 
جشنواره و  مدیریـت

 همكاریهاي بین الملل

برنامه هـام برگـرـیم  وـنــیه ـ    

 نمانوگاه

 - 5،050 المللی اوارزمی ـ برگزاري بیست و دومین جشنواره بین 1

دبیراانه جشنواره          

المللی و جوان  بین

 اوارزمی

 

هاي  شناسایی، جذب و پذیرش طرح

ها  به دبیراانه ، ارزیابی طرح ارسال شده

هاي برتر و برگزاري  و انتخاب طرح

المللی اوارزمی در نیمه  جشنواره بین

و جوان در هفته  87اول بهمن ماه 

 آذرماه( 25پژوهش)

 

 

 

 

 

 - 2،490 ـ برگزاري دهمین جشنواره جوان اوارزمی2

هـاي برگـزاري و اجرایـی جشـنواره      تصویب آئین نامه -3

 المللی اوارزمی ینب
100 - 

هـاي برگزیـده در    ـ برگزاري نمایشـگاه دائمـی از طـرح     4

 المللی و جوان اوارزمی در سازمان جشنواره  بین
- - 

ـ برگزاري اولین دوره مسابقات ملـی ربوکـاپ )در قالـب    5

 برگزاري جشنواره جوان اوارزمی
- 3،000 

هـاي   پیشـین  جشـنواره   طرح برگزیـدگان  30انتخاب  -6

 المللی اوارزمی و جوان بین
- - 

هـاي شـرکت    آمار طرح 10٪ـ تالش براي افزایش حداقل 7

 المللی اوارزمی هاي جوان و بین کنندگان جشنواره
- - 

 المللی ـ تهیه بولتن بیست و دومین دوره جشنواره بین 8

قـط عنـوان   اوارزمی به زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه )ف

 طرح(

65 - 
 یک بولتن

 

 یک بولتن - 14 ـ تهیه بولتن دهمین دوره جشنواره جوان اوارزمی 9

بریس  ـض یت گذشته ـ ه مـرناـب

ــس ه ـب اه بی  ـلملل   ونـــیه 

 خــیزمـ 

المللـی   مطالعه چگونگی انتخاب برگزیدگان جشنواره بـین 

 اوارزمی
100 - 

موسسه مطالعـات و  

ات فناوري از تحقیق

طریق اجـراي یـک   

طرح پژوهشی براي 

 دبیراانه جشنواره

 - یک طرح پژوهشی
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  معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين الملل حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

مسئول پیگیري و  )میلیون ریال(

 اجرا

 کمی و کیفیاهداف 

 برنامه
  توضیحات

 از سایر منابع از محل سازمان

4 
جشنواره و  مدیریـت

 همكاریهاي بین الملل

ـــرنـب ـــه  هـامـ ـــام ـــس ـ هـ

 یــبــط بی  ـلملل

افتتاح مرکز انتقال علوم و فناوري اتحادیه همكاریهاي منطقـه  

 اي کشورهاي حاشیه اقیانوس هند
2000 - 

  دکتر مولی نژاد

انتقال و تبادل علوم و فنـاوري در  

 سطح منطقه اي و بین المللی

 - 5 انتشار ابرنامه علوم و فناوري سازمان به زبان انگلیسی

معرفی دسـتاوردهاي محققـین و   

پژوهشگران سـازمان و کشـور در   

 عرصه بین المللی

ــا ـ   ــرـیم هـیه ه ـــه برگ بـرنام

ـــام مو ــا نایگاههـ ـــرا بـ تـ

 نوــیهـام هـسـت

 . برگزاري دوره آموزشی مذاکرات سـازمان جهـانی تجـارت    1

(WTO)یبا همكاري بانک توسعه اسالم 

هریک از دوره ها 

ــاي   ــاه ه و کارگ

ــی  آموزشـــــ

ــا  40حــدود  50ت

ــال   ــون ری میلی

درآمد زایی دارند 

که هزینـه هـا از   

ــل  ــین محـ همـ

 تأمین می شوند.

 

 دکتر مولی نژاد

 

ی همكاران سازمان ارتقاء دانش فن

و عالقمندان به مباحث مطرح شده 

در دوره هاي مذکور در سطح ملی 

و منطقه اي و بهره مندي از اساتید 

صاحب نظر  اارجی در این زمینـه  

 ها

.  برگزاري دوره آموزشی تجاري سازي فنـاوري بـا همكـاري    2

 موسسه بانک جهانی
  

یوتكنولوژي کشـاورزي در  .  برگزاري کارگاه آموزشی تأثیر ب3

 APCTTایمنی مواد غذایی و فقرزدایی با همكاري 
  

.  برگزاري کارگاه آموزشی کـاربرد بیوتكنولـوژي در ایمنـی    4

 APCTTموادغذایی و محیط با همكاري 
  

.  برگزاري کارگاه آموزشی پیش بینی زیستی و ارزش گیاهان 5

 APCTTكاري دارویی در بازارهاي جهانی با هم
  

.  برگزاري کارگاه آموزشی تجاري سازي نوآوري هاي محلـی  6

 APCTTبا همكاري 
  

المللی  . شرکت در اجالس هاي سا نه نهادهاي تخصصی بین7

از جمله 
COMSATS,COMESTECH,APCTT,CSTD,… 

30- 20 

هزینه شرکت در 

 هر اجالس

  دکتر مولی نژاد 

کشـوري در   ارائه مقاله و گـزارش 

زمینه همكاریهاي مشترک علمی و 

ــراهم نمــورن امكــان  ــاوري، ف فن

 مناسب براي گسترش همكاري
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  معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين الملل حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

 توضیحات برنامه کمی و کیفیاهداف  مسئول پیگیري و اجرا )میلیون ریال(

 از سایر منابع از محل سازمان

4 
جشنواره و  مدیریـت

 همكاریهاي بین الملل

ـــره ـیم ـ    ـــام به ـــه ه بـرنام

  رفـه  ـنـ 

هاي آموزشی مورد نیاز به منظور افزایش توانمنـدي   ـ پیش بینی دوره1

 همكاران
30 - 

 دبیراانه جشنواره   

 دوره آموزشی 10
)به ازاي هر یک از همكـاران   

 یک دوره آموزشی(

- 

 

 - - - 100 هاي موثر همكاران هاي  زم در راستاي فعالیت ـ پیش بینی مشوق2

ـ تامین نیروهاي متخصص و ثابت در راستاي همكاري با سایت فارسی 3

دبیراانه و همچنین بـه کـارگیري   ها، نیروي جایگزین  و  تین جشنواره

 یک نیروي انسانی براي بخش ربوکاپ

  نفر 3 - ×

المللـی و جـوان    هـاي جشـنواره بـین    ـ ارتقاء و به روز رسانی سایت4

 اوارزمی اعم از طراحی و اطالع رسانی
× - -  

هاي قبلـی جشـنواره    ل و بازنگري بانک اطالعاتی دورهكمی و کیفیـ ت5

 اوارزمی المللی بین
× - - - 

ـ تالش براي راه انـدازي سیسـتم جسـتجوي اطالعـات برگزیـدگان      6

 ها جشنواره
× - -  

ـ تالش براي راه اندازي سیستم اتوماسیون پذیرش و ثبـت پرسـش     7

  المللی و جوان اوارزمی هاي جشنواره بین نامه

 

× 
- - 

هـاي امـور    هزینهکاهش 

 چاپی جشنواره

ي دوره ها و کارگاه هاي آموزشی فوق ا شاره به نحو شایسته برگزار -8

 و با کیفیت مطلوب و  با بهره مندي از حداقل امكانات و نیروي انسانی
- - 

 دکتر مولی نژاد

 

ــور   ــه منظ ــره وري ب به

استفاده بهینه از منـابع و  

 نیروي انسانی

کـم  دعوت از شرکت کنندگان کشورهاي عضو اکو و سایر کشورهاي  -9

هزینه منطقه جهت شرکت در دوره هاي بین المللی بـه منظـور صـرفه    

 جویی در هزینه ها

- - 

 
صرفه جویی در بكارگیري 

 منابع مالی
انتشار ابرنامه علوم و فناوري با در نظـر گـرفتن حـداکثر صـرفه      -10

 جویی
- - 
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  معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين الملل حوزه 

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

 مسئول پیگیري و اجرا )میلیون ریال(
 کمی و کیفیاهداف 

 برنامه
 توضیحات

 از سایر منابع از محل سازمان

4 
جشنواره و  مدیریـت

 همكاریهاي بین الملل
 ـه هـام هی مـیزـنـ بـرنام

المللـی و   هـاي بـین   هاي مالی براي جشنواره جلب حمایت

 جوان اوارزمی

 هاي جشنواره( هاي مرتبط با فعالیت )سازمان

 

- 

 

- 

 

 دبیراانه جشنواره

نهــاد و  100مكاتبــه بــا 

ارگـــان  اصوصـــی و 

دولتی در راستاي کمک 

ــانی و حمایــت از   رس

 ها جشنواره

- 

و کارگاه هاي آموزشی فـوق الـذکر بـا    . برگزاري دوره ها 1

» بهره مندي از کمک مالی بانک توسعه اسالمی براي دورة 

 «WTOمذاکرات 

. دریافت شـهریه از شـرکت کننـدگان در شـش دوره و     2

 کارگاه آموزشی

.کسب حمایت  نهادهاي حمایت کننده از جشنواره بـین  3

المللی اوارزمی در قالب ااتصاص کمک هزینه به برگزاري 

 جشنواره

. ااذ جوایز نقـدي برگزیـدگان جشـنواره بـین المللـی      4

 اوارزمی از نهادهاي بین المللی حمایت کننده

  

 دکتر مولی نژاد

 

کمک به درآمد زایی 

 سازمان
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  ين المللمعاونت اطالعات علمی و همکاريهای ب حوزه 

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

مسئول پیگیري و  )میلیون ریال(

 اجرا

 کمی و کیفیاهداف 

 برنامه
  توضیحات

 از سایر منابع از محل سازمان

5 
مدیریـت آموزشهـاي 

 تخصصـی

 -بـرنامـه هـام سفرهــام للمــ   

 ـخصصـ 

و کارکنان حوزه انجام سفرهاي علمی اعضاء هیات علمی 

 ستادي در سازمان
168 - 

مدیریت آموزشهاي 

 تخصصی
 مورد 12 

 16800= د ر 200روز   7فـر    ن  12

 میلیون ریال 168 = د ر

 مورد 6 "  - 69 - هام پیونهاهم  بریس  نتاب 

ــاب    - ــر کت ــی ه ــه کارشناس هزین

 میایون ریال9ریال جمعاً  000/500/1

ن و پرداات کمک هزینه به مـللفی  -

میلیون ریـال   10مترجمین هر کتاب 

 میلیون ریال 60جمعاً 

برگرـیم نایگاههام  مـزش  

 ـخصص  ـ سخنرـنیهام للم 
 مورد 5 "  - 10 هاي آموزشی برگزاري دوره 

ریــال جمعــاً  2/000/000هــر جلســه 

 ریال 10/000/000

 هـیه  مـزش  خایج ـز سازمان
زشی به اارج از هاي آمو معرفی کارکنان جهت طی دوره

 سازمان
 مورد 10 "  - 10

 10میلیــون ریــال جمعــاً  1هــر نفــر 

 میلیون ریال

 هام هی میزـن  برنامه
هاي آموزشی ـ تخصصی براي افراد اارج  برگزاري دوره

 سازمان
- 

ار محل پرداات 

 هزینه ثبت نام
"  - - 
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                            معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين الملل حوزه 

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

 توضیحات برنامه کمی و کیفیاهداف  مسئول پیگیري و اجرا زمان بندي برنامه )میلیون ریال(

 از سایر منابع از محل سازمان

دیریـت کتابخانـه و مرکـز م

اسنـاد

 برنامه ـأمی  منابع  ینی -1

 اردیبهشت - 60 کتب  تین یارانه اي نمایشگاهی

 گروه مجموعه سازي

در ااتیار گذاشتن منابع علمـی  

مناسب براي حفظ کاربران فعلی 

و جذب کاربران جدیـد. یكـی از   

مهمترین عوامل جذب مخاطـب  

 درکتابخانه، غنی و به روز بـودن 

 منابع علمی آن است   

به شرط تأمین 

 اعتبار

 مداوم - 250 کتب  تین سفارشی

 مداوم - 40 کتب فارسی

 آبان - 1500 نشریات  تین

 مداوم - 7 نشریات فارسی

 مداوم - 22 استاندارد هاي جهانی و ملی

 مداوم - 5 لوحهاي فشرده

 آذر - 1404 رونیکمنابع الكت

برنامه ـجهیر ـ بازسازم  -2

 نتابخانه

 تاایر دو ساله -  500 بازسازي و تامین امنیت فیزیكی

 مدیریت پشتیبانی

رفع عوامل اطرزا در سـااتمان  

 کتابخانه

به شرط تامین 

 اعتبار 

 تیر -  RFID 900طرح راه اندازي سیستم 

ــتم   ــک سیس ــري از ی ــره گی به

ارچه براي ارتفـاء  پیشرفته یكپ

کیفی امور کتابداري، اـدمات  

 امانت و امنیت منابع 

برقراري تسهیالت قابل قبـول و   تیر -  15 دو دستگاه یارانه

مناسب براي بهـره بـرداري از   

اــدمات الكترونیــک توســط  

مراجعین در دفتر اطالع رسانی 

تیر 2یک دستگاه فكس در سازمان مرکزي
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                           معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين الملل حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

 زمانبندي برنامه )میلیون ریال(
مسئول پیگیري و 

 اجرا
  توضیحات برنامه کمی و کیفی و کیفیاهداف 

 از سایر منابع از محل سازمان

مدیریـت کتابخانـه و 

مرکـز اسنـاد

برنامه ـیـ اط  ـ همكایم با  -3

 سانر نتابخانه ها

قرارداد با مرکز اطالع رسانی منطقــه اي  

 علوم و فناوري
 مداوم  - -

 گروه مجموعه سازي

،  LHLتامین منابع علمـی از طریـق   

 ز بانكهاي طالعاتی فارسیاستفاده ا

عضویت و اـدمات رسـانی در طرحهـاي    

غدیر و امین
مداوم --

تبادل کتاب و مقاله بین کتابخانه هاي 

 وزارت علوم 

قرارداد همكاري با مـراکز دانشگــاهی و  

پـژوهشی ، پارکها و مراکز رشد 
مداوم --

تبادل اطالعات و به اشـتراک گـذاري   

ـ  ی و ارائـه اـدمات حتـی    منابع علم

 بصورت یكطرفه

بـرنامـه هــام بهـره ـیم ـ    -4

  رفـه  ـنـ 

دیجیتایز کردن برای منابع چـاپی مثـل   

 گزارش طرحها  
50 -   

 گروه ادمات فنی

حفظ منابع ارزشمند سازمان با امكـان  

 دسترسی بهینه 

 شهریور -  6 ایجاد پایگاه کتب الكترونیک

زشهاي افزوده براي ایجاد محیطی با ار

ــک و   ــب الكترونیـ ــتفاده از کتـ اسـ

جلـوگیري از دان لودهــاي تكــراري و  

 اشغال پهناي باند سازمان

راه اندازي سیستم صدور و ارسال اعالمیه 

 هاي امانت از طریق پیامک
 تیر - -

برقراري ارتباط با اعضاء با اسـتفاده از  

 محیطهاي پر مخاطب و موثر

 2توضیحات در قسمت   RFIDستم پیاده سازي سی

   گروه ادمات فنی       حذف سیستمهاي دستی 

وابســـته بـــه 

  RFIDاجـراي  

 یا موارد مشابه
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 معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين الملل حوزه

ف
دی
ر

 

 حشر برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

 )میلیون ریال(
زمان

بندي 

 برنامه

مسئول پیگیري و 

 اجرا
 توضیحات و کیفی برنامه اهداف کمی

 از سایر منابع از محل سازمان

مدیریـت کتابخانـه و 

مرکـز اسنـاد

 بـرنامـه هـام هی مـیزـنـ 

 - - ارائه ادمات بهره برداري از منابع الكترونیک

 ه ادمات فنیگرو مداوم

اشاعه عمومی اطالعات و جبـران  

 بخشی از هزینه ها
 

 - - BLسفارش و تأمین مقاله و کتاب از 

 کسب در آمد

 

 - - دریافت حق عضویت
موجب کاهش گسـتره  

 می شود  مخاطبین

 سانـر بـرنامـه هـا

طرح تهیه کتابشناسی سازمان پژوهشـهاي علمـی و   

 صنعتی ایران
20 -  - 

گروه مجموعه 

 سازي

معرفی اطالعات کتابشنااتی کلیه 

ــام ســازمان   ــا ن ــار منتشــره ب آث

 پژوهشها و نیروي انسانی وابسته  

 - - 100 بن یا کارت الكترونیک ارید کتاب به شرط تامین اعتبار 
گروه مجموعه 

 سازي

ااتصاص یارانه براي تهیه و پخش 

بن کتاب و یا کارتهاي الكترونیک 

بـراي کارشناسـان و    ارید کتاب

ء هیئـت علمـی و کارکنـان     اعضا

 بخشهاي فرهنگی و مطالعاتی

 - 2 گسترش فرهنگ کتابخوانی هاي تشویقی براي برنامه
هفته 

 کتاب

 گروه ادمات فنی

تشویق همكاران سازمان به بهـره  

 گیري از منابع کتابخانه

انتشارات، تكثیر، صحافی، تبدیل فیلمهاي ویـدیوئی  

 CDبه 
20 - -    

 - - برگزاري سمینارها و کارگاههاي آموزشی 

حس

ب 

 مورد

آشنائی بیشتر کاربران بـا شـیوه   

هاي بهینه استفاده از ادمات یـا  

 منابع کتابخانه 
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 ن المللمعاونت اطالعات علمی و همکاريهای بي حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

 توضیحات برنامه کمی و کیفیاهداف  مسئول پیگیري و اجرا )میلیون ریال(

 از سایر منابع از محل سازمان

 مدیریت مالكیت فكري 6
ــرـ  هی   ــت ـخت ــت ـز ت  حمان

 خایج ـز نوـی

 :انجام مرحله اول ثبت ااتراع در کشور انگلیس 

 ااذ گواهی ثبت ااتراع در ایران .1

 تكمیل فرم مراجعین  .2

 مایت از ثبتحتكمیل فرم متقاضیان   .3

 فارسیک به نگارش شرح ااتراع به زبان کم .4

 جستجوي پیشینه .5

 ااتراع ارزیابی .6

 ااذ مصوبه شوراي مالكیت فكري .7

 به ترجمه ااتراع به زبان انگلیسیکمک  .8

 ارسال پرونده به دفتر وکیل .9

   الكیت فكريمدیریت م - 1،035

 :انجام مرحله دوم ثبت ااتراع در کشور انگلیس

 ااذ گزارش جستجو از کشور انگلیس .1

 ارزیابی گزارش جستجو  .2

 مصوبه شوراي مالكیت فكري .3

 واریز سهم مخترع  .4

 ارسال تقاضاي مرحله دوم ثبت  )بررسی ماهوي( .5

  3 مدیریت مالكیت فكري 18 72

 فتنوع بخشیدن بـه وکـالي اـارجی طـر     .1

 راردادق

 انجام مكاتبات و مذاکرات رودررو .2

 انعقاد تفاهم نامه .3

20     

مطالعه و بررسـی قـوانین جدیـد ثبـت ااتـراع در      

 کشورهاي اروپایی

 بررســی و تحلیــل وبگــاه اداره ثبــت ااتراعــات  •

 شرکت در سمینارهاي آموزشی مربوطه •

 20 
فكري مدیریت مالكیت  

 واحد فناوري اطالعات
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 معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين الملل حوزه  

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

 توضیحات برنامه کمی و کیفیاهداف  مسئول پیگیري و اجرا )میلیون ریال(

 از سایر منابع از محل سازمان

 مدیریت مالكیت فكري 6

ارزیابی ااتراعات ثبت شده در داال 

 کشور

 ابالغ شیوه نامه ارزیابی •

 تشكیل پرونده •

 احراز اصالت گواهی ثبت ااتراع •

 کمک به تدوین و تكمیل شرح ااتراع و تكمیل پرونده •

 انجام جستجوي پیشینه •

 ارسال پرونده به پژوهشكده مربوطه •

 مصوبه پژوهشكدهدریافت  •

 ارزیابی نهایی •

 اعالم نتیجه •

  

 فكري مدیریت مالكیت

 نوین وریهايفنا پژوهشگاه

 سایر مراکز

200  

ارزیابی ااتراعات ثبت شده در اارج 

 از کشور

 1385پیگیري اصالح و تمدید آیین نامه مصوبه  •

 تشكیل پرونده •

 احراز اصالت مدارک ارائه شده •

 مرحله ثبت در اارج از کشوراحراز  •

 ارزیابی ماهوي مدارک ارائه شده •

 اعالم نتیجه •

30 5 
 فكريمدیریت مالكیت 

 فناوریهاي نوین پژوهشگاه 
5  

 همانوها ـ نایگاههام  مـزش 

نشست ااتراع و شرایط ثبت آن با حضور وکالي پتنت اروپایی در 

 : 87اردیبهشت ماه 

 ريااذ مصوبه شوراي مالكیت فك •

 هماهنگی تدارکات -هماهنگی سالن •

 هماهنگی با اساتید •

 هماهنگی با امور مالی جهت پرداات هزینه هاي اساتید •

 اطالع رسانی و ارسال دعوتنامه •

 صدور گواهینامه •

10 65 

 فكري مدیریت مالكیت

 خصصیت آموزشهاي

 روابط عمومی

1 
توسط ملسسه راه نو 

 تأمین شده است
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  معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين الملل حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

 مسئول پیگیري و اجرا )میلیون ریال(
 کمی و کیفیاهداف 

 برنامه
 توضیحات

 از سایر منابع از محل سازمان

 مدیریت مالكیت فكري 6

 همانوها ـ نایگاههام  مـزش 

کارگاه آموزشی روشهاي بررسی ااتراعات توسط اداره ثبت 

 87ااتراعات کشور هنگ کنگ در آذرماه 
20 70 

 فكري مدیریت مالكیت

 خصصیت آموزشهاي

 روابط عمومی

1  

سمینار اطالعات پتنت و مهارتهاي جستجو در مجتمع تحقیقاتی 

 87ب در دي ماه عصر انقال
  " 1  

  1 " 10 6 کارگاه آموزشی ااتراع و شرایط ثبت آن در دانشگاه تبریز

  2 " 28 12 برگزاري دو کارگاه آموزشی در سایر استانهاي کشور

ـیـئه خیمات مواـیه هی ـمـی 

 مالكیت فكرم

 ارائه مشاوره به مخترعین و مبتكرین   -

  گانهاي دولتیارائه مشاوره به ار  -
5/12 5/12  250   

 ـط   یسان  ـ  فرهنب سازم

 - 50 انتشار بروشورها و راهنما
 مدیریت مالكیت فكري

 انتشارات
5  

 - - نشریات( -ابرگزاریها -)تلویزیون مصاحبه با رسانه هاي جمعی
 فكري مدیریت مالكیت

 روابط عمومی 
6  

      چاپ مقاله در نشریات

   80 زبانه کردن وبگاه مالكیت فكريدو 
 فكريمدیریت مالكیت 

 اطالعاتدفتر فناوري 
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  معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين الملل حوزه   

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

 توضیحات برنامه کمی و کیفیاهداف  مسئول پیگیري و اجرا ریال()میلیون 

 از سایر منابع از محل سازمان

 مدیریت مالكیت فكري 6

یـه ـنیـزم نامل سامانه ـلكترـنیك 

 حمانت ـز ت ت ـخترـ  هی نوـی

اطالع رسانی تلفنی و کتبی به مراجع  منطقه اي حمایت از ثبت  •

 بت پرونده هاي حمایتی در سامانهور جهت ثکشااتراع در 

 هماهنگی با دفتر فناوري اطالعات جهت رفع اشكا ت احتمالی •

اطالع رسانی به وزیر محترم علوم،تحقیقات و فناوري از طریق  •

 محترم سازمان رییس

 هما تحلیل اطالعات ثبت شده در پایان هر شش •

100 - 

 مدیریت مالكیت فكري

          دفتر فناوري اطالعات     

مایت حمراجع منطقه اي 

 از ثبت ااتراع

  

هـیـن  هام فكرم  ت تسامانیه  

 هی سازمان

    - - 30 شناسایی و ثبت ااتراعات سازمان در داال و اارج از کشور

  10 - - 30 شناسایی و ثبت ااتراعات سازمان در داال و اارج از کشور
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 معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين الملل حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

 )میلیون ریال(
 زمانبندي برنامه

مسئول پیگیري 

 و اجرا
 و کیفی برنامه کمی اهداف 

از محل 

 اعتبارات موزه
 پایان شروع از سایر منابع

مـوزه ملـی علـوم و 

 فنـاوري ایـران

) ـاسیس ـ ـصـنب ایجاد 

 ـساسنامه مـزه(

وارائه  اصالح و تدوین نهایی  اساسنامه پیشنهادي .1

 آن به مراجع ذیربط قانونی
 اردیبهشت فروردین - -

 دبیراانه

 اجرایی موزه

 تصحیح اساسنامه بر اساس مصوبه هیات وزیران  -

تثبیت جایگـاه قـانونی و   فراهم نمودن مقدمات   -

اهداف و واایف موزه

کسب نظرات سازمان میـرا  فرهنگـی ، صـنایع     .2

 دستی و گردشگري در رابطه با محتواي اساسنامه
- - 

 فروردین

 

 ارداد

 
" 

کسب نظرات سازمان میرا  فرهنگی در رابطـه    -

با اهداف ، واایف ، ارکان و سایر موارد اساسنامه و 

نویس اعمال آنها در پیش

پیگیــري تصــویب نهــایی اساســنامه در شــوراي  .3

 گسترش آموزش عالی
 " تیر فروردین - -

نامه مصــوب مــوزه بــه تصــویب و ابــالغ اساســ -

ستگاههاي ذیربط و اتمام مرحله ایجاد موزهد

 راه اندازي

) یـه ـنــــیـزم ـ ـنجــــا  

ف الیت هام سـاختایم ـ  

 ( برنامه ینرم

ه در چـارچوب  پی گیري صدور حكم رئـیس مـوز   .1

 اساسنامه مصوب
 مرداد تیر - -

 دبیراانه

 اجرایی موزه

 تحقق یكی از ارکان اساسنامه -

 هدایت و رهبري موزه-

 نزمینه سازي براي انتخاب سایر مدیرا-

ترمیم اعضاي هیات امناء موزه و تشكیل جلسـات   .2

 سیون مربوطکمی و کیفیهیات امناء و 
 " اسفند شهریور - -

 ل یكی از ارکان اساسنامهكمی و کیفیتتحقق  و   -

کسب نظرات و اسـتفاده از توانائیهـا و ارفبـت      -

هیات امناء در هدایت موزه و رفع مشكالت  مـوزه  

 چالش هاي اصلی آن "اصوصا

مطالعه سااتار تشكیالتی و سازمان اداري موزه  و  .3

 تصویب آن در هیات امناء و اجرایی نمودن آن

 

100 

 

 

- 

 

 

 تیر

 

 

 سفندا

 
" 

تــدوین وتصــویب ســازمان اداري شــامل نمــودار 

سازمانی، شرح واـایف واحـدها، تعـداد مشـاغل     

پست هاي سازمانی ، شرح واایف مشـاغل ، . . .  و  

 اجراي آنها

طالعه و تدوین چشم انداز ،  رسالت ، برنامـه هـاي    .4

راهبردي و عملیاتی و تصویب آن در مراجع ذیربط 

 و اجرایی نمودن آنها

 " اسفند تیر - 200

 تدوین و تصویب سندهاي برنامه شامل : 

 محورهاي فعالیت، اهداف بلند مدت ، راهبردها -1

اهداف کوتاه مدت ، سیاست هاي اجرایی ،   -2

 استخراج شااص هاي عملكردي و...
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  عات علمی و همکاريهای بين المللمعاونت اطال حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

 )میلیون ریال(
 زمانبندي برنامه

مسئول پیگیري 

 و اجرا
 و کیفی برنامه کمیاهداف 

از محل 

 اعتبارات موزه
 پایان شروع از سایر منابع

مـوزه ملـی علـوم و 

 فنـاوري ایـران

 راه اندازي
ه ـنــــیـزم ـ ـنجــــا  ) یـ

ف الیت هام سـاختایم ـ  

 ( برنامه ینرم

تهیه و تدوین آئـین نامـه هـا و دسـتورالعملهاي      .5

 اساسنامه  و مورد لزوم
 اسفند تیر - 200

 دبیراانه

 اجرایی موزه

آئین نامه ، دستور العمل  5تدوین و تصویب حداقل  -

و فرآیند انجام کار با اولویت آئین نامه مالی معـامالتی  

 مراجع ذیربط در

پی گیري ردیف مستقل بودجه از طریـق سـازمان    .6

 مدیریت و برنامه ریزي کشور.
 " اسفند رشهریو - -

تقویت  بینانهاي استقالل اعتباري موزه به عنوان  -

 یک موسسه علمی پژوهشی مستقل.

جابجایی موقت موزه جهت آغازفعالیت هاي رسمی  .7

 و آماده سازي آن
1200 

 

- 

 

 ارداد

 

 اسفند
" 

 استقرار موقت مكا نی و تجهیز اداري موزه -1

فراهم نمودن شرایط  زم جهت جذب و اسـتقرار   -2

 کارکنان

پیگیري و ارتباط تنگاتنگ با دستگا ههاي و سازما  .8

نهاي ذیربط براي دریافت زمین مورد نیاز درمنطقه 

 عباس آباد تهران  

 " اسفند فروردین - -

هت احدا  سااتمان اصـلی و  تهیه زمین مناسب ج -

دائمی موزه شامل سـااتمانهاي اداري و سـالن هـاي    

 نمایش و ...

استقرار نیروي انسانی موجود و بكارگیري نیـروي   .9

 انسانی جدید بر اساس پست هاي مصوب
 اسفند تیر - -

دبیراانه اجرایی 

 موزه

 نفر 15بكارگیري حداقل  -

900 =2   (10    6000000    15 ) 

فراهم نمودن زمینه مناسب جهت انجـام واـایف و    -

برنامه هاي سالجاري موزه با با  بردن قابلیت نیـروي  

 و کیفی کمی و کیفیانسانی در ابعاد 

تشكیل جلسات کارگروهاي تخصصی پیش بینـی   .10

 شده و بهره گیري از مشاوران وکارشناسان ابره
 " اسفند فروردین - 200

 ی شده کارگروههاانجام  واایف پیش بین  -

کسب نظرات ، ایده ها و راهكارهاي پیشـنهادي در   -

 پیشبرد امور موزه

ناسایی کارشناسان و فرهیختگان بیشتر مرتبط با ش -

 موزه در سطح ملی

معرفــی مــوزه و همچنــین  CDتهیــه بروشــور و .11

 ابرنامه داالی
 " اسفند مرداد -- 150

 معرفی موزه در سطح ملی وبین الملل -1

 تعامل بهتربا مخاطبان با ارائه اطالعات به آنها -2
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 معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين الملل حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

 )میلیون ریال(
 زمانبندي برنامه

مسئول پیگیري 

 اجرا و
 و کیفی برنامه کمیاهداف 

از محل 

 اعتبارات موزه
 پایان شروع از سایر منابع

مـوزه ملـی علـوم و 

 فنـاوري ایـران

 اهبرير
ـهـیه  مــــــــــــزه هی          )

چـــای چــــب ـ ـــان  ـ 

 (ـنتظایـت

پی گیري ردیف هاي متفرقه براي دریافت اعتبار از  .1

 ربطوزارتخانه متبوع و سایر موسسات ذی
 اسفند فروردین - -

دبیراانه اجرایی 

 موزه

 تقویت و با  بردن توان اعتباري -1

ــداف    -2 ــق اه ــارات و تحق ــایف ، انتظ ــراي وا اج

 بیشترموزه

پی گیري تفاهم نامه فیمابین وزارت متبوع و  .2

سازمان میرا  فرهنگی ، صنایع دستی و 

  گردشگري

- 1000 " " " 
مذکور در  مساعی بیشتر سازمانکمک و تشریک  - 1

 19/2/84عملیاتی نمودن موافقتنامه مشترک 

برقراري ارتباط و بازدید از  با موزه هـاي علـوم و    .3

فناوري ) موزه هاي تخصصی ( در دااـل کشـور و   

 اارج از کشور

000/000 /21 = 000/000/35 2 3 

       000/000/901/500/000  =2 30 

300 -  
" 

 
" 

 
" 

وه و گستره فعالیت مـوزه هـاي   آگاهی از نوع ، نح -1

 علوم و فناوري

بهره گیري از تجربیات آنها در پیشبرد امور مـوزه   -2

 از جمله چیده مان ، ویترین آرایی ، مدیریت و ...

 بازدید داالی 30بازدید اارجی و  3تعداد   -3

شناسایی و جمع آوري نمونه هاي موزه اي در  .4

 رصه ملی و چیده مان آنع
 " اسفند ادمرد - 700

تجهیز سالن هاي نمایشگاهی جهت بازدید مردم و  -1

 شكل گیري محتواي موزه

شناات واقعی از تعداد ، حجـم و کیفیـت نمونـه      -2

 هاي موزه اي در سطح ملی.

ایجاد تفاهم  ،همكاري و تعامـل میـان موسسـات     .5

دولتی ، اصوصی و همچنین شخصیت هاي علمـی  

 و فرهیخته مرتبط با موزه

 " اسفند مرداد 2000 -

در  "بهره گیري از تجربیات موسسـاتی کـه قـبال    -1

زمینه موزه کار کرده اند همانند دانشگاه امیر کبیـر ،  

تهران ، شـهید چمـران ،وزارت و پـرورش ،  بنیـاد ،     

 وزارت صنایع ، بنیاد زیرک زاده و...

ایفاي نقـش مـوزه مـا در تتخصصـی  و همچنـین      -2

 تخصصیهماهنگ کننده موزه هاي 

طراحی ، مدل سازي و نمونه سازي اقالم موزه اي و  .6

تجهیز مـوزه بـا بهـره گیـري از ارفیـت       "نهایتا

فناوري کشور از جمله تاریخ شناسـان فنـاوران ،   

، ها ا نجمنهاي علمی و NGOمخترعان ، صنایع ،  

 فناوري و صنوف

 " اسفند مرداد - 7000

بــا شناسـایی کارشناســان و متخصصـین مــرتبط    -1

 فعالیت هاي موزه و زمینه سازي براي همكاري بیشتر

زمینه سازي مقدماتی براي تجهیـز و راه انـدازي       -2

 گالري هاي موزه
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 معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين الملل حوزه 

ف
دی
ر

 

 شرح امهبرن عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

 )میلیون ریال(
 زمانبندي برنامه

مسئول پیگیري 

 و اجرا
 و کیفی برنامهکمی اهداف 

از محل 

 اعتبارات موزه
 پایان شروع از سایر منابع

مـوزه ملـی علـوم و 

 فنـاوري ایـران

 اهبرير
ـهـیه  مــــــــــــزه هی          )

چـــای چــــب ـ ـــان  ـ 

 (ـنتظایـت

مـورد   20مشارکت در سـاات حـداقل   همكاري و  .7

 ایده و ابتكار دانشمندان پیشین ایرانی و اسالمی

000/0000/000/1  =000/000/50 20 

 اسفند شهریور 1000 -
دبیراانه اجرایی 

 موزه

ــارات   -1 ــا وابتك ــده ه ــوزه ای ــاد و گســترش م ایج

 دانشمندان پیشین ایرانی و اسالمی

تراعـات و  نمونه ایـده هـا ، اا   20طراحی وساات  -2

ل زنجیره سیر تحول كمی و کیفیابتكارات تاریخی و ت

 علم وفناوري

آشنایی بیشـتر بـا ئانشـمندان علـوم و فنـاوري       -3

 پیشین همراه با ابداعات و ابتكارات آنها.

عضویت در انجمن جهانی موزه ها ایكوم و ایسكوم  .8

و ارتباط بیشتر با آنها وسایر موسسات بین المللی 

 مثل یونسكو

 " اسفند تیر - 50

 حضور در مجامع جهانی و معرفی موزه  -1

آشنایی بیشتر با مجامع مـذکور و بهـره گیـري از     -2

 تجربیات آنها در پیشبرد واحد موزه

حمایت از نـوآوران و دانشـمندان معاصـر جهـت      .9

ساات یک نمونه دیگـر از طرحهـاي بـه نتیجـه     

ال س 30در  "رسیده با هدف اهداء به موزه اصوصا

 اایر

  "   اسفند فروردین - 300

 نمایش دستاوردهاي علمی وفناوري -1

ل زنجیره سیر تحـول علـوم   كمی و کیفیایجاد وت -2

 يوفناور

به روز نگهداشتن و غنی کردن محتوي سایت موزه  .10

انگلیسـی  و در صـورت امكـان     –به زبان فارسی 

 عربی

 "   اسفند فروردین - -

ن موزه در زمینه برنامه ها و اطالع رسانی به مخاطبا -

فعالیت هاي موزه و ایجاد زمینه مناسب براي همكاري 

و تعامل بیشتر  با افراد و سازمان هاي ذیربط داالی و 

 اارجی

تدوین سندهاي رویكـردي  ) برنامـه راهبـردي ،     .11

 اجرایی (عملكردي و گزارشات نظارتی
 " اسفند مرداد - -

هـاي بلنـد مـدت و    پیش نویس اهداف و فعالیـت   -1

 کوتاه مدت

پیش نویس اعتبار براي هر یک از فعالیت ها و یـا   -2

 برنامه ها

اولویت بندي فعالیت ها و تهیه گـزارش عملكـرد        -3

 دوره اي و سا نه

 امكان تطبیق عملكرد برنامه ها و ارزیابی نتایج -4

ر گروهـی )  زمینه سازي مناسب براي انجام یک کا -5

 یمات و اداره موزه (مشارکت در تصم
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 معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين الملل حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

 )میلیون ریال(
 زمانبندي برنامه

مسئول پیگیري 

 و اجرا
 امهو کیفی برن کمیاهداف 

از محل 

 اعتبارات موزه
 پایان شروع از سایر منابع

مـوزه ملـی علـوم و 

 فنـاوري ایـران

 اهبرير
ـهـیه  مــــــــــــزه هی          )

چـــای چــــب ـ ـــان  ـ 

 (ـنتظایـت

ابونمان شدن نشریات مرتبط بـا مـوزه و اریـد     .12

 زکتب مورد نیا
 اسفند رتی - 50

دبیراانه اجرایی 

 موزه

 رش کتابخانه موزهایجاد و گست -1

اشنایی بیشتر با زمینه هـاي مـوزه داري و  بهـره     -2

 گیري از یافته هاي جدید عملی

برگزاري نشست مشـترک بـا سـازمان میـرا       .13

 فرهنگی و گردشگري
 " اسفند فروردین - 20

تبادل اطالعات و تعامل بیشتر در نحوه مدیریت و   -1

صصـی  ساماندهی موزه هاي علوم وفنـاوري ویـال تخ  

 کشور

 بهره گیري از تجربیات و اعتبارات سازمان مذکور. -2

 برگزاري حداقل چهار نشست -3

 " اسفند فروردین - - ارتباط با انجمن فناوري هاي بومی ایران .14

بهره گیري از توان و تجربیـات انجمـن مـذکور در     -1

 راستاي تحقق اهداف موزه

تقویـت   "تعامل و همكاري بیشتر بـا آن و نهایتـا   -2

 انجمن مذکور

 " اسفند مرداد - - اصالح آرم و دومین موزه .15

سهولت در معرفـی و ایجـاد پـرچم ونمـاد اـاص       -1

 سازمان.

معرفی ماموریت ، واایف اصلی و ماهیت مـوزه در  -2

 یک نماد

 شناسایی بسیار سریع موزه در موقعیت دیداري -3

استخراج عنوان االصه ترجمه شده موزه با بهـره   -4

 تیري از حروف اول کلماگ
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 معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين الملل حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

 )میلیون ریال(
 زمانبندي برنامه

مسئول پیگیري 

 و اجرا
 ی برنامهو کیف کمیاهداف 

از محل 

 اعتبارات موزه
 پایان شروع از سایر منابع

مـوزه ملـی علـوم و 

 فنـاوري ایـران

 

 

 

 
 مطال ه ـ ـحقیق

 

 

 

 

 

 

مطالعــه و تولیــد ادبیــات و تتبــین  رویكــرد هــا ،  .1

جایگاه و اثر بخشی مـوزه   –ضرورت ها   –کارکردها 

هاي علوم و فناوري ، صـنعتی و تخصصـی در ابعـاد    

ملی ، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي کشور همراه بـا  

مطالعات تطبیقی ، مستند سازي مدارک و اطالعـات  

 علمی

 دبیراانه اسفند مرداد - 200

 شناات تجربیات سایر کشورها .1

 –اســتخراج جهــانی نظــري ) تعــاریف مفــاهیم  .2

 و ...( دیدگاهها

بومی سازي تجربیات و تسریع در راه انـدازي   -3 .3

 موزه

ه طرح تفصیلی و تدوین و ترسیم معماري موزه با تهی .2

توجه به تاکید الگوي تلفیقـی از فضـاي کالبـدي و    

 فضاي مجازي

 " اسفند مرداد - 400

شناات مشاوران و پیمانكاران مـرتبط داالـی و    .1

 اارجی

زمینه سازي براي دریافت اعتبار عمرانی در سال  .2

89 

زمینه سازي براي سـاات بنـاي اصـلی مـوزه و      .3

 گیري از بهترین معماري بهره

مطالعه و بررسی نحوه  ارتباط  و همكـاري بـا مـوزه     .3

 رهاي علوم و فناوري، صنعتی و تخصصی کشو
 " اسفند شهریور - 200

 ها شناسایی موزه .1

 ارتباط و همكاري بیشتر .2

 ها ي و علوم و فناوري راه اندازي شبكه موزه .3

ایت و برگزاري نشست  ملی در مورد راه اندازي ، هد .4

مدیریت موزه سال علوم و فنـاوري و تخصصـی  در   

 هاي جهانی و تجارب کشور ایران با توجه به یافته

- - - - " 

 شناسایی کارشناسان و فرهیختگان مرتبط .1

 ها و تجربیات گیري از نظرات، ایده بهره .2

 ایجاد هماهنگی و همكاري فیمابین .3

مطالعه و تحقیق و اسـتخراج  دسـتاوردهاي علمـی     .5

فنی دانشمندان ایران وجهان اسالم در دوره تمدن و

 ایرانی واسالمی

  - شهریور - 300

 شناات بیشتر از دستاوردها -1

 جمع اوري اطالعات ، اسناد ومدارک مرتبط -2

زمینه سازي مقدماتی براي تجهیز نمایشگاه هـاي   -3

 موزه

 4000 5000 جمع کل اعتبار مورد نیاز
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 معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين الملل حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

مسئول پیگیري و  )میلیون ریال(

 اجرا
 توضیحات برنامه کمی و کیفیاهداف 

 از سایر منابع از محل سازمان

 آفرینیدبیراانه کار 8

هام ـقـنت مرـنر نـای فرننـ   هـرنامـب

 مـ ــه

 بازدید از مراکز کارآفرینی دانشگاه ها

پیگیري تخصیص بودجـه متمرکـز بـراي مراکزکـارآفرینی     

 دانشگاه ها

 تتشكیل جلسات منظم شوراي مرکزي کارآفرینی

 

- 

 

- 

 

 دبیراانه کاراد
  

ـــر    ـــاه مرـن ـــت ـز ـنج ـــه حمان بـرنام

 نای فرننـ 
 ایجاد مراکز کارآفرینی در دانشگا ه هاي باقیمانده 

 

 

- 

 

- 

 

 دبیراانه کاراد

دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد و  3

دانشــگاه هــاي غیرانتفــاعی غیــر 

 دولتی 

 

 برنامه هام  مـزش  ـ سمینایها ـ ...

انتشار فصـل نامـه الكترونیكـی کـارآفرینی از سـوي       .1

 (87دبیراانه )اولین شماره پاییز

یري برگزاري اولین جشنواره سراسري کـارآفرینی  پیگ .2

در یكی از دانشگا ه هـا و کمـک مـالی بـه      87در سال 

 دانشگاه مجري

نظارت بر ارایه درس ااتیاري مبانی کارآفرینی )مصوب  .3

 شوراي گسترش آموزش عالی (در     دانشگا ه ها

مشارکت در همایش ها، نشست هـاي هـم اندیشـی و     .4

 رویجی در اصوص کارآفرینیفعالیت هاي فرهنگی و ت

 

 

20 

 

 

500 

 

 

 دبیراانه کاراد

- 

 

 

تبیین فرهنـگ  

 کارآفرینی

ـــه   ـــره ـیم ـ  رف ـــام به ـــه ه بـرنام

  ـنـ 

ارید کتاب در اصوص کارآفرینی براي ارسـال بـه مراکـز    

 اکارآفرینی دانشگاه ه

 

100 

 

- 

 

 دبیراانه کاراد

 

- 

ــانی   ــرویج مب ت

 کارآفرینی

ساي مراکز کـارآفرینی دانشـگاه هـا در    برگزاري نشست رؤ

 شش قطب کشور

پیگیري اجراي طرح آموزش مجازي دروس کـارآفرینی )در  

صورت امكان با ااذ بودجـه از وزارت کـار ، بـا توجـه بـه      

 موافقتنامه فیمابین(

 - - دبیراانه کاراد 300 -

 سانـر بـرنامـه هـا

 ب:اجراي سه طرح پیشنهادي از سوي دبیراانه به ترتی

ــدار   ــارآفرینی در توســعه پای توســعه  –بررســی نقــش ک

بررسی شـیوه هـاي    -سااتارزیر بنایی کارآفرینی در کشور

 تامین مالی براي حمایت از کارآفرینان

 

550 

 

- 

 

 دبیراانه کاراد

 

پژوهش در راستاي تحقـق اهـداف   

 آیین نامه کاراد
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  اوريـفنمعـاونت توسـعه  حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

 مسئول پیگیري و اجرا )میلیون ریال(
 کمی و کیفیاهداف 

 برنامه
 توضیحات

 از سایر منابع از محل سازمان

9 

مدیریت ارتباط 

باصنعت،بازاریابی و تجاري 

 سازي

مرـنر  ن تــ    ا ـب ه ـیـ اطـرنامـب

 ـقتصـاهم  هـنوگاهها ـ ....

   صنعت با ارتباط گروه  - دانشگاهی صنعت با ارتباط دفاتر با ارتباط تقویت -1

 مراکـز  و دانشگاهها به اعالم و صنایع پژوهشی هاي الویت شناسایی -2

 پژوهشی
-  "         "   

 دانشگاهها صنعت با تباطار دفاتر مدیران گردهمایی دومین برگزاري -3

 کشور پژوهشی مراکز و
   سازي تجاري گروه  30

 و فنـی  توان از استفاده حداکثر قانون پیرامون اندیشی هم برگزاري -4

 کشور مهندسی
5  "         "   

 جایـابی  و پـذیرش  سـامانه  طریـق  از کـارآموزان  جایابی و پذیرش -5

 کارآموز
-  

 و کارآموزي گروه

 وزيبازآم
  

 و صـنایع  شـده  اعـالم  کارآموزي ارفیتهاي افزایش جهت در تالش -6

 دانشگاهها کارآموزي نیازهاي
-  "     "   

   "     "  - بازآموزي تقاضاي و عرضه مرکزي سامانه آزمایشی اجراي -7

بـرنامـه هــام ـجــایم ســازم ـ    

 بـازـینابـ 

  - علوم وزارت در زيسا تجاري نامه آئین تصویب پیگیري -1

   سازي تجاري گروه

  - سازمان در سازي تجاري دستورالعمل اجراي -2

  30 فیزیكی و مجازي بازار فن توسعه -3

  - فنی دانش ارید و حداکثر قانون با مرتبط فعالیتهاي تقویت -4

 بنگاههاي و صنعت به سازمان تحقیقات نتایج انتقال جهت بازاریابی -5

 اقتصادي
20  

  - فنی دانش ارید قانون نامه شیوه تصویب و تدوین -6
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                                                                                               اوريـفنمعـاونت توسـعه  حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

 مسئول پیگیري و اجرا )میلیون ریال(
 کمی و کیفیاهداف 

 برنامه
 توضیحات

 از سایر منابع از محل سازمان

9 

مدیریت ارتباط 

باصنعت،بازاریابی و تجاري 

 سازي

 بـرنامـه هـام ـجـایم سـازم ـ بـازـینابـ 

 شـده  تایید طرحهاي هاي یافته شدن تجاري از حمایت -7

 طراح دراواست اساس بر سازمان توسط
100 - 

 سازي تجاري گروه

  

 جشـنواره  برگزیدگان هاي یافته شدن تجاري از حمایت -8

 دراواسـت  اسـاس  بـر  الملـل  بـین  و جوان اوارزمی هاي

 برگزیده

100 -   

 ه  ـنـ بـرنامـه هـام بهـره ـیم ـ  رفـ
 وري بهره افزایش هدف با دفتر راهبردي سند تدوین .1

 صرفه منظور به الكترونیک طریق از مكاتبات توسعه .2

 کاغذ و وقت در جویی

   گروهها همه - -

 سانـر بـرنامـه هـا

 دبیراانـه  قبیـل  از) دفتـر  مختلف هاي فعالیت معرفی .1

 ها رسانه سایر و نشریات طریق از...(   و  حداکثر قانون
   گروهها همه - 50

 سازمان اي مشاوره و علمی ادمات هاي تعرفه تدوین  .2

 نهادهاي به
   گروهها همه - -

   بازآموزي و کارآموزي گروه - 50 کارآموز جایابی و پذیرش سامانه توسعه .3

 گروهها همه - 50 اارجی و داالی نمایشگاههاي در شرکت  .4
 در مـورد  6 حداقل

 1387 سال
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  اوريـفنمعـاونت توسـعه  حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

 )میلیون ریال(
 کیفی برنامهکمی و اهداف  مسئول پیگیري و اجرا

از محل درآمد 

 آزمایشگاهها

از محل 

 سازمان

از سایر 

 ابعمن

10 
مدیریت آزمایشگاههاي 

 حمایت از توسعه فناوري

هــــام ـجهیـــر ـ بهـــره  هــــامــرنــب

 بـرهـیم بهینـه ـز  زمانوگاههـا

ارید تجهیزات به صورت ارزي و ریـالی جهـت    -

 ل آزمایشگاههاكمی و کیفیت

كمـی و  تهیه فهرست اقالم مـورد نیـاز بـراي ت    -

 ل دستگاههاي موجودکیفی

 000/10    

ـــ  ـ  ب ـــام ـطـــ   یسانـ ـــه هـ ـرنامـ

ـ لیغاــ   هت  ذب متقاضیان بـرـم  

 ـستفاهه ـز خیمات  زمانوگاههـا

 ي تبلیغاتیها پوستر نصبتهیه و  -

ــتوز - ــنعت و   عی ــه ص ــگاهها ب ــور آزمایش بروش

 بازدیدکنندگان

 ایجاد سایت و امكان مكانیزاسیون ادمات -

 300    

 بـرنامـه هـام بهـره ـیم
 ازین مورد يجار يروشها هیته -

 واحد داال يها يزیمم انجام -

 ISO 17025دریافت گواهینامه  -

 500    

 بـرنامـه هـام  رفـه  ـنـ 

 شـدن  فاسد وی نابسامان از یناش عاتیضا کاهش -

 مواد

ـ دق لوازم و ابزار ییکارآ و عمر طول شیافزا -  و قی

 فیار

     

 بـرنامـه هـام هی مـیزـنـ 
 جلب نظر مشتري -

    300 لت در انجام کارهاسرعت و سهو -

با توجه به اهـداف آزمایشـگاههاي حمایـت از    

توسعه فناوري، ادمات حمایتی از محققین و با 

 پشتوانه و تخصیص اعتبار مالی از سوي سازمان

       - سانـر بـرنامـه هـا
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  اونت اداری و مالیمعـ حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

 کیفی برنامه کمی واهداف  مسئول پیگیري و اجرا )میلیون ریال(

 از سایر منابع از محل سازمان

11 
مدیریت منابع انسانی 

 و آموزش 

هــام مرـ ــط بـا به ـــه ـض یــت       هـرنامـب

 نیـرـم ـنسانـ 
 ي انسانی موجود در سازمانساماندهی نیرو -

 اصالح سااتار هرم نیروي انسانی -
 اداره کارگزینی - -

% متناسـب  10کاهش نیروي انسانی به میزان  -

 % در سال( 5/2) با اهداف برنامه چهارم

جایابی و تعیین محل ادمت افراد متناسب با  -

 شرایط احراز

بـرنامـــه هـــام  مـــزس ـ بهســـازم نیـــرـم 

 ـنسانـ 

 - 30 زش ضمن ادمت کارکنان و مدیرانآمو -

 اداره آموزش

نفر از مدیران پایه و میانی   10معرفی حداقل   -

نفر از پرسنل جهت گذرانـدن آموزشـهاي    20و 

 ساعت 50شغلی به میزان هر نفر 

 - 20 توسعه مهارتهاي هفتگانه فناوري اطالعات -

اجراي دو دوره آموزش مهارتهـاي هفتگانـه      -

(excel  وaccess  جهــت )نفــر از  پرســنل  80

 مشمول

 بـرنامـه هام ـحـل ـهـیم ـ بهره ـیم

 - - اجراي کامل سیستم اتوماسیون اداري -
دبیراانه و اتوماسیون 

 اداري

حذف کامل سیستم مكاتبات دستی و اجراي   -

ــورت   ــه ص ــال ب ــه دوم س ــیون )از نیم اتوماس

paperless ) 

 اداره بیمه و بازنشستگی - - از موعداجراي قانون بازنشستگی پیش  -
 10اقدامات اجرایی براي بازنشستگی حداکثر -

 نفر از پرسنل مشمول

 ارتقاء سیستم از تحت داس به ویندوز - اداره کارگزینی - 10 ارتقاء سیستم نرم افزاري کارگزینی و آمار پرسنلی -

 ارید و تهیه نرم افزار بیمه و بازنشستگی - ازنشستگیباداره بیمه و  - 20 مكانیزه کردن سیستم بیمه و بازنشستگی -

     - بـرنامـه هـام  رفـه  ـنـ 
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  معـاونت اداری و مالی حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

  توضیحات برنامه کمی و کیفیاهداف  ي و اجرامسئول پیگیر )میلیون ریال(

 از سایر منابع از محل سازمان

 مدیریت امور مالی 12

ــه ـسنـــاه ـ  بـرنامـــه یسییگـــ  ب

 پـرـنیه هـام م ـقـه

 40 پیگیري و وصول مطالبات سازمان -1

 غالمرضا صادقی 

کاهش پردااتهاي غیرقطعی  -1

 میزان وصول و حذف سازمان به

 موجودمطالبات 

معـوق و   کاهش پرونـده اي  -2 

توسط مراجـع    عدم بازاواست

 قانونی

 

 200 پیگیري و تسویه پرونده هاي سفارشات اارجی -2

بـرنامه هـام مـرـ ـط بـا بــه یـز  

 یسانـ  گرهس هـام مالـ 
 آشنایی مدیران و کارشناسان سازمان با مقررات مالی

 دوره ( 4کال  –)هر سه ماه یكبار 
 مدیریت امور مالی  40

کاملتر و  باعث اواهد شد کارها

وارد چراه مالی شود  فاقذ ایراد

و بهبود  در نتیجه باعث سرعت و

 شد. روند کارها اواهد

 

 هـام بهـره ـیم ه ـرنامـب
در انجام کلیه امور  اتوماسیون اداري استفاده از سیستم .1

 اداري

 آموزش سالیانه پرسنل امور مالی .2

30  
ت منابع انسانی و مدیری

 آموزش
  ارتقا سطح علمی کارکنان

 بـرنامـه هـام  رفـه  ــنـ 
 جابجایی محل استقرار و تغییر مكانی سااتمان امور مالی و

 مجاورت با معاونت اداري و مالی سازمان
- - - 

 افزایش سرعت کارها

 کاهش هزینه ارتباطات

 کاهش زمان

 

      - سانـر بـرنامـه هـا
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  معـاونت اداری و مالی حوزه 

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

مسئول پیگیري و  )میلیون ریال(

 اجرا

 کمی و کیفیاهداف 

 برنامه
 توضیحات

از محل 

 سازمان

از محل 

 درآمدها

از سایر 

 بعمنا

 مدیریت امور پشتیبانی و رفاه 13

 هـام یفاهـ  ه ـرنامـب

 410  سفر زیارتی و سیاحتی مشهد مقدس کارکنان  -1

 

مدیریت پشتیبانی 

 و رفاه

 

  

 -  سفر سیاحتی و اقامت آرامشهر  -2

اقامت با امكانـات پـذیرایی و ورزشـی و فرهنگـی در       -3

 و جمعه ها تابستان مجتمع عصر انقالب در پنجشنبه
 80 

 150  تشویق دانش آموزان ممتاز و دانشگاهیان  -4

 10  انجام اقدامات  زم مربوط به سالمت کارکنان سازمان  -5

صدور کارت بررسـی بازنشسـتگان بررسـی اسـتفاده       -6

 مجموعه ورزشی و رفاهی
 - 

آرامشهر، مشـهد مقـدس،   برنامه نویسی ثبت ویالهاي   -7

 قراردادها، آرایشگاه
 - 

 بـرنامـه هـام پوتی انـ 
بصـورت مفصـل قیـد گردیـده      6،5،1،3،4در شرح بندهاي

 است.
   

مدیریت پشتیبانی 

 و رفاه
  

   "  630/6 عمرانی پیوست بصورت مفصل قید گردیده است. در بـرنامـه ـ میـرـت ـسـاسـ 
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 معـاونت اداری و مالی حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

مسئول پیگیري  )میلیون ریال(

 و اجرا

 کمی و کیفیاهداف 

 برنامه
 توضیحات

 از محل سازمان
از محل 

 درآمد

از سایر 

 منابع

13 
شتیبانی مدیریت امور پ

 و رفاه

 بـرنامـه هـام بهـره ـیم

 بازنگري گردش کار ارید و قراردادها و ... -1

 ایجاد تعمیرگاه مجهز براي سرویس اودروها -2

استاندارد سازي تجهیزات اداري نسبت به تقاضاي  -3

 واحدها

 ایجاد سایت فعال براي کلیه ثبت نام هاي رفاهی -4

 عاتزیرساات ابزارهاي تبادل اطال  -5

 بهبود سااتار هزینه اي و افزایش کاربري دارائیها -6

 فروش اقالم مازاد و اسقاطی در انبارها -7

- - - 
مدیریت 

 پشتیبانی و رفاه
  

 بـرنامـه هـام  رفـه  ـنـ 

نحوه قرارداد رستوران با توجه به ضوابط اجرایـی سـال    -1

87 
- 

  

"   

ه به ضـوابط اجرایـی   نحوه قرارداد ایاب و ذهاب  با توج -2

 87سال 
- 

  

نحوه آبیاري به مجموعه فضاي سبز با توجه به کم آبـی   -3

 سال
- 

استفاده از اودروهاي سـازمان جهـت ایـاب و ذهـاب      -4

 پرسنل
- 

کنترل مصرف بنزین اودروهاي سـازمان و در صـورت    -5

 لزوم سرویس اودروها
- 

گاه مجهز براي کلیه تعمیـرات اودروهـاي   ایجاد تعمیر -6

 سازمان
350 

 بـرنامـه هـام هی مـیزـنـ 

قراردادهاي اردوها، همایش ها و سمینارهاي اسـتفاده از   -1

 مجموعه ورزشی، فرهنگی و رفاهی مجموعه
2600 

 

 "   

 80 استفاده از شهرک آرامشهر -2

 100 براي واحد متقاضی قراردادهاي فضاي قابل استفاده -3

 4 کارواش -4

 8 آرایشگاه -5



 87 هاي علمي و صنعتي ايران در سالهشبرنامه عملياتي سازمان پژو        

   مرکز رشد واحدهای فناورحوزه 

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

مسئول  )میلیون ریال(

پیگیري و 

 اجرا

از محل  توضیحات برنامه کمی و کیفیاهداف 

اعتبارات 

 مرکز رشد

از محل 

 سازمان

از سایر 

 منابع

 مرکز رشد واحدهاي فناور 14

هـام حمانـت ـز ــحیهــام     هـرنامـب

 فنـاـی ـ هستـه هام فناـیم
 هزینه هاي فناوري و تحقیقاتی

 ) حمایت از هسته ها و واحدهاي فناوري (
100 35 

درآمدهاي 

 ز رشدمرک

250 

 مرکز رشد

هسته و واحد  19پذیرش

فناور و استقرار آن در 

 مرکز رشد

مشروط بر اجراي تفـاهم نامـه بـا    

ــرم پژوهشــگاه و    ــت محت ریاس

معاونت محترم تحقیق و توسـعه و  

ــه    ــت رئیس ــویب آن در هیئ تص

 سازمان ملسس

 بـرنامـه هـام  مـزش  ـ پوتی انـ 

یشـگاهها ،  برگزاري و شرکت در جشنواره ها ، نما .1

دوره هاي آموزشی تخصصـی، سـمینارها و دوره   

 هاي ویژه. واحدههاي فناور

150   

 مرکز رشد

ــت و  ــتمرار حمایــ اســ

واحـــد  17پشــتیبانی از  

واحدي که در  23مستقر و 

ــد   ــذیرش اواه ــده پ آین

 گردید .

 

 200 هزینه هاي پشتیبانی .2
  

 برنامه ـجهیر ـ ــس ه نایگاهها ـ ...
مترمربـع فضـاي    1600یز و راه انـدازي  ساات و تجه

 سلول کارگاهی 20کارگاهی در 
 مرکز رشد 6400 200 -

مترمربع فضاي  1600

 کارگاهی
 

 بـرنامـه هـام  رفـه  ـنـ 

 صرفه جوئی در هزینه هاي جاري .1

استفاده بهینه از امكانات پژوهشگاه و آزمایشگاه  .2

 حمایتی

س به استفاده از پتانسیل موجود در سازمان ملس .3

جهت حمایت از واحدهاي فنـاور هماننـد دفتـر    

 ارتباط با صنعت

     
نظر به حمایت از واحدههاي فناور 

ــنل    ــدودیت پرس ــتقر و مح مس

مرکزرشد بحث صرفه جوئی هزینه 

جاري در سازمان ملسـس امكـان   

 پذیر میباشد.

       - سانر برنامه ها
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                  پژوهشگاه فناوريهای نوين حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري
 مجري/ 

 مسئول اجرا
 همكاران ناار

زمان 

 اجرا

 اعتبار مورد نیاز

 )میلیون ریال(
نوع 

  1پروژه 
 از سایر منابع از محل سازمان

15 
پژوهشكده صنایع 

 شیمیایی

ـــرـهه هــــا  م هی پـ

 هسـت ـنجـا 

هـاي پیرومتـالورژي بـه نانوسـیلیكا و      تبدیل غبارات سیلیسی کـوره 

 استفاده از آن در ساات  ستیک
 دکتر معطر رنجبر - صفارزاده

 یدال -دکتر نفیسی

یوسف  -عزالدین لو

 فخرپور قاسم –محمدي 

 4 400 - ماه 15

 سنتز ایزوپروپیل الكل

 
 1  87   دکتر مهنازاده ادقیص  -گل محمد

 دکتر مهنازاده دکتر شلماشی استخراج کافئین از ضایعات چاي به روش آب فوق گرم
عابدي  -گل محمد

 ایكانی
 88/124  1 

 1  9/12  گل محمد دکتر جوانمرد دکتر ایكانی بررسی کاربرد فناوري حالل فوق گرم در استخراج روغنهاي گیاهی

 4 7/17  ماه 8 حسینی زاده –توکلی  دکتر شلماشی بشیري صدر بومی ایران تهیه داروي جدید از گیاه ارچوشک

استخراج کافئین از ضایعات چاي بـا اسـتفاده از روش آب فـوق داغ و    

 مقایسه آن با روشهاي دیگر
 دکتر مهنازاده شلماشی

 -عابدي -ایكانی

 گل محمد
 1  88/124 ماه 12

 1 99  ماه 16  شلماشیدکتر  بحرینی 19تهیه رنگ راکتیو آبی 

 دکتر مهنازاده محمودي تهیه نانولوله هاي کربنی در حضور زئولیتهاي سیلیكاتی اصالح شده
 -الیاسی  –فراهانی 

 فدوي  -کارگري 
 4 300  ماه 24

 4 270  ماه 9 مختاري  –داوري  دکتر صفارزاده رحمانی در باروت یک پایه  Agingمطالعه و بررسی فرایند 

 4 95  ماه 6 مختاري  –داوري  دکتر عشوري رحمانی Uتعیین فرمو سیون مناسب و قالبگیري نیتروسلولز به شكل

 1  66 ماه 14 ناصري  -مهر آرمان دکتر عابدي دکتر مظفري کربنات سدیم دارویی سازي و تهیه بی االص

 1  87 ماه 14 - ر مظفريدکت دکتر سا ر آملی دهی الكتروشیمیایی ساات دستگاه پوشش

 1  145 ماه 18 - صادقیمهندس  مهر دکتر آرمان ساات آلومنیوم کلرید از ضایعات آلومینیوم

 1  91 ماه 24 - صادقیمهندس  دکتر الیقی مطالعه و طراحی فیلتر گیاهی جاذب فلزات سنگین

 1  5/86 12  دکتر جوانمرد دکتر ایكانی بررسی کاربرد حالل هاي فوق گرم در استخراج روغن هاي گیاهی

 2 25/50 85 12  مهندس امیدي دکتر جوانمرد SWOTتجزیه وتحلیل بازار صادراتی میوه هاي ارگانیک ایران به روش 

 2 4 40 12  مهندس امیدي دکتر بصیري ارزیابی اقتصادي بازار صادراتی میوه هاي تازه ایران
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                  پژوهشگاه فناوريهای نوين حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري
 مجري/ 

 مسئول اجرا
 همكاران ناار

زمان 

 اجرا

 اعتبار مورد نیاز

 )میلیون ریال(
نوع 

  1پروژه 
 از سایر منابع از محل سازمان

15 
 پژوهشكده صنایع

 شیمیایی

ـــام  ـــرـهه هـــ پـــ

 پیونهـاهم

 4 530  ماه 15 فوق لیسانس  صفارزاده تهیه مزوپروس سیلیكا به عنوان پایه کاتالیست

تهیه سنسور حاوي نانو ذرات ساپورت شده بر نانو اکسـیدهاي فلـزي   

در غلظتهـاي بسـیار پـایین مـورد      CO, H2جهت تشخیص همزمان 

 استفاده در صنایع پتروشیمی

 834 ماه 18 فوق لیسانس  دهصفارزا

 

 

 

1 

هاي حاوي نانو ذرات پالتین و پا دیم بر بسترهاي  تهیه کاتالیست

 معدنی در دي اکسید کربن فوق بحرانی
 1  752/1 ماه 22 فوق لیسانس  صفارزاده

 4 270  ماه 10 فوق لیسانس  صفارزاده 6ppD بررسی روشهاي تهیه سبز

 4 200  ماه 6   رحمانی -مهنازاده سولفات در مقیاس آزمایشگاهی تهیه آمینو گوانیدین

دو عدد عصاره براي صنایع دارویی و آرایشی  (Scale-up)اسكیل آپ 

 بهداشتی
  بشیري صدر

 1نفر،کارشناس  1دکترا

 نفر 3نفرکارگر 
 4 500  ماه 12

 4 250  ماه 10   شلماشی بازیافت روغنهاي مصرفی به روش االء

 4 200  ماه 8 فوق لیسانس  محمودي تهیه تري بوتیل فسفات و تري اتیل فسفات

بررسی امكان سنجی انجام تعدادي از فرایندهاي پتروشیمیایی در 

 محیطهاي آبی
 4 150  ماه 12 فوق لیسانس  محمودي

 4 170  ماه 18   قیدکتر الی مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی چغندر قند با گیاهان اانواده نعناعیان

فرآوري کلسیم آلومینات از ضایعات فرآیندي تولید فسفر در مقیاس 

 آزمایشگاهی
 4 150  ماه 6   دکتر رنجبر

گیري  داده شده با طال براي اندازه اي پوشش ساات تله ماسهطراحی و 

 در اتمسفر مقادیر نانوگرم جیوه گازي
 4 586  ماه 12   دکتر عابدي

اندازي  و راه  Glass Beadی سازي استانداردهاي کنترل کیفی بوم

 آزمایشگاه کنترل کیفی محلی در کاراانه شرکت راهداران کشور
 4 234  ماه 8   دکتر عابدي
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                  پژوهشگاه فناوريهای نوين حوزه

رد
ف
ی

 

 شرح برنامه عنوان مجري
 مجري/ 

 مسئول اجرا
 همكاران ناار

زمان 

 اجرا

 اعتبار مورد نیاز

 )میلیون ریال(
نوع 

  1پروژه 
 از سایر منابع از محل سازمان

15 
پژوهشكده صنایع 

 شیمیایی

ـــام  ـــرـهه هـــ پـــ

 پیونهـاهم

طراحی و ساات پایلوت پلنت چند منظوره استخراج و تهیه عصاره 

 دري گیاهان داروییپو
 4 -1370  ماه 18   دکتر عابدي

 4 845  ماه 18   دکتر مظفري صنعتی تهیه گوگرد رسوبی در مقیاس نیمه

 1  150 ماه 18   مهر دکتر آرمان ساات الیل کلرید

 2 900  ماه 12   دکتر سا ر آملی استات گیري از افزودنی سدیم دي کاهش ضایعات سیلوها با بهره

Production of food colorant from beetroot extract in a 

bench scale unit 
 4 750  ماه 12   دکتر الیقی

The effect of  fluoride ion toxicity on the biological life in 

the vicinity of an Aluminum Factory in Iran 
 4 100     دکتر الیقی

 4 120  ماه 12  - دکتر جوانمرد یی جهت سوانح و بالیاي طبیعیتولید بسته غذا

اي با استفاده از  تجزیه زیستی هیدروکربنهاي آروماتیک چند حلقه

 باکتریهاي بومی منطقه آبادان
 دکتر حیدریان دکتر شكراله زاده

مهندس  -دکتر محسنی

گل محمد و شكوهی و 

 یک همكار محیط زیست

 1  275 ماه 17

 1  500 ماه 14 دکتر الیاسی  دکتر کارگري سازي گازها با استفاده از غشاءجدا

 1  700 ماه 24 دکتر الیاسی  دکتر کارگري االص سازي هیدروژن با غشاء

 1  450 ماه 18 مهندس صادقی  دکتر کارگري حالل به هگزان نرمال C6االص سازي برش 

 1  370 ماه 18 -  دکتر کارگري تولید سوات بیودیزل

 1  100 ماه 24 -  دکتر کارگري سبک سازي نفت هاي فوق سنگین ایران
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                  پژوهشگاه فناوريهای نوين حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري
 مجري/ 

 مسئول اجرا
 همكاران ناار

ان زم

 اجرا

 اعتبار مورد نیاز

 )میلیون ریال(
نوع 

  1پروژه 
 از سایر منابع از محل سازمان

15 
پژوهشكده صنایع 

 شیمیایی

ـــام  ـــرـهه هـــ پـــ

 پیونهـاهم

 4 393  ماه 14   دکتر الیاسی تهیه نوع جدیدي از کود نیتریک فسفات با استفاده از سنگ فسفات ایران

 4 270  ماه 6   دکتر الیاسی با استفاده از ضایعات سنگ فسفات (NP)د نیتریک فسفات تهیه نوع جدیدي از کو

 4 482  ماه 14   دکتر الیاسی تهیه دي متیل اتر از متانول بعنوان پیشران در صنایع آرایشی و بهداشتی

 4 1/322  ماه 12   دکتر الیاسی اتر از متانولسنتز کاتالیست گاما آلومینا با تخلخل سایز نانومتر با کاربرد در تهیه دي متیل 

 1  150 ماه 12   دکتر الیاسی از متانول DMEسنتز یک کاتالیست اسیدي جهت تولید 

 1  870 ماه 24   مهندس نصري تهیه فیلمهاي پلی اولفین تجزیه پذیر جهت مصارف بسته بندي

 1  215 ماه 24   مهندس نصري ف انرژي در اطوط انتقال نفتشبیه سازي جریانهاي سه فازي با نگرش کاهش مصر

 1  240 ماه 24   مهندس نصري تدوین دانش فنی تولید عوامل بازدارنده رسوب مواد جامد در نفت اام

 1  215 ماه 24   مهندس نصري شبیه سازي کامپیوتري حذف ضایعات صنایع پتروشیمی با استفاده از روشهاي بیولوژیكی

اي بجاي مبدلهاي حرارتی معمولی در  امكان سنجی فنی و اقتصادي استفاده از مبدلهاي صفحه

 سیستم آبگرم مصرفی
 4 150  ماه 12   مهندس نصري

هاي معمولی )مستقل در مصارف  بررسی امكان جایگزینی بویلرهاي تقطیري )چگالشی( با پكیج

 اانگی و صنعتی(
 4 250  ماه 12   مهندس نصري

ها  ساات مدلهاي تخلخلی سه بعدي میدان نفتی میدان آذر با استفاده از اطالعات دینامیک مغزه

 و آلگوریتم ریاضی
 4 712  ماه 24   مهندس نصري

تهیه نرم افزار جهت شبیه سازي منحنی هاي تراوایی نسبی در ترشوندگی هاي مختلف سنگ 

 مخزن
 4 468  ماه 24   مهندس نصري
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 پژوهشگاه فناوريهای نوين حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري
 مجري/ 

 مسئول اجرا
 زمان اجرا همكاران ناار

 اعتبار مورد نیاز

نوع پروژه  )میلیون ریال(

1  
 از سایر منابع از محل سازمان

15 
نایع پژوهشكده ص

 شیمیایی

ـــر   ـــه ـ ـجهیــــ ــس ــــ

  زمانوگاههـا ـ نایگاههـا

 تجهیز آزمایشگاه سیستمهاي تحت فشار با 

 امیدي

 گل محمد

 صادقی

 صفارزاده

 

اعضاي هیئت 

علمی و 

 کارشناسان

 2 1000 200 ماه 24

ل آزمایشگاه مرجع كمی و کیفیراه اندازي و ت

 زیست محیط

 گروه مهندسی شیمی و

روه شیمی گ - محیط زیست

 معدنی و آنالیز

موسسه 

 استاندارد

اعضاي هیئت 

علمی و 

 کارشناسان

12 200 1000 2 

  بشیري صدر تجهیز آزمایشگاه مرجع براي گیاهان دارویی

 نفر 1دکترا 

 1کارشناس 

 نفر

 2 500 100 ماه 12

  گروه صنایع غذایی بازسازي و توسعه و تجهیز سوله صنایع غذایی

اعضاي هیئت 

می و عل

 کارشناسان

 2 1000 2000 ماه 12

 راه اندازي آزمایشگاه نانو فناوري

 محمودي

 الیاسی

 کارگري

 صفارزاده

 

اعضاي هیئت 

علمی و 

 کارشناسان

 ماه 24

 

2000 

 

8000 2 

ــه   - ــز آزمایشــگاه شــیمی عمــومی و تجزی تجهی

 دستگاهی پژوهشكده

انـدازي آزمایشـگاه    پیشنهاد ایجاد و تجهیز و راه -

گیري آ ینده هاي هوا  ه ندارد سنجش و  اندازاستا

 و دودکش کاراانجات

  گروه شیمی معدنی و آنالیز

اعضاي هیئت 

علمی و 

 کارشناسان

 2 8000 900 ماه 12

 راه اندازي آزمایشگاه تشخیص غذاهاي حالل -

برگزاري کارگاه آشنایی با روش اسـتخراج فـوق    -

 گرم

 دکتر جوانمرد

 دکتر ایكانی
 

ت اعضاي هیئ

علمی و 

 کارشناسان

 2 5000 200 ماه 24

 2 1000 500  دکتر الیاسی  دکتر کارگري Bench-scaleتجهیز آزمایشگاه 
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   پژوهشگاه فناوريهای نوين حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري
 مجري/ 

 مسئول اجرا
 زمان اجرا مكارانه ناار

 اعتبار مورد نیاز

نوع پروژه  )میلیون ریال(

1  
 از سایر منابع از محل سازمان

15 
پژوهشكده صنایع 

 شیمیایی

هـیه هام للم   نایگاههام 

 مــزشـ  ـ سمیـنـایهــام  

 پیــش بینـ  شـیه

 Electrodepositionروشهاي نوین تغلیظ مواد 

, SPE) وسیله  و اندازه گیري بهHPLC 
 20  87مهرماه    بشیري صدر - سا رآملی

 

   22 87   محمودي مقاله در کنفرانسهاي علمی داالی و اارجی 2ارائه 

1- 16th International Drying Symposium 

2008 

2- 13th International Symposium … 

      شلماشی
 

و  SPEو  HPLCهاي آموزشی  دوره
Electrodeposition 

      بشیري صدر -سا ر آملی 
 

گیریهاي  سازي نمونه براي اندازه دوره آموزشی آماده

 جذب و نشر اتمی
      دکتر عابدي

 

      دکتر جوانمرد APTCCشرکت در دوره آموزشی 
 

   87   دکتر الیاسی (CHISA 2008)شرکت در کنگره 
 

   87   دکتر الیاسی انشرکت در کنگره مهندسی شیمی ایر
 

  3    مهندس شكوهی شرکت در دو دوره آموزشی تخصصی
 

شرکت در دو دوره علمی داال کشور و یک کنگره 

 اارج کشور
  23 6/87   دکتر شكراله زاده

 

 Electrodepositionروشهاي نوین تغلیظ مواد 

, SPE)  و اندازه گیري به وسیلهHPLC 
 20  87مهرماه    ي صدربشیر - سا رآملی
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  پژوهشگاه فناوريهای نوين حوزه 

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري
 مجري/ 

 مسئول اجرا
 زمان اجرا همكاران ناار

 اعتبار مورد نیاز

نوع  )میلیون ریال(

  1پروژه 
 از سایر منابع ناز محل سازما

 پژوهشكده صنایع شیمیایی 15

همكایم بـا هـنوگاههــا ـ   

مؤسسات پژـهو  هـخـل  

 ـ خـایج نوــی

      بشیري صدر همكاري با دانشگاه کشاورزي گرگان
 

       همكاري با دانشگاه تربیت مدرس
 

ته صنایع شیمیایی هیات کمی و کیفیشرکت در جلسات 

 علمی کاربردي ممیزه دانشگاه جامع
      شلماشی

 

كمی و تدریس ،راهنمایی و مشاوره پایان نامه تحصیالت ت

 لیکیفی
 50 100 سال 1   محمودي

 

 تدریس در دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 تدریس در دانشگاه آزاد اسالم شهر

 جنوبی دوره تحقیقاتی در دانشگاه پوهانگ کره

 دکتر عابدي -دکتر سا ر آملی

 مظفريدکتر 
     

 

عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته  8راهنمایی 

علوم و صنایع غذایی با دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم 

 تحقیقات

      دکتر  بصیري و دکتر جوانمرد

 

راهنمایی و مشاوره پروژه هاي  - تدریس دروس تخصصی

 لیكمی و کیفیتحصیالت ت
      دکتر کارگري

 

همكاري با دانشكده فنی دانشگاه تهران جهت گرفتن 

 لیكمی و کیفیدانشجوي تحصیالت ت
  10 87مهرماه    دکتر شكراله زاده
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 پژوهشگاه فناوريهای نوين حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري
 مجري/ 

 مسئول اجرا
 زمان اجرا همكاران ارنا

 اعتبار مورد نیاز

نوع  )میلیون ریال(

  1پروژه 
 از سایر منابع از محل سازمان

 پژوهشكده صنایع شیمیایی 15
ــا ت ـ  ــی ـ چــاا مق ــلی

 نتب

ثبت ااتراع و تائیدیه علمی طراحی و ساات دستگاه تقطیر مولكولی 

فرولها از  مجهز به سیستم کنترل دقیق جهت استخراج توکو

 کاراانجات روغن نباتی

       امیدي -صفارزاده

 کاسنی : نمونه اي از ارتباط منطقی بین طب سنتی ایران و علم روز
 بشیري صدر

 حافظی
  2/87    

مقاله مروري بررسی استخراج با آب فوق گرم و کاربرد آنها در استخراج 

 گیاهان دارویی
- Subcritical water extraction of caffeine from black tea 

- Biodegradation  potential and bacterial diversity of 

petrochemical 

- Liquid extraction of aromatic hydrocarbon by THFA 

an environmental friendly solvent 

       گل محمد

- New rout to metformin synthesise 

- Solubility of L-(+) Ascorbic acid (J. Chem. Eng. Data) 

- Isolation of Caffeine from tea waste (J. F. P. E.) 

- Solubility of caffeine (J. Chem . Eng. Data) 

 ترجمه کتاب -
Cotton fiber chemistry and technology 

       شلماشی

 NCSچاپ مقاله در مجله 

عدد 3ارسال مقاله به مجالت   
       بحرینی

- Facile one- pot Synthesis of some new… (J. Chem. 

Research , 2008) 

- Crystal structure ….(Z.Kristallogr. NCS, 2008) 

       رحمانی

       محمودي عنوان مقاله در مجالت داالی و اارجی 2چاپ و انتشار 

       دکتر الیاسی عنوان مقاله 2چاپ 
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  پژوهشگاه فناوريهای نوين حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

 توضیحات برنامه کمی و کیفیاهداف  مسئول پیگیري و اجرا )میلیون ریال(

 از سایر منابع از محل سازمان

 كده صنایع شیمیاییپژوهش 15

 بـرنامـه هـام حمانت 

همكاري علمی و فنی با آزمایشگاههاي حمایت از 

 توسعه فناوري
    

ــات   ــرکت در جلس ش

ته فنـی و  کمی و کیفی

همكاري فنی با پرسنل 

ــالیز   ــمت آنــ قســ

 کروماتوگرافی

 200  مشاوره علمی
 اعضاي هیئت علمی و

 کارشناسان

 مورد 100

 
 مورد 70 200  آنالیز

کارشناسی طرحهاي تائیدي، پژوهشی، نیمه صنعتی و 

جشنواره جوان و بین المللی اوارزمی همچنین 

 طرحهاي ثبت ااتراع

 600 
 اعضاي هیئت علمی و

 کارشناسان
  مورد 300

شرکت در جلسات تخصصی و تدوین استاندارد 

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
  مورد 30  200 

ته کدکس غذایی و کمی و کیفیشرکت در جلسات 

ISO )هفتگی( 
  

مهندس امیدي و دکتر 

 بصیري

دکتر جوانمرد و مهندس 

 غفارپور

  مورد 10

ـــه   ـــره ـیم ـ  رف ـــام به ـــه ه بـرنام

  ـنـ 
 استفاده از سیستم جامع اتوماسیون اداري سازمان -

 افزایش درآمدهاي پژوهشكده   -
     

 سانر برنامه ها

جعه و مذاکره بـا بخـش اصوصـی فعـال در     مرا -

زمینه گیاهان دارویی  جهت جذب پروژه و ارائـه  

 مشاوره علمی

ارائه برنامه هاي رهبردي پژوهشی و فنـاوري در   -

اصـوص گیاهـان دارویـی، پیلهـاي سـواتی و      

 فناوریهاي شیمیایی سبز

1000 

5000 

10000 

80000 

 مدیران گروهها

 دکتر بصیري

 دکتر بشیري صدر

 ایكانیدکتر 

 دکتر محمودي

 مورد 2ایجاد دانش فنی پایه 

 مورد 20چاپ مقاله 

 مورد 40ارائه مقاله 

 مورد 10ارائه گزارش 
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   پژوهشگاه فناوريهای نوين حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري
 مجري/ 

 مسئول اجرا
 كارانهم ناار

زمان 

 اجرا

 اعتبار مورد نیاز

  1نوع پروژه  )میلیون ریال(

 از سایر منابع از محل سازمان

 پژوهشكده مكانیک 16

پـــرـهه هـــام هی هســـت   

 ـنجـا 

IROST.SAT 
 

 پـرـهه هـام پیونهـاهم

تغذیه و احتراق موتورهاي دیزلی از پسماند روغنهاي 

 Bio Dieselاوراکی 
 4 - 4950 سال 1 مهندس ورجاوند مهندس فرهومند دکتر سوادکوهی

بر روي  برج انک کننده نیروگاه  بررسی تأثیر باد

 منتظر قائم
 دکتر فرحانی دکتر اردکانی

انوري ، قیومی ، ورجاوند  

 فرحانی ، نیاکی ،ضرغامی
 4 485 - سال 1

 مهندس ورجاوند دکتر سوادکوهی بستر تست موتور میكروجت

مهندس فرهومند مهندس 

ورجاوند مهندس شریف 

 رضویان

 4 400 - ماه 8

ساات نمونه هاي بزرگ طرح هاي طراحی و 

 دانشمندان قدیمی ایران  براي صحن دانشگاهها
 دکتر رحیمی دکتریاسی

 مهندس ستاري ،مشكواتی

 مهندس ایالنلو ، بایرامی

 

 4 3000 - سال 1

 مهندس نیاکی دکتر یاسی مواد تابعی و نانو موادها

 مهندس ستاري ،مشكواتی

 مهندس ایالنلو ، بایرامی

ي ، مهندس مهندس شكر

 یوسفی

 4 500 - سال1
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  پژوهشگاه فناوريهای نوين حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري
 مجري/ 

 مسئول اجرا
 همكاران ناار

زمان 

 اجرا

 اعتبار مورد نیاز

  1نوع پروژه  )میلیون ریال(

 از سایر منابع از محل سازمان

 پژوهشكده مكانیک 16

 پـرـهه هـام پیونهـاهم

 

 

CFM 

ـــر   ـــه ـ ـجهیــــ ــس ــــ

  زمانوگاههـا ـ نایگاههـا

 مایشگاه ملی مشعلآز
   ورجاوند 

 اوشنویسان
 دکتر فرحانی

 مهندس بشارت

 مهندس قربانی
 4 1020 - سال 1

 تعمیر و نگهداري ماشین آ ت

 گروه طراحی ماشین

دکتریاسی ، مهندس 

 صالحی

 1 - 300 ماه 6 مهندس صالحی دکتر یاسی

 1 - 100 سال1 ایالنلو قیومی مهندس امامی ایجاد آزمایشگاه ارتعاشات

 دکترسوادکوهی مهندس بیطرفان ایجاد مرکز تحقیقات مكانیک و مواد ماهواره
 مهندس انوري

 دکتر فرحانی
 4 10000 - یكسال

 1 - 2000 یكسال مهندس انوري  دکتر اردکانی PIVتجهیز آزمایشگاه تونل باد به سیستم 

 هیدکتر سوادکو مهندس نیاکی آزمایشگاه تست پكیج یونیت
 مهندس انوري

 دکترفرحانی
 1 - 2000 یكسال

 دکتر سوادکوهی مهندس نیاکی آزمایشگاه تست فنهاي صنعتی
 مهندس انوري

 دکترفرحانی
 4 1500 - یكسال

 1 - 200 ماه6 بایرامی - دکتر یاسی تجهیز آزمایشگاه تست توربین
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  پژوهشگاه فناوريهای نوين حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري
 مجري/ 

 مسئول اجرا
 زمان اجرا همكاران ناار

 اعتبار مورد نیاز

نوع  )میلیون ریال(

  1پروژه 
 از سایر منابع از محل سازمان

 پژوهشكده مكانیک 16

هـیه هام للم   نایگاههام 

یهــام   مــزشـ  ـ سمیـنـا

 پیــش بینـ  شـیه

 
 

 دکانیدکتر ار

 دکتر فرحانی - انوري

 انوري  - نیاکی

ـــا  ــا هـنوگاهه ــایم ب ـ  همك

مؤسسات پژـهو  هـخـل ـ  

 خـایج نوــی

بهینه سازي مصرف انرژي در موتوراانه ها با 

 همكاري دانشكاه علم و صنعت
 فرحانی اوشنویسان= ورجاوند

 مهندس بشارت

 مهندس قربانی
 4 15 - سال 1

بهینه سازي مصرف انرژي در موتوراانه ها با 

 همكاري دانشكاه علم و صنعت
 فرحانی اوشنویسان= ورجاوند

 مهندس بشارت

 مهندس قربانی
 4 15 - سال 1

ارائه طرحهاي پژوهشی در زمینه نانو فن آوریها 

 و مواد تابعی
 4 500 - سال 1 پروفسور اسالمی مهندس نیاکی دکتر یاسی
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  پژوهشگاه فناوريهای نوين حوزه 

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري
 مجري/ 

 مسئول اجرا
 زمان اجرا همكاران ناار

 اعتبار مورد نیاز

  1نوع پروژه  )میلیون ریال(

 از سایر منابع از محل سازمان

 پژوهشكده مكانیک 16

ـــا ـ   ــا هـنوگاهه ــایم ب همك

مؤسسات پژـهو  هـخـل ـ  

 خـایج نوــی

 ه تهرانهمكاري با دانشكده فنی دانشگا

در تدریس درس دینامیک ماشین هاي دوار 

 )کارشناس ارشد(

 4 40 - سال 1 مهندس بیطرفان دکتر یاسی مهندس امامی

همكاري با دانشگاه الزهرا و دانشگاه آزاد در ساات 

 آثار دانشمندان قدیمی ایران
 4 40 - سال 1 صالحی -ایالنلو  دکتر رحیمی دکتر یاسی

 ناسی ارشد دانشگاه اواجه نصیرتدریس دوره کارش

 )دروس  یه مرزي و آیرودینامیک پیشرفته(
 - - - سال 1 - - دکتر اردکانی

 - - - سال 1 - - دکتر اردکانی دانشجوي کارشناسی ارشد 5استاد راهنماي 

 ــلیی ـ چاا مقا ت ـ نتب

 1 - 10 87شهریور  ندس نیاکیمه مهندس امامی انوري  - فرحانی سیستم هاي کنترل حرارت ماهواره

 بهینه سازي مصرف سوات در موتوراانه ها
 ورجاوند

 اوشنویسان=
 دکتر فرحانی

مهندسین 

 بشارت و قربانی
 4  - 87مهر 

 1 - 30 سال 1 - - دکتر یاسی کتاب و چهار مقاله 1

مقا ت آماده شده براي کنفرانس مهندسی مكانیک و 

 وهشكاه صنعت نفتچاپ درمجالت پژوهشی پژ

مهندس 

 اوشنویسان
- 

 صفري  -ریاحی

 جمالی
 4 20  87مرداد 
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                                                                                                پژوهشگاه فناوريهای نوين حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

 توضیحات برنامه کمی و کیفیاهداف  مسئول پیگیري و اجرا )میلیون ریال(

 از سایر منابع از محل سازمان

 پژوهشكده مكانیک 16

بـرنامـه هــام بهــره ـیم ـ   

  رفـه  ـنـ 

 مهندس فرهومند - 50 پژوهشكده مكانیکایجاد بانک اطالعاتی طرح هاي ارجاعی به 
بروز رسانی طرح هاي 

 ورودي و اروجی
- 

 مهندس نیاکی 500 - مشاوره با صنعت در جهت  کاهش مصرف انرژي
% مصرف 10کاهش حداقل 

 انرژي در موتور
- 

 مهندس اوشنویسان - 30 کاهش مصرف انرژي در سااتمان هاي مجتمع
کاهش مصرف انرژي برق و 

 سوات
- 

      - بـرنامـه هـام هی مـیزـنـ 

      - سانـر بـرنامـه هـا
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   پژوهشگاه فناوريهای نوين حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري
 مجري/ 

 مسئول اجرا
 زمان اجرا همكاران ناار

 مورد نیاز اعتبار

  1نوع پروژه  )میلیون ریال(

 از سایر منابع از محل سازمان

 پژوهشكده کشاورزي 17

 پـرـهه هـام هی هسـت ـنجـا 

 دکتر مجید جوانمرد افزایش ماندگاري وکاهش  آلودگی ثانویه مغز پس
دکتر عباس اکبر 

 نیا
 4 80  ماه 14 

 4 207  ماه26  دکتر برقعی یژن حمیداانیمهندس ب بهینه سازي واشک کردن پسته

 1  160 ماه30  دکتر برقعی دکتر عباس اکبرنیا طراحی و ساات اط فرآوري پسته

 4 680  ماه36  دکتر گلدان ساز دکتر محمود شجاعی در مزارع ذرت IPMمدیریت تلفیقی آفات 

 1  80 ماه24  مهندس لبافی ادکتر تفقدي نی تدوین دانش فنی تولید ارگانیک گوجه فرنگی

 4 580  ماه 18  دکتر برقعی دکتر عباس اکبرنیا دسنگاه کمبینات 5ساات 

 4 135  ماه 24  دکتر افقی مهندس کاام کمالی تولید و تكثیر پایه هیبرید هلو

 پـرـهه هـام پیونهـاهم

طراحی بهینه و ساات دستگاه برداشت سرویس 

 دهنده درات ارما
   500 ماه18   ر عباس اکبرنیادکت

 تولید تراکتور ملی
دکتر عباس اکبرنیا  

 مهندس عروجلو
  5000  ماه24  

 1  120 ماه24   نجابیسدکتر محمدرضا  استفادهاز داروي گیاهی براي درمان ورم پستان

استفاده از داروي گیاهی براي درمان آندومتریت 

 )عفونت رحمی (
 1  100 ماه24   امیر حسین احدي

 87 هاي علمي و صنعتي ايران در سالهشبرنامه عملياتي سازمان پژو    



 پژوهشگاه فناوريهای نوين حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري
 مجري/ 

 مسئول اجرا
 زمان اجرا همكاران ناار

 اعتبار مورد نیاز

  1نوع پروژه  )میلیون ریال(

 منابعاز سایر  از محل سازمان

 پژوهشكده کشاورزي 17

 پـرـهه هـام پیونهـاهم

در  ipmزیک کاربرد ي نمودن برنامه مبارزه بیولو

 زمینه هاي مختلف
 2  1500 ماه 36   مهندس عباسعلی نصراللهی

بكارگیري زناورتاي گرده افشان براي افزایش 

 محصو ت کشاورزي
 2  500 ماه 36   مهندس بهرام ایمانی

ده مفید از حشرات در طبیعتبراي ارتقا استفا

 بهداشت در جامعه
 2  700 ماه 36   میراب زاده دکتر عباس

به میزان یكصد GF677کشت بافت انبوه پایه هاي 

 هزارقلمه
 4  2000 ماه 24   دکترکمالی

شناسایی دراتان جینكوبیلوبا با استفاده از روش 
PCR 

 2  200 ماه 24   دکترکمالی

س ـه ـ ـجهیـر  زمانوگاههــا  ــ

 ـ نایگاههـا

   800    دفتر فنی و عمران سرویس و مرمت سوله کشاورزي

 پیمانكار دستگاه اطاقک رشد 4ساات 
پژوهشكده 

 کشاورزي
  1000   

 پیمانكار سوریس و مرمت سه واحد گلخانه
پژوهشكده 

 کشاورزي
  500   

و ارید  راه اندازي تاسیسات ایستگاه گرگان

 انشعاب برق و گاز و آب
 پیمانكار

پژوهشكده 

 کشاورزي
  1000   

 پیمانكار 5مرمت و سرویس سااتمان شماره 
پژوهشكده 

 کشاورزي
  1000   

ــام   ــام للمــ   نایگاهه هـیه ه

ـــام  ـــ  ـ سمیـنـایهـ  مــزشـ

 پیــش بینـ  شـیه

کالس هاي آموزسی تولید و تكثیر انواع گیاهان 

 ق کشاورزيباغی از طری
    500   

        دوره هاي ارزیابی شیمیایی و سم شناسی

        مبارزه بیولوژي آفات و.....
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   پژوهشگاه فناوريهای نوين حوزه 

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري
 مجري/ 

 مسئول اجرا
 زمان اجرا مكارانه ناار

 اعتبار مورد نیاز

  1نوع پروژه  )میلیون ریال(

 از سایر منابع از محل سازمان

 پژوهشكده کشاورزي 20

همكایم با هـنوگاههـا ـ مؤسسات 

 پژـهو  هـخل ـ خـایج نوــی

   40     انجام پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکتري

   50     ها ارائه سمینارها و کنفرانس

   30     انجام طرح هاي مشترک پژوهشی

   20     کتب و مقا ت تخصصی کشاورزي ــلیی ـ چاا مقا ت ـ نتب
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 پژوهشگاه فناوريهای نوين حوزه  

ف
دی
ر

 

 شرح امهبرن عنوان مجري

 اعتبار مورد نیاز

 و کیفی برنامهکمی اهداف  مسئول پیگیري و اجرا )میلیون ریال(

 از سایر منابع از محل سازمان

 پژوهشكده کشاورزي 20

 بـرنامـه هـام حمانت 

 پذیرش دانشجو براي انجام پایان هاي تحصیلی

    

 ....بررسی طرح هاي تأییدي ، اعطا ، جشنواره اوارزمی و

 در ااتیار گزارش تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی موجود به محققین

 مشاوره و راهنمایی محققین ، دانشجویان ، صنعتگران و غیره

بـرنامـه هــام بهــره ـیم ـ  رفــه    

  ـنـ 

 گروه گیاه پزشكی  500 لید  رو براي درمان بیماري عفونیتو
در بسته هاي استریل به تولید و فروش  رو 

 مراکز درمانی

 گروه گیاه پزشكی   کلینیک گیاه پزشكی
برگزاري دوره هاي آموزشی ، نظارت و کنترل 

 بنامه هاي مربوط به وزارت جهاد کشاورزي

 نهال زیتون و هلو 000/200تولید و تكثیر  گروه تولیدات گیاهی   تولید پایه هاي سالم و عاري از بیماري نهال باغی به طریق کشت بافت

 گروه تولیدات گیاهی   تست و آزمون ماشین هاي کشاورزي
آزمون هاي فنی و ااتصادي ماشین هاي 

 کشاورزي

     - سانر برنامه ها
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    پژوهشگاه فناوريهای نوين حوزه

دی
ر

 ف

 شرح برنامه عنوان مجري
 مجري/ 

 مسئول اجرا
 همكاران ناار

زمان 

 اجرا

 اعتبار مورد نیاز

  1نوع پروژه  )میلیون ریال(

 از سایر منابع از محل سازمان

22 
پژوهشكده 

 بیوتكنولوژي

ـــرـهه هـــام هی هســـت  پ

 ـنجـا 

تولید میكروبی آنزیم گلوکز اکسیداز براي کاربرد در کیتهاي 
 شخیص پزشكیت

 مسعود فالح پور
 محمد رضا بختیاري

محمد 
 1  725/165 ماه 24 زهره عمیدي حیدریان

مسعود  اسرو حسینی پژوه تولید آنزیم فیتاز به منظور اضافه کردن به جیره غذایی طیور
 1  70 ماه 24 داود زارع فالح پور

طراحی و ساات آزمایشگاهی بیوفیلتر جهت حذف سولفید 
اسرو  محمد حیدریان وژنهیدر

 رستمی
 مهرداد آذین
 1  90 ماه 24 هوشنگ مرادي

مسعود  فرزانه سالمی بهینه سازي فرآوري زیتون با استفاده از  کتوباسیلها
 1  55 ماه 15 لیال علی نسب فالح پور

تدوین دانش فنی تولید هورمون کلسی تونین انسانی نوترکیب 
 در مقیاس پایلوت

 ظمینسرین مع
 حمیده افقی

سعید 
 2 2600  ماه 24 پرسنل پژوهشكده میردامادي

جداسازي و غربالگري میكروارگانیسمهاي مفید در ازدیاد 
 داود زارع فرزانه عزیز محسنی برداشت میكروبی نفت

کیمیا  -فیروزه اادم
 مریم رمضانی-داودي نژاد

 حمیده متوسلیان
 ارجاعی 84/105  ماه 10

آنتی بیوتیک نیسین و لیپوزومهاي حاوي نیسین  بررسی اثرات
بر لیستریا مونو سایتوجنز و استارترکالچرها در پنیر ایرانی و 

UF 
محمد رضا  سعید میردامادي

 بختیاري
شادي آقا  -دکتر تفرشی

 2 55/165  ماه 24 قزوینی

 سعید میردامادي جداسازي، تولید واستفاده از استارتر کالچرهاي صنایع لبنی
مهناز 
مظاهري 
 اسدي

 پورقاسمیان -داود زارع
 ارجاعی 80  ماه 24 شادي آقا قزوینی

 پـرـهه هـام پیونهـاهم

گروه بیوتكنولوژي  جستجوي ترکیبات جدید با اواص دارویی
  - میلیارد ریال 5 سال 5 - - پزشكی

توسعه مرکز کلكسیون قارچها و باکتریهاي صنعتی ایران به 
تقویت بانک میكروبی در راستاي فناوري منظور گسترش و 

 مولكولی

گروه بیوتكنولوژي 
  - میلیارد ریال 3 سال 2 - - پزشكی

تولید قرصهاي ضد پوکی استخوان، بیماریهاي قلبی عروقی و 
  - 250 ماه 20 - - داود زارع ضد سرطان از ترکیبات ساپونینی موجود در سویا

ه روشهاي میكروبی و بهینه سازي تولید بیوپالستیک ب
  - 200 ماه 18 - - داود زارع بیولوژیک

تكنولوژي استفاده از زیست پا یی براي پاک سازي آلودگیهاي 
 ااک

مهناز مظاهري 
  - 24 ماه 12 - - اسدي
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  پژوهشگاه فناوريهای نوين حوزه



ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري
 مجري/ 

 مسئول اجرا
 زمان اجرا همكاران ناار

 اعتبار مورد نیاز

  1نوع پروژه  )میلیون ریال(

 از سایر منابع از محل سازمان

22 
پژوهشكده 

 بیوتكنولوژي

 پـرـهه هـام پیونهـاهم

سبک سازي میكروبی ته مانده برج تقطیر در األ 
  - 24 ماه 12 - - ز مظاهري اسديمهنا )پا یشگاه نفت(

طرح نیمه صنعتی حذف سولفید هیدروژن با استفاده از 
  - 450 ماه 24 - - محمد حیدریان روش بیولوژیكی

غربالگري میكروارگانیسمهاي مورد استفاده در سبک 
  - 200 ماه 12   مهناز مظاهري اسدي سازي ته مانده برج تقطیر

خمر مقاوم به فورفورال جهت تخمیر ایجاد سویه هاي م
  - 230 ماه 24 - - مهرداد آذین الكلی ملثرتر قند چوب

  - 5/59 ماه 18 - - مهرداد آذین افزایش راندمان قندگیري از ارما با تیمار آنزیمی

صنعتی سازي سویه مولد آنزیم رنت قارچی به روش 
  - 200 ماه 25 - - مهرداد آذین موتاسیون کالسیک

ــس ــــــــه ـ ـجهیــــــــر 

  زمانوگاههـا ـ نایگاههـا

توسعه و تجهیز پایلوت دراواست اضافه شدن  -

 محیط آزمایشگاه در سال قبل

 توسعه و تجهیز مرکز کلكسیون -

  دفتر فنی و عمران
 

 
 

 
   

هـیه هام للم   نایگاههـام  

 مــزشـــ  ـ سمیـنـایهـــام 

 پیــش بینـ  شـیه

  1  روز 3 - - فرزانه عزیز محسنی ي میكروارگانیسم هاآشنایی با روشهاي نگهدار

استفاده از بیولوژي مولكولی در پروسه هاي 
 ازدیادبرداشت میكروبی نفت

 مهناز مظاهري اسدي
 محمد حیدریان
 اسرو رستمی

  3  روز 7  

       تجزیه میكروبی آ ینده هاي زیست محیطی

       حذف فلزات سنگیناستفاده از بیولوژي مولكولی در 

 محمد رضا بختیاري RT-PCRو PCR دورهاي آموزشی 
    روز4   مسعود فالح پور
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ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري
 مجري/ 

 مسئول اجرا
 زمان اجرا همكاران ناار

 اعتبار مورد نیاز

 1نوع پروژه  )میلیون ریال(

 از سایر منابع از محل سازمان

 پژوهشكده بیوتكنولوژي 22

ـــا ـ مؤسســات   ــا هـنوگاهه همكــایم ب

 پژـهو  هـخل ـ خـایج نوــی

دانشگاه تهران اجراي دور دکتري  -

 مشترک

دانشگاه تربیت مدرس اجراي دوره  -

 دکتري مشترک

 ایرانانستیتو پاستور  -

  پژوهشگاه
 

 
 

 
   

طرح هاي در دست اجرا مواف به چاپ مقاله  ــلیی ـ چاا مقا ت ـ نتب
 می باشند
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 پژوهشگاه فناوريهای نوين حوزه

ف
دی
ر

 

 شرح برنامه عنوان مجري

 نیاز اعتبار مورد

 مسئول پیگیري و اجرا )میلیون ریال(
 کمی و کیفیاهداف 

 برنامه
  توضیحات

 از سایر منابع از محل سازمان

 پژوهشكده بیوتكنولوژي 22

 بـرنامـه هـام حمانت 

تهیه جداسازي و شناسایی سـویه هـاي    –مرکز کلكسیون 

 میكروبی جهت مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و صنعتی

پروژه هاي تحقیقاتی  Scale upوتكنولوژي جهت پایلوت بی

 دانشگاهی

 
هزینه از 

 سفارش دهنده

مهندس  - دکتر محسنی

 زارع
  

ـــه   ـــره ـیم ـ  رف ـــام به ـــه ه بـرنام

  ـنـ 

 آموزش هاي تخصصی بیوتكنولوژي جهت پرسنل -

ارائه ادمات توسط مرکز کلكسیون قارچها بـه مراکـز    -

 تحقیقاتی و دانشگاهی

آزمایشگاهی توسط آزمایشـگاه پـایلوت   انجام ادمات  -

 پژوهشكده بیوتكنولوژي

استفاده از اتوماسیون اداري جهـت صـرفه جـویی در     -

 مصرف کاغذ

     

      براساس سیاستهاي سازمان سانـر بـرنامـه هـا

 

 

 

 

 
 

 


