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 پيشگفتار
 
 
 

ای برای  می نعمت انديشيدن عطا نمود و تعمق و پژوهش در احوال پيشينيان را وسيلهحمد و سپاس خدايي را که به آد
 .آموزی و ترسيم آينده قرار داد عبرت

با نگاهی به حجم . های علمی و صنعتی تدوين گرديده است  سازمان پژوهش۱۳۸۰ی سال  اکنون به ياری خداوند متعال کارنامه
مان را تحت پوشش قرار  المیی وسيعی از جغرافيای کشور اس ی سازمان که گستره دههای متعدد و متنوع خانوا وسيع فعاليت

هايي تا  ها و ادا نمودن حق چنين تالش ی موثر چنين حجمی از اطالعات مربوط به فعاليت توان تصور نمود که ارائه د، میده می
 .چه اندازه دشوار خواهد بود

 نفر عضو ۲۰۰ و دانش کاربردی و عميق بيش از   سال تالش مداوم۲۰ بيش از اتاين سازمان بدون شک با برخورداری از تجربي
هيئت علمی تمام وقت و همکاری تعداد بيشماری از محققين و صاحب نظران تحقيقات کاربردی، و با سرلوحه قرار دادن 

المللی، نقش مهم و غير قابل   بينتراز ملی و های تحقيقاتی کاربردی با صنايع و مراکز هم گسترش تحقيقات کاربردی و همکاری
های  ی تالش  در سايه۱۳۷۸سازمان در سال . ی فناوری کشورمان ايفا نموده است انکاری را در اعتالی تحقيق و نوآوری و توسعه

ی اول مراکز تحقيقاتی کاربردی در سطح کشور و در حال  دريغ و خستگی ناپذير تمامی سطوح آن، نايل به دريافت رتبه بی
ی علوم  ضر برای اولين بار در تاريخ کشور، توسط آکادمی علوم کشورهای جهان سوم به عنوان يکی از مراکز عاليهحا

(Excellence Center)های  های سازمان در سال ها تنها انعکاس بخشی از تالش اين موفقيت.  در اين آکادمی مطرح گرديده است
 .شوند اخير محسوب می

 علوم و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، مسئوليت   وزارت ساختاريد ناشی از تغييربا توجه به انتظارات جد
ی فعاليت های مورد نياز برای طراحی ساختار   الزم به ذکر است که عمده.تر و دشوارتر گرديده است سازمان به مراتب گسترده

 را به خود اختصاص داده ۱۳۸۰های سازمان در سال  جهی از فعاليتی معاونت فناوری وزير بوده که حجم قابل تو جديد بر عهده
 .است

ای که برای  با وجود وقت قابل مالحظه. باشد  می۱۳۸۰ها در سال   عمکرد سازمان پژوهش ی حاضر تالشی برای ارائه کارنامه
کارنامه برای مخاطبين بيرونی  خصوصا اينکه به منظور مفيدتر نمودن مطالب .ی آن صرف شده مسلما بدون اشکال نيست تهيه

اميد است با دريافت نظرات مخاطبين، سازمان بتواند در ارتقای . ای داشته است نسبت به سنوات قبل تغييرات قابل مالحظه
 .کيفيت اين کارنامه بيفزايد

 سازمان و معاونت فناوری جناب آقای دکتر جعفر ميلی منفرد رياست محترمدريغ  بیهای   تشکر و قدردانی از راهنمايي در خاتمه
ن اين کارنامه ی تدوي  در زمينهحاج حسينی را... ا  و دکتر حجتوزير و معاونين ايشان خصوصا آقايان دکتر حسين ساالر آملی

 . دانم برخود فرض می
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و ها و مراکز  وهشکدهژهای روسای محترم پ مرهون مساعدت ۱۳۸۰ی عملکرد سازمان در سال  ی کارنامه تهيههمچنين 
زحمات همکاران محترم دفتر نظارت و ارزشيابی خصوصا آقايان مهندس سيروس .  می باشدنمايندگان آمار و اطالعات سازمان

 .است ی فعلی بسيار حائز اهميت بوده ی کارنامه  و ارائه لويي نيز در تهيه موثقی و احمد حمزه
ريزی برای آينده  قرار گرفته و در ساماندهی فعاليت ها و برنامهی حاضر بتواند به صورت موثری مورد استفاده  اميد است کارنامه

 .با توجه به نقاط ضعف و قوت تاثير گذار باشد
 
 

 التوفيق... و من ا 

 يس سازمان در امور نظارت و ارزشيابیئمشاور ر - شاهين خدام
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 مقدمه
گذاری و هدايت امور محسوب  ريزی، سياست لوازم برنامهها، يکی از مهمترين  در دسترس بودن اطالعات مربوط به فعاليت

 .تالش حاضر برای پاسخگويي به اين نياز و امر خطير انجام گرفته است. شود می
ی  ای تهيه کرد که برای همه توان کارنامه نمیگيرد و مسلما  ی عملکرد طيف وسيعی از مخاطبين را در بر می يک کارنامه
ی   ای برای مقايسه صورت بخشی و حوزه بندی آنها به ها و دسته ی فعاليت از يک سو ارايه. يد باشد مف  يک اندازه مخاطبين به

ز با سازمان، مجلس، وزراء يا ترا ها با يکديگر و انجام ارزيابی مفيد خواهد بود و از سوی ديگر برای يک نهاد هم عملکرد قسمت
 .تاين نوع دسته بندی قابل استفاده نيسساير مخاطبين، 

ی محققين و  ی حاضر کليه ی فناوری، مخاطبين کارنامه ی تحقيقات و توسعه با در نظر گرفتن نقش ملی سازمان در اشاعه
به همين دليل در تدوين .  که به نوعی با امر تحقيقات و فناوری مرتبط هستندخواهند بودنوآوران و افراد حقيقی و حقوقی 

اطالعات . ها به صورت موضوعی تخصصی صورت گيرد بندی فعاليت ، دستههای قبل سالکارنامه تالش گرديده تا بر خالف سنت 
 در قالب انتشارات الکترونيکی  و بصورت مفصلهای ديگر  به گونه۱۳۸۰ و ۱۳۷۹، ۱۳۷۸های  بندی شده عملکرد سال طبقه

 .هند بودباشند و برای مصارف خاص قابل استفاده خوا برروی سايت اطالع رسانی سازمان موجود می
بخش اول با عنوان کليات، وظائف اصلی، ارکان و مديريت حاوی اطالعاتی . باشد ی حاضر شامل دو بخش اصلی می کارنامه

ها و مراکز،  های علمی و صنعتی ايران، منابع مالی و انسانی،  اهداف و وظائف آن، پژوهشکده عمومی در خصوص سازمان پژوهش
دسته از افرادی است  ی آن اين بخش عمدتا برای مطالعه و استفاده. باشد ازمان و نقش آنها میهای مختلف در س شوراها و کميته

حال قسمتی از مطالب ارائه شده در اين بخش نظير هيئت امناء و  با اين. ها ندارند که شناخت کافی در مورد سازمان پژوهش
 .شوند  نيز محسوب می۱۳۸۰زمان در سال های عملکردی سا شکل گيری و تاسيس آنها از فعاليتهيئت مميزه و 

 :باشد ها مشتمل بر شش فصل با عناوين زير مي بخش دوم کارنامه با عنوان عملکرد سازمان پژوهش
 پژوهش و فناوری: فصل اول
 ها اطالعات علمی و نوآوری: فصل دوم
  فناوری-های علمی  همکاری: فصل سوم
 شوری علمی ک فناوری اطالعات و شبکه: فصل چهارم
 ريزی و پشتيبانی برنامه: فصل پنجم
 .ی فناوری ريزی توسعه برنامه: فصل ششم

ی عملکرد  ای از وظايف و اهداف مرتبط با گروه فعاليت ذکر شود و بدنبال آن خالصه در ابتدای هر فصل سعی گرديده تا خالصه
بندی گروه تخصصی ارائه گرديده  امکان با دستههای مربوطه در صورت   فعاليت عملکرد وسپس اطالعات مشروحی از. ارايه گردد

اند، از  بندی و ارائه شده هايي که به صورت ذکر شده و موضوعی دسته برای مشخص نمودن محل انحام هر کدام از فعاليت. است
 .باشد اين کد نمايانگر پژوهشکده يا مرکز مجری فعاليت می. ای به عنوان کد اجراء استفاده شده کد ويژه
 . فهرستی از عناوين نمودارها و جداول ارائه شده در کارنامه تدوين گرديده استتمهدر خا
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های علمی و  معرفی و آشنايي با سازمان پژوهش: بخش اول
 صنعتی ايران

 معرفی، اهداف و وظايف کلی
 : معرفی سازمان 

ستيابی به فنّاوری ملی و به منظور توسعة صنعتی های علمی و ضرورت د با توجه به نياز روز افزون کشور به امر تحقيق در زمينه
 توسط ۱۳۷۰ تأسيس و اساسنامه آن در سال ۱۳۵۹کشور و رفع وابستگی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران در سال 

 پژوهشکده و يک گروه علمی در مجتمع تحقيقاتی ۶هم اکنون سازمان دارای . شواری گسترش آموزش عالی به تصويب رسيد
های مختلف علمی اعم از برق و  می باشد که در زمينههای علمی  و آزمايشگاهها و کارگاه مرکز استانی ۹انقالب تهران و عصر 

کامپيوتر ، صنايع شيميايی، مکانيک، کشاورزی، بيوتکنولوژی، مواد و متالوژی و مديريت و صنايع در راستای اهداف و وظايف 
 .عاليه فعاليت دارند

 : هدف 
، هدف اصلی سازمان است و بدين منظور سازمان می کوشد از های توسعة کشور گسترش فنّاوری ملی در متن برنامهايجاد و 

طريق اجرای طرحهای تحقيقاتی کاربردی به دانش فنی دست يابد و با اجرای طرحهای نيمه صنعتی و برقراری ارتباط بين 
و توليدی از سوی ديگر فعاليتهای اين دو بخش را هر چه بيشتر به دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی از يک طرف و مراکز صنعتی 

تا عالوه بر حمايت از مخترعان و مبتکران و محققان داخلی و استفاده از استعدادهای بالقوة کشور، راه . يکديگر نزديک سازد
اين رو تدوين سياست و خط مشی از . های فنی ساير کشورها را در زمينة فنّاوری به داخل کشور هموار نمايد بهقال تجرتان

 .توسعة فنّاوری ملی، يکی از هدفهای مهم سازمان بشمار می آيد

 : وظايف اصلی 
 و تشخيص ی آن در سطح بين المللی برای تعيين وضعيت موجود اوری ملی و مقايسهمطالعه و بررسی فنّ•

 اولوّيت ها و مراقبت در سير پيشرفت دائمی فنّاوری ملی
های پژوهشی بدست آمده در مراکز تحقيقاتی و  نيمه صنعتی با استفاده از نتايج طرحهای  اجرای طرح•

 ها دانشگاه
اوری های فنّ های تحقيقاتی کاربردی با هدف دستيابی به دانش فنی در چارچوب نيازها و اولويت اجرای طرح•

 کشور
ان و پژوهشگران بخش غير های تحقيقات کاربردی و نيمه صنعتی نوآور حمايت و پشتيبانی از اجرای طرح•

 ...دولتی از طريق فراهم آوری امکانات مالی، تجهيزاتی، خدماتی، مهندسی، مديريت و 
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 اتخاذ تدابير مناسب برای عرضه دانش فنی حاصله به متقاضيان داخلی و خارجی•
 های علمی و صنعتی کشف، جذب و پرورش استعدادها در زمينه•
ی کشور با  های توسعه ها و برنامه کاربردی با در نظر گرفتن سياستهای طرحهای تحقيقات  تعريف اولويت•

های ذيربط و تدارک مقدمات الزم به منظور اجرای آنها توسط محققان، پژوهشگران و  هماهنگی دستگاه
 ها نوآوران در مراکز تحقيقاتی و دانشگاه

 از ها برای تحقق اهداف ياد شده اهبرقراری ارتباط بين مراکز توليدی و صنعتی با مراکز تحقيقاتی و دانشگ•
 ...طريق کارآموزی، فرصت مطالعاتی، کاروزی و 

 اوری اعم از توليد و يا عرضه به متقاضيان ای در امر فنّ ی خدمات کارشناسی و مشاوره ارايه•
 وصیها، صنايع، مراکز دولتی و خص ی خدمات اطالع رسانی در امر فناوری به مراکز تحقيقاتی، دانشگاه ارايه•
 ی فناوری  های تخصصی در زمينه های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی، سمينارها و کارگاه برگزاری دوره•
 تشويق و حمايت مادی و معنوی از محققان، مخترعان، نوآوران، صنعتگران•
ها و  يها و گردهماي اوری اعم از داخلی و خارجی، از طريق برپايي و يا شرکت در نمايشگاه دستاوردهای فنّئهارا•

المللی وفيلم و انتشارات های ادواری ملی و بين کنفرانس
ها و اظهار نظر دربارة فايده بخش بودن آنها بررسی و ارزيابی اختراعات و نوآوري•

 :سـازمان ان ـارک
 :ت امناء أهي

 تحقيقات و فنّاوری وابسته به وزارت علوم،) پژوهشگاه(سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران بعنوان يک مؤسسه پژوهشی 
 :دارای هيأت امناء با ترکيب ذيل می باشد 

  بعنوان رياست هيأت امناءوزير علوم،  تحقيقات و فنّاوری•
 بعنوان دبير هيأت امناءرئيس سازمان •
 تن از اعضای هيئت علمی دانشگاههای می باشند و ۲ تن از شخصيتهای علمی و فرهنگی که حداقل ۶ تا ۴ •

. و با تائيدو حکم رياست جهموری تعيين می شوندبه پيشنهاد وزير
ريزی يا نماينده آن  رئيس سازمان مديريت و برنامه•

 :وظايف و اختيارات هيأت امنا به شرح ذيل می باشد

  تصويب آيين نامه داخلی•
ه ريزی ب  تصويب ساختار اداری سازمان که به پيشنهاد وزارت متبوع با هماهنگی سازمان مديريت و برنامه•

 .تصويب شورای عالی انقالب فرهنگی خواهد رسيد
 . بررسی و تصويب بودجه سازمان که از طرف رئيس سازمان پيشنهاد می شود•
  تصويب بودجه تفصيلی سازمان•
  تصويب حسابها و تزارنامه ساالنه سازمان•
  تصويب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن•
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 ان تعيين حسابرس و خزانه دار برای سازم•
 کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی با رعايت ضوابط مصوب شورای عالی انقالب •

 فرهنگی
 .های مالی و معامالتی که بر حسب مورد پس از تاييد وزارت متبوع قابل اجرا می باشد  تصويب آيين نامه•
 )و تکنيسين هاکارشناسان (های اعضای هيأت علمی و غير علمی   پيشنهاد ميزان فوق العاده•
 تعيين نحوه اداره واحدهای توليدی، خدماتی و کارگاهی سازمان در چارچوب ضوابطی که به تصويب هيأت •

 .وزيران می رسد
 ... تعيين ميزان پرداخت حق التحقيق، حق التدريس و •
 . بررسی گزارش سازمان که از طرف رئيس سازمان ارائه می شود•
 يأت علمی سازمان  تصويب مقررات استخدامی اعضای ه•

 :شورای علمی و فنّاوری
 : نفر عضو به شرح زير تشکيل می گردد۱۴ از شورااين 

 )رئيس شورا( معاون وزير علوم، تحقيقات و فنّاوری و رئيس سازمان •
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوری•
يک نفر از رؤسای مراکز تحقيقاتی و يا دانشگاههای کشور•
های سازمان عاونان و رؤسای پژوهشکدهسه نفر از م•
دو نفر از اعضای هيأت علمی سازمان•
سه نفر از اعضای هيأت علمی دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی •
های توليدی و صنعتی سه نفر از محققان و صاحب نظران بخش•
 : اين شورا به شرح ذيل می باشد وظايف

  سياستهای کلی علوم و فنّاوری کشورهای سازمان در جهت تحقق تصويب سياستها و برنامه•
 های علمی، پژوهشی و فنّاوری تصويب طرحها و پروژه•
 تصويب برنامه ساالنة سازمان از نظر ارتباط با دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی و دستگاههای توليدی و صنعتی•
 های مربوط به امور علمی سازمان تاييد ضوابط و دستورالعمل•
 ا، کنفرانسها، سمينارها و سمپوزيوم ها اعم از داخلی و خارجیتصويب برپايی نمايشگاهه•
های عالی تخصصی در چارچوب ضوابط و مقررات آموزش  های آموزشی کوتاه مدت و دوره تصويب اجرای دوره•

 عالی کشور
 تاييد گزينش علمی و ارتقای اعضای هيأت علمی سازمان جهت پيشنهاد به مراجع ذيربط•
 های آموزش اعضای هيأت علمی سازمان های مطالعاتی و دوره رصتتصويب سفرهای علمی و ف•
 تصويب هرگونه تسهيالت به منظور تشويق و حمايت از پژوهشگران و نوآوران•
 ها و گروههای تخصصی در چارچوب ضوابط و مقررات تاييد ايجاد بخش•
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لمی ـ پژوهشی اعم از داخلی و ها و قراردادهای علمی و فنی با مراکز فنّاوری و مؤسسات ع تاييد مقاوله نامه•
 خارجی 

 تصويب انتشارات علمی سازمان•

 :رئيس 
 :، معاون فنّاوری وزير علوم، تحقيقات و فنّاوری است و وظايفی به شرح زير داردسازمانرئيس 

 ادارة کلية امور سازمان بر طبق اساسنامه و قوانين و مقرارت عمومی کشور•
های مصوب در جهت نيل به اهداف مندرج در اساسنامه ال خط مشیها و اعم پيشنهاد سياست ها، برنامه•
تصميم گيری نهايی در مورد امور اجرايی سازمان•
نمايندگی سازمان در مجامع داخلی و خارجی•
های حقوقی و حقيقی اعم از داخلی و خارجی در چارچوب ضوابط و مقررات  عقد قرارداد و معامالت با شخصيت•

ی کشورسازمانی و قوانين عموم

 :ت مميزه أهي
 مورخ ۱۰۰/۳۱۲۷ وزير محترم علوم، تحقيقات و فنّاوری و حکم شماره ۳//۱۳۸۰/۹ مورخ ۱۵/۴۶۸۹ شمارهنظر به ابالغيه 

 .  اعضاء هيأت مميزه به مدت دو سال به عنوان اولين دورة هيأت مميزه سازمان معين شدند۱۳۸۰/۹/۱۷
ند يکی از اعضاء هيأت مميزه با مرتبه دانشياری به باال را به سمت جانشين خود رئيس سازمان رئيس هيأت مميزه است و می توا

 .در هيأت مميزه منصوب کند
 : و اختيارات هيأت مميزه به شرح زير می باشد وظايفاهم 

 رسيدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصميم نسبت به ارتقاء اعضاء هيأت علمی از مرتبه مربی به استادياری، •
  دانشياری و دانشياری به استادیاستادياری به

 بررسی صالحيت علمی متقاضيان تبديل وضع از کارشناسی به هيأت علمی با رعايت ضوابط و مقررات •
 بررسی صالحيت علمی اعضاء هيأت علمی متقاضی تبديل وضع از رسمی آزمايشی به رسمی قطعی•
 بررسی احتساب سابقه خدمت•
 های مطالعاتی فرصتبررسی صالحيت علمی متقاضيان بورس و •
اظهار نظر علمی و اتخاذ تصميم در ارتباط با مواردی که از سوی رياست سازمان حسب تشخيص به هيأت •

 .گردد های تخصصی ارجاع می مميزه يا کميسيون
 رسيدگی و اظهار نظر تخصصی نسبت به پرونده اعضاء هيأت علمی در چارچوب وظايف هيأت مميزه، کميسيونهای منظوربه 
 .صصی فنی و مهندسی، علوم پايه، کشاورزی و علوم انسانی تشکيل می شودتخ
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 :سازمان ريت ـمدي
 :رئيس 

با توجه به وظايف مندرج در . تحقيقات و فنّاوری بوده و جزء ارکان سازمان می باشد رئيس سازمان، معاون فنّاوری وزير علوم،
 . مان نموده و مسئول مستقيم سازمان می باشدريزی ساز اقدام به کنترل، هدايت و برنامهقسمت ارکان 

 : تحقيق و فنّاوریتمعاون
 :اهم وظايف حوزه معاونت تحقيق و فنّاوری سازمان به شرح ذيل می باشد

 ريزی، هدايت و ارزيابی فعاليتهای تحقيقاتی و فنّاورانه سازمان  برنامه•
ا ، گروهها و مراکز استانیه نظارت بر اجرای طرحهای تحقيقاتی و نيمه صنعتی در پژوهشکده•
ريزی جهت هماهنگی و همکاری با مراکز صنعتی، تحقيقاتی و دانشگاهی اعم از دولتی، خصوصی و  برنامه•

تعاونی جهت جذب و اجرای طرحهای تحقيقاتی و فنّاورانه
ی تحقيقاتی ها تنظيم و تدوين و به تصويب رساندن مقررات و دستورالعمهای الزم بر اجرای هر چه بهتر برنامه•

و فنّاوری
نظارت بر ارائه خدمات علمی، فنی، مادی و تجهيزاتی، طرحهای تحقيقاتی و نيمه صنعتی بخش دولتی و غير •

دولتی
بررسی و ارزشيابی فعاليتهای تحقيقاتی اعضای هيأت علمی و کارشناسان و تالش در جهت ارتقاء کيفی •

فعاليتهايشان

 : اطالعات علمی و نوآوريهاتمعاون
 : سازمان به شرح ذيل می باشدنوآوريهاو علمی  اطالعاتاهم وظايف حوزه معاونت 

 برقراری ارتباط با بانکهای اطالعاتی معتبر خارجی•
های علمی و  ارائه خدمات اطالعاتی به مراجعين اعم از دانشجويان، محققين، صاحبان حرف و صنايع در زمينه•

صنعتی
برداری و پشتيبانی فنی، دانشگاهها، مراکز تحقيقاتی، مراکز  رهفراهم نمودن تسهيالت، آموزش جهت به•

صنعتی، ارگانهای دولتی و نظامی به منظور استفاده از بانکهای اطالعاتی
توسعه و بهبود کمی و کيفی امکانات و تجهيزات اطالع رسانی•
های مربوط ايجاد بانکهای اطالعاتی علمی داخلی در زمينه•
های علمی و صنعتی به زبانهای مختلف ابهای مربوط به زمينهتجهيز کتابخانه حاوی کت•
پذيرش عضو برای کتابخانه و ارائه خدمات متعارف به آنان•
تهيه وتوزيع مقاالت و پتنتها از منابع خارجی برای مراجعين •
ايجاد مراکز اسناد علمی و فنی و ارائه خدمات در اين مورد•
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های مشابه داخلی و خارجی خانهايجاد ارتباط و همکاری متقابل با کتاب•

 : پشتيبانیتمعاون
 :اهم وظايف حوزه معاونت پشتيبانی سازمان به شرح ذيل می باشد

ريزی در سازمان در سطوح مختلف تدوين نظام برنامه•
 همکاری با رياست سازمان در اجرای هر چه بهتر وظايف مربوط به واحدهای ستادی سازمان•
های کالن سازمان ليت واحدهای مختلف سازمان در چارچوب سياستها و برنامههمکاری در تدوين برنامه فعا•
ها از واحدهای مختلف و تنظيم و تلفيق آنها و ارائه به رياست سازمان اخذ برنامه•
ها و تجزيه و تحليل و ارزشيابی آنها اخذ گزارش پيشرفت اجرای برنامه•
های مصوب امهتهيه و تدوين بودجه ساليانه سازمان در چارچوب برن•
توزيع اعتبارات مصوب هماهنگی واحدهای ذيربط و تصويب رياست سازمان•
بررسی و مطالعه مستمر در زمينه تشکيالت و بهبود روشهای اداری در سطح واحدهای سازمان•
های مصوب ريزی در جهت توسعه فيزيکی سازمان در چارچوب برنامه برنامه•
قررات مربوط به امور استخدامی و مالی و معامالتینظارت بر حسن اجرای کليه قوانين و م•
ريزی نيروی انسانی سازمان بررسی مستمر وضع موجود پرسنلی و برنامه•
رسيدگی به هدفهای اجرايی سازمان و چگونگی گردش کار در واحدهای مختلف•
نظارت بر انجام کليه امور حقوقی سازمان و نظارت بر حسن اجرای قراردادهای سازمان•
رت بر حسن اجرای امور بازرگانی، تدارکاتی، خدماتی، انتظامی و وسايط نقليه سازماننظا•
شرکت در شوراها، کميسيونها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسايل مختلف مالی و اداری در چارچوب مقررات•

 : توسعه فنّاوریريزی  برنامهتمعاون
 : به شرح زير استی فناوری ريزی توسعه های معاونت برنامه رئوس فعاليت

 ی فناوری ريزی توسعه تعيين ساختار سازمانی معاونت برنامه•
 ی معاونت تعيين خطوط کلی وظايف حوزه•
 ی فناوری های اجرايي برنامه ريزی توسعه تعيين اهداف و سياست•
 ۸۱حوزه در سال ) عملياتی(تعيين برنامه های اجرايي •
 وسعه قانون برنامه سوم ت۱۵۴ و ۱۰۰ی  پيگيری ماده•
 اطالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه که به فناوری مربوط هستند•
 ی فناوری بررسی مشکالت و موانع توسعه•
 های علمی و تحقيقاتی بررسی پارک•
 استعدادهای درخشان•
 گردهای تخصصی ميز•
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 : ها و مراکز معرفی پژوهشکده
لعات و تحقيقات فنّاوری، واقع در مجتمع تحقيقاتی عصر ها و گروههای علمی سازمان به جزء پژوهشکده مطا کليه پژوهشکده

 بوده، و مراکز استانی نيز به جز مرکز سمنان که واقع در شهرستان شاهرود . باشد میکرج شهريار قديم انقالب واقع در جاده 
 هر استان جهت پيش برد قرار دارند و با توجه به امکانات و پتانسيلهای تحقيقاتی و نيازهایمابقی واقع در مرکز هر استان 

 .نمايند اهداف ملی و کالن سازمان فعاليت می

 :پژوهشکده برق و کامپيوتر 
. پژوهشکده برق و کامپيوتر از چهار گروه علمی برق، الکترونيک و کامپيوتر، مهندسی پژشکی و مخابرات تشکيل شده است

نعتی، کنترل، سخت افزار و نرم افزار کامپيوتر، تجهيزات های الکترونيک، الکترونيک ص محورهای فعاليت پژوهشکده در زمينه
بيمارستانی، توانبخشی، داندن پزشکی شامل ابزار و تجهيزات تشخيص و درمان، سيستمهای مخابراتی و پردازش سيگنال 

ا الکتروموتورهای گيری، الکترونيک صنعتی ب الکترونيک با تجهيزات دقيق اندازه:  آزمايشگاههای پژوهشکده عبارتند از.باشد می
 دور در دقيقه، رباتيک، کامپيوتر و پردازش ۱۰۰۰های مختلف و تجهيزات تستر دينامومتر با قابليت  تک فاز و سه فاز با قدرت

ک با تجهيزات تست مربوطه، سونوگرافی، واحد اری مناسب، بيوالکتريک و بيومکانيسيگنال با امکانات نرم افزاری و سخت افز
های تشکيل دهنده آن، ماهواره، مخابرات مجهز به  ها و مدول ستگاه همودياليز با امکانات تست زير سيستمطراحی و ساخت د

 مايکرويو L تا باند فرکانسی AUDIOهای مخابراتی آنالوگ و ديجيتال در باند فرکانسی  گيری سيگنال های توليد و اندازه سيستم
 . باشد می

 :پژوهشکده صنايع شيميايی 
صنايع شيميايي، با دارا بودن چهار گروه علمی شيمي آلي و پليمر، شيمی معدنیو آناليز، مهندسی شيمی و محيط پژوهشکده 

در راستای سياستهای کالن سازمان و جهت حل مشکالت در زيست و صنايع غذايی اقدام به فعاليتهای پژوهشی و تحقيقاتی 
کده مجهز به دستگاههای اسپکتروسکوپی، کروماتوگرافی، آزمايشگاههای پژوهش. مینمايدبخش صنايع شيميايی کشور 

راکتورهای تحت فشار، کوره الکتريکی مجهز به سيستم کامپيوتری،  شيکر و انکوباتورو دستگاههای آناليز و تعيين کيفيت آب و 
 . فاضالب مي باشد

 :پژوهشکده مکانيک
های پزوهشی و نيمه صنعتی سامان داده   با اجرای پروژهمکانيک فعاليت خودرا به منظور حل مشکالت صنعتی کشورپژوهشکده 

. دارای گروههای علمی موتور محرکه، طراحی ماشين، حرارت و سياالت، انرژی و احتراق و سوخت می باشداست و 
آزمايشگاههای فعال و مجهز پژوهشکده در حال حاضر آزمايشگاه موتورهای درون سوز، طراحی ماشين، تونل باد مادن صوت، 

 فعال شدن: ای پژوهشکده عبارتند از های توسعه  ازجمله برنامه.استسوخت واحتراق، تست ادوات هيدروليک و توربينهای آبی 
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های سوخت و  ، آزمايشگاه مرجع ارزيابی و بهينه سازی مشعلها و سيستم(CAD/CAM)مرکز طراحی و ساخت به کمک کامپيوتر
 .  ابزار دقيق و فعال شدن آزمايشگاه هيدروليک صنعتی می باشداحتراق، مرکز ساخت و کاليبراسيون برخی از

 :پژوهشکده کشاورزی
پژوهشکده . حشره شناسی، مهندسی زراعی، زراعت و باغبانی و علوم دامی : گروههای علمی پژوهشکده کشاورزی عبارتند از

له ماشين آالت کشاورزی مجهز به ماشين کشاورزی دارای امکاناتی از قبيل کتابخانه تخصصی، مزرعه تحقيقاتی، گلخانه، سو
های کاربردی و نيمه  گيری و آزمايشگاههای مبارزه بيولوژيک می باشد که در زمينه اجرای پروژه آالت و وسايل مدرن اندازه

 .صنعتی فعاليت می نمايد

 :پژوهشکده بيوتکنولوژی
 بيوتکنولوژی غذايي، بيوتکنولوژی محيط زيست و بيوتکنولوژی کشاورزی،: پژوهشکده بيوتکنولوژی دارای چهار گروه علمی

هم . های مختلف بيوتکنولوژی در سطح آزمايشگاهی و نيمه صنعتی فعاليت می نمايد بيوتکنولوژی پزشکی می باشد که در زمينه
 ۸دارای اکنون مقدمات ساخت پايلوت بيوتکنولوژی فراهم گرديده و عالوه بر امکانات و آزمايشگاه پايلوت اين پژوهشکده 

آزمايشگاه مجهز به امکانات مورد نياز طرحهای پژوهشی و مرکز کلکسيون، مجموعه مينی پايلوت، آزمايشگاه بيولوژی مولکولی و 
 .کشت سلولهای حيوانی می باشد

 :پژوهشکده مطالعات و تحقيقات فنّاوری
 مختلف فنّاوری از جمله گردآوری و تدوين پژوهشکده مطالعات و تحقيقات فنّاوری که به منظور مطالعه و تحقيق در ابعاد

ريزی و مديريت فنّاوری تأسيس شده است دارای  گذاری، برنامه اطالعات و الگوهای رشد و توسعه فنّاوری، کمک به سياست
 . گروههای علمی مطالعات فنّاوری، ارزيابی و تعيين اولويت فنّاوری و بررسيهای اقتصادی و اجتماعی می باشد

 : و متالوژیگروه مواد
گروه مواد و متالوژی در خصوص شناسائی و انتخاب مواد فلزی جهت مصارف مختلف صنعتی و همچنين مطالعه و تحقيق جهت 

اين . دستيابی به دانش فنی و فنّاوری ساخت قطعات صنعتی در قالب اجرای طرحهای پژوهشی و نيمه صنعتی فعاليت می نمايد
متالوگرافی، ميکروسکوپ الکترونی، خوردگی، خواص مکانيکی عمليات حرارتی، : از قبيلگروه دارای آزمايشگاههای مختلف 

 . متالوژی پودر و ريخته گری دقيق می باشد

 :مرکز خراسان
در راستای اهداف عاليه سازمان در سطح واقع در شهر مقدس مشهد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران مرکز خراسان 

مکانيک،  گروه علمی چهار آزمايشگاه ملی در خدمت تحقيقات و صنعت می باشد و با دارا بودن استان خراسان به عنوان
 اقدام به اجرا و حمايت ازطرحهای پژوهشی و نيمه مواد غير فلزی و شيمی و برق و الکترونيکصنايع غذايی، کشاورزی و 
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های اين  ازجمله برنامه. نمايد يع و متقاضيان میای و فنی و مهندسی به صاحبان صنا صنعتی و همچنين ارائه خدمات مشاوره
مرکز تالش در جهت تکميل ساخت مجتمع تحقيقاتی مرکز خراسان که دارای امکانات و تجهيزات آزمايشگاهی و پژوهشی 

 . باشد گسترده بوده، می

 :مرکز فارس 
صنايع ،  و الکترونيک چهار گروه علمی برقشيراز در راستای اهداف عاليه سازمان با دارا بودنفارس واقع در شهرستان مرکز 
ی، مکانيک و کشاورزی و با ايجاد و توسعه امکانات و تجهيز کردن گروههای علمی خود و با استفاده از نيروهای متخصص يايشيم

اه شيمی کارگاه مکانيک، آزمايشگ.  است در سطح استان فارس اقدام به انجام طرحهای تحقيقاتی کاربردی و نيمه صنعتی نموده
ای آن تکميل ساخت   توسعه  از جمله امکانات اين مرکز بوده و در برنامهCDS/ISISو کتابخانه تخصصی مجهز به سيستم 

 .  مجتمع تحقيقاتی فارس می باشد

 :مرکز کرمان
 تناسب آن از باشد که به  مواد معدنی میفرآوریمکانيک، برق و الکترونيک، کشاورزی و : مرکز کرمان دارای چهار گروه علمی

اين مرکز با در نظر گرفتن پتانسيلها و ظرفيتهای تحقيقاتی و نيازهای استان . امکانات آزمايشگاهی و کارگاهی نيز برخوردار است
 . نمايد با اجرای طرحهای تحقيقاتی و مشارکت و ارتباط با صنعت در راستای اهداف و سياستهای کالن سازمان فعاليت می

 :مرکز يــزد
ن پژوهشهای علمی و صنعتی ايران مرکز يزد در راستای اهداف و سياستهای کالن سازمان با دارا بودن سه گروه علمی سازما

مکانيک، شيمی و کشاورزی در جهت اجرای طرحهای تحقيقاتی کاربردی و نيمه صنعتی، حمايت از محققان و متخصصان و رفع 
 تحقق اهداف فوق اين مرکز اقدام به تجهيز و گسترش آزمايشگاههای در جهت. نيازهای تحقيقاتی استان فعاليت می نمايد

های مختلف از جمله آزمايشگاه شيمی، الکترونيک، کشت بافت، بيوفنّاوری، کارگاه ماشين ابزار،  تخصصی و پژوهشی در رشته
 .واحد طراحی و مزرعه تحقيقاتی کشاورزی نموده است

 :مرکز اراک 
ای برخوردار  گذاری صنعتی کشور از نظر تحقيقات صنعتی از اهميت ويژه ين مقام حجم سرمايهاستان مرکزی با داشتن چهارم

با اين وصف مرکز اراک با  سه گروه علمی مواد، صنايع شيميايی و برق و الکترونيک اهداف کالن سازمان را در سطح . می باشد
از جمله امکانات و . ی و نيمه صنعتی پيگيری می نمايداستان و استانهای مجاور به وسيله حمايت و اجرای تحقيقات کاربرد

امکانات سرچ مقاالت، آزمايشگاههای شيمی و برق و توان کتابخانه و مرکز اسناد، بانک نرم افزار  میتسهيالت اين مرکز 
 . والکترونيک را نام برد
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 :مرکز سمنان
ن شاهرود با توجه به بررسيها و مطالعات پيرامون امکانات سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران مرکز سمنان واقع در شهرستا

اين . و قابليتهای استان دارای پنج گروه علمی مکانيک، کشاورزی، مواد و معدن، صنايع شيميايي و برق و الکترونيک می باشد
وفتومتر، فيلم فتومتر، ، اسپکترCGمرکز دارای کتابخانه و امکان سرچ اطالعات و امکانات آزمايشگاهی از قبيل دستگاههای 

که در راستای اهداف کالن سازمان اقدام به انجام تحقيقات کاربردی و نيمه . ميکروسکوپ و استريو ميکروسکوپ مي باشد
 . صنعتی و رفع نيازهای تحقيقاتی استان می نمايد

 :مرکز آذربايجان شرقی
ريزی، اجرا و  ای در منطقه، رسالت برنامه ردی و توسعهمرکز آذربايجان شرقی واقع در شهرستان تبريز متولي تحقيقات کارب

اين مرکز با دارا بودن گروههای . هدايت طرحهاي پژوهشی و نيمه صنعتی و تعيين اولويتهای فنّاوری منطقه را بر عهده دارد
از جمله آزمايشگاه  علمی مکانيک، مواد، صنايع شيميايي و غذايي و برق و الکترونيک دارای امکانات آزمايشگاهی و کارگاهی

  عالوه بر اين تکميل و توسعه شبکه کامپيوتری، اتصال به بانکهای اطالعاتی، سرويس. شيمی، آناليز و کارگاه مکانيک می باشد
  .های اين مرکز می باشد های اطالعاتی و سرويس دهی به مراکز فنی و صنعتی منطقه از ساير برنامه دهی به متقاضيان سيستم

  :مرکز گيالن
با با توجه به مختصات و توانمنديهای تحقيقاتی و صنعتی استان گيالن، سازمان پژوهشهای مرکز گيالن واقع در شهرستان رشت 

 یااجرحمايت و  اهداف کالن و ملی سازمان را با ، سه گروه علمی بيوتکنولوژی، کشاورزی و صنايع شيميايي بودن دارا
اين . نعتی و ارتباط با صنعت در جهت رفع نيازهای تحقيقاتی استان فعاليت می نمايدهای تحقيقاتی  پژوهشی و نيمه ص پروژه

 . های آن توسعه امکانات آزمايشگاهی می باشد ای و آزمايشگاهی بوده و از جمله برنامه مرکز دارای امکانات کتابخانه

 :مرکز اصفهان
ط اقليمی و همچنين وجود مراکز دانشگاهی و صنعتی معتبر در ای و شراي مرکز اصفهان با توجه به تواناييهای زيربنايي منطقه

سطح استان، با دارا بودن گروههای علمی مکانيک، مواد، صنايع شيميايی و برق والکترونيک اقدام به حمايت و اجرای طرحهای 
دهای تحقيق و توسعه در ای و ارتباط مستمر و تنگاتنگ با مراکز علمی و پژوهشی و صنعتی و واح تحقيقاتی کاربردی و توسعه

از جمله آزمايشگاههای فعال و مجهز اين مرکز آزمايشگاههای برق و . است راستای اهداف و سياستهای کالن سازمان نموده
 . است  در سطح استان توسط مرکز صورت گرفته ITبعالوه فعاليتهايي نيز در زمينه . باشد الکترونيک، شيمی و بيوتکنولوژی می
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 : و انسانی منابع مالی
 .دهد  منابع مالی سازمان را نمايش می۱حدول 

  ـ وضعيت اعتبارات سازمان بر حسب نوع آن۱جدول 

 )ميليون ريال(                                        نوع اعتبارات                                                         

عمراني جاري وضعيت 
اعتبارات

عمومي
درآمد 
اختصاصي

پايلوتهامجتمعها
نيمه 
صنعتي

تعميرات 
اساسي

 يطرحها
ملي

 طرحهاي
ويژه

 رديفهاي
متمركز

۳۳۴۴۷۶۵۰۰۰۶۵۰۰۲۰۷۰۱۳۰۰۰۶۶۰۰۶۵۵,۲۵۷۲۹۹۸۱۴۳,۵مصوب

تخصيص 
 يافته

۳۳۴۴۷۳۵۰۰۰۳۵۷۵۲۰۷۰۱۳۰۰۰۶۶۰۰۱۳۸,۷۵۵۵۰۰۶۵۴۳,۵

دريافتي 
 از خزانه

۳۳۴۴۷۳۵۰۰۰۳۵۷۵۱۶۳۸,۵۸۰۰۰۶۳۰۰۱۳۸,۷۵۳۰۰۰۳۳۴۳,۵

  آن ـ نسب اعتبارات دريافتی بر حسب نوع۱نمودار 

جاری
۷۲٪

عمرانی 
۲۱٪

طرحهای ملی و ويژه
۳٪

رديفهای متمرکز
۴٪

 



    ١٣٨٠كارنامه عمومي سال          کليات، وظايف اصلی، ارکان و مديريت:  بخش اول

١٢ 

  ـ وضعيت نيروی علمی سازمان بر حسب نوع استخدام و رتبه علمی ۱.۲جدول 

یــه علمـرتب نــوع استخدام
مربی آموزشيارمربی استادياردانشيار

جــــمع

۳۳۹۷۸۳۱۲۳رسمــی

۵۵ـــــ۲۶۲۹ـــــپيمـانــي

۳۶۵۱۰۷۳۱۷۸جمـــــع

  ـ وضعيت نيروی پشتيبانی سازمان بر حسب نوع استخدام و سطوح تحصيالت۲.۲جدول 

سطــــوح تحصيــالت نوع استخدام
ديپلم و زير ديپلمکاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددكترا

جــــمع

۲۴۰۷۵۱۹۱۲۴۲۶۰یرسم

۴۳۶۵۱۱۸۱۶۳ـــــپيمـانــي

۲۴۴۱۱۱۲۴۲۴۲۴۲۳جمـــــع

  نيروهای علمی به ستادی و پشتيبانی سازمانت ـ نسب۲نمودار 

نيروی ستادی و 
پشتيبانی
۷۰٪

نيروی علمی
۳۰٪
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١٣ 

 های علمی و صنعتی ايران عملکرد سازمان پژوهش:  بخش دوم
 پژوهش و فناوری: فصل اول 
 ی عملکرد پژوهشی و فناوری خالصه

 :باشد اهم وظايف سازمان در بخش پژوهش و فناوری شامل موارد زير می
های استفاده از حداکثر توان فنی و  های کاربردی در جهت رفع نيازهای اساسی کشور، فراهم کردن زمينه حمايت از پژوهش

های دولتی و  هايي که در اجرای آن بخش تی، حمايت از طرحها و مراکز تحقيقا مهندسی کشور، ارتباط بيشتر صنايع با دستگاه
صنعتی از طريق فراخوان، تمرکز زدايي و اعطای اختيارات بيشتر به  باشند، پذيرش طرح هاي نيمه خصوصی مشارکت داشته

هايي که   از پروژهی تحقيقاتی کشور و حمايت های متفرقه های متمرکز بودجه ی حداکثر از رديف ها و مراکز، استفاده پژوهشکده
 .ها هستند های نسبی مراکز و پژوهشکده در راستای مزيت

 و ارتباط با صنعت و مراکز پژوهشی انجام  تحقيقاتی کاربردی و توسعه ایهای طرححمايت و اجرای آين وظايف در قالب 
 گردند اند که ذيال بصورت فشرده ارايه می پذيرفته

 ) : پژوهشي (های كاربردي  طرح
هاي ادامه   و طرح١٣٨٠آمار طرحهاي پژوهشي به تفكيك اجرايي و ارجاعي با تقسيم بندي طرحهاي جديد سال  ۱-۱ول جددر 

 .اند ارايه گرديدهدار سالهاي قبل و همچنين طرحهايي كه در اين سال به اتمام رسيده ، 

 )ام ميليون ريالارق(   طرحهاي پژوهشي -۱-۱جدول                                            
ارجــاعياجــرايي نوع طرح 

اعتبارتعداداعتبارتعدادوضعيت طرح

 ۱۲۸۶ ۹ ٢۵٣٨٫۴ ٣٣جديد

 ۳۱۹۲,۳ ۴۰ ۴۹۷۸,۳ ۸۸ ادامه سالهاي قبل

 ۶۷۹,۶ ۹ ۲۶۴,۳ ١٢ خاتمه يافته 
 

ميليون  ۷۵۱۶,۷  با اعتباره که بودطرح ۱۲۱ هاي پژوهشي اجرايي  تعداد كل طرح،همانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي شود
 .اند به انجام رسيدهميليون ريال  ۴۴۷۸,۳ با اعتبار وطرح  ۴۹ريال و طرحهاي پژوهشي ارجاعي نيز 
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١٤ 

 ـ تعداد طرحهاي پژوهشي اجرايي و ارجاعي۱ـ۱نمودار

۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰

جديد ۳۳ ۹

ادامه سال قبل ۸۸ ۴۰

خاتمه يافته ۱۲ ۹

اجرايي ارجاعي

 

  ـ  طرحهاي پژوهشي به نسبت اجرايي به ارجاعي ۱ـ۲نمودار 

اجرايي
%۷۱

ارجاعي
%۲۹

 
همانگونه که مالحظه   .  طرح های پژوهشی از لحاظ نوع، کارفرما و وضعيت آنها با هم مقايسه شده اند               ۲-۱ و   ۱-۱در نمودارهای   

می شود، طرح های اجرايي درحال اجراء تقريبا دو برابر طرح های اجرايي جديد و طرح های خاتمه يافته تقريبا يک سوم طرح های                    
 . برابر طرح های ارجاعی بوده اند٢,٥ حدود ۱۳۸۰مجموعا، طرح های اجرايي در سال . ر حال اجراء هستندد
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 )نيمه صنعتي(اي های توسعه طرح
هاي   و طرح١٣٨٠هاي جديد سال  با تقسيم بندي طرحرا  به تفكيك اجرايي و ارجاعي ،هاي نيمه صنعتي  آمار طرح۲-۱جدول 

  .دهد اند را نيز نشان می هايي كه در اين سال به اتمام رسيده  طرحاين جدول همچنين آمار. نمايد ئه می اراادامه دار سالهاي قبل
 

 )ارقام ميليون ريال(   هاي نيمه صنعتي ـ طرح۱ـ۲جدول                                
ارجــاعياجــرايي نوع طرح

اعتبارتعداداعتبارتعدادوضعيت طرح

ــــــــــــ ــــ جديد
 ٩٢٨٩,٥ ٢٦ ٨٣٣٢ ٢١ ادامه سالهاي قبل

 ١٤١٢ ٥ ٣٦٠ ٢ خاتمه يافته 
 

هاي نيمه صنعتي   ميليون ريال و طرح٨٣٣٢ با اعتبار و عدد ٢١هاي نيمه صنعتي اجرايي   تعداد كل طرح،۱۳۸۰در سال 
يافته بخشی از تعداد  های خاتمه ست که آمار طرح الزم به ذکر ا.اند  بوده ميليون ريال٩٢٨٩,٥ با اعتبار و عدد ٢٦ارجاعي نيز 

.شود باشد و بنابراين به آمار کل اضافه نمی های جاری و جديد می طرح

 ـ تعداد طرحهاي نيمه صنعتي اجرايي و ارجاعي ۱ـ۳نمودار

۰
۵
۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۳۰

جديد ۰ ۰

ادامه سال قبل ۲۱ ۲۶

خاتمه يافته ۲ ۵

اجرايي ارجاعي
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 ـ طرحهاي نيمه صنعتي به نسبت اجرايي به ارجاعي ۱ـ۴نمودار 

اجرايي
%۴۵

ارجاعي
%۵۵

 
 

 به ادامه ی فعاليت های نيمه صنعتی سال های قبل        ۱۳۸۰در مجموع بخش عمده ای از فعاليت های نيمه صنعتی سازمان در سال             
 همچنين نيم بيشتر فعاليت های نيمه صنعتی در اين سال را طرح های ارجاعي تشکيل می دهند. اختصاص يافته است

 : ی استفاده از تسهيالت اعتباری طرح تائيدي و متقاض
در زمينه ی طرح های تاييدی و متقاضی استفاده از تسهيالت، درصد قابل توجهی از مراجعات در مراحل بررسی اوليه پاسخگويي                    

آمار ارائه گرديده در اين قسمت تنها شامل آن دسته از مراجعاتی است که پس از بررسی های مربوطه، از لحاظ                           . گرديده اند
 .زمان واجد شرايط تشخيص داده شده اندسا

 .ارايه شده است، مشابه سازي، نيمه صنعتي و نمونه سازي یماهيت نوآوري، ابتكار آمار طرح هاي دارای ۵-۱در نمودار 

 ـ طرحهاي تائيدي به تفكيك نوع آن ۱ ـ۵نمودار 

٢

١٢ ١٣
١۶

٢۶

٠
۵
١٠
١۵
٢٠
٢۵
٣٠

نوآوري مشابه سازي ابتكاري نيمه صنعتي نمونه سازي
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 عرفي شده جهت استفاده ازـ اعتبار و تعداد طرحهاي م۱ ـ۶نمودار 
 )ارقام ميليون ريال( تسهيالت اعتباری

۱ طرح) ۳ قانون بودجه ( تبصره 

۱۹ طرح) صندوق توسعه فنّاوري ( ۴ ۰ ۴ ۶ ,۵

۲ ۰ ۰

 
 

 ١تعداد . دهد هاي متقاضی استفاده از تسهيالت اعتباری را نشان می  ميزان اعتبارات تخصيص يافته و تعداد طرح۶-۱نمودار 
 طرح جهت دريافت وام از صندوق توسعه فنّاوري با اعتبار ١٩ ريال و  ميليون٢٠٠ با اعتبار ٣طرح جهت دريافت وام تبصره عدد 

 .اند  معرفي شدههای ذيربط  به حوزه ميليون ريال٤٠٤٦,٥

 :قراردادهای با سرمايه گذاري كامل متقاضيان
ي نتايج  تحقيقات، ارائه خدمات فني و مهندسي و واگذاراجرایماهيت با  تعداد و حجم ريالي قراردادهاي ،۳-۱جدول در 

 .اند ارائه گرديده دستگاههاي دولتي و خصوصي با سرمايه گذاری کامل توسطتحقيقات توسط سازمان 
 

 )ارقام ميليون ريال(ـ قراردادهاي با سرمايه گذاري كامل متقاضيان     ۱ ـ۳   جدول 

خصوصيدولتي  نوع قرارداد  
اعتبارتعداداعتبارتعدادقرارداد وضعيت

١٠٣٠٨,٣١٤١٥٣٢ ٨٢ جديد
 ١٨٦٥,٣ ١٥ ١٢٠٥٨,٦ ٧١ ادامه سالهاي قبل

 ٦٦٤,٢ ٧ ۲۵۵۲ ۱۹ خاتمه يافته 

 
را در قالب عقد  ميليون ريال ٢٦٤٨٥,٥با حجم ريالي عنوان فعاليت تحقيقاتی  ١٨٢ تعداد ۱۳۸۰ در سال در مجموع سازمان

 . در دست اجراء داشته استبا سرمايه كامل متقاضيانو قرارداد 
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 ـ تعداد قراردادهاي با سرمايه گذاری كامل متقاضيان ۱ـ۷ر نمودا

۰
۱۵
۳۰
۴۵
۶۰
۷۵
۹۰

جديد ۸۲ ۱۴

ادامه سال قبل ۷۱ ۱۵

خاتمه يافته ۱۹ ۷

دولتي خصوصي

 

  نسبت دولتي به خصوصي -ـ قراردادهاي با سرمايه كامل متقاضيان۱ـ۸نمودار 

دولتي
%۸۴

خصوصي
%۱۶

 
تقاضيان بيرونی و در قالب عقد قرارداد در          درصد م  ۱۰۰ فعاليت های تحقيقاتی سازمان که با مشارکت         ۸-۱ و   ۷-۱نمودارهای  

تعداد قراردادهای جديد دولتی بيش از       . حال انجام می باشند را از لحاظ نوع سرمايه گذار و وضعيت فعاليت نشان می دهند                  
 .قراردادهای در حال انجام دولتی است و تعداد قراردادهای مشابه مربوط به بخش غير دولتی تقريبا يکسان هستند

 .جموع تعداد قراردادهای بخش دولتی بيش از چهاربرابر تعداد قراردادهای منعقده با بخش خصوصی استدر م
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 :هاي متفرقه و متمركز تحقيقاتي استفاده از رديف
های اعتباری ديگری در ارتباط با تحقيقات و فناوری در قالب قوانين و  های پژوهشی خاص سازمان، رديف عالوه بر بودجه

 ۱۳۸۰های متفرقه و متمرکز تحقيقاتی در سال  بخشی ازاين رديف. اند ، منظور گرديدهبرنامه سوم توسعه كشور، نظير ها برنامه
 :باشند اند که عمدتا شامل موارد زير می برداری قرار گرفته توسط سازمان مورد بهره

 ،١٣٨٠ قانون بودجه سال ٤٣ تبصره  اعتبارات مالی در راستاي استفاده از) :توتك(هاي ملي و ويژه توسعه كشور  طرح

جذب  پروژه ملي ١٧سازمان در شش بخش تحقيقات صنعتي، كشاورزي، بيوتكنولوژي، فرهنگي، اجتماعي و دانشگاهي تعداد 

 در چهار  پروژه ملي ويژه توسعه كشور١٢  اجرای ميليون ريال و١٣٨,٧٥ كه در مجموع مبلغ ها اعتبار اين پروژه. نموده است
به سازمان واگذار ه صنعت، توسعه كشاورزي، توسعه اطالع رساني و بررسي طرحهاي نمونه جشنواره خوارزمي بخش توسع

 . ميليون ريال دريافت نموده است٣٠٠٠ مبلغ  از اين محل،در مجموعسازمان  .گرديده

در بخش دولتي موضوع ماده  در راستاي به كارگيري يافته هاي پژوهشي : قانون برنامه سوم توسعه كشور ١٠٢بند الف ماده 
 ميليون ۱۳۰۷ پروژه با مجموع اعتبار ۶ تعداد ، سازمان موفق به اخذ موافقت برای اجرای قانون برنامه سوم توسعه كشور١٠٢
 .استگرديده ريال 

 گيري های تحقيقاتی با بهره ـ اعتبارات و تعداد طرح۱ـ۹نمودار 
  از رديفهاي متفرقه و متمركز تحقيقاتي

 )ميليون ريالارقام (

۱۳۸,۷۵

۳۰۰۰

۱۳۰۷

طرحهاي ملي (۱۷ طرح)

طرحهاي ويژه توسعه
كشور(۱۲ طرح)

يافته هاي پژوهشي ماده
۱۰۲ (۶طرح)
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 : اجراي قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور
 مـورد   ۲۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی، قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور                  ۸۸در اجرای ماده    

 . مورد عدم مجوز خريد صادر شده است۳ورد مجوز خريد و برای  م۲۳بررسی صورت گرفته که از اين ميان برای 
 

 : اجراي قانون خريد دانش فنی از خارج كشور
 مـورد   ۲۶ کشور در مورد خريد دانش فنی از خارج کشور تعـداد             ۱۳۸۰ قانون بودجه سال     ۲۲تبصره  » ب«در راستای اجرای بند     

 . مورد عدم مجوز خريد صادر شده است۲خريد و برای  مورد مجوز ۲۴بررسی صورت گرفته که از اين ميان برای 
 

 : تخصيص کارآموزی
هـای     دوره در مقطـع کارشناسـی در زمينـه         ۸۲۱۶ دوره کارآموزی در مقطع کاردانی و        ۲۶۸۶به منظور ارتباط صنعت و دانشگاه،       

 .را تشريح می نمايد اين موارد ۱۰-۱نمودار . تخصصی مختلف به دستگاههای اجرايی و صنعت اختصاص داده شده است

 های مختلف  ـ آمار کارآموزی اختصاص يافته به دستگاه۱ـ۱۰نمودار 

۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

۳۰۰۰

کاردانی ۲۹۹ ۱۹۹۵ ۰ ۱۲۱ ۴۰ ۱۷ ۲۰۷ ۴ ۳

کارشناسی ۱۰۵۹ ۲۵۹۶ ۲۹۰۵ ۱۰۹۰ ۱۵۹ ۱۵۵ ۱۰۰ ۸۵ ۶۷

معادن نيرو صنايع مخابرات
راه و 
ترابری

مسکن و 
شهرسازی

نفت
بنياد 

مستضعفان
سازمان 
پژوهشها
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٢١ 

 :عملکرد تفصيلی موضوعی 
اسـت، بنـابراين      ی عملکرد سـازمان بـه مراکـز بيرونـی تهيـه گرديـده               ی اول به منظور ارايه      ی حاضر در درجه     از آنجاييکه کارنامه  

شـوند براسـاس    ها که جزء مهمی از فصل پـژوهش و فنـاوری محسـوب مـی     های مربوط به مراکز و پژوهشکده       ندی فعاليت ب  دسته
هـای    بنـدی شـده براسـاس گـروه         حال برای آنکه بتوان در کنار آمار و اطالعات دسته           با اين . های تخصصی انجام گرفته است      گروه

. اسـتفاده شـده اسـت   کد اجـراء  ای تحت عنـوان   ا نيز ارايه نمود، از کد ويژهها ر تخصصی، اطالعات مربوط به محل انجام فعاليت   
 .های سازمان را ارائه نموده است ، کدهای اجرای مربوط به هرکدام از مراکز و پژوهشکده۴-۱جدول 

 ها و مراکز  ـ کدهای اجرا و نام پژوهشکده۱ـ۴جدول 
 مرکز/ پژوهشکده  کد اجرا مرکز/ پژوهشکده  کد اجرا

 مرکز فارس ۹ پژوهشکده برق و کامپيوتر  ۱
 مرکز کرمان ۱۰ پژوهشکده صنايع شيميايی ۲
 مرکز يزد ۱۱ پژوهشکده مکانيک ۳
 مرکز  اراک ۱۲ پژوهشکده کشاورزی ۴
 مرکز سمنان  ۱۳ پژوهشکده بيوتکنولوژی  ۵
 مرکز  آذربايجان شرقی ۱۴ گروه مواد و متالوژی ۶
 مرکز  اصفهان  ۱۵ت فناوریوتحقيقا پژوهشکده مطالعات ۷
 مرکز گيالن  ۱۶ مرکز خراسان ۸

 
همراه جزييات مربوط به آمار ارايـه شـده مربـوط بـه بخـش پـژوهش و فنـاوری در دو                        دراين قسمت عملکرد تفصيلی سازمان به     

يقـاتی ذيـال در قالـب    ارتباط با صنعت و مراکـز تحق ) ای و ب های تحقيقاتی کاربردی و توسعه  حمايت و اجرای طرح   ) الف: قسمت
 .گردند ی فصل اول ارائه می ها و نمودارهای متعاقب آنها تا خاتمه  و قسمت۱ – ب -۴ الی ۱ –الف -۱جداول 

ی تخصصـی و بـه شـکل          ها، کلمات کليدی در قالب کارنامه       ی طرح   های انجام شده نظير خالصه      جزييات بيشتر مربوط به فعاليت    
 .اند که در صورت نياز قابل ارائه خواهند بود ر گرديدهای و الکترونيکی منتش چند رسانه
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٢٢ 

 :های تحقيقاتی کاربردی و توسعه ای ـ حمايت و اجرای طرحĤالف ـ 

 )ميليون ريال(                                                              های پژوهشی  ـ طرح۱ـ الف ـ  ۱جدول                                                                                  

 زمينه تخصصی نام مجری عنوان طرحرديف
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
خاتمه

اعتبار 
 طرح

نوع 
 طرح

وضعيت 
 طرح

کد 
اجرا

 ۱ جاری اجرايی ۲۹/۱۲/۸۰۵۷ ۱/۷/۷۷ برق و کامپيوتر منوچهر اقبال طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري اسيد معده١

 ۱ جاری اجرايی ۲۹/۱۲/۸۰۵۰۰ ۱/۹/۷۸ برق و کامپيوتر مصطفی محمديان های الکتريکیلي موتورطرح م٢

 ۱ جاری اجرايی ۲۸۵ ۱/۱۲/۷۹ ۱/۱۰/۷۸ برق و کامپيوتر حميد بهنام ساخت دستگاه سونوگرافي٣

 ۱ جاریارجاعی ۷۶ ۱/۱۰/۷۹ ۱/۳/۷۹ برق و کامپيوتر پدارم تقوی (RO)طراحي وساخت دستگاه منفرد تصفيه آب به روش اسمز معكوس ٤

 ۱ جاریارجاعی ۱۰ ۱/۴/۸۱ ۱/۶/۸۰ برق و کامپيوتر طاهر بانه  براي يك فرمانتور صنعتيPIDطراحي و ساخت كنترل كننده ٥

 ۱ جاری اجرايی ۶۶ ۷/۲/۸۱ ۷/۸/۸۰ برق و کامپيوتر منوچهر اقبال كسب دانش فني ساخت تجهيزات مورد نياز بيماران مبتال به آسم٦

 ۱ جاری اجرايی ۱۰/۱۰/۸۰۱۰/۱۰/۸۱۱۸۹ برق و کامپيوتر نسرين غازانشاهی طراحي و ساخت دستگاه دياليز صفاقي٧

 ۱۲ جاری اجرايی  ۵۰ ۱۸/۱۲/۷۷۱۸/۴/۸۰ برق و کامپيوتر پريسا رياحی  نرم افزار تهيه و تحليل کاريوتيپ ٨

 ۱۲ جاری اجرايی ۴۰۰ ۱/۶/۸۱ ۱/۶/۸۰ و کامپيوتربرق  محمود شريفي    پايگاه اطالعات صنعتي استان مرکزي٩

 ۱۲ جاری اجرايی ۱۰/۱۰/۷۹۱۰/۱۰/۸۰۳۵ برق و کامپيوتر عباس حسنی ارتعاش سنج دستي١٠

 ۱۲ جاریارجاعی ۴۰ ۱/۱۲/۸۰ ۱/۱۲/۷۹ برق و کامپيوتر مهدی بياتنرم افزار و سخت افزار پايگاه جذب اطالعات و آمار و نصب آن در سيستم داير١١

 ۱۵ جاری اجرايی ۴۳,۴ ۴/۳/۸۱ ۴/۱۲/۷۹ برق و کامپيوتر ابراهيم خليليان گيري نويز صوتي وسائل خانگي ساخت دستگاه اندازه١٢

 ۱۵ جاری اجرايی ۲۱/۱۰/۷۹۲۱/۱۰/۸۰۸۰ برق و کامپيوتر بهمن زمانی اصفهانطراحي و پياده سازي سايت اطالع رساني علمي، صنعتي و فرهنگي ١٣
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٢٣ 

 )ميليون ريال(                                                              های پژوهشی  ـ طرح۱ـ الف ـ  ۱جدول                                                                                  

 زمينه تخصصی نام مجری عنوان طرحرديف
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
خاتمه

اعتبار 
 طرح

نوع 
 طرح

وضعيت 
 طرح

کد 
اجرا

 ۱۵ جاری اجرايی ۴۰ ۱/۶/۸۱ ۱/۶/۸۰ برق و کامپيوتر       پژوه حميد دانش ريزي هاي قابل برنامه ترانسميترها و نمايش دهندهطراحي و ساخت ١٤

 ۹ جاریارجاعی ۶۰ ۱۰/۱۰/۷۹۱۰/۷/۸۰ برق و کامپيوتر احمد علي سالحي ساخت دستگاه مگنتيزر پالسي  ١٥

 ۹ جاری اجرايی ۲ ۱/۱۲/۸۱ ۱/۱۰/۸۰  کامپيوتربرق و افراسياب شايگاني طراحي وساخت فلوكنترلر١٦

 ۹خاتمه ارجاعی ۱۵۰ ۱/۴/۸۰ ۱/۷/۷۹ برق و کامپيوتر محمد علي كرباسي ساز دو اليه عملكرد برقي والكترونيكي دستگاه ورق طراحي وساخت مكانيزم كنترل١٧

 ۱۰ جاری اجرايی ۱۳۵ ۱/۱۱/۸۰ ۱/۱۱/۷۹ برق و کامپيوتر سرمدي      علي روش جديد توليد برق به کمک باد بااستفاده از پره هاي متحرک١٨

 ۱۰ جاریارجاعی ۳۲۴ ۷/۱۲/۷۹ ۷/۱۰/۷۸ برق و کامپيوتر محمدرضا رهنما KW۱۰طراحي و ساخت نيروگاه دودکش خورشيدي با قدرت١٩

 ۱۰ جاری اجرايی ۱۷,۷ ۲۶/۱۱/۷۸۳۱/۲/۸۱ برق و کامپيوتر علي سرمدي       کيلو ولت ۲۴/۲۰کنترل کامپيوتري و بهينه سازي بريکرهاي ٢٠

 ۱۰ جاری اجرايی ۱۲۰ ۱/۱۰/۸۰ ۱/۱۰/۷۹ برق و کامپيوتر احمد حکيمی کنترل هوشمند ترافيک شهر کرمان٢١

 ۱۰ جاری اجرايی ۲۰ ۱/۹/۸۰ ۱/۱۱/۷۹ برق و کامپيوتر احمد حکيمی کنترل دور موتور با استفاده از منطق فازي٢٢

 ۸ جاری اجرايی ۵۰ ۲۰/۱۱/۷۹۲۰/۸/۸۰ برق و کامپيوتر سعيد صمدی          طراحي و ساخت دستگاه گشتاور سنج٢٣

 ۸ جاری اجرايی ۷۲ ۱۵/۱۰/۷۹۱۵/۴/۸۰ برق و کامپيوتر واحديان،ملک زاده پايلوت فرايند حرارتي مواد غذايي با استفاده از مايكرويو         ٢٤

 ۱۴خاتمه  اجرايی ۲۸/۱۰/۷۸۲۸/۱۲/۷۹۲۳,۵ برق و کامپيوتر مهران صباحی )ور ازونات( طراحي و ساخت دستگاه قابل حمل تصفيه آب يا هوا ٢٥

 ۱۴خاتمه ارجاعی ۱۳,۵ ۲۸/۱۰/۷۸۲۸/۶/۷۹ برق و کامپيوترمصطفي وجودي مهرباني ساخت سنسور رزستيو پليمر٢٦

 ۲ جاری رايیاج ۴۷,۵ ۸۲/۳/۱ ۸۰/۱۲/۱صنايع شيميايی حيدر محمودي  تهيه مادةاوليه دارويي مينوكسيديل٢٧
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٢٤ 

 )ميليون ريال(                                                              های پژوهشی  ـ طرح۱ـ الف ـ  ۱جدول                                                                                  

 زمينه تخصصی نام مجری عنوان طرحرديف
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
خاتمه

اعتبار 
 طرح

نوع 
 طرح

وضعيت 
 طرح

کد 
اجرا

 ۲ جاری اجرايی ۲۰ ۱۱/۸۱ ۱۱/۸۰صنايع شيميايی هما ترابی زاده تهيه ماده افزودني غذايي ابري كننده٢٨

 ۲ جاری اجرايی ۳۴,۶ ۱۱/۸۱ ۱۱/۸۰صنايع شيميايی انور شلماشی سنتزدي اسمين از هسپريدين٢٩

 ۲ جاری اجرايی ۳۸ ۷/۸۱ ۷/۸۰صنايع شيميايی بشيري صدر ارزش دارويي درخت حرا بررسي٣٠

 ۲ جاری اجرايی ۵۰ ۴/۸۱ ۷/۸۰صنايع شيميايی علی الياسی بررسي فني و اقتصادي و امكانپذيري توليد نمكهاي معدني از آب دريا  ٣١

 ۲ جاری يیاجرا ۹۵ ۲/۸۱ ۱۲/۷۹صنايع شيميايی محمد حسن ايکانی مايع با كاربري  درصنايع اسانسگيري ـ ساخت يك واحد بنج اسكيل استخراج مايع٣٢

 ۲ جاری اجرايی ۳۴,۵ ۲/۷۹ ۱۲/۷۸صنايع شيميايی مريم رنجبر تهيه آلومنيوم فلورايد٣٣

 ۲ جاریارجاعی ۲۸.۵ ۱۲/۷۹ ۱۲/۷۸صنايع شيميايی شهرام عجبی سنتز ماده اوليه داروئي كلوفيبرات٣٤

 ۲ جاری یاجراي ۲۹,۱ ۱۱/۷۹ ۱۱/۷۸صنايع شيميايی بشيري صدر تهيه گرانول افزايش شير مادر٣٥

 ۲ جاریارجاعی ۱۵ ۵/۷۹ ۱۱/۷۸صنايع شيميايی کيومرث حسينی سنتز سا يمتيدين٣٦

 ۲ خاتمه اجرايی ۴۰ ۱۰/۷۹ ۱۰/۷۸صنايع شيميايی اله مهناز زاده داروي ضد تشنج سديم و الپروات٣٧

 ۲ جاری اجرايی ۷۶,۵ ۱/۸۰ ۷/۷۸صنايع شيميايی ذاکر بحرينی تهيه اچ اسيد وفنيل پري اسيد٣٨

 ۲خاتمه  اجرايی ۴۴,۴ ۷/۷۹ ۷/۷۸صنايع شيميايی انور شلماشی  در هر بچ١ Kgتوليد متفور مين هيد رو كلرايد در مقياس ٣٩

 ۲جاریاجرايی۳/۷۸۶/۷۹۹۱,۵صنايع شيميايی    صفازاده و اميدي  از منابع روغنهاي گياهيEاستخراج ويتامين٤٠

۲جاریاجرايی۱۱/۷۷۱۱/۷۸۲۰صنايع شيميايیداود صادقی فاتحتهية اكتا نو ئيك اسيد٤١
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٢٥ 

 )ميليون ريال(                                                              های پژوهشی  ـ طرح۱ـ الف ـ  ۱جدول                                                                                  

 زمينه تخصصی نام مجری عنوان طرحرديف
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
خاتمه

اعتبار 
 طرح

نوع 
 طرح

وضعيت 
 طرح

کد 
اجرا

٤٢
تدوين دانش فني توليد پودر پرو تئين ا ز شير و آب پنير با استفاده از دستگاه 

خشك كن بستر سيال
۲جاریارجاعی۴/۷۸۱۰/۷۹۸۰صنايع شيميايیحامد صفا فر

 ۲جاریارجاعی۵/۷۷۵/۷۸۱۸صنايع شيميايیکيومرث حسينی ال دو پا از با قالتهيه٤٣

 ۲جاریاجرايی۱۲/۷۵۹/۸۰۱۳۵صنايع شيميايیصادات حسينیساخت دستگاه عصاره گيرتبخير كننده وخشك كن طراحي و٤٤

٤٥
Ruminalبررسي و تهيه کنسانتره خوراک دام و آبزيان از  content حاصل از 

  کشتارگاهيضايعات
 ۱۲خاتمه اجرايی ۷ ۸۰/۲/۲۱ ۷۹/۸/۲۱صنايع شيميايیسيد محسن نظام آبادي

٤٦
استاندارد کردن کيتهاي ايمونوديفيوژن جهت تشخيص بيماريهاي ويروسي 

 آنفلوآنزا، برونشيت و گامبورو در طيور
۱۲جاریارجاعی ۱۵۰ ۸۱/۲/۱ ۷۹/۱۲/۱صنايع شيميايی سيدهادي داوري  

 ۱۵جاریاجرايی ۳۰ ۷۶/۱۰/۱ ۷۵/۱۰/۱صنايع شيميايیزاده محمدحسين موسي روغن كبد كوسه مطابق با استانداردهاي داروئياستحصال ٤٧

 ۱۵جاریارجاعی ۸۰/۱۱/۲۰۴۷.۳ ۷۹/۹/۲۰صنايع شيميايی مهين غروي      بررسي اثرات مخلوطي از عصاره گياهان روي آريتمي قلبي و نارسائي عروق٤٨

 ۱۵جاریاجرايی ۸۰/۱۲/۲۵۲۵/۱۲/۷۹۲۲.۳صنايع شيميايیزاده محمدحسين موسي گيري قند خون تهيه كيتهاي اندازهشناسايي و ٤٩

 ۹جاریاجرايی ۸۱/۱۲/۲۰۱۰ ۸۰/۱۰/۱صنايع شيميايی محمد علي فربودنيا تهيه ماده موثره اسياتيكوزيد از گياه آب بشقابي جهت كاربردهاي داروئي  ٥٠

 ۱۶خاتمه اجرايی ۸۰/۱۲/۲۵۱۰ ۷۹/۷/۱صنايع شيميايی مجيد هاموني حقيقت ننده هاي آنيونيك با ماهيت آروماتيك سولفونه شدهتوليد ديسپرس ك٥١

 ۱۶خاتمه اجرايی ۸۰/۱۲/۲۵۱۰ ۷۹/۷/۱صنايع شيميايی  سلوكي   – بالاليي  توليد جاذب و بيوفيلتر از پوسته شلتوك برنج جهت تصفيه فاضالب صنعتي٥٢



    ١٣٨٠كارنامه عمومي سال               فصل اول ـ پژوهش و فنّاوري

٢٦ 

 )ميليون ريال(                                                              های پژوهشی  ـ طرح۱ـ الف ـ  ۱جدول                                                                                  

 زمينه تخصصی نام مجری عنوان طرحرديف
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
خاتمه

اعتبار 
 طرح

نوع 
 طرح

وضعيت 
 طرح

کد 
اجرا

 ۱۶جاریارجاعی ۱۵ ۸۰/۱۱/۱ ۷۹/۱۱/۱صنايع شيميايی رضا فتوحي قزويني هيه پر اكسيداز از مركباتت٥٣

 ۱۶جاریارجاعی ۱۲ ۸۰/۱۱/۱۶۸۲/۵/۱۶صنايع شيميايی   رفيع زاده– احمدي  توليد تراف٥٤

 ۱۰ جاری اجرايی ۱۲۶ ۷۹/۸/۱ ۷۸/۸/۱صنايع شيميايی  مجيد طهمورسي  فاز دوم افزايش بازيابي مس در سلولهاي رافر مس سرچشمه٥٥

 ۱۰جاریارجاعی ۵۰ ۸۰/۳/۱۵ ۷۹/۶/۱۵صنايع شيميايی  سعيد سلطاني نژاد Freezingتوليد کامل کود به روش ٥٦

 ۱۰ جاری اجرايی ۱۶۰ ۸۰/۷/۱ ۷۷/۷/۱صنايع شيميايی عيسي کامگار )مليطرح (استخراج ميکروبي معدن مس ٥٧

 ۱۰جاریارجاعی ۱۴.۵ ۷۷/۳/۲۰ ۷۶/۳/۲۰صنايع شيميايی مقصوديشهاب  توليد کود سکوسترون روي٥٨

 ۱۰ جاریارجاعی ۱۱۶.۹ ۸۰/۳/۱۵ ۷۸/۹/۱۵صنايع شيميايی محمد کرمي نژاد بررسي خوردگي قالبهاي مجتمع صنايع الستيک کرمان٥٩

 ۱۰ جاری اجرايی ٢٦,٧ ۷۹/۷/۱۷ ١٧/٧/٧٨صنايع شيميايینصوري  عبدالرضاايرج معلت خوردگي وزدن شوره بتن فونداسيونهاي تجهيزات پستهاي انتقال  کرمان ٦٠

٦١
بررسي علت خوردگي و رسوب گذاري در لوله هاي سيستم خنک کن 

 ديگهاي بخار نيروگاه زرند
 ۱۰ جاری اجرايی ٤٤,٢ ۸۰/۸/۱  ۷۹/۶/۱صنايع شيميايی آزيتا خسروان

 ۸جاریارجاعی ۳۰ ۸۰/۶/۱  ۷۹/۶/۱صنايع شيميايی رضا سليماني نژادعلي مواد شوينده مورد نياز صنعتي شير و توليد پنير  ٦٢

 ۸ جاری اجرايی ۳۱ ۸۲/۳/۱ ۸۰/۱۲/۱صنايع شيميايی  رجب زاده ـ كاظمي تهيه وانيلين٦٣

 ۸ جاری اجرايی ۳۵ ۸۱/۴/۱ ۸۰/۴/۱صنايع شيميايی  كاظمي ـ  اسدي تهيه كلسيم يتوگليكوالت٦٤

 ۸ جاری اجرايی ۱۱ ۷۸/۱۲/۲۰۸۰/۴/۱صنايع شيميايی  حسينيكاظم دانشور تهيه دي اكساالن٦٥
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 ۸ جاری اجرايی ۷۹/۱۲/۲۸۳۵ ۷۴/۱۲/۱صنايع شيميايی سعيد اسدي  تقطير پيوسته چند جزييجساخت بر٦٦

 ۱۴ جاری اجرايی ۶۳.۸ ۷۹/۱۰/۳۰۸۰/۶/۳۰صنايع شيميايی امن اله عبادي تهيه ضد يخ سوخت جت٦٧

 ۱۴ جاری اجرايی ۴۶.۸ ۸۰/۲/۱ ۷۹/۴/۱صنايع شيميايی ساالر همتی  عدد از هرنوع٥٠شكي به تعداد ساخت سه نوع كيت دندانپز٦٨

 ۱۴ جاری اجرايی ۳۸.۷ ۷۸/۱۰/۲۸۷۹/۶/۲۸صنايع شيميايی سعيد اصالني فرموالسيون تركياب فلورسنت ماهي٦٩

 ۱۴ جاری اجرايی ۸۰/۱۰/۲۸۸۱/۱۰/۲۸۵۲.۷صنايع شيميايی   عباديو صباحي  طراحي و ساخت دستگاه تغليظ اكسيژن٧٠

 ۱۴ جاری اجرايی ۵۲ ۸۰/۱/۳۰ ۷۹/۱۰/۳صنايع شيميايی   عبادي و  صباحي COسنسور گاز ٧١

 ۱۴ جاری اجرايی ۷۹/۱۰/۳۰۸۰/۱۰/۳۰۳۴.۵صنايع شيميايی سعيد اصالني تهيه سديم پيروفسفات اسيدي خوراكي٧٢

 ۱۴ جاری اجرايی ۷۸/۱۰/۲۸۷۹/۱۰/۲۸۵۷.۵صنايع شيميايی امن اله عبادي اسيدهاي چرب٧٣

 ۱۱ جاری اجرايی ۵.۵ ۷۹/۱۱/۲۳۸۰/۵/۲۲صنايع شيميايی شيرين خسروي بررسي مطالعاتي امكان سنجي جداسازي عناصر كمياب از كنسانتره فسفات٧٤

 ۱۱ جاری اجرايی ۱۷ ۷۹/۱۱/۲۳۸۱/۵/۲۲صنايع شيميايی سدرپوشان عليرضا  مايع با فاز ثابت پيوندي-تهيه پركننده ستونهاي كروماتوگرافي گاز٧٥

 ۳ جاری اجرايی ۸۰/۱۱/۳۰۱۷ ۷۹/۵/۳۰ مکانيک علي اصغر بيطرفان   طراحي و نمونه سازي يك دستگاه هسته گير و خميرساز خرما٧٦

 ۳خاتمه  اجرايی ۱۸.۷ ۸۰/۱۲/۵ ۷۹/۹/۱۵ مکانيک علي اصغر بيطرفان   )داينوميل(طراحي و ساخت آسياب ديناميكي ٧٧

 ۳ جاری اجرايی ۵۸ ۸۱/۱۲/۱ ۸۰/۱۲/۱ مکانيک اردكاني ،  انوري طراحي و ساخت بستر تست فن٧٨

۳ جاری اجرايي ۳۱,۹  ٢٥/٧/٨٠  ٢٥/٧/٧٩ مکانيک      ورجاوند-آهنگراني  خودروهاي گازسوز و چگونگي رفع آنLPGبررسي خوردگي در كپسولهاي ٧٩
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 ۳ جاری اجرايی ۴۰ ۸۰/۲/۳۰ ۷۸/۲/۳۰ مکانيک محمد علي اردكاني طراحي و ساخت بادسنج سيم  داغ٨٠

 ۳خاتمه  اجرايی ۷۹/۱۰/۱۵۳۳ ۷۸/۲/۳۰ مکانيک محمد علي اردكاني  مكانيزم انتقال دهنده پراب تونل بادطراحي و ساخت٨١

 ۳ جاری اجرايی ۲۹۰ ۷۹/۹/۱ ۷۸/۳/۱ مکانيک شاهين خدام ی مصباح ی  مکانيکی ماهواره طراحی و ساخت زير مجموعه٨٢

 ۱۲خاتمه ارجاعی  ۱۲۰ ۸۰/۷/۱ ۷۸/۷/۱ مکانيکمحمدرضا عزيزمحمدي   مته هيدروموتوري٨٣

 ۱۲خاتمه ارجاعی  ۷۸/۱۲/۲۴۸۰/۱۲/۲۴۶۰ مکانيک مرتضي شاهچراغي  طراحي و استاندارد سازي ماشينهاي جوراب بافي  ٨٤

Yawمجموعه ٨٥ Gear نيروگاههاي بادي مدل NTK  ۱۲خاتمه ارجاعی  ۱۱۰ ۸۰/۷/۱ ۷۹/۷/۱ مکانيک ياري... محسن ا ۴١/۵۵٠

 ۱۲ جاریارجاعی  ۵۰ ۸۰/۵/۱ ۷۹/۱۱/۱ مکانيک حسن قمري ساعي راحي و ساخت موتور تک سيلندر بنزينيبهينه سازي ط٨٦

 ۱۲ جاری اجرايی ۶۰ ۸۰/۱۲/۱ ۷۹/۱۲/۱ مکانيک   کريمي-محرابي  ٠١-CMSساخت دستگاه سيستم مديريت کوبش ٨٧

 ۱۲ جاریارجاعی  ۶ ۸۰/۱۲/۱ ۷۹/۱۲/۱ کمکاني مجيد ظهيري    طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي يخچال ترموالکتريک٨٨

 ۱۲ جاریارجاعی  ۷۹/۱۲/۲۵۸۰/۱۲/۲۵۷۰ مکانيکخوش پي،صالحي مقدم ساخت دستگاه فريم عينک ٨٩

 ۸ جاریارجاعی  ۸۵۰ ۸۰/۱۰/۱ ۷۸/۱۰/۱ مکانيک حسين كشميري       )مليطرح (تحقيقات كاربردي در زمينه تكنولوژي خالء باال    ٩٠

 ۸ جاری اجرايی ۳۸ ۸۰/۵/۵ ۷۸/۱۱/۵ مکانيکزاده       امير ملك  پمپ روتي          طراحي و ساخت٩١

 ۸ جاری اجرايی ۸۱/۲/۱۲۳۰ ۸۰/۲/۱ مکانيک زاده ـ قالي ئي   ملك ژي و طراحي و ساخت قالب سرم شش بطنوتدوين تكنول٩٢

 ۸ جاری اجرايی ۳۰.۸ ۸۱/۶/۱۵ ۸۰/۳/۱۵ مکانيک اشم مهذبه )ءخالقرارداد فرعي طرح (روشهاي حفظ خالء و آب بندي سيستمهاي خالء ٩٣
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 ۸ جاری اجرايی ۳۰ ۸۱/۱/۱۵ ۸۰/۱/۱۵ مکانيک حسين زماني       )قرارداد فرعي طرح خالء( ساخت تله گازهاي فرار با استفاده از ازت مايع٩٤

 ۸ جاری اجرايی ۶۰ ۸۰/۶/۱۵ ۷۹/۱/۱۵ مکانيک حسين زماني       )قرارداد فرعي طرح ملي خالء(ساخت پمپ روتاري٩٥

 ۱۳ جاری اجرايی ۴۵ ۷۹/۱/۱۸ ۷۷/۹/۱ مکانيکملكيان، امينيان، طاهري   Peristalticطراحي و ساخت پمپ ٩٦

 ۱۳ جاریارجاعی ۸۰/۱۰/۱۳۳۶ ۷۶/۴/۱ مکانيک محمدرضا بداغي    طراحي وساخت دستگاه كمباين چغندرقند٩٧

 ۱۱ جاریارجاعی ۳۷.۵ ۷۹/۱۲/۱۰۸۰/۳/۱۰ مکانيک ي گذشتيمهد بهينه سازي كوره هاي سنتي پخت سفال٩٨

 ۱۱ جاری اجرايی ۷۹/۱۲/۱۵۸۰/۱۲/۱۵۱۸ مکانيک محمدرضا فدوي اسالم اجراي طرح طراحي وساخت انكوباتور با سيستم ترموالكتريك  ٩٩

 ۱۱ جاریارجاعی ۶۴ ۷۹/۱۲/۲۸۸۲/۵/۲۷ مکانيک علي حق جو تحقيق وساخت انبوه كوره هيدروليكي ذوب چدن با كنترل ويژه١٠٠

Pتعيين جنسيت جنين در گاو به روش ١٠١ . C . R ۴ جاری اجرايی ۷۳ ۳۰/۶/۸۲ ۱/۱۲/۸۰  کشاورزی محمد رضا سنجابی 

Bombusپرورش زنبورهاي بامبل ١٠٢ SPP.۴ جاری اجرايی ۱۵/۱۱/۸۰۱۵/۱۱/۸۱۱۹,۹  کشاورزی بهرام ايمانی در شرايط آزمايشگاهي 

 ۴ جاری اجرايی ۱۰/۱۱/۸۰۱۰/۱۱/۸۱۶۹,۹  کشاورزی محمد رضا سنجابی و مديريتي بيوتكنولوژي طريق زدياد بار ميكروبي شير وكاهش آن بهشناسايي عوامل ا١٠٣

 ۴ یجارارجاعی ۶۹ ۱/۲/۸۱ ۱/۸/۸۰  کشاورزیزهرا عبادي          پرورش كرم خاكي و استفاده از آن در تغذيه طيور١٠٤

Ginkgoتكثير درخت ژينكوبيلوبا ١٠٥ bilola۴ جاری اجرايی ۲۶,۵ ۲۹/۸/۷۹ ۱/۱۲/۷۷  کشاورزی سيد علي قائم مقامي  از طريق كشت بافت 

 ۴خاتمه ارجاعی ۷,۶ ۱/۲/۸۰ ۱/۱۱/۷۷  کشاورزی رضا پناهی  توليد مواد ريشه زا از طريق توليد داخلي جهت باال بردن درصد ريشه زايي ١٠٦

 ۴ جاری اجرايی ۱۵۰ ۱/۹/۷۹ ۱/۹/۷۷  کشاورزی سعيد هاديان )مليطرح (لي ساخت  چربيهاي كلسيمي شده به جاي جو وارداتي  م طرح١٠٧
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 ۴ جاری اجرايی ۳۲ ۱/۷/۸۰ ۱/۷/۷۷ کشاورزی عليرضا بصيري )ملي طرح(كشمش و زعفران بندي، انبارداري بهينه سازي فرايندخشك كردن، بسته١٠٨

 ۴خاتمه  اجرايی ۱۶ ۱/۸/۷۹ ۱/۸/۷۶  کشاورزی ليواريبهزاد واعظ   بطريق كشت بافتتكثير گياه آنتوريوم١٠٩

 ۴ جاریارجاعی ۲۲ ۷۹/۱۲/۱ ۷۳/۱۲/۱  کشاورزی احمد آقاجانی احداث گلخانه تمام اتوماتيك١١٠

 ۹ جاری اجرايی ۱۰۵ ۸۱/۸/۱۵ ۷۹/۸/۱۰  کشاورزی علي رضا رضائي مطالعه وبررسي اثر كم آبياري بر روي مراحل رشد گياه كلزا در استان فارس١١١

 ۹ جاری اجرايی ۶.۵ ۸۰/۱۲/۱ ۸۰/۸/۱  کشاورزیمحمد حسين نامجويان مطالعه اثرات متقابل مواد بازدارنده رشد وكود ازته برعملكرد دانه كلزا١١٢

 ۹ جاری اجرايی ۲۰ ۸۰/۱۲/۱ ۷۹/۹/۱  کشاورزی   اوجي-حاتمي پور توليد كودهاي كمپلكس مس،منگنزوآهن١١٣

١١٤
گزارش جامع مشتمل بر اصول علمي و تكنيك صنعتي و توجيه اقتصادي در 

 خصوص امكانات بهره برداري از ضايعات و فرآورده هاي فرعي برنج  
 مژگان –فاطمه بالاليي 

 سلوكي  
 ۱۶خاتمه  اجرايی ۶۳.۶ ۷۹/۸/۱۹ ۷۸/۷/۱۹ کشاورزی

 ۱۶خاتمه  اجرايی ۸۰/۱۲/۲۸۱۰ ۷۹/۷/۱ کشاورزی  سلوكي  و بالاليي   ازپوسته شلتوك برنجوكروماتوگرافيرطوبتتوليدآزمايشگاهي سيليكاژلهاي جاذب١١٥

 ۱۶ جاری اجرايی ۱۶.۹ ۸۰/۱۲/۱ ۷۹/۶/۱  کشاورزی جواد تركمن بررسي ويژگيهاي تخته خرده ني ساخته شده از نيزارهاي تاالب انزلي١١٦

 ۱۶ جاری اجرايی ۱۰۰ ۸۰/۱۲/۵ ۷۹/۶/۵  کشاورزی جواد تركمن ساخت تخته از چوبهاي استري شده١١٧

١١٨
بررسي تنوع ژنتيكي مرغان بومي ايران و فاز اول تنوع ژنتيكي طيور بومي با 

 RAPDاستفاده از نشانگرهاي 
سيد ضياء الدين مير 

 حسيني
 جاریارجاعی ۷۹/۱۲/۲۰۲۰ ۷۹/۹/۲۰ کشاورزی

۱۶ 

 ۱۰ جاری اجرايی ۳۲ ۷۹/۱۰/۱ ۷۷/۱۰/۱  کشاورزی معصومه راعي )ملي( بررسي اثرات جنس بسته بندي و شرايط نگهداري پسته رقم اوحدي١١٩
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١٢٠
بررسي تغيير الگوي رشد ريشه پسته به منظور افزايش راندمان انتقال نهال از 

 خزانه به زمين اصلي
 ۱۰ جاری اجرايی ۱۲.۴ ۷۸/۱۱/۱ ۷۶/۱۱/۱ کشاورزی محمد مقتدر

 ۸ جاری اجرايی ۲۲.۸ ۸۱/۳/۱ ۸۰/۶/۱  کشاورزی  رضا عبداللهي مقدم تهيه روغن سبزه١٢١

 ۸ جاری اجرايی ۶۶.۱ ۸۴/۱۲/۱ ۸۰/۱۲/۱  کشاورزیعبداهللا مالفيالبي      مقايسه روشهاي مختلف آبياري در عملكرد زعفران١٢٢

 ۸ جاری اجرايی ۳۵.۲ ۸۲/۱۲/۱ ۸۰/۱۲/۱  کشاورزی محمد حسينی بررسي امكان وجود آلئوپاتي در  زعفران١٢٣

 ۸خاتمه  اجرايی ۸۰/۱۱/۱۵۳.۸ ۷۹/۶/۱۵  کشاورزیحسيني ـ عباس همتي    ، ثروت اجتماعي تحقيقات ده ساله زعفرانمطالعه و ارزيابي١٢٤

 ۸ جاری اجرايی ۹۰ ۸۱/۶/۱۵ ۷۹/۶/۱۵  کشاورزیبالندري ـ  زيارت نيا    بررسي امكان تكثير زرشك بيدانه بروش كشت بافت و ريشه زدايي١٢٥

 ۸ جاری اجرايی ۷۹/۱۲/۲۰۸۰/۱۲/۲۰۳۵  کشاورزی محمد حسينی كي و تاريخ كشت چهار گياه داروييارزيابي اكو فيزيولوژي١٢٦

 ۸خاتمه  اجرايی ۱۸ ۸۰/۱/۳۰  ١/١٠/٧٦  کشاورزیعبداهللا مالفيالبي      سازگاري اوليه تشكيل هر باريوم و باغ گياهشناسي١٢٧

 ۸ جاری اجرايی ۲۶.۵ ٨٠/١٠/١۸۱/۱۰/۱  کشاورزی مرضيه حسيني نژاد   زعفران  بررسي و تعيين شرايط رستراليزاسيون و خشكانيدن ١٢٨

 ۸ جاری اجرايی ۹.۸ ۸۰/۳/۱۵ ۷۹/۶/۱۵  کشاورزی عباس همتي   تاثير زماني برداشت گل در كيفيت و كميت محصول زعفران   ١٢٩

 ۸ جاری اجرايی ۳۰ ۸۲/۸/۱ ۸۰/۸/۱  کشاورزیزيارت نيا ـ همتي      توليد كالله زعفران از طريق كشت بافت١٣٠

 ۱۳ جاریارجاعی ۹ ۸۱/۸/۱ ۷۵/۷/۱  کشاورزی مسلم مظفري ميزان افدرين و پزدوافدرين در دو گونه افدرا  دو منطقه ييالقي و قشالقي شاهرود١٣١



    ١٣٨٠كارنامه عمومي سال               فصل اول ـ پژوهش و فنّاوري

٣٢ 

 )ميليون ريال(                                                              های پژوهشی  ـ طرح۱ـ الف ـ  ۱جدول                                                                                  

 زمينه تخصصی نام مجری عنوان طرحرديف
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
خاتمه

اعتبار 
 طرح

نوع 
 طرح

وضعيت 
 طرح

کد 
اجرا

 ۱۳ جاری اجرايی ۷۰ ۸۱/۳/۱ ۷۹/۳/۱  کشاورزیاصغري ،  غالمي       بررسي همزيستي اكتوميكوريزايي دربرخي از گياهان نواحي بياباني سمنان١٣٢

 ۱۳ جاریارجاعی ۸ ۸۱/۴/۱ ۷۹/۱۰/۱  کشاورزی محمود احمدي بررسي پوشش گياهان دارويي منطقه ابر شهرستان شاهرود١٣٣

 ۱۳ جاریارجاعی ۸ ۸۰/۸/۲۸ ۷۶/۱۲/۱  کشاورزی دزيانيان ، درخشان   شناسايي فون شته هاو دشمنان طبيعي آنها در شاهرود١٣٤

 ۱۳ جاریارجاعی ۱۳۰ ۸۰/۸/۲۸ ۷۴/۳/۱  کشاورزی محمدرضا عامريان   مزارع سيب زميني شاهروددر لونيزاسيون و تشخيص فلور اندوميكوريزايي تعيين ك١٣٥

 ۱۳ جاریارجاعی ۵۰ ۱۳۸۲ ۱۳۷۷  کشاورزی عليرضا محمدي )طرح ملي( اگرواكولوژيكي ، پراكندگي  ماده موثره گياهان دارويي شاهرود١٣٦

 ۱۱ جاری اجرايی ۱۱.۵ ۷۹/۱۲/۱۵۸۱/۸/۱۵  کشاورزی كاظم كمالي  چمن در استان يزدبهزراعي١٣٧

 ۱۱ جاری اجرايی ۷۶.۶ ٢٣/١١/٧٩۸۱/۵/۲۲  کشاورزی جعفر همت توليد آنزيمهاي مكمل غذايي١٣٨

 ۱۱ جاری اجرايی ۲۴.۵ ۸۲/۶/۱ ١/١٢/٧٩  کشاورزی كاظم كمالي اجراي طرح استفاده از راهكارهاي مناسب جهت مبارزه با سرماي بهاره بادام١٣٩

 ۱۱ جاری اجرايی ۴۲ ۸۱/۱/۳۱  ١/٥/٧٩  کشاورزی كاظم كمالي استخراج و جداسازي مواد موثره گياه داروئي كدوي پوست كاغذي١٤٠

 ۵ جاری اجرايی ۱۶۲ ۱/۱۲/۸۲ ۱/۱۲/۸۰ بيوتکنولوژی  فالح پورو  بختياري  توليد ازمايشگاهي آنزيم اوره آز به منظور بكارگيري در كيت اندازه گيري اوره١٤١

 ۵ جاری اجرايی ۳۰/۱۰/۸۰۳۰/۱۰/۸۲۷۰ بيوتکنولوژی خسرو حسيني پژوه ه غذايي طيوررتوليد آنزيم فيتاز به منظور اضافه كردن به جي١٤٢

 ۵ جاری اجرايی ۳۵ ۱۳۸۱ ۱۳۸۰ بيوتکنولوژی   سعيد ميردامادي  جداسازي و شناسايي سويه هاي ميكروبي استخرهاي پرورش ميگو١٤٣

 ۵ جاری اجرايی ۱۰۰ ۲۰/۱/۸۰ ۲۰/۷/۷۸ بيوتکنولوژی  هرمزي  وحيدريان بهينه سازي سويه و شرايط كشت قارچ توليد كننده آنزيم پكتيناز١٤٤

 ۵ جاری اجرايی ۲۹ ۱/۸/۸۰ ۱/۲/۷۸ بيوتکنولوژی خسرو حسيني پژوه  پوست مركبات و ضايعات خرما–ارزيابي خوراك دام از پوست تر پسته ١٤٥



    ١٣٨٠كارنامه عمومي سال               فصل اول ـ پژوهش و فنّاوري
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 )ميليون ريال(                                                              های پژوهشی  ـ طرح۱ـ الف ـ  ۱جدول                                                                                  

 زمينه تخصصی نام مجری عنوان طرحرديف
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
خاتمه

اعتبار 
 طرح

نوع 
 طرح

وضعيت 
 طرح

کد 
اجرا

 ۱۶ جاری اجرايی ۹ ۸۱/۲/۱ ۷۹/۲/۱ بيوتکنولوژی غالم خياطي      پرداخت زيستي سطح پارجه هاي پنبه اي١٤٦

 ۶خاتمه ارجاعی ۹۷,۵ ۷/۱۱/۸۰ ۲۰/۶/۷۹ مواد و متالوژیمسعود كي ارسالن     توليد بازتابنده هاي ايمني ترافيكي از نوع عدسي شيشه اي١٤٧

 ۶خاتمه ارجاعی ۱۱۰ ۱۱/۹/۸۰ ۱۱/۷/۷۸ مواد و متالوژیحميدرضا علوي       توليد نخ شيشه بدون استفاده از بوته پالتيني١٤٨

 ۶خاتمه  اجرايي ۱۶,۶ ۷/۱۱/۸۰  ١٦/٣/٧٨ مواد و متالوژیشاهرخ آهنگراني       توليد پوششهاي گالوانوكروماته با مقاومت به خوردگي باال بر روي قطعات فوالد١٤٩

 ۶خاتمه ارجاعی ۱۱ ۹/۶/۷۹ ۹/۳/۷۸متالوژی مواد و حميد اسدي         توليد هاديهاي مقاوم در دماي باال١٥٠

 ۱۲ جاریارجاعی ۳۵ ۸۰/۱۲/۱ ۷۹/۱۲/۱ مواد و متالوژی سهراب بيرقي ساخت حمامهاي جديد نيتروکربوراسيون با قابليت احياء مجدد١٥١

 ۸ جاری اجرايي ۳۰ ۸۱/۶/۳ ۸۰/۱/۱ مواد و متالوژی عباس افراسيابي    مينيوم   وامكان ايجاد پوشش سراميكي مقاوم به سايش آل١٥٢

 ۸ جاری اجرايي ۳۰ ۸۱/۳/۳۱ ۷۹/۱۲/۱ مواد و متالوژی اكبر اميني     تكنولوژي  ساخت لوله هاي آلومينائي به روش اكسترود     ١٥٣

 ۸ جاری جراييا ۳۰ ۸۱/۲/۱ ۷۹/۱۱/۱ مواد و متالوژیحميد رضا صالح مقدم   ساخت مبدل و نيرو الكتريك تميز كننده اولترا سونيك      ١٥٤

 ۱۴ جاری اجرايي ۵۶.۶ ۷۹/۱۰/۳۰۸۰/۷/۳۰ مواد و متالوژی نادر طحان پسران تدوين دانش فني و ساخت آلياژ هاي لحيم  ١٥٥

 ۷ جاریارجاعی ۱۰۰ ۱/۶/۸۰ ۲۵/۲/۷۹مديريت و صنايع فرهاد ماهر )طرح ملي(وري نيروي كارايران وانگيزه پيشرفت بر بهره آثار رضامندي شغلي١٥٦

 ۷ جاری اجرايی ۱۵ ۱/۴/۸۰ ۱/۸/۷۸مديريت و صنايع طاهره سراجی آالت توليد مصالح ساختماني وانايي طراحي شركتهاي داخلي سازنده ماشينت١٥٧

 ۷ جاری اجرايی ۱۲ ۱۰/۱۱/۷۸۱۰/۸/۷۹مديريت و صنايع رضا سالمی  بررسي موانع موجود در توسعه صادرات محصوالت صنعتي خانگي١٥٨

 ۷ جاری اجرايی ۳۰ ۱/۸/۷۹ ۱/۸/۷۸مديريت و صنايع ابراهيم معينی ارزيابي تكنولوژي و انتخاب مدل بهينه براي ايرانبررسي نهادهاي ١٥٩
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تاريخ 
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تاريخ 
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 طرح
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 طرح
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 طرح
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 ۷ جاری اجرايی ۲۵ ۱/۱۱/۷۹ ۱/۸/۷۸مديريت و صنايع محسن معصوم زاده تواناييهاي تكنولوژيكيبه لحاظ موقعيت توليد محصوالت غذايي و آشاميدني ١٦٠

 ۷ جاریارجاعی ۱۲۰ ۱۵/۳/۸۱ ۱۵/۴/۸۰مديريت و صنايع بايزيد مردوخی قتصادي، نظامهاي مالي و پولي در توسعه فناورينقش سياستهاي ا١٦١

 ۷ جاریارجاعی ۱۰۵ ۱/۳/۸۱ ۱/۷/۸۰مديريت و صنايع غالمحسين خورشيدی بررسي مشاركت بخش خصوصي و نهادهاي غيردولتي در توسعه فناوري١٦٢

 ۷ جاری اجرايی ۴۷ ۱/۴/۸۱ ۱/۷/۸۰مديريت و صنايع  دنقي مهدويمحم تجاري كردن تكنولوژي١٦٣

 ۷ جاری اجرايی ۲۰۰ ۱۵/۹/۸۰ ۱۵/۳/۸۰مديريت و صنايع معينی،مهديان،معصوم زاده تعيين اولويتهاي فناوري كشور١٦٤

 ۷ جاریارجاعی ۱۷۰ ۱/۷/۸۱ ۱/۷/۸۰مديريت و صنايع مهدي سيداصفهاني نيروي انساني متخصص توسعه فناوري١٦٥

 ۷ جاریارجاعی ۱۰۰ ۱/۸/۸۱ ۱/۸/۸۰مديريت و صنايع جعفر باقری نژاد ارتباط دانشگاه و صنعت و توسعه فناوري١٦٦

١٦٧
 شوند شناسائي كاالي بومي  استانها كه با ارزش افزوده كم توليد،توزيع و مصرف مي

 )طرح ويژه(ارتقاء كيفيت و ارزش افزوده آنها از طريق تشكلهاي تعاوني  جهت
 ۷ جاریارجاعی ۲۲۰ ۱/۱/۸۱ ۱/۸/۸۰مديريت و صنايع  نظرياناصغر

١٦٨
بررسي وضعيت توليد، اشتغال وصادرات بنگاههاي اقتصادي كوچك ومتوسط 

 )طرح ويژه(با هدف توسعه توانمنديهاي آنها ازطريق تشكلهاي تعاوني 
 ۷ جاریارجاعی ۲۸/۱۲/۸۱۴۸۰ ۱/۷/۸۰مديريت و صنايع هادی صدر پور

 ۹ جاری اجرايی ۴۰ ۸۰/۳/۱ ۷۸/۵/۱مديريت و صنايع اصغر امدادي الت كارخانجات قندوچگونگي تامين وساخت تجهيزات مورد نيازبررسي مشك١٦٩

 ۱۰ جاری اجرايی ۸۷.۶ ۸۱/۴/۱ ۷۹/۱۰/۱مديريت و صنايع مسعود ايرانمنش بررسي پتانسيلها و شناسايي زمينه هاي تحقيقاتي واحدهاي صنعتي کرمان  ١٧٠



    ١٣٨٠كارنامه عمومي سال               فصل اول ـ پژوهش و فنّاوري
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۱
خت دستگاه تمام كامپيوتري پااليش و بهبود كيفيت خون بيماران طراحي و سا

 به همراه دستگاههاي كنترل كيفيت مربوطه
 ۱ جاری اجرايی ۷۴۰ ۱۵/۳/۸۱ ۵/۷/۷۸ برق و کامپيوتر محمدرضاصدری

 ۱ جاری اجرايی ۸۰۰ ۱/۶/۸۱ ۱/۱۲/۷۹ برق و کامپيوتر شروين اميری طراحي و ساخت سيستم فرستنده و گيرنده راديوسوند٢

 ۱خاتمه ارجاعی ۱۰/۱۲/۸۰۳۰۰ ۱/۸/۷۹ برق و کامپيوتر شرکت پکتوس  دستگاه برجسته نگار١٥ساخت ٣

 ۱۲ جاریارجاعی ۱۰۰ ۱۵/۷/۸۰ ۱۵/۷/۷۹ برق و کامپيوترمحمدحسين ستوده نيا  دستگاه پيش گرمکن الکتريکي خودرو  ۲۰۰ساخت ٤

 ۱۲ جاریارجاعی ۵۰ ۱۵/۸/۸۰ ۱۵/۸/۷۹ برق و کامپيوترمحمدحسن خلجيان   يري از يخ زدگي دستگاه استارتر اتوماتيک خودرو جهت جلوگ٥٥٠

 ۸ جاری اجرايی ۵۰ ۱/۶/۸۰ ۱/۱۲/۷۸ برق و کامپيوتر سعيد صمدی كنترل كننده توان راكتيو         ٦

 ۲ جاری اجرايی ۸۰۰ ۱/۳/۸۱ ۱/۹/۷۹صنايع شيميايیوفرمهيني  شیامل  اشرفي توليد مركا پتوبنزو تيازول٧

 ۲ جاری اجرايی ۸۰۰ ۱/۶/۸۱ ۱/۹/۷۹صنايع شيميايی نيکو صديقی ٣٤توليد بنتون ٨

 ۲ جاری اجرايی ۲۴۰ ۱/۵/۸۱ ۱/۵/۷۹صنايع شيميايیزاده يوسف،سعيد آبادي دستگاه خانگي تبديل زباله به كمپوست       ٩

 ۲ جاری اجرايی ۵۰ ۱/۱۲/۸۰ ۱/۳/۷۹صنايع شيميايی محمدرضاکوشکی )مليطرح  (توليد فرآوردهاي آƙ پنير ١٠

 ۲ جاری اجرايی ۶۳۰ ۱/۵/۸۱ ۱۱/۷۸صنايع شيميايی ساالر آملي،مهنا زاده توليد دايكون١١

 ۲ جاریارجاعی  ۴۵۰ ۱/۶/۸۰ ۶/۷۸ شيميايیصنايع  ترجمان…عبدا )تن كلر در روز١(تهيه گاز كلر و سود سوز آور بروش ديا فراگمي١٢

 ۲ جاریارجاعی۲۲۲,۵ ۱۱/۷۹ ۵/۷۸صنايع شيميايی سهيال سلحشور تهيةكتين و كتيو سان از ضايعات ميگو١٣
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 زمينه تخصصی نام مجری عنوان طرحرديف
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
خاتمه

اعتبار 
 طرح

نوع 
 طرح

وضعيت 
 طرح

کد 
 اجرا

 ۲ جاری اجرايی ۴۸۰ ۳/۷۹ ۱۲/۷۷صنايع شيميايی  غفارپور    -رحماني ساخت گلدانهاي مقوايي١٤

 ۲ جاری اجرايی ۳۰۰ ۱۲/۷۹ ۱۲/۷۷صنايع شيميايی حسن بقال ويجويی )مليطرح (كلرومتان ها از گاز طبيعي دراشل ميني پايلوت پلنت١٥

 ۲ جاریارجاعی  ۵۳۰ ۱۱/۷۸ ۵/۷۷صنايع شيميايی  خليل اديبي فرد    توليد نيمه صنعتي كربن فعال١٦

 ۲ جاریارجاعی ۶۰۰ ۱۲/۷۸ ۱۱/۷۶صنايع شيميايی وحيده غروی کاشانی تن در سال٦٠توليد ژالتين دارويي،غذايي وصنعتي با ظرفيت ١٧

 ۲ جاری اجرايی ۳۷۰ ۱۰/۷۷ ۱۰/۷۶يع شيميايیصنا سهيال شکرزاده  مايع-ساخت ، نصب و راه اندازي بايلوت استخراج  جامد١٨

 ۲ جاریارجاعی ۵۵۰ ۲/۸۰ ۱/۷۶صنايع شيميايی  مقدم ، ديدري تهيه صمغ گزانتان١٩

 ۲ جاری اجرايی ۷۵۳ ۳/۸۰ ۱۲/۷۵صنايع شيميايی يال خلييقیژ پايلوت چند منظوره براي تهيه مواد معدني٢٠

 ۲ جاری اجرايی ۳۱۰ ۱۲/۷۷ ۱/۷۵صنايع شيميايیحاجي ابوالحسني     آلژيناک دندانپزشکی٢١

 ۱۲ جاریارجاعی ۳۰۰ ۸۰/۵/۲ ۷۹/۵/۲صنايع شيميايی مصطفي اميني UT-MT-PTمايعات نافذ ٢٢

 ۹ جاریارجاعی ۳۳۰ ۸۰/۹/۱  ١/٢/٧٨صنايع شيميايی ورمحسن کدي نيمه صنعتي يديد پتاسيم با گريد داروئي٢٣

 ۸ جاری اجرايی ۵۷۰ ۸۰/۱۱/۱ ۷۸/۱۱/۱صنايع شيميايی بيژن عباسي      توليد هيدروكسيد منيزيم ژل دارويي٢٤

 ۸ جاری اجرايی ۷۹/۱۲/۲۸۲۶.۵ ۷۷/۶/۱۵صنايع شيميايی مسكوكي ـ همتي   توليد كرم تارتر و الكتوز٢٥

 ۸ جاری اجرايی ۶۵۰ ۷۹/۴/۳۱ ۷۴/۱۲/۵صنايع شيميايیميالني نژاد  ،رحيم زاده اسيد بنزوئيك٢٦

 ۱۳ جاری اجرايی ۶۶۰ ۸۰/۱۰/۱ ۷۸/۸/۱صنايع شيميايی حميد امينيان توليد كربنات منيزيم از دولوميت٢٧
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 )ميليون ريال(    نيمه صنعتی های  ـ طرح۱ ـ الف ـ۲جدول                                                                                             

 زمينه تخصصی نام مجری عنوان طرحرديف
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
خاتمه

اعتبار 
 طرح

نوع 
 طرح

وضعيت 
 طرح

کد 
 اجرا

 ۱۴ جاری اجرايی ۶۰۰ ۷۹/۴/۱ ۷۸/۴/۱یصنايع شيمياي ساالر همتی طراحي و ساخت پايلوت چند منظوره توليد انواع مواد اوليه داروئي٢٨

 ۳ جاریارجاعی  ۳۰۰ ۷۹/۱۲/۱ ۷۸/۱۲/۱  مکانيک حبيب اله شبگير دستگاه توليد لوله هاي جدار نازك آلومينيومي٢٩

 ۱۲خاتمه ارجاعی  ۸ ۷۹/۸/۱ ۷۸/۸/۱  مکانيک عبدالعزيز داودآبادي  دستگاه کودپاش و بذرپاش دوقلو۵ساخت ٣٠

 ۱۲ جاریارجاعی  ۳۰۰ ۷۸/۱۲/۲۳۷۹/۹/۲۳  مکانيک فروهر بينش  ستگاه موبايل برش آسفالت    د۴طراحي و ساخت ٣١

 ۱۲ جاریارجاعی  ۱۵۵ ۸۰/۳/۱ ۷۹/۳/۱  مکانيک يونسعلي بهمني   Ar-CO٢ دستگاه ميکسر ۵۰ساخت ٣٢

 ۹ جاریارجاعی ۷۸/۱۱/۱۵۸۰/۱۲/۲۹۱۱۸۰  مکانيک مرتضي صفر يزدي توليد نيمه صنعتي ساخت ماشين توليد فيلهاي سه اليه٣٣

 ۹خاتمه ارجاعی  ۷۸/۱۱/۱۵۷۹/۱۱/۱۵۳۵۰  مکانيک پرويز ممتازي نيمه صنعتي دستگاه پركن مايعات٣٤

 ۹خاتمه ارجاعی  ۷۷/۱۱/۱۰۷۹/۱۲/۲۹۲۷۴  مکانيک حميد حاجي زاده خت يك دستگاه اكسترودر مغز مداد٣٥

 ۹ جاریارجاعی  ۳۵۰ ۸۰/۱۱/۱ ۷۸/۱۱/۱  مکانيکمحمد كاظم پروين نيا ليتر٢٢٠طرح ساخت دستگاه تزريق پالستيك  با حجم ٣٦

 ۱۶خاتمه ارجاعی  ۵۰ ۷۷/۱۰/۲۰۸۰/۴/۲۴  مکانيک مهرداد مصدقي توليد پروفيل سبك آلومينيوم٣٧

 ۱۴ جاری اجرايی ۱۹۰ ۸۰/۱/۳ ۷۹/۲/۳  مکانيک  شروين حيدرپور  عدد فلومتر كمپرسور مخابراتي١٥٠ساخت ٣٨

 ۱۱ جاری اجرايی ۱۳۸ ۸۱/۳/۳۰ ۷۶/۲/۲۵  مکانيک مرتضي مضطرزاده راحي وساخت تجهيزات مدرن هواشناسيط٣٩

 ۴ جاریارجاعی ۴۰۰ ۳۰/۶/۷۹ ۲۰/۲/۷۹ کشاورزی داود ملكي طراحي و اجراي سيستم هاي كاشت چمن پيشرفته٤٠

 ۴خاتمه  اجرايی ۱۲۰ ۱/۱۲/۷۹ ۱/۱۲/۷۸ شاورزیک عباس اكبرنيا طراحي بهينه و ساخت نيمه صنعتي دروگر جلو تراكتوري غالت٤١
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 زمينه تخصصی نام مجری عنوان طرحرديف
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
خاتمه

اعتبار 
 طرح
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 طرح
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 طرح

کد 
 اجرا

 ۴ جاری اجرايی ۱۵/۱۰/۷۸۱۵/۱۰/۸۰۴۵,۳ کشاورزیسيد علي قائم مقامي   سالم سازي و تكثير بنفشه آفريقايي با استفاده از تكنيك كشت بافت٤٢

 )بادام زيتون، مالينگ،توت، پايه سيب(باغي سازي و تكثير محصوالت بررسي سالم٤٣
M١٠،MM٢،Mgمليطرح (كشت بافت از تكنيكهاي با استفاده( 

 ۴ جاری اجرايی ۲۰۰ ۱/۷/۸۱ ۱/۷/۷۷ کشاورزی ليواريبهزاد واعظ 

 ۵خاتمه  اجرايی ۲۴۰ ۱/۱۲/۸۰ ۱/۱۲/۷۸ بيوتکنولوژی نسرين معظمی )مليطرح ( مركبات و خرما –بازيافت ضايعات كشاورزي پسته ٤٤

 ۶ جاریارجاعی ۳۲۰ ۱/۱۰/۸۰ ۱/۸/۷۹ مواد و متالوژیشركت پوشينه روي    چك به روش مكانيكيطعات كوايجاد پوشش گالوانيزه بر روي ق٤٥

 ۶ جاریارجاعی ۲۹/۱۲/۷۹۲۵۰ ۱۵/۲/۷۸ مواد و متالوژیان      مسعود درودي نيترايدينگ سطوح قطعات فوالدي به كمك پالسما٤٦

 ۶خاتمه ارجاعی ۴۸۰ ۱۱/۹/۸۰  ٢٩/٨/٧٨ وژیمواد و متال کاظم شرمسار صنعتي توليد قطعات سنگين آلومينيمي بروش فول واحد نيمه طراحي و ساخت٤٧
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 های تائيدی طرح  ـ۱ـ الف ـ ۳جدول 

 زمينه تخصصیمجریعنوان طرحرديف
تاريخ 
بررسی

تاريخ صدور 
تائيديه

ماهيت طرح در 
زمان بررسی

کد 
اجرا

 ۱ نمونه مهندسی ۱۶/۵/۸۰ ۲۶/۳/۸۰ برق و کامپيوتر كاوش آفرينمؤسسه تحقيقاتي  باالبر ويلچر۱

 ۱ نمونه مهندسی۱۸/۱۰/۸۰ ۴/۷/۸۰برق و کامپيوتر فاطمه تارينگو دستگاه آموزشي نخاع الكترونيك۲

 ۱ نمونه مهندسی ۱۶/۵/۸۰ ۲۹/۹/۷۹برق و کامپيوتر محمد عشقی دستگاه مايع نماي نابينايان۳

 ۱ نمونه مهندسی ۲/۱۱/۸۰ ۱۷/۵/۸۰برق و کامپيوتر فرزاد جوهری  تعادلآزمايش و آموزشدستگاه ۴

 ۱ نمونه سازی ۷/۳/۸۰ ۱/۳/۷۹برق و کامپيوتر مسعود عزتي كفي مواج طبي۵

 ۱ نمونه سازی ۹/۲/۸۰ ۵/۲/۷۹برق و کامپيوتر الل تيموریج حشره كش برقي۶

 ۱ نيمه صنعتی  ۱۰/۲/۸۰ ۶/۴/۷۹برق و کامپيوتر ناصریبهرام  دستگاه ايجاد لرزش و شوك به روش الكترومغناطيسي۷

 ۱ نمونه آزمايشگاهی۳۰/۱۱/۸۰ ۲۹/۳/۸۰برق و کامپيوتر مهران مهجور بيدگلی  كاناله تمام اتوماتيك١٠ترمومتر ۸

 ۱ ابتکاری ۲۲/۳/۸۰ ۱/۱۰/۷۹برق و کامپيوتر شركت متن ارتباط نور مفصلهاي پيچي سايز كوچك۹

 ۱ مشابه سازی ۱۶/۵/۸۰ ۳۱/۲/۸۰برق و کامپيوتر محمد عشقی ار ديجيتالركعت شمدستگاه ۱۰

 ۱ مشابه سازی۲۹/۱۱/۷۹۱۸/۱۰/۸۰برق و کامپيوترصنعتشركت مهندسي پيشروان  دزدگير تمام الكترونيك۱۱

 ۱توليد نيمه صنعتی ۳۰/۹/۸۰ ۲۰/۱/۸۰برق و کامپيوتر فريدون خيام فر  و كيوم همراه-دستگاه درمان ناتواني جنسي در مردان۱۲

 ۱۵توليد نيمه صنعتی۸۰/۱۲/۱۷ ۷۹/۶/۲۷برق و کامپيوتر حميد رضا پورصفر بروجني هاي سقفي دستگاه سيم پيچي پنكه۱۳
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 های تائيدی طرح  ـ۱ـ الف ـ ۳جدول 

 زمينه تخصصیمجریعنوان طرحرديف
تاريخ 
بررسی
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تائيديه

ماهيت طرح در 
زمان بررسی

کد 
اجرا

 ۱۵توليد نيمه صنعتی۸۰/۱۱/۱۵ ۸۰/۸/۱۳ برق و کامپيوتر سعيد پورمعمار سنسور مادون قرمز قطع نخ۱۴

 ۹ نمونه سازی ۸۰/۷/۱ ۸۰/۶/۱ برق و کامپيوتر برات محمد اكبرزاده ديولوژيدستگاه ظهور عكس رنگي وفيلم راديو را۱۵

 ۱۶ مشابه سازي ١٥/١٢/٧٩٢٠/١/٨٠ برق و کامپيوتر شهريار تحويلدار بيدروني محافظ پالتين با قابليت تبديل به مگنت  ۱۶

 ۸ كاريابت  ١١/٦/٨٠   ٤/٢/٨١ برق و کامپيوتر امير فيروزي هاي  تصويريCDخش گيري۱۷

 ۸ مشابه سازي ٣/٧/٨٠   ٢٨/٦/٨٠ برق و کامپيوتر محمد رضا شيخ عندليبي ترانسفورم هاي جريان۱۸

 ۸ مشابه سازي ٤/٤/٨٠   ٢٢/٣/٨٠ برق و کامپيوتر اميد اسماعيل نيا دستگاه كنترل دما به روش پاره خطي  ۱۹

 ۱۳ نمونه سازي ١٣/١٠/٨٠١٦/١١/٨٠ برق و کامپيوتر مهدي غضنفري دستگاه برقي حديده لوله۲۰

 ۱۵توليد نيمه صنعتي ٢٨/٣/٨٠  ٢٩/١/٧٩ صنايع شيميايی محمدرضا فيروز بر و ضد عفوني كننده دندانهاي مصنوعي تهيه قرص لكه۲۱

 ۱۰ مشابه سازي٢٨/١٢/٨٠ ۱/٦/٨٠ صنايع شيميايی محمدرضا مقدم دستگاه سلول فلوتاسيون ستوني جهت تغليظ ذغالسنگ۲۲

 ۳ نمونه سازی ۹/۵/۸۰ ۹/۵/۸۰ مکانيک هادي شاه قلي گاه ته بند تيوپ هاي تك اليه و چند اليهدست۲۳

 ۳ ابتکاری ۱۶/۱۲/۸۰ ۱۶/۱۱/۸۰ مکانيک خسرو صمدی CO٢گرمكن اتوماتيك جهت گاز ۲۴

 ۳ ونه سازینم ۸/۸/۸۰ ۸/۸/۸۰ مکانيک محمدرضا اميرقاسمي استاندارد كردن تست شعله صنعت جهت توليد قطعات گرافيكي۲۵

 ۳توليد نيمه صنعتي ۱۶/۱۱/۸۰ ۱۶/۱۱/۸۰ مکانيک ناصر شيخ ها  ميلي بار٣پمپ وكيوم روتاري  تك مرحله اي با خالء نهايي ۲۶

 ۳ نمونه سازی۱۸/۱۰/۸۰۱۸/۱۰/۸۰ مکانيک حسن كمري بيدكربه دستگاه اتوماتيك دستمال كاغذي۲۷
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ISOشير توپي دو اينچ كالس ۲۸ PSI ۳توليد نيمه صنعتي ۶/۹/۸۰ ۶/۹/۸۰ مکانيک ساريخوان حميدامامي 

 ۳ نمونه سازی ۱۶/۴/۸۰ ۱۶/۴/۸۰ مکانيک  يعقوب اميدوار دستگاه مونتاژ اتوماتيك پيچ و مهره پريز برق۲۹

 ۳ نمونه سازی ۲۲/۷/۸۰ ۲۲/۷/۸۰ مکانيک شركت سينا بازساز ماشين پخت موضعي ترموپرس۳۰

 ۳ نيمه صنعتی ۱۲/۴/۸۰ ۱۲/۴/۸۰ مکانيک اني خانقاهپسيان خ پمپ آب مكانيكي كولرهاي آبي۳۱

 ۳ نمونه سازی ۱۸/۲/۸۰ ۱۸/۲/۸۰ مکانيک سيروس اميري نور مبدل حرارتي كروي دوجداره۳۲

 ۳توليد نيمه صنعتي ۱۱/۲/۸۰ ۱۱/۲/۸۰ مکانيکشركت سازه آفرينان كيلومترسنج و دورسنج موتور سيكلت۳۳

 ۳توليد نيمه صنعتي ۲۲/۹/۸۰ ۲۲/۹/۸۰ مکانيک فريدون فروتن با قفل لوالئي) دوكاناله(ر سازه هاي پيش ساخته آلومينيومي مدوال۳۴

 ۳ نمونه سازی ۱۹/۴/۸۰ ۱۹/۴/۸۰ مکانيک شركت مهندسي فرآيند  برش شيشهCNCدستگاه ۳۵

 ۳ ونه سازینم ۱۱/۲/۸۰ ۱۱/۲/۸۰ مکانيک اميررضا زراتي پروب يك سوزني جهت اندازه گيري مشخصه هاي جريان هوا و آب۳۶

١۵٠ اينچ كالس ٢شير فوالدي ۳۷ PSI ۳توليد نيمه صنعتي ۱/۱۰/۸۰ ۱/۱۰/۸۰ مکانيک شركت واالفراز 

 ۱۵توليد نيمه صنعتي ٢٨/٣/٨٠  ١٩/٢/٧٩مکانيک شركت توان جم Co٢ اريگسون، هليم و گرمكن گاز Co٢ريگالتور ۳۸

 ۱۵ نمونه سازي ٧/٣/٨٠  ١٠/٨/٧٩مکانيک بنده پرويز حاجي شير آب پدالي۳۹

 ۹ نمونه سازي ٢٨/٩/٨٠ ۸۰/۷/۱مکانيک محمدرضا صفي زاده دستگاه فشار سنج براي اندازه گيري سفتي مركبات۴۰

 ۹ مشابه سازي ١٥/٩/٨٠ ٨/٩/٨٠مکانيکهنردان دلپذير       ... حبيب ا جرثقيل امداد خود رو۴۱



    ١٣٨٠كارنامه عمومي سال               فصل اول ـ پژوهش و فنّاوري

٤٢ 

 های تائيدی طرح  ـ۱ـ الف ـ ۳جدول 

 زمينه تخصصیمجریعنوان طرحرديف
تاريخ 
بررسی

تاريخ صدور 
تائيديه

ماهيت طرح در 
زمان بررسی

کد 
اجرا

 ۱۶  نوآوري ٦/١١/٨٠  ٦/١١/٨٠مکانيکتحي رودسري        غالمرضا ف در پوش كشويي تير چراغ برق۴۲

فنآوري جديد ايجاد نافه در تسمه ، ورق نازك ، لوله و پروفيل داراي ۴۳
 ضخامت كم جهت ايجاد اتصاالت باالخص اتصاالت پيچي

 ۱۶ ابتكاري ١٦/٧/٨٠ ٢٩/٦/٨٠مکانيک غالمرضا فتحي رودسري

 ۱۰ ابتکاري٢١/١١/٨٠٢٨/١٢/٨٠مکانيکمحمدحسين شکرچيان         توزين  اتوماتيکدستگاه کارتن پرکني با سيستم ۴۴

 ۱۰ ابتکاري٢٨/١٢/٨٠ ۸۰/۷/۱مکانيک  شرکت شب تابان  سيستم ترمز در برج هاي تلسکوپي  روشنايي۴۵

 ۱۰ ابتکاري ٨/٧/٨٠ ٣/٦/٨٠مکانيک  اصغر مختاري مصيبي پيش گرم کن گازوئيلي موتور ديزلي۴۶

 ۱۴ مشابه سازي ١٣/٤/٨٠  ١٣/٤/٨٠مکانيک رسول حيدري آرام بند هيدروليك۴۷

 ۱۳ نمونه سازي ١٣/١٠/٨٠١٦/١١/٨٠مکانيک محمودعامري  واحمد، محمدرضا  كباب پز خودكار پخت كباب كوبيده۴۸

 ۸ بتكاريا  ١٤/٤/٨٠   ١٧/٢/٨٠مکانيک  حسين شيرزاد كنتور آب پلي اتيلن  ۴۹

 ۸ ابتكاري ١١/٦/٨٠   ٢١/٣/٨٠مکانيک عليرضا معراجي       دستگاه چراغ اطالع رساني انتهاي قطار۵۰

 ۱۴ ابتكاري١٥/١١/٧٨١٠/١١/٨٠مکانيک محمدرضا  رجبيونجهت كاهش تغييرات فشار آبگرمكن)بالشتك هوايي(استفاده از تله هوا۵۱

 ۱۴ نمونه سازي ٥/١٠/٨٠ ٥/١٠/٨٠مکانيک اصغر عزتي دستگاه زنجير گيس بافت طرح پانتر۵۲

 ۱۱ ابتكاري ٢٤/٧/٨٠  ١٠/٦/٧٩مکانيک محمود تجمليان توليد و دوخت پوشال كولر۵۳

 ۴نمونه سازی۱۶/۱۱/۷۹۱/۲/۸۰کشاورزیمحمد فهيم زادهدستگاه عميق كارديم۵۴



    ١٣٨٠كارنامه عمومي سال               فصل اول ـ پژوهش و فنّاوري

٤٣ 

 های تائيدی طرح  ـ۱ـ الف ـ ۳جدول 

 زمينه تخصصیمجریعنوان طرحرديف
تاريخ 
بررسی

تاريخ صدور 
تائيديه

ماهيت طرح در 
زمان بررسی

کد 
اجرا

 ۱۳ نمونه سازي٢٠/١٢/٨٠  ٢/١١/٨٠کشاورزی احمد دزيانيان)ينيزم كرم غده سيب(زميني  سيب كولوويروس بيد بيولوژيك با توليدسم۵۵

 ۱۶ مشابه سازي ٨/٣/٨٠  ٨/٣/٨٠کشاورزی  بالاليي،جعفريان، ميالني،سلوكي كرم مرطوب كننده بر پايه روغن سبوس برنج۵۶

 ۱۶ ابتكاري ٢١/٢/٨٠  ١/٦/٨٠کشاورزی  تركمن،   شاكر و  مهدوي    گلدانهاي اليافي۵۷

 ۱۵ نمونه سازي ٢٦/٦/٨٠  ٢١/٦/٧٩کشاورزی پور، بهشتي حاتمي،زاده،عابدي موسي ريچاي فو۵۸

شناسايي و رفع آلودگيهاي ميكروبي در كارخانه نوشابه زمزم اصفهان ۵۹
HACCPبه منظور پياده سازي استاندارد 

 –دكتر سيد سعيد ميردامادي 
 مهندس محضري–مهندس رنجبر 

 ۵آورینو۲۷/۳/۸۰۹/۵/۸۰بيوتکنولوژی

 ۵ابتکاری۱/۴/۸۰۱/۷/۸۰بيوتکنولوژیدكتر خسرو رستميبرج استخراج آكنده۶۰

 ۵ مشابه سازي۲۲/۳/۸۰۲۲/۳/۸۰بيوتکنولوژیمحمد حيدريان ليتري٦٠٠طرح ايرليفت ۶۱

 ۱۴ نمونه سازي ١٩/٦/٨٠ ٢/٥/٨٠ مواد و متالوزی علي اكبر جليلي پل سنگي دستگاه صفحه صافي چدن۶۲

 ۱۵ توليد انبوه ٥/٩/٨٠  ١٠/٥/٧٩مواد و متالوزی محمد باقري د مخصوص آبكاري و پرداخت كاري نقرهگر فرچه۶۳

 ۱۵ توليد انبوه ٢٨/٣/٨٠  ٤/٥/٧٨مواد و متالوزی  مجيد سوفسطايي  دنده واسط برنجي۶۴

 ۱۲  ابتكاري ۳۰/۷/۸۰  ۳۰/۷/۸۰مواد و متالوزی  منصوري  –  کريمي– غالمي محافظ آبگرمکن هاي مخزن دار۶۵

 ۱۲ مشابه سازي ۲۹/۳/۸۰ ۲۹/۳/۸۰مواد و متالوزی مجيد الهيجي ساخت پنيون ميني سنگهاي چيني۶۶

 ۶توليد نيمه صنعتي ٦/٨/٨٠ ٦/٨/٨٠مواد و متالوزیشركت صنعتي پيشرو سنگ      توليد سنگهاي سنباده باند رزيني۶۷



    ١٣٨٠كارنامه عمومي سال               فصل اول ـ پژوهش و فنّاوري

٤٤ 

 های تائيدی طرح  ـ۱ـ الف ـ ۳جدول 

 زمينه تخصصیمجریعنوان طرحرديف
تاريخ 
بررسی

تاريخ صدور 
تائيديه

ماهيت طرح در 
زمان بررسی

کد 
اجرا

 ۱۴ مشابه سازي   ٢٩/٨/٨٠ ١/٦/٨٠  زمينه هاساير عليرضا سليم پور پارچه نورد چاپ۶۸

 ۸ مشابه سازي  ٧/٣/٨٠  ٢١/١٠/٧٩ ساير زمينه ها علي محمد تقي پور تشك مواج طبي۶۹

 

)ميليون ريال(      های متقاضی استفاده از تسهيالت اعتباری  ـ  طرح۱ ـ الف ـ ۴جدول                                                                       

اعتبار مصوب تاريخ تصويب زمينه تخصصیمجریعنوان طرحرديف
پژوهشکده

کد محل تأمين اعتبار
 اجرا

 ۸صندوق توسعه فناوري ٥٠٠ ١٤/٩/٨٠ برق و کامپيوتر عليرضا اردالن      دستگاه خشك كن بستري زعفران ۱

 ۸صندوق توسعه فناوري ١٠٠ ١٣٨٠برق و کامپيوتر شركت زرين افزار      اي تصويريهCDدستگاه پخش كننده  ۲

 ۸صندوق توسعه فناوري ٢٥٠ ١٣٨٠برق و کامپيوتر اميد اسماعيل نيا كنترل دما به روش پاره خطي ۳

 ۱۵صندوق توسعه فنّاوري ٥٠ ١٧/١٢/٨٠برق و کامپيوتر  حميدرضا پور صفر بروجني هاي سقفي پيچي موتور پنكه دستگاه سيم ۴

 ۱۵صندوق توسعه فنّاوري ٢٠٠ ٤/٢/٨٠ صنايع شيميايی محسن نوربخش Ni-Znهاي اسپينلي  فريت ۵

 ۱۵صندوق توسعه فنّاوري ١١,٥ ١٢/٦/٨٠ صنايع شيميايی  محمدرضا فيروز بر و ضدعفوني كننده دندانهاي مصنوعي قرص لكه ۶

 ۳صندوق توسعه فنّاوري۲۶/۴/۸۰۲۰۰مکانيک ميري نورسيروس امبدل حرارتي كروي دوجداره ۷
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)ميليون ريال(      های متقاضی استفاده از تسهيالت اعتباری  ـ  طرح۱ ـ الف ـ ۴جدول                                                                       

اعتبار مصوب تاريخ تصويب زمينه تخصصیمجریعنوان طرحرديف
پژوهشکده

کد محل تأمين اعتبار
 اجرا

 ۳صندوق توسعه فنّاوري۲۵/۲/۸۰۱۰۰مکانيکرضا شاملوفيلتر گالت غير انفجاري ۸

 ۳صندوق توسعه فنّاوري۱۱/۲/۸۰۲۰۰مکانيکشركت جهانتاب نوين صنعتكاربراتور موتور سيكلت ۹

 ۳صندوق توسعه فنّاوري۲۶/۴/۸۰۲۰۰مکانيکنوژن عيوبدستگاه پخت غير مستقيم نان ۱۰

 ۱۵ قانون بودجه ٣تبصره  ٢٠٠ ۱۰/۱/٨٠مکانيکزاده محمود فرزين، حسين عامري ساخت دنده استارت اتومبيل ۱۱

 ۱۲صندوق توسعه فنّاوري ١٧٥ ٢٤/٤/٨٠مکانيک    محمد حسين ستوده نيا  پيش گرمکن گاز سوز خودرو ۱۲

 ۱۴صندوق توسعه فنّاوري ١٦٠ ٥/١٠/٨٠مکانيک رسول صدري يكآرام بند هيدرول ۱۳

 ۱۲صندوق توسعه فنّاوري ٥٠٠ ١٧/٥/٨٠مکانيک حسن قمري ساعي بهينه سازي طراحي و ساخت موتور تک سيلندر بنزيني ۱۴

 ۱۵وريصندوق توسعه فنّا ١٥٠ ٢٩/١١/٨٠ مکانيک سيد محسن موسوي ساخت ماشين تراش ترانسفر ماشين اتوماتيك ۱۵

 ۱۴صندوق توسعه فنّاوري ٢٠٠ ٥/١٠/٨٠ مکانيک اصغر عزتي دستگاه زنچيز گيس بافت مشابه طرح پانتر ۱۶

 ۴صندوق توسعه فنّاوري۱۴/۹/۸۰۱۵۰کشاورزیدكتر محمد رضا سنجابيوزن متر مخصوص گاوهاي هلشتاين ايراني ۱۷

Mساخت پماد پستاني   ۱۸ . c۴صندوق توسعه فنّاوري۱۲/۲/۸۰۲۰۰کشاورزیحميد رضا اشراقي 

 ۴صندوق توسعه فنّاوري۱/۲/۸۰۵۰۰کشاورزیمحمد فهيم زادهدستگاه عميق كار ديم ۱۹

 ۱۵صندوق توسعه فنّاوري   ٢٠٠ ٢٩/١١/٨٠ مواد و متالوژی محمد باقري گرد مخصوص پرداختكاري و آبكاري نقره فرچه ۲۰

 



    ١٣٨٠كارنامه عمومي سال               فصل اول ـ پژوهش و فنّاوري

٤٦ 

 : تحقيقاتی ـ ارتباǋ با صنعت و مراکزƙ Ĥ ـ 

 )ميليون ريال(                      ـ قراردادهای با سرمايه گذاری کامل متقاضيان۱ـ ƙ ـ۱جدول                                                                                   

طرف قراردادنام مجریعنوان قراردادرديف
زمينه 
 تخصصی

مبلغ 
ردادقرا

تاريخ 
شروع

مدت 
قرارداد

وضعيت 
قرارداد

کد 
 اجرا

 ۱۵ جاري  ماه٥ ١٩/٩/٨٠ ٣٠برق و کامپيوتر مركز پزشكي الزهرا بهمن زماني توسعه شبكه محلي بيمارستان الزهرا١

 ۱۵ جاريماه١٢ ٢٠/٢/٨٠ ٣٧٠برق و کامپيوتر شركت برق  منتظري نژاد پژوه حميد دانش سيستم مانيتورينگ صنعتي اتاق فرمان نيروگاه شهيد منتظري اصفهان٢

٣
ارائه خدمات فني تبديل سيسـتم بـاز و بسـته شـدن درب ورودي سـالن                 

 هپکو جهت هفت در
 ۱۲ جاري  ماه۱۵/۱۰/۷۹٦ ۵۶برق و کامپيوتر شركت هپكو محمد نادر اطمينان

 ۱۵ خاتمه  ماه۷۹/۱۰/۱۱٣ ۶.۵برق و کامپيوتر پيام نوردانشگاه  بهمن زماني اندازي سايت اينترنت دانشگاه پيام نور طراحي و راه٤

 ۱۵خاتمه  ماه١٩ ٢٠/١/٧٩ ١٢٠برق و کامپيوتر شركت ملي سرب و روي نژاد پژوه حميد دانش طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ كارخانه سرب و روي زنجان٥

 ۱۵ جاري  ماه٨ ٣/١٠/٨٠ ۸.۵برق و کامپيوتر شركت  نمايشگاهها من زمانيبه المللي استان اصفهان طراحي سايت اينترنتي شركت نمايشگاههاي بين٦

 ۱۰ جاري ماه٦ ١٤/٨/٨٠ ٣٢برق و کامپيوتر دانشگاه علوم پزشکي مسعود سعيد نوشتن برنامه کامپيوتري براي اداره رفاه دانشگاه علوم پزشکي٧

 ۱۰خاتمه  ماه٢ ٢١/٨/٨٠ ۴.۵برق و کامپيوتر گاه علوم پزشکيدانش مسعود سعيد  شبكه و نصب نرم افزاراجراي خدمات رايانه اي٨

 ۱۵ جاري ماه١٤/١٢/٧٩١٠ ٨٨,٧برق و کامپيوتر كميته برق اصفهان خليليانو پژوه   دانش طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ اكسيژن در دود٩

 ۱۴ جاري  ماه٢٠/١٢/٨٠۶ ٣٠برق و کامپيوتر رسازي تبريزكمپرسو مهران صباحي طراحي و نظارت بر قسمتهاي الكتريكي چهار تيپ كمپرسور١٠

 مركز سمنان طراحي وساخت دستگاه جداكننده مغناطيسي تر١١
 ٪ ۲۰ووزارت صنايع  ۸۰٪

 شركت كائولين خراسان
 ۱۳ جاري ماه١٠ ۷۷/۱۰/۱ ١٠٢برق و کامپيوتر
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طرف قراردادنام مجریعنوان قراردادرديف
زمينه 
 تخصصی

مبلغ 
ردادقرا

تاريخ 
شروع

مدت 
قرارداد

وضعيت 
قرارداد

کد 
 اجرا

 ۱۰خاتمه   ماه١ ١٥/٣/٨٠ ۱.۳برق و کامپيوتر م پزشکيدانشگاه علو مسعود سعيد برنامه نويسي انبار جهت دانشگاه علوم پزشکي١٢

 ۱۴خاتمه   ماه٦  ١/٣/٨٠ ٣٥برق و کامپيوتراستانداري آذربايجانشرقي سعيد سرداري طراحي سايت اطالع رساني شبكه ايست آذربايجان١٣

 ۱۴ جاري  ماه٦  ٥/٧/٨٠ ٢٥٥و کامپيوتربرق  استانداري اردبيل سعيد طالبي اجراي طرح شبكه اطالع رساني استانداري اردبيل١٤

 ۱۴ جاري  ماه٩ ٢٩/٣/٨٠ ٦٢٣برق و کامپيوتر  تبريزاستانداري و ادارات سعيد طالبي  اداره دولتي ٢٨جمع آوري اطالعات طراحي شبكه اطالع رساني در بين ١٥

 ۱۴ جاري ماه٢٤  ١/١٠/٨٠ ١٧٨برق و کامپيوتر تاندارد و تحقيقات  اس سعيد طالبي طراحي و كابل كشي و راه اندازي شبكه كامپيوتري موسسه استاندارد١٦

 ۱۴ جاري  ماه٦ ١/٧/٨٠ ٥٩٥برق و کامپيوتراستانداري آذربايجانشرقي يوسف قراخانلو نگهداري شبكه اطالع رساني آذربايجانشرقي١٧

 ۱۴ جاري ماه١٢ ١/١٠/٨٠ ٢٤برق و کامپيوتراستانداري آذربايجانشرقي رساالر احمدي پو  نگهداري شبكه داخلي استانداري آذربايجانشرقي و فرمانداريها١٨

 ۱۴ جاري ماه١٢ ٥/١٠/٧٩ ٣٠برق و کامپيوتر سازمان مديريت يزد يحيي جويا ايجاد بانك اطالعات نيازمنديهاي عمراني استان يزد١٩

 ۱۴ جاري  ماه٣ ٢٥/٨/٨٠ ۱۴.۵برق و کامپيوترجهاد كشاورزي رفسنجان ريسعيدرضا كردگا طراحي وساخت ثبت كننده دما جهت تعيين نياز سرمائي گياهان٢٠

 ۲جاری ماه٢٦٥۸۰/۱۱/۱۹صنايع شيميايیشركت نفت جنوبكاظم سيد شازيله) مايع -جامد( دانش فني توليد نيمه صنعتي سيال حفاري بسيار سبك ٢١

ف پورجمشيد نجايجاد پايگاه علمي و فني در زمينه مواد انرژي زا٢٢
 سازمان برنامه و مؤسسه

تحقيقاتي صنايع دفاع
 ۲جاری ماه۸۰/۱۱/۱۱۲ ۱۴۵صنايع شيميايی

 ۲جاری ماه۸۰۸۰/۸/۱۱۰صنايع شيميايیپترو شيمي اراكمحمود قاهریبررسي تصفيه فاضالب واحد آالكلر و بوتاكلر پتروشيمي اراك٢٣

 ۲جاری ماه۳۵۸۰/۸/۱۱۲صنايع شيميايیمعاونت پژوهشی وزارت علی الياسی مخلوطهاي پليمريارائه يك مدل براي پيشگويي خواص ترموديناميكي٢٤
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تاريخ 
شروع

مدت 
قرارداد
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 ۲جاری ماه۱۱۹۸۰/۳/۱۶صنايع شيميايیسازمان هواشناسيترجمان... عبدا)هيدروژن (ساخت يك دستگاه الكتروال يرز ٢٥

 ۲جاری ماه۷۶,۵۸۰/۳/۱۹صنايع شيميايیوزارت معادن و فلزاتمريم رنجبراك سرخ  امكان پذيري تهيه كود آهن از خجهتمطالعات اوليه و آزمايش ٢٦

 ۲جاری ماه۱۰۰,۶۸۰/۱/۱۵۹صنايع شيميايیپترو شيمي رازيسيدشازيله كاظمبررسي فرايندگوگرد سازي جهت افزايش راندمان طول عمر بستر كاتاليستي٢٧

 ۲جاری ماه۶۴۷۹/۱۰/۱۸صنايع شيميايیشركت پلي اكريلمحمود قاهریيفي سيستم تصفيه فاضالبارائه خدمات مهندسي جهت بررسي و ارتقاي ك٢٨

 ۲جاری ماه۳۸۷۹/۱۰/۱۱۲صنايع شيميايیوزارت صنايع دو در هزارحسين رحمانیروشهاي تبديل الستيكهاي فرسوده به محصوالت صنعتي قابل استفاده٢٩

 ۲جاری ماه۴۰۰۰۷۹/۵/۱۱۰صنايع شيميايیتحقيق و  نوآورانموسسه عود بسيجیمسفرآوري بيو مس ميگو ي آب شور٣٠

 ۲جاری ماه۵٠۷۹/۳/۱۱۲صنايع شيميايیوزارت صنايع دو در هزاررين نصريز شكوهي،بانك اطالعات فن آوري صنايع شيميايي٣١

 ۲خاتمه  ماه۱۸۰۷۹/۳/۱۱۲صنايع شيميايی رباط مخزنشرکتانور شلماشیكيلو گرم در هر پچ١٠توليد اسيد ساليسيليك در مقايس ٣٢

 ۲جاری ماه١٠٠۷۸/۱۲/۱۱۸صنايع شيميايیشركت ملي پتروشيميفرشته گل محمدتهيه اتيلن دي آمين خالص٣٣

 ۲جاری ماه٩٠۷۸/۱۲/۱۸صنايع شيميايیدانشگاه تربيت معلممريم رنجبرفرآوري گل اخرا به منظور تهية كود آهن٣٤

 ۲جاریماه١٨٧,٥۷۸/۵/۱۱۵صنايع شيميايیشركت ملي  پتروشيميبهروز فتحی و طراحي واحد پيشتازAتهبه و تدوبن دانش فني بيس فنل ٣٥

 ۲جاری ماه٧٠۷۸/۴/۱۱۴صنايع شيميايیمجتمع پتروشيمي آبادانمحمود قاهریاجراي فاز سوم تصفيه فاضال ب مجتمع پتروشيمي آبادان٣٦

٣٧
 عاليه برحسن اجراي عمليات ساخت تجهيزات ،نصب و راه اندازي نظارت

تصفيه خانه پتروشيمي آبادان
 ۲جاری ماه۶۶۷۸/۴/۱۲۳صنايع شيميايیمجتمع پتروشيمي آبادانمحمود قاهری
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 ۲خاتمه  ماه۱۳۸.۵۷۸/۴/۱۱۲يیصنايع شيمياشركت صنايع پتروشيميمحمد حسن ايکانیگاز سنتز بروش اكسايش جزئي وغير كاتاليستي گاز طبيعي٣٨

 ۲جاریماه٥٠۲/۷۸۲۰صنايع شيميايیوزارت صنايع دو در هزارواليتي  شاهو صفازاده تهيه اسيد تارتاريك و نمك راشل از آ ب انگور٣٩

 ۲جاری ماه۵٠۱۲/۷۷۱۶صنايع شيميايیوزارت معادنمريم رنجبرتهيه اسيد فلوريد ريك٤٠

 ۲جاری ماه١٠٠۱۲/۷۷۱۷صنايع شيميايیصنايع پتروشيمياشرف ميرآشتيآنیو طراحي دستگاهها و تجهيزاتسنتز استوفنون ٤١

 ۲جاری ماه۲۰۰۱۲/۷۷۱۵صنايع شيميايیشر كت صنايع پتروشيمي ژيال خليقیكلريد باريم دو آبه و طراحي واحد پيشتاز٤٢

 ۲جاری ماه۱۲,۷۶١٢/٧٦۱۲صنايع شيميايیيع دو در هزاروزارت صنامينا سعيدیجبران كاهش وزن نخ ابريشم٤٣

 ۲جاری ماه۴۵۰۶/۷۶۲۴صنايع شيميايیتحقيق و  نوآورانموسسه انور شلماشیپايلوت چند منظوره توليد فروس فومارات٤٤

 ۱۲ جاري ماه۷۸/۱۲/۲۴١٦ ٤٢صنايع شيميايی كشاورزي اراك جهاد  رضا حسين نژاد  هزار جان از توابع دليجان–مطالعات اجرايي آبخيزداري حوزه آبخيز واران ٤٥

 ۱۲ جاري ماه١٥ ۲۸/۱۲/۷۸ ۸۰صنايع شيميايیبرنامه  و  مديريت  سازمان  حسين نژادطالبي و  استحصال تنگستن از سنگ معدن شئليت و يا ولفراميت٤٦

 ۱۲ جاري  ماه١٢   ۳۰/۶/۷۸ ۱۲۰صنايع شيميايی آلومينيوم سازي اراك ايماندل... ت اکرام زيست منطقه سازي برمحيط کارخانه آلومينيوم بررسي اثرات آلودگي٤٧

 ۱۲ جاريماه١٢  ۱/۷/۷۹  ۷۰صنايع شيميايی اداره محيط زيست اراك هوشنگ اميرلطيفي تعيين سيما و بررسي جايگاه اکولوژيکي تاالب ميقان٤٨

٤٩
ار براي انجام مطالعات  جهت استفاده از  امکانات تخصصي نرم افزار و سخت افز

  الوند خمين و راسوند شازند–تهيه شناسنامه مناطق جاسب 
حميد گشتاسب 

 ميگوني
 ۱۲ جاري  ماه٧ ۱/۷/۷۹ ۵۰صنايع شيميايی اداره محيط زيست اراك

 ۱۲ جاري ماه١٦ ۲۲/۱۲/۷۸ ١٥شيميايیصنايع  جهاد كشاورزي اراك رضا حسين نژاد مطالعات اجرايي در خصوص آبخيزداري حوزه آبخيز يکه چاه محالت٥٠
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٥١
انجام مطالعات اجرايي در خصوص آبخيزداري حوزه قره کهريز بخش 

  هکتار۱۰۰۰مرکزي اراک به مساحت 
 ۱۲ جاري  ماه٨ ۱۸/۱۲/۸۰ ۷۰صنايع شيميايی جهاد كشاورزي اراك آقاي موسوي

 ۱۲ جاري  ماه٣ ۱/۱۰/۸۰ ۳.۵صنايع شيميايی اداره محيط زيست اراك زهرا طالبي زيست چرخه سموم واحد بوتاکلر و آالکلر پتروشيمي اراک در محيط ٥٢

 ۱۲  جاري  ماه٩  ۱/۷/۷۹ ۵۰صنايع شيميايی اداره محيط زيست اراك محمود شريعت ارزيابي زيست محيطي سيستم تصفيه خانه فاضالب شهري اراک٥٣

٥٤
 قسمتهاي فشار باال و بررسي امكان بازيابي انرژي از تفاوت فشار بين
 پايين واحد آيزوماكس و ايستگاههاي تقليل فشار

محمد عابدي، علي 
 رسوليها حاج

شركت پااليش نفت 
 ۱۵ جاري ماه١٤ ١٢/٦/٨٠ ٧٦صنايع شيميايی اصفهان

٥٥
 شناسايي مواد ضايعاتي كارخانجات نساجي، بررسي كاهش و امكان

 سنجي استفاده از آنها 
 احمدرضا خسروپور

مان مديريت و ساز
 ۱۵ جاري ماه١٥/١٠/٨٠١٦ ۹۳.۲صنايع شيميايیريزي استان اصفهان برنامه

 ۱۲ جاري   ماه٨ ۱۸/۱۲/۸۰ ۵۹صنايع شيميايی جهاد كشاورزي اراك آقاي موسوي انجام مطالعات اجرائي  آبخيزداري حوزه حسين آباد بخش سربند٥٦

 ۱۵ جاري ماه١٥ ٤/١٢/٧٩ ٤٠صنايع شيميايیسازمان مديريت  اصفهان سيدعلي علوي در جانبازان شيميايي  خردلبا گاز علت پيشرفت عوارض مسموميت يابي ريشه٥٧

 ۱۵ جاري ماه٢٦ ٢/٦/٧٩ ١٢صنايع شيميايی شركت تماد عباس فرازمند سازي سيستم تصفيه فاضالب صنعتي شركت تماد و بهينه اندازي راه٥٨

٥٩
با نوع خشك و ) تر( كننده فعلي بررسي امكان جايگزيني برجهاي خنك

 كارهاي عملي كاهش مصرف آب ارائه راه
محمد عابدي، علي 

 رسوليها حاج
شركت پااليش نفت 

 ۱۵ جاري ماه١٢ ١٢/٦/٨٠ ۷۴.۵صنايع شيميايی اصفهان

 ۱۵ جاري  ماه٣ ٩/١/٨٠ ٨٥شيميايیصنايع  شركت توفيق دارو عباس فرازمند دارو  خانه فاضالب صنعتي شركت توفيق تصفيهو  پياده سازی طراحي ٦٠
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 ۱۵ جاري  ماه٥ ٣٠/٨/٧٩ ٣٥صنايع شيميايی شركت صفا ايران عباس فرازمند  صنعتي اتوماتيك شركت صفا ايران طراحي تصفيه٦١

 ۱۵ جاري ماه١٢ ٤/١٢/٧٩ ٤٠يميايیصنايع ش اصفهانسازمان مديريت  حسين حديدي بزرگ استان شيميايي و دورريز صنايع مواد ضايعاتيو امکان بازيافت  شناسايي٦٢

 ۱۵خاتمه  ماه١٥ ٣٠/٨/٧٩ ٧٥صنايع شيميايی مجتمع فوالد مباركه سيد احمد مظفريدر توليد آن  سرباره كوره پاتيلي مصرف امكان و كلسيم آلومينات داخلي ساخت امكان٦٣

 ۱۵ جاري ماه١٥/١٠/٨٠١٢ ٦٣صنايع شيميايیسازمان مديريت  اصفهان سيداحمد مظفريان زا در استان اصفه كوچك سودبخش و اشتغال صنايع شيميايي  شناسايي٦٤

٦٥
بررسي خواص كيتوزان تهيه شده از پوسته خرچنگ دريايي جهت كاربرد 

 سيستمهاي نوين داروسازي و صنايع دارويي   
سيداحمد مظفري، 

 ژاله ورشوساز
معاونت پژوهشي علوم 

 ۱۵خاتمه  ماه١١/١٠/٧٩١٢ ۱۳.۷صنايع شيميايی پزشكي

٦٦
امكان سنجي فني و اقتصادي تغيير فرآيند فعلي توليد الكل به فرآيند 

 بيواستيل و يا توليد خميرمايه         
 ميرنادر غزالي

 -سازمان صنايع دفاع
 ۱۵ جاري ماه١٢ ٢١/٩/٨٠ ١٦٧صنايع شيميايی صنايع شيميايي

٦٧
گاههاي آبكاري استان اصفهان و بررسي آلودگي ناشي از واحدها و كار

 بازيافت فلزات سمي از پسماندهاي جامد     
 عباس فرازمند

سازمان مديريت و 
 ۱۵ جاري ماه١١ ١٥/١/٨٠ ١٠٠صنايع شيميايیريزي استان اصفهان برنامه

 ۱۵ جاري ماه٢٠ ٤/١٢/٧٩ ١٠٠ايع شيميايیصن //     // الهام صفايي در خوراك دام       بروش بيوتكنولوژي براي استفادهB١٢تهيه ويتامين ٦٨

 ۱۵ جاري ماه٢٣/١٢/٧٩١٢ ۷۷.۳صنايع شيميايی شركت پيمان صنعت  سليماني مباركهمنظور استفاده در قطعات رابرالستيك         هتهيه فرموالسيون هيپالون ب٦٩

 )  PTFE(تترافورو اتيلن  توليد قطعات پليمري پلي٧٠
منصور سليماني 

 مباركه
داره صنايع اصفهان و ا

 شركت پيمان صنعت
 ۱۵ جاري ماه٢٣/١٢/٧٩١٢ ١٢صنايع شيميايی
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٧١
هاي مناسب ديگر جهت تجهيزات  بررسي جايگزيني الستيك با پوشش

 در تماس با اسيدهاي معدني         
 ۱۵ جاري  ماه١١/١٠/٧٩٩ ٨٠صنايع شيميايی مجتمع پتروشيمي رازي خاني هما شفيع

 ۹ جاري ماه١٢ ١/٩/٧٩ ١٠صنايع شيميايی كارگاه رنگرزي سعيد جليل اوجي وابريشم مورد استفاده در كشور رنگهاي شيميائي پشم بررسي برخي٧٢

٧٣
بررسي امكان جايگزيني يك نوع رزين اپوكسي مورد مصرف جهت عايق بندي 

 بردهاي  الكتريكي
 محمد –جليل اوجي 

 رضا طالقت
 ۹ جاري ماه١٢ ١/١٠/٧٩ ٢٠صنايع شيميايی زيمنسشرکت

٧٤
بررسي اثرات متقابل كودهاي اوره ،فسفات ،آمونيم وسولفات بر عملكرد و 

 درصد روغن گياه كلزا
 حسينعلي قرائي

شركت توسعه وكشت دانه 
 ۹ جاريماه٢٤ ١/٩/٧٩ ١٥صنايع شيميايی هاي روغني

 مرضيه رضوي زاده فرموالسيون صابون مايع با خواص ويژه٧٥
سازمان  و   ساوين  شرکت

 صنايع
 ۸ جاري ماه١١ ۷۹/۱۲/۱ ٣٠صنايع شيميايی

 ۸ جاري  ماه٧ ۸۰/۲/۱ ۱۷.۲صنايع شيميايیپادينا ـشركت صنايع سازمان سعيد اسدي استحصال تيمول از اسانس آويشن٧٦

 ۸ جاري ماه١٦ ۸۰/۵/۱ ٣٠شيميايیصنايع  دانشگاه فردوسي مشهد مسكوكي استفاده از اسانس به عنوان نگهدارنده ضد قارچي و ضد باكتريايي٧٧

۷۸
ايجاد سوش مخمر موتانت يافته ساكاروميسس سرويزيه براي توليد الكل 

 سازي فرآيند توليد الكل   با راندمان باال و بهينه
 ميرنادر غزالي

 -سازمان صنايع دفاع
 ۱۵ جاري ماه١٦ ٢١/٩/٨٠ ١٦٥صنايع شيميايی صنايع شيميايي

 ۱۴  جاري  ماه٨ ٦/٥/٨٠ ٣٥صنايع شيميايی اسماعيل سيدابراهيمي ساالر همتي فرموالسيون تهيه فيلمهاي راديولوژي۷۹
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 ۱۴ جاري ماه١٣ ١/١٢/٧٩ ١٠صنايع شيميايی سازمان مديريت  استان مريم آزادي مرند شرقي ارزيابي رسيوكوالسيون شربت دباغي كرومي در آذربايجان۸۰

Blakeslea   به روش بيوتكنولوژيك به كمك قارچتهيه بتاكاروتن ۸۱

trispora 
 ميرنادر غزالي

اداره صنايع و معادن و 
 شركت روغن نباتي ناز

 ۱۵ جاري ماه١٨ ١/٩/٧٨ ۴۷.۵صنايع شيميايی

۳جاری ماه۶۴۱/۷/۸۰۸مکانيکسازمان عمران سيستانعزت اله آزاد) گلخانه٤(گرايش مجتمع گلخانه ۸۲

۸۳
هاي اجرائي و  زي و ارزيابي مقاومت مصالح اي و تعيين جنس ونقشه بهينه سا

زمانه۴روش توليد و تهيه شناسنامه جهت شناسنامه جهت قطعات موتور 
 ۳جاری ماه۲۹۱/۱۰/۸۰۳مکانيکشركت ايژروستاآذر انوری

OMطراحي و محاسبه و نمونه سازي موتور ديزلي ۸۴ سوادکوهی..لطف اDME به سوخت ٣١۴
يران خودرو ديزل و ا

سازمان گسترش
 ۳جاری ماه۳۵۰۱/۸/۸۰۱۸مکانيک

  وانت نيسان به سوخت M٢۴طراحي و محاسبه و نمونه سازي موتور ۸۵
CNG

سوادکوهی..لطف ا
مهندسين ومگاموتور

مشاور خودرو
 ۳جاری ماه۱۵۵۱/۷/۸۰۱۱مکانيک

۸۶
 گرما و طراحي سيستمي  و امكان سنجي پكيج توليد همزمان برق ،

)سنجش بازيابي حرارتي و چيلر جذبي(سرما 
آذر انوری

دانشگاه خواجه نصير 
طوسي

۳جاری ماه۵۱/۱۱/۸۰۹مکانيک

 ۳جاری ماه۱۵۰۱/۷/۸۰۷مکانيکمقداديسيامک عظيمینامطراحي و ساخت منجمد كننده تحت خالء۸۷

۸۸
تر از بهينه سازي مصرف سوخت مشعلهاي خانگي فن دار در محدوده كم

 كيلو كالري بر ساعت٢٥٠٠٠٠
 نيكو رقيه دادخواه

سهيالخوشنويسان
 ۳خاتمه  ماه۲۴۱/۶/۸۰۳مکانيکدانشگاه صنعتي شريف
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۸۹
 خودروي پرايد به سوخت B٣طراحي  و محاسبه و نمونه سازي موتور 

CNG
سوادکوهی..لطف ا

مهندسين ومگاموتور
مشاور خودرو

 ۳جاری ماه۱۶۵۱/۶/۸۰۱۲مکانيک

 ۳خاتمه  ماه۲۳۵۱/۵/۸۰۸مکانيکشركت ايژروستاسوادکوهی..لطف ازمانه شركت ايژروستا۴ زمانه و ۲طراحي و ساخت بستر تست موتورهاي ۹۰

۹۱
 مجهز به ١۶٠٠ و پيكان ۴٠۵طراحي و ساخت بستر تست موتورهاي پژو 

١٠٠دينامومتر ادي كارنت با توان ترمزي  KW ۶٠٠٠و RPM
 ۳جاریماه۱۸۷۱/۳/۸۰۱۸مکانيکشركت شتابكاروهیسوادک..لطف ا

 ۳خاتمه  ماه۱۴۰۱/۲/۸۰۴مکانيکسازمان عمران سيستانعزت اله آزاد آب گرم خورشيدي مصالي زابل و زهك۹۲

 ۳خاتمه ماه۱۳۵۱۵/۱/۸۰۱۰مکانيکپژوهشكده اصفهانسيامک عظيمینام طراحي و ساخت فريز دراير۹۳

 ۳خاتمه  ماه۱۵۱/۱/۸۰۶مکانيکمؤسسه استاندارد ايرانخوشنويسانو دادخواهENاه مشعل براساس استاندارد ارزيابي سه دستگ۹۴

 ۳خاتمه  ماه۸۰۶/۶/۷۹۱۲مکانيکشرکت ايران خودروخوشنويسانو دادخواه دستگاه مشعل سواري سازي ايران خودرو٢١بهينه سازي ۹۵

 ۳جاری ماه۵۰۱/۹/۷۷۴۴مکانيکفوالد آلياژی اصفهانشاهين خدامتطراحی و ساخت دستگاه پيچش گرم فلزا۹۶

 ۱۲ جاري  ماه٢٤  ۱۹/۹/۸۰ ۹۰مکانيک شركتهاي صنعتي منطقه عباس حسني Unbalanceباالنس سيستمهاي ۹۷

۹۸
 عدد ٧٥٨انجام عمليات فني مهندسي و ارائه تکنولوژي جهت ساخت 

 رايدررينگ و پيستون رينگ
حمود م-حسن محرابي
 شريفي

 ۱۲ جاريماه ١٠٠٠١٣/١١/٧٨١٩مکانيک پتروشيمي اراك

 ۱۲ خاتمه ماه١٢ ١٥/٣/٧٩ ٤٠مکانيک شخص حقيقي عباس حسني  سيستمهاي چرخنده و بر طرف نمودن آنUnbalancingبررسي ۹۹
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 ۱۵ جاري ماه١٤ ٢/٣/٧٩ ١١٠مکانيک د مباركهشركت فوال ايرج هشياري هاي قوس الكتريكي  هاي خروج دود كوره خوردگي لوله بررسي علل ترك۱۰۰

 ۱۲ جاري ماه١٦  ٢٠/١/٧٩ ٥٣مکانيک شركت فوالد مباركه ايرج هشياري ٢٨ واحد ٤خوردگي در جرثقيل شماره  بررسي علل ترك۱۰۱

 ۱۲  جاري ماه۸۰/۱۲/۲۵١٢ ۴۵۰مکانيک  شرکتهای صنعتی  حسن محرابي طراحي و ساخت سيلهاي مکانيکي از جنس کامپوزيتهاي تفلوني۱۰۲

 ۱۵ جاري  ماه٤ ١٥/٥/٨٠ ١٧,٣مکانيک شركت فوالد مباركه میرحمت قديجلوگيري از شكست      و ارائه راه حلF٣بررسي علل شكست ميز زير پشتيبان۱۰۳

 ۱۵ جاري  ماه٤ ٧/٣/٨٠ ۱۷.۶کمکاني  فوالد مباركهمجتمع رحمت قديمي   ناحيه نورد گرمE١بررسي علل شكست پيچهاي ياتاقان اسپيندل عمودي ۱۰۴

۱۵جاري ماه٢٠,٨١٦/٧/٨٠٥مکانيک فوالد مباركهمجتمعرحمت قديميگري مداوم   سند فيلترهاي واحد ريخته كمپرسورهاي خرابيحل  و اراپه راه بررسي۱۰۵

۱۰۶
بررسي علل انحراف سيلندر هيدروليكي ميز هدايت كننده ورق در خط 

Skin pass و طراحي مجدد و ساخت نمونه نورد سرد
رحمت قديمي 

چرمهيني
۱۵جاري ماه۱۷.۵١٦/٧/٨٠٤مکانيک فوالد مباركهمجتمع

 ۹ خاتمه ماه١٢ ١/٣/٧٩ ١٢٠مکانيک شركت فرمان سپاهان غالمحسين خلف طرح ساخت يك دستگاه جوشكاري اصطكاكي۱۰۷

 ۹ خاتمهماه ٨ ٢٠/٤/٨٠ ۵۲.۲مکانيک شركت فارس فوم حسين خلفغالم طراحي وساخت يكدستگاه دوبله كن ورقهاي فوم پلي اتيلن۱۰۸

 ۸ خاتمه ماه٢١ ۷۸/۱۱/۱ ٣٠مکانيک دانشگاه فروسي مشهد مسكوكيو ميزابابايي ماشين آالت فرايند و بسته بندي زرشك۱۰۹

 ۸ جاري ماه٣٦  ۸۰/۲/۱ ٥٠٠مکانيک  برنامهسازمان و انرژي سازمان مهدي ميزا بابايي CNGتكنولوژي ساخت مخازن فشار باال از جنس مواد مركب ۱۱۰

 ۸ جاري ماه ٢٤ ۷۸/۸/۱ ٥٤مکانيک كابل خودرو سبزوار  ملك زادهو  بروغني اندازه گيري ارتعاشات كابل كيلومتر شمار پيكان۱۱۱

 ۱۴ جاري  ماه۷  ٨/٧/٨٠ ١١٧مکانيک كمپرسورسازي تبريز عبداله عليزاده طراحي ساخت رطوبت سنج۱۱۲
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۱۱۳
تدوين بسته نرم افزاري جهت طراحي و مراحل شكل دهي مقاطع 

Flowerپروفيلي به روش  pattern
 محمدمهدي ملكيان

 ٪ ۲۰ ووزارت صنايع ۸۰٪
وير  کپروفيل  رنگين شركت

 ۱۳ جاري ماه١٧ ۷۸/۵/۱ ٣٢مکانيک

 ۸ جاري ماه ١٠ ۸۰/۴/۱ ١١٠مکانيک نداري همداناستا مهدي ميرزا بابايي نيمه صنعتي دستگاه ذبح مكانيزه شرعي۱۱۴

 ۴جاری ماه۱۲۸۲۶/۱۲/۸۰۲۴کشاورزیمنطقه آزاد قشمهاشم زاده اهرنجائيطرح مطالعاتي خاك و اقليم جزيره قشم در ارتباط با بهره وري كشاورزي ۱۱۵

 ۴جاری ماه۲۰۲.۷۷/۱۲/۸۰۲۴کشاورزیمنطقه آزاد قشمفرح فراهانیشت بافتبررسي واريته هاي مقاوم و توليد انبوه گياه موز از طريق ك۱۱۶

۱۱۷
قشم و ترويج آن در  بررسي توان پرواري و راندمان بزهاي تالي منطقه

منطقه
محمد رضا سنجابي

سازمان و منطقه آزاد قشم
مديريت و برنامه ريزي  

 ۴جاری ماه۵۰۰۱۰/۱۲/۸۰۲۴کشاورزی

۱۱۸
Exotica-١)فيكوس ژنجامين تكثير غير جنسي  ٢- Starlight ٣-

Reginald)  و اسپاتيفيلوم از طريق كشت بافت 
 ۴جاری ماه۱۶۳,۴۷/۱۲/۸۰۲۴کشاورزیمنطقه آزاد قشمسيد علي قائم مقامي

 ۴جاری ماه۸۲,۷۷/۱۲/۸۰۲۴کشاورزیمنطقه آزاد قشمرضا ضرغامیكشت و بافت و تكثير ارقام مناسب خرما براي كاشت در منطقه قشم۱۱۹

۱۲۰
 مزارع ذرت و پنبه براساس كاربرد عوامل IPMمديريت تلفيقي آفات 

كنترل بيولوژيك تلفيقي آفات
محمود شجاعی

شوراي پژوهشهاي كشور 
و بنياد مستضعفان 

 ۴جاری ماه۸۵۰۱۳۸۰۳۶کشاورزی

عباس ميرابزادهآفت كرم گلوگاه انار و پسيل پسته” IPM“ طرح ۱۲۱
كشور و  ژوهشهايشوراي پ
جهاد وزارت باغباني معاونت

 ۴جاری ماه۲۰۰۱۳۸۰۳۶کشاورزی
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 ۴جاری ماه۸,۳۲/۱۱/۷۹۱۵کشاورزیشرامدو كشاورزي شركتامير حسين احديبررسي و تهيه جيره كامل رشد گوساله به منظور كاهش دوران شيرخوارگي۱۲۲

 ۴جاری ماه۱۰۵۷۵/۳/۱۵۴کشاورزی تهرانیسازمان پاركها نصراللهيعباسعليطرح بررسي و پيشگيري از بيماري مرگ نارون۱۲۳

 ۱۴ جاري  ماه٦  ٢٠/٩/٨٠ ١٨کشاورزی حفاظت محيط زيست محمد رضا مسعود  بررسي محدود پراكنش و تخمين سياه خروس در استان آذربايجانشرقي۱۲۴

 ۱۶جاري   ماه١٢ ٦/٢/٨٠ ١٠٠کشاورزی يريت گيالنسازمان مد مجيد متقي طلب مطالعه پرورش كرم ابريشم با جيره مصنوعي۱۲۵

 ۱۶جاري   ماه١٥/١٢/٨٠٢٤ ٨٠٠کشاورزی سازمان مديريت گيالن فاطمه بالاليي پايلوت چند منظوره بهره برداري از ضايعات برنج۱۲۶

 ۱۴ جاري  ماه٤ ٢٥/٧/٧٩ ٣٠کشاورزی حفاظت محيط زيست  رحيمي فرزان مطالعات اثرات توسعه بر محيط زيست استان يزد۱۲۷

 ۱۴ جاري  ماه٤ ١٧/٧/٧٩  ١٥کشاورزی حفاظت محيط زيست يحيي كريمي بررسي مديريت زيست محيطي آب و خاك استان يزد۱۲۸

 ۱۴ جاري  ماه٦ ١١/٩/٨٠ ١٦کشاورزی حفاظت محيط زيست حميد قاسمي آذربايجان شرقیمطالعه و بررسي اثرات طرحهاي شيالت بر محيط زيست ۱۲۹

۱۳۰
مطالعه مناطق حفاظت شده مطالعه (مطالعات وبررسي طرح ساماندهي 

 آثار طبيعي ملي تكثير وسرشماري حيات وحش
 غالمرضا برزرگري

حفاظت محيط زيست 
 استان يزد

 ۱۱ جاري  ماه٤ ٢٥/٧/٧٩ ٥٠کشاورزی

 ۱۱ جاري ماه ١٢ ٢٠/٧/٧٩ ۴۱.۵کشاورزی سازمان مديريت يزد جعفر همت بررسي توليد كود ميكروبي چند منظوره۱۳۱

 ۵جاری ماه۵۰۰۱/۳/۸۰۲۴بيوتکنولوزیسازمان  گسترش مهران كياني راد بجاي پودر ماهي در تغذيه ماهي قزل آال SCPجايگزيني ۱۳۲

 ۵جاری ماه۲۰۰۱۳۸۰۲۴بيوتکنولوزیمنطقه آزاد قشمحميده افقیتوليد و پرورش گل اركيده از طريق كشت بافت۱۳۳

 ۵جاری ماه۲۰۰۰۱/۱۲/۷۹۲۴بيوتکنولوزیسازمان  گسترش نسرين معظمیاي روغني با آب درياكشت دانه ه۱۳۴
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قرارداد
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 اجرا

 ۵خاتمه  ماه۱۵۰۰۱/۱۲/۷۹۱۲بيوتکنولوزیسازمان  گسترش نسرين معظمیبازيافت الگ هاي دريائي براي توليد افزودني خوراك دام و كودبيولوژيك۱۳۵

 ۵جاری ماه۳۲۱۹/۷/۷۸۳۰بيوتکنولوزیوزارت جهاد كشاورزيمهرداد آذين قارچي)رنت(توليد نيمه صنعتي مايه پنير ۱۳۶

 ۵جاری ماه۷۸۱۵/۷/۷۸۲۴بيوتکنولوزیپژوهشكده صنايع رنگداود زارعتوليد بتاكاروتن توسط قارچ بالكسالتريسپورا۱۳۷

 ۵جاری ماه۱۵۰۱/۴/۷۸۲۴بيوتکنولوزیران ايگنيشنشركت ايمهران كياني رادانتقال دانش فني توليد صنعتي كود ميكربي فسفاته۱۳۸

 ۱۵ جاري ماه١٨/١٠/٧٩١٢ ١٠٠بيوتکنولوزی مديريت اصفهان سازمان ميرنادر غزالي هاي استان اصفهان در زمينه بيوتكنولوژي بررسي پتانسيل۱۳۹

 ۸ خاتمهماه ١٦ ۷۸/۱۱/۱ ٨٠مواد و متالوژي اناگزوز  خودرو خراس عباس افراسيابي نيمه صنعتي آلومينيايزينگ قطعات منفصله اگزوز۱۴۰

 ۹ جاريماه ١٢  ١/٨/٨٠ ۳۷.۶مواد و متالوژی كارخانجات مخابراتي  طالقت و اوجي  تهيه خمير لحيم در مقياس بنچ۱۴۱

 ۶ خاتمه ماه ٣  ٣/٢/٨٠ ١٧مواد و متالوژی شركت داكتيران ساز رضا غالمي پور  قطعه ريختگي دقيق سوپرآلياژ١٥٠طراحي و ساخت ۱۴۲

 ۷ جاري ماه١٧/١١/٧٨١٢ ٤٥صنايع و مديريت وزارت صنايع ابراهيم معيني انتقال تكنولوژي به منظور بهينه نمودن وضع موجود۱۴۳

 ۷ جاري ماه١٥  ٢٧/٦/٧٩ ٥٠صنايع و مديريت وزارت صنايع طاهره سراجي بررسي عوامل و موانع مؤثر در توسعه صادرات گياهان دارويي۱۴۴

 ۷ جاري ماه١٥ ۱۰۲.۴٢٩/٦/٧٩صنايع و مديريت وزارت صنايع حسين حسين زاده محصوالت جديد در صنايع داخل ن مؤثرترين عوامل موفقيت در ساختتعيي۱۴۵

 ۱۵ جاري  ماه٦ ٢/١٠/٨٠ ٨٩صنايع و مديريت سازمان مديريت اصفهان ميرنادر غزالي )  مرحله اول(نيازسنجي و تعيين اولويتهاي تحقيقاتي استان اصفهان ۱۴۶

 ۱۵ جاري  ماه٢٩/١١/٧٩٦ ٣٨صنايع و مديريت شركت فوالد مباركه مهدي معلمبررسي وضعيت سيستم زمين ناحيه فوالدسازي و برگزاري دوره آموزشي  ۱۴۷

 ۷ جـاري ماه١٠ ١/١٢/٧٨ ۴۹.۵صنايع و مديريت وزارت صنايع محسن معصوم زاده شناسايي عوامل انگيزشي كارآمد در بخش صنعت۱۴۸
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 ۱۵ جاري  ماه۸ ٣٠/٨/٧٩ ٤٥صنايع و مديريت اصفهان سازمان مديريت ژاله مجيب فارس       + ٢طرح توسعه صنعت گردشگري منطقه ۱۴۹

 ۱۵ خاتمه ماه١٢ ١٢/٩/٧٩ ١٨صنايع و مديريت شركت صنعتي سپاهان ابراهيم خليليان  سازي كنترل آماري فرآيند پياده۱۵۰

 ۱۵ جاري  ماه٨  ١/٩/٧٨ ١١٠صنايع و مديريت سازمان مديريت اصفهان ژاله مجيب  صنعت گردشگريتدوين استراتژي توسعه۱۵۱

 ۱۵ جاري ماه١٥/١٠/٨٠١٦ ٥٤صنايع و مديريت سازمان مديريت اصفهان بهرام رنجبريانشناخت نقاط ضعف     جهت بررسي ديدگاه گردشگران خارجي  اصفهان ۱۵۲

 ۱۵ جاري ماه١٥/١٠/٨٠١٢ ٣٧صنايع و مديريت سازمان مديريت اصفهان محمدرضا رضاييبرآورد نيروي انساني متخصص اصفهان        ارائه يك الگوي نظري جهت ۱۵۳

۱۵۴
هاي نوين جهاني جهت  توسعه صنايع بومي استان مطابق با تكنولوژي

 گذاري         هاي سرمايه زايي و تعيين اولويت اشتغال
احمد مظفري، حسين 

 ادهز موسي
 ۱۵ جاري ماه١٥ ٤/١٢/٧٩ ١٠٠صنايع و مديريت  اصفهانسازمان مديريت

 ۱۶جاري   ماه١٠/١٠/٨٠١٤ ٣٥صنايع و مديريت فني و حرفه اي  گيالن عباس صادقيبررسي نقش آموزشگاههاي آزاد در توسعه فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي۱۵۵

 ۹ جاريماه١٩  ١/١٠/٧٩ ١٧٠صنايع و مديريت دانشگاه شيراز  هادي عمرانيان استان فارسطرح بررسي وتعيين اولويتهاي تحقيقاتي صنايع ۱۵۶

 ۱۵ خاتمه  ماه٩  ٨/١٢/٧٩ ۴۵.۵صنايع و مديريت بنياد مسكن  اصفهان ژاله مجيب )         تيران(طرح ساماندهي سكونت گاههاي روستايي ۱۵۷

 ۱۴ جاريماه١٥/١٢/٨٠١٢   ٨٠صنايع و مديريت تبريزسازمان مديريت  بهمن محمدياري بررسي نحوه توسعه تكنولوژي اطالعات۱۵۸

 ۸ جاري ماه ١٠ ۸۰/۱۱/۱ ٢٤٠صنايع و مديريت  شهرداري مشهد عابدين واحديان روشهاي تحقق سامانه كنترل و نظارت بر ناوگان اتوبوسراني مشهد۱۵۹

 ۱۰ جاري ماه۱۲  ١/٧/٨٠ ٧٠صنايع و مديريت سازمان مديريت کرمان بهرام عزمي شبستري  و امکان سنجي اجراي آنهانيازسنجي فعاليتهاي تحقيقاتي استان کرمان۱۶۰

 ۱۴ جاري ماه٢٨/١٢/٧٩١٢ ٥٠صنايع و مديريت تبريزسازمان مديريت  محمدعلي عليپور مناطق محروم  آذربايجانشرقي دراثرات اقتصادي اجتماعي طرحهاي عمراني۱۶۱
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 ۱۴ جاري  ماه٦ ١١/٩/٨٠ ١٧صنايع و مديريت حفاظت محيط زيست احمدرضا حسني  و ارائه راهكارهاي مديريتي بهره وري  زيست محيطي آسياب خرابهمطالعه۱۶۲

۱۶۳
بررسي امكانات و تنگناهاي استان در زمينه توليد قطعات صنعتي و 

 امكان سنجي مجموعه سازي قطعات خودرو
 كاظم سليماني

برنامه سازمان مديريت و 
 تبريزريزي 

 ۱۴ جاريماه٢٠/١٢/٨٠١٤ ١٠٣صنايع و مديريت

 ۱۴ جاري ماه١٢  ١٠/٤/٨٠ ٣٠صنايع و مديريت تبريزسازمان مديريت  علي عابدي اندازه گيري خط فقر و توزيع درآمد در استان آذربايجانشرقي۱۶۴

 ۱۴ جاريماه٢٠/١٢/٨٠١٢ ٩٠صنايع و مديريت تبريزسازمان مديريت  عابدينياحمد  نيازسنجي اجراي دوره هاي آموزشي دانشگاه جامع علمي و كاربردي۱۶۵

 ۱۴ جاريماه٢٠/١١/٨٠١٢ ٥٨صنايع و مديريت تبريزسازمان مديريت  ناصر صنوبر سنجش سطح و توانايي تكنولوژي بر صنايع استان آذربايجانشرقي۱۶۶

 ۱۴ جاريماه٢٠/١١/٨٠١٢ ٣٥صنايع و مديريت تبريزسازمان مديريت  قر بهشتيمحمدبا بررسي و رتبه بندي شهرستانهاي استان از نظر توسعه۱۶۷

 ۱۴ جاري ماه٢٠/١٢/٨٠١٢ ١٠٠صنايع و مديريت تبريزسازمان مديريت  رحيم زاده اسكوئي طرح ظرفيتهاي خالي صنايع استان و ارائه راهكارهاي الزم۱۶۸

 ۱۴ جاري ماه٢٠/١٢/٨٠١٢ ٢٥صنايع و مديريت تبريزسازمان مديريت  يوسف نبي پور رقيبررسي نقش تسهيالت خود اشتغالي در استان آذربايجانش۱۶۹

 ۱۴ جاري ماه١٢ ١٠/٤/٨٠ ٢١صنايع و مديريت تبريزسازمان مديريت  علي همت جو اندازه گيري بهره وري در واحدهاي صنايع استان و عوامل موثر آن۱۷۰

 ۱۴ جاري  ماه٧  ٢٥/١/٨٠ ٩٥صنايع و مديريت حفاظت محيط زيست قاسمي ـ  ياراحمدي حيط زيستطرح مطالعاتي بررسي شناخت اثرات توسعه بر م۱۷۱

 ۱۴ جاري ماه١٢ ١١/٤/٨٠ ٢٢صنايع و مديريت تبريزسازمان مديريت  جليل صريحي ارزيابي نتايج اجراي طرحهاي هادي روستايي۱۷۲

 ۱۴ جاري ماه٢٨/١٢/٧٩١٢ ٧٠صنايع و مديريت تبريزسازمان مديريت  يوسف نبي پور طرح نياز سنجي فعاليتهاي تحقيقاتي و امكان سنجي اجراي آنها۱۷۳

 ۱۴ جاريماه٢٠/١٢/٨٠١٢ ٢٥صنايع و مديريت تبريزسازمان مديريت  حبيب رحماني بررسي كيفيت آموزش مدارس غيرانتفاعي پسرانه و دخترانه۱۷۴
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 ۱۴ جاري  ماه٦  ٢٠/٩/٨٠ ١٧صنايع و مديريت حفاظت محيط زيست عليرضا دهناد مه هاتهيه شناسنامه مناطق و آثار طبيعي از قبيل غارها ، چش۱۷۵

 ۱۴ جـاري ماه١٢ ١٠/٧٩ /٥ ٥٠صنايع و مديريت سازمان مديريت يزد افشين خاوري تهيه شناسنامه ساختمانهاي اداري ، تجهيزات خودرو و پرسنل آن۱۷۶

 ۱۴ جاري ماه١٢ ١/١٢/٧٩ ٥٠صنايع و مديريت تبريزسازمان مديريت  قدرت راشدي ٣ برخوردار از تبصره ارزيابي اثرات اقتصادي طرحهاي كشاورزي و صنعتي۱۷۷

 ۱۴ جاري ماه١٢ ١٠/٦/٨٠ ٣١٢صنايع و مديريت اره كار و امور اجتماعيدا حكيمه زارعي نقش آموزشهاي فني و حرفه اي در ايجاد اشتغال۱۷۸

 ۱۱ جاري ماه١٥/١٢/٧٩١٢ ۴۷.۲صنايع و مديريت سازمان مديريت يزد  مركز يزد ١٣٧٧ربردي سال ارزيابي و نظارت پروژه هاي تحقيقاتي كا۱۷۹

 ۱۱ جاري  ماه٨  ١/٥/٨٠  ٥٤ها ساير زمينه سازمان مديريت يزد سيد محمد فاطمي  شيت نقشه شهري استان يزد٢٥٠بهنگام سازي ۱۸۰

 ۱۱ خاتمه ماه٧٩١٢/ ١٠ /٥ ٣٠ها ساير زمينه سازمان مديريت يزد د پيغمبريسيد احم بررسي وضعيت كيفي توليد شن و ماسه استان يزد ۱۸۱

 ۱۴ جاري ماه١٠/١١/٨٠١٨ ٦٠ها ساير زمينه  تبريز آب وفاضالب  هاشم زماني انتخاب سازه هاي مناسب براس ساخت و ساز تاسيسات آب و فاضالب۱۸۲
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 )ميليون ريال(  های تحقيقاتی مشترť و استفاده از رديفهای متمرکز تحقيقاتی  ـ طرح۱ ـ ƙ ـ ۲    جدول                                                      

 زمينه تخصصیمشارکت کننده نام مجریعنوان طرحرديف
اعتبار 
طرح

تاريخ 
شروع

تاريخ 
خاتمه

کد 
اجرا

 ۱ ۱/۱۰/۷۹ ۱/۳/۷۹ ۷۶ برق و کامپيوتر شركت ايمن آب خرمشهر پدارم تقوی(RO) معكوس طراحي وساخت دستگاه منفرد تصفيه آب به روش اسمز۱

 ۱۰/۱۰/۸۱۱ ۱۰/۱۰/۸۰ ۱۸۹ برق و کامپيوتر سرم سازي ثامن نسرين غازانشاهی طراحي و ساخت دستگاه دياليز صفاقي۲

 ۲۹/۱۲/۸۰۱ ۱/۷/۷۷ ۵۷ پيوتربرق و کام مجری طرح منوچهر اقبال طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري اسيد معده۳

 ۱ ۱/۴/۸۱ ۱/۶/۸۰ ۱۰ برق و کامپيوتر  انور شلماشي طاهر بانه  براي يك فرمانتور صنعتيPIDطراحي طراحي و ساخت كنترل كننده ۴

 ۲۹/۱۲/۸۰۱ ۱/۹/۷۸ ۵۰۰ برق و کامپيوتر شورای پژوهشهای کشور مصطفی محمديان های الکتريکیطرح ملي موتور۵

 ۱ ۱/۱۲/۷۹ ۱/۱۰/۷۸ ۲۸۵ برق و کامپيوتر تهران الكتريكشرکت  حميد بهنام  سونوگرافيساخت دستگاه۶

 ۱ ۱/۶/۸۱ ۱/۱۲/۷۹ ۸۰۰ برق و کامپيوتر سازمان هواشناسي كشور شروين اميری طراحي و ساخت سيستم فرستنده و گيرنده راديوسوند۷

 ۱۲ ۱۸/۴/۸۰ ۱۸/۱۲/۷۷ ۵۰ برق و کامپيوتر پزشكي ايراندانشگاه علوم  پريسا رياحی  نرم افزار تهيه و تحليل کاريوتيپ ۸

 ۱۲ ۱/۶/۸۱ ۱/۶/۸۰ ۴۰۰ برق و کامپيوتر  اراک سازمان مديرت محمود شريفي    پايگاه اطالعات صنعتي استان مرکزي۹

 ۲۱/۱۰/۸۰۱۵ ۲۱/۱۰/۷۹ ۸۰ برق و کامپيوتر سازمان مديريت  اصفهان بهمن زمانی اصفهانطراحي سايت اطالع رساني علمي، صنعتي و فرهنگي ۱۰

 ۹ ۱۰/۷/۸۰ ۱۰/۱۰/۷۹ ۶۰ برق و کامپيوتر شركت شيراز كهربا احمد علي سالحي ساخت دستگاه مگنتيزر پالسي  ۱۱

 ۹ ۱/۴/۸۰ ۱/۷/۷۹ ۱۵۰ برق و کامپيوتر شركت شيراز كهربا محمد علي كرباسي ساز دو اليه عملكرد برقي والكترونيكي دستگاه ورق ساخت مكانيزم كنترل۱۲

 ۱۰ ۱/۱۱/۸۰ ۱/۱۱/۷۹ ۱۳۵ برق و کامپيوتر شرکت  برق  کرمان   سرمدي      علي روش جديد توليد برق به کمک باد بااستفاده از پره هاي متحرک۱۳
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 ۱۰ ۷/۱۲/۷۹ ۷/۱۰/۷۸ ۳۲۴ برق و کامپيوتر شرکت  برق  کرمان   محمدرضا رهنما KW۱۰طراحي و ساخت نيروگاه دودکش خورشيدي با قدرت۱۴

 ۱۰ ۳۱/۲/۸۱ ۲۶/۱۱/۷۸ ۱۷.۷ برق و کامپيوتر شرکت  برق  کرمان   علي سرمدي       کيلو ولت ۲۴/۲۰کنترل کامپيوتري و بهينه سازي بريکرهاي ۱۵

 ۱۰ ۱/۱۰/۸۰ ۱/۱۰/۷۹ ۱۲۰ برق و کامپيوتر سازمان مديريت کرمان احمد حکيمی کنترل هوشمند ترافيک شهر کرمان۱۶

 سعيد صمدی ر سنج         طراحي و ساخت دستگاه گشتاو۱۷
 وشركت صنايع راد فرمان 

 وزارت صنايع
 ۸ ۲۰/۸/۸۰ ۲۰/۱۱/۷۹ ۵۰ برق و کامپيوتر

۱۸
 مايع با كاربري -طراحي وساخت يك واحد بنج اسكيل استخراج مايع

درصنايع اسانسگيري
 ۹۵۷۹/۱۲/۱۸۱/۲/۱۲شيميايي صنايعشركت تقطيران كاشانمحمد حسن ايکانی

 ۸۰۰۷۹/۹/۱۸۱/۳/۱۲شيميايي صنايعوزارت صنايع فرمهيني      ، اشرفيكا پتوبنزو تيازولتوليد مر۱۹

 ۸۰۰۷۹/۹/۱۸۱/۶/۱۲شيميايي صنايعشركت ارزينهنيکو صديقی٣٤توليد بنتون ۲۰

 ۲۴۰۷۹/۵/۱۸۱/۵/۱۲شيميايي صنايعشخص حقيقیدي،يوسفزادهسعيدآبادستگاه خانگي تبديل زباله به كمپوست۲۱

 ۵۰۷۹/۳/۱۸۰/۱۲/۱۲شيميايي صنايعكشور علمی شوراي پژوهشهايمحمدرضاکوشکی)مليطرح (توليد فرآوردهاي آب پنير  ۲۲

 ۲۹,۱۷۸/۱۱/۱۷۹/۵/۱۲شيميايي صنايعشرکت شفا بخشبشيري صدرتهيه گرانول افزايش شير مادر۲۳

 ۶۳۰۷۸/۱۱/۱۸۱/۵/۱۲شيميايي صنايعشرکت خصوصیساالر آملي،مهنا زادهتوليد دايكون۲۴

 ۴۵۰۷۸/۶/۱۸۰/۶/۱۲شيميايي صنايعشرکت خصوصیترجمان... عبدا)تن كلر در روز ١(تهيه گاز كلر و سود سوز آور بروش ديا فراگمي ۲۵
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 ۲۲۲,۵۷۸/۵/۱۷۹/۱۱/۱۲شيميايي صنايعت پژوهشگر جمشركسهيال سلحشورتهيةكتين و كتيو سان از ضايعات ميگو۲۶

 ۳۰۰۷۷/۱۲/۱۷۹/۱۲/۱۲شيميايي صنايعكشورعلمی شوراي پژوهشهايحسن بقال ويجويی)ملي طرح(كلرومتانها از گاز طبيعي ايران دراشل ميني پايلوت پلنت  تهيه۲۷

 ۵۳۰۷۷/۵/۱۷۸/۱۱/۱۲شيميايي صنايعشرکت خصوصیخليل اديبي فرد       توليد نيمه صنعتي كربن فعال۲۸

 ۶۰۰۷۶/۱۱/۱۷۸/۱۲/۱۱۲شيميايي صنايعشرکت ايساتوحيده غروی کاشانیتن در سال٦٠توليد ژالتين دارويي،غذايي وصنعتي با ظرفيت ۲۹

 ۵۵۰۷۶/۱/۱۵۸۰/۲/۱۱۲شيميايي صنايعشركت رفيع آوران مقدم ،  ديدرينتانتهيه صمغ گزا۳۰

۳۱
استاندارد کردن کيتهاي ايمونوديفيوژن جهت تشخيص بيماريهاي 

 ويروسي آنفلوآنزا، برونشيت و گامبورو در طيور
 ۱۲ ۸۱/۲/۱ ۷۹/۱۲/۱ ۱۵۰ شيميايي صنايع شركت فناوري زيستي كيميا سيدهادي داوري  

 ۹ ١/٩/٨٠ ١/٢/٧٨ ٣٣٠ شيميايي صنايع كيميا دادفام محسن كديور  صنعتي يديد پتاسيم با گريد داروئينيمه۳۲

 ۱۰ ١/٨/٧٩  ١/٨/٧٨ ١٢٦ شيميايي صنايع مجتمع مس سرچشمه    مجيد طهمورسي  فاز دوم افزايش بازيابي مس در سلولهاي رافر مس سرچشمه۳۳

۳۴
نهاي تجهيزات بررسي علت خوردگي وزدن شوره بتن فونداسيو

  پستهاي انتقال استان کرمان 
 ۱۰  ١٧/٧/٧٩ ١٧/٧/٧٨ ۲۷.۶شيميايي صنايعشرکت برق منطقه اي کرمانعبدالرضاايرج منصوري   

 ۱۰  ١٥/٣/٨٠   ۱۱۶.۹١٥/٩/٧٨شيميايي صنايع کارخانه الستيک کرمان محمد کرمي نژاد بررسي خوردگي قالبهاي مجتمع صنايع الستيک کرمان۳۵

 ۱۰ ٢٠/٣/٧٧  ٢٠/٣/٧٦ ۱۴.۵شيميايي صنايع)آقاي تدين(حقيقي  شخصيت شهاب مقصودي توليد کود سکوسترون روي۳۶

 ۱۰ ٧/٨٠ /١  ١/٧/٧٧ ١٦٠شيميايي صنايعكشور علمي شوراي پژوهشهاي عيسي کامگار )مليطرح (استخراج ميکروبي معدن مس ۳۷
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 ۸ ١/٤/٨١ ١/٤/٨٠ ٣٥شيميايي صنايع وان شيميشركت ت  كاظمي ـ  اسدي تهيه كلسيم يتوگليكوالت۳۸

 ۸ ١/٣/٨٢ ١/١٢/٨٠ ٣١شيميايي صنايع شركت پادينا رجب زاده ـ  كاظمي تهيه وانيلين۳۹

 ۸   ١/٦/٨٠   ٧٩/ ١/٦ ٣٠شيميايي صنايع سازمان صنايع خراسان عليرضا سليماني نژاد مواد شوينده مورد نياز صنعتي شير و توليد پنير  ۴۰

۴۱
بررسي علت خوردگي و رسوب گذاري در لوله هاي سيستم خنک کن 

 ديگهاي بخار نيروگاه زرند 
 ۱۰ ١/٨/٨٠ ١/٦/٧٩ ۴۴.۲شيميايي صنايعشرکت برق منطقه اي کرمان آزيتا خسروان

 ۸ ٣١/٤/٧٩ ٥/١٢/٧٤ ٦٥٠شيميايي صنايع شركت بنزوشيمي ميالني نژاد   ،رحيم زاده اسيد بنزوئيك۴۲

 ۳ ۱/۹/۷۹ ۱/۳/۷۸ ۲۹۰ مکانيک مرکز تحقيقات مخابرات شاهين خدام ی مصباح ی  مکانيکی ماهواره و ساخت زير مجموعهطراحی ۴۳

 ۳ ۵/۱۲/۸۰ ۱۵/۹/۷۸ ۱۸,۷ مکانيک كارخانه  آبيك علی اصغر بيطرفان )داينوميل(طراحي و ساخت آسياب ديناميكي ۴۴

 ۳۰/۱۱/۸۰۳ ۳۰/۵/۸۰ ۱۷ مکانيک مجتمع صنعتي بوشهر علی اصغر بيطرفان خرماطراحي و نمونه سازي يك دستگاه هسته گير و خميرساز ۴۵

 ۲۵/۱۲/۸۰۱۲ ۲۵/۱۲/۷۹  ۷۰مکانيک ) طرحمجريان (حقيقي شخص مقدم صالحي،پي خوشي ساخت دستگاه فريم عينک۴۶

 ۱۲  ۱/۱۲/۸۰  ۱/۱۲/۷۹  ۶۰مکانيک )مجری طرح ( حقيقيشخص مجيد کريمي–محرابي ٠١-CMSساخت دستگاه سيستم مديريت کوبش ۴۷

Yawمجموعه ۴۸ Gear نيروگاههاي بادي مدل NTK  ۱۲  ۱/۷/۸۰  ۱/۷/۷۹ ۱۱۰مکانيک شركت پويا ياري... محسن ا ۴١/۵۵٠

 ۱۲ ۱/۷/۸۰ ۱/۷/۷۸ ۱۲۰مکانيک شركت ميالد اراكمحمدرضا عزيزمحمدي    مته هيدروموتوري۴۹

 ۸  ١/١٠/٨٠  ٧٨/ ١/١٠ ٨٥٠مکانيکكشور علمي شوراي پژوهشهاي حسين كشميري    )   مليطرح (باال   تحقيقات كاربردي در زمينه تكنولوژي خالء ۵۰
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 ۹  ١/١١/٨٠  ١/١١/٧٨ ٣٥٠مکانيک شركت پروين نيا  كاظم پروين نيا ليتر٢٢٠طرح ساخت دستگاه تزريق پالستيك  با حجم ۵۱

 ٢٩/١٢/٧٩۹ ١٠/١١/٧٧ ٢٧٤مکانيک شركت نوشت افزار ايران  اده حميد حاجي ز ساخت يك دستگاه اكسترودر مغز مداد۵۲

 ٢٩/١٢/٨٠۹ ١١٨٠١٥/١١/٧٨مکانيک شركت رخش سرخ  مرتضي صفر يزدي توليد نيمه صنعتي ساخت ماشين توليد فيلهاي سه اليه۵۳

 ۸  ١٥/٦/٨٠   ١٥/١/٧٩ ٦٠مکانيکركشو پژوهشهاي علمي شوراي حسين زماني       )قرارداد فرعي طرح ملي خالء(ساخت پمپ روتاري۵۴

 ۸  ١٥/١/٨١   ١٥/١/٨٠ ٣٠مکانيکكشور علمي هشهاي پژوشوراي حسين زماني       )ملي خالء طرح قراردادفرعي (مايع از ازت    هفرار با استفاد گازهاي ساخت تله۵۵

 ۸  ١٥/٦/٨١   ١٥/٣/٨٠ ۳۰.۸مکانيکكشور علمي شوراي پژوهشهاي هاشم مهذب)ءملي خال طرح قراردادفرعي(خالء  سيستمهاي بندي خالءوآب حفظ روشهاي۵۶

 ۸  ١/٢/٨١ ٨٠/ ١/٢ ٢٣٠مکانيک سرم سازي ثامن ئي  رحيم قالي،زاده ملك تدوين تكنولوژي و طراحي و ساخت قالب سرم شش بطن۵۷

 ۱۱  ٢٧/٥/٨٢ ٢٨/١٢/٧٩ ٦٤مکانيکشركت خصوصي سخت كاران جوعلي حق  تحقيق وساخت انبوه كوره هيدروليكي ذوب چدن با كنترل ويژه۵۸

 ١٣/١٠/٨٠۱۳ ۷۶/۴/۱ ٣٦مکانيک شركت ماشين سازي بداغي محمدرضا بداغي    طراحي وساخت دستگاه كمباين چغندرقند۵۹

Pتعيين جنسيت جنين در گاو به روش ۶۰ . C . R۷۳۱/۱۲/۸۰۳/۶/۸۲۴کشاورزیدانشگاه رازیمحمد رضا سنجابي 

 ۶۹,۵۱۰/۱۱/۸۰۱۰/۱۱/۸۱۴کشاورزیبنياد مستضعفانمحمد رضا سنجابيو مديريتي طريق بيوتكنولوژي به شير و كاهش آن عوامل ازديادبار ميكروبي۶۱

 ۶۹۱/۸/۸۰۱/۲/۸۲۴کشاورزیموسسه تحقيقاتت دامپروريزهرا عبادیپرورش كرم خاكي و استفاده از آن در تغذيه طيور۶۲

 ۴۵,۳۱۵/۱۰/۷۸۱۵/۱۰/۸۰۴کشاورزیكشت بافت ايران توليد مجتمعسيد علي قائم مقاميزي و تكثير بنفشه آفريقايي با استفاده از تكنيك كشت بافتسالم سا۶۳

Ginkgoتكثير درخت ژينكوبيلوبا ۶۴ bilola۲۶,۵۱/۱۲/۷۷۲۹/۸/۷۹۴کشاورزیو صنعتي نباتات دارويي شركتسيد علي قائم مقامي از طريق كشت بافت 
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 ۱۵۰۷۷/۹/۱۷۹/۹/۱۴کشاورزیعلمي كشور پژوهشهاي شورايسعيد هاديانملي ساخت  چربيهاي كلسيمي شده به جاي جو وارداتي   طرح۶۵

 ۳۲۱/۷/۷۷۱/۷/۸۰۴کشاورزیكشور علمي شوراي پژوهشهايعليرضا بصيريزعفران و كشمش در بندي،انبارداري كردن،بسته فرايند خشك سازي بهينه۶۶

 ۲۰۰۱/۷/۷۷۱/۷/۸۱۴کشاورزیعلمي كشور پژوهشهاي شورايبهزاد واعظ ليواريبافت كشت تكنيكهاي محصوالت باغي با استفاده از تكثير و  سازي سالم ۶۷

 ۸  ١/٣/٨١  ١/٦/٨٠ ۲۲.۸ کشاورزیساوينشرکت ـ  صنايع سازمان  رضا عبداللهي مقدم تهيه روغن سبزه۶۸

۶۹
 رشد ريشه پسته به منظور افزايش راندمان انتقال بررسي تغيير الگوي

 نهال از خزانه به زمين اصلي
 ۱۰  ١/١١/٧٨ ١/١١/٧٦  ۱۲.۴ کشاورزی مرکز تحقيقات پسته محمد مقتدر

 ۱۰  ١/١٠/٧٩ ١/١٠/٧٧ ٣٢ کشاورزیعلمي كشور پژوهشهاي شوراي معصومه راعي)ملي طرح(رقم اوحدي  پسته  و شرايط نگهداري  بندي بسته  جنس اثرات  بررسي۷۰

 ۱۶ ١/١٢/٨٠    ١/٦/٧٩ ۱۶.۹ کشاورزی جهاد دا نشگاهي گيالن جواد تركمن بررسي ويژگيهاي تخته خرده ني ساخته شده از نيزارهاي تاالب انزلي۷۱

 ۸   ١/٨/٨٢    ١/٨/٨٠ ٣٠ کشاورزی شركت تكنوپانزيارت نيا ـ  همتي      توليد كالله زعفران از طريق كشت بافت۷۲

 ۸  ١/١٠/٨١  ٨٠/ ١/١٠ ۲۶.۵ کشاورزی شركت نوين زعفران مرضيه حسيني نژاد   بررسي و تعيين شرايط رستراليزاسيون و خشكانيدن زعفران ۷۳

 ۸  ١/١٢/٨٢   ١/١٢/٨٠ ۳۵.۲ کشاورزی جهاد كشاورزي قائن محمد حسيني بررسي امكان وجود آلئوپاتي در  زعفران۷۴

 ۸  ١/١٢/٨٤   ١/١٢/٨٠ ۶۶.۱ کشاورزی جهاد كشاورزي قائنعبداهللا مالفيالبي      مقايسه روشهاي مختلف آبياري در عملكرد زعفران۷۵

 ۱۱ ١/٦/٨٢ ١/١٢/٧٩ ۲۴.۵ کشاورزی  يزدسازمان جهاد كشاورزي كاظم كمالي  استفاده از راهكارهاي مناسب جهت مبارزه با سرماي بهاره بادام۷۶

 ۱۳ ۱۳۸۲ ۱۳۷۷ ٥٠ کشاورزیكشور علمي شوراي پژوهشهاي عليرضا محمدي )ملي طرح(شاهرود دارويي گياهان موثره ماده ميزان و پراكندگي گرواكولوژيكي،۷۷
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٦٨ 

 )ميليون ريال(  های تحقيقاتی مشترť و استفاده از رديفهای متمرکز تحقيقاتی  ـ طرح۱ ـ ƙ ـ ۲    جدول                                                      

 زمينه تخصصیمشارکت کننده نام مجریعنوان طرحرديف
اعتبار 
طرح

تاريخ 
شروع

تاريخ 
خاتمه

کد 
اجرا

 ۱۳  ٢٨/٨/٨٠ ۷۶/۱۲/۱ ٨ کشاورزیگياهي وبيماريهاي فاتآ موسسه دزيانيان ،  درخشان   شناسايي فون شته هاو دشمنان طبيعي آنها در شاهرود۷۸

 ۱۳ ۸۱/۳/۱ ۷۹/۳/۱ ٧٠ کشاورزی طبيعي منابع تحقيقات مركزاصغري ، احمد غالمي     از گياهان نواحي بياباني  سمنان برخي همزيستي اكتوميكوريزايي بررسي۷۹

 ۱۱ ٣١/١/٨١  ١/٥/٧٩ ٤٢ اورزیکش سازمان جهاد كشاورزي يزد كاظم كمالي استخراج و جداسازي مواد موثره گياه داروئي كدوي پوست كاغذي۸۰

 ۳۵۱۳۸۰۱۳۸۱۵بيوتکنولوژیمركز تحقيقات شيالتسعيد ميرداماديجداسازي و شناسايي سويه هاي ميكروبي استخرهاي پرورش ميگو۸۱

 ۲۴۰۱/۱۲/۷۸۱/۱۲/۸۰۵بيوتکنولوزیشوراي پژوهشهاي كشورنسرين معظمی)مليطرح ( مركبات و خرما –بازيافت ضايعات كشاورزي پسته ۸۲

 ۱۶ ١/٢/٨١ ١/٢/٧٩ ٩ بيوتکنولوزی صنايع معادن استان گيالن غالم خياطي      پرداخت زيستي سطح پارجه هاي پنبه اي۸۳

 ۸  ٣١/٦/٨١   ٨٠/ ١/١ ٣٠ مواد و متالوژی سازمان صنايع خراسان عباس افراسيابي    امكان ايجاد پوشش سراميكي مقاوم به سايش آلومينيوم   ۸۴

 ۷ ١/٤/٨١ ١/٧/٨٠ ٤٧ وصنايع مديريت معاونت پژوهشي وزارت علوم محمدنقي مهدوي تجاري كردن تكنولوژي۸۵

 ۷ ١/٣/٨١ ١/٧/٨٠ ١٠٥ وصنايع مديريت معاونت پژوهشي وزارت علوم رشيديخو غالمحسينمشاركت بخش خصوصي و نهادهاي غيردولتي در توسعه فناوري چگونگي۸۶

 ۷  ١٥/٣/٨١ ١٥/٤/٨٠ ١٢٠ وصنايع مديريت معاونت پژوهشي وزارت علوم بايزيد مردوخي ي، نظامهاي مالي و پولي در توسعه فناورينقش سياستهاي اقتصاد۸۷

 ۷ ١/٦/٨٠ ٥/٢/٧٩ ١٠٠ وصنايع مديريتكشور علمي شوراي پژوهشهاي فرهاد ماهر )یمل طرح(ورينيروي كار ايران بهره رد پيشرفت انگيزه و شغلي رضامندي۸۸

۸۹
شوند  ومصرف مي توليد، توزيع استانهاكه با ارزش افزوده كم اسائي كاالي بوميشن

 )طرح ويژه( ارتقاء كيفيت و ارزش افزوده آنها از طريق تشكلهاي تعاوني جهت
 ۷  ١/١١/٨١ ١/٨/٨٠ ٢٢٠ وصنايع مديريت وزارت تعاون اصغر نظريان

 ۷  ١/٨/٨١ ١/٨/٨٠ ١٠٠ وصنايع مديريت معاونت پژوهشي وزارت علوم  جعفر باقري نژاد ارتباط دانشگاه و صنعت و توسعه فناوري۹۰
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 )ميليون ريال(  های تحقيقاتی مشترť و استفاده از رديفهای متمرکز تحقيقاتی  ـ طرح۱ ـ ƙ ـ ۲    جدول                                                      

 زمينه تخصصیمشارکت کننده نام مجریعنوان طرحرديف
اعتبار 
طرح

تاريخ 
شروع

تاريخ 
خاتمه

کد 
اجرا

 ۷ ١/٧/٨١ ١/٧/٨٠ ١٧٠ وصنايع مديريت معاونت پژوهشي وزارت علوم مهدي سيداصفهاني نيروي انساني متخصص توسعه فناوري۹۱

 ۷  ١٥/٩/٨٠   ١٥/٣/٨٠ ٢٠٠ وصنايع ديريتمريزي سازمان مديريت و برنامهزاده  مهديان،معيني،معصوم تعيين اولويتهاي فناوري كشور۹۲

 ۱۰ ۸۱/۴/۱ ۷۹/۱۰/۱ ۸۷.۶ وصنايع مديريتو برنامه ريزي سازمان مديريت مسعود ايرانمنش کرمان  صنعتي واحدهاي وپتانسيلهای های تحقيقاتی شناسايی زمينه۹۳

۹۴
وضعيت توليد، اشتغال وصادرات بنگاههاي اقتصادي كوچك ومتوسط 

 )طرح ويژه(نمنديهاي آنها ازطريق تشكلهاي تعاوني با هدف توسعه توا
 ٢٨/١٢/٨١۷ ١/٧/٨٠ ٤٨٠ وصنايع مديريت وزارت تعاون هادي صدرپور

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ١٣٨٠كارنامه عمومي سال               فصل اول ـ پژوهش و فنّاوري

٧٠ 

  ـ اجرای قانون حداکƦر استفاده از توان فنی و مهندسی توليدی و اجرايی۱ ـ ƙ ـ ۳جدول 

نتيƪه بررسیزمينه تخصصیدستگاه متقاضیعنوان تƪهيزات رديف

 صدور مجوز خريد برق و کامپيوتر شرکت مخابرات ايران  گيری پشتيبانی سيستم های ارتباط سيار  قلم تجهيزات اندازه۷خريد ۱

صدور مجوز خريد برق و کامپيوتر شرکت مخابرات ايران لوازم يدکی ژنراتورهای ايل۲

صدور مجوز خريد امپيوتربرق و ک شرکت مخابرات ايران NZDSF رشته ۱۲ کيلومتر کابل نوری ۳۳۰۰۰

صدور مجوز خريد برق و کامپيوتر سازمان نقشه برداری  جفت۱۳ و ديجيتالی BARCODEمير سه متری ۴

صدور مجوز خريد برق و کامپيوتر سازمان نقشه برداریGpsurvey و نرم افزار pciارتقا نرم افزار ۵

صدور مجوز خريد برق و کامپيوتر ریسازمان نقشه بردا  و دو فرکانسه سه دستگاهGPSگيرنده ۶

صدور مجوز خريد برق و کامپيوتر سازمان نقشه برداری  يک نسخهGeolabنرم افزار ۷

صدور مجوز خريد برق و کامپيوتر سازمان نقشه برداری  متر يک دستگاه۲۰۰۰اکوساندر تک بيم با عمق ياب ۸

صدور مجوز خريد برق و کامپيوتر مخابرات ايرانشرکت   جهت خطوط فرعی کشورSDHتجهيزات الين و ماکس ۹

صدور مجوز خريدعدم  برق و کامپيوتر شرکت مخابرات ايران (SOLID) پارابوليک HPآنتن استاندارد و ۱۰

صدور مجوز خريد برق و کامپيوتر شرکت مخابرات ايرانVOIPتجهيزات ۱۱

صدور مجوز خريدعدم  ق و کامپيوتربر شرکت مخابرات ايران تجهيزات شبکه ماهواره ای متقارن ۱۲

۱۳Protccol Analyzerصدور مجوز خريد برق و کامپيوتر شرکت مخابرات ايران
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  ـ اجرای قانون حداکƦر استفاده از توان فنی و مهندسی توليدی و اجرايی۱ ـ ƙ ـ ۳جدول 

نتيƪه بررسیزمينه تخصصیدستگاه متقاضیعنوان تƪهيزات رديف

۱۴Dataesterصدور مجوز خريد برق و کامپيوتر شرکت مخابرات ايران

۱۵Level Meter صدور مجوز خريد برق و کامپيوتر شرکت مخابرات ايران

۱۶Digital Multimeters صدور مجوز خريدعدم  برق و کامپيوتر رات ايرانشرکت مخاب

٢*٢راديو ۱۷ ١۶MB/S صدور مجوز خريد برق و کامپيوتر شرکت مخابرات ايران  گيگا هرتز۱۸ و ۱۵ در فرکانس

صدور مجوز خريد برق و کامپيوتر شرکت مخابرات ايران(NOC)خريد تجهيزات ساخت عمليات ۱۸

تامين مازاد توليد صدور مجوز  برق و کامپيوتر ابرات ايرانشرکت مخ MSCسيستم سويچينگ موبايل ۱۹

صدور مجوز خريد برق و کامپيوتر شرکت مخابرات ايران خريد تجهيزات ديتا ۲۰

صدور مجوز خريد صنايع شيميايی سازمان نقشه برداری ۲۵*۲۵) دياپوزيتيف(فيلم خام ۲۱

صدور مجوز خريد ع شيميايیصناي سازمان نقشه برداری  قطعه۳۰۴۵۰۰کاخذ خام عکاسی ۲۲

صدور مجوز خريد صنايع شيميايی سازمان نقشه برداری  ليتر۲۴داروی استاتر ۲۳

صدور مجوز خريد مکانيک سازمان نقشه برداری گراويمتر جهت ايستگاه ثقل سنجی يک دستگاه ۲۴

 مجوز خريدصدور مکانيک سازمان نقشه برداری  عدد۲۰سه پايه غير کشويی برای تراز ديجيتالی ۲۵

 صدور مجوز خريد ساير زمينه ها سازمان نقشه برداری خريد فيلم هوايی۲۶
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  ـ اجرای قانون خريد دانǀ فنی از خارƧ کشور۱ ـ ƙ ـ ۴جدول 

نتيƪه بررسیزمينه تخصصیدستگاه متقاضیدانǀ فنیعنوان  رديف

ور مجوز خريدصدصنايع شيميايی پتروشيمی فن آوران COتوليد منو اکسيد کربن ۱

صدور مجوز خريدصنايع شيميايی پژوهشگاه صنعتی نفت فرآيند شکست برش های نفتی به روش بستر سيال۲

صدور مجوز خريدصنايع شيميايی پتروشيمی جم ) تن۳۰۰/۰۰۰(توليد اتيلن سنگين ۳

صدور مجوز خريدصنايع شيميايی پتروشيمی جم ) تن۴۴۳/۰۰۰(توليد اتيلن گليکول ۴

صدور مجوز خريدصنايع شيميايی پتروشيمی جم ) تن۳۰۰/۰۰۰(توليد اتيلن سبک خطی ۵

صدور مجوز خريدصنايع شيميايی پتروشيمی جم ) تن۱۳۲۰/۰۰(توليد اتيلن ۶

صدور مجوز خريدصنايع شيميايی پتروشيمی جم توليد پروپيلن۷

صدور مجوز خريدنايع شيميايیص پااليشگاه آبادان (HDS)گوگرد زداپی نفت سفيد و نفت گاز ۸

صدور مجوز خريدصنايع شيميايی پااليشگاه آبادان ايزومريزاسيون نفت۹

صدور مجوز خريدصنايع شيميايی پااليشگاه آبادان(SRU)بازيافت گوگرد ۱۰

صدور مجوز خريدصنايع شيميايی پااليشگاه آبادان توليد هيدروژن ۱۱

صدور مجوز خريدصنايع شيميايی شيمیمديريت توسعه پترو توليد اوره ۱۲

صدور مجوز خريدصنايع شيميايی مديريت توسعه پتروشيمی آمونياک۱۳
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  ـ اجرای قانون خريد دانǀ فنی از خارƧ کشور۱ ـ ƙ ـ ۴جدول 

نتيƪه بررسیزمينه تخصصیدستگاه متقاضیدانǀ فنیعنوان  رديف

صدور مجوز خريدصنايع شيميايی پتروشيمی فن آوران توليد اسيد استيک۱۴

صدور مجوز خريدعدم صنايع شيميايی پتروشيمی مشعل داران ) اولLAB(الکيل بنزن خطی ۱۵

صدور مجوز خريدعدم صنايع شيميايی پتروشيمی فن آوارن منومروينيل استات ۱۶

صدور مجوز خريد صنايع شيميايی پلی اکريل ايران  هزار تن۲۰توليد محصوالت پلی استر با خصوصيات ويژه ۱۷

,H٢Sفرآيند متيل دی اتانل آمين فعالی شده برای جداسازی ۱۸ Coز خريدصدور مجوصنايع شيميايی شرکت ملی نفت ايران٢

صدور مجوز خريدصنايع شيميايی شرکت ملی نفت ايران فرآيند غربال مولکولی برای جداسازی مرکاپتان و آب ۱۹

صدور مجوز خريدصنايع شيميايی شرکت ملی نفت ايران فرآيند پوريل برای بازيابی مرکاپتان۲۰

صدور مجوز خريدصنايع شيميايی شرکت ملی نفت ايران فرآيند کالز برای بازيابی گوگرد۲۱

صدور مجوز خريدصنايع شيميايی شرکت ملی نفت ايران فرآيند تصفيه گاز لورگی برای جداسازی گاز گوگردی۲۲

صدور مجوز خريدصنايع شيميايی شرکت ملی نفت ايران فرآيند آکويی سلف برای جدا کردن گاز از گوگرد۲۳

صدور مجوز خريدشيميايیصنايع  شرکت صنايع شير ايران توليد شير خشک نوزاد۲۴

صدور مجوز خريدصنايع شيميايی شرکت ملی نفت ايران فرآيند ليکوفن برای مايع سازی گاز طبيعی۲۵

صدور مجوز خريدمکانيک شرکت صنايع هواپيمايی ايران تجهيزات آزمايشگاه ارزيابی عمر قطعات موتورهای توربينی ۲۶
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٧٤ 

 اطالعات علمی و نوآوريها: فصل دوم 
برگزاري و يا شركت در دوره هاي آموزشي و         : ش اطالعات علمی و نوآوری ها شامل موارد زير می باشد         سازمان در بخ   اهم وظايف 

ارائه فرصتهاي  ،  اخذ بورس تحصيلي دانشگاههاي داخل و خارج          ،تخصصي فناوري براي اعضاي هيات علمي و كارشناسان           
تخصصي –موزشي  آزاري كارگاههاي   گر، ب اليف كتب مطالعاتي،ارائه مقاالت علمي در سمينارهاي داخلي و خارجي و ترجمه و ت             

 ،خريد كتاب  ،هاه هاي اطالعاتي و گسترش كمي و كيفي كتابخان       ک ايجاد بان ،  داخل و بين المللي با همكاري نهادهاي بين المللي         
ساختن نياز   هبر آورد  ،  اليحه مربو ط به دارائي فكري        یتهيه،  هاي تخصصي داخل و خارج      و عضويت در انجمن    CD ،نرم افزار 

 .وريهاي داخليآ علمي داخل و خارج در زمينه پتنت و نو  یالكترونيك جامعه

در هر مورد ابتدا آمار مربوطه به صورت خالصه در قالب منحنی            . اطالعات مربوط به عملکرد موارد فوق الذکر، ذيال ارائه می گردند         
 .يا جدول و سپس بصورت تفصيلی ارائه خواهد شد

  علمی-فناوری-های آموزشی گزاری سمينار و دورهبر  ـ ۲الف ـ 

 ـ سمينار ها و دوره های برگزار شده به تفکيک زمينه های تخصصی ۲ـ الف ـ۱نمودار

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

سمينار و کنفرانس ۴ ۱۳ ۴ ۴ ۱ ۱ ۱

دوره علمی ۱۸ ۲ ۱ ۵ ۰ ۶ ۲

برق و 
کامپيوتر

شيمی مکانيک کشاورزی
مواد و 
متالوژی

مديريت و 
صنايع

ساير

 
نّاوری  دوره آموزشی ـ ف    ۳۴ سمينار و کنفرانس علمی و       ۲۸ مالحظه می شود، در مجموع تعداد       ۲ـ الف ـ  ۱نمودارهمانگونه كه در    

در جداول ذيل مشخصات سمينارها و دوره های برگزار شده به تشريح            . ـ علمی در زمينه های تخصصی مختلف برگزار شده است        
الزم به ذکر است که نياز مبرم به آموزش کامپيوتر و نرم افزارهای کاربردی و در نتيجه برگزاری چنين دوره هايي در                      . آمده است 

 موجب تفاوت فاحش دوره های علمی برگزار شده در گروه برق و کامپيوتر با ساير رشته ها گرديده                     اکثر پژوهشکده ها و مراکز   
 .است
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  ـ سمينارها و کنفرانسهای علمی۲ـ الف ـ ۱جدول 

 کداجراموسسات همکارمحل برگزارینام سخنران زمينه تخصصیعنوان سمينار رديف

۱ 
راتور پيزوالكتريك براي كـاربرد در      كوچك كردن ابعاد ژن   

 ليتوتريپسي
انستيتوي ملي تحقيقات پزشكي  پژوهشکده برق و کامپيوتر دکترمحمدقهستانی برق و کامپيوتر

INSERMو سالمتي فرانسه 
۱ 

 ۱۲ ـــــــ مرکز اراک فريبا مهديونمهندس  برق و کامپيوتر رانيکروسافت در ايي با دوره هاي آموزشي مايآشنا ۲

 ۸ ـــــــ مركز خراسان سعيد صمديدکتر  برق و کامپيوتر جايگاه الكترونيك در صنعت خودرو ۳

۴ 
شركت مجموعه سازي  سعيد صمديدکتر  برق و کامپيوتر بررسي سيستمهاي الكترونيكي كنترل خودرو

 توس
 ۸ شركت راد فرمان

۵ 
ارائة يك تكنيك جديد براي انـدازه گيـري نقطـه ابـري             

  پليمري و نفتيشدن محلولهاي
 شيمیپژوهشكده علي الياسي     دکتر  صنايع شيميايی

 ۲ ــــــ

 ۲ ــــــپژوهشكده  شيمي       برهمن موثق     دکتر  صنايع شيميايی   در سنتز مواد آليZn/AlCl٣كاربردي سيستم  هاي زمينه ۶

 ۲ ــــــ میشيپژوهشكده مجيد عميدپور    دکتر  صنايع شيميايی انتگراسيون فرايندها ۷

 ۲ ــــــ        شيمیپژوهشكده ذاكر بحريني     دکتر  صنايع شيميايی نگاهي به بازار جهاني صنايع رنگ ۸

 ۲ ــــــ شيمیپژوهشكده فاتح   داودصادقي مهندس صنايع شيميايی  اتيل هگزانوئيك اسيد-٢تهيه  ۹

۱۰ 
ــا ــت آنزيمهـ ــامين  .  تثبيـ ــتقات ويتـ ــنتز مشـ  و B١سـ

 اكسيداسيون و احياء تركيبات آلي
 ۲ ــــــ شيمیپژوهشكده  ازادهفرج اله مهندکتر  صنايع شيميايی
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  ـ سمينارها و کنفرانسهای علمی۲ـ الف ـ ۱جدول 

 کداجراموسسات همکارمحل برگزارینام سخنران زمينه تخصصیعنوان سمينار رديف

 ۲ ــــــپژوهشكده شيمي        پروفسور علي منصوري   صنايع شيميايی نانو تكنولوژي ۱۱

۱۲ 
ــه   روشــهاي تبــديل الســتيكهاي فرســوده و ضــايعاتي ب

 محصوالت صنعتي قابل استفاده
 ۲ ــــــ شيمیپژوهشكده  حسين رحمانيدکتر  صنايع شيميايی

 ۱۵ ــــــ مركز اصفهان احمد مظفري  مهندس صنايع شيميايی روشهاي دستگاهي و تفسير طيفها در شيمي تجزيه ۱۳

۱۴ 
نقش پروبيوتيـك هـا در حفـظ سـالمت و پيشـگيري از              

 بيماريها
 صنايع شيميايی

 اداره كل صنايع عاداره كل صناي مجيدمسكوكي مهندس
۸ 

۱۵ 
ساخت الكترود غشايي يون كـربن مـاده فعـال سـطحي            

 كاتيوني و بكارگيري آن در سيستمهاي كلوئيدي
 صنايع شيميايی

مرضيه رضوي دکتر 
 زاده

دانشكده فني مهندسي 
 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد

 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
۸ 

۱۶ 
  ٤، ـ  ١،٢سنتز سيستمهاي دو حلقه اي جديد مشـتق از  

 تري آذين  
 صنايع شيميايی

دانشكده فني مهندسي  قدير رجب زادهدکتر 
 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد

 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
۸ 

۱۷ 
 محيطهاي تميز و فيلترهاي حسا س هوا

 صنايع شيميايی
اداره كل بهداشت محيط  وحيد مرنديمهندس 

 استان فارس
شركت تهران سكو ودانشكده 

  بهداشت 
۹ 

 مکانيک ارتعاشاتکنفرانس بررسی  ۱۸
مهندس لئو از شرکت 

Stellو مهندس امامی 
 شركت فرانسوي  و شركت نفت شركت ملي نفت

stell 
۳ 
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  ـ سمينارها و کنفرانسهای علمی۲ـ الف ـ ۱جدول 

 کداجراموسسات همکارمحل برگزارینام سخنران زمينه تخصصیعنوان سمينار رديف

 مهندس حميد امامي نيکامک پمپ هاي گريز از مركز ۱۹
دانشكده فني دانشگاه 

 تهران
دانشكده فني ، شركت مپصا 
  شركت بركه ودانشگاه تهران

۳ 

 ۳ ـــــــــ مجتمع عصر انقالب شاهين خدامدکتر  مکانيک ی ساختاری فلزات به روش وارونه ن معادلهتعيي ۲۰

 ۸ ـــــــــ مركز خراسان لي فائزياندکتر ع مکانيک طراحي مانيفولد موتور احتراق داخلي ۲۱

 دکتر عباس ميرابزاده کشاورزی ژنتيك و اصالح نژاد زنبورعسل ۲۲
انجمن ملي مهندسي 

 تيك و تكنولوژي زيستيژن
_____ ۴ 

 ۴ انجمن حشره شناسي ايرانانجمن حشره شناسي ايران دکتر عباس ميرابزاده کشاورزی استفاده از مگسها در درمان بيماريها ۲۳

 ۸ مركز هوا شناسي واقليم شناسي مركز هوا شناسي  مالفيالبيدکتر  کشاورزی جنبه هاي اكو فيزيولوژي زعفران ۲۴

 ۸ ـــــــ مركز خراسان الن سزيتادکتر خانم  کشاورزی ن ، گذشته ، حال و آيندهزعفرا ۲۵

 ۹ دانشگاه شيراز دانشكده مهندسي شيراز پروفسور  منصوري مواد ومتالوژی در زمينه نانو تيوب و فورانسخنراني علمي  ۲۶

 ۱۲ ـــــــ مرکز اراک مهندس آقايي وصنايع مديريت نظريه مديريت کنترل آماري ۲۷

۲۸ accelerated construction of urban intersection
with Portland cement concrete ساير زمينه ها 

پروفسور  كامران 
 مستشار نعمتي  

دانشكده فني دانشگاه 
 گيالن

  دانشگاه گيالن
۱۶ 
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  ـ دوره های علمی و آموزشی۲ـ الف ـ ۲جدول 

 اکداجرمحل برگزاریمدت دوره مدرƻنام زمينه تخصصیعنوان دورهرديف

 ۱ مجتمع عصر انقالب  ساعته۳ جلسه ۶ مهندس طاهر بانه برق و کامپيوتر PCسخت افزار شناسايی  ۱

 ۱۵ مركز اصفهان  جلسه١٥ مهندس كارابيديان برق و کامپيوتر آموزش نرم افزار اتوكد ۲

Frontآشنايي با نرم افزار  ۳ page ۱۲ مرکز اراک  ساعت۲۰ س مجيد شمسيمهند برق و کامپيوتر 

 برق و کامپيوتر آشنايي مديران صنايع با اينترنت ۴
 و  مهندس حسني،احيير مهندس

  شمسيمهندس
 ۱۲ مرکز اراک  ساعته۱۰

 ۱۱ مركز  يزد ساعتي١٦سه مرحله مضطرزاده مهندسو  هراتيمهندس برق و کامپيوتر ١  مقدماتي PLC (Workshop)كارگاه آموزشي ۵

 ۹ فارسمركز مرحله۲ ساعت  ١٥ مهندس  حسن حسيني برق و کامپيوتر دوره آموزش مقدماتي آشنائي با اينترنت ۶

 ۱۵ مركز  اصفهان  جلسه٧ سركار خانم آزاده مهاجري برق و کامپيوتر Excelآموزش نرم افزار   ۷

 ۱۵ مجتمع فوالد مباركه لسه ج٢٠ مهندس مرداني برق و کامپيوتر Labviewآموزش زبان برنامه نويسي   ۸

 ۱۵ و فاضالب آب شركت مشاورين  ساعت٢٠ مهندس بهمن زماني برق و کامپيوتر فراگيري استفاده از اينترنت ۹

 ۱۵ مركز اصفهان  جلسه٤ سركار خانم آتوسا شجاعي برق و کامپيوتر Wordآموزش نرم افزار   ۱۰

 ۱۵ شركت تقطيران ذوب آهن  ساعت٤  وطنخواهدكتر غالمرضا برق و کامپيوتر كاربرد اينترنت ۱۱

SAPآموزش نرم افزار   ۱۲  ۱۳ مركز  سمنان  ساعت٣٠ آقاي شهسواري برق و کامپيوتر ٩٠
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  ـ دوره های علمی و آموزشی۲ـ الف ـ ۲جدول 

 اکداجرمحل برگزاریمدت دوره مدرƻنام زمينه تخصصیعنوان دورهرديف

 ۱۴ مركز تبريز يكروزه  بهمن محمدياريمهندس برق و کامپيوتر آموزش اينترنت براي مركز تحقيقات كشاورزي  ۱۳

MS_WORDآموزش نرم فزار   ۱۴  ۱۳ مركز  سمنان  ساعت٤٠ خانم ساعدي  و کامپيوتربرق ۶٫٠٠

 ۱۳ مركز  سمنان  ساعت٤٠ آقاي دارابيان برق و کامپيوتر حسابداري با كامپيوتر ۱۵

 ۱۳ مركز  سمنان  ساعت٢٠ مهندس ملكيان برق و کامپيوتر آموزش اينترنت ۱۶

۱۷ 
 ( ٩٨آشنايي مقدماتي با كامپيوتر و كاربري وينـدوز       

 )شاورزي استان كاركنان جهادك
 ۱۳ مركز  سمنان  ساعت٤٥ آقاي مهندس طاهري محمودي برق و کامپيوتر

 ۸ مركز خراسان  ساعت٤٠ مهندس نيك بين برق و کامپيوتر Network+ آموزش شبكه        ۱۸

 ۲ مجتمع عصر انقالب  ساعت۱۶ دكتربشيري صدرودكتر ساالر آملي  صنايع شيميايی كاربردي استخراج با فاز جامد علمي  دوره آموزشي ۱۹

 ۱۵ مركز  اصفهان  جلسه١٤ از دانشگاه صنعتي اصفهان صنايع شيميايي دوره جامع مهندسي شيمي ۲۰

 ۳معاونت انرژي وزارت نيرو روز۳صميمي و حاج سقطي د ، آزادکتر مکانيکانرژي خورشيدي ۲۱

 ۴ مجتمع تحقيقاتي عصر انقالب  روز۱  دكتر سنجابيوتقي وند  کشاورزی روش صحيح سم چيني ۲۲

Jeryyآقاي پروفسور کشاورزی ژنتيك و اصالح نژاد زنبورعسل ۲۳ woyke۳۴ سازمان مرکزی  روز 

 ۴ سازمان مرکزی  روز۵  مدرس١٣ کشاورزی گرده افشاني گياهان ۲۴

 ۸ اسانمركز خر يك هفته سيد مهدي زيارت نيامهندس  کشاورزی كارگاه آموزشي كشت بافت گياهي ۲۵



  ١٣٨٠كارنامه عمومي سال               اǕȆǍات ǕلǮی و ƋǸǱوريǶا–Ƴوǫ فصل 

٨٠ 

  ـ دوره های علمی و آموزشی۲ـ الف ـ ۲جدول 

 اکداجرمحل برگزاریمدت دوره مدرƻنام زمينه تخصصیعنوان دورهرديف

۲۶ 
كارگاه آموزشي  بين المللي استفاده  از محصوالت 

 فرعي برنج جهت مصارف داروئي و شيميايي
 کشاورزی

Dr.Nahrang -Pr.Piet Stroeven Pr.Egil
Orskov-Dr.K Lakshinarayanan- Ms.
L.G. Dominigues 

   روز٣
 دانشكده –دانشگاه گيالن 

 كشاورزي وفنّي
۱۶ 

 ۱۳ مركز سمنان  ساعت٢٠ آقاي مهندس امينيان   ديريت و صنايعم مـديـريت انرژي ۲۷

 ۸  مركز خراسان  ساعت٣٠ مهندس غالمرضا ملك زاده مديريت و صنايع مباني مديريت و برنامه ريزي استراتژيك  ۲۸

۲۹ 
طراحي  آزمايشها با استفاده از روش تاگوچي و 

 كاربرد آن در تحقيق و توسعه
 ۱۵ مركز  اصفهان  روز٥ يوب آرپناهيمهندس ا مديريت و صنايع

 ۱۲ مرکز اراک  ساعت۶۰ مهندس علي اکبر متحدي   مديريت و صنايع کنترل کيفيت آماري و خطاهاي مهندسي  ۳۰

 ۱۵ مركز  اصفهان ) جلسه١٠( ماه ٢ مهندس ابراهيم خليليان مديريت و صنايع ها تحليل آماري داده ۳۱

 ۱۲ مرکز اراک  ساعت۵۱ دکتر قاسم مختاري مديريت و صنايع ترل توليدن کسيستمهاي نوين برنامه ريزي و ۳۲

 ۱۲ مرکز اراک   ساعت۲۰  آقاي فيروزه  –خانم ناصري  ساير زمينه ها  دوره هاي زبان انگليسي جهت پرسنل سازمان ۳۳

 ۱۵ مركز  اصفهان  جلسه١٧ آقاي محمدي ساير زمينه ها آموزش زبان انگليسي ۳۴
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 ...) :کتƚ ، نشريه و( انتشارات علمی  ـƙĥ ـ 
  ـ کتابهای منتشر شده ۲ ـ ƙ ـ ۱جدول 

 کداجرا ناشر نوع کارمترجǬ/ نويسنده  زمينه علمی عنوان کتاƙ رديف

 برق و کامپيوتر فرهنگ تشريحي الكترونيك ۱
سعيد صمدي ، نسترن عادلي 

 رانكوهي
 ۸ پيك علوم ترجمه

 برق و کامپيوتر لد اول سي ما سي ـ جVLSIاصول طراحي  ۲
سعيد صمدي ، اديب ابريشمي فر ، 

 محمود فتحي
 ۸ مركز نشر دانشگاهي ترجمه

 ترجمه محمد رضا كوشكي  دکتر  صنايع شيميايی فناوريهاي نوين در صنعت شير               ۳
سازمان پژوهشهاي علمي و 

 صنعتي ايران  
۲ 

 مکانيک ترموديناميك مهندسي ۴
زاده ـ محمد غالم رضا ملك 

 حسين كاشاني حصار
ترجمه

  
 ۸  نشر نما

 ۸ انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد ترجمه عليرضا كوچكي ـ محمد حسيني کشاورزی بوم شناسي محيط زيست ۵

 ۷ نشر چاپارتأليف   محمد نقي مهدوي مديريت و صنايع فرهنگ توصيفي تكنولوژي ۶

 ۸ جهان فردا ترجمه غالم رضا ملك زاده ايعمديريت و صن مديريت استراتژيك تكنولوژي ۷
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٨٢ 

 :و خارجی  ـ مقاȅت ارائه شده به نشريات و سمينارهای داخلیĥج ـ 
 

  ـ  آمارمقاȅت ارائه شده ۲ ـ Ƨ ـ ۱نمودار 

۲۳

۱۲

۸۷

۱۷

نشرياƟ داخلي

نشرياƟ خارجي

سميǲارهاي داخلي

سميǲارهاي خارجي

 
 

در سـال گذشـته بـه     مقاله در زمينه های مختلف علمـی توسـط اعضـای هئـت علمـی سـازمان             ۱۳۹در مجموع تعداد    
 ـ مشخصات کامل مقـاالت مزبـور    ۲ـ ج ـ  ۱در جدول . سمينارهای داخلی و خارجی و نشريات داخلی و خارجی ارائه شده است 

 .آمده است
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٨٣ 

  ـ مقاȅت ارائه شده ۲ـ Ƨ ـ ۱جدول 

 کداجرامحل ارائهنام ارائه دهنده زمينه تخصصیعنوان مقاله رديف

۱ 
سرعت و جريان در كنترل سرعت موتور طراحي كنترل كننده هاي 

 القائي به روش برداري
 دکتر مصطفی محمديان برق و کامپيوتر

 دانشگاه -اولين همايش خودروهاي تركيبي
 ايران علم و صنعت

۱ 

۲ Design of decentralised high – gain error- actuated
controllers for large – scale systems

,.Labibi,B برق و کامپيوتر Lohmann,B., Sedigh, A. K.,
Jabedar Maralani, 

Int. J. of Mod . & Sim . vol . ٢١ ,
no . ۴. Canada   ۱۰ 

۳ 
Output feedback decentralized control of large – scale
systems برق و کامپيوتر Khaki sedigh , A., maralani , P.J.,

Lohmann, B., and Labibi , B 
 – هشتمين كنفرانس مهندسي الكترونيك

ICEE مجله
۱۰ 

۴ Decentralised Quantitative Feedback Design of Large
– Scale Systems

Labibi برق و کامپيوتر , B., Lohmann , B.,Khaki Sedigh
, A., and P.Jabedar Maralani , 

The ١۵th IFAC World Congress,
Spain

۱۰ 

۵ 
يويته حالل با استفاده از داده هاي  تجربي دانسيته محاسبه اكت

 و مقايسه آن با نتايج حاصل از H٢O+PEGبراي سيستم هاي 
 روشهاي اسمومتري فشار بخار و ايزوپيستيك

 حميد مدرسدکتر علي الياسي، دکتر شيميايی صنايع
،  ششمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران

                   دانشگاه اصفهان
۲ 

 ۲       ، كنگره ملي مهندسي شيمي ايران   غالمعلی منصوری، الياسي، مدرس شيميايی صنايع  هاگينز بر مبناي شرط حدي كره سخت–اصالح معادله فلوري  ۶

۷ Water Activities in Binary and Ternary Aqueous Systems of
Poly(ethylene glycol), poly(propylene glycol) and Dextran 

European حميد مدرسدکتر علي الياسي، دکتر شيميايی صنايع Polymer Journal ۲ 

۸ A New Theory for Polymer/Solvent Mixtures Based
on Hard Sphere Limit

 شيميايی صنايع
ميد حدکتر علي الياسي، دکتر کشميری زاده، دکتر

 مدرس
۵١st Canadian Chemical
Engineering Conference   

۲ 

۹ Theoretical Phase Equilibria Study of Poly(ethylene
glycol) Aqueous Mixtures

 ۲خليج فارس ، دانشگاهفيزيك شيمي كنفرانس   مدرسدکترعلي الياسي، دکتر سعيد نوذری، دکتر شيميايی صنايع
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٨٤ 

  ـ مقاȅت ارائه شده ۲ـ Ƨ ـ ۱جدول 

 کداجرامحل ارائهنام ارائه دهنده زمينه تخصصیعنوان مقاله رديف

۱۰ Partitioning of Alpha-Amylase and Glucose Dehydrogenase
in Aqueous Two-Phase System Containing PEG/Phosphate

 شيميايی صنايع
حميد دکتر علي الياسي، دکتر محبوبه ايلی، دکتر

 مدرس
، دانشگاه پنجمين كنفرانس شيمي فيزيك

فارسخليج 
۲ 

۱۱ 
Single(نانولوله هاي كربني تك ديواره  Walled Carbon

Nanotubes :(مروري اجمالي بر مهمترين روشهاي توليد 
 دکتر غالمعلی منصوری،دکترايکانیالياسي،دکتر شيميايی صنايع

 ، كنگره نانوتكنولوژي، انقالب صنعتي آينده
 تهران

۲ 

۱۲ Application of Nanotechnology in Fuel Cell Vehicles شيميايی صنايع 
محمد حسن کتردضمير،  روشندکتر،الياسيدکتر

 ايكاني 
، كنگره نانوتكنولوژي، انقالب صنعتي آينده

 تهران
۲ 

۱۳ 
-تهيه كنسانتره پروتئيني از پنبه دانه به روش اتانول

اولترافيلتراسيون
حداد خداپرست  دکتر  كوشكي، دکتر  نجفي، دکتر شيميايی صنايع

 دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي
 د اسالمي واحد علوم و تحقيقاتدانشگاه آزا

۲ 

۱۴ 
تهيه كنسا نتره پروتئيني از كنجا له پنبه دانه به روش مخلوط 

 )هگزان :استن :آ ب (حاللها 
 ۲ //   //حداد خداپرست  دکتر كوشكي، دکتر  نجفي، دکتر  شيميايی صنايع

۱۵ 
ده از بررسي ارزش غذايي وخواص ارگانولپتيكي پنير توليد ش

 تركيب شير گاو و شير سويا
 محمد رضا كوشكيدکتر  ،حسين جويندهدکتر  شيميايی صنايع

نخستين همايش تخصصي صنعت شير 
 دا نشگاه شهيد بهشتي وفراورده هاي آن

۲ 

۱۶ One-Pot Synthesis of Busulfan Derivatives دکترمهناز زاده،دکترتاجبخش شيميايی صنايع 
انيک، دانشگاه نهمين سمينار شيمی ارگ

 )ع(حسين امام
۲ 

۱۷ Synthesis ٢،۶-dicarboxylic pyridinium chlorochromate
as a new

 شيميايی صنايع
دکترمهناززاده،دکترتاجبخش، دکترحسين زاده، 

 دکتريزادنی
// ۲ 
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٨٥ 

  ـ مقاȅت ارائه شده ۲ـ Ƨ ـ ۱جدول 

 کداجرامحل ارائهنام ارائه دهنده زمينه تخصصیعنوان مقاله رديف

 ۲ يميمجله رشد آموزش ش صدر بشيريو   ساالرآمليدکتر شيميايی صنايع )spe(استخراج با فاز جامدروش  ۱۸

۱۹ ٢،۶ – dicarboylic pyridinium chlorochromak: A mild
efficient and selective reagent شيميايی صنايع 

دکترمهناززاده،دکترتاجبخش، دکترحسين زاده، 
 دکتريزادنی

نهمين سمينار شيمی ارگانيک، دانشگاه 
 )ع(حسين امام

۲ 

۲۰ 
 الكتروليـزي  سنتز وشناسايي دي اكسيد منگنز بـه ر وش تـر كيـب           

باكاربردي در باتري ها
 ۲  اولين هما يش ملي با تري ششماني شبنمدکتر  ،سهيال شكر اله زادهدکتر  شيميايی صنايع

 ۲      سمينار تخصصي رنگ محيط زيست  ذاكر بحرينيدکتر   شيميايی صنايع سنتز اچ اسيد و فنيل پري اسيد ۲۱

 ۲    اولين سمينار ملي علوم وفنآوري رنگ  ذاكر بحرينيدکتر   شيميايی صنايع  هي به بازار جهاني رنگنگا ۲۲

   بشيري صدردکتر احمد نورزيان ، شيميايی صنايع وضعيت كشت وصنعت گيا ها ن دارويي در جهان ۲۳
موسسه ،ييدارو همايش ملي گيا هان

 ی  جهاد کشاورزیقيقات جنگلهاتح
۲ 

 ۲ //  //  زين العابدين بشيري صدردکتر   شيميايی صنايع بررسي ميزا ن روتو زيد در سياه گند م ۲۴

 ۲//  // محمد حاجي ابوالحسنيمهندس  شيميايی صنايع استخراج و خالص سازي اسيد آلژنيك از جلبكهاي دريايي ۲۵

۲۶ 
-x(د دارو يي فلين و و سيناژيياستخرا ج و خا لص  سازي موا

pyrones( ازگياهammivisnaga 
 ۲//  // محمد حاجي ابوالحسنيمهندس  شيميايی صنايع

  حمود قاهري، جواد نظيريمهندس م شيميايی صنايع مدخلي به فناوري زيستي و ايمني زيستي در ايران ۲۷
APSSسمپوزيم حوزه اقيانوس -٢٠٠١ 

 اپنژ -يوتوك، آسيا در خصوص ايمني-آرام
۲ 
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٨٦ 

  ـ مقاȅت ارائه شده ۲ـ Ƨ ـ ۱جدول 

 کداجرامحل ارائهنام ارائه دهنده زمينه تخصصیعنوان مقاله رديف

 انور شلماشي، مريم شفاييدکتر   شيميايی صنايع سنتز مستقيم اسيد سالسيليك از انيدريد فتاليك در يك ظرف ۲۸
، نهمين سمينار تخصصي شيمي آلي ايران

دانشگاه امام حسين
۲ 

 ۲// // شكراله زاده  -صادقي ، محمد گل شيميايی صنايعسنتز اتيلن دي آمين ۲۹

۳۰ 
تري فلوئورو متيل -٢آمد و يك واكنشگاهي تهيه روش كار
 اون با تكنيك تابش امواج ريز-٤-)H٣(كينازولين 

 شيميايی صنايع
 سيد صاحب دکتر ، خواجوي، دکتر راه مقدمدکتر

  سادات حسيني
//  // ۲ 

۳۱ 
 اكسا دي آزولها با استفاده از تراكم آريل -٤، ٣، ١تهيه مشتقات 

ا با دي متيل استاميد دي متيل كربوكسيليك اسيد هيدرازيده
 استال تحت تابش امواج مايكروويو   

 شيميايی صنايع
 سيد صاحب دکتر ، خواجويمحمدی، دکتر دکتر

  سادات حسيني
 ،نهمين سمينار تخصصي شيمي آلي ايران

 دانشگاه امام حسين
۲ 

۳۲ 
Microwave Irradiation Promoted Reactions of Anthranilic
Acid With Ketones. Preparation of Substituted Acridinones
and Quinolinones 

Synthetic  حسيني  ساداتدکتر ، خواجويدکترمحمدی، دکتر شيميايی صنايع Communications
Journal 

۲ 

۳۳ 
New Equations for Determination of Synergetic and
Thermodynamic Parameters of Mixed Ionicy Nonionic
Surfactont System 

CSTC  غريبيدکتر -رضوي زادهدکتر  شيميايی صنايع ٢٠٠١ -Carleton University
Ottawa,Canada ۸ 

۳۴ 
ساخت الكترود غشايي يون گزين ماده فعال سطحي كاتيوني و به 

 كارگيري آن در سيستم كلوئيدي 
 مرضيه رضوي زادهدکتر  شيميايی صنايع

مينار علمي ساالنه سازمان و دانشگاه س
  آزاد اسالمي

۸ 

۳۵ Determination of interaction parameters of mixed surfactant
system using a Monte Carlo Simulation technique 

Journal رضوي زادهدکترهاشميان زاده، دکترغريبي، دکتر  شيميايی صنايع Colloids and Surfaces  ۸ 
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٨٧ 

  ـ مقاȅت ارائه شده ۲ـ Ƨ ـ ۱جدول 

 کداجرامحل ارائهنام ارائه دهنده زمينه تخصصیعنوان مقاله رديف

 ۱۳ مجله علوم وتكنولوژي پليمر  حسين ميقاني–محمدعطايي  شيميايی صنايع شناسايي وساخت پليمرقاعده دندان مصنوعي ۳۶

 ۱۳ مجله علوم وتكنولوژي پليمر  فرشته ساعدي –امينيان مهندس  شيميايی صنايع توليدكربنات منيزيم از دولوميت ۳۷

۳۸ Synthesis and Properties of Thiiranesشيميايی نايعص 
M.A.Allakhverdiev , A.M.Magarramov,

F.T.Seyidov,G.M.Mirbagirova,M.Azadi( 
All Russian Symposim on Organic
Chemistry of Silicon and Sulfor -
Irkutsk Russia 

۱۴ 

 شيميايی صنايع تهيه اكتيو آلوميناي مصرفي در صنايع پتروشيمي ۳۹
مهندس زاده،  وسي مهندس م مظفري،مهندس

 ادات سجادي س

ـ  ششمين كنگره ملي مهندسي شيمي
 دانشگاه صنعتي اصفهان

۱۵ 

 شيميايی صنايع بازيابي باتريهاي اسيد سرب ۴۰
مهندس ظفري، م  مهندسوطنخواه، دکتر 

 عابدي

دانشگاه علم و  -  همايش ملي باتري
 صنعت

۱۵ 

 ۸ دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي عبدالمجيد مسكوكيمهندس  يايیشيم صنايع نقش غذاهاي دارويي در تضمين سالمت جامعه ۴۱

۴۲ 
مقايسه دو روش استخراج اسانس ها و الفورزين ها به روش تقطير 

 اب بخار و سياالت فوق بحراني
  الهامي فرمهندسمسكوكي، مهندس  شيميايی صنايع

 -دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذائي
 تهران

۸ 

۴۳ 
زيره وآويش بر روي پايداري  دو اسانس دانياكسي آنتي اثرات
 روغن

 ۸ // // عباس همتيمهندس  شيميايی صنايع

 ۸  ١٥مجله علوم و صنايع كشاورزي جلد  عباس همتيمهندس  شيميايی صنايع ازگلبرگ زعفران خوراكي برتوليدرنگ مؤثره عوامل اسيدسازي ۴۴



  ١٣٨٠كارنامه عمومي سال               اǕȆǍات ǕلǮی و ƋǸǱوريǶا–Ƴوǫ فصل 

٨٨ 

  ـ مقاȅت ارائه شده ۲ـ Ƨ ـ ۱جدول 

 کداجرامحل ارائهنام ارائه دهنده زمينه تخصصیعنوان مقاله رديف

 ۸  مشهد -كنگره عايقهاي رطوبتي سعيد اسديمهندس  شيميايی صنايع تهيه قير دميده توسط روش پيوسته ۴۵

۴۶ 
طراحي و ساخت پايلوت تقطير پيوسته اسانس گياه معطره و 

 دارويي
 ۸  اصفهان - شيمي ايران مهندسي كنگره سعيد اسديمهندس  شيميايی صنايع

,Phosphorus هروس دکتر  و رجب زادهدکتر  شيميايی صنايع ارائه روش عمومي براي سنتز سيستمهاي هتروسكيلي جديد ۴۷ Sulfur and Silicon ,
Journal England 

۸ 

۴۸ ٧h-۶-Methyl-۶-Phenyl-(١،٢،۴)triazino(٢،٣-b) (١،٣،۴)
thiadiazin-٧-one هروس دکتر  ورجب زاده دکتر  شيميايی صنايع Molecules, Journal England ۸ 

۴۹ 
ه شده روي  نشاندP٢S۵هتروسكلهابا استفاده از  تيوداركردن

 سيليكاژل تحت تابش مايكروويو در سيستم بدون حالل
Journal هروس دکتر  ورجب زاده دکتر  شيميايی صنايع England ,Synthetic

communication 
۸ 

 ۸  مركز خراسان-سمينار علمي  عباس همتيمهندس  شيميايی صنايع روشهاي نوين آناليز و كنترل كيفيت زعفران ۵۰

 عبدالمجيد مسكوكيمهندس  شيميايی صنايع وز از آب پنيرتهيه الكت ۵۱
اولين همايش تخصصي صنعت شير و 

 تهران -فرآورده
۸ 

۵۲ 
نقش پري بيوتيك ها و پروبيوتيك ها در حفظ سالمتي و 

 پيشگيري از بيماريها
 عبدالمجيد مسكوكيمهندس  شيميايی صنايع

 اداره كل صنايع  -سمينار علمي 
 خراسان

۸ 

۵۳ 
ماده خشك شير بر راندمان پنير و درصد چربي و تأثير 

 پروتئين آب پنير
 شيميايی صنايع

 مهندس مرتضوي، مهندسمسكوكي، مهندس 
 فدائي

مجله علوم و صنايع كشاورزي دانشگاه 
 فردوسي مشهد

۸ 
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٨٩ 

  ـ مقاȅت ارائه شده ۲ـ Ƨ ـ ۱جدول 

 کداجرامحل ارائهنام ارائه دهنده زمينه تخصصیعنوان مقاله رديف

۵۴ 
بررسي تـاثير افـزايش مـواد شـيميائي بـه ورودي واحـد سـوم           

ـ          ر بازيـابي  سلولهاي فلوتاسيون اوليه مجتمع مـس سرچشـمه ب
 مس

 شيميايی صنايع
 ،مهندسکامگار ، مهندس طهمورسيمهندس 

 اتحادي

 -ششمين کنگره ملي مهندسي شيمي
 دانشگاه صنعتي اصفهان

۱۰ 

۵۵ Effects of Garlic powder ( Allium Sativum ) on egg yolk
and blood serum cholesterol in Aryan Breed laying hens 

 مجيد متقي طلبدکتر  شيميايی صنايع
World poultry science Association  - 

Yorkشهر  انگليس
۱۶ 

۵۶ Is Garlic Extract interacting with Aromatase to Control
Sex differemtiation in chicks

Worlds مجيد متقي طلبدکتر  شيميايی صنايع poultry Science

Association-  شهر York۱۶  انگليس 

 سلوكي مهندسجعفريان، مهندسبالاليي، مهندس شيميايی صنايعوليد خمير پوليش فلزات از پوسته شلتوكت ۵۷
ششمين كنگره ملي مهندسي شيمي 

دانشگاه صنعتي اصفهان -ايران
۱۶ 

 ۱۶///  / سلوكي مهندسجعفريان، مهندسبالاليي، مهندس شيميايی صنايعتوليد سيليكاژل كروماتوگرافي از پوسته شلتوك ۵۸

 سلوكي مهندسجعفريان، مهندسبالاليي، مهندس شيميايی صنايعاستفاده از پوسته شلتوك براي تصفيه آب وفاضالب صنعتي             ۵۹
چهارمين همايش ملي آالينده هاي محيط 

دانشگاه گيالن -زيست
۱۶ 

 ۱۶  شيراز–نهمين كنفرانس زيست شناسي  زاده  وليمهندس  –تقي طلب تر مدک شيميايی صنايع مطالعه اثر مهار كننده هاي آروماتاز بر جنسيت جوجه ۶۰

 ۹  مهندسي شيمي ايران  كنگره بين المللي اوجي مهندس  –طال قت مهندس  شيميايی صنايع طراحي راكتور تهيه فتالوسيانين مس در مقياس نيمه صنعتي ۶۱

 ۹ شهر كرد دانشگاه خاك علوم كنگره هفتمين حسنعلي قرائيمهندس  يميايیش صنايع همدهاي جذب سرب در چند خاك آهكي استان فارس ۶۲
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۶۳ 
تهيه پارافين مايع بهداشتي از پارافين مايع صنعتي با استفاده از 

 كاتاليست بنتونيت اكتيو   
 زاده  موسي مهندس وفادار،مهندسعابدي،  مهندس شيميايی صنايع

هفتمين سمينار بين المللي صنايع 
 آرايشي دانشگاه اصفهانبهداشتي و 

۱۵ 

 شيميايی صنايع ها   استفاده از زئوليتها در تهيه شوينده ۶۴
 مهندس وطنخواه، مهندس مظفري، مهندس

 عابدي
المللي صنايع  هفتمين همايش بين

 تهران -بهداشتي و آرايشي
۱۵ 

 ابراهيمي مطلقمهندس عابدي، ندس مه شيميايی صنايع هاي چرب اشباع و اهميت آن در صنايع بهداشتي و آرايشي الكل ۶۵
المللي صنايع  هفتمين همايش بين

 تهران -بهداشتي و آرايشي
۱۵ 

۶۶ 
سـازي   هاي صنعتي با هدف بهينـه     مانيتورينگ اكسيژن در دود كوره    

 مصرف سوخت و كاهش آلودگي هوا
 ۱۵ صفهان دانشگاه ا -٨٠سمپوزيوم فوالد نژاد پژوه دانشمهندس خليليان، مهندس  شيميايی صنايع

 سيداحمد مظفريمهندس  شيميايی صنايع اي كاربرد نانوتكنولوژي در شيمي سطح و الكتروشيمي تجزيه ۶۷
همايش علمي كاربردي نانوتكنولوژي 

  انقالب صنعتي آينده
۱۵ 

۶۸ 
انــدازي پــايلوت پلنــت چنــد منظــوره صــنايع  طراحــي، نصــب و راه

 شيميايي
 شيميايی صنايع

مهندس زاده،  سيمومهندس عابدي، مهندس 
 مظفري

  -كنگره ملي مهندسي شيمي ايران 
 دانشگاه صنعتي اصفهان

۱۵ 

۶۹ 
 -كاربردهاي تيوگليكوليك اسيد و مشتقات آن در صـنايع بهداشـتي     

 آرايشي
 السادات خالو شكوهمهندس محمدعابدي، مهندس  شيميايی صنايع

المللي صنايع  هفتمين سمينار بين
 بهداشتي و آرايشي

۱۵ 

۷۰ 
هاي كوره پاتيلي مجتمع فوالد مباركه جهـت مصـرف           زيابي سرباره با

 مجدد  
 شيميايی صنايع

زاده،حديدي،  موسيمهندس ظفري، ممهندس 
 نيا  ايزدي، نظامي

دانشگاه صنعتي  -٨٠سمپوزيوم فوالد 
 اصفهان

۱۵ 
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 شيميايی صنايع كسب دانش فني شناسايي و فرآوري معدن خاك دياتوميت ايراني ۷۱
مهندس زاده،  موسيمهندس فري، ظممهندس 

 وكيليمهندس سادات سجادي، 
المللي مراكز تحقيق و توسعه  همايش بين

  صنايع و معادن  
۱۵ 

۷۲ 
سنتز و بررسي ويژگيهاي كلسيم آلومينات مصرفي به عنوان سـيال           

 چند منظوره در فرآيند پااليش فوالد  
  قانعيمهندس   -مظفريمهندس  شيميايی صنايع

دانشگاه صنعتي  -٨٠ فوالدسمپوزيوم
 اصفهان

۱۵ 

 ۱۵ ٣٧مجله آب و فاضالب شماره  فرازمند،كاظمي، قيصري، اروميه شيميايی صنايعتصفيه پسابهاي حاوي فلزات سنگين بروش احياء باكتريايي سولفات   ۷۳

۷۴ 
 طراحي ، ساخت و كاليبره سازي يك كاوشگر پنج حفره أي

 
 مکانيک

نهمين كنفرانس ساالنه و پنجمين  ي، كيوان سيدي نياكيآذر انوري، حميدرضا رهاي
 ، رشتكنفرانس ساالنه مكانيك

۳ 

۷۵ 
 تحولي جديد در تامين (CHP)تم توليد همزمان برق و گرما سسي

 برق و گرمايش ساختمانها
 مکانيک

 Cogenrationآذر انوري وگروه مطالعات آزمايشگاه 
 دانشگاه خواجه نصير طوسي

 ۳  سازي مصرف سوختاولين همايش بهينه

۷۶ Thermal Control of Mesbah Satellite Using Specially
Produced Paints  مکانيک 

_ آذر انوري مهندس _ فؤاد فرحاني دکتر 
 مهندس قنبري

BSME-ASME International
Conference on Thermal Engineering .

Daka 
۳ 

۷۷ Construction of Matrix Head Exchangers for
Cryogenic Application

// فؤاد فرحانيدکتر  مکانيک // ۳ 

۷۸ Improvement of The Agnew Microhydro Turbin۳و صنعت  علم دانشگاه،مهندسي علوم  مجله ياسيدکتر   – شجاعي فرد دکتر مکانيک 

 ۳  كنفرانس بين المللي مهندسي برق سيامك فرشاددکتر آذر انوري ، مهندس  يکمکانتحليل حرارتي يك موتور آسنكرون  و مقايسه بانتايج تجربي ۷۹
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 کداجرامحل ارائهنام ارائه دهنده زمينه تخصصیعنوان مقاله رديف

۸۰ Passive Control and Layout Optimization of Mesbah
Small Satellite محمد علی اردکانیدکتر شاهين خدام، دکتر  مکانيک 

٣rd Int. Symp. of the Int. 
Academy of Astronautics (IAA) –
Germani 

۳ 

۸۱ 
ی مکعبی شکل با استفاده از    سه بعدی يک قطعهجفور شبيه سازی

روش اجزاي محدود
 مکانيک

محمد حبيبی پارسا دکترمهدی هاشمی، مهندس 
 شاهين خدامدکتر و 

ی مهندسين  چهارمين گردهمايي ساالنه
مواد

۳ 

۸۲ 
استفاده بهينه  از حرارت اگزوز نيروگاه جهت طراحي سيستم خنك 

 يين آوردن حرارت ورودي كمپرسوركن براي پا
 ۹ نشريه پيك برق محمد صادق حاتمي پورمهندس  مکانيک

۸۳ 
بررسي ترموديناميكي سيكل توربين گاز همراه با سيستم تبريد 

 جذبي
 ۹ ششمين كنگره مهندسي شيمي ايران پاك آيينندس   مه- حاتمي پورمهندس مکانيک

۸۴ The use of hydrocarbon mixtures as suitable
replacements for CFC-١٢ 

 مکانيک
ترموديناميكي  خواصIUPACآموزشي كارگاه  مشفقيان  مهندس – حاتمي پور مهندس

  آنهاانتقالي هيدروكربناي هلوژنه ومخلوط و
۹ 

 ۱۱ قشركت بر -سمينار انرژي هاي نو فدوي اسالم مهندس -  مضطرزاده مهندس مکانيک سيستم گرمايش خورشيدي ۸۵

۸۶ Bacterie Milkauality conce rne and effects of
Different preparation Mathuods کشاورزی 

محمد مهدي دکتر  ،محمد رضا سنجابيدکتر
 معيني

يازدهمين كنفرانس جهاني بيماريهاي 
 ، دانمارکيا توليدي دامهاي مزرعه

۴ 

۸۷ The mayor factoronclinical copper Defficiency ,
thiomolybdate

 کشاورزی
محمد مهدي دکتر  ،محمد رضا سنجابيدکتر

 معيني
يازدهمين كنفرانس جهاني بيماريهاي 

 ، دانمارکيا توليدي دامهاي مزرعه
۴ 
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Ginkgoكشت بافت درخت  ۸۸ bilobaکشاورزی 
يداله  مهندس ‚سيدعلي قائم مقامي مهندس 

 بهزاد واعظ ليواريدکتر لبافي و 
، موسسه مايش ملي گياهان داروئي ايرانه

 تحقيقات جنگلها و مراتع کشور
۴ 

۸۹ 
توانمنديهاي زيست محيطي باغهاي سيب در توليد محصول 

 IPM ارگانيك و
 کشاورزی

عباسعلي نصراللهي ، مهندس محمودشجاعي ،دکتر 
  يداله لبافيمهندس

، وزارت جهاد سمينارهاي همايش سيب 
 کشاورزی

۴ 

 کشاورزی حني هاي همدماي جذب زعفوانتعيين من ۹۰
محمدهادي خوش دکتر عليرضا بصيري ، دکتر 

 بهزاد واعظ ليواريدکتر تقاضا ، 
دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي 

 تهران_ ايران
۴ 

۹۱ 
تعيين منحني هاي همدماي جذب و دفع رطوبت در پسته وبرازش 

 مدلهاي مختلف براي آنها
 کشاورزی

دکتر  عليرضا بصيري، دکتر ور،حميد توكلي پدکتر 
 احمد كلباسي اشتري   

_ ششمين كنگره ملي مهندس شيمي

 دانشگاه صنعتي اصفهان
۴ 

 کشاورزی  سيبM٢۶پايه invitroتكثير  ۹۲
سيد مهدي ميري ، بهزادواعظ ليواري ، احمد 

 خليقي ، سيد علي قائم مقامي
، وزارت جهاد سمينارهاي همايش سيب 
 کشاورزی

۴ 

۹۳ 
Tistacia(شرايط بهينه انبارماني پودر پسته خمينت vera L. ( 

  درجه سانتيگراد ٤٠ تا ١٥در دامنه دمايي 
 کشاورزی

عليرضا بصيري ، دکتر حميد توكلي پور ،  دکتر 
 احمد كلباسي اثتريدکتر 

دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي 
 تهران_ ايران

۴ 

۹۴ 
سفات آمونيم بر كميت وكيفيت اثرات كود آلي باكتوسول واوره وف

 گوجه فرنگي
 کشاورزی

دانشكده  -هفتمين كنگره علوم خاك ايران  رضائي  مهندس - قرائي مهندس
 شهر كرد

۹ 

 ۱۶  ارگان وزارت جهاد-مجله زيتون جعفريان، سلوكيمهندس  بالاليي، مهندس کشاورزی مشكالت بهره برداري اقتصادي از سبوس برنج       ۹۵
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 ۱۶مجله علوم كشاورزي  دانشگاه گرگان       جواد تركمنمهندس  کشاورزی جذب آب ودرصد تورم تخته فيبركاهش  ۹۶

۹۷ 
بررسي ميكروارگانيسمهاي تثبيت كننده ازت در برخي مزارع برنج 

 استان گيالن و ارزيابي راندمان تثبيت
 ۱۶ زيمجله علمي پژوهشي علوم كشاور  فاطمي-  انوري -خياطي مهندس کشاورزی

 ۱۶  ارگان وزارت جهاد -مجله زيتون جعفريان،سلوكي،ميالني مهندسبالاليي،  مهندس کشاورزی سبوس برنج ، يك ماده   با ارزش غذايي وصنعتي               ۹۸

۹۹ 
بررسي و اهميت توليد و كاربرد گياهان دارويي در دنياي امروز 

 ايران و جهان
 يمالفيالب.... عبدامهندس  کشاورزی

بخش  حرفه اي و آموزشهاي فني نقشسمينار
 كشاورزي در ايجاد اشتغال و بهره وري

۸ 

 عليرضا صادقيانمهندس  کشاورزی توليد نوشيدني شير ميوه سيب ۱۰۰
مجله علوم و صنايع كشاورزي دانشگاه 

 فردوسي مشهد
۸ 

۱۰۱ Comparision of lactic Acid Isomers produced by
fungal and bacterial strains بيوتکنولوژي 

 عزيز ، فالح پور، شرفي، صادقي ،ميرداماديدکتر 
Iranian  بختياريو محسني  Biomedical Journal ۵ 

 ۵  قم-كنگره صنايع لبني   نيك فكر–يد ميردامادي عسدکتر  بيوتکنولوژيبررسي آلودگيهاي ميكروبي شير از دامداريها تا كارخانة شير قم  ۱۰۲

۱۰۳ 
ي سويه هاي توليد كننده باكتريوسين از نمونه هاي جداساز

الكتوباسيل هاي بومي
 بيوتکنولوژي

 دانشگاه شاهد _ كنگره ميكروبشناسي  قائمي،  اشعري بتار،سعيد ميرداماديدکتر 
۵ 

 بيوتکنولوژي مينجداسازي  و آداپته كردن سويه هاي تجزيه كننده هگزا ۱۰۴
زيز  ع، رجبي،خليل زاده،ميرداماديدکتر 

  بختياري،  فالح پور،محسني
 ۵  تهران- نگره بيوتكنولوژيك
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 بيوتکنولوژي جداسازي و آداپته كردن سويه هاي تجزيه كننده فرمالدئيد ۱۰۵
 عزيز ، رجبي،خليل زاده،ميرداماديدکتر 

  بختياري،  فالح پور،محسني
 ۵  تهران- نگره بيوتكنولوژيك

۱۰۶ Textile wastewater treatment by A. niger د رضا جهانگيري م مح–مهناز مظاهري  دکتر  بيوتکنولوژيDesalination - Journal ۵ 

۱۰۷ Mutagenesis Studies on Leuconostoc mesenteroides معظميدکتر  ،اهريدکتر مظ ، كمال،صمدي بيوتکنولوژي Daru - Journal ۵ 

 ۵تهران،آينده نانوتكنولوژي انقالب صنعتي ميردامادي ، فالح پوردکتر سعيدبختياري،  بيوتکنولوژي  تكنولوژي در بيوMicroarrays و Biochipsاصول و كاربرد  ۱۰۸

 ۵ انسان و محيط زيستفصلنامه   حميدرضا طالبان–مظاهري اسدي دکتر  بيوتکنولوژي كيل بنزن سولفونات خطيلتجزيه ميكروبي ا ۱۰۹

۱۱۰ 
.Aبررسي امكان پذيري رشد قارچ  niger در پساب واحد 

 دباغي صنايع چرمسازي به منظور حذف بيولوژيكي كروم
 بيوتکنولوژي

 ،اسدی مظاهريدکتر  ، ناصري،نوري سپهر
  ندامي،شريعت

 ۵ مجله علوم دانشگاه سمنان

۱۱۱ 
Chromuim recovery from natural waste water of an
electroplating uint using Aspergillus sojae employing
airlift reactor 

 خسرو رستمی ، رحمتی، اسدی بيوتکنولوژي
١٠ th  European Congress on 

Biotechnology Biotechnological
challanges in the new Millennium

۵ 

 ۵ مجله تشخيص آزمايشگاهي مسعود فالح پوردکتر   -محمد رضا بختياريدکتر  بيوتکنولوژي خون مصنوعيتوليد  ۱۱۲

 ۵ مجله تشخيص آزمايشگاهي  فالح پور   –ميرداماديدکتر  –بختياري بيوتکنولوژي اصول و كاربرد زيست تراشه ها و ريز آرايه ها ۱۱۳

۱۱۴ 
بررسي اثر اسيد تريسپوريك توليد شده توسط سويه مثبت بر روي 

 سويه منفي و توليد بتاكاروتن
 بيوتکنولوژي

پژوهشكده  -اولين همايش ملي رنگ يان مينا احمد– حسين حمزه أي –داوود زارع 
 صنايع رنگ ايران

۵ 
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  ـ مقاȅت ارائه شده ۲ـ Ƨ ـ ۱جدول 

 کداجرامحل ارائهنام ارائه دهنده زمينه تخصصیعنوان مقاله رديف

 ۵ مجله تشخيص آزمايشگاهي مسعود فالح پوردکتر   -محمد رضا بختياريدکتر  بيوتکنولوژي DNAروشهاي تشخيص آزمايشگاهي با استفاده از  ۱۱۵

۱۱۶ 
 گاالكتوزيدار براي –بررسي و يژگيهاي سه سويه توليد كننده آلفا 

 فينوز در فرايند توليد شكرهيدروليز را
 بيوتکنولوژي

محمد رضا دکتر   –مسعود فالح پور دکتر 
 سيد سعيد ميرداماديدکتر   –بختياري 

دومين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري 
 اسالمي ايران

۵ 

۱۱۷ 
 در توليد بتاكاروتن توسط قارچ Span٢٠بررسي اثر 

 بالكسالتريسپورا 
 بيوتکنولوژي

 مهرداد آذيندکتر  –اد عامري  فره–داوود زارع 
 ۵ ششمين كنگره ملي مهندسي شيمي

 نسرين معظميدکتر  بيوتکنولوژي بررسي توسعه بيوتكنولوژي در مناطق آزاد ايران ۱۱۸
دومين كنفرانس بين المللي بررسي 

 سرمايه گذاري در مناطق آزاد ايران   
۵ 

۱۱۹ Decolorization of Textile wastewater by
phanerochaete chrysosporium بيوتکنولوژي 

مهناز مظاهري اسدي، خسرو رستمي، مجيد دکتر 
 مهرداد آذيندکتر شاه ولي و 

Desalination - Journal ۵ 

۱۲۰ Developments in solid fermentationمهرداد آذيندکتر  بيوتکنولوژي 
   گياهي كرج مؤسسه تحقيقات بيماريهاي

Asian International 

Mycological congress

۵ 

۱۲۱ Production of alpha – amylase by mutant strains of
Aspergillus oryzae

// مهرداد آذين دکتر  –الهام نوروزي  بيوتکنولوژي // ۵ 

۱۲۲ 
Random mutagenesis and use of z – deoxy – D-
glucose as an antimetabolite for selection of α-
amylase – overproducing mutants of Aspergillus
oryzae

World مهرداد آذين دکتر  –الهام نوروزي  بيوتکنولوژي Jourral of Microbiology
and Biotechnology ۵ 



  ١٣٨٠كارنامه عمومي سال               اǕȆǍات ǕلǮی و ƋǸǱوريǶا–Ƴوǫ فصل 

٩٧ 

  ـ مقاȅت ارائه شده ۲ـ Ƨ ـ ۱جدول 

 کداجرامحل ارائهنام ارائه دهنده زمينه تخصصیعنوان مقاله رديف

۱۲۳ Fungus Blakes lea trispora: Characteristic and its
application in Biotechnology

 ۱۵بذرونهال  كرج موسسه-سمينار رستنيها ي، الهام صفاييميرنادر غزال بيوتکنولوژي

 ۱۵ كنگره ملي مهندسي شيمي ايران غزالي، صفايي، اسداللهيميرنادر  بيوتکنولوژيمشخصات واهميت واحد نيمه صنعتي در بيوتكنولوژي ۱۲۴

۱۲۵ 
فرموالسيون محيط كشت مناسب براي توليد بتاكارتن با استفاده از 

تريسپورا  قارچ بلكسليا 
 ۱۵دومين همايش ملي بيوتكنولوژي ايران غزالي، صفايي، آرپناهيمير نادر  بيوتکنولوژي

۱۲۶ 
trusافزايش درون شيشه اي پرتقال sinesis,osbeck) ci ( 

 بوسيله اندام زائي مستقيم در قطعات دولپه
 ۹علوم زراعي نشريه   شكافنده - خوشخو- دژم دکتر بيوتکنولوژي

۱۲۷ Green haplaid plants from unpollinated ovary eultune
in totraplaid wgeat

Sivi بيوتکنولوژي M.L. Kobaissi A.Shekafandeh A.  Journal Euphytica , Netherlands۹ 

 ۷ ن دارويي ايران   همايش ملي گياها احمد نوروزيان بيوتکنولوژيبررسي وضعيت كشت و صنعت گياهان دارويي در ايران و جهان ۱۲۸

 ۶ نشريه مركز تحقيقات راه آهن دکتر محمد اسماعيليان مواد و متالوژی علل و چگونگي ترميم آن: پديده موج دار شدن ريل  ۱۲۹

۱۳۰ 
Anealing effects on electrical ans structural properties
of Al٢O٣ films deposited by ALD مواد و متالوژي 

. ج.دوكروكه، ل. چانگ، ف. تي زاده، يولي اله دش
 سيباي. گوسه، آ

Journal de Physique IV, Volume ١١ ۶ 

۱۳۱ 
المللي تكنولوژي و نقش آن در صنعتي شدن كشورهاي  انتقال بين

در حال توسعه مانند ايران
Global سيدرضا سالميدکتر  مديريت و صنايع Business and Technology

Association- Turky ۷ 

 ۷فرهنگي درتوسعه رساني نقش اطالع  همايش محمدنقي مهدوي مديريت و صنايعاستراتژيهاي ملي تكنولوژي اطالعات ۱۳۲
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  ـ مقاȅت ارائه شده ۲ـ Ƨ ـ ۱جدول 

 کداجرامحل ارائهنام ارائه دهنده زمينه تخصصیعنوان مقاله رديف

 ٨٠۷ زمستان -فصلنامه كتاب هما قائدشرفي مديريت و صنايعفنّاوري اطالعات و بهره وري ۱۳۳

 ٤٨۷ شماره –مجله صنعت خودرو  حسين حسين زادهمهندس  مديريت و صنايعامع براي اجراي مديريت كيفيت ج طريقي سرآمدي، مدلهاي معيارهاي ۱۳۴

 حجت اهللا حاجي حسينيدکتر  مديريت و صنايعکشوری در زمينه علوم و تکنولوژی گزارش  ۱۳۵
گذاري علوم و  دوره آموزشي سياست

تكنولوژي در كره جنوبي
۷ 

 ۱۵دومين همايش ملي بيوتكنولوژي ايران م صفايي، ميرنادر غزاليالها مديريت و صنايع مديريت ايجاد وانتقال فنّآوري در بيوتكنولوژي ۱۳۶

 مديريت و صنايعامكان سنجي استفاده صنعتي از جنگلهاي منطقه زاگرس ۱۳۷
مهندس   –محمدصادق حاتمي پور مهندس 

 محمد تقي زادگان
 –سمينارشناخت استعدادهاي بازرگاني 

اقتصادي استان كهگيلويه
۹ 

 ۹زشيرا مهندسي دانشكده پژوهش سمينارهفته سيد محمد هادي عمرانيان مهندس  مديريت و صنايعروش تعيين الويتهاي تحقيقاتي صنايع استان فارس ۱۳۸

۱۳۹ 
استفاده از عايق در ساختما ن و نقش آن در بهينه سازي مصرف 

سوخت با ا شاره به اثرات شگرف زيست محيطي
 جواد مدن حقيقي س مهند مديريت و صنايع

همايش بهينه سازي مصرف سوخت در 
بخش ساختمان

۹ 



    ١٣٨٠كارنامه عمومي سال          اǕȆǍات ǕلǮی و ƋǸǱوريǶاـ  Ƴوǫ فصل
 

٩٩ 

ـ برگزاری کارگاهها و نمايشگاههای آموزشی ـ تخصصی بيĥ  ǰح ـ  
 :المللی 

برگزاری کارگاه آموزƿ برنƨ گيالن•
برگزاری نمايشگاه فنƆاوری مواد Ǚذايی و بيوتکنولوژی در اصفهان•
در  JIPO,WIPOرگزاری کارگاه آموزشی مديريت فنƆاوری با مشـارکت         ريزی و اقدامات اجرايی جهت ب      برنامه•

۱۳۸۱سال 
لعات و تحقيقات فنƆـاوری     آماده سازی زمينه های برگزاری کارگاه ارزيابی تکنولوژي توسǌ پژوهشکده مطا          •

۱۳۸۱در سال 
قـات و   شرکت و ارائه طرحهای ابتکاری و پژوهشی سازمان در نمايشگاه هفته پژوهǀ وزارت علـومÛ تحقي               •

فنƆاوری

ـ دستيابی به بانکهای اطالعـاتی و گسـترƿ کمـی و کيفـی              ĥـ د
 :کتابخانه 

 کتابخانه دانشگاهی و تحقيقاتی۳عقد توافقنامه همکاری با •
 از خدمات بانکهای اطالعاتی خارجیOn-Lineانƪام پي گيريهای مختلف برای استفاده •
کتابخانهÛ لوحهای فشرده و اينترنت مورد جستƪوی اطالعات در پايگاههای اطالعاتی ۱۷۵۰•
 مورد جستƪوی اطالعات از ميکرو فيلمهای šکيده های صنايǔ شيميايی۳۰•
•۷۲۰۰ Ûƙتمديد و تحويل کتا Ûويت ۱۴۷ مورد امانتǊويت جديد و تمديد عǊمورد ع 
  عـدد نـوار ويـدئويی در       ۱۲۲ لـوح فشـرده و       ۹۰ عنوان کتاȅ ƙتينÛ     ۵۲۹ عنوان کتاƙ فارسیÛ     ۶۱۴خريد  •

 ǘموع به مبلƪميليون ريال۱۶۱.۷م
• ťديد اشتراƪجديد و ت ť۴۹اشترا ǘميليون ريال۳ عنوان نشريه فارسی به مبل 
• ťتين سالهای ۱۷۵اشتراȅ ۲۰۰۲-۲۰۰۰ عنوان نشريه ǘکيده های شيمی  به مبلš موعهƪر ۲۱۰ و مȅهزار د 
اعǊای اين طرح به دهی اران و سرويسطرح ǙديرÛ عǊويت فراگير کتابخانه ها توسǌ همک از خدمات استفاده•
استفاده از خدمات طرح تامين مدارť علمی و ارسال مقاله برای دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی•
 ۳۰۸ عنوان کتـاƙ فارسـیÛ       ۴۶۲انƪام خدمات ƥبتÛ فهرست نويسیÛ ورود اطالعات و آماده سازی بر روی             •

 Ûتينȅ ƙت عنوان پتن۷۶۴ عنوان مقاله و ۲۵۷عنوان کتا
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 :ـ  اصالح هرم نيروی انسانیĥو ـ 
 نفر از بورسيه های شاǙل به تحصيل در دانشگاههای داخل و خارƧ از کشـور در                 ۲۱پيگيری امور مربوǋ به     •

دوره های کارشناسی ارشد و دکتری
 نفر از فارǗ التحصـيالن دانشـگاههای داخـل و خـارƧ از کشـور                ۳۷پيگيری و برنامه ريزی امور مربوǋ به        •

ی شده در واحدهای مختلف سازمان جاياب
•  ƿهـای    های مختلف علمی از دانشگاههای کشور و معرفی آنان به پژوهشکده             نفر کارآموز در رشته    ۳۱پذير

زيربǌ بمنظور طی دورƝ کارآموزی
 تحصيلی از اداره کل بورسهای وزات علومÛ تحقيقات و فنƆاوریبورƻ ۲۵دريافت •
 نفر آفريقای جنـوبیÛ     ۵:  نفر به شرح Ƶيل      ۲۴صيǄ بورƻ تحصيلی به     جلب موافقت اداره کل بورسها با تخ      •

۳ Û۱ نفر روسيه Û۱ نفر نيوزلند Û۳ نفر مالزی Ûکامل۴ نفر هندوستان ƻنفر بور 
 نفر از دانشƪويان شاǙل به تحصيل در دوره دکتـری در دانشـگاههای داخـل    ۲۷اعطای بورƻ تحصيلی به   •

حدهای مختلف سازمانکشور به منظور تƎمين نيروی انسانی وا
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  فناوری–های علمی  همکاری: فصل سوم 
 فناوری با –انعقاد قرارداد مشترک پژوهشی :  فناوری شامل موارد زير است–های علمی  عمده اهداف سازمان در بخش همکاری

، RCPM و APCTTی دائمی دفاتر  ی خوارزمی، ايجاد دبيرخانه المللي، برگزاری جشنواره کشورهای همجوار و درسطح بين
 .المللی علمی مديريت سفرهای علمی داخلی و خارجی و حضور در مجامع بين

 .عملکرد سازمان در اين قسمت ذيال ارائه خواهد شد

 ـ همکاری مشترک پژوهشـی ـ فنـاوری بـا کشـورهای       Ħالف ـ   
ǰبي Ƭالمللي همجوار و درسط : 

فاهم با سازمان از سازمان و امضای ياداشت تCOMSTECبازديد هيأتی از 
 کشور تايلند و همچنين امضای ياداشت تفاهم با سازمانAITبازديد هيأتی از دانشگاه 

بازديد هيأتهايی از کشورهای هندوستان، کويت، سوريه، مالزی، آفريقای جنوبی از سازمان
MIGHT نفره تجاری ـ صنعتی از اتحاديه بازرگانی چينی تبار کشور مالزی ۲۹بازديد هيأت 

ماهنگی با سازمان ها و شرکتهای خصوصی و دستگاههای دولتی جهت مذاکره با هيأتی از بالروس و امضای قرارداد ه
در بخش صنايع

های صنايع  ها و دستگاههای دولتی جهت مذاکره با هيأتی از کشور چين و امضای قرارداد در بخش هماهنگی با سازمان
، انتقال فنّاوری و آموزش عالی

 :رگزاری جشنواره بيǰ المللی خوارزمی ـ بƙĦ ـ 
 ۹۱۰پانزدهمين دوره جشنواره بين المللی خوارزمی با حضور محققان ايرانی، خارجی و ايرانيان مقيم خارج در مجموع با شرکت

يع، های مختلف علمی و تخصصی از قبيل برق و کامپيوتر، مکانيک، کشاورزی، مواد و متالوژی، بيوتکنولوژی، صنا طرح در زمينه
های اول تا سوم محققان داخلی در پنج دسته  در اين دوره از جشنواره به طرح. عمران، علوم پزشکی و علوم انسانی برگزار گرديد

ای، اختراع و ابتکار و همچنين طرحهای اول تاسوم محققان خارجی و محققان ايرانی مقيم خارج تحت  بنيادی، کاربردی، توسعه
 . محترم رئيس جمهوری جوايزی اهدا گرديدمراسمی با حضور معاون اول
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  ـ  آمارطرحهای شرکت کننده در جشنواره خوارزمی ۳ ـ ب ـ ۱نمودار 

 

۶۹۹

۱۹۶

۱۵

محققان داخلي

محققان خارجي

محققان ايراني مقيم خارج

 
 

  ـ  آمارطرحهای منتخب کميته تخصصی جشنواره خوارزمی ۳ ـ ب ـ ۲نمودار 

۹۰

۲۴

۵

محققان داخلي

محققان خارجي

محققان ايراني مقيم خارج

 

 : ـ ايجاد دبيرخانه های دفاتر بين المللی۳ج ـ 
  :APCTTتأسيس دفتر شبکه تحت منطقه ای  

 فرآهم آوردن امکانات فيزيکی شامل اتاق و تجهيزات در مجتمع تحقيقاتی عصر انقالب و شروع به کار  

 جهت بازديد از توانمنديهای کشور و سازمان جهت تأسيس            APCTT,ESCAPدعوت از دو تن از صاحب نظران           
 دفتر

 APCTTاستانهای مختلف مرتبط با زمينه کاری برنامه ريزی جهت بازديد از مراکز  

 IROST,ESCAP,APCTTتهيه و تنظيم مفاد همکاری و موافقت نامه توسط  

 اطالع رسانی به سازمانهای ذيربط کشور در خصوص تأسيس دفتر و برگزاری جلسات دوره ای 

 ارگانهای مختلف و توزيع آن بين APCTTترجمه و تکثير اسناد مرتبط با شرح فعاليتهای انجام شده  
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 و توزيع آن بين ارگانهای مختلفAPCTTترجمه و تکثير اسناد مرتبط با شرح فعاليتهای انجام شده 
تهيه مقدمات طراحی سايت اينترنتی جهت برقراری ارتباط در منطقه و بين المللی

۲۰۰۱ برای سال APCTT دالر حق عضويت ۷۰۰۰پرداخت 
:های سازگار با محيط زيست  ای برای انتقال فنّاوري های منطقه تأسيس دبيرخانه دائمی مکانيزم همکاري

 جلسات با مسئولين سازمان صنايع کوچک در راستای وظايف دبيرخانهبرگزاری
برگزاری جلسات با مسئولين سازمان محيط زيست دبيرخانه

ترجمه و تکثير اسناد، شرح فعاليتهای انجام شده 
اطالع رسانی به سازمانهای ذيربط کشور 

 : ـ سفرهای علمی داخلی و خارجی Ħد ـ 
ت علمی به کشورهای کره، فرانسه، ايتاليا، آلمان، دانمارک، ترکيه، پاکستان، سوئيس، ئي نفر از اعضای ه۲۶اعزام 

بنگالدش، چين به منظور شرکت در سمينار و کنفرانس، کنگره ، نمايشگاه يا کارگاه آموزشی
 نفر از اعضای هئيت علمی به کشورهای آلمان و کويت به منظور استفاده از فرصت مطالعاتی۳اعزام 

 : ـ شرکت در جلسات بيǰ المللی Ħر ـ 
 APCTT  شانزدهمين نشست کميته فنی مشورتیدر های سازمان  معاون اطالعات علمی و نوآوريشرکت �

در šين
�ƻشرکت در اجال ISESCOǀدر مراک 
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 فنّاوری اطالعات و شبکه علمی کشور: فصل šهارم 
 :باشد شور شامل موارد زير میی علمی ک ی اهداف سازمان در بخش فناوری اطالعات و شبکه عمده

 انگليسی، نصب و –ی فارسی  ی موتور جستجوی دوزبانه ، توسعهCaching، اجرای طرح Gatewayافزايش پهنای باند ارتباطی و 
 های وابسته DBMSهای اطالعاتی برروی  ی بانک ، ارايهFTP ،Mail ،Newsهای پروتوکلی مانند  اندازی و پشتيبانی سرويس راه

  در نقاط کليدی شبکهFirewallاندازی  ، راهSunافزار  به سخت
 

 : ـ شبکه علمی کشور ħالف ـ 
:زيرساخت شبکه 

در راستای توسعه پوشش جغرافيايی  ۱۳۸۰بندرعباس، گرگان، ساری، بابل و بابلسر در سال  اتصال شهرهای بوشهر ،
شبکه 
۱۳۸۰ مشترک جديد در سال ۶۷اتصال 

 مرکز مخابراتی مجهز به فيبر نوری در تهران۴ توسط ارتباط با Mbps ۱۵۵تا افزايش ارتباط زير ساخت 
 مرکز مخابراتی در شهرهای مختلف در راستای توسعه کمی زير ساخت شبکه شهری۲۰اتصال 

 جهت اتصال به اينترنتMbps ۲۴توسعه و افزايش پهنای باند نقاط اتصال بين المللی تا 
 مأموريت در شهرستانها۱۰۰ مأموريت در تهران و ۱۷۰ترکين با انجام پشتيبانی فنی و رفع مشکالت مش

:طراحی و توسعه شبکه 
 و ايجاد شبکه های اختصاصی مجازیVPNطراحی و پياده سازی سيستم 

)WAPپروژه (طراحی و پياده سازی سيستم انتقال ديتا و اينترنت از طريق شبکه موبايل 
)V.Cپروژه (ويدئويی طراحی و پياده سازی سيستم کنفرانس 

)RCSپروژه  ( IPطراحی و پياده سازی سيستم کنترل از راه دور اينترنتی مبنی بر پروتکل 
) پروژه ايمن سازی شبکه(بررسی و ارائه طرح در خصوص امنيت شبکه 

های  ر شبکهدر زمينه های کنترل ترافيک در شبکه های ديتا، فرمتهای گرافيکی و تصاوير جهت انتقال د بررسیوتحقيق
های اختصاصی مجازی  و نحوه بکارگيری آنها در شبکهIpsec و L٢TP,PPPديتا و پروتکلهای امنيتی شبکه نظير 

"های ملی گام دوم  اولويت  برنامة"های  يکی از پروژه نور در قالب و تجهيز دانشگاههای پيام توسعه طرح ارائه

ه مجازیاتمام فاز يک پروژه طراحی و پياده سازی دانشگا

:خدمات و سرويسهای شبکه
 در سه منطقهCacheراه اندازی سرويس 

 با پشتيبانی GB ۱۰۰   ،DNS با حجم اطالعاتی حدود FTP کاربر، ۳۰۰ با پشتيبانی E.mailراه اندازی سرويسهای 
Domain های irost.net,irsnet.net,iranscience.net و سرويس Listبرای کليه مشترکين شبکه 
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 مرکز علمی و تحقيقاتی دنيا۲۰۰۰۰ندازی سرويس موتور جستجو با پشتيبانی راه ا
طراحی و پياده سازی سايت شبکه علمی کشور به صورت پويا

 عنوان نشريه به صورت روزآمد۷۰ايجاد سايت نشريات الکترونيکی با پشتيبانی 
ن و سيستم مالی و صدور صورت طراحی و پياده سازی سيستم قراردادهای مشترکين، بانک اطالعاتی مشترکي

حسابهای مشترکين
)حجم پهنای باند مورد استفاده هر مشترک(ايجاد و به روز رسانی آمار ترافيک شبکه 

 مرکز علمی۱۰ برای بيش از WEBخدمات ميزبانی فضای �

:آموزƿ و اطالǓ رسانی 
"بکه علمی کشور توسعه فناوری اطالعات در بستر ش"برنامه ريزی و فراخوان مقاله همايش 

درجزيره کيش  برای مديران وزارت جهاد و کشاورزی" در زمينه مديريتIT اينترنت و نقش "برگزاری کارگاه آموزشی 
برگزاری سخنرانی علمی در خصوص معرفی شبکه علمی کشور در نشست رؤسای دانشگاههای درحال توسعه در چابهار

می کشور برگزاری دوره آموزشی در واحد آموزش شبکه عل
ارائه مقاالت علمی در مجالت معتبر داخل و خارج در خصوص وضعيت فناوری اطالعات در ايران

ارائه طرح آموزش تخصصی کارشناسان دانشگاهها و مراکز علمی و نيز آموزش عمومی مديران ارشد در زمينه های 
 به وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوریITمختلف 

استان کرمان و ارائه راه حل به استاندار کرمان در قالب يک سمينارارائه طرح شبکه اينترانت 
ارائه طرح شبکه اينترانت استان گيالن و ارائه راه حل آن درنشست مديران استان گيالن

 ی فنّاوری اطالعات در سازمان  ـ توسعهƙħ ـ 
:خدمات فنی و نرم افزای شبکه داخلی 

ای به   برای کاربران راه دور و ارائه خدمات فنی شبکهIROST.Comانی مديريت، راهبری و توسعه سايت اطالع رس
 IROST.Comکاربران 

IROST.Comراه انداری مديريت تحت وب کاربران بر روی سايت 

 IROST.Com تحت وب کاربران بر روی سايت E.Mailراه اندازی 
 سازمانLANمديريت راهبری و نگهداری سرورهای شبکه 

 تحت وب برای کارکنان سازمانMailserverراه اندازی 
IROST.ORG برای اعضاء سازمان بر روی سايت Homepage و ايحاد E.Mailاعطاء دسترسی به اينترنت، 

پشتيبانی نرم افزاری سازمان از قبيل نصب تنظيم سيستم ها، نصب نرم فزارهای کاربردی و رفع اشکاالت 
برای معاونت ها، پژوهشکده ها و اعضاء هيئت علمی سازمان Homepageطراحی وب سايت برای سازمان و 

 " توسعه فناوری اطالعات در بستر شبکه علمی کشور"طراحی وب سايت همايش 
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طراحی وب سايت برای مرکز پژوهشهای شيمی، صنايع داندانپزشکی فخر سينا و دانشگاه مفيد
Leaselineاعطای دسترسی  , Dialup و Wirelessبه متقاضيان 

 گانه سازمان۹ برای مراکز ISP و LANهای  طراحی، اجرا و نگهداری شبکه
 برای مرکز پژوهشهای شيمی، دانشگاه هنر تهران و دانشگاه بيرجندISP و LANهای  طراحی، اجرا و نگهداری شبکه

IROST.ORG در سايت  Mail/Webhost ۱۵ ، ميزبانی حدود Domain ۱۵ثبت حدود 

 استانداردهاCD و Online/Offlineاطالعات از اينترنت ، بانکهای اطالعاتی ارائه خدمات جستجوی 
انجام امور سفارش مقاالت، پتنت ها ، کتب و نشريات و ارائه خدمات مشاوره ای

انتشار خبرنامه دفتر فناوری اطالعات برای کارکنان سازمان

:خدمات سخت افزاری شبکه داخلی و اتوماسيون اداری
اب و نصب آزمايشی سيستم اتوماسيون اداری بررسی ، انتخ

برگزاری دوره آموزش مسئولين دبيرخانه ها و دفاتر 
LAN گره کاربری برای سازمان مرکزی و مجتمع جهت توسعه و نگهداری شبکه ۹۱افزايش 

 بين سيستم اتوماسيون سازمان مرکزی و مجتمعMeg ۱۱ايجاد ارتباط کارآمد با پهنای 
Meg ۱۱ به Meg ۲ بين سازمان مرکزی و مجتمع از (Radiolink)ديويی تقويت ارتباط را

پشتيبانی خدمات اينترنتی به اعضای هيئت علمی و کارشناسان 
 مورد اشکال سخت افزاری ۳۰۰ دستگاه و رفع ۱۵ دستگاه جديد، ارتقاء ۴۰اسمبل کردن 

ردن ويروسها و نصب ويندوز و انواع تجهيزات جانبیارائه خدمات نرم افزاری از قبيل رفع اشکاالت در ويندوزها، پاک ک
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 Ǭبرنامه ريزی و پشتيبانی: فصل پنج 
 :ريژی و پشتيبانی به شرح ذيل مي باشد عمده اهداف سازمان در بخش برنامه

ی و گيری از اعتبارات عموم ی سازمان در بهره های کوتاه و بلند مدت معاونت، تدوين راهنمای بودجه تدوين سند برنامه
ها با  ها و رويه ی تحقيقاتی کشور، بازنگری و اصالح روش های متمرکز و متفرقه اختصاصی، استفاده از حداکثر اعتبارات رديف

برداری از  برداری از مجتمع تحقيقاتی خراسان و فارس، تکميل و بهره تکميل فاز اول بهره، توجه به تغييرات تشکيالت
 تهران، تکميل و گسترش فضاهای جديد اداری و آزمايشگاهی در مراکز، بازنگری مقررات صنعتی در های واحدهای نيمه مجتمع

های قانونی، بهبود نظام تدارکات و  ی بهينه از تسهيالت و معافيت مالی و معامالتی و انطباق آن با نيازهای سازمانی، استفاده
 بانیگری در امر خدمات پشتي نگهداری موجودی کاال و اموال و کاهش تصدی

 

 :های کوتاه مدت و بلند مدت   ـ برنامه ريزیĨالف ـ 
ها و واحدهای   و پيشنهاد بودجه مناسب به اهǬ وǑايف پژوهشکده۱۳۸۰تنظيǬ سياستهای راهبردی سال •

ستادی 
 سازمان ۱۳۸۰تدوين اهداǛ کمی در ارتباǋ با سياستهای راهبردی سال •
 سازمان ۱۳۸۱تدوين سند برنامه راهبردی سال •
های مختلف سازمان به تفکيŦ گروههای الفƙ Û و Ƨ و تعيين  های حوزه تدوين اولويتهای فعاليتها و برنامه•

حǬƪ اعتبارات مورد نياز آنها 
۱۳۸۱تدوين اهداǛ و سياستهای اجرايی حوزه پشتيبانی سازمان در سال •

 :  ـ مديريت اعتبارات و بودجه ƙĨ ـ 
o دريافتĕ۱۰۰ Ûاعتبارات جاری Ǆ۱۷تبصره  تخصيÛتعميرات اساسی ÛاوریƆتحقيقات و فن Ûطرح   وزارت علوم

های   قانون برنامه سوم بکارگيری يافته۱۰۲ملی تحقيقات کشاورزیÛ طرح ملی تحقيقات اجتماعی و ماده 
پژوهشی و دريافت کامل اين اعتبارات  از خزانه 

o اخذĕ۱۰۰ اعتبار طرحهای توليد نيمه صنعتی و دريافت Ǆتخصي ĕ۶۲ن از خزانه  آ
o اخذĕ۱۰۰ اعتبار بودجه عمرانی پايلوتها و دريافت Ǆتخصي ĕ۷۹ آن از خزانه  
o اخذĕ۱۰۰ اعتبار طرح ملی تحقيقات ويژه شبکه اطالع رسانی و دريافت Ǆتخصي ĕ۵۰ آن از خزانه 
o اخذĕ۸۰ اد شبکه و دريافتƪاعتبار اي Ǆتخصي  ĕ۴۰ آن از خزانه 
o دريافتĕ۲۳.۶اعتبار طر Ǆح ملی تحقيقات ويژه توسعه کشور  تخصي– Ŧو دريافت کامل )  پروژه۱۳(  توت

آن از خزانه 
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oيحسابی در تهران و مراکزƵ رسيدگی به کليه اسناد امور مالی سازمان و هزينه های عامالن
o راهنمای استفاده از خدمات امور مالی Ǭتهيه و تنظي
o درخواست وجه در رابطه ũو صدور بر Ǆتخصي ũدريافت بر Ûنيمه صنعتی Ûعمرانی Ûبا اعتبارت جاری

طرحهای ملی و ويژه توسعه کشورÛ اختصاصیÛ رديفهای متفرقه و ابالǗ اعتبار سازمان
oها و مراکز سازمان واريز تنخواه گردان جاری و سنواتی پژوهشکده
o پرداختها و علی الحسابهای کليه طرحهای خاتمه يافته سال ǀو سنواتی گذشته۱۳۸۰واريز پي 
oير قطعی جاری و سنواتیǙ زم جهت واريز کليه پرداختهایȅ ام مکاتباتƪان
oماه بعد جهت ارسال به ديوان محاسبات کشور و وزارت  دارائی Ǭر تا پانزدهƦحسابهای ماهانه حداک Ǭتنظي
o نهائی سال ƙحسا Ǭ۱۳۸۰تهيه و تنظي Ûو  اسناد حسابداری کليه اعتبارات جاری ǌيربƵ ǔو تحويل به مراج 

عمرانیÛ نيمه صنعتیÛ طرحهای ملیÛ اختصاصیÛ رديفهای متفرقه و ابالǗ اعتبار

 :ها ها و رويه  ـ بازنگری و اصالح روĨƿج ـ 
انƪام کارشناسی بر روی آئين نامه اجرايي طرحهای پژوهشیÛ کميته های تخصصی موضوعی و دستورالعمل 

طرح تمام وقت کارکنان سازمان
 اکƦر واحدهای سازمان و تبديل شǀ پست کارشناسی به هĠƖت علمیپيشنهاد تشکيالت جديد برای

تهيه طرح جامǔ آموزشی کارکنان سازمان و ارائه جهت تصويب
 مصوبه هيƎت دولت و وزارت متبوع ۱۶۵جمǔ آوری و ƥبت 

 : ـ مجتمعهای تحقيقاتی و پايلوتهای نيمه صنعتیĨر ـ 
يمی فاز اول مƪتمǔ تحقيقاتی فارƻ و برآورد آماده سازی انƪام عمليات باقی مانده پايلوتهای مکانيŦ و ش

اسناد مناقصه تƎسيسات مکانيکی و برقی اين پايلوتها
برداری از مƪتمǔ تحقيقاتی خراسان انƪام اقدامات ȅزم جهت تکميل فاز اول بهره

اتمام پروژه پايلوت متالوژی و تحويل موقت آن و انƪام مقدمات کميسيون تحويل قطعی
و  شامل ابنيه کاره مکانيŦ ها و انƪام مناقصه اجرای پايلوت نيمه ريزی جهت شروع وتکميل نقشه مهبرنا

تƎسيسات
ريزی جهت احداƣ پايلوت شيشه گری پيگيری و برنامه

بررسی ضرورت احداƣ و اولويت بندی و šگونگی اجرای ساختمانها و پايلوتهای نيمه صنعتی طراحی شده 
قاتی عصر انقالƙ تهراندر جانمايی مƪتمǔ تحقي
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دريافت درجه عالی به لحاǏ کيفيت در اجراÛ زمان اجرا و هزينه تمام شده پروژه پايلوت متالوژی از سازمان 
ريزی کشور و ديوان محاسبات کشور مديريت و برنامه

قالƙهای نمايشگاه دائمی سازمان در مƪتمǔ تحقيقاتی عصر ان ريزی جهت به جريان انداختن پروژه برنامه
جذƙ و بکارگيری بهينه اعتبارات برای تعمير و نگهداری ساختمانها و تƎسيسات مƪتمǔ های تحقيقاتی و 

بناهای متعلق به سازمان 
های دقيق از وضعيت موجود  مطالعه و بررسی فǊاهای جديد مورد نياز در جهت تهيه و تدوين نقشه

آن مطالعه و بررسی نيازهای ساختمانها و نوع  مرکز استانی سازمان و بدنبال ۹ساختمانی و تƎسيسات 
فǊاهای تحقيقاتی مراکز و تهيه نقشه های معماری و استراکŢر ȅزم

 : ـ تأميǰ نيروی انسانیĨهـ ـ 
 نفر از اعǊای هƖيت علمی بورسيه و طرح سربازی۸انعقاد قرارداد استخدام پيمانی برای ♦
ر از اعǊای هƖيت علمی رسمی آزمايشی به رسمی قطعی نف۴۰در خصوص تبديل وضعيت  اقدامات ȅزم انƪام♦
 نفر از اعǊای هƖيت علمی بورسيه و طرح سربازی۸اقدامات ȅزم در خصوص تبديل وضعيت ♦
 پرونده پرسنلی کارکنان پيمانی و رسمی۲۵۰بازخوانی ♦
 مورد ارتقاء علمی برای اعǊای هƖيت علمی سازمان۴انƪام مراحل ♦
♦Ǝيت علمی سازمانمت مهماهنگی و مکاتبه با هيƖای هǊاع ťيزه سازمان و ارسال مدار
 پرونده پرسنلی کارکنان پيمانی و رسمی۲۵۰بازخوانی ♦
تشکيل واحد بازنشستگی و وǑيفه بگيران و بررسی پرونده کارکنان از نظر وضعيت سوابق خدمتی♦

 :  ـ امور رفاهی Ĩو ـ 
oمعرفی کارکنان سازمان جهت استفاده از تسهيالت و امک Ûانات رفاهی و تفريحی دانشگاههای مازندارن

گيالنÛ مشهد و شيراز
oƨاوری جهت استفاده از سهميه حƆتحقيقات و فنÛمعرفی کارکنان سازمان به وزارت علوم
o ابکسرš رفاهی ǔتمƪسسات وزارتخانه در مƐدد جايگاه سازمان در بين ديگر مƪاحياء م
oيت و پيگيریƖای هǊاپگر و رايانه و خودرو  ه ازسهميهعلمی جهت استفاد معرفی اعš Ûابت و همراهƥ های تلفن
o سازمان و فروشگاههای رفاه برای Ǜير نقدی شرکت تعاونی مصرǙ بن های ماهيانه ǔنفر و ۳۶۶تهيه و توزي 

بن کمکهای Ǚير نقدی ايام ماه مبارť رمǊان و دهه مبارť فƪر
oشرکت واحد اتوبوسرانی بين ǌماهانه بلي ǔنفر از کارکنان سازمان ۳۳۰ تهيه و توزي 
oبلند مدت ǋمصرفی کارکنان سازمان به صورت اقسا ƨبرن ǔتهيه و توزي
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o ذای روزانه کارکنان سازمان و پخت و پز روزانهǙ ذا ۶۵۰ارائه سرويسǙ ƻپر 
o کارکنان سازمان۲۷اختصاص ƙهاƵ و ƙجهت سرويس ايا ƻو اتوبو ƻدستگاه مينی بو 
oای سبزǊتهراننگهداری و توسعه ف ƙتحقيقاتی عصر انقال ǔتمƪو امکانات رفاهی و تفريحی م 
o ماهانه ǌالحسنه به طور متوس Ǉقر ǟالحسنه کارکنان از طريق صندو Ǉمين وام قرƎنفر۲۰ت 
o کامل در سنين مختلف و اجرای کامل مراحل ŗکاš تشکيل پرونده درمانی برای کارکنان سازمان به منظور

 نفر از پرسنل ۲۷۰معاينه و آزمايǀ پزشکی 
o مين اجتماعی و بيمه های درمانیƎه های بيمه تšصدور و تمديد دفتر Ûǈپيگيری تعوي
oدرمانی کارکنان سازمان از بيمه دانا Ƨمعرفی و ارسال مخار Ûپيگيری
o هر ماه به ǌنفر از کارکنان مرد سازمان ۲۰۰ارائه خدمات آرايشگاهی به طور متوس 
oو نگه ťالی ۸داری از فرزندان پرسنل سازمان هر روز از ساعت ارائه خدمات مهد کود Ƭعصر و ۱۶ صب 

دعوت از کارشناسان سازمان بهزيستی جهت مطابقت با استانداردها
oنقاشی و کتابخوانی در هر روز و هماهنگی و اعزام فرزندان  اجرای برنامه Ûشعر Ûهای آموزشی از قبيل قرآن

ی فرهنگسراهاپرسنل جهت شرکت در کارهای هنری و نمايش
oجوايز در سطوح مختلف تحصيلی ǔاهدای جوايز به فرزندان ساعی کارکنان و تهيه و توزي Ǭبرگزاری مراس
oسازمان Ǭور کارکنان خانǊبزرگداشت روز زن با ح Ǭبرگزاری مراس
oور کارکنان سازمانǊبا ح ƨرت مهدی عǊبزرگداشت ميالد ح Ǭبرگزاری مراس
oنه کارکȅآموزان و پيشکسوتان و بازنشستگان برگزاری گردهمايی سا ǀتقدير از دان Ǭنان سازمان و مراس

سازمان  در دو مرحله شهريور و اسفند ماه 

 :  ـ تدارکات و نگهداری موجودی کاȅ و اموال Ĩی ـ 
 دستگاه وسيله نقليهÛ تƪهيزات مورد نيازÛ تعمير و نگهداری خودروها به ۱۳انƪام کليه اقدامات ȅزم و خريد 

 دستگاه سواری و وانتÛ تعمير و نگهداری تƎسيساتÛ مواد ۴۷ دستگاه مينی بوƻ و اتوبوƻ و ۱۱داد تع
 ƿموع به ارزƪای سبز در مǊزم رستوران و خدمات و فȅ ميليون ريال۵۹۹۱.۶مصرفی و 

 ميليون دȅر۴ فقره پرونده به ارزƿ ۴انƪام خريد ارزی از محل اعتبارات ارزی جاری به تعداد 
 ميليون دȅر۵.۳ فقره پرونده به ارزƿ ۱۰۳ به تعداد ۲۹تبصره ) ƿ( خريد ارزی از محل اعتبارات بند انƪام

 هزار دȅر۱۵۳.۷ فقره پرونده به ارزƿ ۲۶خريد حواله نقدی ارزی به تعداد 
 ƿموع به ارزƪويت در مǊنشريات و بانکهای اطالعاتی و حق ع Ûر۳۴۳.۶خريد کتبȅهزار د 

 Ǆهيزات خارجی مورد نياز سازمان مورد ۲۵ترخيƪت
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 فقره قبǈ انبار و به همان ميزان حواله و نظارت بر تحويل کاȅهای مربوǋ به تƎسيسات Û ۱۱۸۴صدور بيǀ از 
رستورانÛ خدمات و تƪهيزات مرکزی سازمان

الصاǟ برšسب اموال به کليه اموال خريداری شده پالť خور سازمان
مان و صدور مƪوز خروƧنظارت بر جابƪايی اموال در ساز

تحويل اموال اسقاطی و مازاد در سازمان مرکزی و مƪتمǔ عصر انقالƙ به انبار 
پيگيری امور اموال مراکز استانی سازمان 

ƥبت و ضبǌ صورت اموال در سيستǬ مکانيزه اموال و دفاتر مربوطه
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 ريزی توسعه فنّاوری فصل ششǬ ـ برنامه
 

وزارت "وزارت فرهنگ و آموزش عالي به ون برنامه سوم توسعه کشور  مبنی بر تغيير نام  قان۹۹در راستای اجرای ماده 
ريزي ، حمايت و پشتيباني ، ارزيابي و نظارت و بررسي و تدوين  وظايف برنامه و اضافه شدن "یورنّاعلوم تحقيقات و ف

به طبع سازمان پژوهشهای علمی و وزراتخانه ها و اولويت هاي راهبردي در حوزه هاي تحقيقات و فن آوري به وظايف  سياست
. صنعتی ايران که حوزه معاونت فنّآوری وزارت نيز محسوب می شود دارای وظايف جديد معطوف به مقوله فنّاوری گرديده است

 تشکيل ريزی توسعه فنّاوری تشکيل گرديده که اقدامات ذيل اهم فعاليتهای اين حوزه در اولين سال از اين رو معاونت برنامه
 .می باشد 

ريزی توسعه فنƆاوری سازمان تدوين و ارائه šارت سازمانی معاونت برنامه
راهبردی سازمان  فنƆاوری مندرƧ درسندبرنامه ريزی  توسعه معاونت برنامه  خطوǋ کلی وǑايف حوزه تدوين

ريزی و   برنامهريزی توسعه فنƆاوری و سياستهای اجرايی تدوين و تعيين اهداǛ سياست گذاری و برنامه
توسعه فنƆاوری مندرƧ در سند برنامه اجرايی سازمان

 ۴۰ و تعريف بيǀ از ۱۳۸۱ريزی و توسعه فنƆاوری در سال  های اجرايی حوزه معاونت برنامه تدوين برنامه
۱۳۸۱عنوان پروژه در راستای رسيدن به اهداǛ مورد نظر در سال 

 قانون برنامه سوم ۱۵۴ و ۱۰۰های مربوǋ به مواد  سنامهپيگيری و تدوين پيشنهاد برای آئين نامه اسا
ريزی و کميسيون اجتماعی هيƎت دولت توسعه کشور از طريق سازمان مديريت و برنامه

 قانون برنامه سوم توسعه کشور و ارائه آن به ۱۵۴ و Û۹۹ Û۱۰۰ Û۱۰۱ Û۱۰۲ Û۱۰۳ ۸۸تدوين اصالحيه مواد 
وزارت علومÛ تحقيقات و فنƆاوری

و تعيين مشکالت و موانǔ توسعه فنƆاوری و راهکارهای اجرايی رفǔ آنهاتدوين 
بررسی و مطالعه بر روی موضوع پارکهای علمی و تحقيقاتی 

بررسی و مطالعه بر روی موضوع استعدادهای درخشان
 عنوان موضوع ۱۲تدوين برنامه اجرايی برای ميزگردهای تخصصی برای 
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 :فهرست جداول و نمودارها 
 ۱۱...........................................................................................................................................................آن نوع حسب بر سازمان اعتبارات وضعيت ـ ۱ جدول
 ۱۱...............................................................................................................................................................آن نوع حسب بر دريافتی اعتبارات نسب ـ ۱ نمودار
 ۱۲.............................................................................................................علمی رتبه و استخدام نوع حسب بر سازمان علمی نيروی وضعيت ـ ۱.۲ جدول
 ۱۲..........................................................................................تحصيالت سطوح و استخدام نوع حسب بر سازمان پشتيبانی نيروی وضعيت ـ ۲.۲ جدول
 ۱۲.........................................................................................................................................سازمان پشتيبانی و ستادی به علمی نيروهای نسبت ـ ۲ نمودار
 ۱۳.............................................................................................................................................................................................. پژوهشي طرحهاي -۱-۱ جدول
 ۱۴.........................................................................................................................................................ارجاعي و اجرايي پژوهشي طرحهاي تعداد ـ۱ـ۱نمودار
 ۱۴.............................................................................................................................................رجاعيا به اجرايي نسبت به پژوهشي طرحهاي  ـ ۱ـ۲ نمودار
 ۱۵..........................................................................................................................................................................................صنعتي نيمه هاي طرح ـ۱ـ۲ جدول
 ۱۵..................................................................................................................................................ارجاعي و اجرايي صنعتي مهني طرحهاي تعداد ـ۱ـ۳نمودار
 ۱۶.........................................................................................................................................ارجاعي به اجرايي نسبت به صنعتي نيمه طرحهاي ـ۱ـ۴ نمودار
 ۱۶...................................................................................................................................................................آن نوع تفكيك به تائيدي طرحهاي ـ۱ـ ۵ نمودار
 ۱۷...............................................................................................اعتباری تسهيالت  از استفاده جهت شده معرفي طرحهاي تعداد و اعتبار ـ۱ـ ۶ نمودار
 ۱۷.................................................................................................................................................متقاضيان كامل گذاري سرمايه با قراردادهاي ـ۱ـ ۳ جدول
 ۱۸.......................................................................................................................................متقاضيان كامل گذاری سرمايه با قراردادهاي تعداد ـ۱ـ۷ نمودار
 ۱۸..............................................................................................................خصوصي به يدولت نسبت -متقاضيان كامل سرمايه با قراردادهاي ـ۱ـ۸ نمودار
 ۱۹.................................................................تحقيقاتي متمركز و متفرقه رديفهاي از  گيري بهره با تحقيقاتی های طرح تعداد و اعتبارات ـ۱ـ۹ نمودار
 ۲۰................................................................................................................................مختلف های دستگاه به يافته اختصاص ارآموزیک آمار ـ۱ـ۱۰ نمودار
 ۲۱..............................................................................................................................................................مراکز و ها پژوهشکده نام و اجرا کدهای ـ۱ـ۴ جدول
 ۲۲.....................................................................................................................................................................................پژوهشی های طرح ـ ۱ ـ الف ـ ۱ جدول
 ۳۵...........................................................................................................................................................................صنعتی نيمه های طرح ـ ۱ ـ الف ـ۲ جدول
 ۳۹........................................................................................................................................................................................تائيدی های طرح ـ ۱ ـ الف ـ۳ جدول
 ۴۴............................................................................................................................ اعتباری تسهيالت از استفاده متقاضی های طرح  ـ ۱ ـ الف ـ ۴ جدول
 ۴۶.....................................................…………………………………………متقاضيان کامل گذاری سرمايه با قراردادهای ـ ۱ـ ب ـ۱ جدول
 ۶۲........................................................................................... تحقيقاتی متمرکز رديفهای از استفاده و مشترک تحقيقاتی های طرح ـ ۱ ـ ب ـ ۲جدول
 ۷۰.........................................................................................اجرايی و توليدی مهندسی و فنی توان از استفاده حداکثر قانون اجرای ـ ۱ ـ ب ـ ۳ جدول
 ۷۲.......................................................................................................................................کشور خارج از فنی دانش خريد قانون اجرای ـ ۱ ـ ب ـ ۴ جدول
 ۷۴.....................................................................................................تخصصی های زمينه تفکيک به شده برگزار های دوره و ها سمينار ـ۲ـ الف ـ۱نمودار
 ۷۵...............................................................................................................................................................علمی کنفرانسهای و سمينارها ـ ۲ ـ الف ـ۱ جدول
 ۷۸......................................................................................................................................................................آموزشی و علمی های دوره ـ ۲ ـ الف ـ۲ جدول
 ۸۱...................................................................................................................................................................................شده منتشر کتابهای ـ ۲ ـ ب ـ ۱ جدول
 ۸۲..................................................................................................................................................................................شده ارائه آمارمقاالت  ـ ۲ ـ ج ـ ۱ نمودار
 ۸۳...........................................................................................................................................................................................شده ارائه مقاالت ـ ۲ ـ ج ـ۱ جدول
 ۱۰۲..........................................................................................................................خوارزمی جشنواره در کننده شرکت آمارطرحهای  ـ ۳ ـ ب ـ ۱ نمودار
 ۱۰۲............................................................................................................خوارزمی جشنواره تخصصی کميته منتخب آمارطرحهای  ـ ۳ ـ ب ـ ۲ نمودار

 




