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 مقدمه 
 

 بيسـت و يكـم        قرن  ابتدایاينک در . آشنا گرديدند .... تقريبأ از دهه پاياني قرن بيستم بود كه مردم دنيا با مفاهيمي همچون دهكده جهاني، عصر ارتباطات و                 

 و بدين جهت ناگزير است در اين تالش  فنّاوري، مواجه بوده وانسان معاصر بيش از گذشته با پديده تغييرات لحظه اي و شگفت آور در حوزه هاي گوناگون علم

فراگير هر چه بيشتر خود را با اين تغييرات همگام و همسو نمايد تا در مسابقه اي ناخواسته، با مقصدي بي انتها بتواند جايگاهي در خـور و شايسـته خـويش                                

 در مقايسه با ديگران چه ميزان است ؟به راستي سهم ميهن عزيز ما ايران در اين تالش فرا ملّيتي و تحوالت آني . فراهم آورد

از وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری و وزارت پست و تلگراف و تلفن بـه وزارت                     ,اگر چه تغيير نام دو وزارتخانه حساس كشور         

امری الزم و در راستای هدف فوق  قابـل  , رتباطات و فناوري اطالعات ا, تحقيقات , ارتباطات و فناوری اطالعات و  بهره گيري آنان از واژه هاي كليدي فناوري             

 در محصول تحقيق پژوهشگرانی که در خدمت  سازمانهاي علمـي و تحقيقـاتي كشـور    دبنابراين پاسخ سوال را باي.   كافي نمی باشد اًولي يقين, ارزيابي است  

 . هستند جستجو نمود

 در ايـن  .كه در راستای اهداف فوق  انجام شده اسـت  ,برای معرفي كوششهايي تدوين گرديده     , ی و صنعتی ايران    پژوهشهای علم   سازمان ۱۳۸۲كارنامه سال   

تحقيقات و فناوری به منظور تقويت رسالت اصلی سازمان         , سال اساسنامه سازمان با توجه به سياست برنامه های توسعه کشور و مأموريت جديد وزارت علوم                 

 بـا  ۱۸/۵/۸۲ برای عملی کردن سياستها و برنامه ها در زمينه ايجاد فناوری مجدداً مورد بازنگری و تجديد نظر قرار گرفـت و در تـاريخ       به عنوان نهاد حمايتی   

 .دربرگيرنده دو محور عمده و جدا از هم می باشد ,  تغييراتی که در اساسنامه جديد بوجود آمده .دوازده ماده و تبصره به تصويب رسيد 

ه پژوهشکده های سازمان مربوط می گردد که پروژه های تحقيقاتی در زمينه اولويتهای فناوری در جهت اهداف برنامه های توسعه کشور درقالـب                        محور اول ب  

ـ       , می توان اميدوار بود که با امکانات مالی         ,  تعريف و اجرا  می شود          پژوهشگاه فناوری تهران  مجموعه ای بنام     پژوهشـگاه  , از  اعتباری و ساير منابع مـورد ني

 .وظايف و مأموريت های محوله و پيش بينی شده را  اجرا  و چرخهای تحقيق و توسعه را با سرعت بيشتری به حرکت در آورد 

 آنهـا بـه   مبتکران و نوآوران و هـدايت , در اين بخش حمايت از طرح ها و ايده ها و انديشه های نو  محققان    . به نقش حمايتی سازمان باز می گردد        دوم  محور  

 .منظور بروز خالقيت ها و رشد و شکوفايي استعدادها و کارآفرينی برای دانش آموختگان جوان مدنظر می باشد

در حوزه معاونت تحقيق و فناوری سازمان پـيش بينـی           » صنعتی و فناوری    , مديريت امور مراکز علمی     « بستر و ساختار مناسب برای اين منظور تحت عنوان          

, بهره گيری از فناوريهای روز و پيشرفته و در نهايـت اسـتقالل صـنعتی                ,  است  به بار نشستن تالشهای فوق الذکر موجب  ارتقاء صنعت ملی               اميد. گرديده    

 . کشور گردد ... اقتصادی و سياسی 

 توليد علم راه رسيدن به چشمگير تری را درنقش, تالش  انديشمندان ما در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور بر آن است که با توجه به تحوالت اخير 

 .، دانش و فنّاوريهاي جديد ايفا نمايند 

 : بخش تنظيم شده است که عبارتند از ۴مجموعه کارنامه در 

 معرفی و آشنايي با سازمان شامل اطالعاتی در مورد  ، آمار نيروی انسانی ، و جداول فعاليتهای علمی و پژوهشی  •

 معاونتها و دفتر فناوری اطالعات و شبکه علمی کشور ,  سازمان شامل دفتر رياست عملکرد واحدهای ستادی •

 عملکرد پژوهشکده های سازمان •

 ضمايم •

تـداوم ايـن     بر مبنای تغييرات لحاظ شده در اساسنامه و استفاده از نقطه نظرات و پيشنهادات خوانندگان محترم صورت گرفته کـه                      ۸۲تدوين کارنامه سال    

 .در بهبود کيفيت کارنامه های آتی ياری خواهد کرد همکاری ما را 
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 معرفی سازمان
 سـازمان    ، های علمی و ضرورت دستيابی به فناوری ملی و به منظور توسعة صنعتی کشور و رفع وابستگی                  توجه به نياز روز افزون کشور به امر تحقيق در زمينه          با  

در سال  توجه به مقتضيات    بر اساس تجارب ده ساله و با        تأسيس و اساسنامه آن     با تصويب شورای انقالب اسالمی       ۱۳۵۹پژوهشهای علمی و صنعتی ايران در سال        
 و  برق و کامپيوتر ، صنايع شيميايی، مکانيک، کشاورزیشامل پژوهشکده ۵هم اکنون سازمان دارای . ای گسترش آموزش عالی به تصويب رسيدر توسط شو۱۳۷۰

 .دمی باشژی ر مواد و متالو و بيوتکنولوژیشامل   گروه علمی٢ مطالعات و تحقيقات فناوری و 
 

 ناهداف سازما
هدف اصلی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران ، حمايت از ايجاد فناوری در سطح ملی خواهد بود و برای اين منظور می کوشد تا از طريق اعمال حمايتها و                              

وآوری ، به کارگيری نتايج تحقيقات و تعامل بهره ور و مؤثر عرضه و تقاضای فناوری، زمينه های رشد خالقيت و ن ارائه تسهيالت و فراهم آوردن ترتيبات الزم برای
 .تجاری کردن فناوری های حاصل از تحقيق و توسعه را در يک فضای رقابتی فراهم آورد 

 

 وظايف اصلی

 فراهم کردن زمينه های به کارگيری مؤثر نتايج تحقيقات از طريق حمايت از تکميل چرخه تحقيق تا توليد 
مؤسسات و شرکتهای کارآفرين و هدايت فعاليت , محققين کارآفرين , مبتکرين ,  مالی و اجرائی به مخترعين ارائه تسهيالت علمی و فنی وپشتيبانی و  

 آنها درجهت تحقق اولويتهای ايجاد فناوری
 تقويت و تشويق بخش خصوصی در انجام فعاليتهای ايجاد فناوری 
شی و افزايش قدرت ريسک پذيری سرمايه گذاران در برنامه های ايجاد ارائه تضمين های حقوقی و مالی به صاحبان ايده و يا دستاوردهای پژوه 

 فناوری
 ايجاد سازوکارهای حمايتی از طريق سازماندهی تشکيالت و امکانات مناسب اين نوع حمايتها در سازمان از جمله مراکز نوآوری و مراکز رشد 
 مشاوره ای و مديريت ايجاد فناوری, ی  مهندس–گروهها و مؤسسات خدمات فنی , کمک به توسعه و گسترش مراکز  
 ارائه خدمات اطالع رسانی ، ايجاد ارتباط و همکاری مؤثر با عرضه کنندگان و متقاضيان ايجاد فناوری 
 تقويت و گسترش پژوهشکده های فناوری با شخصيت حقوقی مستقل به منظور انجام تحقيقات توسعه فناوری در زمينه اولويتهای ملی کشور 
همايشها و کارگاههای تخصصی به منظور توسعه منابع انسانی در عرصه های مختلف ايجاد , و ترويج دوره های آموزشی کاربردی و حرفه ای برگزاری  

 فناوری
 خوارزمیبين المللی ايجاد زمينه های الزم برای ارائه فناوری حاصل از تحقيق و توسعه از طريق برپايي نمايشگاه ها و جشنواره ها ، از جمله جشنواره  
منطقه ای و بين المللی در زمينه موضوع فعاليت , در سطح ملی  فناوری – فنی با سازمانها و مراکز پژوهشی –گسترش همکاری در روابط علمی  

 سازمان
 

 ارکـان ســازمان
 .ن همکاری می نمايند  می باشند که طبق شرح وظايف مصوب ، با سازمامانزسا رئيس و مانزساشامل هيئت امناء ، شورای  
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 آمار فعاليتهای علمی و پژوهشی سازمان
 

 و گروههای علمی سازمان به تفکيک پژوهشکده هاطرح های  ‐۱‐۱جدول
 

  پژوهشکده ها 

 نوع طرح
برق و 
 کامپيوتر

صنايع 
 شيميايي

 کشاورزی مکانيک
مطالعات و 
تحقيقات 
 فناوری

 بيوتکنولوژی
مواد و 
 متالورژی

 جمع

 ۲۸ ۲ ۳ ۲ ۳ ۴ ۱۱ ۳ اجرايي
 پژوهشی

 ۱۱ ۰ ۲ ۰ ۱ ۵ ۳ ۰ ارجاعی
 ۹ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۴ ۳ اجرايي

 نيمه صنعتی
 ۱۲ ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۷ ۱ ارجاعی

 ۴۴ ۱ ۰ ۰ ۱۳ ۲۲ ۲ ۶ تأئيدی
 ۷ ۰ ۲ ۰ ۰ ۴ ۰ ۱ طرح های متقاضی استفاده از تسهيالت اعتباری

 ۶۶ ۱ ۶ ۷ ۱۲ ۱۰ ۲۷ ۴ قراردادهای منعقده با ساير دستگاهها
 ۱۷۷ ۶ ۱۴ ۹ ۳۰ ۴۷ ۵۴ ۱۸ جمع

 
 و گروههای علمی تفکيک پژوهشکده ها به  وضعيت طرح های سازمان ‐۱‐۲جدول

 
 

  وضعيت طرح 

 خاتمه يافته جديد ادامه سال قبل
 گروه/ پژوهشکده 

 نيمه صنعتی پژوهشی نيمه صنعتی پژوهشی نيمه صنعتی پژوهشی
 جمع

 ۱۱ ۰ ۴ ۱ ۰ ۳ ۳ برق و کامپيوتر

 ۴۷ ۶ ۱۶ ۱ ۵ ۱۰ ۹ صنايع شيميايي

 ۱۳ ۰ ۲ ۱ ۳ ۱ ۶ مکانيک

 ۷ ۱ ۱ ۱ ۲ ۰ ۲ کشاورزی

 ۵ ۰ ۳ ۰ ۱ ۰ ۱ و تحقيقات فناوریمطالعات 

 ۹ ۲ ۱ ۰ ۲ ۱ ۳ بيوتکنولوژی

 ۴ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۲ متالورژیمواد و 

 ۹۶ ۹ ۲۷ ۵ ۱۳ ۱۶ ۲۶ جمع

 
 و گروههای علمی تفکيک پژوهشکده ها  بهقراردادهای منعقده با ساير دستگاههای اجرايي ‐۱‐۳جدول

 
 

 مشخصات قرارداد

 تعداد گروه/پژوهشکده  وضعيت قرارداد جرايينوع دستگاه ا

 خاتمه راکد جاری خصوصی دولتی

 ۰ ۲ ۲ ۰ ۴ ۴ برق و کامپيوتر

 ۷ ۱ ۱۹ ۳ ۲۴ ۲۷ صنايع شيميايي

 ۴ ۰ ۶ ۱ ۹ ۱۰ مکانيک

 ۰ ۰ ۱۲ ۰ ۱۲ ۱۲ کشاورزی

 ۶ ۱ ۱ ۰ ۷ ۷ مطالعات و تحقيقات فناوری

 ۲ ۰ ۱ ۲ ۱ ۳ بيوتکنولوژی

 ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ متالورژیمواد و 

 ۱۸ ۴ ۴۲ ۶ ۵۷ ۶۳ جمع
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 و گروههای علمی  پژوهشکده هاسازمان به تفکيک علمی فعاليتهای  ‐۱‐۴جدول
 

 مقاله تعدادکتب
 گروه / پژوهشکده 

 تعداد
 خارجی داخلی ترجمه تأليف سمينارها و کنفرانسها

 دوره های
 علمی

 ۸ ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ برق و کامپيوتر

 ۰ ۹ ۱۲ ۲ ۱ ۵۴ صنايع شيميايي

 ۱ ۸ ۱۰ ۰ ۰ ۵ مکانيک

 ۱ ۱۱ ۱۰ ۰ ۱ ۲ کشاورزی

 ۱ ۳ ۲ ۰ ۱ ۷ مطالعات و تحقيقات فناوری

 ۴ ۷ ۱۷ ۰ ۰ ۱۱ بيوتکنولوژی

 ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ متالورژیمواد و 

 ۱۵ ۴۲ ۵۴ ۲ ۳ ۷۹ جمع

 
  و گروههای علمی خدمات علمی و فنی به تفکيک پژوهشکده ها‐۱‐۵جدول 

 

 آزمايش کارشناسی مشاوره گروه /پژوهشکده

 ۳۳ ۶۸ ۴۳ امپيوتربرق و ک

 ۸۶ ۱۰۳ ۱۸۰ صنايع شيميايي

 ۶ ۱۵۸ ۱۷ مکانيک

 ۴ ۱۱۰ ۵۱ کشاورزی

 ۰ ۰ ۰ مطالعات و تحقيقات فناوری

 ۰ ۰ ۰ بيوتکنولوژی

 ۱۱ ۶ ۶ متالورژیمواد و 

 ۱۴۰ ۴۴۵ ۲۹۷ جمع
 
 
 

صنايع شيميايي

۳۰٪

مکانيک

۲۷٪

کشاورزی

۱۷٪

مطالعات و تحقيقات فناوری

۵٪

بيوتکنولوژی

۸٪

مواد و متالورژی

۳٪
برق و کامپيوتر

۱۰٪

 

 روههای علمیو گ  طرح های سازمان به تفکيک پژوهشکده ها‐۱‐۱نمودار 
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جديد ادامه سال قبل خاتمه يافته

 
 و گروههای علمی طرح های پژوهشی سازمان به تفکيک پژوهشکده هاوضعيت  ‐۱‐۲نمودار 
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 و گروههای علمی ای نيمه صنعتی سازمان به تفکيک پژوهشکده هاطرح هوضعيت  ‐۱‐۳نمودار 
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مکانيک

۱۶٪

کشاورزی

۱۹٪

مطالعات و تحقيقات فناوری

۱۱٪

بيوتکنولوژی

۵٪

مواد و متالورژی

۲٪

صنايع شيميايي

۴۱٪

برق و کامپيوتر

۶٪

 
 و گروههای علمی راردادهای منعقده با ساير دستگاههای اجرايي سازمان به تفکيک پژوهشکده هاق‐۱‐۴نمودار 
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سمينارها کتب مقاالت دوره های علمی 

 
 و گروههای علمی   فعاليتهای علمی سازمان به تفکيک پژوهشکده ها‐۱‐۵نمودار 

 وضعيت نيروی انسانی سازمان
  به تفکيک نوع استخدام يئت علمیآمار اعضای ه ‐۱‐۶جدول 

 

 جمع ليسانس فوق ليسانس دکتری مدرک تحصيلی
 

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن جنسيت

 ۳۰ ۱۰ ۲ ۱ ۷ ۵ ۲۱ ۴ رسمی قطعی

 ۲۶ ۵ ۰ ۰ ۱۶ ۳ ۱۰ ۲ رسمی آزمايشی

 ۲۰ ۱ ۰ ۰ ۴ ۰ ۱۶ ۱ پيمانی

نوع استخدام
 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ساير

 ۷۶ ۱۶ ۲ ۱ ۲۷ ۸ ۴۷ ۷ جمع 

 ۹۲:                                                                                                                                                                                                                         جمع کل 
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  به تفکيک نوع استخدام ير هيئت علمی غاعضاءآمار  ‐۱‐۷جدول 
 

 جمع زير ديپلم ديپلم فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس دکتری مدرک تحصيلی
 

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن جنسيت

 ۱۴۰ ۳۳ ۳۹ ۰ ۴۴ ۴ ۹ ۰ ۳۳ ۱۴ ۱۳ ۱۴ ۲ ۰ رسمی قطعی

 ۴ ۵ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۴ ۰ ۱ ۰ ۰ رسمی آزمايشی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ روز مزد

 ۶۳ ۱۹ ۵۲ ۲ ۱۱ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ پيمانی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ قانون کار

نوع استخدام
 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ساير

 ۲۰۷ ۵۷ ۹۲ ۲ ۵۵ ۱۷ ۱۰ ۰ ۳۵ ۲۵ ۱۳ ۱۵ ۲ ۰ جمع 

 ۲۶۴:                                                                                                                                                                                                    جمع کل                                                 

 می  آمار اعضای هيئت علمی به تفکيک مرتبه عل‐۱‐۸جدول 
 

 مدرک تحصيلی جمع ساير ليسانس فوق ليسانس دکتری
 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن جنسيت

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ استاد

 ۳ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲ دانشيار

 ۴۲ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۲ ۴ استاديار

 ۳۰ ۱۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۲۶ ۸ ۲ ۱ مربی

ی
مرتبه علم

 

 ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ مربی پژوهشيار

 ۷۶ ۱۶ ۲ ۱ ۰ ۰ ۲۷ ۸ ۴۷ ۷ جمع

 ۹۲:                                                                                                                                                                                                    جمع کل 

دکتری; ۵۴; %۵۹

ليسانس; ۳; %۳

فوق ليسانس; ۳۵; %۳۸

 
  اعضای هيئت علمی به تفکيک مدرک تحصيلی‐۱‐۶نمودار 

زير ديپلم; ۹۴; %۳۴

ديپلم; ۷۲; %۲۷

فوق ديپلم; ۱۰; %۴

دکتری; ۲; %۱

ليسانس; ۶۰; %۲۳

فوق ليسانس; ۲۸; %۱۱

 
  اعضای غير هيئت علمی به تفکيک مدرک تحصيلی‐۱‐۷نمودار 
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 ١٠

 روابط عمومی
 

  انجام شدهقداماتا  هارئوس فعاليت

همكاري در برگزاري سمينارها و 
 كارگاههاي آمـــوزشي

 .اولين و دومين همايش سياستهاي كلي اولويتهاي فنّاوري كشور  •
 . و كارگاه آموزشي آنPCTسمينار  •
 .گردهمايي معاونين پژوهشي دانشگاهها و مراكز علمي و رؤساي پاركهاي تحقيقاتي •
 .اه آموزشي به همراه كارگUNCTADسمينار  •
 .زنبور عسل جشنواره وسمينار •
 ه بيوتكنولوژيگروسمينار دو روزه  •

 مـراســم
 . افتتاح درمانگاه مجتمع وافتتاح اتوماسيون اداري, گردهمايي هاي علمي همكاري در  •
 ويژه به مناسبت های مختلفبرگزاري مراسم  •

همكاري و هماهنـگي در برنامه 
 بازديدهــا

از پژوهشكده هاي ... ف علمي از قبيل محققين، دانشجويان، دبيران، دانش آموزان و بازديد گروههاي مختل •
 .سازمان

 .بازديد پرسنل سازمان از شانزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران •
 . همراه از مجتمع تحقيقاتي عصر انقالبئتبازديد وزير علوم سودان و هي •
 پژوهشكده سازمان چند از همراه و هيئت بازديد مدير عامل بانك صنعت و معدن  •
 .بازديد هيات هندي از مجتمع تحقيقاتي عصر انقالب •

 جلسات و سخنــرانيها
 .هياتهاي امناء دانشگاهها و مراكز علمي، تحقيقاتي سراسر كشور نشست •
 .فوق العاده روساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي نشست •
 .ن ها و مجامع علمي در سازمان مركزيهمكاري در برگزاري جلسات و سخنراني هاي انجم •

 تايـپ و تكثيـر

سسات آموزشي و ؤگاههاي آموزشي براي دانشگاهها، م و كارPCT سمينار CDتكثير و توزيع نوار ويدئويي و  •
 .مراكز علمي ديگر

 . شماره خبرنامه سازمان١١تهيه و تنظيم مطالب، طراحي، چاپ و توزيع  •
 . سازمان١٣٨١چاپ كارنامه سال  •
 راحي كارت شناسايي سازمان با هماهنگي حراستط •

 سايــر فعاليتــها

هفدهمين  و PCTدعوت ازخبرنگاران صدا و سيما و رسانه هاي ارتباط جمعي براي تهيه اخبار سمينار  •
 . جشنواره بين المللي خوارزمي

 .في در سطح جامعههماهنگي و همكاري در تهيه فيلم تاريخچه جشنواره بين المللي خوارزمي به منظور معر •
از جمله هماهنگي با صدا و سيما و برنامه ريزي الزم به منظور مصاحبه با پژوهشگران و معرفي كارهاي آنان  •

 .  زنان كارآفرينمعرفی
 .شركت در نمايشگاه هفته پژوهش  •
  انجام تمامی امور مربوط به سمعی و بصری تبليغات سازمان •
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 ١١

  ارزشيابیدفتر نظارت و
 

  انجام شدهاقدامات  هارئوس فعاليت

  و ارزيابینظارت

  سال گذشته ۱۰ارزيابی پژوهشکده های سازمان در  •
 و تهيه جداول آماری و مقايسـه        ۸۱ و   ۸۰ارزيابی عملکردتحقيقاتی دوساله سازمان مربوط به سالهای         •

  سال عملکرد سازمان۲
 يه گزارش آماری اخذ گزارش ده ماهه عملکرد پژوهشکده ها و ته •
سات شورای علمی و شورای مديران پژوهشکده ها برای اجرای مصوبه های صورتجلبررسی و پيگيری  •

 آن
پژوهشکده ها ، معاونت ها و مديران واحدها به منظور آشنايي با گردش کار ، موانع                نشست با رؤسای     •

بـا  تـرين ايـن جلسـات       و مشکالت و ارائه راهکارها و پيشنهادات برای رفع ايـن مشـکالت عمـده                
 ، بيوتکنولوژی ، دفتر تحقيـق و فنـاوری ،   متالورژیپژوهشکده های برق و کامپيوتر ، شيمی ، مواد و   

 .  بوده است سازماندفتر ارتباط با صنعت و معاونتهای 
وتر و مکانيک با شورای سازمان در خصوص نقد يبرگزاری جلسه مشترک پژوهشکده ها ی برق و کامپ    •

 کرد اين دو پژوهشکده و تهيه گزارش نهايي آنو بررسی عمل
معاونـت اطالعـات علمـی و         دفتر ارتباط بـا صـنعت ،         ۸۲شش ماهه اول سال     اخذ گزارش عملکرد     •

 تهيه گزارش از آنها, ... نوآوريها ، دفتر فنی و عمران ، امور اداری و 
 گونگی اجرای آناخذ برنامه ريزی فعاليتهای شش ماهه دوم دفتر فنی و عمران و پيگيری چ •

  سازمان و سايتتهيه کارنامه

  سازمان۱۳۸۱و تدوين کارنامه سال تهيه  •
 ۱۳۸۲هماهنگی و برنامه ريزی برای تهيه کارنامه سال  •
 در فرمـت    ۸۱ تـا    ۷۱به انضمام کارنامه سـالهای      )به صورت وب سايت   ( ۱۳۸۱  کارنامه سال     CDتهيه   •

PDF  
 ۸۲ مربوط به کارنامه سال انجام تغييرات در فرم های •
 اصالح سايت دفتر نظارت و ارزشيابی   •
انجام هماهنگی های اداری و برگزاری جلسات با پژوهشکده ها و واحد های سـتادی جهـت تکميـل                    •

 سايت سازمان

  و پرسشنامه هاگزارشات تهيه 

 ضاء هيئت علمی  آماری از طرح های تحقيقاتی ، ارزيابی پژوهشکده ها و عملکرد اعهایتهيه گزارش •
 تکميل پرسشنامه مرکز اطالعات و مدارک علمی ايران •
  پژوهشکده ها و اعضاء هيئت علمی ۸۱ تا ۷۱تهيه گزارشی از طرح های خاتمه يافته از سال  •
بررسی و تکميل پرسشنامه شاخص های خرد ارزيـابی علـم و فنـاوری در دانشـگاهها و مؤسسـات                     •

   فرهنگی آموزش عالی برای شورای عالی انقالب
 برای شورای عالی انقالب فرهنگی سال گذشته ۱۰تهيه گزارش فعاليتهای حمايتی سازمان در  •

 ساير امور محوله
 ، وضعيت سايت دفتـر نظـارت و ارزشـيابی و    ۸۱تهيه متن های خبری در خصوص چاپ کارنامه سال          •

  سازمانخبرنامهدرج در سايت سازمان برای 
 PDF به فرمت ۷۵ تا ۷۱تبديل کارنامه های سالهای  •
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 دبيرخانه هيات امنا و هيات مميزه سازمان
 

هاي علمي اعضاي هيات علمي به منظور ارتقا مرتبه ، تبديل وضعيت استخدامي از رسمي آزمايشي            يكي از وظايف دبيرخانه هيات مميزه سازمان بررسي صالحيت        
در قالـب برگـزاري     ... آزمايشي ، فرصت مطالعاتي ، بورس تحصيلي ، احتساب سنوات خـدمت و              به رسمي قطعي ، تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي            

همچنـين فعاليتهـاي مربـوط بـه       .باشد كه شرح فعاليتهاي كميسيونهاي ذيربط درجداول مربوط اشاره شده است            جلسات كميسيونهاي تخصصي هيات مميزه مي     
 .رسد  ين دبيرخانه به انجام ميهيات امنا و كميسيون دائمي هيات امنا نيز توسط ا

 

 شده انجام اقدامات فعاليتها رئوس

   :تخصصي های كميسيون
 پايه علوم -

 فنی و مهندسی  -

 علوم انسانی  -

 کشاورزی -

 : های مربوط به پرونده بررسي

  مرتبه ارتقا  •

  استخدامي وضعيت •
  مطالعاتي فرصت از استفاده •
 تحصيلي بورس از استفاده •
  خدمت سنوات احتساب •

 سازمان مميزه هيات

  علمي هيات اعضاي مرتبه ارتقا •

 علمي هيات مراتب احراز براي شرايط واجد كارشناسان استخدامي وضعيت تبديل دستورالعمل تصويب •
  استخدامي وضعيت تبديل منظور به علمي صالحيت تائيد •
  استادياري مرتبه احراز منظور به علمي صالحيت تائيد •
  علمي هيات اعضاي استخدامي وضعيت تبديل دستورالعمل تصويب •
 مميزه هيات تخصصي كميسيونهاي اعضاي ترميم •
  مطالعاتي فرصت از استفاده درخواست تائيد •

 امنا هيات دائمي كميسيون

 ١٣٨٢ شهريورماه پايان تا فناوري و علم پاركهاي بودجه عملكرد گزارش ارائه پيشنهاد •

 سازمان رئيس اختيار در سازمان انيعمر و جاري ازاعتبارات درصدي تخصيص پيشنهاد •
 فناوري و علم پاركهاي و سازمان ١٣٨٢ سال اختصاصي و جاري تفضيلي بودجه تصويب •
 سازمان عمراني طرحهاي از اعتبارات باقيمانده تكليف تعيين •
 شـوراي  مصـوبه  و ٢١/٢/١٣٨٢ مـورخ  امنـا  هياتهاي هماهنگي شوراي جلسه دوازدهمين مصوبات مفاد طرح •

 رسبو مركزي
 بـه  امنـا  هيـات  سـوي  از آن بـه  مربوط هاي  اصالحيه و سازمان تفضيلي بودجه تصويب اختيار تفويض تائيد •

 دائمي كميسيون

 كارگزيني احكام تائيديه

  استخدامي وضعيت تبديل •

  آزمايشي رسمي  حكم صدور •
 مرتبه ارتقا •
  خدمت سنوات احتساب •

  رسمي لميع هيات اعضاي ترفيع بررسي • علمي هيات اعضاي ترفيع
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 بخش دوم
 معاونت تحقيق و فناوری
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 دفتر تحقيق و فناوری ‐۱‐۱‐۱جدول 
 

 

 نيمه صنعتی پژوهشی ملی

 ارجاعی اجرايي ارجاعی اجرايي ارجاعی اجرايي

 انواع طرح
 
 

 تعداد تعداد تعداد ١تعداد تعداد تعداد فعاليتها

 ۴۰ ۴ ۱۳ ۳۱ ‐ ‐ کارشناسی طرح ها جهت تصويب

 ‐ ۶ ‐ ۱۳ ‐ ۳ کارشناسی طرح ها جهت اختتام

 ‐ ۵ ‐ ۱۳ ‐ ۳ کارشناسی طرح ها جهت افزايش زمان و اعتبار

 ‐ ‐ ‐ ۳۹ ‐ ‐ کارشناسی طرح ها جهت تسويه حساب

 ۴ ۱ ۲ ۸ ‐ ‐ )قراردادهای منعقده اجرای طرح(طرح های مصوب 

 ۴ ۱ ‐ ‐ قراردادهای واگذاری نتايج طرح هاو دانش فنی

 ‐ ۳ ‐ ۲ زديد از طرح هابا

 کارشناسی طرح های تأئيدی متقاضی وام
 طرحهای تعداد کل

 پيشنهاد شده
 در مصوب تعداد

 سازمان
 تحتتعداد 
  در دفتربررسی

 تحتتعداد 
 در صندوقبررسی

 در تعداد مصوب
 صندوق

 ۱۲ ۱ ۴ ۱۴ ۲۱   تکنولوژیوام از صندوق مالی توسعه

 
 
 
 
 
 
  

                                                 
 . تعداد طرح های قيد شده جهت طرح های مورد بررسی تعداد طرح های در دست بررسی و بررسی  شده می باشند ‐۱
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 های دفتر مرکزی ارتباط با صنعت با اعتبار صد در صد بيرونی قرارداد ‐۱‐۲‐۱جدول 

 
 

 
 پژوهشی

 نام واحد  رديف جديد از سالهای گذشته 

 تعداد تعداد
 ۲ ۱۰ مکانيک ۱

 ۲ ۱۰ بيوتکنولوژی ۲

 ___ ۴ برق و کامپيوتر ۳

 ___ ۳ مواد و متالورژی ۴

 ___ ۵ مطالعات و تحقيقات فناوری ۵

 ___ ۶ کشاورزی ۶

 ۳ ۱۲ صنايع شيميايي ۷

 ___ ۵ دفتر ارتباط با صنعت ۸

 ۷ ۵۵ جمع

 
 

 گزارش جذب و پذيرش طرح ها ‐۱‐۲‐۲جدول 
 

                                           نوع
 پژوهشکده

 جمع نيمه صنعتی پژوهشی تأئيدی

 ۴۳ ۸ ۴ ۳۱ برق وکامپيوتر

 ۴۰ ۶ ۱۶ ۱۸ صنايع شيميايي

 ۵۵ ۲ ۱۴ ۳۹ مکانيک

 ۸ ۳ ۳ ۲ کشاورزی

 ۹ ۳ ۵ ۱ بيوتکنولوژی

 ۵ ‐ ۵ ‐ مطالعات و تحقيقات فناوری

ژیرمواد و متالو  ۳ ۴ ۵ ۱۲ 

 ۱۷۲ ۲۷ ۵۱ ۹۴ جمع
 

 
  از توان فنی و مهندسی کشوراستفاده  اجرای قانون حداکثر‐۱‐۲‐۳جدول 

 

ف
 نتيجه بررسی تاريخ پاسخ زمينه تخصصی دستگاه متقاضی عنوان تجهيزات ردي

 مجوز ورود ۱۶/۲/۱۳۸۲ برق و کامپيوتر شرکت راه آهن  دستگاه سيستم سوئيچ شبکه داده ها۱۰۲خريد  ۱

 ____ دردست بررسی "    " سازمان نقشه برداری کشور  دو فرکانسهGPS دستگاه گيرنده ۱۰۷خريد  ۲

  "    " "    " "          "  دستگاه گراويمتر مطلق۳خريد  ۳

  "     " "    " "         " راويمتر نسبی دستگاه گ۲خريد  ۴
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  اجرای قانون خريد دانش فنی از خارج از کشور‐۱‐۲‐۴جدول 
 
 

ف
 دستگاه متقاضی عنوان دانش فنی ردي

زمينه 
 تخصصی

 تاريخ پاسخ
نتيجه 
 بررسی

۱ 
فرموالسيون ساخت بسته افزودنی به روغن موتور در 

 API SG/CDسطح 
 پژوهشگاه صنعت نفت

يع صنا
 شيميايي

 مجوز ورود ۳/۳/۱۳۸۲

 "   " ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ پتروشيمی شرکت مديريت صنايع پتروشيمی )گريد پليمری(توليد اتيلن  ۲

۳ 
فرآيند تصفيه ته مانده برج تقطير برج خالء با 

 هيدروژن
شرکت ملی مهندسی و ساختمان 

 نفت ايران
"   " ۵/۱۲/۱۳۸۲ "   " 

 "   " "   " "   " "          " رج خالء با هيدروژنفرآيند تصفيه نفت گاز سنگين ب ۴

 "   " "   " "   " "          " )کت کراکر(فرآيند شکست مولکولی  ۵

 "   " "   " "   " "          " فرآيند تصفيه نفتای سبک با هيدروژن ۶

 "   " "   " "   " "          " فرآيند ايزومراسيون نفتای سبک ۷

 "   " "   " "   " "          " تصفيه نفتای سنگين با هيدروژنفرآيند  ۸

 "   " "   " "   " "          " فرآيند احيای پيوسته کاتاليزور ۹

 "   " "   " "   " "          " فرآيند تصفيه نفت سفيد با هيدروژن ۱۰

  ""   "   " "   " "          " فرآيند تصفيه نفت گاز با هيدروژن ۱۱

 "   " "   " "   " "          " فرآيند جداسازی پروپيلن ۱۲

 "   " "   " "   " "          " فرآيند گوگرد سازی ۱۳

 "   " "   " "   " "          " فرآيند توليد هيدروژن ۱۴

۱۵ 
فرآيند تصفيه محصوالت واحد شکست مولکولی با 

 هيدروژن
"          " "   " "   " "   " 

 ______ در دست بررسی "   " "          " شيرين سازی گاز مايع ۱۶

 ______ "   " "   " "          " واحد ايزومريزاسيون ۱۷

 ______ "   " "   " "          " واحد بنزين سازی از طريق تبديل کاتاليستی ۱۸

 ______ "   " "   " "          " واحد گوگرد زدايي از نفتا ۱۹

 ______ "   " "   " "          " واحد گوگردزدايي از نفت سفيد ۲۰

 ______ "   " "   " "          " واحد گوگرد زدايي از گازوئيل ۲۱

 ______ "   " "   " "          " واحد بازيافت و توليد گوگرد ۲۲

 
 طرح های ويژه  ‐۱‐۲‐۵جدول 

                                                                                                                                                                                              

 ويژه

 ارجاعي اجرايي

                  انواع طرح 
 
 

 تعداد تعداد    فعا ليت ها

 ‐ ‐ ها جهت تصويبكارشنا سي طرح

 ۱ ۱ كارشناسي طرحها جهت اختتام

 ‐ ‐ كارشناسي طرحها جهت افزايش زمان و اعتبار

 ۱ ۱ كار شناسي طرحها جهت تسويه حساب

 ۵ ۵ ) منعقده اجراي طرح قراردادهاي(طرحها ي مصوب 
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 ت امور مراکز علمی، صنعتی و فناوریيريمد

 
ـ يت هاي فعال وآغاز نمود  ٢٨/٨/٨٢خ يت خود را رسماً از تاري فعالي و فناوري، صنعتيامور مراکز علمت يريد مدي جديالتيبراساس ساختار تشک  ـ  ي علم

  :گرديد انجامري بشرح زيياجرا
س مرکز رشـد    ي تأس ي برا يل فرم درخواست صدور موافقت اصول     ي سازمان در خصوص تکم    يت ها يرير مد ي سا ي با همکار  ي کارشناس يتهايانجام فعال  ـ۱

 . سازمان ي فناورياواحده
 گسـترش   يق شـورا  ي از طر  ٧/١٢/٨٢ مورخ   ١٠٣ـ٣٥٧٢ نامه شماره    يطکه   سازمان   ي فناور ياساسنامه مصوب مرکز رشد واحدها    تالش برای صدور     ـ۲

 . به سازمان ابالغ گرديديقات و فناوريوزارت علوم، تحق
شـگاه هـا در محـل       ين آزما ي ا ي و سپس استقرار و راه انداز      يعه فناور ت از توس  ي حما يشگاه ها يس آزما ي تأس ييب طرح و برنامه اجرا    ين و تصو  يتدو ـ۳

تال يجيبخش د (ک  ي الکترون يتي حما يشگاههاي آزما ي برا يشگاهي اتاق آزما  ٥اختصاص  .  عصر انقالب  يقاتيک واقع در مجتمع تحق    يساختمان شماره   
 مجـدد  ي و مقدمات راه انداز يوتکنولوژي و ب  ي، کشاورز ييع غذا ينا و ص  يميه مواد، ش  ي و تجز  ي، متالوگراف )کروپروسسور و بخش قدرت و آنالوگ     يـ م 
 همکـاران  ي با همکار١٣٨٢شگاهها در طول سه ماهه آخر سال ين آزماي ايد خارج يل خر يزات و وسا  ي از ابزار، تجه   ييبخشها. يکروسکوپ الکترون يم

 .است شده يه انداز راي مورد نظر نصب و در موارديشگاههايل و در آزماي تحويمحترم بخش بازرگان
 و نقـش  ي علم و فناور يگاه مراکز رشد و پارکها    يت و جا  يمأمور  اهداف و  ي عصر انقالب تهران در خصوص معرف      يقاتي مجتمع تحق   در شي هما يبرگزار ـ۴

 . يآن در ارتقاء سطح فناور
ن سـاختار   ي،  تـدو   يمـه صـنعت   ي ن ي طرحهـا  وه نامه ين ش يع، شرکت در جلسات مربوط به تدو      يق و توسعه وزارت صنا    يش مراکز تحق  يشرکت در هما   ـ۵

 ..... . و Techno-Market فن بازار  و يالتيتشک
گـاه معاونـت    ينـه جا  يران در زم  ي دانشگاه، صنعت و دولت در ا      ين کنگره سرتاسر  ي در هفتم  ي و فناور  ي، صنعت ير امور مراکز علم   ي مد يه سخنران يارا ـ۶

 . ها SMEت از ي وزارت علوم در حمايفناور
 و سـاختمان مرکـز      ينه ساز يه نقشه به  ي منجر به ارا   که سازمان   ي فناور ي محل استقرار مرکز رشد واحدها     يسات در خصوص آماده ساز     جل يبرگزار ـ۷

 . شده استي مستقل آماده سازي واحد فناور٣٠ استقرار ي مجتمع براي ساختماني از مجموعه هايکين نقشه يدر ا. رشد سازمان شد
 .  سازماني پژوهشکده هاي با رؤسايت از توسعه فناوري حمايشگاههاي آزمايرم تفاهم نامه همکايه و تنظيته ـ۸
 »  و مرکز رشديت از توسعه فناوري حمايشگاههايت مستقل و مرتبط در خصوص آزماي دو سايطرح راه انداز « ي و آماده سازيطراح ـ۹
ـ االت و مباحث امجموعه مستندات و مق. زدي پارکها و مراکز رشد در اراک و يش رؤسايشرکت در هما  ـ۱۰  اسـتفاده عالقمنـدان و   يش بـرا ين دو همـا ي

 . باشديه ميهمکاران قابل ارا
 . سازماني فناوري اعضاء مرکز رشد واحدهاي انتخاب و معرف ـ ۱۱
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 بخش سوم
 معاونت اطالعات علمی و نوآوريها
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 مديريت امور بين الملل
 

 ۱۳۸۲اقدامات انجام شده در سال  موضوع فعاليت

 برنامه ريزي و برگزاري كارگاههاي آموزشي 
 المللي بين

   .WIPOبرگزاري كارگاه بين المللي آموزشي ثبت اختراع با مشاركت   •
  .UNDPرگاه بين المللي آموزشي سياستگذاري در علوم و فناوري با مشاركت برگزاري كا •

  هماهنگي بازديدهاي هيات هاي خارجي

برنامه ريزي جهت بازديد هيات هاي خارجي شركت كننـده در كارگـاه هـاي آموزشـي فـوق از                     •
 .سازمان هاي داخل كشور

 معاون وزيـر     و علوم كشور سودان  بازديد هيات هاي خارجي از سازمان پژوهش ها از جمله وزير             •
  .علوم کشور هندوستان

 هاي بين المللي  برنامه ريزي و همكاري

 از سـوي آکـادمي علـوم    (Excellent Centre)پذيرش سازمان پژوهشها به عنوان مرکز عالي  •
 (TWAS)جهان سوم 

 .المللي خوارزمي  جشنواره بينخارجيهاي بخش   و هماهنگيارتباطاتكليه  •
 .ا آكادمي علوم  چهارده كشور خارجيمكاتبه ب •

  شركت در نشستهاي سازمانهاي بين المللي
  در چينAPCTTشرکت در نشست  •
 تاسيس دفتر شبکه آسيا و اقيانوسيه طب سنتي و فرآوري گياهان دارويي •

  تفاهم نامه ها
 , فنالند  آكادمي علوم   ,هاي علمي و فناوري با كشور سودان      امضاي يادداشت تفاهم نامه همكاري       •

  APCTT , هندوستان

 دفتر شبکه آسيا و اقيانوسيه طب سنتی و فرآوری گياهان دارويی 

 تشکيل پايگـاه    , ميالدی ۲۰۰۳در چارچوب همکاري های بين المللی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران با سازمان های تحت پوشش سازمان ملل، در سال                      
ايـران، چـين، هنـد،    ( کشـور عضـو   ۱۴اين شبکه بـا  . ی و فرآوری گياهان دارويی به سازمان پژوهشها واگذار شده استمرتبط شبکه آسيا و اقيانوسيه طب سنت   

 :اهداف زير را دنبال می کند ) پاکستان، مالزی، اندونزی، تايلند، فيليپين، ويتنام، بنگالدش، نپال، مغولستان، کره جنوبی و سری النکا
 .ه انتقال فناوری و تبادل متخصصين و کارشناسان در زمينه طب سنتی و فرآوری گياهان داروييهمکاری کشورهای عضو در زمين. ۱
همکاری های فنی و صنعتی بين شرکتهای کوچک و متوسط، مؤسسات تحقيقات و توسعه و ساير مؤسسه های ذيربط در    زمينه طب سنتی و فرآوری گياهان                             . ۲

 .دارويی 
 .اروهای گياهی و تجارت آنها بين ساير کشورهای عضومعرفی محصوالت طب سنتی و د. ۳
همکاری و تبادل اطالعات در زمينه استفاده پايدار از منابع طبيعی و حفظ تنوع زيستی، تحقيقات و توسعه، کنترل کيفيت و استاندارد کردن توليـد داروهـای                       . ۴

 .سنتی، حمايت از مالکيت معنوی و دانش سنتی
 

 انجام شده اقدامات  هارئوس فعاليت

 نشست ها
 کشور عضو در شهر وهان کشور چين برگـزار شـده و يادداشـت          ۱۴ با شرکت    APTMNetجالس  ا •

 . طی مراسمی به امضا رسيد(MoU)تفاهم 

 ساير فعاليتها

 راه اندازی دفتر شبکه در مجتمع تحقيقاتی عصر انقالب  •
 طراحی پايگاه های مرتبط در کشورهای عضو •
 هت کمک به تشکيل شبکه های مرتبط  برگزاری کارگاه فنی ج •
 طراحی زيرپايگاه های مرتبط در ايران  •
 تهيه بروشور اطالعات شبکه به دو زبان فارسی و انگليسی •
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  در دفتر آموزشخالصه  فعاليت هاي انجام شده
 

 

 مالحظات فعاليتهاي انجام شده موضوع برنامه رديف

 انجام شده است  مورد۲۸ سفرهاي علمي ١

  به تصويب رسيده است١ كتاب٤  مورد٥ ي كتاببررس ٢

٣ 
معرفي كاركنان دردوره آموزشي و همچنين 

هاي آموزشي خارج از  شركت در كارگاه
 سازمان

 انجام شده است نفر ١٩ نفر۳۰

٤ 
 ها بررسي وضعيت تحصيلي بورسيه

 اعطاء بورس تحصيلي داخل و خارج
 انجام شده است  نفر ٦٤

٥ 
ورس واگذاري توسعه اعالم شرايط دو نوع ب

 اسالمي و يونسكو
 انجام شده است مورد ٢  نفر داخل٢ نفر خارج ١

٦ 
معرفي يك نفر جهت استفاده از بورس 

(IDB) 
 

 انجام شده است  نفر١

٧ 
هيات  معرفي اعضاي: تحصيالت تكميلي

 علمي به دانشگاههاي داخل
 انجام شده است  نفر١١

 هاي آموزشي برگزار شده دوره ٨
 

 برگزار شده است ره دو۷

  مورد انجام شده٣ فرصت مطالعاتي، بررسي پرونده متقاضيان ٩
 موافقت ١٣٨٢يك مورد براي سال 

 شده است

١٠ 
بازديد از پژوهشكده هاي صنايع شيميايي و 

 مواد
 

 انجام شده است  مورد٤

١١ 
بررسي چاپ مقاالت در مجالت علمي 

 المللي  بين
 انجام شده است معاونت پژوهشي وزارت متبوع مورد به ١٣ مورد و ارسال ١٩

 تهيه دستورالعمل اجرايي ١٢

 : در ارتباط با موارد زيرتهيه دستورالعمل اجرايي
 استفاده کنندگان از سفرهای علمی •
 طرح تشويقی چاپ مقاالت •
 گردش کار فرصتهای مطالعاتی •
 کمک سازمان به فعاليتهای مرتبط به توسعه فناوری •
 آموزشیپرداخت حق الزحمه  •

 انجام شده است

 انجام شده است  نفر ٣٥ ها كارآموزي ١٣

 
 

 
 

 
 

                                                 
 : عناوين کتابهای مصوب‐۱
 نهادي پژوهشكده صنايع شيميايياستخراج با فاز جامد جهت تجزيه پيش  ‐
 مباحثي از كاربرد دشمنان طبيعي در كنترل بيوتكنولوژيك آفات، پژوهشكده كشاورزي ‐
 اي بر حقوق مالكيت فكري و فناوري زيستي ، پژوهشكده مطالعات و تحقيقات فناوري مقدمه ‐
  شبيه سازي در انسان و جانوران پيشنهادي پژوهشكده بيوتكنولوژي ‐
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 سفرهای علمی خارج از کشور ‐۲‐۳‐۱جدول 
 
 

ف
ردي

 

  لغايت تاريخاز تاريخ  کشور‐شهر  محل اشتغال عنوان سفر نام و نام خانوادگی

 ٣/٨٢/لغايت ٢٨/٢/٨٢ ـآلمان فرانكفورت صنايع شيميايي پژوهشكده ٢٠٠٣المللي آخما  ارايه مقاله دركنگره بين محمود قاهري ١

 ٧/٦/٨٢لغايت  ٤/٦/٨٢ بنوتو ـ ايتاليا پژوهشكده كشاورزياي حيوانات مزرعه هاي پرورش سيستم المللي كنگره بين درششمين مقاله ارايه محمدرضا سنجابي ٢

 ١/٤/٨٢لغايت ١٦/٤/٨٢ مادريد ـ اسپانيا پژوهشكده مكانيك THERMEO 2003المللي  ارايه مقاله در كنفرانس بين شاهين خدام ٣

 ١٦/١/٨٢ت  لغاي١١/١/٨٢ روتردام ـ هلند پژوهشكده كشاورزيهاكميسيون كدكس كش المللي باقيمانده آفت بين جلسه درسي وهفتمين شركت بهرام تفقدي نيا ٤

 ١٥/١/٨٢ لغايت ٧/١/٨٢ آلمان پژوهشكده مكانيك شركت در دوره آموزشي نيروگاه خورشيدي اله آزاد عزت ٥

 ١٢/٧/٨٢ لغايت١٢/١/٨٢ مالزي پژوهشكده صنايع شيميايي  ماهه٦بورس كميسيون ملي يونسكو جهت فرصت مطالعاتي   صدر بشيري العابدين زين ٦

 ٤/٤/٨٢ لغايت ٢/٤/٨٢ ـ تركيه استامبول پژوهشكده برق وكامپيوتر ت دركنفرانس بين المللي كاربرد كنترلشرك علي اكبر جمشيدي فر ٧

٢٣/٣/٨٢ لغايت٢١/٣/٨٢ هلند پژوهشكده صنايع شيميايي هاي آن المللي شير و فراورده شركت در كنفرانس بين محمدرضا كوشكي ٨

 ري براي توسعهشركت دركمسيون علوم و فناو حسيني حاج اله حجت ٩
و  ريزي برنامه معاون

 فناوري توسعه
١٩/٢/٨٢ لغايت ١٥/٢/٨٢ سوييس

 ٧/٦/٨٢ لغايت ٢/٦/٨٢ باسل ـ سوييس پژوهشكده صنايع شيميايي بصورت پوستر مقاله ارايه جهت كنگره بيوتكنولوژي  دريازدهمين شركت  هما ترابي زاده ١٠

 ٧/٦/٨٢ لغايت ٢/٦/٨٢ باسل ـ سوييس پژوهشكده صنايع شيميايي بصورت پوستر مقاله ارايه  جهت ه بيوتكنولوژيكنگر دريازدهمين شركت سهيال شكراله زاده ١١

  محمدحسن ايكاني ١٢
شركت در چهارمين كنگره اروپايي مهندسي شيمي جهت ارايه مقاله بصورت 

 پوستر
 ٣/٧/٨٢ لغايت ٣٠/٦/٨٢ گرانادا ـ اسپانياپژوهشكده  صنايع شيميايي

 ١٢/٦/٨٢ لغايت ١٠/٦/٨٢ ولتا ـ مالت پژوهشكده كشاورزي WSEASالمللي رياضيات كاربردي  ارايه مقاله در چهارمين كنفرانس بين  بهرام تفقدي نيا ١٣

 ٢/٨/٨٢ لغايت ٨٢ /٨/ كره جنوبي پژوهشكده بيوتكنولوژي المللي بيوتكنولوژي ارايه مقاله در كنگره بين  حميده افقي ١٤

 المللي كيفيت ارايه مقاله در هشتمين كنگره بين  زادهحسين حسين ١٥
و مطالعات،تحقيقات پژوهشكده

 فناوري
١٦/٧/٨٢ لغايت ١٤/٧/٨٢ دوبي

٢٥/٧/٨٢ لغايت١٩/٧/٨٢ سودان پژوهشكده بيوتكنولوژي جهت بررسي چگونگي همكاري مشترك درزمينه علمي ، فني و بهداشتي  نسرين معظمي ١٦

 كت در دوره آموزشي انتقال تجربيات كشور كره جنوبيشر  ابراهيم معيني ١٧
و مطالعات،تحقيقات پژوهشكده

 فناوري
٢٦/٧/٨٢ لغايت ٢١/٧/٨٢ كره جنوبي

 ارايه مقاله در سمينار ارتقاي كاربردي علوم و تكنولوژي حسيني حاج اله  حجت ١٨
و مطالعات،تحقيقات پژوهشكده

 فناوري
 ١١/٨/٨٢ لغايت ٥/٨/٨٢ تونس

  عباسعلي نصرالهي ١٩
درگردهمايي  مقاله ارايه

 انستيتوكشاورزي و شده حفاظت هاي كشت در آفات تلفيقي كنترل المللي بين
 ١٤/٩/٨٢ لغايت ٩/٩/٨٢ آگاديرـ مراكش پژوهشكده كشاورزي

٣٠/٩/٨٢ لغايت ٢٨/٩/٨٢ تنريف ـ اسپانيا ه كشاورزيپژوهشكد المللي كاربرد كامپيوتر و رياضي در بيولوژي ارايه مقاله در كنفرانس بين  بهرام تفقدي نيا ٢٠

 ٢١/٩/٨٢ لغايت ١٠/٩/٨٢ الهور ـ پاكستان پژوهشكده بيوتكنولوژي المللي بيولوژي مولكولي شركت در كارگاه بين  مسعود فالح پور ٢١

 ٧/١٠/٨٢ لغايت ١/١٠/٨٢ پاكستان و كامپيوترپژوهشكده برق  هاي علوم و فناوري هاي مشترك در زمينه شركت در نشست همكاري  حسن انتظاري ٢٢

 هاي مشترك در زمينه هاي علوم و فناوري شركت در نشست همكاري  جعفر ميلي منفرد ٢٣
سازمان پژوهشهاي علمي و 

 صنعتي
 ٧/١٠/٨٢ لغايت ١/١٠/٨٢ پاكستان

 ٧/١٠/٨٢ لغايت ١/١٠/٨٢ پاكستان رت علوموزا هاي مشترك در زمينه هاي علوم و فناوري شركت در نشست همكاري  مينا آراميده ٢٤

 بازديد از كشور سودان كوهيان...  عطاء ا ٢٥
سازمان پژوهشهاي علمي و 

 صنعتي
١٦/١٠/٨٢ لغايت ١٢/١٠/٨٢ سودان

  حميده افقي ٢٦
المللي بيواتيك و پنجمين كنگره آسيايي  ارايه مقاله در نهمين كنگره بين

 بيواتيك
٢٧/١١/٨٢ لغايت ٢٣/١١/٨٢ نژاپ پژوهشكده بيوتكنولوژي

١/١١/٨٢ لغايت ٢٦/١٠/٨٢ هندوستان پژوهشكده كشاورزي جهت راه اندازي سومين تور فناوري  سنجابيمحمدرضا ٢٧

١٢/١٢/٨٢ لغايت ٨/١٢/٨٢ فرانسه پژوهشكده كشاورزي المللي گاو هلشتاين ـ فرانسه ارايه مقاله در يازدهمين كنفرانس بين  محمدرضا سنجابي ٢٨
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 كتابخانه و مركز اسناد و مدارك علمي
 

 

  انجام شدهاقدامات  هارئوس فعاليت

 خريد و اشتراك منابع

 عنـوان   ٨٥ و خريـد     ٨٢ ارديبهشـت    ٢٤ تا   ١٤المللي كتاب تهران از تاريخ        شركت در شانزدهمين نمايشگاه بين     •
 بهمن  ٢٧ تا   ٢٤نشگاهي از تاريخ    عنوان كتاب فارسي و شركت در نمايشگاههاي كتب كاربردي دا         ١٥كتاب التين،   

 عنوان كتـاب  ١٠٠ اسفند در دانشگاه تربيت مدرس و درخواست خريد بيش از ٢٤ تا ٢٠در نمايشگاه بين المللي و  
 التين

  عنوان مجله فارسي٥٨ عنوان و تمديد اشتراك ٦اشتراك جديد  •
ن سـفارش داده شـده بـا مشـاركت           بار بازنگري در عنـاوي     ٢، شامل   ٢٠٠٤نجام امور اشتراك مجالت التين سال        •

 ها و همكاري در انتخاب كارگزار مناسب و عقد قرارداد نمايندگان پژوهشكده
 ٢٠٠٣ تا ٢٠٠٠گيري براي دريافت يا تعيين تكليف كسري مجالت سالهاي  يپ •
كه مقـاالت مجـالت و       )  ١٣٨٢نسخه تك كاربره سال   (هاي فشرده سيستم اطالع رساني نمايه         خريد و نصب لوح    •

 .شود  داخلي به صورت تمام متن در آن ارائه مي  هاي روزنامه
 براي دسترسي به مقاالت تمام متن كليـه مجـالت   WLS و Scientific Articlesرساني  اشتراك پايگاه اطالع •

 اي شيراز چاپي كتابخانه منطقه
، سفارش و دريافـت  اشتراك استانداردهاي جهاني و برقراري دسترسي روي شبكه مجتمع براي جستجو، انتخاب      •

 الكترونيك عنوان مورد نظر بدون نياز به مراجعه به كتابخانه
 روز كردن موجودي كتابخانه گردآوري آخرين نگارش استانداردهاي ملي براي تكميل يا به •
 با امكان دسترسـي بـه مقـاالت    ٢٠٠٦ تا ٢٠٠٤ براي سالهاي Science Direct اشتراك سه ساله بانك اطالعاتي  •

  سال٤ با پوشش همزمان Elsevier عنوان مجله  ١٢٠٠ن تمام مت
 online به صورت Infotrac و Taylor & Francisاشتراك پايگاههاي اطالعاتي   •
 افزاري هاي فشرده آموزشي و نرم  عنوان لوح فشرده، شامل لوح٦١تهيه  •

 ها و تجهيزات  خريد سيستم

  امور بازرگانينصب سيستمهاي حفاظتي ضد سرقت و ضد حريق با همكاري •
افـزار مناسـب، همكـاري در خريـد،           افزاري كتابخانه، شـامل انتخـاب نـرم         اندازي سيستم جامع نرم     نصب و راه   •

 پايگاه، ويرايش اطالعات تبديل    ٩افزاري سيستم، همكاري در نصب و تبديل اطالعات           كردن نيازهاي سخت    فراهم
با نصب اين سيستم، جستجو و انجام امور رزرو و امانت           . عاتي پايگاه اطال  ٢ها و بازنگري كلي       شده در كليه پايگاه   

خصوص براي اعضـاء خـارج از    پذير و استفاده از كتابخانه به سازمان امكانwebsiteاز طريق اينترنت با اتصال به       
 .  مجتمع بسيار تسهيل شده است

 ازرگاني، فاكس، پرينتر و كامپيوتر با همكاري امور بCD-Writerتجهيز كتابخانه به  •

  خدمات فني

، ) عنوان ٤٩٩٢موجودي  ( عنوان كتاب فارسي   ٢٠١سازي و سازماندهي      نويسي، ثبت، ورود اطالعات، آماده      فهرست •
 ) عنوان١٧٠٠٧موجودي ( عنوان سند التين ٧٥٧، ) عنوان٩٦١٣موجودي ( عنوان كتاب التين٣٨٧

 شـماره مجلـه   ٤٠٥و ) ٢٠٠٣وان اشتراك سال  عن١١٨( شماره مجله التين     ٥١٢ثبت، ورود اطالعات و سازماندهي       •
 )اشتراك جاري  عنوان١٥٢( فارسي 

  عنوان از استانداردهاي داخلي٣٢٤نويسي، ثبت، ورود اطالعات  فهرست •

  امانت و اشاعه اطالعات

 مورد، استفاده ٢٦٤ CD مورد، امانت ١٦٤٢ مورد، مطالعه كتاب ٣٨٩ مورد، امانت مجله ٤٣٩٥امانت كتاب  •
  مورد٥٠٠٠ مورد و مطالعه مجله و روزنامه حدود ٢٣٥ ازاسناد

  مورد١٦٩٣هاي فشرده   مورد، اينترنت و لوح١٩١٠هاي داخلي  جستجوي اطالعات از پايگاه •
 ) نفر٣٥٣تعداد كل اعضاء (  نفر ٦٤ نفر، تمديد عضويت ٥٧عضويت جديد  •
 د مور٢٢هاي مختلف  ها از دانشگاه تهيه مقاله براي همكاران پژوهشكده •
  مورد١٤ها  ارسال مقاله براي دانشگاه •

 ها ديگر فعاليت
 برگزاري نمايشگاهي از كتب خريداري شده •
كردن شرايط مناسب بـراي انجـام    مهاي جديد و چيدمان مجدد و فراه    گسترش فيزيكي كتابخانه با افزودن قفسه      •

  ساله توسعه كتابخانه٥بهينه برنامه 
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 طرح های خارجی طرح های داخلی گروه علمی رديف
طرح های ايرانی مقيم 

 خارج
 جمع

 ١٣٥ ١٨ ‐ ١١٧ برق و كامپيوتر ١

 ١٣٢ ١٣ ‐ ١١٩ مكانيك ٢

 ١٣٣ ٢٤ ‐ ١٠٩ علوم انساني ٣

 ٩٣ ٤٦ ٢ ٤٥ كشاورزي ٤

 ٥١ ٢١ ٥ ٢٥ علوم پزشكي ٥

 ٨١ ‐ ‐ ٨١ طرحهاي ويژه ٦

 ٥٩ ٢٤ ١ ٣٤ علوم پايه ٧

 ١٠١ ٢٨ ٣ ٧٠ صنايع شيميايي ٨

 ٢٨ ٤ ١ ٢٣ عمران ٩

 ٣٢ ٧ ‐ ٢٥ ژي و موادرمتالو ١٠

 ٢٠ ١٠ ۲ ٨ بيوتكنولوژي ١١

 ١٠ ٣ ١ ٦ صنايع ١٢

 ٢٠ ٢ ‐ ١٨ هنر ١٣

 ٨٩٥ ٢٠٠ ١٥ ٦٨٠ جمع
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 بخش چهارم
 معاونت اداری و مالی
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 مديريت امور اداری
 : اداره کارگزينی هيئت علمی  ‐  

 

 اقدامات انجام شده رئوس فعاليتها

 صدور احکام
افزايش ضريب حقـوق و تبـديل       ,مأموريت تحصيلی  داخل و خارج از کشور        •

ترفيـع و اصـالحيه هـا        , حتسـاب سـنوات    ا , ارتقاء مرتبه علمی     , وضعيت
 برقراری کمک هزينه اوالد , برقراری و قطع فوق العاده مديريت ,انتقالی,

 

 :اداره کارگزينی غير هيئت علمی   ‐
 

 اقدامات انجام شده رئوس فعاليتها

 صدور احکام
 ,استخدام , انتصابات , ارتقاء گروه , سنوات, افزايش ضريب حقوق  •
 ناسان با اعضاء هيئت علمیهم طرازی کارش •
 فوق العاده سختی شرايط محيط کاربرقراری  •

 و بازنشستگیبيمه  ساير فعاليتها 
 انجام امور مربوط به  بيمه و بازنشستگی   •
 رسيدگی به امور مهدکودک •
 رسيدگی به امور درمانگاه •

 

 فتر فنی و عمراند
 

 اقدامات انجام شده رئوس فعاليتها

 يساز بازسازي و بهينه

عمليات ساخت پاركينگ مقابل دفتر رياسـت تـا پايـان مرحلـه زيرسـازي و آسـفالت محوطـه                    % ٨٠انجام   •
اين پروژه به لحاظ طراحي معماري و محاسبات مربوطه منحصر بفرد بـوده  (جوشكاري و نصب سايبانهاي آنها  

 ).و ارزش معماري خاص دارد
 %.٥٠ شمالي و جنوبي و انجام آن تا   طبقه ز عمليات محوطه سازي در محوطه پشت ساختمانهاي هشتآغا •
 .اخت و نصب جايگاه جديد مخزن سوخت پايلوت متالورژيس •
 مجتمـع تحقيقـاتي و انجـام    ٥غربي از ساختمانهاي شماره  سازي بلوك جنوب غاز عمليات بازسازي و بهينه آ •

يت اموربازرگاني طراحي و    برداري و استقرار مدير     اين پروژه جهت بهره   % (٧٠بيني شده تا سقف       عمليات پيش 
 ).سازي شده بود كه به علت تغيير كاربري آن براي استفاده مركز رشد سازمان متوقف شده است بهينه

تحويل موقت عمليات ساختماني ساختمان تعاوني مصرف جديـد سـازمان واقـع در ضـلع شـرقي مجتمـع                     •
 .تحقيقاتي

اين پـروژه   (  نفر ١٢٠ به ظرفيت    ١تر ساختمان شماره    تئا  سازي سالن آمفي    طراحي و اجرا و تحويل موقت بهينه       •
 ).سازي به لحاظ طراحي معماري و محاسبات مربوطه منحصر بفرد بوده و ارزش معماري خاص دارد بهينه

 طرحهاي عمراني

 توسـط  ٥هاي معماري براي ساختمان مركـز رشـد مسـتقر در سـاختمان شـماره              نظارت برتهيه تقشه   •
 .ريزي اجراي پروژه آورد الزم و نيز تهيه مقدمات و برنامهمهندسين مشاور و تهيه بر

سـازي و تعميـرات اساسـي         تهيه و تنظيم اليحه بودجه عمراني جهـت انجـام ادامـه عمليـات بهينـه                •
 .ريزي ساختمانهاي مجتمع تحقيقاتي، ساختمان مركزي به سازمان مديريت و برنامه

اخـذ و گشـايش رديـف اعتبـاري مسـتقل از            بررسي كامل طرحهاي عمراني اجرا نشده سازمان جهت          •
 . پروژه مجزا١٠ريزي كشور و انجام مكاتبات و مراجعات الزم در اين رابطه براي  سازمان مديريت و برنامه

راهبري، سرويس و نگهداري 
 تاسيسات

هاي تاسيساتي و مكانيكي و برقـي مجتمـع           نظارت برانجام عمليات سرويس و نگهداري و راهبردي سيستم         •
 ..يقاتي و ساختمان مركزيتحق

. هاي شيمي و بيوتكنولوژي هاي موجود در موتورخانه عقد و اجراي قرارداد بازسازي بخشي از نواقص و كاستي •
 . بازسازي و تعميرات اساسي موتورخانه مركزي مجتمع تحقيقاتي شامل ديگهاي موجود و موتورپمپها و غيره •
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 مديريت امور بازرگانی
 

 دامات انجام شدهاق رئوس فعاليتها

 خريدهاي خارجي

 انعقاد قرارداد و گشايش اعتبار دو فقره سرويس لينك اينترنت ماهواره اي جهت شبكه علمي كشور  •
  ميالدي ٢٠٠٤و ٢٠٠٣اشتراك نشريات خارجي براي سال  •
 اشتراك ساالنه بانكهاي اطالعاتي و عضويت در مجامع بين المللي  •
  حواله هاي ارزي خريداري شده از گمركات كشور ترخيص كاالي اعتبارات اسنادي و •
 اعتبارات اسنادي و حواله هاي ارزيهای پيگيري و اقدامات الزم جهت تسويه حساب پرونده  •

 خريدهاي داخلي

خريد تجهيزات شبكه علمي كشور از محل اعتبارات تكفا و پيگيري انعقاد قراردادها و نظارت بر اجراي                  همناقصبرگزاري   •
  تحويل و تحول تجهيزات مربوط قرارداد و

 پروژه هاي شبكه علمي كشور از محل اعتبارات تكفا و پيگيري انعقاد قراردادهـا و تحويـل پـروژه و                     اتمناقصبرگزاري   •
 تسويه حساب آنها 

پژوهشكده ها ، دفتر فنـاوري اطالعـات ، شـبكه علمـي        ( پيگيري خريد تجهيزات مورد نياز واحدهاي مختلف سازمان          •
 .... ) كتابخانه ، امور فرهنگي و رفاه ، روابط عمومي ، امور اداري ، دفتر فني و عمران و كشور ، 

 خريد لوازم و مصالح ساختماني جهت تعميرات و نگهداري ساختمانهاي مجتمع و ساختمان مركزي  •
 خريد لوازم و مواد مصرفي سازمان  •

 خدمات و پشتيباني

 همكاري در برگزاري جشنواره بين المللي خوارزمي و پرداخت هزينه هاي مربوط  •
 پيگيري امور مربوط به خريد يك دستگاه آمبوالنس و يكدستگاه آتش نشاني  •
 تهيه نرم افزار جديد انبار و ثبت كليه خريدهاي داخلي و خارجي سازمان و صدور قبض انبار و حواله انبار •
 جهت فروش تجهيزات و لوازم و مواد مازاد بر نيازبرگزاري مزايده عمومي  •
  مربوط به امور پشتيباني اتمناقصانجام  •
 پيگيري امور مربوط به انعقاد قرارداد تأمين نيرو و نظارت بر اجراي آن  •
 نظارت بر اجراي صحيح قراردادهاي پشتيباني و تأمين نيرو در طول سال •
 . دستگاه ميني بوس توسط شركت پيمانكار صورت مي گيرد٣٢وسيله نظــارت بر امور اياب و ذهاب پرسنل كه به  •
  پرس٦٢٠تهيه مواد غذائي و نظارت بر طبخ و توزيع غذاي پرسنل روزانه حدود  •
 مورد در طـول     ٣٠پذيرايي و برگزاري سمينارها و اردوها و كارگاههاي آموزشي برگزار شده در سازمان به تعداد بيش از                   •

 سال  
  خط موجود ١٧ با شركت مخابرات در خصوص FXانعقاد قرارداد  •
 پيگيري اخذ مجوز استفاده از بي سيم راديوئي ما بين مجتمع و سازمان مركزي •
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  مالی امورمديريت
 
, رت علـوم درآمدهای اختصاصی و ساير رديفهـای عمـومی و اعتبـارات ابالغـی از سـوی وزا     , عمرانی, ـ دريافت اعتبارات تخصيص يافته بودجه جاری  ١

تسـجيل و حوالـه و انجـام مراحـل          , تعهـد , تـامين اعتبـار   , تحقيقات و فناوری و مصرف آن طبق قوانين و مقررات مربوطه پس از طی مراحل تشخيص               
 حسابداری

 ـ انجام امور جاری در حداقل زمان ممکن و اصالح روشهای گردش کار و ايجاد سيستمهای کنترلی صحيح در پرداختها٢
 ه موقع حقوق و مزايای پرسنل و مابه التفاوتها و ساير پرداختهای پرسنلیـ پرداخت ب٣
 ـ حسابرسی اسناد ارسالی سنواتی مراکز و انجام مکاتبات و پيگيريهای مکرر جهت واريز تنخواه سنواتی آنان٤
 کشور و وزارت دارائیسازمان و ارائه بموقع به ديوان محاسبات  ٨٢ماهانه سال   و ٨١ـ تهيه و تنظيم حساب نهائی سال ٥
 ـ تهيه و تنظيم حساب سازمان و ارائه به موقع به ديوان محاسبات کشور و وزارت دارائی٦
 ـ پيگيری برای واريز پيش پرداختها و علی الحسابهای سنوات قبل و وصول مطالبات سازمان٧
 ـ ارائه گزارشات و آمارهای مورد نياز مديران سازمان٨
 Windows 2000  به محيط MS ـ DOS از محيط  ـ اصالح سيستم صدور چک٩
ـ هماهنگيهای الزم با معاونت تحقيق و فناوری جهت انتقال کليه سوابق قراردادهای تحقيقاتی و نيمه صنعتی مراکز سابق به سازمان مرکزی و پرداخت ١٠

 اقساط باقيمانده در قالب انعقاد متمم قرارداد به مجريان طرحهای مذکور
 م بايگانی ريلی و بازسازی بايگانی اسناد از تاسيس سازمان تاکنون  ـ نصب سيست١١
 ـ ايجاد بايگانی مکاتبات و دبيرخانه ذيحسابی١٢
 ـ برگزاری کليه مناقصات و مزايده های انجام شده در سازمان١٣
 فقـره   ٦٤ در قالـب انعقـاد       ٥٠٣٦١٤رديـف   ) کفات(ـ ارائه راهکارهای الزم جهت مصرف اعتبارات دريافتی طرح گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات               ١٤

 قرارداد با دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی سراسر کشور
ـ برنامه ريزی الزم جهت تحويل و تحول کليه سوابق مالی پروژه مجتمع تحقيقاتی عصر انقالب مرکز خراسان از سازمان پژوهشهای علمی و صـنعتی                         ١٥

 شالده و مشاور توسعه و عمران, سويه حساب مالی پروژه مذکور در قالب شرکتهای فوالد ساختمانايران به پارک علم و فناوری خراسان و ت
 ـ ارائه طريق الزم جهت بهبود گردش کار و صدور احکام ماموريت های داخلی و يکسان سازی فرم ماموريتهای داخلی و خارجی١٦
 اعزامی به خارج از کشور از طريق سيستم بانکیـ ارائه راهکارهای الزم جهت دريافت ارز مورد نياز مامورين ١٧
ـ ارائه گزارشات مالی و در اختيار گذاشتن اسناد و مدارک مورد نياز و پاسخگوئی به مکاتبات هيات بازرسی کل کشور و ديوان محاسبات کشور مستقر ١٨

 در سازمان 
  عملکرد و کنترل و نظارت صحيح و دقيق بر اموال سازمانـ صورت برداری از اموال سازمان مرکزی و مجتمع عصر انقالب بمنظور صحت١٩
ـ ارائه راهکارهای الزم به مراکز جهت تحويل و تحول حساب اموال با توجه به ساختار جديد تشکيالتی سازمان و منفک شدن مرکز استانها از سازمان                 ٢٠

 پژوهشهای علمی و صنعتی ايران
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 بخش پنجم
   فناوری اطالعات و شبکه علمی کشوردفتر
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  ارزيابی و روابط عمومی  واحد
 

  انجام شدهاقدامات  هارئوس فعاليت

 طراحي وتهيه بروشور فارسي 
 شبكه علمي كشور )  Logo(نشان 

 

  شبكه گليسیوشور انر و اقدام برای تهيه ب نسخه بروشور فارسي٢٠٠٠چاپ  و  تهيه •

 ارائه پيشنهادات و طرحهاي جديد در خصوص لوگو و بروشور  •

 ارائه ويژگيهای شبکه علمی •

 : پايگاه اطالعاتي اسناد دفتر
(www.irost.org/asnad) 

 طراحي پايگاه اطالعاتي تحت وب براي ثبت  اطالعات كتابشناختي منابع موجود در دفتر فناوري •

حـدود  تكميل و روز آمد نمودن پايگـاه با       ي و ترتيب ويژه ، ورود اطالعات ،           سازماندهي اسناد با شماره گذار     •
 ٤٣(  عنوان سند اعم از كتابهاي فارسي ، التين ، كاتالوگ ، گزارشهاي فني و علمي و نشـريات مختلـف               ٣٥٠

  عنـوان كاتـالوگ    ٥٠ عنوان گزارش و مقاله و علمـي ،          ١٠٤ عنوان كتاب انگليسي ،      ٨٤عنوان كتاب فارسي ،     
 ) عنوان كاتالوگ انگليسي٧٠فارسي ، 

 گزارشها و صورت جلسات
 جـزوه  , Power point راهنما ي معرفي شبكه علمـي ، بـه صـورت    , شوراي مديران اتتهيه  صورت جلس •

 علمي در خصوص مفهوم پورتال ، كاركرد و انواع آن  

 برگزاري نشستهاي قرائت قرآن  , ريحی اجرای تورهای تف(اجرای برنامه به مناسبتهای مختلف  • مراسم و نشستها

 فعاليتهاي جانبي

  دانشجويان وارائه مطلب يا گزارش به خبرگزاريها ، نشريات ،  موسسات  •
 ماهنگي و برنامه ريزي براي حضور گروههاي بازديد كننده از سايت مركزي شبكه علميه •
 . محوله انجام اموری مفيد در  استفاده از برخي نرم افزارهاآموزش •
 اطالع رسانی •

 
 گروه پشتيبانی

 

  انجام شدهاقدامات  هارئوس فعاليت

 ارسال قرارداد

 : به تفكيك شبکه علمی واگذاري اينترنت براي مشتركين هایارسال  قرارداد •
 ٣١.فنـاوري اطالعـات   , پـارك علـم    ٩.  دانشـگاه علـوم پزشـكي      ٩.  دانشگاه پيـام نـور     ٣١. دانشگاه دولتي  ٥٥(

 مركـز   ٣٧. مركز مديريت آموزش وپژوهش سازمان مديريت وبرنامه ريزي        ٣١. دانشگاهي جهاد ٣٠.جهادكشاورزي  
 )دولتي

 مشتركين جديد
 مراكـز   ١٣,  دانشـگاه    ٩كه از اين ميان تعداد      . مشترك جديد به شبكه علمي كشور متصل گرديدند        ٢٢تعداد   •

 شبكه علمي متصل ودر حال  مشتركين از طريق سرويس جديد نامتقارن به    ی از ضمناً تعداد .تحقيقاتي هستند 
 .بهره برداري از سرويس شبكه مي باشند

 

 گروه همکاريها و روابط بين الملل 
 

  انجام شدهاقدامات  هارئوس فعاليت

  ITآموزش 

 .  و ارائه آن به گروه  آموزش سازمانITتنظيم و پيشنهاد برگزاري  دوره هاي آموزشي  •
  .نبازديد از مركز آموزشي انستيتو ايزايرا •
 .نياز سنجي آموزشي در سطح دفتر •
 .جمع آوري اطالعات مدرسين •
 .برای سال جديدبرنامه ريزي آموزشي در نيمه دوم  •

  و دوره هاسمينارها
 برگزاري سمينار علمي در خصوص مباحث مختلف فناوري اطالعات  •
 دوره هاي روشها و زبانهاي شي گرا •
عيين اولويتها ي موضوعي شبكه علمي  با همكاري ت (COMSAT توافق شده طي نشستCiscoدوره هاي •
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  انجام شدهاقدامات  هارئوس فعاليت

 )گروه زير ساخت شبكه
  تونسDigital Divideكنفرانس  •

نشست مشترك گروههاي كاري 
 فناوري اطالعات ايران و هند

 تهيه پيشنهادات جهت تفاهم نامه مشترك ايران و هند •
 طارسال نتايج حاصل از ديدار و تفاهم نامه منعقده براي ارگانهاي مربو •
استعالم برنامه شركتهاي كامپيوتري ايران جهت شركت در نمايشگاه تخصصي ايران و هند موضـوع تفـاهم                  •

 نامه
  ايران و هندITتهيه پيشنهاد دفتر مشترك  •
استعالم اطالعات مربوط به اقدامات انجام شده بر مبناي تفاهم نامه  از مركز تحقيقات مخابرات ايران و انجمن                    •

  ايرانشركتهاي انفورماتيك

 ساير فعاليتها

 رسانیاطالع  •
  شركت كارشناسان دفتر در دوره هاي پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه ريزيبرنامه ريزی برای  •
 گواهي نامه هاي آموزشيصدور  •
 تفاهم نامه با پاكستانانعقاد  •

 

 مديريت شبکه داخلی و اتوماسيون اداری
 

  انجام شدهاقدامات  هارئوس فعاليت

اخلی و سرويسها در شبکه د
 مجتمع تحقيقاتی عصر انقالب

ارتقاء سطح دسترسی به , ايجاد نود جديد , کابل کشی  :بهينه سازی و ارتقاء شبکه داخلی مجتمع شامل  •
 ...سوئيچ ها و 

 و بانك نرم افزار FTPبهينه سازی و راه اندازی سرور  •
  انشگاههای تربيت معلم و شاهد وارتباطات د: تعمير و نگهداری تجهيزات خطوط ارتباطي شامل  •
• DISH - Radio - HUB & HUB Switch – Fiber - Cable , … 
 هرفع اشکال شبک •
 LANطراحی و راه اندازی شبکه داخلی سايت آموزش مجزا از  •
  )Caching( ذخيره و بازيابی اطالعات  •
در مرحله ( کنفرانس  سيستم ويدئو,ISA Server , )Fire Wall(ديواره آتش ,  Domain راه اندازی  •

 )Router ( روتر  ,آنتی ويروس تحت شبکه , )تست
 Dishنصب و راه اندازی ارتقاء سرعت دسترسي به اينترنت از طريق دريافت مستقيم ماهواره اي با  •

 اتوماسيون اداری

و کارکنان  در سطح مديران و كاربرد ها و قابليتهاي  آن ، اتوماسيون  آشنايي با برگزاری دوره های آموزش •
 سازمان  

 رفع اشکاالت نرم افزاری و سخت افزاری سرور اتوماسيون •
  و بازآموزي مجددرفع اشکال کاربران سيستم اتوماسيون اداری •
 پشتيبان گيری اطالعات سيستم اتوماسيون  بصورت هفتگی ذخيره سازی و •

 خدمات کامپيوتری

 ) :مپيوتر  و لوازم جانبی رفع نقص و نصب قطعات كا, تعمير , سرويس ( سخت افزار  •
 )اسمبل (نصب و راه اندازي قطعات  ‐
  ديسك سخت , مادر بورد , پاور, ماوس, صفحه كليد  ,FDD , CD Drive , Writherتعمير  ‐

                                     سرويس و نگهداری سيستم   •
 :شاملنرم افزار نصب  •

Windows 98 , 2000 , XP – MS Office – IE – Anti VirusوService Pack و نرم افزارهای مربوطه  ...
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 آموزش

 راه اندازی سايت آموزش •
 :برگزاری دوره های مختلف در سايت آموزش شامل  •
 آموزش کامپيوتر مخصوص فرزندان کارکنان •
 دوره تکميلی آموزش اتوماسيون اداری و Windows 98دوره آموزش  •

 پشتيباني
سازمان و  خدمات کامپيوتری مراسم در مجتمع , سمينارها و دوره ها  ,يس اينترنتیپشتيبانی سرو •

  .مرکزی

 

 مديريت سرويسها
 

  انجام شدهاقدامات  هارئوس فعاليت

راه اندازي سرويس پست الكترونيكي شبكه 
 علمي كشور

ــك       • ــتفاده از يـ ــا اسـ ــي بـ ــبكه علمـ ــي شـ ــت الكترونيكـ ــرويس پسـ ــدازي سـ راه انـ
 بر روي سـرورهاي قدرتمنـد       Solarisو رعايت قوانين كپي رايت تحت سيستم عامل         نرم افزار قوي    

SUN Enterprise 

 با حجم اطالعاتي در حدود يك ميليون ركورد اطالعاتي به دو زبان فارسي و انگليسي • پياده سازي سايت پورتال علمي كشور

ارائه خدمات مشاوره اي به دانشگاهها و 
 سرويسهاي شبكهمراكز تحقيقاتي در مورد 

 ... و DNS ،Web Serverارائه خدمات مشاوره اي جهت راه اندازي سرويسهاي شبكه از قبيل  •

 راه اندازي سرويس
Web hosting 

 و   SUN Cobalt مشتركين با استفاده ازسخت افزار Webراه اندازي سرويس ميزباني فضاي  •
 Jobiran قبيل سايت همچنين نگهداري سرورهاي مستقل براي مراكز تحقيقاتي از

 و نشريات  FTPتوسعه سرويسهاي 
 الكترونيكي در شبكه

 دوره اي سرويس و همچنين امكان سنجي Update و Mirror و انجام FTPبروزرساني سرويس  •
 جهت افزودن قابليت جستجو  به اين سرويس

 در Firewallراه اندازي خدمات  امنيتي  
ي بخش سرويسها جهت امن كردن سرورها

 شبكه
 Filtering جهت PIX و عملكرد Firewallمطالعه و امكان سنجي ديواره آتش   •

سنجي و برگزاري مناقصات  مطالعه و امكان
 فاز اول پروژه هاي تكفا

 شامل پورتال علمي كشور، سيستم جامع مشتركين، ايجاد مركز اطالعات شبكه علمي كشور •

 
 مديريت زيرساخت 

 

انجام شده اقدامات  هارئوس فعاليت  

 امور مربوط به مشترکين شبکه علمی کشور

   مشتركين جديد پذيرش •
  و رفع اشکالافزايش پهناي باند مشتركين •
  مركز١٠:  مستقل  Receive only متمركز و SENDتوزيع پهناي باند با روش  •
 نگهداری و پشتيبانی مشترکين شبکه •
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 ها پروژه 

 پروژه ارتقاء کيفيت مسيريابهای شبکه •
 kbps  ۵۱۲ژه دو برابر کردن پهنای باند دانشگاهها و مراکز علمی کشور باحداقل پهنای باند پرو •
 طراحی سايت مرکز عمليات شبکه •
 ارتقاء پهنای باند شبکه علمی کشور •

 ساير فعاليتها
 ايجاد مرکز عمليات شبکه علمی کشور •
 نرم افزار مديريت شبكه •

 

 مديريت خدمات فنی کشور
 

  انجام شدهاقدامات  هارئوس فعاليت

مديريت و راهبری سايت اطالع رسانی 
irost.com 

 ). خط ارتباطی۶۰ معادل E1 لينک۲( پر سرعت Dialupراه اندازی خطوط  •
  .Dialupارتقاء سيستم عامل سرورهای  •
 و به روز نگهداشتن irost.com سايت Dialup و Mail بر روی سرورهای Antivirusنصب و راه اندازی  •

 .آن 
 کـاربران بـه آن جهـت انتقـال     Mailbox و انتقـال  Dialup بر روی سـرور  IMail Server 6.0ب نص •

  .IMail به WG از Mailسرويس 
 و تنظيمات مربوط بـه آن       Accounting جهت اعمال    Worldgroup ها و    Routerبرقراری ارتباط بين     •

 .Dialup برای کاربران Cisco Port با I/Oدر راستای جايگزين کردن پورت های 
 شدن Up وDownقطعی های ناشی از  (Dialupکاهش قابل مالحظه زمان قطعی ناخواسته سرويس های  •

 ) .سرور
به صورت اتوماتيک جـايگزين     ,  که در صورت قطع سرور اصلی        Online به صورت    Backupنصب سرور    •

 .آن شود
 ) .ارشناسان سازمانشامل اعضاء هيأت علمی و ک (Dialup کاربر ۸۰۰مديريت و پشتيبانی حدود  •

راهبری و نگهداری سرورهای , مديريت
سايت ,  سازمان مرکزیLANشبکه 

irost.org و پشتيبانی نرم افزاری 
 سازمان

 . جهت پشتيبانی سرورهای سازمانBackupاختصاص دو دستگاه سرور  •
 . گيری و رفع مشکالت احتمالی سرورهای شبکهBackup, پشتيبانی  •
  .Mail و يا Alarmالم قطعی خط و سرورهای شبکه به صورت نصب سيستم کنترل و اع •
  .Linux تحت Bandwidth Managementکنترل و مديريت پهنای باند شبکه با نصب  •
 . "dic.irost.org" در سايت سازمان به آدرس Pars Translatorنصب ديکشنری  •
 Nortonصب و راه اندازی نرم افزار افزايش امنيت شبکه از لحاظ مقابله با ويروس و حمالت اينترنتی با ن •

Antivirusجهت سرورهای سازمان مرکزی و ايستگاه های کاری سازمان و ويروس زدايي آنها . 
شامل نصـب سيسـتم     ( ايستگاه کاری در سازمان مرکزی       ۱۰۰پشتيبانی نرم افزاری و رفع مشکالت بالغ بر          •

 ). نرم افزارهای مورد نيازاتوماسيون مکاتبات اداری و,برنامه های کاربردی , عامل 

, )  Search(جستجوی اطالعات 
 سفارش کتاب و مقاالت و انتشار

 Onlineاينتــرنت و   , CD, شامل بازيابی اطالعات از بانک های اطالعاتی مختلف , جستجوی اطالعات  •
Search از بانک اطالعاتی Questel.  

 .انه بريتانيا عنوان مقاله و کتاب از کتابخ۳۶۰سفارش و تهيه حدود  •
 . های استانداردها برای مراکز متقاضیCDتکثير  , CDکپی , امانت نرم افزار  •
 .چاپ و تکثير مقاالت مورد نياز مراجعه کنندگان •

برنامه سازی و , پياده سازی , طراحی 
 پشتيبانی نرم افزاری

 نـرم  Dialup  کـاربران Accounting برنامه Web Interface جهت طراحی Webبرنامه نويسی تحت  •
  .NTTac Plusافزار 

 .شبکه) Monitoring( به منظور پايشگری Watcherتهيه و طراحی نسخه جديد برنامه  •
سيستم مديريت و گزارش گيری      (Tellabsپشتيبانی و افزايش قابليت های مورد نياز سيستم         , نگهداری   •

 ) .کاربران شبکه علمی کشور
 .ه انبار دفتر فناوری اطالعات و شبکه علمی کشورايجاد قابليت های مورد نياز در برنام •
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طراحی ,  سازمانwebsiteطراحی 
homepageبرای معاونت ها  ,

 .پژوهشکده ها و مراکز متقاضی

ساختار بندی شده با اطالعات جديد سازمان و با امکان تعريـف             , www.irost.orgطراحی مجدد سايت     •
Homepage ها و دفاتر سازمانمعاونت ,  برای کليه پژوهشکده ها. 

 )www.nnftri.ac.ir. (تکميل طراحی سايت انستيتو تحقيقات تغذيه ای و صنايع غذايي کشور •
 سازمان و قرار دادن آخرين نسخه برنامه های مفيد روی اين سايت جهـت  FTP Siteبه روز نگاه داشتن  •

 ) .ftp://ftp.irost.org(استفاده کاربران 
 اره بين المللی خوارزمیسايت جشنوبه روز نگاهداشتن  •
• )www.irost.org/khwarizmi.( 
 ).www.irost.org/techno(طراحی سايت معاونت فنّاوری وزارت علوم  •
 نمودن آخـرين    Downloadآخرين اخبار و اطالعات امنيت شبکه با امکان         , طراحی سايت امنيت شبکه      •

Service Pack و Patchجمع آوری مطالب بـه روز و  . ورد نياز های امنيتی شبکه و ساير نرم افزارهای م
 ) .security.irost.org(مفيد جهت سايت فوق 

در اين سايت   .  با امکان مشاهده ميزان استفاده و پهنای باند کاربران شبکه علمی             MRTGطراحی سايت    •
 )mrtg.irost.net. (امکان مشاهده ميزان مصرف در هر تاريخ توسط خود کاربر ميسر شده است

 www.irost.org/asnad( روابط عمومی دفتر فنّاوری اطالعات Webپشتيبانی سيستم تحت طراحی و  •

 پروژه های در دست انجام
e.Office 

سيستم مکانيزه دفتر فنّاوری (
 )اطالعات

 :  شامل e-Officeبررسی و طراحی اوليه , مطالعه 
 یابزارهای برنامه نويس/ پايگاه اطالعاتی / انتخاب بستر پياده سازی  •
 برنامه ريزی آموزشی جهت کسب تخصص های مورد نياز •
 برنامه نويسی و بهينه سازی سيستم های موجود •

 ساير فعاليتها
 انتشار خبرنامه دفتر فناوري اطالعات •
 Mail/Web Hosting وDomainثبت  •

 

 گروه امنيت شبكه 
 

  انجام شدهاقدامات  هارئوس فعاليت

 پروژه امنيت شبكه
 )تكميل فاز يك(

 ,  دستورالعمل ورود و استفاده از شبكه علمي,دوين سياستهاي كلي ايمن سازي شبكه علمي كشورت •
 و روشهاي  نفوذ به شبكه هاي رايانه اي و راههاي مقابله با آن , دستوالعمل مديريت امنيتي شبكه

 .تدوين استانداردهاي ديواره هاي آتش

طراحي وب سايت امنيت شبكه علمي 
 )فاز دوم (  كشور

 سايت  نهايی راه اندازيوآزمايش  ,طراحي  •

 گزارش استفاده و نصب فيلترهاي امنيتي
مقايسه فيلترهاي موجود از نظر خصوصيات سازماني ، گزينه هاي مديريتي ، گزارش گيري و  •

 سايتهاي اينترنتي پايگاه داده ها و كارآيي
 روش نصب و فيلتر گذاري بر روي فيلترهاي برگزيده •

 فني آزمايشگاه امنيت شبكهارائه طرح 
 )فاز سوم (

  انجام امور مربوط به اجرای طرح •

 شبكه Gateway روي  انجام فيلترينگ
 علمي كشور

 اه اندازي آزمايشگاه امنيت شبكهر •
 URL Filteringنصب و راه اندازي  •

 
 



 
 
 
 
 
 
 ومسفصل 

  پژوهشکده هاعملکرد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 پژوهشکده برق و کامپيوتر ‐۱
 پژوهشکده صنايع شيميايي ‐۲
 پژوهشکده مکانيک ‐۳
 پژوهشکده کشاورزی ‐۴
  پژوهشکده مطالعات و تحقيقات فناوری ‐۵
 گروه بيوتکنولوژی ‐۶
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  و گروههای علمی پژوهشکده  هان به تفکيک  پژوهشی سازما ‐علمی خالصه فعاليتهای  ‐۳‐۱جدول 
 
 

 گروه/  پژوهشکده
اعضای 
هيئت 
 علمی

بورسهای 
 تحصيلی

فرصتهای 
 مطالعاتی

طرح های 
 پژوهشی

طرح های 
نيمه 
 صنعتی

طرح های 
 تأئيدی

طرح های 
 ١..متقاضی

قراردادهای 
 ٢..منعقده 

طرح های 
خاتمه 
 يافته

مقاالت 
 علمی

سمينارهای 
 علمی

دوره های 
 علمی

 کتب

 ۰ ۲ ۰ ۲ ۰ ۲ ۱ ۴ ۱ ۳ ۰ ۰ ۷ برق و الکترونيک

 ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ ۲ ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۵ مهندسی پزشکی

 ۰ ۶ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۳ کامپيوتر و مخابرات

بر
تر
يو
مپ
کا

 و 
ق

 ۰ ۸ ۰ ۶ ۳ ۴ ۱ ۶ ۴ ۳ ۰ ۰ ۱۵ جمع 

 ۲ ۰ ۳ ۳ ۶ ۵ ۰ ۱ ۳ ۸ ۰ ۰ ۸ شيمی الی و پليمر

 ۱ ۰ ۱۱ ۵ ۳ ۶ ۰ ۱ ۲ ۳ ۱ ۰ ۵ شيمي معدنی و آناليز

 ۰ ۰ ۲۲ ۵ ۳ ۵ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ صنايع غذايي

 ۰ ۰ ۱۸ ۸ ۱۰ ۱۰ ۰ ۰ ۵ ۲ ۰ ۰ ۶ مهندسی شيمی

ي
ياي
يم
 ش
يع
صنا

 ۳ ۰ ۵۴ ۲۱ ۲۲ ۲۶ ۰ ۲ ۱۱ ۱۴ ۱ ۰ ۲۱ جمع 

 ۰ ۰ ۴ ۸ ۰ ۴ ۱ ۳ ۰ ۳ ۰ ۰ ‐ موتور

 ۰ ۰ ۱ ۸ ۲ ۳ ۳ ۱۳ ۱ ۵ ۰ ۰ ‐ طراحی ماشين

ک ۰ ۱ ۱ ۲ ۰ ۳ ۰ ۶ ۱ ۱ ۰ ۰ ‐ حرارت و سياالت
اني
مک

 

 ۰ ۱ ۶ ۱۸ ۲ ۱۰ ۴ ۲۲ ۲ ۹ ۰ ۰ ۱۳ جمع

 ۱ ۱ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۸ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ مهندسی زراعی

 ۰ ۰ ۰ ۳ ۱ ۶ ۰ ۴ ۰ ۲ ۰ ۰ ۴ زراعت و باغبانی

 ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ علوم دامی و آبزيان

ی ۰ ۰ ۰ ۱۴ ۱ ۳ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۵ حشره شناسی کاربردی
رز
او
ش
ک

 

 ۱ ۱ ۲ ۲۱ ۲ ۱۲ ۰ ۱۳ ۱ ۴ ۰ ۱ ۱۱ جمع

 ۱ ۰ ۷ ۵ ۳ ۷ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱۱ مطالعات و تحقيقات فناوری

 ۰ ۴ ۱۱ ۲۴ ۳ ۳ ۲ ۰ ۱ ۵ ۰ ۰ ۱۲ بيوتکنولوژی

 ۰ ۴ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۲ ۲ ۰ ۰ ۹ متالورژیمواد و 

 

                                                 
  طرح های متقاضی استفاده از تسهيالت اعتباری ۱   
   قراردادهای منعقده با ساير دستگاههای اجرايي ۲   
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 بخش اول
 پژوهشکده برق و کامپيوتر
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 :مقدمه 
محورهـاي فعاليـت   . تشكيل شده است“ مهندسي پزشكي”و “ كامپيوتر و مخابرات”، “ برق و الكترونيك”روه علمي سه گپژوهشكده برق و كامپيوتر از    

ـ        وت سيسـتمهاي تصـويربرداري اولتراسـونيك، ارگانهـاي مصـنوعي، تجهيـزات       پژوهشكده الكترونيك قدرت، اتوماسيون و ابزار دقيق، رباتيـك، پـردازش ص

الكترونيك با تجهيزات دقيـق     : آزمايشگاههاي پژوهشكده عبارتند از     . باشد آزمايشگاهي تشخيصي، سيستمهاي مخابراتي فركانس باال و فناوري و ارتباطات مي          

هاي مختلف و تجهيزات تستر دينامومتر، رباتيك ، كامپيوتر و پردازش سـيگنال بـا    و سه فاز با قدرت   گيري، الكترونيك صنعتي با الكترو موتورهاي تك فاز          اندازه

امكانات نرم افزاري و سخت افزاري مناسب، بيوالكتريك و بيومكانيك با تجهيزات تست مربوطه، سونوگرافي، واحد طراحي وساخت دستگاه همودياليز با امكانات                      

هاي مخابراتي آنالوگ و ديجيتال در       هاي توليد و اندازه گيري سيگنال      هاي تشكيل دهنده آن، ماهواره، مخابرات مجهز به سيستم         لها و مدو   تســـت زير سيستم  

 .باشد  مايكرويو ميL تا باند فركانس AUDIOباند فركانسي 

 

  خالصه عملکرد پژوهشی به تفکيک گروه علمی‐۳‐۱‐۱جدول 
 

  نيمه صنعتیطرح های طرح های پژوهشی
قراردادهای با سرمايه  
  علمیگروه گذاری کامل بيرونی

 خاتمه راکد جاری خاتمه متوقف راکد جاری خاتمه متوقف راکد جاری

 ۰ ۲ ‐ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۲ برق و الکترونيک

 ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۳ ۰ ۰ ۰ مهندسی پزشکی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰  و کامپيوترمخابرات

 ۰ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۴ ∗۱+۳ ۱ ۰ ۲ جمع
 
 

 

 وضعيت نيروی انسانی  ‐۳‐۱‐۲جدول 
 

                  مدرک تحصيلی
 وضعيت استخدام

 جمع زير ديپلم ديپلم ليسانس فوق ليسانس دکتری

 ١٣ ‐ ٤ ‐ ٧ ٢ رسمی

 ٧ ‐ ‐ ‐ ٢ ٥ پيمانی

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ قراردادی

 ٢٠ ‐ ٤ ‐ ٩ ٧ جمع

 

 
 خدمات علمی و فنی ‐۳‐۱‐۳جدول 

 
 

لمی و فنیتعداد خدمات ع   

 آزمايش کارشناسی مشاوره گروه های علمی
کيبرق و الکترون  ۳۰ ۴۵ ۱۵ 

 ۱۸ ۱۵ ۱۰ مهندسی پزشکی

 ‐ ۸ ۳  و کامپيوترمخابرات

 
 
 

                                                 
  .ه مشخص نيست گرو ∗
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 اعضاي هيئت علمي ‐۳‐۱‐۴جدول 

 

 يرتبه علم
 يرشته تحصيل يگروه آموزش يمدرک تحصيل ينام و نام خانوادگ رديف

 استاد انشيارد استاديار يمرب
 تاريخ جذب

 ١٣٧٣     مهندسي پزشکي مهندسي پزشکي دکتري منوچهر اقبال ١

 ١٣٧٧     " " " حميد بهنام ٢

 ۱۳۷۴     رباتيک برق و الکترونيک " کريم رحماني ٣

 ۱۳۷۸     مخابرات مخابرات " شروين اميري ٤

 ۱۳۶۲     کامپيوتر کامپيوتر " زرين تاج برنائي ٥

 ١٣٧٩     برق و کامپيوتر برق و الکترونيک " ديانمصطفي محم ٦

 ۱۳۷۳     مخابرات مخابرات فوق ليسانس محمدحسن انتظاري ٧

 ۱۳۷۴     برق و کامپيوتر برق و الکترونيک دکتري سيدمحمدرضا صدري ٨

 ۱۳۷۴     الکترونيک " فوق ليسانس محسن طاهربانه ٩

 ۱۳۷۸     کنترل " " علي اکبر جمشيدي فر ١٠

 ۱۳۷۴     فيزيک " " محمود فياضي ١١

 ۱۳۷۸     الکترونيک " دانشوري احمد آقاجاني ١٢

 ١٣٦١     مهندسي پزشکي مهندسي پزشکي دانشوري نسرين غازانشاهي ١٣

 ١٣٧٣     " ” فوق ليسانس وحيدرضا نفيسي ١٤

 ۱۳۷۱     " " " محمد فيروزمند ١٥
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 ای پژوهشیطرح ه ‐۳‐۱‐۵جدول 
 

 وضعيت طرح نوع طرح
 ينام مجر عنوان طرحرديف

مدرک 
ي مجريتحصيل

تاريخ پايانتاريخ شروع
متوقفراکديجاريارجاعياجراي

 کد
 دهچکي∗گروه

 ١ ‐ ‐  ‐ ١٥/٧/٨٢ ١٥/٧/٨١فوق ليسانس محمود فياضي نآسيستم رايانه آموزش قر ١
ن بکار گرفته در ارتباط بــا آموزش قـرائت قرا

 .مي شود

٢ 
الکتروموتورهاي سايز متوسط و مدارهاي 

 )طرح ملي(کنترل آن 
 کنترل پيشرفته موتورهاي الکتريکي ١ ‐ ‐  ‐  ۱/۴/۸۳ ٩/٧٧ دکتري مصطفي محمديان

 پر دازش موازيساخت کامپيوترهاي با قدرت  ١  ‐ ‐ ‐ ٢٩/١٢/٨٠ ٩/٧٧ دکتري احمد معتمدي طراحي وساخت کامپيوترهاي سريع ٣
 

 
 

 ي نيمه صنعتيطرح ها ‐۳‐۱‐۶جدول 
 

 وضعيت طرح نوع طرح
 ينام مجر عنوان طرحرديف

مدرک 
ي مجريتحصيل

تاريخ پايانتاريخ شروع
متوقفراکديجاريارجاعياجراي

 کد
*هگرو

 چکيده

١ 
طراحي وساخت سيستم ارسال و دريافت راديو

 سوند
 ٣    ‐ ٣١/٦/٨٣ ١٧/٩/٧٩ دکتري شروين اميري

 دستگاه فرستنده ٢٠, در اين پروژه يک گيرنده کامل
راديو سوند و يک چمبر جهت کاليبراسيون سنسورها 

 .ت طراحي وساخته شده اس

٢ 
طراحي وساخت مدلهاي مهندسي و فضايي و 
پرتاب ماهواره مصباح و ترمينالهاي زميني آن

 ٣  ‐  ‐  ١/٢/٨٤ ١/٩/٨١فوق ليسانسمحمدحسن انتظاري
در اين طرح دستيابي به دانش فني طراحي وساخت مدل
فضايي ماهواره مصباح که در مدار مربوطه قرار مي گيرد

  .و مدنظر مي باشد

٣ 
طراحي وساخت سيستم کمک تنفسي 

ونتيالتور انسان جهت استفاده در بخشهاي 
 مراقبت هاي ويژه

 ٢  ‐  ‐  ١/٨/٨٢ ١/٢/٨١ دکتري محسن احمدي
ساخت يک نمونه ونتيالتور براي استفاده در بخش 

 مراقبت هاي ويژه

٤ 
 ٣طراحي وساخت (دستگاه لرزش و شوک 
 )نمونه

 شرکت پرديس
کارشناسي 
 ارشد

 دستگاه أزمون قطعات دربرابر لرزش ١  ‐   ‐ ١/٥/٨٢ ١/٢/٨٢

                                                 
  کامپيوتر و  مخابرات‐۳ مهندسی پزشکی    ‐۲ برق و کامپيوتر   ‐۱    ∗
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 ي تأئيديطرح ها ‐۳‐۱‐۷جدول 

 

ف مرحله اجراي طرح  يماهيت طرح در زمان بررس
ردي

 

 ينام مجر عنوان طرح
يمدرک تحصيل

 يمجر
 يتاريخ بررس
 طرح

تاريخ صدور 
 ابتکار اختراع تأئيده 

مشابه 
 سازي

نمونه سازي اکتشاف
نيمه 
 صنعتي

توليد انبوه
 ∗کد گروه

 پمپ تزريق سرم ۱
اميرشهرام بختياري
 و آرش الياسي

مهندس 
 الکترونيک

٢٩/٦/٨٢ ١٣٨١        ۲ 

 ۲        ١٥/٥/٨٢ ١٣٨١ ديپلم احمد شيراني  کننده و يونيزه کننده هواتسويه ۲

 ۱        ١٣٨٢ ١٣٨٠ ‐ پژوهشگاه نيرو رله خطاي زمين حساس ۳

 ۱        ١٣٨٢ ١٣٨١ ‐ پژوهشگاه نيرو فاصله ياب خطا درخطوط انتقال ۴

 ۱        ١٣٨٢ ١٣٨١ فوق ديپلم کريم خاني دستگاه آزمون اتصاالت شبکه و تلفن ۵

 نادر پوريايي سنسور هشت بيتي مطلق ۶
مهندس 
 الکترونيک

١٣٨٢ ١٣٨١        ۱ 
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 ي استفاده از تسهيالت اعتباري متقاضيطرح ها ‐۳‐۱‐۸جدول 
 

ف محل تأمين اعتبار
ردي

 

 نام مجري عنوان طرح
مدرک تحصيلي 

 مجري
 تصويبتاريخ 

 ٣تبصره  صندوق طرح
 ∗کد گروه

 ١   ١٣/١٢/٨١ فوق ليسانس شرکت نوين فن FPGAهاي آموزشي تحقيقاتي برد ١

 
 

 منعقده با ساير دستگاهها يقراردادها ‐۳‐۱‐۹جدول 
 

ف وضعيت قرارداد مشخصات دستگاه اجرايي
ردي

 

 نام مجري عنوان قرارداد
مدرک 

تحصيلي 
 نام دستگاه مجري

 )يخصوص  /يدولت(
 سهم دستگاه

تاريخ شروع
مدت 

قرارداد 
 راکد يجار )ماه(

خاتمه 
 يافته

 کد
 ∗گروه

  چکيده

۱ 
طراحي وساخت يک دستگاه گرم کن خون 

 به روش گرماي خشک
وحيدرضا نفيسي

کارشناسي 
 ارشد

پژوهشکده پليمر
 ايران

 ٢     ماه١٠ ٢١/١٠/٨١ %١٠٠
خون سرد را قبل از تزريق به بدن بيمار به 

گراد  درجه سانتي٣٨ تا ٣٦دمايي در محدوده 
 .مي رساند و سپس تزريق مي گردد

 دکتري احمد معتمدي ردياب ديجيتالي تصوير ۲
جهاد خودکفايي 

 نزاجا
 ١     ماه٢٤ ١٠/١٢/٧٨ %٦٦

 Lockدر ارتباط با رديابي اهداف متحرک و 
 کرده بر روي آنها مي باشد

 دکتري کريم رحماني )فاز دوم(سيستم متحرک هوشيار  ۳
جهاد خودکفايي 

 نزاجا
)بدون راننده(خودکار نمودن خودروي واقعي  ١     ماه١٤ ٥/٨٠ %٥٠

 طراحي وساخت دستگاه دياليز صفاقي ۴
نسرين 
 غازانشاهي

 ٢     ماه۱۷ ١٠/١٠/٨٠ %٢٠سرم سازي ثامن دانشوري

 دياليز با دفع مواد زائد حاصل از اين نوع
براساس اصول انتشار و , سوخت و ساز بدن

اسمز در سرتاسر پرده صفاق جايگزين کار کليه
 .مي باشد
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  خاتمه يافتهيطرح ها‐۳‐۱‐۱۰جدول 
 

 نوع طرح
 نام مجري عنوان طرح رديف

 پژوهشي
نيمه 
 صنعتي

 از تاريخ  
 تا تاريخ

کد 
 ∗گروه

  نتايج

١ 
ي و کسب دانش فني ساخت بررس

تجهيزات مورد نياز بيماران مبتال به 
 آسم

 ‐   منوچهر اقبال
٨/٨٠ 
١١/٨٢ 

 ساخت نمونه محفظه دارو ٢

 ‐  حميد بهنام ساخت دستگاه سونوگرافي ٢
١٠/٧٨ 
١١/٨٢ 

 ساخت نمونه دستگاه سونوگرافي ٢

٣ 
طراحي وساخت دستگاه منفرد 

ب به روش اسمز معکوس آتصفيه 
(R.O.) 

 ‐  پدرام تقوي
٣/٧٩ 
١١/٨٢ 

 .R.Oساخت نمونه دستگاه  ٢

۴ Voice logger 
شرکت مشاوران 
 فردای کيش

 ‐ 
۸/۹/۷۹ 
۱۲/۱۱/۸۲ 

‐ ‐ 
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  برگزارشدهي آموزش– ي علميدوره ها ‐۳‐۱‐۱۱جدول 
 

 يتاريخ برگزار
 يمدرک تحصيل نام مدرس عنوان دوره رديف

 خاتمه وعشر
  چکيده ∗کد گروه يمحل برگزار

 
١ 

قطعات قابل  (FPGAدوره تئوري و عملي 
 )برنامه ريزي

 ٥/٤/٨٢ ٣/٤/٨٢ فوق ليسانس احمد آقاجاني
مجتمع 

تحقيقاتي عصر 
 انقالب

١ 
 و ساختار داخلي آنها و نحوه FPGAضمن معرفي انواع خانواده هاي 

 بصورت عملي با نرم افزارهاي آن با زبان FPGAطراحي سيستم ها با 
VHDL , SCHو برد آشنا مي شوند  

 
٢ 

 
 ١/٣/٨٢ ١/١٢/٨١ فوق ليسانس مهندس انتظاري دوره آموزشي پايه ماهواره مصباح

مجتمع 
تحقيقاتي عصر 

 انقالب
٣ 

, OBDH, تغذيه  (LEOمعرفي قسمتهاي مختلف ماهواره هاي 
 )مخابرات و ايستگاههاي زميني

 
٣ 

 
 ١٨/١/٨٢ ١٨/٣/٢٠٠٣ فوق ليسانس مهندس انتظاري طراحي ماهواره کوچک

مجتمع 
تحقيقاتي عصر 

 انقالب
 چگونگي طراحي ماهوارهاي کوچک و کاربردهاي عملي آن ٣

 
٤ 

 

طراحي زير سيستم هاي راديوئي 
UHF,VHF 

 ١٨/١/٨٢ ٧/٤/٢٠٠٣ دکتري شروين اميري
مجتمع 

تحقيقاتي عصر 
 انقالب

 بررسي زير سيستم مخابراتي ماهواره مصباح ٣

 ١٧/١/٨٢ ٥/٤/٢٠٠٣ دکتري شروين اميري اتزير سيستم مخابر ٥
مجتمع 

تحقيقاتي عصر 
 انقالب

 بررسي زير سيستم مخابراتي ماهواره مصباح ٣

 ٢٨/١/٨٢ ١٧/٤/٢٠٠٣ فوق ليسانس محسن طاهربانه زير سيستم تغذيه ٦
مجتمع 

تحقيقاتي عصر 
 انقالب

 بررسي زير سيستم تغذيه ماهواره ٣

 ٩/٢/٨٢ ٢٨/٤/٢٠٠٣ ليسانس چين نان پور مستندسازي ٧
مجتمع 

تحقيقاتي عصر 
 انقالب

 چگونگي مستند نمودن اطالعات فني ٣

 OBDHزير سيستم  ٨
علي اکبر 
 جمشيدي فر

 ٤/٢/٨٢ ٢٤/٤/٢٠٠٣ فوق ليسانس
مجتمع 
 تحقيقاتي

 )مديريت اطالعات (OBDHبررسي زير سيستم  ١
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  ارائه شدهيمقاالت علم ‐۳‐۱‐۱۲جدول 
 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجي داخلي
ردي

 

 عنوان مقاله
ارائه نام 

ارائه / دهنده 
 دهندگان

مدرک 
 تحصيلي

 تاريخ ارائه

عضو  مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  چکيده ∗کدگروه

١ 
FBlab, an IEC61499 based 

software tool for modeling of 
distributed control systems 

علي اکبر 
 يدي فرجمش

فوق 
 ليسانس

کنفرانس  ترکيه ۸۲
CCA2003 

‐ ‐ ‐ ‐ ١ 
نرم افزارهاي براساس استاندارد جديد 

IEC61499 براي مدلسازي و طراحي 
 سيستمهاي توزيع شده

٢ 

A noval neural network 
controller and its efficient DSP 

implementation for vector-
controlled induction motor 

drives 

مصطفي 
 محمديان

 مريکاا ۸۲ دکتري

IEE E 
TRANS. On 

Industry 
Applications 

 کنترل پيشرفته موتور القائي ١ ‐  ‐ ‐

طراحي و ساخت دستگاه دياليز صفاقي  ٣
∗(Cycler) 

نسرين 
 غازانشاهي

 ايران ٨٢بهمن  دانشوري

 يازدهمين
کنفرانس 
مهندسي 
 پزشکي

‐  ‐ ‐ ٢ 

زائد حاصل از سوخت اين نوع دياليز با دفع مواد 
براساس اصول انتشار و اسمز در , و ساز بدن

سرتاسر پرده صفاق جايگزين کار کليه مي 
 .باشد

٤ Doppler tracking methods in 
LEO satellites systems 

شروين 
 اميري

 ترکيه ٢٠٠٣ دکتري
RAST 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ٣ ‐ 

٥ 
بررسي جايگاه سيستمهاي آناليز 

 کامپيوتري اسپرم
ضا وحيدر
 نفيسي

دانشجوي 
 دکتري

 ايران ٨٢بهمن
کنفرانس 
مهندسي 
 پزشکي

‐   ‐ ٢ ‐ 

٦ 
کنترل هوشمند ترزيق انسولين با 

 استفاده از شبکه عصبي
وحيدرضا 
 نفيسي

دانشجوي 
 دکتري

 ‐ ٢  ‐ ‐  علمي پژوهشي ايران ٨٢بهمن

 نتخاب گرديده استاين مقاله از جمله مقاالت برتر يازدهمين کنفرانس مهندسي پزشکي ايران ا *

                                                 
  کامپيوترو مخابرات  ‐۳ مهندسی پزشکی    ‐۲ برق و کامپيوتر   ‐۱  ∗
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 ليست آزمايشگاه ها يا کارگاهها ‐۳‐۱‐۱۳جدول 

 

 تجهيزات موجود در آزمايشگاه نام آزمايشگاه يا کارگاه رديف

  اسکوپ‐ منبع تغذيه‐کامپيوتر  الکترونيک‐دياليز ۱

 ‐  مکانيک‐دياليز ۲

 ‐  توليد‐دياليز ۳

  پروگرامر‐پيوتر کام‐ سيگنال ژنراتور‐منبع تغذيه اولتراسوند ۴

  سيگنال ژنراتور‐ اسکوپ‐ منبع تغذيه‐کامپيوتر رباتيک ۵

  دينامومتر‐ اسکوپ‐ منبع تغذيه‐کامپيوتر محرکه هاي الکتريکي ۶

  اسکوپ‐ منبع تغذيه‐کامپيوتر الکترونيک ۷

 20GHzتجهيزات مخابراتي از فرکانس پايين تا  مخابرات ۸
 
 

 
 يمده آزمايشگاهليست تجهيزات ع ‐۳‐۱‐۱۴جدول 

 

 تعداد مشخصات دستگاه نام دستگاه رديف

 ١ 2GHz,300MHz اسپکترم آنااليزر ١

٢ Frequency Sythysizer 500MHz ١ 

٣ Level meter ‐ ١ 

٤ Digital transmission analyser ‐ ١ 

٥ RF Power Meter ‐ ١ 

٦ Power Meter ‐ ١ 

 ١ MHz 500 اسکوپ ٧

 ١ MHz 400 اسکوپ ٨

 ١ 1GHz فانکشن ژنراتور ٩

 ١ 2GHz اسکوپ ١٠

١١ Polyscope 1GHz ١ 

 ١  پروتکل آناليزر ١٢

 ١ 6000rpm-6NM دينامومتر ١٣

 ٣ 20MHz اسيلوسکوپ ١٤

 ٣ 30v-0 منبع تغذيه ١٥

١٦ IC/Programmer tester ‐ ٢ 

 
 

 .برای ديگران وجود دارد از تجهيزات ده ا  امکان استف *
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 بخش دوم
  صنايع شيمياييپژوهشکده
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 :مقدمه 
 

پژوهشكده صنايع شيميايي از بدو تأسيس با اجراي پروژه هاي پژوهشي ، نيمه صنعتي و حمايت از نوآوران  فعاليت خود را سـامان داده اسـت و                            
. مـي باشـد  ) ٤(و مهندسي شيمي و محيط زيسـت  ) ٣(، صنايع غذايي ) ٢(ليز ، شيمي معدني و آنا) ١(شيمي آلي و پليمر   : داراي گروههاي علمي    

آزمايشگاههاي پژوهشكده مجهز به دستگاههاي اسپكتروسكوپي ، كروماتوگرافي ، راكتورهاي تحت فشار ، كوره الكتريكي مجهـز بـه سيسـتم                     
 .كامپيوتري و دستگاههاي آناليز و تعيين كيفيت آب و فاضالب مي باشد

 
  خالصه عملکرد پژوهشی به تفکيک گروه علمی‐۳‐۲‐۱جدول 

 

 طرح های نيمه صنعتی طرح های پژوهشی
قراردادهای با سرمايه  
  علمیگروه گذاری کامل بيرونی

 خاتمه راکد جاری خاتمه متوقف راکد جاری خاتمه متوقف راکد جاری

 ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۰ ۳ ۴ ۰ ۰ ۸ شيمی آلی و پليمر

 ۳ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳ ۰ ۰ ۳ شيمی معدنی و آناليز

 ۱ ۰ ۴ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳ ۰ ۰ ۱ صنايع غذايي

 ۲ ۰ ۹ ۴ ۰ ۰ ۵ ۶ ۰ ۰ ۲ مهندسی شيمي

 ۷ ۱ ۱۹ ۶ ۰ ۱ ۱۰ ۱۶ ۰ ۰ ۱۴ جمع
 
 

 
 

 وضعيت نيروی انسانی به لحاظ سطح تحصيالت به تفکيک نوع استخدام ‐۳‐۲‐۲جدول 
 
 

              مدرک تحصيلی
 وضعيت استخدام

 جمع زير ديپلم ديپلم سانسلي فوق ليسانس دکتری

 ۲۵ ‐ ١ ٥ ٩ ١٠ رسمی

 ١٠ ‐ ٥ ١ ـ ٤ پيمانی

 ـ ‐ ـ ـ ـ ـ قراردادی

 ۳۵ ‐ ٦ ٦ ٩ ١٤ جمع

 

 
 خدمات علمی و فنی ‐۳‐۲‐۳جدول 

 

 تعداد خدمات علمی و فنی 

 آزمايش مشاوره کارشناسی گروه های علمی
 ٣٤ ٤٢ ٧١ شيمي آلي و پليمر

 ٢٨ ١٦ ٣٧ شيمي معدني و آناليز

 ١٦ ١٨ ٢٤ صنايع غذايي

 ٨ ٢٧ ٤٨ مهندسي شيمي و محيط زيست
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 اعضای هيئت علمی ‐۳‐۲‐۴جدول 

 

 رتبه علمی
 رشته تحصيلی گروه آموزشی مدرک تحصيلی نام و نام خانوادگیرديف

 استاد دانشيار استاديار مربی
 تاريخ جذب

 ٧٧دي       يميمهندسي ش مهندسي شيمي دكترا محمد حسن ايكاني ١

 ٧٨آذر      مهندسي شيمي مهندسي شيمي دكترا علي الياسي ٢

 ٨٠آبان      شيمي آلي شيمي آلي دكترا حيدر  محمودي نجفي ٣

 ۷۳مهر      صنايع غذايي صنايع غذايي كارشناسي ارشد هما ترابي زاده ٤

 ٧٨دي      مهندسي شيمي مهندسي شيمي دكترا كاظم سيد شازيله ٥

 ٧١مهر      شيمي معدني شيمي معدني كارشناسي ارشد داود صادقي فاتح ٦

 ٧٨آبان      شيمي رنگ شيمي آلي دكترا ذاكر بحريني ٧

 ٦٣تير      محيط زيست مهندسي شيمي كارشناسي ارشد محمود قاهري ٨

 ٦٥بهمن      شيمي آلي شيمي آلي كرشناسي ارشد فرشته گل محمد ٩

 ٧٨     شيمي آلي شيمي آلي دكترا  مهنازادهفرج اله ١٠

 ٧٨آبان      صنايع غذايي صنايع غذايي دكترا محمدرضا كوشكي ١١

 ٧١دي      مهندسي شيمي مهندسي شيمي كارشناسي ارشد زرين نصري ١٢

 ٦٦اسفند      داروسازي داروسازي دكتراي حرفه اي داروسازي زين العابدين بشيري صدر ١٣

 ٧٣بهمن      شيمي آلي شيمي آلي دكترا ر شلماشيانو ١٤

 ٦٩تير      مهندسي شيمي مهندسي شيمي كارشناسي ارشد سهيال شكراله زاده ١٥

 ٧٦     تجزيه شيمي معدني دكترا حسين ساالر آملي ١٦

 ٦٠مهر      تجزيه شيمي معدني دكترا ژيال خليقي ١٧

 ٦٨     شيمي فيزيك نيشيمي معد دكترا محمد حسن آرمان مهر ١٨

 ٦٧     شيمي آلي شيمي االي دكترا سيد صاحب سادات حسيني ١٩

 ٦٨     شيمي آلي شيمي آلي دكترا حسين رحماني ٢٠

 ٦٧     شيمي آلي شيمي آلي كارشناسي ارشد شهره صفارزاده ٢١

 
 
 
 

 
 
 



 

 يميايي                                                                                                                                                       پژوهشکده صنايع ش     پژوهشکده هاعملکرد  – ومسفصل            
                                                                                                                  

   ٤٩

 فرصتهای مطالعاتی ‐۳‐۲‐۵جدول 
 

 رديف
نام و نام خانوادگی استفاده 

 کننده
 رتبه علمی رشته

موضوع يا عنوان 
 فرصت مطالعاتی

 تاريخ اعزام کشور دانشگاه مقصد
مدت استفاده از فرصت 

 مطالعاتی
تعداد استفاده از فرصت  
 های مطالعاتی تاکنون

 UNESCO مربي داروسازي زين العابدين بشري صدر ۱
Fellowship UPM ماه٦ ٨٢فروردين  مالزي  ‐ 

 

 های پژوهشیطرح  ‐۳‐۲‐۶جدول 
 

 وضعيت طرح نوع طرح
 نام مجری عنوان طرحرديف

مدرک تحصيلی 
 مجری

تاريخ 
 شروع

تاريخ پايان
متوقفراکدجاریارجاعیاجرايی

 کد
 توضيح/چکيده∗گروه

 ‐ ١ ـ ـ  ـ  ٢٥/١١/٨٠٢٥/٤/٨٢ دكتراي شيمي آلي انور شلماشي سنتز دي اسمين از هيسپريدين ١

 .در پژوهشكده اعالم خاتمه شده است ٤ ـ ـ  ـ  ٦/٨٢ ٤/٧٦ یدانشور مينا سعيد آبادي شگاهي انواع مختلف اكسيد سيليسيوم تهيه آزماي ٢

 .در پژوهشكده اعالم خاتمه شده است ١ ـ ـ   ـ ٦/٨٢ ٥/٧٧ دكتراي شيمي آلي كيومرث حسيني  تهيه ال دو پا از باقاال ٣

 .در پژوهشكده اعالم خاتمه شده است ١ ـ ـ   ـ ٦/٨٢ ١١/٧٨ دكتراي شيمي آلي  كيومرث حسيني سنتز سايميتيدين ٤

 ‐ ١ ـ ـ  ـ  ٣/٨٢ ١٢/٨٠ دكتراي شيمي آلينجفي سيدحيدرمحمودي تهيه ماده اوليه دارويي مينوكسيديل  ٥

 ‐ ٣ ـ ـ   ـ ٣١/٦/٨٢ ٤/٧٨ كارشناسي ارشد حامد صفافر ...تدوين دانش فني توليد پودر پروتئين از شير  ٦

 ‐ ١ ـ ـ  ـ  ١٥/٩/٨٢ ١٥/٩/٨١ دكتراي شيمي آلي فرج اله مهنازاده تهيه آزمايشگاهي تيكلوپيدين هيدروكلرايد ٧

 ‐ ١ ـ ـ  ـ  ٢٦/٩/٨٢ ٢١/٦/٨١ دكتراي شيمي رنگ ذاكر بحريني )قطران(تهيه آنتراكينون از آنتراسن ناخالص  ٨

 (SPE)با فاز جامدساخت ستونها و دستگاه استخراج  ٩
 ساالرآملي حسين

 بشيري صدر
 دکتری

 دكتراي حرفه اي
 ـ ـ  ـ  ١/٤/٨٣ ١/١٠/٨١

٢ 
١ 

‐ 

 ‐ ١ ـ ـ  ـ  ٧/٤/٨٤ ٧/١٠/٨٢ دكتراي شيمي آلي مهنازاده حاللهاي يوني بر پايه ايميدازول ١٠

 ‐ ٢ ـ ـ  ـ  ٧/١٢/٨٣ ٧/١٠/٨٢دكتراي شيمي معدني مريم رنجبر استحصال كبالت و كادميم از فرآيند روي ١١

 ‐ ٤ ـ ـ  ـ ٢٣/١٠/٨٢٢٣/١٠/٨٣ كارشناسي ارشد محمود قاهريبررسي و تعيين روشهاي مناسب براي تصفيه پسابهاي صنعت نساجي ١٢

 ‐ ١ ـ ـ  ـ  ٧/٤/٨٣ ٧/١٠/٨٢ دكتراي شيمي آلي  محمودي نجفي  اسيد و پيپرازين در محيط آبي Qسنتز سيپروفلوكساسين از  ١٣

 ‐ ۲ ‐ ‐  ‐  ۱۰/۸۳ ۱۰/۸۲دکترای شيمی فيزيک آرمان مهر ساخت بوتيل کلرايد ۱۴

                                                 
  مهندسی شيمی و محيط زيست‐ ۴   صنايع غذايي   ‐ ۳ شيمي معدنی و آناليز    ‐ ۲ و پليمر      گروه شيمی آلی ‐ ۱ ∗
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 رح های نيمه صنعتیط ‐۳‐۲‐۷جدول 
 

 وضعيت طرح نوع طرح
 نام مجری عنوان طرحرديف

مدرک تحصيلی 
 مجری

تاريخ پايانتاريخ شروع
متوقفراکدجاریارجاعیاجرايی

 کد
 توضيح/چکيده∗گروه

١ 
تهيه گاز كلر و سود سوزآور به روش 

 ديافراگمي 
 در پژوهشكده خاتمه يافته اعالم شده است ٤ ـ ـ   ـ ٦/٨٠ ٦/٧٨ كارشناسي عبداله ترجمان

 ‐ ٤ ـ ـ   ـ ۴/۸۳ ٤/٨١ كارشناسي ارشدسيد محمد ضرغامي سيمان بتن گوگردي ٢

 تهيه دايكون  ٣
 مهنازاده
 ساالر آملي

 ـ ـ  ـ  ٥/٨١ ١١/٧٨ دكتراي شيمي 
١ 
٢ 

‐ 

۴ 
ساخت دستگاه خانگي تبديل زباله به 

 كمپوست
 سعيد آبادي 
 يوسف زاده

 دانشوري
 كارشناسي

 ‐   ٤ ـ ـ  ـ  ١٠/٨٢ ٥/٧٩

 توليد مركاپتو بنزوتيازول ۵
 اشرفي
 فرمهيني

 ‐ ٤ ـ ـ   ـ ٣/٨١ ٩/٧٩ كارشناسي ارشد

  .در پژوهشكده اعالم خاتمه شده است ١ ـ ـ ـ ـ  ٩/٨٠ ١٢/٧٥دكتراي شيمي آلي دات حسينيسا طراحي و ساخت عصاره گير و تبخير كننده ۶

 تهيه صمغ گزانتان ۷
ديدري ـ مقدم 

)شركت رفيع آوران(
 ‐ ٣ ـ  ـ  ـ ٢/٨٠ ١/٧٦ كارشناسي ارشد

 ٤ ـ ـ   ـ ٥/٨٠ ٥/٧٧ كارشناسي ارشد خليل اديبي فرد كربن فعال ۸
 شورای علمی ۲۸/۴/۸۲رخ  مو۶۷۷/۶۳۰طبق مصوبه 

 پژوهشکده

۹ 
٦٠ژالتين دارويي، غذايي و صنعتي با ظرفيت 

 تن در سال
  غروي كاشاني

 )شركت ايسات(
 ‐ ١ ـ ـ   ـ ٢٥/١٢/٧٩٢٥/٩/٨١ دكترا

 ‐ ٢ ـ ـ  ـ  ٦/٨٢ ١٢/٧٥دكتراي شيمي تجزيه ژيال خليقي پايلوت چند منظوره براي تهيه مواد معدني ۱۰

۱۱ 
وکش دار حرارتی سيليکونی به ظرفيتکاغذ ر

  کيلوگرم در هر روز۱۵۰۰
 ‐ ۲ ‐ ‐   ‐ ۴/۸۴ ۱۰/۸۲ کارشناسی محمد عطار نيا
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   ٥١

 طرح های تأئيدی ‐۳‐۲‐۸جدول 
 

ف مرحله اجرای طرح  ماهيت طرح در زمان بررسی
ردي

 

 نام مجری عنوان طرح
مدرک تحصيلی

 مجری
تاريخ بررسی 

 طرح
تاريخ صدور 

 ابتکار اختراع تأئيده 
مشابه 
 سازی

نمونه سازی اکتشاف
نيمه 
 صنعتی

توليد انبوه
 ∗گروهکد 

 استات منگنز چهار آبه ١
  شكراله زاده
 صادقي فاتح

 ٢ و ٤ ـ ـ  ـ  ـ ـ ٤/٩/٨٢ ١٧/٨/٨٢ فوق ليسانس

٢ 
كشف فرآيندهاي اقتصادي و اكولوژيكي 

 درخت استبرق 
 ١ ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ ٩/١٢/٨٢ ديپلم ناصر زماني

 
 قراردادهای منعقده با ساير دستگاهها ‐۳‐۲‐۹جدول 

 

 وضعيت قرارداد مشخصات دستگاه اجرايي

ف
دي
ر

 

 نام مجری عنوان قرارداد
مدرک تحصيلی 

 نام دستگاه مجری
 )خصوصی/ دولتی (

 سهم دستگاه

تاريخ شروع
مدت 

قرارداد 
 راکد جاری )ماه(

خاتمه 
 يافته

 کد
 *گروه

١ 
فني و اقتصادي تهيه گاز سنتز به روش اكسايش جزئي و غير كاتاليستي بررسي 

 از گاز طبيعي در مقياس صنعتي
محمد حسن 

 ايكاني
دكتراي مهندسي 

 شيمي

شركت پژوهش و 
فناوري پتروشيمي ـ 

 دولتي
 ٣ ـ ـ  ۶ ١/١١/٨٢ ۱۰۰

 بررسي و طراحي فيلتراسيون آمين واحد جديد تصفيه گاز پتروشيمي رازي ٢
 سيد كاظم

 شازيله
دكتراي مهندسي 

 شيمي
 ٤ ـ ـ  ۶ ١١/٢/٨١ ۱۰۰ پتروشيمي رازي

 مطالعه زيست محيطي و اقتصادي تكنولوژي تهيه پالستيكهاي تجزيه پذير ٣
حسين 
 ساالرآملي

دكتراي شيمي معدني
سازمان حفاظت محيط

 زيست
 ٢ ـ ـ  ١١/١٢/٨٢۱۵ ۱۰۰

 ٢ ـ ـ  ۱۲ ١٠/٨١ ۱۰۰ شركت فروسيليسدكتراي شيمي تجزيه مريم رنجبر ل چوببررسي تهيه بريكت از نرمه زغال سنگ و زغا ٤
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   ٥٢

 وضعيت قرارداد مشخصات دستگاه اجرايي

ف
دي
ر

 

 نام مجری عنوان قرارداد
مدرک تحصيلی 

 نام دستگاه مجری
 )خصوصی/ دولتی (

 سهم دستگاه

تاريخ شروع
مدت 

قرارداد 
 راکد جاری )ماه(

خاتمه 
 يافته

 کد
 *گروه

 تهيه اتيلن دي امين خالص  ٥
فرشته گل 
 محمد

 كارشناسي ارشد
شركت ملي پتروشيمي

 ايران
 ١  ـ ـ ۴۸ ١٢/٧٨ ۱۰۰

  و طراحي پايلوت پلنت مربوطهAW406جداسازي تركيبات آرومات از حالل  ۶
داود صادقي 

 فاتح
 رشناسي ارشدكا

شركت توسعه كشت 
 دانه هاي روغني

 ٢ ـ ـ  ۹ ١٦/٢/٨٢ ۱۰۰

 ٤ ـ ـ  ۲۴ ٣/٨٠ ۱۰۰ سازمان هواشناسي كارشناسيعبداله ترجمان )هيدروژن(ساخت يك دستگاه الكترواليزر  ۷

 ايجاد پايگاه علمي و فني در زمينه مواد انرژي زا ۸
جمشيد نجف 

 پور
 كارشناسي

سازمان برنامه و 
ه تحقيقاتي موسس

 صنايع دفاع
 ٤ ـ ـ  ۱۲ ١١/٨٠ ۱۰۰

۹ 
روشهای تبديل الستيکهای فرسوده و ضايعاتی به محصوالت صنعتی قابل 

 استفاده
 ۱ ‐ ‐  ۱۲ ۱۰/۷۹ ۱۰۰ وزارت صنايع دکتری شيمی آلیحسين رحمانی

 توليد فرآورده هاي آب پنير ۱۰
محمدرضا 
 كوشكي

دكتراي صنايع غذايي
شوراي پژوهشهاي 

 مي كشورعل
 ٣ ـ ـ  ۲۴ ٣/٧٩ ۱۰۰

 علي الياسي طرح جامع مطالعاتي ايجاد و توسعه فناوري كود و فرموالسيون آن ۱۱
دكتراي مهندسي 

 شيمي
 ٤ ـ ـ  ۱۲ ٧/٨٢ ۱۰۰ وزارت صنايع

دكتراي شيمي تجزيه ژيال خليقي تهيه كلريد باريم دو آبه و طراحي واحد پيشتاز ۱۲
شركت ملي صنايع 

 رانپتروشيمي اي
 ٢  ـ ـ ۲۴ ١٢/٧٧ ۱۰۰

 سنتز استوفنون و طراحي دستگاهها و تجهيزات واحد پيشتاز۱۳
اشرف ميري 
 آشتياني

 كارشناسي ارشد
شركت ملي صنايع 
 پتروشيمي ايران

 ٢  ـ ـ ۱۸ ١٢/٧٧ ۱۰۰
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   ٥٣

 وضعيت قرارداد مشخصات دستگاه اجرايي

ف
دي
ر

 

 نام مجری عنوان قرارداد
مدرک تحصيلی 

 نام دستگاه مجری
 )خصوصی/ دولتی (

 سهم دستگاه

تاريخ شروع
مدت 

قرارداد 
 راکد جاری )ماه(

خاتمه 
 يافته

 کد
 *گروه

 ٤ ـ ـ  ۱۰ ١/١٠/٨٠ ۱۰۰ مي اراكپتروشي كارشناسي ارشدمحمود قاهري بررسي تصفيه فاضالب واحد آالكلر و بوتاكلر پتروشيمي اراك ۱۴

۱۵
جامد ـ (تهيه و تدوين دانش فني توليد نيمه صنعتي سيال حفاري بسيار سبك 

 )مايع
كاظم سيد 
 شازيله

دكتراي مهندسي 
 شيمي

 ٤ ـ ـ  ۱۳ ٣/٢/٨١ ۱۰۰ وزارت نفت

۱۶ 
طرح جامع مطالعاتي اصالح ، بهبود و توسغه فناوري فرآيند تصفيه و روغنكشي 

 اي روغنيدانه ه
 ٣ ـ ـ  ۱۲ ٢٦/٦/٨١ ۱۰۰ وزارت صنايع كارشناسي ارشد طيبه اميدي

۱۷
طراحي و ساخت يك واحد بنچ اسكيل استخراج مايع ـ مايع با كاربري در صنايع

 اسانس گيري
محمد حسن 

 ايكاني
دكتراي مهندسي 

 شيمي
شركت تقطيران 

 كاشان
 ٣  ـ ـ ٢٧/٣/٨٠۲۹ ۵۰

 دكتراي شيمي آلي بهروز فتحي بيس فنل آب و طراحي واحد پيشتازتهيه و تدوين دانش فني ۱۸
شركت ملي پتروشيمي

 ايران
 ١ ـ  ـ ۱۵ ٥/٧٨ ۱۰۰

 بازيابي رزين هاي مبادله كننده يوني ضايعاتي واحدهاي تصفيه آب نيروگاهها ۱۹
محمدرضا 
شكوهي رازي

 كارشناسي
سازمان مديريت ، 

 وزارت نيرو
 ٤ ـ ـ  ۱۸ ١/١٢/٨١ ۱۰۰

 ٢  ـ ـ ۵۴ ١٢/٧٨ ۱۰۰دانشگاه تربيت معلمدكتراي شيمي تجزيه مريم رنجبر فرآوري گل اخرا بمنظور تهيه كود آهن از خاك سرخ ۲۰

 علي الياسي ارائه يك مدل براي پيشگوئي خواص ترموديناميكي مخلوطهاي پليمري ۲۱
دكتراي مهندسي 

 شيمي
معاونت پژوهشي وزارت 

 علوم و تحقيقات
 ٤  ـ ـ ۲۱ ٨/٨٠ ۱۰۰

بررسي فرآيند گوگرد سازي جهت افزايش راندمان طول عمر بستر كاتاليستي ۲۲
كاظم سيد 
 شازيله

دكتراي مهندسي 
 شيمي

 ٤ ـ ـ  ۲۴ ١١/٨٠ ۱۰۰ پتروشيمي رازي

۲۳
نظارت عاليه بر حسن اجراي عمليات ساخت ، تجهيزات، نصب و راه اندازي 

 تصفيه خانه
 ٤  ـ ـ ۲۳ ٤/٧٨ ۱۰۰مجتمع پتروشيمي آبادان كارشناسي ارشدمحمود قاهري
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 وضعيت قرارداد مشخصات دستگاه اجرايي

ف
دي
ر

 

 نام مجری عنوان قرارداد
مدرک تحصيلی 

 نام دستگاه مجری
 )خصوصی/ دولتی (

 سهم دستگاه

تاريخ شروع
مدت 

قرارداد 
 راکد جاری )ماه(

خاتمه 
 يافته

 کد
 *گروه

 سويه هاي استارتر ماست۲۴
 كوشكي
 غفارپور

 دكترا
 كارشناسي

شركت سهامي صنايع 
 شير
 ايران

 ٣ ـ ـ  ۱۷ ١٧/١/٨٢ ۱۰۰

 علی الياسی طراحی و ساخت کاتاليست بستر ثابت چند منظوره۲۵
دکترای مهندسی 

 شيمی
 ۴ ‐ ‐  ۹ ۱۰/۸۱ ۱۰۰ پتروشيمی تبريز

 ۱ ‐ ‐  ۲۲ ۱۲/۸۱ ۵۰ رباط مخزن دکترای شيمي آلیانور شلماشی  کيلوگرم در بچ۵۰۰تهيه اسيدساليسيليک در مقياس ۲۶

 ۱ ‐ ‐  ۱۰ ۴/۸۱ ۱۰۰ شرکت پارس کانی دکترای شيمی آلی مهنا زاده تهيه گوگرد نامحلول ۲۷

- 
 

 

 طرح های خاتمه يافته ‐۳‐۲‐۱۰جدول 
 

 نوع طرح
 جرینام م عنوان طرح رديف

 نيمه صنعتی پژوهشی

 از تاريخ  
 تا تاريخ

کد 
 ∗گروه

 ٣ ٣٠/٩/٨٢ ا٨٠ /١١  از ـ  هما ترابي زاده تهيه ماده افزودني غذايي ابري كننده ١

 ١ ٢٣/١٠/٨٢ تا٧/٨٠از  ـ  صدر  بشيري زين العابدين بررسي ارزش دارويي درخت حرا ٢

 ١ ٧/٥/٨٢ تا١٢/٧٨از  ـ  ن العابدين بشري صدرزي تهيه گرانول افزايش شير مادر ٣

 ٤ ٢٧/٥/٨٢ تا٩/٧٩از   ـ )شركت ارزينه(نيكو صديقي  ٣٤توليد بنتون  ٤

 ٣ ١١/٨/٨٢تا٢٧/٣/٨٠ ـ  محمد حسن ايكاني استخراج مايع ـ مايع با كاربري در صنايع اسانس گيري طراحي و ساخت يك واحد بنچ اسكيل ٥

 ٤ ٤/٨٢تا ٤/٧٨  ـ محمود قاهري  فاضالب مجتمع پتروشيمي آباداناجراي فاز سوم تصفيه ٦

 بانك اطالعات فناوري صنايع شيميايي ٧
 زرين نصري
 ٤ ٣/٨٢تا٣/٧٩ ـ  حميرا شكوهي
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 نوع طرح
 جرینام م عنوان طرح رديف

 نيمه صنعتی پژوهشی

 از تاريخ  
 تا تاريخ

کد 
 ∗گروه

 ٤ ٥/٨٢تا٨/٨٠ ـ  علي الياسي ارائه يك مدل براي پيشگوئي خواص ترموديناميكي مخلوطهاي پليمري ٨

 ٤ ١١/٨٢تا١١/٨٠ ـ  كاظم سيد شازيله ت افزايش راندمان طول عمر بستر كاتاليستي بررسي فرآيند گوگرد سازي جه ٩

 ٤ ٤/٨٢تا٤/٧٨ ـ  محمود قاهري نظارت عاليه بر حسن اجراي عمليات ساخت ، تجهيزات، نصب و راه اندازي تصفيه خانه ١٠

٦/٨٢ اات ١٢/٧٨ ـ  مريم رنجبر فرآوري گل اخرا بمنظور تهيه كود آهن از خاك سرخ ١١  ٢ 

٨٢/ ٨تا٩/٧٨  ـ انور شلماشي  كيلوگرم در روز١٠٠پايلوت چند منظوره توليد فروس فومارات با ظرفيت  ١٢  ١ 

٥/٨٢تا١٠/٧٦  ‐ سهيال شكراله زاده ساخت ، نصب و راه اندازي پايلوت استخراج جامد ـ مايع ١٣  ٤ 

نجبرمريم ر بررسي تهيه بريكت از نرمه زغال سنگ و زغال چوب ١٤ ٩/٨٢تا١٠/٨١ ‐    ٢ 

١٢/٨٢تا١٢/٧٨ ‐  فرشته گل محمد تهيه اتيلن دي امين خالص  ١٥  ١ 

۴/۸۳ا ت١٢/٧٧ ‐  ژيال خليقي تهيه كلريد باريم دو آبه و طراحي واحد پيشتاز ١٦  ٢ 

٨/٨٢تا٣/٨٠ ‐   ايكانيمحمد حسن طراحي و ساخت يك واحد بنچ اسكيل استخراج مايع ـ مايع با كاربري در صنايع اسانس گيري ۱۷  ٣ 

 بانك اطالعات فناوري صنايع شيميايي ۱۸
 زرين نصري
 حميرا شكوهي

۶/۸۲ا ت٣/٧٩ ‐   ٤ 

٥/٨٢تا٨/٨٠ ‐  علي الياسي ارائه يك مدل براي پيشگوئي خواص ترموديناميكي مخلوطهاي پليمري ۱۹  ٤ 

١/٨٢تا٤/٨١ ‐  فرج اله مهنازاده تهيه گوگرد نامحلول  ۲۰  ١ 

 ۴ ۶/۸۰ تا ۶/۷۸  ‐ عبداله ترجمان تهيه گاز کلر و سود سوز آور به روش ديافراگمی ۲۱

 ۲و۱ ۱۰/۸۰ تا ۱۲/۷۷  ‐ رحمانی غفارپور ساخت گلدانهای مقوايي  ۲۲
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   ٥٦

 سمينارهای برگزارشده ‐۳‐۲‐۱۱جدول 
 

ف تاريخ برگزاری
ردي

 

 نام سخنران عنوان سمينار
مدرک 
 پايان شروع تحصيلی

 چکيده •کد گروه محل برگزاری

 ٣ ايران ٢١/٢/٨٢ ٢٠/٢/٨٢ دكترا محمد حسن ايكاني  چهارمين همايش ملي انرژي ١
محاسبات طراحي براي توسعه يك مجموعه پيل سوختي اسيد 

 فسفريك يك كيلو وات

 ٣ ايران ٢٩/١١/٨٢ ٢٨/١١/٨٢ دكترا محمد حسن ايكاني  سومين همايش بين المللي بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان ۲
كاربرد سيستمهاي دو گانه انرژي هاي تجديد پذير ، پيلهاي 

 سوختي در ساختمانها

 ٣ ايران ٢٩/١١/٨٢ ٢٨/١١/٨٢ دكترا محمد حسن ايكاني  سومين همايش بين المللي بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان ۳
سيستم هاي توليد غير متمركز قدرت پيل سوختي براي 

 يمصرف خانگ

٤ 4th  Europian congress of chemical engineering, 
Granada, Spain 

 Theoretical and experimental study of whey ٣ اسپانيا ۶/۸۲ ۶/۸۲ دكترا محمد حسن ايكاني 
ultrafiltration 

٥ 4th  Europian congress of chemical engineering, 
Granada, Spain 

 Thermodynamic modeling of noncatalytic ٣ اسپانيا ۶/۸۲ ۶/۸۲ رادكت محمد حسن ايكاني 
partial oxidation of natural gas 

٦ 4th  Europian congress of chemical engineering, 
Granada, Spain 

 ٣ اسپانيا ۶/۸۲ ۶/۸۲ دكترا محمد حسن ايكاني 
Design and fabrication of a pilot plant to 

recover aroma compounds from aqueous waste 
streams 

٧ 4th  Europian congress of chemical engineering, 
Granada, Spain 

 Environmental issues of Iran ٣ اسپانيا ۶/۸۲ ۶/۸۲ دكترا محمد حسن ايكاني 

٨ 4th  Europian congress of chemical engineering, 
Granada, Spain 

 On board hydrogen storage in fuel cell vehicles ٣ اسپانيا ۶/۸۲ ۶/۸۲ دكترا يكاني محمد حسن ا
by carbon nanotubes 

٩ 4th  Europian congress of chemical engineering, 
Granada, Spain 

 Application of nanotechnology in ٣ اسپانيا ۶/۸۲ ۶/۸۲ دكترا محمد حسن ايكاني 
pharmaceutical industries 

١٠ 8th Grove fuel Cell symposium  ٣ انگلستان ۶/۸۲ ۶/۸۲ دكترا محمد حسن ايكاني A natural gas based hydrogen generator for fuel 
cells 

 ٤ ايران ۲۵/۲/۸۲ ۲۲/۲/۸۲ دكترا علي الياسي  ششمين همايش علوم و تكنولوژي پليمر ايران ١١
Experimental results and modeling of 

thermodynamic properties of 
ethanol+poly(propylene glycol) solutions 

 A new model for prediction of thermodynamic ٤ ايران ۲۵/۲/۸۲ ۲۲/۲/۸۲ دكترا علي الياسي  ششمين همايش علوم و تكنولوژي پليمر ايران ١٢
properties of polymer solutions 

 ٤ ايران ۲۵/۲/۸۲ ۲۲/۲/۸۲ دكترا علي الياسي يش علوم و تكنولوژي پليمر ايرانششمين هما ١٣
Excess volume of some polymer-solvent mixtures: 

effect of molecular weight, concentration, 
temperature and type of solvent 

۱۴ 4th European congress of chemical engineering ٤ اسپانيا ۳/۷/۸۲ ۳۰/۶/۸۲ دكترا علي الياسي 
A simple model for calculating of thermodynamic 
properties of some binary polymer solutions using 

viscosity data 
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ف تاريخ برگزاری
ردي

 

 نام سخنران عنوان سمينار
مدرک 
 پايان شروع تحصيلی

  چکيده •کد گروه محل برگزاری

 ٤ ايران ۱/۸/۸۲ ۲۹/۷/۸۲ دكترا علي الياسي ين كنگره ملي مهندسي شيمي ايرانهشتم ١٥
 و پلي  Na2HPO4هاي آبي از  فراريت نسبي اتانول در محلول

 اتيلن گاليكول

 ٤ ايران ۱/۸/۸۲ ۲۹/۷/۸۲ دكترا علي الياسي هشتمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران ١٦
 آنتراكينون روي اتيل‐٢هاي آروماتيكي  هيدروژناسيون حلقه

 كاتاليست پاالديم

 ٤ ايران ۱/۸/۸۲ ۲۹/۷/۸۲ دكترا علي الياسي هشتمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران ١٧
تاثير دما، غلظت اجزا و جرم مولكولي پليمر در ويسكوزيته 

 و نمك) اتيلن گاليكول(هاي آبي پلي محلول

 ٤ ايران ۱/۸/۸۲ ۲۹/۷/۸۲ كتراد علي الياسي هشتمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران ١٨
هاي  بيني خواص ترموديناميكي محلول ارائه يك مدل جهت پيش

 هاي تجربي ويسكوزيته پليمري با استفاده از داده

 هاي پليمري ترموديناميك سطح محلول ٤ ايران ۱/۸/۸۲ ۲۹/۷/۸۲ دكترا علي الياسي هشتمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران ١٩

 هاي پليمري ارائه يك مدل بر اساس حجم اضافي مخلوط ٤ ايران ۱/۸/۸۲ ۲۹/۷/۸۲ دكترا علي الياسي  ملي مهندسي شيمي ايرانهشتمين كنگره ٢٠

٢١ 11th European congress on 
Biotechnology 

 سهيالشكراله زاده
كارشناسي 
 ارشد

 Growth study of saccharomyces cerevisiae in a ٤ سوئيس ٨٢مرداد 
phosphate-limited chemostat culture 

٢٢ XXI Conference on yeast genetics and 
molecular biology 

 سهيالشكراله زاده
كارشناسي 
 ارشد

 Analysis of  phosphate uptake kinetics in chemostat ٤ سوئد ٨٢تير 
Culture of  saccharomyces cervisiae 

٢٣ 3th Nizo dairy conference ٣ هلند ٢٢/٤/٨٢ ٢٠/٤/٨٢ دكترا كوشكيمحمدرضا Production of new fermented milk according to the 
Iranian taste and preference 

٢٤ 3th Nizo dairy conference ٣ هلند ٢٢/٤/٨٢ ٢٠/٤/٨٢ دكترا محمدرضاكوشكي Production of formulation of evaporated milk 
(EM) and (SCM) 

 بهبود كيفيت نان لواش ٣ ايران ٢٤/٧/٨٢ ٢٢/٧/٨٢ دكترا كوشكي چهاردهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران ٢٥

 ٣ ايران ٢٤/٧/٨٢ ٢٢/٧/٨٢ دكترا كوشكي چهاردهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران ٢٦
توليد آزمايشگاهي آنزيم پروتئاز قليايي به روش تخميري و كاربرد آن در صنايع 

 غذايي

 بهبود الگوي توليد لبنيات ٣ ايران ۲۴/۷/۸۲ ٢٢/٧/٨٢ دكترا كوشكي چهاردهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران ٢٧

 استفاده از آب پنير در تهيه و فرموالسيون نوشيدني تخميري شير ٣ ايران ۲۴/۷/۸۲ ٢٢/٧/٨٢ دكترا كوشكي چهاردهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران ٢٨

 ٣ ايران ٢٤/٧/٨٢ ٢٢/٧/٨٢ دكترا كوشكي  ملي صنايع غذايي ايرانچهاردهمين كنگره ٢٩
تعيين مناسبترين مرحله برداشت قارچ خوراكي دكمه اي ـ پيشنياز توليد  

 كيفي ، نگهداري و صادرات
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ف تاريخ برگزاری
ردي

 

 نام سخنران عنوان سمينار
مدرک 
 پايان شروع تحصيلی

  چکيده •کد گروه محل برگزاری

 بخيري در سطح بنچتهيه شيرهاي غليظ شده شيرين و ت ٣ ايران ٢٤/٧/٨٢ ٢٢/٧/٨٢ دكترا كوشكي چهاردهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران ٣٠

 توسعه صادرات قارچ خوراكي دكمه اي با استفاده از مواد نگهدارنده ٣ ايران ٢٤/٧/٨٢ ٢٢/٧/٨٢ دكترا كوشكي چهاردهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران ٣١

 وياتوليد بستني ميوه اي س ٣ ايران ٢٤/٧/٨٢ ٢٢/٧/٨٢ دكترا كوشكي چهاردهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران ٣٢

 ٣ ايران ٢٤/٧/٨٢ ٢٢/٧/٨٢ دكترا كوشكي چهاردهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران ٣٣
اولويت سرمايه گذاري صنايع تبديلي و بسته بندي سيب زميني در استان            

 گلستان پتانسيلي براي صادرات

۳۴ 
Distribution sources and transport pathways of 

polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHS) in 
persian gulf : 10 years ofter the gulf war. 

  بشيري صدر
دكتراي 
 حرفه اي

 ١ مالزي ‐ ٨٢تير 
منابع آلودگي آبهاي شمال خليج فارس بـه ويـژه تركيبـات هيدروكربنـه       

 .معطر و چند حلقوي بررسي گرديد

 چهاردهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران ۳۵
 طيبه اميدي
 حميرا شكوهي

ارشناسي ك
 ارشد

 كارشناسي
 ايران ٢٤/٧/٨٢ ٢٢/٧/٨٢

٣ 
١ 

 بررسي وضعيت صادرات روغن نباتي ايران

 اميد معيني جزني مرورري بر آلياژ پلي اتيلن ترفتاالت با االستومرها ۳۶
كارشناسي 
 ارشد

 ٤ مجتمع عصر انقالب ‐ ٦/٨/٨٢
براي افزايش چقرمگي پلي اتـيلن ترفتـاالت از طريـق آليـاژ سـازي بـا                 

 . در اين سمينار بررسي شدSBR و  EPDMالستومرهاي ا

۳۷ 
SPE/GC/MS analisis of polycyclic aromatic 
hydrocarbons from sediments and seawater 

Suspended particles s 
  بشيري صدر

دكتراي 
 حرفه اي

 ١ مجتمع عصر انقالب ‐ ٢٠/٨/٨٢
ات هيدروكربنه معطر و    منابع آلودگي آبهاي شمال خليج فاري بويژه تركيب       

 چند حلقوي بررسي گرديد

۳۸ 
كاربرد سديم دي استات در صنايع مختلف غذايي بعنوان 

 نگهدارنده
 ساالر آملي
 مهنازاده

 ‐ ٨٢مهر  دكترا
كنگره ملي صنايع 

 غذايي

٢ 
١ 

 .در ماندگاري رب ، كيك و پسته اثر اين ماده بررسي شد

۳۹ Eficient water use 2003 يمحمود قاهر 
كارشناسي 
 ارشد

 ٤ اسپانيا ١٥/١/٨٢ ١٣/١/٨٢
در اين مقاله تصويري از آينده با ارائه روشهاي مناسب مصـرف در ايـران               

 .توضيح داده شده است

۴۰ IAGLR 2003 محمود قاهري 
كارشناسي 
 ارشد

 ٤ آمريكا ٥/٤/٨٢ ١/٤٨٢
 آلودگيهاي صنعتي ، كشاورزي و انساني كه از سهم ايراني وارد درياي خزر            

 .مي شود مورد بحث قرار گرفته است

۴۱ Achema 2001 محمود قاهري 
كارشناسي 
 ارشد

 بررسي وضعيت تصفيه پسابهاي صنعتي در ايران ٤ آلمان ٣/٣/٨٢ ١/٣/٨٢

۴۲ Asian water Qual 2003 محمود قاهري 
كارشناسي 
 ارشد

 بررسي روشهاي جديد تصفيه پسابها ٤ تايلند ٣٠/٧/٨٢ ٢٨/٧/٨٢

۴۳ 7th International conference on chemistry and its 
role indevelopment ICCRD'7 

 ٢ مصر  ٨٢ارديبهشت  دكترا مريم رنجبر
Synthesis, NMR Characterization, X- ray Crystal Structure of 
Zn(II), Cd(II) and Hg(II) of a Novel Self- Assembling System 
Ligand LH2 

۴۴ 
7th International conference on chemistry and its 

role in 
development ICCRD'7 

 ٢ مصر  ٨٢ارديبهشت  دكترا مريم رنجبر
Review of Crystallographic and Molecular Structures of 
Complexes Formed Between Self- Assembling System Ligand 
Containing  Pyridine Ring and Cr(III), Co(II), Ni(II), 
Cu(II),and Zn(II) Salts 
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ف تاريخ برگزاری
ردي

 

 نام سخنران عنوان سمينار
مدرک 
 پايان شروع تحصيلی

  چکيده •کد گروه محل برگزاری

۴۵ 11th Symposium of society of  crystallography and 
mineralogy of Iran 

 ٢ ايران  ٨٢بهمن  دكترا مريم رنجبر
Study of the reaction between self – assembling System 
[pyda.H2][pydc] with cerium(III) and lanthanium(III) and X-
ray crystal structure of them 

۴۶ 
7th International conference on chemistry and its 

role in 
development ICCRD'7 

 Synthesis crystal Structure of a self-assembling pyridine ٢ مصر  ٨٢ارديبهشت  دكترا مريم رنجبر
containing  of Sb(III) and Bi(III) 

۴۷ 14th Iranian chemistry & chemical engineering 
congress  teacher training university ٢ ايران  ٨٢بهمن  دكترا مريم رنجبر Novel proton transfer compounds 

۴۸ 14th Iranian chemistry & chemical engineering 
congress  teacher training university 

 ٢ راناي  ٨٢بهمن  دكترا مريم رنجبر
The synthesis and  characterization of two macreheterocyclic 

polyether-tetraester derived from thiodiglycol and 
diethyleneglyco 

۴۹ 14th Iranian chemistry & chemical engineering 
congress  teacher training university ٢ ايران ‐ ٨٢بهمن  دكترا مريم رنجبر Potentiometric study of Cd2+, Zn2+ and Pb2+ Complexes 

pyridine containig self-assembling system in aqueous solution 

۵۰ 14th Iranian chemistry & chemical engineering 
congress  teacher training university ٢ ايران ‐ ٨٢بهمن  دكترا مريم رنجبر 

Synthesis, characterization, X-ray crystal structures of Ga(III), 
In(II) and Tl(III) complexes of a pyridine containing self-

assembling syste 

۵۱ 2th Symposium of macrocyclic chemistry, zanjan 
university. 

 Self-assembly of polymer and sheet structures in transition ٢ ايران ‐ ٨٢خرداد  دكترا مريم رنجبر
metalcomplexes containing carboxylic Acid substituents 

۵۲ 2th Symposium of macrocyclic chemistry,zanjan 
university. ٢ ايران ‐ ٨٢خرداد  دكترا مريم رنجبر Self-assembled coordination polymers of Some main group 

metal Ions and pyridine containg self-assembling system ligand 

 سومين كنگره جهاني پزشكي تايلند ۵۳
 رضاامير بيگي
 خدايار همتي

 زين العابدين بشيري صدر

 دكترا
 دكترا

دكتراي 
 حرفه اي

 ١ تايلند ‐ ٨٢
Efect of Climate and Fruit Harvesting Time on The Puantity of 
Naringin Flavonoid under Tropcal and Subtropical Conditions of 
Iran 

۵۴ Eco Hazard 2003 محمود قاهري 
كارشناسي 
 ارشد

 مطالعه و بررسي پسابهاي شيميايي در ايران ٤ آلمان ٢٦/٦/٨٢ ٢٣/٦/٨٢
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 مقاالت علمی ارائه شده ‐۳‐۲‐۱۲جدول 
 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجی داخلی
ردي

 

 عنوان مقاله
نام ارائه 

ارائه / دهنده 
 دهندگان

مدرک 
 صيلیتح

تاريخ 
 ارائه

عضو  مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

 چکيده ∗کدگروه

 آمونيا كافت اتيلن دي كلرايد در محيط آبي ١
گل محمد ـ 

صادقي ـ 
 شكراله زاده

كارشناسي 
 ارشد

 ايران ٨٢
علوم پايه 
دانشگاه 
 الزهرا

 ـ ـ  ـ
١ 
٢ 
٤ 

در اين مقاله شرايط تهيه اتيلن دي آمين در محيط آبي بررسي 
 .شده است

 شيمي ، رنگ و هنر ٢
گل محمد ـ 
 شاه واليتي

كارشناسي 
 ارشد

 ايران ٨٢
رشد 

آموزش 
 شيمي

 .هدف اين مقاله ايجاد ارتباط رنگها و كاربرد آنها مي باشد ١ ـ ـ  ـ

٣ Simultanous distillation Extraction of 
Water Soluble Constituents of Rose Oil 

ايكاني ـ     گل 
محمد ـ   روش 

 ضضمير

 دكترا
كارشناسي 
 ارشد

-Euro آلمان ٨٢سال 
Cosnetic _ ـ ـ  

٣ 
١ 

استخراج تركيبات موثره گل سرخ با استفاده از روش استخراج 
 .ـ تقطير همزمان صورت گرفته است

 صنعت قند ٤
 آذر انوري
 زرين نصري

 كارشناسي
 ارشد

 ٤ ـ ـ  ـ رشد شيمي ايران ٨٢
اين مقاله به چگونگي استخراج قند از چغندر و فرآيندهاي 

 .مربوط به آن مي پردازد

 محمود قاهري وضعيت فاضالبهاي صنعتي در ايران ٥
كارشناسي 
 ارشد

 ايران ٨٢
ماهنامه 
 پتروشيمي

 ٤ ـ ـ  ـ
سلسله مقاالتي كه در مورد وضعيت فاضالبهاي صنعتي در 

 .ايران بحث مي نمايد

 زمان و آموزش ٦
 گل محمد
 شاه واليتي

كارشناسي 
 ارشد

 ايران ٨٢
رشد 

آموزش 
 شيمي

 ١ ـ ـ  ـ
اين مقاله به مهارتهاي الزم جهت بهره گيري درست از زمان در 

 .برنامه هاي آموزشي اشاره دارد

٧ 
ريز كپسوله كردن و كپسوله كردن مواد و كاربرد آن 

 )قسمت دوم(  شيميايي در صنايع غذايي و
 هما ترابي زاده

كارشناسي 
 ارشد

 ايران ٨٢
رشد 

آموزش 
 شيمي

 ٣ ـ ـ  ـ
در اين مقاله خواص كاربردها و تكنولوژي ساخت مواد مورد 
استفاده براي توليد فرآورده هاي مورد نظر عنوان گرديده 

 .است
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 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجی داخلی
ردي

 

 عنوان مقاله
نام ارائه 

ارائه / دهنده 
 دهندگان

مدرک 
 يلیتحص

تاريخ 
 ارائه

عضو  مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

 چکيده ∗کدگروه

٨ Regulation of Phosphate Acquisition 
in Saccharomyces cerevisiae 

 سهيال
 شكراله زاده

كارشناسي 
 ارشد

 Current آلمان ٨٢
Genetics 

 ٤  ـ ـ ـ
مروري در مورد چگونگي دريافت و جذب فسفات در 

 .مخمر انجام گرفته است

٩ 
) كموستات(تكنيك ايستا شيميايي پيوسته 

طريقي مناسب در مطالعات سينتيكي انتقال 
 غشايي مواد در سلول مخمر

 شكراله زاده
 بنكدار پور
 وهاب زاده

كارشناسي 
 ارشد
 دكترا

 ايران ٨٢
مهندسي شيمي 

 ايران
 ٤ ـ ـ  ـ

تشريح چگونگي و مزاياي استفاده از فرمانتور پيوسته 
در مطالعه سينتيك انتقال مواد غذايي در مخمرها ارائه 

 .شده است

١٠ 
A New Theory for Polymer/Solvent 

Mixtures Based on Hard-Sphere 
Limit 

علي الياسي و 
... 

 انگلستان ٨٢ دكترا
European 
Polymer 
Journal 

 ٤ _  _ ـ

اين مقاله مدل جديدي بر اساس حد كره سخت براي در 
حالل ارائه /هاي پليمر محاسبه اكتيويته حالل در مخلوط
 .شده است

 

١١ 

Cloud-Point Measurements for 
Salt+Poly(ethylene glycol)+Water 
Systems by Viscometry and Laser 

Beam Scattering Methods 

علي الياسي و 
... 

 يكاآمر ٨٢ دكترا

Journal of 
Applied 
Polymer 
Science 

 ٤ ـ  ـ ـ

در اين مقاله نقطه ابري شدن چند مخلوط آبي مختلف از 
پلي اتيلن گليكول با روش ويسكومتري +الكتروليت

هاي بدست آمده  ه تعيين و ضمن مدلسازي،  نتايج با داد
 .است

١٢ 

Densities and Viscosities of Binary 
Mixtures of Poly(ethylene glycol) and 
Poly(propylene glycol) in Water and 

Ethanol in the 293.15-338.15 K 
Temperature Range 

علي الياسي و 
... 

 آمريكا ٨٢ دكترا

Journal of 
Chemical and 
Engineering 

Data 

 ٤ ـ  ـ ـ

هاي پلي  دراين مقاله دانسيته و ويسكوزيته محلول
و اتانول و پلي پروپيلن گليكول اتيلن گاليكول در آب 
اي از دما و غلظت اجزا و جرم  در اتانول در دامنه

اي  مولكولي پليمرها تعيين و نتايج همراه با مدل ساده
 .ارائه شده است

 

١٣ Extension of Flory-Huggins Theory to 
Satisfy the Hard Sphere Limit 

علي الياسي و 
... 

 ايران ٨٢ دكترا
Iranian 
Polymer 
Journal 

 ٤ ـ ـ ـ 
هاگينز بر اساس شرط حدي ‐در اين مقاله مدل فلوري

 كره سخت اصالح شده است
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 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجی داخلی
ردي

 

 عنوان مقاله
نام ارائه 

ارائه / دهنده 
 دهندگان

مدرک 
 تحصيلی

تاريخ 
 ارائه

عضو  مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

 چکيده ∗کدگروه

١٤ Synthesis gas from natural gas by 
noncatalytic partial oxidation 

 محمد حسن
 ايكاني

 ايران ٨٢ دكترا
مجله بين اللملي علوم 

 مهندسي
 ٣ ـ ـ  ـ

تبديل گاز طبيعي به گاز سنتز به روش اكسايش جزئي 
.غيركاتاليستي بررسي شده است  

١٥ 
لهاي سوختي با كاربري بررسي باتري ها و پي

 در خودروهاي برقي و هيبريد
محمد حسن 

..ايكاني و   
 ٣ ـ ـ  ـ صنعت باتري ايران ايران ٨٢ دكترا

بررسي باتري ها و پيلهاي سوختي با كاربري در خودروهاي 
 برقي و هيبريد ، شده است

١٦ 
مطالعات تجربي تبديل گاز طبيعي به گاز 

تاليستيسنتز به روش اكسايش جزئي غيركا  
محمد حسن 

...ايكاني و   
 ايران ٨٢ دكترا

تحقيق در علوم و 
 مهندسي نفت

 ٣ ـ ـ  ـ
مطالعات تجربي تبديل گاز طبيعي به گاز سنتز به روش 
 اكسايش جزئي غيركاتاليستي ، انجام گرفته است

١٧ 
Crystal Structure of a Binuclear 

Polymeric Self-Assembled Lead(II) 
Complex 

م رنجبرمري  ٢ ـ  ـ ـ Anal. Sci ژاپن ٨٢ دكترا 

Here, we report the crystal structure of a 
binuclear polymeric self-assembled Pb(II) 
complex, [Pb(pydc)(pydc.H2)(H2O)2]n, 

(pydc.H2 = 2,6-pyridinedicarboxylic acid) 

١٨ 

Crystal structure of bis(2,6-
diaminopyridinum) diaqua-bis-

(2,6-pyridinedicarboxylato)-
dibismuthate(III) tetrahydrate, 

(C28H16O18N4Bi2) 
(C5H8N3)2.4H2O 

 ٢ ـ  ـ ـ Z. Kristallogr.NCS آلمان ٨٢ دكترا مريم رنجبر

The Bi(III) complex, 
[C5H3NH(NH2)2][Bi2(L2(H2O)2].4H2O, (L = 
2,6-pyridinedicarboxylate) was prepared from 

the complexation of a novel pyridine 
containing self–assembling system LH2 

١٩ 

Crystal Structure of a Binuclear 
Seven-Coordinate Tin(IV) 

Complex 
 

 مريم رنجبر
 ...و 

 ٢ ـ  ـ ـ Anal. Sci ژاپن ٨٢ دكترا

The crystal structure of 
[Sn(pydc)(OH)(H2O)(µ-OH)]2.4H2O, (pydc = 

2,6-pyridinedicarboxylate), has been 
determined by the X-ray diffraction method 
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 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجی داخلی
ردي

 

 عنوان مقاله

نام ارائه 
/ دهنده 
ارائه 

 دهندگان

مدرک 
 تحصيلی

تاريخ 
 ارائه

ضو ع مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  چکيده ∗کدگروه

٢٠ 

Synthesis and Crystal Structure of 
Bis(2,6-diaminopyridinium) 

tetrachloro 
palladate(II) of a Pyridine 

Containing Self-Assembling System 

 مريم رنجبر
 ...و 

 ايران ٨٢ دكترا
Iranian Journal of 
Crystallography 
and Mineralogy 

 ٢ ـ ـ  ـ

The presumably of the formation 
[pyda.H][Pd(pydc)(pydc.H)], 

[Pd(pydc.H)2] and [pyda.H]Cl species, 
was studied by IR, ESI/MS, 1H NMR, 13C 

NMR spectroscopy, and elemental 
analysis. 

٢١ 

Crystal structure of bis(2,6-
diaminopyridinum) tetrachloro 
palladate(II),  C10H16Cl4N6Pd 

 

 مريم رنجبر
 ...و 

 Z. Kristallogr.NCS آلمان ٨٢ دكترا
 218 

 ٢ ـ  ـ ـ

The reaction between LH2, 
[pyda.H2][pydc], (pyda = 2,6–

pyridinediamine and pydc.H2 = 2,6–
pyridinedicarboxylic acid),  ligand with 

palladium(II) chloride leads to the 
formation of [pyda.H]2[PdCl4]. 

 
 

 نشريات علمی ‐۳‐۲‐۱۳جدول 
 

 نوع کار
 مترجم نويسنده عنوان رديف

 چاپ شده
تکثير 
 داخلی

منتج از طرح 
 پژوهشی

 تاريخ انتشار ناشر
کد 
 ∗گروه

 ۱ ١٣٨٢مهر  پژوهشكده رنگ ـ ـ  ذاكر بحريني جان شر رنگينه ها ١

٢ 
مقياس واحدهاي نيمه صنعتي و افزايش 
 فرآيندهاي شيميايي

 ـ ـ  انور شلماشي هويل. و 

انتشارات دانشگاه 
تهران ـ سازمان 

پژوهشهاي علمي و 
 صنعتي ايران

١٣٨٢ ۱ 

 كاربرد استخراج با فاز جامد ٣
حسين ساالر 

 آملي
 ـ ـ  ـ

انتشارات دانشگاه 
 تهران

١٣٨٢ ۲ 
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 ليست آزمايشگاه ها يا کارگاهها  ‐۳‐۲‐۱۴جدول 

 

ام آزمايشگاه يا کارگاهن رديف  تجهيزات موجود در آزمايشگاه 

 GC, HPLC كروماتوگرافي  ١

   و اتميك ابزوربشن ، پالريمتر ، يون متر IR,FTIR, UV آناليز ٢

 صنايع غذايي ٣
 درجه ٢٠ –، سردخانه ) عمودي(واحد پاستوريزاسيون مايعات غذايي ، واحد خشك كن بستر سيال 

و راكتور )  ليتر١٠٠ظرفيت (  درجه سانتيگراد ، مخزن دو جداره با ميكسر ٦٠+ خانه سانتيگراد ، گرم
  ) pH ليتر مجهز به سنسور دما و ٣٥با ظرفيت  ( دو جداره 

 صنايع تخميري ٤
مجهز به دوربين عكسبرداري ، شيكر انكوباتور ، )  x1000( فرمانتور ، ميكروسكوپ دو چشمي 

 ، اونUVتور ، هود استريل با المپ  ليتري ، انكوبا٢٥اتوكالو 

  متر ، اسپكتروفتومتر، اندازه گير نقطه ذوب و انجماد pHراكتور تحت فشار ، كوره ، كجلدال ،  عمومي ٥

  مترpHمتر و EC متر  مانومتريك ، جارتست ، اكسيژن متر، BODفتومتر ،  محيط زيست ٦

 يلوت چند منظوره معدني ، اسپري دراير، سنگ شكنپايلوت استخراج جامد ـ مايع ، پا سالن پايلوت  ٧

 
 

 ليست تجهيزات عمده آزمايشگاهی   ‐۳‐۲‐۱۵جدول 

 

 تعداد کشور سازنده مشخصات دستگاه نام دستگاه رديف

 ١ سوئيس Buchi راكتور تحت فشار ١

 Spectrenic 70 اسپكتروفتومتر ٢
UV 120-01 

 ٣ ژاپن ‐ آمريكا

 ٢ آلمان ١٢٠٠ 0C‐١٦٠٠ 0C كوره ٣

٤ FTIR Pu9624 ١ انگلستان 

٥ UV Sp8-400 ١ انگلستان 

٦ GC Pu4500 ١ انگلستان 

 ١ انگلستان Sp9 اتميك ابزوربشن ٧

٨ HPLC ‐ ١ آمريكا 

 ١ سوئيس Buchi 510 اندازه گير نقطه ذوب و جوش ٩

 ١ انگلستان Genway 3045 يون متر ١٠

 ٢ سوئيس Buchi R-114 تبخير كننده در خالء ١١

 ١ آمريكا Precision آون خالء ١٢

 ٢ آلمان RW 25, 22 DX ميكسر ١٣

 ١ بلژيك Ceti پالريمر ١٤

 ١ ‐ BHG 502 سانتريفوژ ١٥

 
 
 
 . برای ديگران وجود دارد  از تجهيزات  امکان استفاده*
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 بخش سوم

 پژوهشکده مکانيک
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 :مقدمه 
 

نيمه صنعتی وحمايـت از طرحهـای       , هدف از تأسيس پژوهشکده اجرای پروژه های پژوهشی         . آغاز نموده است     ١٣٥٩پژوهشکده مکانيک فعاليت خود را از سال        
وردهای جهانی بوده وتاکنون با اجرای تعداد زيادی پروژه موفق تحقيقاتی با بهره گيری              خترعين ومبتکرين با هدف دستيابی به دانش فنی مطابق با آخرين دستا           م

ـ , طراحـی ماشـين     , اين پژوهشکده دارای گروههای علمی موتور          .از نيروهای متخصص ومجرب توانسته است درغالب رشته های تخصصی پيشرو باشد            رارت ح
, تونل باد مـادون صـوت       , طراحی ماشين   , های فعال ومجهز پژوهشکده آزمايشگاه موتورهای درون سوز         درحال حاضر آزمايشگاه  .وسياالت وانرژی های نواست     

آزمايشگاه مرجع مؤسسـه اسـتاندارد در زمينـه     , آزمايشگاه سوخت واحتراق    .تست ادوات هيدروليک وتوربينهای آبی است     , آزمايشگاه خالء   , سوخت واحتراق   
 .باشدارزيابی مشعل های فن دار گازی می 

 

  :پژوهشکده گروههای علمی 
 گروه موتور ‐۱

 با راه اندازی دو بستر      ٦٥ درمجتمع تحقيقاتی عصر انقالب تأسيس وعمالً درسال         ٦٣آزمايشگاه تحقيقاتی موتورهای درونسوز برای نخستين بار درکشور درسال          
بنزينی وگازسوز بـا هـدف پيشـبرد        , ی کاربردی در زمينه موتورهای ديزلی        کيلووات بمنظور تست وارزيابی واجرای طرحهای پژوهش       ٤٠٠ و ١٣٠تست بظرفيتهای   

 .نايع موتورسازی وخودروسازی کشور شروع به بهره برداری گرديده استص
ای طـرح    نيز اجـر   ٧٢ اجرای پروژه طراحی وساخت دينامومتر هيدروليکی وبستر آن انجام شده ودرسال             ٦٨برحسب نياز به توسعه تجهيزات آزمايشگاه درسال        

 طرح پژوهشی کاربردی بـا  ٤٧ می توان به اجرای بيش از ٨٢درگروه موتور تاسال .نيمه صنعتی دينامومتر ادی کارنت به مرحله توسعه وبهره برداری رسيده است      
نعتی ودريافت تاييديه هـا رسـيده       تأمين اعتبار از طرف صنايع موتورسازی وخودروسازی کشور اشاره نمود که برحسب توجيه اقتصادی عموماً به مرحله نيمه ص                  

ضمناً در اجرای پروژه های گروه موتور معموالً همراه تيم مشترک سازمان پژوهشها با متخصصين موتورسازی وخودروسازی وشرکتهای مهندسـين مشـاور                      .است
همچنين کارگاههـای آموزشـی     .رشد نيز گشته است   خودرو واساتيد دانشگاهها همکاری انجام شده که منجر به استخراج چندين پروژه کارشناسی وکارشناسی ا              

دانشگاه وديگر مراکز تحقيقاتی نيز اجرا گرديده است که منجر به تربيت نيروی انسانی متخصص در زمينه موتور گرديده که                    , پس از اختتام هر طرح برای صنعت        
 .اغلب نيز جذب صنايع خودروسازی وموتورسازی کشور گرديده اند

 اشين گروه طراحی م ‐۲
 کارشناسی وپشتيبانی   ‐لحاظ علمی   ه  درسازمان حضور فعال داشته وچهره های مختلفی را ب        ) بخش مکانيک سابق  (اين گروه از بدو تاسيس پژوهشکده مکانيک        

ت ارزشمندی را ارائه نموده     درمراکز آموزش عالی ودانشگاهها خدما    , تعدادی از اعضاء هيئت علمی اين گروه ضمن داشتن پروژه های تحقيقاتی              .بخود ديده است  
 .اند
 گروه حرارت وسياالت  ‐۳

, گروه حرارت وسياالت از بدو تأسيس سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ايران فعاليت خود را آغاز کرده است اين گروه شامل آزمايشگاههای سوخت واحتـراق                         
ر درايران بستر تست مشعل های خانگی وصنعتی را ايجاد کرده است ودرايـن راسـتا      آزمايشگاه سوخت واحتراق برای اولين با     .تونل باد وبستر تست فن می باشد      

 دستگاه مشعل صنعتی ايران خـودرو وبهينـه         ٢١پروژه های تحقيقاتی از جمله بهينه سازی مشعل های خانگی وطراحی وساخت مشعل های خطی وبهينه سازی                  
تدوين استاندارد مشعل های گازی وگازوئيلی وبرگزاری دوره های آموزش از جمله فعاليـت هـای ايـن            .را انجام داده است     .....  دستگاه مشعل خانگی و    ١٠٠٠سازی  

بستر تست فن , هات واير وطرح نيمه صنعتی هات واير , مکانيزم انتقال دهنده پروب , پروژه های آزمايشگاه تونل باد شامل کاوشگر پنج حفره ای  .گروه می باشد
 .ظامی به تونل باد می باشدوبررسی نياز صنايع غير ن

 
 

 خالصه عملکرد پژوهشی به تفکيک گروه علمی ‐۳‐۳‐۱جدول 
 

 طرح های نيمه صنعتی طرح های پژوهشی
قراردادهای با سرمايه  
  علمیگروه گذاری کامل بيرونی

 خاتمه راکد جاری خاتمه متوقف راکد جاری خاتمه متوقف راکد جاری

 ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ موتور

 ۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۵ طراحی ماشين

 ۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ حرارت و سياالت

 ۴ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۲ ۲ ۰ ۰ ۹ جمع
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 نيروی انسانی  وضعيت‐۳‐۳‐۲جدول 

 

مدرک تحصيلی
 وضعيت استخدام

 جمع زير ديپلم ديپلم ليسانس فوق ليسانس دکتری

 ۲۵ ١ ٥ ٩ ٦ ٤ رسمی

 ٦ ٢ ١ ‐ ١ ٢ پيمانی

 ‐ ‐ ١ ‐ ‐ ‐ قراردادی

 ۳۳ ٣ ٧ ٩ ٧ ٦ جمع

 

 

 

 خدمات علمی و فنی ‐۳‐۳‐۳جدول 
 

 تعداد خدمات علمی و فنی 

 آزمايش کارشناسی مشاوره گروه های علمی

 ۳ ۳۰ ۴ گروه موتور

 ۱ ۵۷ ۳ گروه حرارت وسياالت

 ۲ ۷۱ ۱۰ گروه  طراحی ماشين
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 اعضای هيئت علمی ‐۳‐۳‐۴جدول 
 

 رتبه علمی
 رشته تحصيلی گروه آموزشی حصيلیمدرک ت نام و نام خانوادگی رديف

 استاد دانشيار استاديار مربی
 تاريخ جذب

 ١٣٧٠     دکتری انرژی انرژی خورشيدی دکتری عزت اله آزاد ١

 ١٣٦٣     کيدکتری مکان موتورهای گازسوز دکتری لطف اله طور سوادکوهی ٢

 ١٣٦٢     کيدکتری مکان جامدات دکتری يوسف ياسی ٣

 ١٣٧٨     هوا فضا هوافضا دکتری محمدعلی اردکانی ٤

 ١٣٧٧     االتيدکتری حرارت س حرارت و سياالت دکتری فؤاد فرحانی بغالنی ٥

 ١٣٧٧     کيدکتری مکان فرم دهی فلزات دکتری شاهين خدام ٦

 ١٣٧٠     الکترونيک طراحی ماشين کارشناس ارشد سيامک عظيمی نام ٧

 ١٣٧٤     ل انرژیيتبد حرارت و سياالت کارشناس ارشد یياک سيدی نکيوان ٨

 ١٣٦٩     کيمهندسی مکان جامدات کارشناس ارشد حميد امامی خوانساری ٩

 ١٣٦٠     کيمهندسی مکان مهندسی مکانيک کارشناس ارشد بهرام ورجاوند ١٠

  مکانيک مهندسی حرارت و سياالت کارشناس ارشد آذر انوری ١١
)تبديل انرژی(

    ١٣٧٣ 

 ١٣٦٩     مهندسی فيزيک سياالت کارشناس ارشد يا اسفندياری نفاطمه ١٢

 ١٣٧٠     کيمهندسی مکان جامدات کارشناس ارشد طرفانيلی اصغر بع ١٣
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 طرح های پژوهشی ‐۳‐۳‐۵جدول 
 

 وضعيت طرح طرحنوع 
 نام مجری عنوان طرحرديف

مدرک 
تحصيلی 
 مجری

تاريخ پايانتاريخ شروع
متوقفراکدجاریارجاعیاجرايی

 کد
 کيدهچ∗گروه

 ٢     ۱۸/۳/۸۳ ۱۸/۹/۸۱ ليسانسمحمدکاظم کشفی طراحی وساخت پمپ فرمان تراکتور ۱
 به روش٢٨٥هدف طراحی وساخت پمپ فرمان تراکتور , دراين طرح 

عنی مهندسی معکوس بوده که درحال حاضر وارد مرحله سوم خود ي
 .تست وآزمايش آن ميباشد

۲ 

طرح مطالعاتی بررسی دود در پايانه های 
مسافربری بين شهری با هدف فيلتراسيون 
آن وکاهش آلودگی اين مناطق درجهت بهبود

 زيست محيطی

 ١      ۱/۳/۸۳ ١/١٢/۸۱ دکتری سوادکوهی
هدف از اجرای اين طرح بررسی وضعيت آالينده ها در پايانه های 

ی وانتخاب بهترين راه حل جهت جمع آوری دود در اين مسافربر
 مناطق

  فن تستطراحی وساخت بستر ۳
 اردکانی
 آذر انوری

 دکتری
فوق ليسانس

۳۰/۱/۸۱ ٣      ١/١٠/٨٢ 

هدف از اجرای اين طرح ايجاد يک بستر تست جهت تعيين عملکرد 
 فن ها مطابق با استاندارد

Ansi/AMCA  210-85 رد در استانداردهای اين استاندا. است
 با عنوان آزمايش عملکرد Iso 5801جهانی تحت شماره 

 .آيروديناميکی بادزن شناخته می شود

 ٢     ادامه دارد ٢٥/٢/٨١ دکتری يوسف ياسی افزايش راندمان توربين آبی ۴
دراين طرح امکان حذف پره های ثابت واستفاده از جايگاه آنان به 

ر توربين واثر آن برروی بازدهی توربين عنوان تکيه گاه دوم محو
 .بررسی می گردد

۵ 

 
 ماهواره زير سيستم مکانيکطراحی وساخت

 مصباح
 

 شاهين خدام
مجری زير (

)سيستم مکانيک
 ۲     ادامه دارد۲۰/۱۱/۸۱ دکتری

 عضو هيت علمی در حال ۲۰اين بخش از طرح که با همکاری بيش از 
و ساخت بخش های کنترل وضعيت، اجراء می باشد، منجر به طراحی 

نيمی . سازه، کنترل حرارتی و تدوين دانش فنی ساخت خواهد گرديد
از حمايت مالی اين پروژه توسط وزارت علوم و نيمی ديگر توسط 

 .وزارت مخابرات انجام می گيرد
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 حوضعيت طر نوع طرح
 نام مجری عنوان طرحرديف

مدرک 
تحصيلی 
 مجری

تاريخ 
 شروع

تاريخ پايان
متوقفراکدجاریارجاعیاجرايی

 کد
 چکيده∗گروه

 ٢     ٢١/٩/٨٢ ٢١/٣/٨١ دکتری عزت اله آزاد گرمايش مجتمع گلخانه ای ۶
هدف از طرح تامين گرمايش سالن ها از طريق جذب انرژی 

 خورشيدی می باشد

۷ 
طراحی وساخت کلکتور خورشيدی با 

 استفاده از لوله های گرمائی
 ٢     ۱۹/۱۲/۸۲۱۹/۲/۸۴ دکتری اله آزادعزت 

 جهت ساخت کلکتور  Heat pipeهدف از اين طرح بکارگيری 
 خورشيدی است

۸ 
 استخراج فناوری کنترل ومديريت موتور

 OM457LAديزلی 
 ١     ۳/۳/۸۳ ۳/۶/۸۲ دکتری  سوادکوهی

هدف از اجرای اين پروژه تحليل موتور ديزلی به منظور جايگزينی 
 . است CNGخت گازوئيل به سو

۹ 
انجام مطالعات وتدوين فناوری بکارگيری 

ابررسانه ها درسيستم های گرمايشی انرژی 
 خورشيدی

 ١     ۱/۱۲/۸۳ ۱/۱۲/۸۲ دکتری عزت اله آزاد
هدف از اجرای طرح ، مطالعه و تدوين فناوری در زمينه بکارگيری ابر 

 انرژی خورشيدی می رسانه ها در سيستم گرمايشی با استفاده از
 .باشد 

 
 

 طرح های نيمه صنعتی ‐۳‐۳‐۶جدول 

 

 وضعيت طرح نوع طرح
 نام مجری عنوان طرحرديف

مدرک 
تحصيلی مجری

تاريخ پايانتاريخ شروع
متوقفراکدجاریارجاعیاجرايی

 کد
*گروه

 چکيده

١ 
ساخت دستگاه خشک کن انجمادی چند 

 منظوره پيشرفته
 ٢      ١/٢/٨٤ ١/٦/٨٢کارشناس ارشد نامسيامک عظيمی

دستگاهی است که تحت شرايط انجماد , دستگاه خشک کن انجمادی 
وخالء  نمونه ها خشک می شوند وتحت اين شرايط کيفيت نمونه ها 

 .ومواد حفظ می گردد

 ٣     ٩/١١/٨٢ ٩/١١/٨١ دکتریمحمدعلی اردکانی بادسنج سيم داغ ٢
 آزمايش نرم – ديجيتال –قسمت الکترونيک –دستگاه شامل پروب 

نرم افزار قسمتهای اصل انجام شده است , افزار پروب ساخته شده 
 .وقمستهای مهم الکترونيک وديجيتال انجام يافته است 

 

                                                 
 و سياالت گروه حرارت ‐۳ گروه طراحی ماشين       ‐۲ گروه موتور   ‐۱    ∗  



 

 کده مکانيک                     پژوهش                                                                                                                           پژوهشکده هاعملکرد  – مسوفصل          
                                                                                                                  

   ٧١

 طرح های تأئيدی ‐۳‐۳‐۷جدول 
 

ف مرحله اجرای طرح يت طرح در زمان بررسیماه
ردي

 

 نام مجری عنوان طرح
مدرک تحصيلی

 مجری
تاريخ بررسی 

 طرح
تاريخ صدور 

 ابتکار اختراع تأئيده
مشابه 
 سازی

نمونه سازی اکتشاف
نيمه 
 صنعتی

توليد انبوه
 ∗کد گروه

١ 
دستگاه تنظيم الکترونيکی مکان صحيح

 دلکوی اتومبيل
سيد محمدعلی  

 حائری
 ١        ٣/٦/٨٢ ١٥/٣/٨٢ فوق ديپلم

CG125 کاربراتور موتور سيکلت هوندا ٢
محسن باباجانی 

 سنگتابی
 ١        ١٨/٦/٨٢ ١٨/٣/٨٢ ديپلم فنی

٣ 
دستگاه تنظيم کننده اتوماتيک شعله 

 بخاری گازسوز منازل
 ٣        ١٧/٤/٨٢ ١٥/٢/٨٢ ديپلم بهادر عبدالهی

 ماشين چاپ افست خشک ٤
ماشين سازی 
 سانيان آذر

‐ ٢        ١٧/٤/٨٢ ١٠/٢/٨٢ 

 سيدرضا ابطحائی وق العاده مسطحتوليد سطوح ف ٥
ليسانس 
 مکانيک

٢        ١٨/٦/٨٢ ٩/٤/٨٢ 

 ٢        ١٨/٦/٨٢ ٢٥/٢/٨٢ ديپلمهوشنگ ذبيحی نژاد دستگاه بادامک زن دستگاه تراش ٦

 ٢        ١٨/٦/٨٢ ٢٧/٨/٨۱ ليسانس علی هراتيان فيلتر مغاطيسی زنجيری ٧

٨ 
بکارگيری روش ابتکاری سيستم 

 بت وضعيت ماشين آالتمراق
 ٢        ١/٧/٨٢ ١٠/٣/٨٢ دکتری عليرضا مسعودی

٩ 
جداسازی آب ورسوبات از گازوئيل در 

 مخازن سوخت
محمود جمال 

 بصروی
 ١        ٦/٣/٨٢ ۱۵/۳/۸۱ديپلم تخصصی

 ٣        ٦/٣/٨٢ ١٧/١/٨٢ديپلم تخصصیمحمدجمال بصروی فيلتر تصفيه کن سه مرحله ای ١٠

 علی کاظم خانی دوچرخه موتوردار برقی ١١
ليسانس 
 مکانيک

٢        ٦/٣/٨٢ ٦/٣/٨٢ 
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ف مرحله اجرای طرح  ماهيت طرح در زمان بررسی
ردي

 

 نام مجری عنوان طرح
مدرک تحصيلی

 مجری
تاريخ بررسی 

 طرح
تاريخ صدور 

 ابتکار اختراع تأئيده 
مشابه 
 سازی

نمونه سازی اکتشاف
ه نيم

 صنعتی
توليد انبوه

 ∗کد گروه

 موتور فيلتر اسپارک١٢
کورش قاسمی 

 همدانی
 ٣        ١٣/٣/٨٢ ٢٠/١/٨٢ سيکل

 کمپرسور شستشوی انژکتور١٣
 عبدالرحمن 
 فرح الهی

 ٣        ٣٠/١٠/٨٢ ١٦/٦/٨٢ ليسانس

 ٢        ٢٦/١١/٨٢ ٢٤/٧/٨٢ کارشناس رامين ربيعی  حرکت می کندY,Xچرخ هائی که در جهت ١٤

محمدرضا صيرفی مبدل حرارتی برای سالن های بزرگ١٥
کارشناسی 
 ارشد

۱۱/۱۱/۸۲ ٣        ١٩/١٢/٨٢ 

 ٣        ١٩/١٢/٨٢ ۱۳/۸/۸۲ کارشناسانی جروح اله ميرزا سيستم اتوماتيک آبی, کلريناتور ثقلی ١٦

 ربات بافنده فرش دستی با قابليت تابلو فرش١٧
خداداد صادق 

 نیجونقا
 ٢        ١٣/٨/٨٢ ٦/٧/٨٢ ابتدايی

 ٢        ١٣/٨/٨٢ ۱/۸/۸۲ ديپلم منوچهر يوسفی دستگاه خاموت زن برقی١٨

 ٢        ٦/٨/٨٢ ٣١/٦/٨٢ ديپلم مسعود زندی  ريل پرده متحرک ريموت دار برق وباطری١٩

 چرخ گوشت با سيستم ايمنی٢٠
سيد احمد فاضلی 

 تبار
 ۲        ٢٤/٤/٨٢ ۲۰/۴/۸۲ ديپلم

٢١
دستگاه منجمد کننده تحت خالء شرايط کنترل

 خالء ودماهای پائين
 ۲        ١٥/٩/٨٢ ۱۵/۶/۸۲کارشناس ارشدسيامک عظيمی نام

٢٢
دستگاه اندازه گيری پراکندگی شليک به روش 

 الکترواپتيک
 ٢        ٣٠/١٠/٨٢ ۱۵/۹/۸۲ دکتری شاهين خدام
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 متقاضی استفاده از تسهيالت اعتباریطرح های  ‐۳‐۳‐۸جدول 
 
 

ف محل تأمين اعتبار
ردي

 

 نام مجری عنوان طرح
مدرک تحصيلی 

 مجری
تاريخ تصويب 

 ٣تبصره  صندوق طرح
 چکيده ∗کد گروه

دستگاه آزمايشگاهی ريسندگی چرخانه ای  ١
 اسکندر نژاد 
سعيد ميرعشقی

 ٢   ١٣/٨/٨٢ دکتری
   می باشد ، عمل تبديل پنبه به نخ را Openingاين ماشين که همان 

 .انجام می دهد 

٢ 
 جداسازی  وجذب آب ورسوبات از مخازن

 سوخت مايع 
محمدجمال 
 بصروی

 ۱   ١٥/٨/٨٢ ديپلم فنی
هدف از اجرای اين طرح کاهش رسوبات و مواد آالينده موجود در 

 . سوخت گازوئيل توليد کشور است 

 ٢   ٣/٦/٨٢ کارشناس کاظم خانیعلی دوچرخه موتور دار برقی ٣
  و گريبکس بر وری دوچرخه ،  DCاين طرح با قرار گرفتن موتور 

 .دوچرخه  معمولی  را برقی می کند 

٤ 
 کاهش آلودگی گازهای خروجی از 

  کوره های ذغال چوب
حشمت اله قلی 

 زاده
 ٢   ٢٤/٨/٨٢ زير ديپلم

های خروجی از کوره هدف از اجرای اين طرح کاهش االينده های  گاز
 .های توليد ذغال چوب است 

 

 
 قراردادهای منعقده با ساير دستگاهها ‐۳‐۳‐۹جدول 

 

ف وضعيت قرارداد مشخصات دستگاه اجرايي
ردي

 

 نام مجری عنوان قرارداد
مدرک 

تحصيلی 
 نام دستگاه مجری

 )خصوصی/ دولتی (
ستگاهسهم د

تاريخ شروع
مدت قرارداد 

 )ماه(
خاتمه يافته راکد جاری

 کد
*گروه

  چکيده

١ 

طرح مطالعاتی بررسی دود در پايانه های 
مسافربری بين شهری با هدف فيلتراسيون 

آن وکاهش آلودگی اين مناطق درجهت 
 بهبود زيست محيطی

 سوادکوهی
 کمانی

 دکتری
 کارشناس

سازمان حفاظتی 
 محيط زيست

 دولتی
١/١٢/٨١ %١٠٠ ۳    ١ 

ی پايانه های مسافربری دراين طرح مطالعه رو
 جهت کاهش آالينده ها انجام خواهدگرفت
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ف وضعيت قرارداد مشخصات دستگاه اجرايي
ردي

 

 نام مجری عنوان قرارداد
مدرک 

تحصيلی 
 نام دستگاه مجری

 )خصوصی/ دولتی (
ستگاهسهم د

تاريخ شروع
مدت قرارداد 

 )ماه(
خاتمه يافته راکد جاری

 کد
*گروه

  چکيده

٢ 
دی  (DMEبکارگيری سوخت جايگزين 

 OM314برروی موتور ديزلی )متيل اتر
 دکتری سوادکوهی

سازمان گسترش
ونوسازی وشرکت

ايران خودرو 
  دولتی‐ديزل 

١/٨/٨٠ %١٠٠ ۲۸    ١ 
 بدست CNG که از استحصال گاز DMEسوخت 

هت کاربرد روی موتور ديزل انجام می می آيد ج
 گيرد

٣ 
آزمون عملکردوشناسائی موتور ديزلی 

OM457LA با هدف تتديل به سوخت 
CNG 

 دکتری سوادکوهی
شرکت توسعه 

دولتی‐خودروکار
١٢/٨/٨٢ %١٠٠ ۸    ١ 

 انجامCNG بمنظور تبديل به گاز OM457موتور 
 می گيرد

٤ 
 نمونه ٤ بررسی معيار مصرف انرژی در

 مشعل
 دادخواه

 خوشنويسان
 کارشناس
 کارشناس

سازمان بهيئه 
سازی مصرف 
سوخت کشور 

 دولتی

٢٩/٢/٨١ %١٠٠ ۶    ٣ 

اين طرح به درخواست سازمان بهينه سازی مصرف
سوخت کشور برای شرکت تحقيقات لوازم خانگی 
به مرحله اجرا درآمده وهدف از آن بدست آوردن 

درجهارنمونه مشعل بهترين نقطه مصرف انرژی 
ساخت ايران ودر ظرفيت های مختلف بوده است

٥ 
 نمونه کوره ٩ارزيابی مصرف انرژی در 

 شرکت نفت بهران
 خوشنويسان
 دادخواه

 کارشناس
 کارشناس

شرکت شعله 
خصوصی–صنعت 

٢٧/٧/٨١ %١٠٠ ۲    ٣ 
 کوره نفت بهران مورد بررسی٩عملکرد مشعل در 

 قرار گرفت

 دکتری يوسف ياسی تر جايروسکوپراه اندازی تس ٦
 نيروی هوائی
 دولتی

۱۰۰% ٩/٢/٨٢ ۳۰    ٢ 
اين پروژه به جهت راه اندازی بستر تست قطعه 
جايروسکوپ که در نيروی هوائی کاربرد دارد 

 .انجام می گيرد

 دکتری شاهين خدام طراحی وساخت دستگاه پيچش گرم ٧
فوالد آلياژی 

دولتی/ اصفهان
۱۰۰% ١٢/٣/٧٨ ۴۵    ٢ 

اين دستگاه برای شبيه سازی فيزيکی تغيير 
شکل گرم فلزات در فرايندهای صنعتی نظير 

نورد گرم، فورج و اکستروژن و تعميم نتايج آن 
قيمت تنها . به فرايندهای صنعتی بکار می رود

 ميليون۲/۱مشابه آمريکايي اين دستگاه بالغ بر 
يراندالر بوده و بنا به داليل تحريم افتصادی به ا

 .فروخته نمی شود
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ف وضعيت قرارداد مشخصات دستگاه اجرايي
ردي

 

 نام مجری عنوان قرارداد
مدرک 

تحصيلی 
 نام دستگاه مجری

 )خصوصی/ دولتی (
ستگاهسهم د

تاريخ شروع
مدت قرارداد 

 )ماه(
خاتمه يافته راکد جاری

 کد
*گروه

  چکيده

 دکتری شاهين خدام طراحی وساخت اهداف اپتوالکترونيک ٨
 ‐صنايع دفاع
 دولتی

۱۰۰% ٩/١٢/٨٠ ۲۲    ٢ 

اين دستگاه بخشی از تجهيزات کنترل کيفيت و
برای اندازه گيری دقت شليک سالح سبک و 

 –سرعت و برد موثر آن بروش ی اپتيک 
 اين دستگاه از نکات بارز. الکترونيک می باشد

 و دوربينSMDاستفاده از مدارات الکترونيکی 
های ليزری و نرم افزار خاص آن بوده که طراحی
و ساخت همگی اين اجزاء توسط تيم پژوهشی 

 .داخلی صورت گرفته است

٩ 
 دستگاه مشعل خانگی با ١٠٠٠بهينه سازی 

هدف افزايش راندمان وکاهش گازهای 
 آالينده

 دادخواه
 خوشنويسان

 ارشناسک
 کارشناس

سازمان بهيئه 
سازی مصرف 
سوخت کشور 

 دولتی

۱۰۰% ١/١٢/٨٢ ۴    ٣ 

 دستگاه مشعل خانگی با هدف١٠٠٠بهينه سازی 
افزايش راندمان وکاهش گازهای آالينده انجام 

شده است وعملکرد ديگ ومشعل ودودکش نيز 
 مورد بررسی قرارگرفت

١٠ 
 به MF-399تبديل موتور ديزلی تراکتور 

 CNGوخت س
 دکتری سوادکوهی

شرکت نيشکر 
 هفت تپه
 نيمه دولتی

۱۰۰% ١/١١/٨٢ ۴    ١ 
 به MF399هدف طرح تبديل موتور تراکتور

  سوزاستCNGموتور 
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 طرح های خاتمه يافته ‐۳‐۳‐۱۰جدول 
 

 نوع طرح
 نام مجری عنوان طرح رديف

 پژوهشی
نيمه 

 نعتیص

 از تاريخ  
 تا تاريخ

کد 
 ∗گروه

  نتايج

 کيفيت نمونه ها ومواد را حفظ می نمايد, شرايط ايجاد شده بوسيله دستگاه مزبور  ٢ ١/١٠/٨٢ تا  ١/٣/٨٢   عظيمی نام  طراحی وساخت سکوی خالء  ۱

  متر ٦لوله های جدار نازک آلومينيومی با طول  ۲
حبيب اله 
 شبگير

  انرژی درشکل هابهينه سازی راندمان مصرف ٢ ٢٥/١٢/٨١  تا ١٥/١١/٧٨  

 
 

  آموزشی برگزارشده–دوره های علمی  ‐۳‐۳‐۱۱جدول 
 

 تاريخ برگزاری
 نام مدرس عنوان دوره رديف

مدرک 
 خاتمه شروع تحصيلی

 محل برگزاری
کد 
 *گروه

  چکيده

١ 
 کنترل وکاربرد آن, مشعل , سوخت 

 در دستگاههای حرارت ساز صنعتی
 دادخواه  ,نويسانخوش 

  کمالی ,دلیعا, نيکو
 ٣ شرکت مخابرات ٢٨/٤/٨٢ ٢١/٤/٨٢ کارشناس

وضعيت , انواع مشعل ها , دراين دوره سوخت های مختلف 
خصوص در   های حرارتی درايران وراهکارهايیموجود سيستم

بهبود عملکردتجهيزات حرارتی ودوره علمی در رابطه با موارد 
 .فوق الذکر ارائه گرديده است

 

 های برگزارشدهسمينار ‐۳‐۳‐۱۲جدول 
 

 تاريخ برگزاری
 مدرک تحصيلی نام سخنران عنوان سمينار رديف

 پايان شروع
 محل برگزاری

کد 
 *گروه

  چکيده

١ 
کنفرانس های بين المللی 

  مبدل حرارتی‐حرارت
 ٣ بنگالدش ٨٢دی ماه  دکتری فؤاد فرحانی

 باشد که اين مقاله در رابطه با طراحی وساخت يک کوره برزينگ تحت خالء می
کوره برزينگ برای ساخت مبدلهای حرارتی ماتريسی مورد استفاده قرارمی 

 .گيرد

٢ 
کنفرانس خودرو ومحيط 

 زيست

  سوادکوهی‐ل
   فرهومند‐م 

 ورجاوند

 کارشناس دکتری
 کارشناس ارشد

 ٨٢مهرماه 
دانشگاه 

 شهيد بهشتی
١ 

 ت که بعنواندروهای ديزلی بوده اس جهت خوDMEمقاله در رابطه با سوخت 
 .سوخت پاک محسوب می گردد

                                                 
   گروه حرارت و سياالت‐۳        گروه طراحی ماشين‐۲ گروه موتور   ‐۱    ∗
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 تاريخ برگزاری
 مدرک تحصيلی نام سخنران عنوان سمينار رديف

 پايان شروع
 محل برگزاری

کد 
 *گروه

  چکيده

٣ 
 ,نخستين کنفرانس 

 CNGسوخت 
  سوادکوهی‐ل

 بهرام ورجاوند
 دکتری

 کارشناس ارشد
 ١ وزارت کشور ٨٢آبان ماه 

  درخودروهای عمومی وخصوصی وبررسی معايب CNGبکارگيری سوخت 
 ومزايای بکارگيری آن

 ٨٢تيرماه  دکتری  سوادکوهی‐ل کنفرانس موتور ٤

مرکز 
تحقيقات  
موتور ايران 
 خودرو

١ 
 بدست می آيد وجهت CNG که از استحصال گاز DMEبکارگيری سوخت 

 .خودروهای ديزلی کاربرد دارد

٥ 
کارگاه آموزشی روش تحقيق 

 در علوم مهندسی
 دکتر لياقت

 مهندس بيطرفان
 دکتری

 فوق ليسانس
 ٨٢اسفند 

معاونت مرکز 
تحقيقات 
 نزاجا

١ ‐ 

۶ 

 طراحی زير سطوح مشترک
سيتسم مکانيکی ماهواره 
فضايي مصباح با ساير زير 

 سيستم ها

 ۸۲بهمن  دکتری شاهين خدام
مرکز 

تحقيقات 
 مخابرات

۲ 
اين سمينار برای آشنايي ساير زير سيتسمهای ماهواره مصباح با فعاليت های 
طراحی در زير سيتسم مکانيک شامل طراحی سازه، طراحی کنترل حرارتی و 

 .ساخت و تجميع بوده استوضعيت، و 

 
 

 مقاالت علمی ارائه شده ‐۳‐۳‐۱۳جدول 
 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجی داخلی
ردي

 

 عنوان مقاله
نام ارائه 

ارائه / دهنده 
 دهندگان

مدرک 
 تحصيلی

 تاريخ ارائه

عضو  مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  چکيده ∗کدگروه

۱ 

Effects of thermo-mechanical 
processing on Deformation 

behaviour of 2024 Aluminum 
Alloy 

 ابراهيمی
 عباس زارعی
 شاهين خدام

 دانشجو
 دکتری
 دکتری

 ايران ۸۲مرداد 
ارايه به ژورنال 

بين المللی 
 علم و صنعت

    ٢ 
دراين مقاله تأثير عمليات ترمومکانيکال برروی خواص 

 بررسی وارائه شده ٢٠٢٤نيوم تغيير شکل آلياژ آلومي
 .است نتايج تجربی ارائه شده است

                                                 
  گروه حرارت و سياالت‐۳ گروه طراحی ماشين       ‐۲ گروه موتور   ‐۱  ∗
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 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجی داخلی
ردي

 

 عنوان مقاله
نام ارائه 

ارائه / دهنده 
 دهندگان

مدرک 
 تحصيلی

 تاريخ ارائه

عضو  مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  چکيده ∗کدگروه

٢ 
تاثير تغيير نرخ کرنش در حين تغيي 

 شکل

 ابراهيمی
 عباس زارعی
 شاهين خدام

 دانشجو
 دکتری
 دکتری

 ايران ۸۲مهر 
ششمين 
کنفرانس 
 ساالنه توليد

    ۲ 
معموال در حين فرايندهای شکل دهی، نرخ کرنش 

شد و در اين مقاله تاثيرات آن بايدارای تغييراتی م
 .برروی کل فرايند بررسی شده است

٣ 
Effects of heat treatment on 

Deformation behavior of 2024 
Aluminum Alloy 

 ابراهيمی
 عباس زارعی
 شاهين خدام

 دانشجو
 دکتری
 دکتری

 ايران ۸۲خرداد 

پنجمين 
کنفرانس 
مهندسی 
 سطح

    ۲ 
ی خواص تغيير برروی رفتار تاثيرات عمليات حرارتی 

 ٢٠٢٤شکل آلياژ آلومينيوم 

اثرات زيست محيطی و اقتصادی سوخت  ٤
DME 

 سوادکوهی
 فرهومند

 دکتری
 کارشناس

 ١     کنفرانس ايران ٨٢مهر 

 که دی متيل اتر می باشد از لحاظ DMEسوخت 
اقتصادی وزيست محيطی نسبت به سوخت جايگزين 

 تجزيه وتحليل قرار آن گازوئيل دراين مقاله مورد
 .ميگيرد

٥ 
چگونگی کاهش مصرف سوخت در 

 خودروها
 سوادکوهی
 ورجاوند

 دکتری
کارشناس 
 ارشد

 ١     کنفرانس ايران ٨٢مهر 
امروزه کار تحقيقاتی برروی موتورها در دو جهت 
کاهش مصرف وکاهش آاليندگی با حفظ قدرت 

 .وگشتاور موتور مورد بحث وبررسی است

٦ 
مان از چاه تا  چرخ بررسی راند

 درخصوص سوختهای مختلف
 سوادکوهی
 ورجاوند

 دکتری
کارشناس 
 ارشد

 ١     کنفرانس ايران ٨٢مهر 

امروزه راندمان موتور تنها مورد ارزيابی قرار نمی گيرد 
توزيع وتحويل سوخت به ,بلکه نحوه استخراج 

خودروها تا مرحله تبديل آن تا سر چرخ مورد ارزيابی 
 .می باشد

۷ 
Thermodynamics Assessment 
of diesel engine operating of 

DME Fuel 
 ١     کنفرانس ايران ٨٢آذر  دکتری سوادکوهی

دراين مقاله نحوه تبديل موتور ديزلی با گازوئيل به موتور 
ديزلی باسوخت دی متيل اتر که از استحصال گاز طبيعی 

 بدست می آيد بحث وارائه مقاله گرديد

۸ 
, ی عملکرد موتورهای ديزلی بررس

 واثرات زيست DMEسوخت جايگزين 
 محيطی آن

 ١     کنفرانس ايران ٨٢شهريور دکتری سوادکوهی

با توجه به وجود گاز طبيعی فراوان درکشور که دومين 
 از گاز DMEکشور می باشيم وبا توجه به اينکه سوخت 

CNG بدست می آيد ودر موتورهای ديزلی کاربرد دارد 
 .شمنداست ارز
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 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجی داخلی
ردي

 

 عنوان مقاله
نام ارائه 

ارائه / دهنده 
 دهندگان

مدرک 
 تحصيلی

 تاريخ ارائه

عضو  مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  چکيده ∗کدگروه

۹ 
بررسی اثرات زيست محيطی استفاده از 

 DMEسوخت پاک 
 ١     کنفرانس ايران ٨٢مرداد  دکتری سوادکوهی

 که جايگزين سوخت گازوئيل در DMEسوخت 
موتورهای ديزلی می گردد سوختی پاک است واثرات 

 .زيست محيطی مناسبی دارد

۱۰ 
طراحی ترموديناميکی موتورهای ديزلی 

 DMEه از سوخت جايگزين با استفاد
 ١     کنفرانس ايران ٨٢تير  دکتری سوادکوهی

دراين مقاله نحوه طراحی موتور تبديل شيرهای ديزلی با 
  مورد بحث قرارگرفت DMEسوخت گازوئيل به سوخت 

۱۱ 
Passive control and Layout 

Optimization of meshah small 
satllite 

 شاهين خدام
 اردکانی

 دکتری
 کترید

 ارديبهشت
۸۲ 

 Acta سوييس
Astronautica 

    ٢ 
خالصه ای از مباحث طراحی کنترل وضعيت ماهواره 

ه و ارائه يک روش نتايج بدست آمد, آزمايشگاهی مصباح 
  سازی چيدمانی در ماهوارههجديد برای بهين

۱۲ 
A new method for Determining 

strain and strain rate 
hardering characteristion test 

 شاهين خدام
 سونادجه

 دکتری
 دکتری

 انگلستان ۸۲تير
Journal of 
Materials 
Science 
Forum 

    ٢ 
محاسبه ضرايب لحظه ای  اين مقاله روشی نوين برای در

 نتايجارجاع به نرخ کرنشی با سخت شوندگی کرنشی و
 . پيچش گرم ارائه گرديده استبدست آمده از دستگاه

۱۳ 
On reduction of the hot torsion 
test results into flow curve using 
instantaneous hardening indices 

 شاهين خدام
 پيترهادجسون

 دکتری
 دکتری

 ۸۲مرداد 
 ايرلند
 دوبلين

کنفرانس 
AMPT2003 

    ۲ 
 زاويه به –در اين مقاله روشی برای تبديل نتايج گشتاور 

 .ه استنتايج تنش کرنش موثر ارايه گرديد

 آشنائی با فن آوری صنعت قند ۱۴
 ر انوریذآ

 زرين  نصری
کارشناس 
 ارشد

زمستان 
٨٢ 

 ايران
 رشد
 آموزش
 شيمی

    ٣ 
کربوهيدراتهايی چون نشاسته وقند منبع اصلی انرژی       

اين مقاله به چگونگی استخراج قنـد       .بدن انسان است    
 .از چغندر وفرآيندهای مربوط به آن می پردازد

۱۵ 
Effects of Secondary phase on 
deformation behriour of 2024 

Aluminum Alloy 

 شاهين خدام
 عباس زارعی
 ابراهيمی

 دکتری
 دکتری
 دانشجو

 ايران ۸۲مهر 
پنجمين 
کنفرانس 

 ساخت و توليد
    ٢ 

 تغييرشکل آلياژ فاز ثانويه بررویدراين مقاله تأثير 
ايج نت. بررسی وارائه شده است ٢٠٢٤آلومينيوم 

 .تجربی ارائه شده است
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 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجی داخلی
ردي

 

 عنوان مقاله
نام ارائه 

ارائه / دهنده 
 دهندگان

مدرک 
 تحصيلی

 تاريخ ارائه

عضو  مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  چکيده ∗کدگروه

۱۶ 
  DMEانجام عملکرد سوخت 

 درموتورهای ديزلی
 سوادکوهی
 ورجاوند

 دکتری
کارشناس 
 ارشد

 ١      ايران ٨٢آبان 
 که جايگزين سوخت گازوئيل در DMEسوخت 

موتورهای ديزلی ميگردد دراين مقاله عملکرد موتور 
 .تبديل شده مورد نقد وارزيابی قرار می گيرد

۱۷ 
طراحی وساخت يک کوره برزينگ  

تحت خالء برای ساخت مبدل حرارتی 
 ماتريس

فؤاد فرحانی 
 بغالنی

 ‐ ٣     کنفرانس بنگالدش ٨٢آبان  دکتری

۱۸ 
 رتاثير تغيير نرخ کرنش در حين تغيي

 شکل

 ابراهيمی
 عباس زارعی
 شاهين خدام

 دانشجو
 دکتری
 دکتری

 ايران ۸۲مهر 
ششمين 
کنفرانس 
 ساالنه توليد

    ۲ 
معموال در حين فرايندهای شکل دهی، نرخ کرنش 

باشد و در اين مقاله تاثيرات آن  دارای تغييراتی می
 .برروی کل فرايند بررسی شده است
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 ليست آزمايشگاه ها يا کارگاهها ‐۳‐۳‐۱۴جدول 
 
 

 تجهيزات موجود در آزمايشگاه نام آزمايشگاه يا کارگاه رديف

 اندازه گيری مصرف سوخت وهوا,  کيلووات ۴۰۰ و۱۳۰دينامومترهای ادی کارنت به ظرفيت های  موتورهای درونسوزآزمايشگاه تست  ۱

 دستگاه اندازه گيری گازهای خروجی از دودکش وبستر تست مشعل آزمايشگاه سوخت واحتراق ۲

 اندازه گيری ميزان انرژی خورشيد در واحد سطح آزمايشگاه انرژی خورشيدی ۳

 تونل باد مداربسته مادون صوت, اسکنين والوپيتوتيوب, فشار سنج , سيم داغ , هات واير  مايشگاه تونل باد مادون صوتآز ۴

  دريل راديال‐فرز انيورسال,   CNC وتراش CNCفرز  ,   تراش معمولی , CNCشامل ماشينهای فرز  کارگاه ماشين های ابزار ۵

۶ 
آزمايشگاه الکترونيک

ليکوالکتروهيدرو
 هوای فشرده,  هيدروليک Bedتست 

 راندمان توربين وپمپ, سرعت سيال , اندازه گيری دبی  آزمايشگاه تست ماشينهای آبی ۷

 
 ليست تجهيزات عمده آزمايشگاهی ‐۳‐۳‐۱۵جدول 

 

 

 مشخصات دستگاه نام دستگاه رديف
کشور 
 سازنده

 تعداد

 ١ لمانآ  کيلووات١٣٠ظرفيت  دينامومتر ادی کارنت ١

 ١ آلمان  کيلووات٤٠٠ظرفيت  دينامومتر ادی کارنت ٢

 ١ ايران کيلووات١٠٠ظرفيت  دينامومتر هيدروليکی ٣

 ١ آلمان اندازه گيری پارامترهای اگزوز دستگاه اندازه گيری آالينده های موتور ٤

 ١ آمريکا Enerac دستگاه اندازه گيری گازهای خروجی از دودکش ٥

 ٣٠٠٠‐١٠٠٠٠٠تا ظرفيت  لبستر تست مشع ٦
K cl/hr 

 ١ ايران

 ١ ايران Kcl/hr ٥٠٠٠٠٠تاظرفيت  بستر تست مشعل ٧

 ١ ژاپنی اندازه گيری سرعت هوا سرعت سنج هوا ٨

 ١ تايوان اندازه گيری شدت صدا صداسنج ٩

 ١ آمريکا اندازه گيری ولتاژ مولتی متر ١٠

 ١ آمريکا اندازه گيری درجه حرارت ترمومتر ١١

 ١ ايران اندازه گيری جريان سيال بسترتست ماشينهای آبی ١٢

 ١ ايراناندازه گيری راندمان توربين آبی  بستر تست ماشينهای آبی ١٣
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 بخش چهارم
 يپژوهشکده کشاورز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                پژوهشکده  کشاورزی    پژوهشکده هاعملکرد  – ومسفصل        
                                                                                                                  

   ٨٣

 :مقدمه 
اين پژوهشـكده تنهـا مؤسسـه پژوهشـي وزارت علـوم،      .  تاسيس شد١٣٥٩پژوهشكده كشاورزي همزمان با سازمان  پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در سال         

 . لذا براي خويش وظيفه و رسالتي ويژه قائل است. مينه كشاورزي فعاليت داردتحقيقات و فنآوري است كه در جهت خدمت به نظام تحقيقاتي كشور در ز
 طرح پـس از اجـرا، اختتـام يافتـه و            ٢٠٠ طرح تحقيقاتي شده است كه       ٦٠٠ موفق به بررسي و كارشناسي بيش از         ٧٠ و   ٦٠هاي    پژوهشكده كشاورزي در طي دهه    

جايگاه تحقيقاتي پژوهشكده كشاورزي، فصل     . ستين بار به زير بناي اقتصادي كشور تقديم نموده است         هاي جديدي از فنآوري و توليد كشاورزي را براي نخ           عرصه
ايـن  . باشـد   مشترك تحقيقات در مراكز آموزش عالي كشور از يك سو و از سوي ديگر تحقيقات كشاورزي در ساير مؤسسات  از جمله وزارت جهاد كشاورزي مي                         

تحقيقات كاربردي كشاورزي در دانشگاهها و محققان وابسته به مراكز آمـوزش عـالي و مؤسسـات تحقيقـاتي كشـاورزي                     جايگاه همچنين در راستاي حمايت از       
 .گيرد تا سر پل اتصال تحقيقات كشاورزي در تمام بخشهاي دولتي ، خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي باشد خصوصي و تعاوني قرار مي

 :گروه مهندسي زراعي ‐۱
 با هدف حمايت و كمك به مخترعين ، مبتكرين  (farm power & machinery)  بعنوان گروه ماشينهاي كشاورزي١٣٥٩ي خود را از سال  اين گروه فعاليتها

 .نمايد  فعاليت مي (Ag. Engineering)ومحققين و طراحي و ساخت ماشينهاي كشاورزي آغاز نمود و در حال حاضر در اكثر زمينه هاي مهندسي زراعي 

 :اعت و باغباني گروه زر‐۲
 :گروه زراعت و باغباني از بدو فعاليت خود تاكنون اقدام به جذب نيروهاي متخصص و تجهيز آزمايشگاههاي 

 كشت بافت‐
 . فرآوري و نگاهداري محصوالت كشاورزي نموده است‐
هاي   طرح اليتهاي خود را در راستاي اهداف سازمان و با انجامزمينه هاي فوق ، فع و با راه اندازي آزمايشگاهها و جذب نيروهاي كارشناسي ارشد و دكتري در  

 : گروه زراعت و باغباني در زير مجموعه هاي ذيل به فعاليت مشغول مي باشد . تحقيقات كاربردي متمركز نموده است 
 ) كشت بافت ( تكثير و سالم سازي گياهان از طريق بكارگيري روشهاي رايج در بيوتكنولوژي گياهي 

ه سازي شرايط فرآوري و نگاهداري محصوالت كشاورزي دراين راستا ، گروه با آزمايشگاههاي مجهز ، گلخانه ها و مزارع تحقيقاتي ، خدمات زير را ارائه مي بهين
 : نمايد 

 هاي  پژوهشي و نيمه صنعتي  انجام طرح
 هاي  جاري  نظارت بر حسن انجام طرح

مشاوره اي ، شركت در نمايشگاهها و بررسي طرح ها ي تائيدي از ديگر وظايف گروه به شمار  اي دانشجويي انجام خدمات ها و پايان نامه ه همكاري در انجام طرح
 . مي آيند 

 : گروه علوم دامي و آبزيان ‐۳
 و طراحي و ساخت و توسعه آغاز نمود          به عنوان گروه علوم دامي و آبزيان با هدف حمايت و كمك به مخترعين، مبتكرين               ١٣٦٠اين گروه فعاليتهاي خود را از سال        

 .توان خالصه نمود      بطور كلي فعاليتهاي گروه دامي و آبزيان را به شرح زير مي
 زمايش ادوات دامپـروري و دامپزشـكي      هاي جاري و آ     متخصصين ودانشجويان ونظارت بر حسن انجام طرح      ‐ سازندگان ‐ارائه خدمات مشاوره اي به كليه طراحان      

هـاي  پژوهشـي و        هاي پژوهشي و نيمه صنعتي،همكاري در اجراي برخي از طرح            ارائه خدمات بهينه سازي به سازندگان و متخصصين، اجراي طرح          ساخته شده و  
نشـجويان  عي به سازمان در زمينه علوم دامي و آبزيان،همكاري در اجـراي پايـان نامـه دا   اجرنيمه صنعتي و تائيدي، بررسي و اظهار نظر در مورد كليه طرحهاي ا  

گروه علوم دامي و آبزيان پژوهشكده كشاورزي به عنوان تنها واحد ستادي دامپـرورري در سـازمان              .كارشناسي ارشد و دكترا از جمله فعاليتهاي اين گروه است           
فعاليت خود را تقويت و متمركز نمـوده        هاي  تحقيقات كاربردي در امور دام بعهده دارد اين گروه در محورهاي عمده ذيل                  پژوهشها نقش حساسي را در ارائه طرح      

 : است
 محور تغذيه دام و طيور و زنبورعسل 

با توجه به وجود دو نفرعضو هئيت علمي متخصص در گروه در زمينه تغذيه دام و وجود آزمايشگاه آناليز مواد غذايي و فراهم نمودن بستر مناسب و زنبورسـتان                              
 .وردار استها از اهميت خاصي برخ تحقيقاتي اين فعاليت

 محور ژنتيك و اصالح نژاد كاربردي 
  هاي متعدد از قبيل مهندسـي ژنتيـك، بيوتكنولـوژي و ريـز دسـتكاري      با توجه به پيشرفتهاي اخير حاصله در بخش اصالح نژاد دام و طيور و بكارگيري تكنيك               

هاي نژادي موجود در كشور افزايش يافته           رگگيري، امكان توسعه توده       خالص يا دو  هاي انواع تركيبات اصالح نژاد به صورت          جنينها و نيز متدهاي آناليز آماري داده      
 .و راندمان آنها قابل افزايش است

 ساخت و ادوات دامپروري و دامپزشكي 
ي از ادوات وارداتي در ايـن   ساله گروه در مورد ساخت اين ادوات با استفاده از همكاري مهندسين مجرب در بخش خصوصي كه بسيار١٤با توجه به سابقه و تجربه   

صنعت در داخل كشور تائيد و توليد انبوه شده است و خوشبختانه جايگاه بسيار مناسبي در سازمان و در سطح كشور پيدا شده است و اميد است كـه بـا ادامـه                                 
 .امالً در كشور به ثمر برسدفعاليت در سالهاي آتي از نظر ساخت كليه ادوات دامپروري و دامپزشكي در كشور خودكفا و اين اهداف ك
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 :شناسي كاربردي و صنعتي گروه حشره ‐۴
گذاري شد و فعاليتهاي تحقيقاتي خود را از بدو تأسيس با هدف تحقيـق در مـورد حشـرات      در بخش كشاورزي وقت پايه١٣٦٢شناسي از اواخر سال      گروه حشره 

و ) ميـوه و بـذر    (كاربرد حشرات در گرده افشاني گياهان زراعي جهت افزايش محصول           :  اصلي اين هدف حول دو محور    . فيد و تكنولوژيهايي مربوطه شروع نمود     م
كاربرد روش مبارزه بيولوژيك با آفات محصوالت كشاورزي توسعه يافته و برنامه اجرايي اين دو محور تحقيق براساس دو طرح تحقيقاتي تريكوگرامـا و مگاشـيل                

هاي تحقيقاتي دانشـجويي و همكـاري بـا           اين گروه در سالهاي بعد با توسعه فعاليتهاي خود ضمن حمايت از طرح            . است آغاز گرديده    ١٣٦٣بطور همزمان از سال     
 هـاي كنتـرل      دانشگاهها در راستاي اهداف خود، به فعاليت در زمينه مبارزه بيولوژيك با آفات در عرصه بهداشت محيط و نيز تحقيق در ارتباط بـا سـاير زمينـه                           

 . ت  و استفاده از عوامل مختلف ديگر در اين ارتباط پرداخته اسبيولوژيك آفات

 

 ي به تفکيک گروه علمي خالصه عملکرد پژوهش‐۳‐۴‐۱جدول 
 

 طرح هاي نيمه صنعتي طرح هاي پژوهشي
قراردادهاي با سرمايه  
 گروه علمي گذاري کامل بيروني

 مهخات راکد جاري خاتمه متوقف راکد جاري خاتمه متوقف راکد جاري

 ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ مهندسی زراعی

 ۰ ۰ ۶ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ زراعت و باغبانی

 ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ علوم دامی و آبزيان

 حشره شناسی 
کا

۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ 

 ۰ ۰ ۱۲ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۴ جمع
 

 
 وضعيت نيروي انساني  ‐۳‐۴‐۲جدول 

 

 يمدرک تحصيل
 خداموضعيت است

 جمع زير ديپلم ديپلم ليسانس فوق ليسانس يدکتر

 ۱۷ ‐ ۱ ۳ ۸ ۵ يرسم

 ۶ ۳ ۱ ‐ ‐ ۲ يپيمان

 ۳ ‐ ‐ ‐ ۱ ۲ يقرارداد

 ۲۶ ۳ ۲ ۳ ۹ ۹ جمع

 
 ي و فنيخدمات علم ‐۳‐۴‐۳جدول 

 

 ي و فنيتعداد خدمات علم 

 آزمايش يکارشناس مشاوره ي علميگروه ها

 ۰ ۲۵ ۳ ي کاربرديحشره شناس

 ۱ ۶۰ ۱۰ يو باغبانزراعت 

 ۲ ۲۲ ۳۰ ي زراعيمهندس

 ۱ ۳ ۸ يگروه علوم دام
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 ي هيئت علمياعضا ‐۳‐۴‐۴جدول 
 
 

 ي علمرتبه
 يخانوادگ و نام نامرديف

 مدرک
 يتحصيل

 ي تحصيلرشته ي آموزشگروه
 استاددانشياراستاديار يمرب

  جذبتاريخ

 ۱۳۵۹     يحشره شناس يحشره شناس دانشور يمحمدجواد قاسم ۱

 ۱۳۶۲     يحشره شناس يحشره شناس دکترا رابزادهيعباس م ۲

 ۱۳۷۰     يحشره شناس يحشره شناس نساسيفوق ل ي لباف۰۰۰داي ۲

 ۱۳۶۲     يحشره شناس يحشره شناس دانشور ي نصراللهيعباسعل ۴

 ۱۳۷۴     يحشره شناس يحشره شناس دکترا اي نيبهرام تفقد ۵

 ۱۳۶۶     يباغبان يزراعت و باغبان کتراد بهزاد واعظ ۶

 ۱۳۶۸     يخاکشناس يزراعت و باغبان دکترا احمد هاشم زاده ۷

 ۱۳۷۰     ييع غذايعلوم و صنا يزراعت و باغبان دکترا يريرضا بصيعل ۸

 ۱۳۷۱     يباغبان يزراعت و باغبان سانسيفوق ل ي قائم مقاميد عليس ۹

 ۱۳۷۶     ي کشاورزين هايماش ي زراعيمهندس انسسيفوق ل ايعباس اکبرن ۱۰

 ۱۳۷۲     ک و اصالح نژاديژنت يعلوم دام يدکتر يمحمدرضا سنجاب ۱۱

 
 

 

 ي تحصيلي بورسها ‐۳‐۴‐۵جدول 
 
 

ف
ردي

 

 استفاده ي و نام خانوادگنام
 کننده

  بورسي تحصيلمقطع رشته ي علمرتبه
 محل دانشگاه

 تحصيل 
 کشور

 شروع به تاريخ
 تحصيل

 ايعباس اکبرن ۱
 يمرب

 يپژوهش
 ينهايک ماشيمکان

 يکشاورز
 ۱۳۸۲ رانيا دانشگاه تهران يدکتر
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 ي پژوهشيطرح ها ‐۳‐۴‐۶جدول 
 

 وضعيت طرح نوع طرح
 ينام مجر عنوان طرحرديف

 يمدرک تحصيل
 يمجر

تاريخ 
 شروع

تاريخ پايان
متوقفراکديجاريارجاعياجراي

 کد
 چکيده∗گروه

۱ 
ط ي بامبل در شرايپرورش زنبور ها
   يشگاهيآزما

 ۱      ۱۵/۱۱/۸۱۱۳۸۴ سانسيفوق ل  يمانيبهرام ا
د ي صي و زنبورهاي شناسائيعي طبي النه سازين طرح محلهاي در ا

  شوند يط اسارت مي در شراينيشده  وادار به النه گز

۲ 
 عناصر کم مصرف بر ياثرات محلول پاش

 توني زيرشد نهالها
 ۲      ۲/۸۳ ۲/۸۱ دکتراحمد هاشم زادها

 و ييشه زاي ري عناصر کم مصرف برروي اثرات محلول پاشيبررس
 تون    ي زي نهال ماييرشد نها

۳ 
 و کشت بافت انبه ارقام مشکياديزازدير

  استان هرمزگانيو چارک بوه
د محمد شتابيس

 يبوشهر
 ير جنسيق غي ، انبه از طريک و چارک بومر ارقام مشيتکث ۲      ۱۰/۸۴ ۱۰/۸۲ سانسيفوق ل

۴ 
ر وي شيکروبياد بارمي عوامل ازدييشناسا

۰۰۰ 
محمدرضا 
 يسنجاب

 ۴      ۸۳ ۸/۸۲ يدکتر
 در يکروبيش بارميبدست آوردن عوامل بوجود آوردنده افزا

 ن عوامل يا حذف اي و کاهش يگاودار

 

 
 ي نيمه صنعتي هاطرح ‐۳‐۴‐۷جدول 

 

  طرحوضعيت  طرحنوع
  مجرينام  طرحعنوانرديف

 مدرک
تحصيلي مجري

 پايانتاريخ شروعتاريخ
متوقفراکديجاريارجاعياجراي

 کد
*گروه

 چکيده

۱ 
ره کامل رشد گوساله به منظور کاهش يه جيته

 ير خوراگيدوران ش
 ۳      ۶/۸۴ ۱۲/۸۲ سانسيلين احدير حسيام

 گوساله و يان بريپروتئ% ۲۱ت با يبدست آوردن پل
 ين شيگزيجا
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 ي تأئيدي هاطرح ‐۳‐۴‐۸جدول 
 

ف  طرح ي اجرامرحله ي طرح در زمان بررسماهيت
ردي

 

 ي مجرنام  طرحعنوان
ي تحصيلمدرک

 يمجر
 ي بررستاريخ

 طرح
 صدور تاريخ

 ابتکار اختراع تأئيده 
 مشابه
 يساز

ي سازنمونه اکتشاف
 نيمه
 يصنعت

 انبوهتوليد
 ∗ گروهکد

۱ 
 ي خارجيدستگاه جداکننده انگلها
 زنبور عسل

 انا ير آرياردش
 يماسبطه يم عباديرح

 سانسيفوق ل
 دکترا

۱۳۸۲ ۱۵/۴/۸۲        ۳ 

 ۲       يدردست بررس ۸۱‐۸۲ سانسيل ي حسن آباديکاظم موسو ۱۳۸کود آهن مکترون  ۲

۳ 
شه زا جهت باال بردن  يد مواد ريتول

 ييشه زايدرصد ر
 ۲       يدردست بررس ۸۲ سانسيفوق ل يهرضا پنا

۴ 
د گندم با بهره يش راندمان توليافزا

  ازتوباکتري از کودهايريگ
 ۲       يدردست بررس ۸۲ دکترا اني بخش کسائيعل

 ۱       يدردست بررس ۸۲ پلميد  زادهياصغر هاد فه ذرتين برداشت دورديماش ۵

۶ 
 يچا گردو غبار از يدستگاه جداساز

 خشک
 ۱       يدردست بررس ۸۲ سانسيفوق ل ۰۰۰ن وين متير حسيام

 ۱       يدردست بررس ۸۲ سانسيل ين الهيمحمدحس  زرشکيدستگاه بوجار ۷

 ۱       يدردست بررس ۸۲ سانسيل م روزبهيابراه ينيب زمي سيدستگاه دانه بند ۸

۹ 
ش جند منظوره گلخانهيدستگاه گرما

 ي مرغداريو سالن ها
 ۸۲ پلميد ي گودرزيدالور قاسم

ن يدر حال تدو
شيگزارش آزما

       ۱ 
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ف  طرح ي اجرامرحله ي طرح در زمان بررسماهيت
ردي

 

 ي مجرنام  طرحعنوان
ي تحصيلمدرک

 يمجر
 ي بررستاريخ

 طرح
 صدور تاريخ

 ابتکار اختراع تأئيده 
 مشابه
 يساز

ي سازنمونه اکتشاف
 نيمه
 يصنعت

 انبوهتوليد
 ∗ گروهکد

۱۰ 
 يلوهايدستگاه انباشته غالت در س

 روباز
 ۱       يدردست بررس ۸۲ پلميد ي محمد نشاطيعل

 ۸۲ ليسانس يوسفيز يکامب يد گلدان توربيساخت و تول ۱۱
ن يدرحال تدو
شيگزارش آزما

       ۲ 

۱۲ 
ک بادام ير تمام اتوماتيست گپو

 ينيزم
 ۱       يدردست بررس ۸۲ کارشناس يمحمد صبور

 ۱       يدردست بررس ۸۲يسوم راهنمائ يرشهابيد منور ميستوکل شبکه دارشيخشک کن عمود ۱۳

 

  منعقده با ساير دستگاههايقراردادها ‐۳‐۴‐۹جدول 
 

ف وضعيت قرارداد مشخصات دستگاه اجرايي
ردي

 

 نام مجري عنوان قرارداد
مدرک 

تحصيلي 
 نام دستگاه مجري

 )خصوصي/ دولتي (

سهم 
 دستگاه

تاريخ شروع
مدت 

قرارداد 
 راکد جاري )ماه(

خاتمه 
 يافته

 کد
 ∗گروه

 چکيده

۱ 
ن و يکوس بنجامي فير جنسير غيتکث

 ق کشت بافت يلوم از طريفياسپات
 قائم يد عليس

  يمقام
سانس يفوق ل

منطقه آزاد سازمان 
 قشم

۱۰۰% ۷/۱۲/۸۰ ۲۴    ۲ 
ق يلوم از طريفين و اسپاتيکوس بنجامير فيد و تکثيتول

 يمه صنعتياس نيکشت بافت در مق

۲ 
ر ارقام مناسب خرما يکشت بافت و تکث

  کاشت در منطقه قشميبرا
 دکترايرضا ضرغام

سازمان منطقه آزاد 
 قشم

۱۰۰% ۷/۱۲/۸۰ ۲۴    ۲ 
ت در شم مناسب خرما جهت کا ارقاير جنسير غيتکث

 منطقه قشم

۳ 
د انبوه ي مقاوم و توليته هاي واريبررس
 ق کشت بافت ياه موز از طريگ

 دکترا يفرح فراهان
سازمان منطقه آزاد 

 قشم
۱۰۰% ۷/۱۲/۸۰ ۲۴    ۲ 

مه ياس نيق کشت بافت در مقير موز از طريد و تکثيتول
  يصنعت
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ف وضعيت قرارداد مشخصات دستگاه اجرايي
ردي

 

 نام مجري عنوان قرارداد
مدرک 

تحصيلي 
 نام دستگاه مجري

 )خصوصي/ دولتي (

سهم 
 دستگاه

تاريخ شروع
مدت 

قرارداد 
 راکد جاري )ماه(

خاتمه 
 يافته

 کد
 ∗گروه

 چکيده

۴ 
قشمره يم جزي خاک و اقليطرح مطالعات

 ي کشاورزيدر ارتباط با بهره ور
احمد هاشم 

 زاده 
 دکترا

سازمان منطقه آزاد 
 قشم

۱۰۰% ۷/۱۲/۸۰ ۲۴    ۲ 
ره قشم ي و خاک جزييط آب و هواي و مطالعه شرايبررس

 ي کشاورزيجهت بهره بردار

۵ IPMدکترا رابزادهيعباس م ل پستهي کرم گلوگاه انارو پس 
سازمان مديريت و 

وزارت جهاد 
 شاورزيک

۱۰۰% ۱۳۸۲ ۲۴    ۴ 

 تخم يکو گراما رويد تريتوئير زنبور پارازي تاثيبررس 
 يپروانه کرم گلوگاه انار و استفاده از تله زردرنگ برا

 ي براIGRل پسته و استفاده از سموم يمبارزه با پس
 ل پستهيپس

 مرگ نارونيماري و مبارزه با بيبررس ۶
 يعباسعل
  ينصرالله

    ۷۲ ۱۳۷۵ %۱۰۰  تهرانشهرداري دانشور
۱ 
۴ 

 در شهر ي آلودگي کانونهاين طرح عالوه بر شناسائيدرا
 يماري مقاوم به بيته و گونه هاي شده که واريتهران سع

 .ه گرددي تهران توصي شهرداري و برايز شناسائين

۷ 
ک در يولوژي امکان مبارزه بيبررس

  حفاطت شدهيکشت ها
 ۴    ۶۰ ۱/۹/۷۷ %۱۰۰ ‐ دکترايمحمود شجاع

 به يعي از دشمنان طبين طرح امکان کاربرد تعداديدرا
 .دي گرديا کاهش  سموم بررسيمنظور حذف و 

۸ 
د ي و تولي فرآوري روشهاينه سازيبه

 کشمش و برگه زردآلو 
 ۲    ۳۶ ۷/۸۱ %۱۰۰ ‐ دکترايريرضا بصيعل

ي و انبارداريند خشک کردن ،بسته بندي فرآينه سازيبه
 در محصوالت کشمش و برگه زردآلو  

۹ 
 وي فرآورياصالح،بهبود و توسعه فناور

  بادام و گردويبسته بند
 ۲    ۱۲ ۶/۸۲ %۱۰۰ ‐ دکترايريرضا بصيعل

 در بادام و گردو و يد و بسته بندي تولي روشهايبررس
 ت آنانيفينه کين جهت بهي نويهايارائه فناور

۱۰ 
ن يپروئت و ين سطوح انرژين بهترييتع

 شتر مرغ در مراحل ييره غذايج
 مختلف 

 ،  ي احد
 يديتوح

کارشناس ، 
 دکترا

‐ ۱۰۰% ۲/۸۲ ۴۸    ۳ 
 در مراحل رشد شتر ييره غذاين جيبدست آوردن بهتر

 دين راندمان توليمرغ با بهتر

۱۱ 
 يشتيت معيمه در وضعي نقش بيبررس

 ۰۰۰ و يگاوداران سنت
محمدرضا 
 يسنجاب

 ۳    ۱۲ ۲/۸۲ %۱۰۰ ‐ دکترا
ج و ي و تروي اطالعات بصورت پرسشنامه ايجمع آور
 ي گاوداران سنتيشتيت معيمه بروضعينقش ب
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ف وضعيت قرارداد مشخصات دستگاه اجرايي
ردي

 

 نام مجري عنوان قرارداد
مدرک 

تحصيلي 
 نام دستگاه مجري

 )خصوصي/ دولتي (

سهم 
 دستگاه

تاريخ شروع
مدت 

قرارداد 
 راکد جاري )ماه(

خاتمه 
 يافته

 کد
 ∗گروه

 چکيده

۱۲
ن ي و تدويق و مطالعه ، بررسيتحق

  ۰۰۰ گوشت قزمز و ياستراتژ
محمدرضا 
 يسنجاب

 ۴    ۱۸ ۱۱/۸۲ %۱۰۰ ‐ دکترا
 گوشت قرمز يکين استراتژي عوامل موثر بر تدويبررس
 کشور

 

 
  خاتمه يافتهيطرح ها ‐۳‐۴‐۱۰ل جدو

 

 نوع طرح
 نام مجري عنوان طرح رديف

 پژوهشي
نيمه 
 صنعتي

 از تاريخ  
 تا تاريخ

کد 
 ∗گروه

  نتايج

۱ 
 و يفي پرورش ، کنترل کي روشهايبررس

 اه ي زنبور انکارسيي کارآيابيارز
   اي نيبهرام تفقد

۱/۲/۷۴ 
۱۳۸۲ 

   يد گلخانيدو مگس سفيتوئير پارازد زنبوي خط پرورش توليراه انداز ۴

۲ 
 بنفشه ياديزازدي و ريسالم ساز

   ييقايآفر
 قائم يد عليس

  يمقام
  

۱۵/۱۰/۷۸ 
۲۶/۶/۸۲ 

۲ 
 يمه صنعتياس ني در مقييقاياه بنفشه آفري، گين طرح پس از سالم سازيدرا

 د شديتول

 
 
 

  برگزارشدهي آموزش– ي علميدوره ها ‐۳‐۴‐۱۱جدول 
 

 يتاريخ برگزار
 يمدرک تحصيل نام مدرس دورهعنوان  رديف

 خاتمه شروع
  چکيده ∗کد گروه يمحل برگزار

  مسائل مختلف زنبور عسليبررس ۱
دکتر صحراگرد 

 يرگريدکتر ت
 يدکترطهماسب

 ۱ يسازمان مرکز ۴/۹/۸۲ ۱/۶/۸۲ دکترا
ک زنبور ي و ژنتي زنبور عسل و گرده افشانيدرمورد مسائل اقتصاد

 .س شديعسل تدر
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 برگزارشده يسمينارها ‐۳‐۴‐۱۲جدول 
 

 ي برگزارتاريخ
 ي تحصيلمدرک  سخنراننام  سمينارعنوان رديف

 پايان شروع
  چکيده ∗ گروهکد ي برگزارمحل

۱ 
 ياستفاده از مگسها در درمان زخم ها

 يعفون
عباس 

 رابزادهيم
 ‐ دکترا

مارستان امام يب
 تهران

 ي عفوني دوباالن در درمان زخم ها ازياستفاده از الور بعض ۱

۲ 
 

 ي و انرژيمگس خانگ
عباس 

 رابزادهيم
 ۲۱/۷/۸۲ دکترا

مجتمع 
 عصرانقالب

۱ 
 ين حشره از غذاهاي و استفاده از اي باال در مگس خانگيل وجود انرژيدال

 يريتخم

 
  ارائه شدهيعلم مقاالت ‐۳‐۴‐۱۳جدول 

 

  شده در مجلهچاپ
  ارائهمحل

ف يخارج يداخل
ردي

 

  مقالهعنوان
 ارائه دهنده نام

 ندگانارائه ده/ 
 مدرک
 يتحصيل

 تاريخ
 ارائه

 عضو مجله کشور
ISI 

 عضو ساير
ISI 

 ساير

  چکيده ∗کدگروه

  با مگس يماريدرمان ب  ۱
رابزاده يعباس م
 نا آزما يو م

دکترا 
 سانس يل

 رانيا ۱۳۸۲
هفته نامه 

 LUCILIA  با الرو مگسي عفونيدرمان زخم ها ۴      امروزيپزشک
SERICATA 

 رانيا ۱۳۸۲ دکترا رابزادهيعباس م  دانم ين موجود را نميقدر ا ۲
ژه نامه يو

 ۴     زنبور عسل
ها با يماري زنبور عسل ،درمان بياشاره به گرده افشان

د  ملکه اصالح يعسل و زهرزنبور عسل ،ضرورت تول
 د شوي نميريگيران پيشده که متاسفانه درا

 ران يا ۱۳۸۲ دکترا رابزادهيعباس م اهاني گيرنبور عسل و گرده افشان ۳
ژه نامه يو

 ۴     زنبور عسل
 که توسط زنبور ي و باغياه زراعي گ۱۰۰ ي اجماليبررس

  شوندي ميعسل گرده افشان

 ل  ي قرآن و انجيزنبور عسل در کتابها ۴
رابزاده يعباس م
 نا آزمايم

دکترا 
 سانسيل

 رانيا ۱۳۸۲
ژه نامه يو

 ۴     زنبور عسل
ل در رابطه با ي قرآن و انجي آسمانيات کتابهايآوردن آ

ت زنبور ي در مورد وضعيح اجماليرنبور عسل و توض
 رانيعسل در ا

 رانيا ۱۳۸۲ دکترارابزاده يعباس م  گلرنگيگرده افشان ۵
ماه نامه 
 کشاورز

    ۴ 
ته ير گلرنگ که بسته به واياز گرده افشاني نيبررس

 .قضاوت است % ۱۰۰ک تا ياز از ين نيگلرنگ ا
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  شده در مجلهچاپ
  ارائهمحل

ف يخارج يداخل
ردي

 

  مقالهعنوان
/  ارائه دهنده نام

 ارائه دهندگان
 مدرک
 يتحصيل

 تاريخ
 ارائه

 عضو مجله کشور
ISI 

 عضو ساير
ISI 

 ساير

 چکيده ∗کدگروه

 ۴     ماه نامه کشاورز ايران ۱۳۸۲ دکترا بزاده عباس ميرا گرده افشاني سويا ۶
ا و ضرورت ياه سوي گياز گرده افشاني نيبررس

  آن   ي گرده افشاني زنبور عسل براياستقرارکندوها

 ايران ۱۳۸۲ دکترا عباس ميرابزاده استفاده از غذاهاي تخميري ۷
هفته نامه پزشکي 

 امروز
    ۴ 

ـ  تخم يه انسان از غـذاها    يضرورت تغذ   بـه علـت     يري
 ن غذاهاي زا بودن و سهل الهضم بودن ايانرژ

۸ Engineening –based … مالت ۱۳۸۲ دکترا بهرام تفقدي نيا Wseas 
Transaction     ۴ 

د بالک گلخانه بـا     يت سف ي رشد جعم  يه ساز يمدل شب 
 SLAMIIاستفاده از نرم افزار 

۹ Dynamic Population … اسپا نيا ۱۳۸۲ دکترا بهرام تفقدي نيا 
Wseas 

transaction 
…       

    ۴ 
 MANLY سـن گنـدم براسـاس روش       يجدول زندگ 

  کنترل کننده آفتي اصلين فاکتورهاييوتع

۱۰ 
THE STATUS OF OPM 

PROJRAMM IN PROTOCTTD 
CROPS OF IPM 

عباسعلي نصراللهي 
 ولي بني عامري

دانشور 
 دکترا

 مغرب ۱۳۸۲
مجموعه مقاالت 

 همايش
    ۴ 

ـ  ا يت گلخانه ها  يرش از وضع  گزا ران و نحـوه کنتـرل      ي
 آقات در گلخانه ها

۱۱ 
تاثيردما، مدت جابجاي هوا و ضخامت اليه در 

 فرآيند خشک کردن پسته کله قوچي
 ايران ۸۲ دکترا عليرضا بصيري

مجله علوم 
 کشاورزي

    ۲ 
 حشک ي اثرات پارامترهايج بررسين مقاله نتايدرا

  پسته  ارائه شده است يفي کي شاخص هايکردن بررو

۱۲ 
 و M9بررسي ريزازديادي پايه هاي کاونال 

M26سيب  
سيد علي قائم 
 مقامي بهزاد واعظ

فوق 
ليسانس 
 دکترا

 ايران ۸۲
مجموعه مقاالت 
سومين کنگره 
 علوم باغبانی

    ۲ 
دراين مقاله نتايج تحقيق برروی ريزازديادی پايه های 

M26,M9سيب ارائه شده است . 

۱۳ 

 ، کربو GA3,IRAرسي تاثير ساتيوکينين ، بر
هيدرات ، فلروگلوينول، واکين برپرآوري و 

ريشه زايي درون شيشه اي پايه هاي 
M26,M9سيب  

سيد علي قائم 
 مقامي بهزاد واعظ

فوق 
ليسانس 
 دکترا

 ايران ۸۲
مجموعه مقاالت 
سومين همايش 
 ملی بيوتکنولوژی

    ۲ 
رمون ها و مواد دراين مقاله نتايج بررسی تاثير هو
 سيب M9,M26مغذی برروی ريشه زاديی پايه های 
 ارائه شده است  

۱۴ 
توسعه کشاورزي پايدار، همايش ملي برنامه 
 .چهارم توسعه کشور با نگاه ويژه به استان ايالم

 ايران ۸۲ دکترا محمد رضا سنجابي
همايش چهارم 
 توسعه سمينار

    ۳ 
دار و نقش هر يک عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی پاي

 .از آنها به تفسير بيان شد 
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  شده در مجلهچاپ
  ارائهمحل

ف يخارج يداخل
ردي

 

  مقالهعنوان
/  ارائه دهنده نام

 ارائه دهندگان
 مدرک
 يتحصيل

 تاريخ
 ارائه

 عضو مجله کشور
ISI 

 عضو ساير
ISI 

 ساير

  چکيده ∗کدگروه

۱۵ 
 و تدارم يگذاره يش سرمايمه در افزاينقش ب
ن کنگره يزدهمي ، سي سنتيهايد گاوداريتول

 ران، اسفند ماه ، تهراني ايدامپزشک
 رانيا ۸۲ دکترا يمحمدرضا سنجاب

ن يزدهميس
کنگره 
 يدامپزشک

    ۳ 
عملکرد و بيمه و نقش آن در تداوم توليد و کاهش 

 خطرات و بقای دامداری

۱۶ 
ر در يد شي و تولي صفات پستانيهمبستگ

 رانين اي هلشتايهاگاو
 انگلستان ۸۲ دکترا يمحمدرضا سنجاب

الت اخالصه مق
 ناريسم

    ۳ 
همبستگی رشد يونجه و ترکيبات آن در مراحل 

 مختلف و اثر آن در تغذيه گوسفند 

 انگلستان ۸۲ دکترا يمحمدرضا سنجاب ونجه در مراحل مختلف رشديت هضم يقابل ۱۷
خالصه مقاالت 

 ناريسم
    ۳ 

رشد يونجه و ترکيبات آن در مراحل کيفيت 
 مختلف و اثر آن در تغذيه گوسفند

۱۸ 
 و استفاده از خاک اره در ياثر عمل آور

 ه گوسفنديتغذ
 ايتاليا ۸۲ دکترا يمحمدرضا سنجاب

خالصه مقاالت 
 ناريسم

    ۴ 
 خاک اره بدون هرگونه ين روش عمل آوريبهتر

 . برآورد  و اجرا شديطيعات محيضا

۱۹ 
جشنواره گاو در ارتقاء صنعت پروش نقش 

 گاو
 يمحمدرضا سنجاب
 مهندس احدي

 فرانسه ۸۲ دکترا
خالصه مقاالت 

 ناريسم
    ۴ 

 و نقش يران و جهان بررسيسابقه جشنواره در ا
 ان شدي آن بيجيترو

 فرانسه ۸۲ دکترا يمحمدرضا سنجاب رانيت پرورش گاو اي وضعيبررس ۲۰
خالصه مقاالت 

 ناريسم
    ۴ 

ن ي و آخرين و تطابق برابريابقه ورود هلشتاس
 ان شديت آن در کشور بيوضع

۲۱ 
 و ياز بدني نمره امتيافتي درياثر سطح انرژ

 ي رويزان تخمگذاري مي بررويلپتپ
 گوسفندان

 ايتاليا ۸۲ کارشناس ين احدير حسيام
خالصه مقاالت 

 ناريسم
    ۴ 

 هي پاي هورمونهاين بررويتير سطوح مختلف لپيتاث
  شدي بررسيو تخمگذار
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 يعلم نشريات ‐۳‐۴‐۱۴دول ج
 

  کارنوع

 نويسنده عنوان رديف
 شده چاپ

 تکثير
 داخلي

 از منتج
طرح 
 پژوهشي

 ∗ گروهکد  انتشارتاريخ

 ۲ ۱۳۸۲    ي قائم مقاميد عليس ق کشت بافتيلوم از طريفين و اسپاتيکوس بنجامي فير جنسير غيتکث ۱

 ۲ ۱۳۸۲    ي قائم مقاميد عليس ييقاي بنفشه آفرياديزازدي ر ويسالم ساز ۲

 ۲ ۱۳۸۲    يريرضا بصيعل  در زعفران و کشمشي وبسته بندي ، نگهداري فرآوري روشهاينه سازيبه ۳

 ۲ ۱۳۸۲    يريرضا بصيعل د کشمش و برگه زردآلوي و تولي فرآوري روشهاينه سازيبه ۴

 ۲ ۱۳۸۲    يريرضا بصيعل  بادامي و بسته بندي فرآوريوراصالح، بهبود و توسعه فنا ۵

 ۳ ۱۳۸۲    يدخانيژن حميب ش چند منظورهي عملکرد دستگاه گرمايبررس ۶

 ۳ ۱۳۸۲    ايعباس اکبرن س درختانر حاصل از هين خردکن سرشاخه هاي و ساخت ماشيطراح ۷
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  آزمايشگاه ها يا کارگاههاليست ‐۳‐۴‐۱۵جدول 
 

 آزمايشگاه موجود در تجهيزات کارگاه آزمايشگاه يا نام ديفر

 يشگاه گروه حشره شناسيآزما ۱
 يکروسکوپي و مي ماکروسکوپي عکاسيستم هاي س‐
  کتابخانه گروه‐

 ون حشراتي کلکسيکمدها

 ه استد شدي قيشگاهيزات آزمايست تجهيد که در ليزات پرورش حشرات مفيتجه شگاه پرورش حشرات  يآزما ۲

 د شدهي قيشگاهيزات آزمايست تجهيدر ل شگاه کشت بافتيآزما ۳

۴ 
 ي و نگهداريشگاه فرآوريآزما

 يمحصوالت کشاورز
 د شدهي قيشگاهيزات آزمايست تجهيدر ل

۵ 
 يابيمرکز آزمون و ارز

 ي کشاورزينهايماش
  لودسل– سمپاش – پاشش سنج – ي تراکتورينامومترهايد

 زات ذکر شده استيه تجهفحدر ص يم دامه علويشگاه تغذيآزما ۶

 
 يآزمايشگاه تجهيزات عمده ليست ‐۳‐۴‐۱۶جدول

 

  دستگاهنامرديف
 کشور
 سازنده

  دستگاهنامرديفتعداد
 کشور
 سازنده

تعداد

 ۲ رانيا رفلوينار ايالم ۲۱  يخارج انکوباتور ۱

 ۴ رانيا تاليجي ديترازو ۲۲ ۱ ايران انکوباتور ۲

 ۱ آلمان وژيفيسانتر  ۲۳  يخارج نوکولريب ۳

 ۱ آلمان کيآون اتمسفر ۲۴  يخارج کروسکوپيم ۴

 ۱انگلستان زايتست آل ۲۵  يخارج نوکولريوتربه بيرابط کامپ ۵

 ۳ رانيا اتوکالو ۲۶  يرانيا اتوکالو ۶

 ۲ رانيا يريآب مقطرگ ۲۷ ۴ يرانيا يشگاهي آزمايخشک کن ها ۷

 ۱ کره وي وکرويما ۲۸ ۱ انگلستان آون خالء ۸

 ۲انگلستان ينامومتر تراکتوريد ۲۹ ۲ رانطا کيآون اتمسفر ۹

 ۲ رانيا تراکتور ۳۰ ۱ آلمان کوره ۱۰

 ۱ رانيا گارآهن ۳۱ ۱ رانيا خشک کن ۱۱

 ۱ رانيا سکدي ۳۲ ۲ رانيا انکوباتور ۱۲

۱۳ PH, Tester ۱ رانيا فاروئر ۳۳ ۲ کايامر 

 ۱ رانيا ورلر تراکتيتر ۳۴ ۱ نيچ رفراکتومتر ۱۴

 ۱ ژاپن نامومتر موتوريد ۳۵ ۱ آلمان  سنجيسخت ۱۵

 ۱ کايآمر Z99زر يآناال ۳۶ ۱ وانيتا انمو متر ۱۶

 ۱ آلمان ردر خالءياواپرتور تقط ۳۷ ۱ وانيتا رطوبت و حرارت سنج ۱۷

 ۱ ايران آون ۳۸ ۱ انگلستان اسپکتروفتومتر ۱۸

 ۱ ايران رهکو ۳۹ ۳ رانيا يسيت با همزن مغناطيهات بل ۱۹

     ۱ رانيا اتاق رشد ۲۰
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 پنجمبخش 

  مطالعات و تحقيقات فناوریپژوهشکده
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 :مقدمه 
  بـين    از قبيل همبسـتگي      اقتصاد، موضوعاتي   در زمينه . روند  شمار مي      از مهمترين موضوعات اقتصادي به       و اصالح رفاه اجتماعي      با توسعه    در رابطه    فناوري   فاكتورهاي   بررسي  امروزه

  اثـرات   گـرفتن  نظر در  بدون ، صنعتي   در مورد توسعه بحث  و عمالً  بوده دار  اولويت  موضوعات از  فناوري  نوآوريهاي  توسعه فرآيند   و همچنين  و رشد اقتصادي  فناوري پيشرفتهاي
 . است  شده  جديد غير ممكن  فناوري و  علوم
 مثـل   امروزه. نمايد رشد تواند مي  مناسب شرايط و محيط در  خالقيت و   فناوري  نوآوري  رابطه در اين.  است  مناسب ماني و سياستهايتواناييهاي فناوري تابعي از ساختار ساز  كسب
  كـه   است  برداري بهره  قابل  زماني ، قيقاتيمركزتح   يا در يك وجود آمده در آزمايشگاه  به  بلكه ايده. باشد  عملي نمي  انسان خالق  يك  فكري تراوشات با  فقط فناوري  ، نوآوري سابق

وجـود   ،  فنـاوري   توسـعه  اگر چـه شـرط الزم بـراي   . گذارد  سر را پشت بازار  مرحله  به ورود توليد، ايجاد، ، منابع تخصيص ، ريزي منظور برنامه  به گيري را تصميم  مختلف  فرآيندهاي
 . است  صحيح  مديريتي  ساختارهاي ريزي و ايجاد برنامه ، گذاري هايي سياست  چنين ايده في براي عملي كردنشرط كا  ليكن باشد، مي نوآور و  خالق  هاي ايده

 جهـت  آن امكانـات  تبيين نظر از چه كشور، هاي ريزي برنامه و  گذاري در سياست  حاصله نتايج ادغام و توليدي  مختلف فعاليتهاي در فناوري و علم  كنوني موقعيت بررسي و مطالعه
 . برخوردار است  اهميتي با  جايگاه نارساييهاي آن در شرايط موجود از و  مشكالت  شناخت بعد از  چه و  آينده در توليدكشور ساختار پيشرفت و اصالح تغيير،
 از كشـور   صـنعتي  ‐ اقتصـادي   فعاليتهـاي  و سياستها ها، برنامه  ادند سوق  لزوم  طرف و بحث  يك از  توسعه  و در حال  يافته  توسعه  كشورهاي  تجارب از  استفاده و  مطالعه ، بررسي
  داشـت   برآن را  ايران   و صنعتي علمي  پژوهشهاي  سازمان ، فوق   مباحث اهميت لذا.  باشد مي كشور  مهم  اولويتهاي از  وفناوري  علم بر  مبتني  توسعه  سمت  بر نفت به  مبتني  توسعه

 .نمايد   تأسيس١٣٧١   را در سال  فناوري  و تحقيقات مطالعات  پژوهشكده تا

   وظايف و  اهداف
  فنـاوري   مديريت و  ريزي برنامه ، گذاري سياست  به  كمك  جمله از   فناوري مختلف ابعاد در  تحقيق و  مطالعه منظور  به  فناوري  تحقيقات و  مطالعات  شدپژوهشكدهه اشار همانطوركه

 .  است  گرديده تأسيس ملي  و  شيبخ  مختلف  سطوح در
 : است زير  شرح  به  پژوهشكده  اين  وظايف و  اهداف  اهم

 ، فرهنگـي  ، اجتماعي ، اقتصادي ، فني  عوامل  به  توجه با   آن توسعه و رشد  گيري  شكل روند  چگونگي با  در رابطه  مختلف  كشورهاي در  فناوري و  علوم  بررسي و  مطالعه •
 . فناوري  توسعه و رشد  كلي  الگوي  تعيين منظور   به اختالف موارد و  مشترك  وجوه  تعيينو  سياسي

 . با ساير كشورها  فناوري كشور در مقايسه  جايگاه  به منظور تعيين فناوري  شاخصهاي   و بررسي مطالعه •
 .كليدي  املعو  تعيين و كشور در  فناوري  توسعه و رشد  بازدارنده  عوامل و  علل  بررسي •
 . جذب و  تطبيق  قابل  اييهفناور  منظورتعيين  به ... و  مالي ، تجهيزاتي ، فني ، انساني ، طبيعي  منابع از  اعم كشور  فناوري  قابليتهاي  ارزيابي و  بررسي •
 آنهـا بـا     تغييـر و يـا جـايگزيني    امكان  بررسي آنها،   وضعيت بيني يشو پ دنيا  در  فناوري توسعه  عمومي روند با  مقايسه نظر  نقطه از  داخلي موجود  فناوريهاي  بررسي •

 .  مربوطه و نيازهاي ها هزينه  و برآورد  مدرن فناوريهاي
 . فناوري  اولويتهاي  تعيين خرهاالبو نياز مورد  فناوري  ويژگي  نوع ، فناوري  انتقال  ظرفيت ، بومي توليد  توان ، فناوري  نيازهاي كشور،  امكانات  بين  تطبيقي  مطالعات •
 . فناوري  انتقال و  توسعه در   صنعت مختلف  بخشهاي نيز و كشورها از  يك هر  سهم  تعيين و دنيا  فناوري بازار  بررسي •
 و  علـوم   مديريت و  ريزي برنامه ، گذاري ياستس  نحوه ، فناوري توسعه  و رشد ، گيري شكل در آنها  نقش و  مختلف  كشورهاي  فناوري و  علوم  سازمانهاي  بررسي و  مطالعه •

 . فناوري
 . فناوري با ارتباط در  اطالعاتي  نظامهاي توسعه  و  نشريات و  انتشار كتب ، و كارگاههاي آموزشي  مدت  كوتاه  هاي دوره  برگزاري  جهت در  همكاري •
 . همربوط  قراردادهاي و  فناوري  انتقال  فرآيندهاي  بررسي و  مطالعه •

 :  تشكيالت
 : است  گرديده  تشكيل  علمي  گروه  سه از  پژوهشكده  اين

   فناوري  مطالعات  گروه •
  فناوري  اولويتهاي  تعيين و  ارزيابي  گروه •
  اجتماعي و  اقتصادي  بررسيهاي  گروه •
 :باشد مي زير  شرح  به گروهها  اين از  يك هر  عمده  وظايف

  فناوري  مطالعات  گروه
   المللي  و بين اي ، منطقه  همه جانبه فناوري در سطوح ملي طالعهم ـ
 . آن  ، رشد و توسعه گيري  و چگونگي روند شكل مختلف  مطالعه و بررسي علوم و فناوري دركشورهاي ـ
 .  فناوري ، رشد و توسعه گيري  آنها در شكل  در كشورهاي مختلف و نقش  و فناوري  علوم  سازمانهاي  و بررسي مطالعه ـ
 . فناوري  شاخصهاي  مطالعه و بررسي ـ
 . فناوري   و مالي در ارتباط با توليد، جذب و انتقال تجهيزاتي ، ، فني طبيعي ، انساني  قابليتهاي  مطالعه و بررسي ـ
 . گذشته  دهه چند در كشور  فناوري و  علوم  وضعيت  بررسي ـ

  فناوري  اولويتهاي  تعيين و  ارزيابي  گروه
بينـي    و پـيش  در جهان  فناوري   توسعه عمومي روند  با مقايسه در آنها  ارزيابي  و  خارجي آنها با مشابه  اند و مقايسه هايي كه در كشور توليد و توسعه يافتهي فناور ارزيابي •

 . آينده در  آنها وضعيت
 . مربوطه  احتياجات برآوردفناوريهاي مدرن و   فعلي با تغيير و جايگزيني فناوريهاي  امكان  بررسي •
 . فناوري  اولويتهاي  تعيين  باالخره و نياز مورد  فناوري  و ويژگي  نوع ، فناوري   انتقال امكان ،  توليد بومي توان ، فناوري  نيازهاي كشور،  امكانات  بين  تطبيقي  مطالعات •
 ... و بازار ، فناوري  هاي واسطه و سازمانها ، مهندسي  توان ، مديريت  سرمايه ،  از تحقيقات عم ا فناوري  توسعه و ايجاد در مؤثر  عوامل  سهم  تعيين و  ارزيابي •
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 . مربوطه  قراردادهاي و  فناوري  انتقال  فرآيندهاي   ارزيابي و  بررسي •
 . ملي و  بخش ، صنعت  سطح در  فناوري و  علوم  مديريت و  گذاري سياست  الگوهاي  معرفي •
 . فناوري  توسعه و رشد با ارتباط در  رياضي  يمدلها  توسعه •

  اجتماعي و  اقتصادي  بررسيهاي  گروه
 . فناوري  توسعه رشدو ، گيري شكل در  پيشرفته  فناوري  داراي  جوامع  سياسي و  فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي  عوامل و  علل  بررسي •
 .كشور در  فناوري  توسعه رشد  بازدارنده  سياسي و  فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي  عوامل و  علل  بررسي •
 .  سياسيي و، فرهنگ ، اجتماعي  اقتصادي هاي پيشرفته و ارتباط رشد و توسعه آنها با ساختارهايي فناور  و بررسي مطالعه •
 . فناوري  توسعه در  فرهنگي ، اجتماعي  نهادهاي  نقش  بررسي •
 . وريفنا  شاخصهاي با  اقتصادي  شاخصهاي ارتباط •

 :  مطالعاتي و  تحقيقاتي  اولويتهاي
.  اسـت   نمـوده  متمركـز  زيـر،   اولويتهاي  حول را خود  و تحقيقاتي  مطالعاتي  ، فعاليتهاي  فناوري و تحقيقات  مطالعات  پژوهشكده ، شده  تدوين  سياستهاي و  اهداف   به به منظور نيل
  :از اند  اولويتها عبارت اين  كالن  سرفصلهاي

    و فرهنگي اجتماعي ، اقتصادي  توسعه و  فناوري •
 ) توسعه و  نوآوري ايجاد،(  فناوري  توسعه •
  رقابتي و  نسبي  مزيتهاي •
  فناوري  انتقال •
  اي توسـعه  و  كـاربردي  ، پژوهشي  طرحهاي  قالب در تواند  مي كه   شده  تعريف زير فصلها و عناويني سرفصلها،  اين از  هريك  براي  فناوري  خدماتي و پشتيباني نهادهاي •

 .شوند اجرا
 

  علمی –  خالصه عملکرد پژوهشی‐۳‐۵‐۱جدول 
 

 طرح های پژوهشی

طرح های تحقيقاتی 
مشترک و استفاده از 

رديفهای متمرکز 
 تحقيقاتی

 پژوهشکده

 خاتمه راکد جاری خاتمه متوقف راکد جاری

مطالعات و تحقيقات 
 فناوری

۲ ‐ ‐ ۳ ‐ ۱ ۶ 

 
 
 

 وضعيت نيروی انسانی  ‐۳‐۵‐۲جدول 
 

             مدرک تحصيلی
 وضعيت استخدام

 جمع زير ديپلم ديپلم ليسانس فوق ليسانس دکتری

 ١٥ ‐ ١ ٢ ٢ ٥ ١ ٧ رسمی

 ١ ‐ ‐ ‐ ‐ ١ پيمانی

 ١ ‐ ١ ‐ ‐ ‐ قراردادی

 ١٧ ‐ ٢ ٢ ٥ ٨ جمع

                                                 
 دو نفر دكترا غير شاغل در پژوهشكده ۱
 دو نفر فوق ليسانس غير شاغل در پژوهشكده ۲
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 اعضای هيئت علمی ‐۳‐۵‐۳جدول 
 

ف رتبه علمی
ردي

 

 رشته تحصيلی گروه آموزشی صيلیمدرک تح نام و نام خانوادگی
 استاد دانشيار استاديار مربی

 تاريخ جذب

 ۱/۶۹     مديريت تكنولوژي بررسيهاي اقتصادي دكترا ابراهيم معيني ١

 ۱۱/۷۰     مديريت تكنولوژي مطالعات تكنولوژي دكترا حميد مهديان ٢

 ۵/۶۹     مديريت تكنولوژي وژيارزيابي تكنول دكترا سيدمحسن معصوم زاده ٣

 ۴/۷۰     مديريت تكنولوژي بررسيهاي اقتصادي دكترا حاجي حسيني... حجت ا ٤

 ۲/۸۲     مديريت بررسيهاي اقتصادي دكترا جمال خاني جزني ٥

 ۳/۷۷     مديريت تكنولوژي بررسيهاي اقتصادي دكترا سيدرضا سالمي ٦

 ۱/۶۹     مديريت فرهنگي لعات تكنولوژيمطا فوق ليسانس محمدنقي مهدوي ٧

 ۶/۸۰     مهندسی کنترل سيستم ارزيابی تکنولوژی دكترا *عليرضا الهياري ٨

 ‐     ‐ مطالعات تكنولوژي دكترا *حميده افقي ٩

 ۱/۷۰     مهندسی شهرسازی مطالعات تكنولوژي فوق ليسانس *ژاله مجيب ١٠

 ‐     ‐ ی تکنولوژیارزياب فوق ليسانس *داود زارع ١١

  شاغل در ساير بخش ها*

 طرح های پژوهشی ‐۳‐۵‐۴جدول 
 

 وضعيت طرح نوع طرح
 نام مجری عنوان طرحرديف

مدرک تحصيلی
 مجری

تاريخ 
 شروع

تاريخ پايان
متوقفراکدجاریارجاعیاجرايی

 کد
 چکيده∗گروه

١ 
بررسي و تدوين راهكارهاي اجرايي انتقال 

فني كسب شده در سازمان پژوهشهادانشهاي 
 به صنايع كوچك

 ‐      ١٠/٨/٨٢ ١٠/١٠/٨١ دکتری بهمن فكور

بررسی و شناخت مؤلفه های مورد نياز در ابعاد سازمانی و روشهای
اجرايي جهت تجاری سازی نتايج تحقيقات سازمان پژوهشها با در

ايج نظر گرفتن صنايع کوچک به عنوان حوزه اصلی تقاضا برای نت
 طرح های اجرا شده در سازمان

۲ 
تدوين كليات سند راهبردي نظام ملي مالكيت

 فكري جمهوري اسالمي ايران
 ۳      ١/١١/٨٢ ١/٥/٨٢ دکتری ابراهيم معيني

بازنگری نظام مالکيت فکری ايران ، اصالح و تجديد ساختار 
اساسی آن به منظور کارآمدتر کردن آن و پاسخگويي به نيازهای 

حله تحول سريع به توسعه يافتگی کشور و ايجاد زمينه های مر
قانونی مورد نياز برای حفاظت و حمايت از حقوق مبتکرين و 

 ...مخترعين و 

 

                                                 
 جتماعی بررسی های اقتصادی و ا‐۳  ارزيابی و تعيين اولويتها   ‐۲ مطالعات و فناوری   ‐۱     ∗



 ل

                            پژوهشکده مطالعات و تحقيقات فناوری                                                                                                                                                         پژوهشکده هاعملکرد  – ومسفصل            
                                                                                                                  

   ١٠٠

 طرح های خاتمه يافته ‐۳‐۵‐۵جدول
 

 نوع طرح

ف
ردي

 

 نام مجری عنوان طرح
 پژوهشی

نيمه 
 صنعتی

 از تاريخ  
 تا تاريخ

کد 
 *هگرو

  نتايج

١ 
توسعه فناوری از زيرپروژه های برنامه نظام 

 اولويتهای ملی توسعه علوم و فناوری کشور
 ‐ ۳ ۸/۸۲ تا ۶/۸۱ ‐  حاجی حسينی

۲ 
نظام توسعه علمی از زيرپروژه های برنامه 
 اولويتهای ملی توسعه علوم و فناوری کشور

 ‐ ‐ ۸/۸۲ تا ۶/۸۱ ‐  خورشيددوست

۳ 
تخمين کارآيي تکنولوژيکی واحدهای 

حقيقاتی با تأکيد بر پژوهشکده های ت
 سازمان پژوهشها

 ‐ ۱۱/۸۲ تا ۱/۸۱ ‐  فرهاد عباسی

 با بکارگيری R&Dارزيابی کارايي تکنولوژيک واحدهای تحقيقاتی در سطح پروژه های 
, به تفکيک چهار زمينه تحقيقاتی الکترونيک ) DEA(تکنيک تحليل پوششی داده ها 

خته شده و عوامل مؤثر بر سطح کارايي تکنولوژيک با شيمی و کشاورزی پردا, مکانيک 
 . مورد آزمون واقع شده است TOBIT و OLSاستفاده از مدلهای 

 
 اي تحقيقاتي مشترك و استفاده از رديفهاي متمركز تحقيقاتيطرحه ‐۳‐۵‐۶جدول 

 

ف ضعيتو
ردي

 

 نام مجري عنوان طرح
مدرک تحصيلی 

 مجری
 مشاركت كننده

تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 خاتمه  راکد جاری خاتمه

 ∗کدگروه

١ 
بررسي اثربخشي طرحهاي تحقيقاتي شيالتي در راستاي تحقيق 

 و توسعه
 ‐      مركز تحقيقات شيالت فوق ليسانس فرهاد عباسي

 فوق ليسانس محمدنقي مهدوي تجاري كردن تكنولوژي ٢
معاونت فناوري وزارت 

 علوم
١/٧/٨٢ ١/٧/٨٠    ۱ 

 ي مشاركت بيشتر بخش خصوصي در توسعه فناوريچگونگ ٣
غالمحسين 
 خورشيدي

 دکتری
معاونت فناوري وزارت 

 علوم
١/٧/٨٢ ١/٧/٨٠    ‐ 

٤ 
نقش سياستهاي اقتصادي، نظامهاي مالي و پولي در توسعه 

 فناوري
 دکتری بايزيد مردوخي

معاونت فناوري وزارت 
 علوم

١/٧/٨٢ ١٥/٤/٨٠    ‐ 

 ص در توسعه فناورينيروي انساني متخص ٥
ميرمهدي 
 سيداصفهاني

 دکتری
معاونت فناوري وزارت 

 علوم
١/٧/٨٢ ١/٧/٨٠    ‐ 
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ف ضعيتو
ردي

 

 نام مجري عنوان طرح
مدرک تحصيلی 

 مجری
 مشاركت كننده

تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 خاتمه  راکد جاری خاتمه

 ∗کدگروه

 تعيين اولويتهاي فناوري كشور ٦
حميد مهديان، 

ابراهيم معيني،  
 زاده معصوم

    ١/٤/٨٢ ١٥/٣/٨٠ سازمان مديريت دکتری
۱ 
۳ 
۲ 

 دکتری ادنژ جعفر باقري ارتباط دانشگاه، صنعت و توسعه فناوري ٧
معاونت فناوري وزارت 

 علوم
١/٧/٨٢ ١/٨/٨٠    ‐ 

 .  تاريخ شروع از زمان پرداخت اولين قسط محاسبه خواهد شد

 مقاالت ارائه شده ‐۳‐۵‐۷جدول 
 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجی داخلی
ردي

 

 عنوان مقاله
نام ارائه 

ارائه / دهنده 
 دهندگان

مدرک 
 تحصيلی

 تاريخ ارائه

عضو  مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  چکيده ∗گروهکد

۱ Supply Chain Excellence in the Iran 
Automotive Industry 

حسين 
 زاده حسين

دانشجو 
 دکتری

 اكتبر ٦‐٨
٢٠٠٣ 

 ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ امارات

 در شرکت ساپکو از طريق مدل جايزه TQMبا اجرای فرآيند 
نا قراردادن جايزه ملی کيفيت ايران مدل بنياد مالکوم بالدريج و مب

 شناسايي و  CSFsاروپايي مديريت کيفيت عوامل حياتی موفقيت 
اجرای اين موارد . متناسب با آن پروژه های مرتبط تعريف گرديد 

امتيازی ) سال انتشار مقاله (۸۲موجب شد شرکت ساپکو در سال 
زه بالدريج را کسب  امتياز جاي۱۰۰۰ از ماکزيمم ۶۱۵فعال معادل 

 .مقاله حاضر به جزئيات اين فرآيند پرداخته است . نمايد 

 دکتری حسيني حاجي سياستهاي علوم و فناوري در ايران ۲
٢٧‐٢٩ 

 ٢٠٠٣اكتبر 
 ‐ ۳ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ سوئيس

 دکتری حسيني حاجي )IT(تكنولوژي اطالعات  ۳
 مي ٨‐٩

٢٠٠٣ 
 ‐ ۳ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ سوئيس

 ‐ ۳ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ايران ٨٢بهار  دکتری حسيني حاجي يمديريت توسعه فناور ۴

 نقش تجارت الکترونيک در تحقيق و توسعه ۵
جمال خانی
جزنی

 ‐ ۳      ايران ۸۲آذر  دکتری
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 سمينارها و كنفرانسهاي علمي ‐۳‐۵‐۸جدول 
 

 تاريخ برگزاری
 سخنراننام  سمينارعنوان  رديف

مدرک 
 پايان شروع تحصيلی

محل 
 برگزاری

کد 
 ∗گروه

  چکيده

۱ 
نشست تعيين سياستهاي كلي در مورد اولويتهاي فناوري 

 كشور
 ۸/۳/۸۲ ۸/۳/۸۲ دکتری حميد مهديان

معاونت 
 فناوري

۱ 

با بهره گيری از تجربيات داخلی و خارجی بر مبنای نظر سنجی از 
علمی و اجرايي شاخصهاي مناسب خبرگان و صاحب نظران در مجامع 

يها و تعيين ميزان اهميت نسبی آنها با هدف تعيين جهت ارزيابی فناور
عناوين مهم فناوری در کشور صورت گرفت و ارزيابی و رتبه بندی 

آب ، اطالعات و ارتباطات ، :  زمينه مختلف شامل ۱۳فناوريهای مهم در 
, ساخت و توليد ، صنايع شيميايي , حمل و نقل , الکترونيک ، انرژی 

مواد و متالوژی به , محيط زيست  , کشاورزی  , عمران, برق , نفت و گاز 
 .عمل آمد 

۲ 
تجربه / المللي سياستگذاري علوم و فناوري  كارگاه بين

 كشورها
... ا حجت
 حسيني حاجي

 ‐ ۳ سازمان ‐ ‐ دکتری

 مروري بر سياستهاي علوم، فناوري و نوآوري ايران ۳
... ا حجت
 حسيني حاجي

 ‐ ۳ سازمان ‐ ‐ دکتری

 ‐ ۳ سازمان ‐ ‐ دکتری ابراهيم معيني بين سياستهاي فناوري و سيستمهاي نوآوريارتباط  ۴

۵ 
نقش مالكيت صنعتي و حمايت از اختراعات در نظام ملي 

 نوآوري
 ‐ ‐ دکتری ابراهيم معيني

دانشگاه
صنعتي 

۳ ‐ 

 ‐ ۳ جنوبي كره ‐ ‐ دکتری ابراهيم معيني كارگاه آموزشي سياستهاي توسعه فناوري تجربه كره ۶

۷ 
تعيين (آينده و راهبردها, فناوری , دومين همايش علم 

 )اولويتهای فناوری کشور
 ۳۰/۱۱/۸۲ ۲۹/۱۱/۸۲ دکتری حميد مهديان

مرکز 
تحقيقات 
 استراتژيک

۱ 

جمع بندی نظرات تعدادی از خبرگان در رابطه با ارزيابی فناوريهای مهم 
کالن توسعه کشور و همچنين با توجه به اهداف ، راهبردها و سياستهای 

وضعيت و روند فناوريها در ايران و جهان که منتج به بررسی و جمع 
 .فناوری کشور خواهد گرديد بندی نهايي جهت تعيين اولويتهای 

                                                 
 ادی و اجتماعی بررسی های اقتص‐۳  ارزيابی و تعيين اولويتها   ‐۲ مطالعات و فناوری   ‐۱   ∗
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 ت علمينشريا ‐۳‐۵‐۹جدول 
 

 تاريخ انتشار ناشر نوع كار مترجم/ نويسنده عنوان رديف

 ٨٢تير  پژوهشكده مطالعات جزوه  جزنيجمال خاني فناوري و توسعه اجتماعي ١

 ٨٢اسفند در دست چاپ كتاب احمد نوروزيان )برداري در زيست فناوري راهنماي صدور مجوز بهره(محيطي  حقوق مالكيت فكري و زيست ٢

 ٢٠٠٣فند اس ‐ گزارش حسيني حاجي.. ا حجت اي مديريت تكنولوژي براي زنان وضعيت علوم و فناوري ايران در كارگاه منطقه ٣

 ٨٢تير ‐ گزارش حسيني حاجي.. ا حجت برگزاري ششمين اجالس كميسيون علوم و تكنولوژي براي توسعه ٤

 ٨٢بهار ‐ " گزارش حسيني حاجي.. ا حجت چگونگي اجراي پروژه مروري بر سياستهاي علوم، فناوري و نوآوري در ايران ٥

 ٨٢تير معاونت فناوري " گزارش حسيني جيحا.. ا حجت سند اهداف عملكردي نظام توسعه فناوري ٦

 ٨٢ارديبهشت  معاونت فناوري گزارش حسيني حاجي.. ا حجت جايگاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در فرايند تدوين برنامه چهارم توسعه ٧

 ٨٢تير  معاونت فناوري گزارش حسيني حاجي.. ا حجت نقش دولت در گسترش اقتصاد مبتني بر دانش تجربه آمريكا ٨

 ٨٢دي  معاونت پژوهشي وزارت گزارش حسيني حاجي.. ا حجت چهل و هشتمين نشست رؤساي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي/ نظام ملي نوآوري ٩

 ٨٢ پژوهشكده " گزارش هما قائدشرفي STIPمعرفي وزارت علوم براي پروژه  ١٠

 ٨٢آذر  معاونت پژوهشي وزارت گزارش ابراهيم معيني راكز تحقيقاتيوهشتمين نشست رؤساي دانشگاهها و م چهل/ نظام ملي نوآوري ١١

 ۸۲ارديبهشت  پژوهشکده مطالعات جزوه جمال خانی جزنی اخالق تجاری ۱۲

 ۸۲مرداد  پژوهشکده مطالعات جزوه جمال خانی جزنی فناوری و مبانی اخالق ۱۳

 ۸۲مرداد  ه مطالعاتپژوهشکد جزوه جمال خانی جزنی )ويرايش سوم(فرهنگ و فناوری  ۱۴

 ۸۲شهريور  پژوهشکده مطالعات جزوه جمال خانی جزنی به سازمان تجارت جهانی. ا . ا . تجارت الکترونيک و نقش آن در پيوستن ج  ۱۵

 ۸۲شهريور  پژوهشکده مطالعات جزوه جمال خانی جزنی تجارت الکترونيک ۱۶

 ۸۲مهر  پژوهشکده مطالعات جزوه خانی جزنیجمال  راهنمای تدوين طرح پژوهشی در علوم انسانی  ۱۷

 ۸۲مهر  پژوهشکده مطالعات جزوه جمال خانی جزنی روش تحقيق در علوم انسانی و فنی و مهندسی ۱۸

 ۸۲دی  پژوهشکده مطالعات جزوه جمال خانی جزنی مديريت ارتباط با مشتريان ۱۹
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 ساير موارد
 

نظام توسعه ”و “ نظام توسعه علمي”نامه اولويتهاي ملي توسعه علوم و فناوري كشور با تأكيد بر دو پروژه هاي مصوب بر پيگيري كليه امور مربوط به پروژه •
 “ فناوري

 نظرات در خصوص گزارشات تدوين شده پروژه نظام توسعه علمي كشور توسط همكاران پژوهشكده  بررسي، كارشناسي و ارائه نقطه •
 و پروژه نظام توسعه علمي و نظام توسعه فناوري در شوراي علمي پژوهشكده تشكيل جلسات و بررسي گزارشات فعاليتهاي د •
 تهيه، تدوين و انتشار بولتن فعاليتهاي پژوهشكده به عنوان دبيرخانه برنامه اولويتهاي ملي توسعه علوم و فناوري و انتشار آن در خبرنامه سازمان  •
   ritds.org.irost.www://http و  net.irost.scitech://http و دبيرخانه برنامه به آدرس اندازي و روزآمدكردن سايت پژوهشكده طراحي، ايجاد و راه •
  مراحل توسط رياست و همكاران پژوهشكده  در كليهSTIPريزي توسعه فناوري جهت اجراي پروژه  همكاري مستمر و مؤثر با مديريت كل برنامه •
همكاري مستمر و مؤثر با كارشناسان سازمان آنكتاد در زمينه تهيه گزارشات مربوط به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و همكاري در برقراري دو سمينار  •

   STIPپروژه 
 ت فناوري توسط همكاران تدوين اسناد و ارائه نظرات كارشناسي در خصوص موارد ارجاعي از طرف معاون •
 ) فصل علوم، تحقيقات و فناوري(نقد و ارائه نظرات اصالحي در خصوص برنامه چهارم توسعه  •
تعيين سياستهاي كلي اولويتهاي فناوري و / شركت در جلسات ساير نهادها و مؤسسات در خصوص مباحث مرتبط با سياستهاي علوم و فناوري •

 مكاران پژوهشكده سياستگذاري علوم و فناوري توسط ه
شركت در چهل و هشتمين نشست رؤساي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و مشاركت فعال در جلسات تخصصي مربوطه و پذيرش مسئولي تدبيري دوكارگاه  •

 آموزشي 
 جنوبي توسط رياست پژوهشكده  جنوبي برگزار شده در كشور كره شركت در كارگاه توسعه فناوري تجربه كره •
 ي و تهيه مقدمات برگزاري كارگاه آموزشي روش تحقيق در اوايل سال آينده توسط يكي از همكاران پژوهشكده اعالم آمادگ •
 هاي حمايتي سازمان به همراه بودجه پيشنهادي  دار پژوهشكده و همچنين رئوس برنامه ها و محورهاي پژوهشي اولويت تهيه و تدوين رئوس برنامه •
 وط به طرحهاي جاري پژوهشكده به ويژه طرحهاي ساماندهي فعاليتهاي علوم و فناوري كشور توسط ناظرين طرحهنظارت، پيگيري و بررسي امور مرب •
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 مششبخش 

  بيوتکنولوژیگروه
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   :مقدمه 
 تأسيس و فعاليت خود را در محدوده يک آزمايشگاه و با طرح زير بنـائي ايجـاد                  ۱۳۶۱پژوهشکده بيوتکنولوژی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران از سال           

آغاز کرد و با دو برنامه پنجساله توانست به يک مجموعه آزمايشگاههای پژوهشی و يک پايلوت پلنت مرکز کلکسيون قارچ ها و باکتريهای صنعتی و عفونی ايران          
 .دست يابد , بيوتکنولوژی که در نوع خود در کشور بی نظير است 

ايـن  .  ملل متحد ايجـاد شـد         و يونسکو و با حمايت مالی و بين المللی سازمان          UNDPخريد تجهيزات پايلوت پلنت پژوهشکده در قالب طرح مشترک سازمان           
پژوهشکده عالوه بـر انجـام طـرح هـای          . سانتريفوژ و خشک کن به صورت يک خط کامل توليد تشکيل شده است              ,  ليتر   ۷۵۰ , ۷۵ , ۱۵پايلوت از فرمانتورهای    

 ۱۰۰ فرمانتور های ارليفت و همزن دار با ظرفيـت  پژوهشی و نيمه صنعتی از آزمايشگاه تا پايلوت با ايجاد تيم متخصص طراحی و ساخت فرمانتور نسبت به ساخت              
 ۵/۱ کيلـو گـرم و   ۶۰۰ و ۲۰۰همچنين انواع فرمانتور های بستر جامد با ظرفيت های .به مجموعه پايلوت اضافه شده اند  و تا سه هزار ليتر اقدام کرده است که   ليتر

فيلتر پرس و اولتر فيلتر نيز برای جداسازی انواع محصـوالت بـه             , الوه بر سانتريفوژ    احداث گرديده است و ع    , تن در قالب طرح های نيمه صنعتی در پژوهشکده          
 .پايلوت اضافه شده است 

محيط زيست و صنايع غذائی متمرکز بوده و طرح های زيـر را بـه اجـرا درآورده                  , کشاورزی  , فعاليت علمی پژوهشکده در زمينه های مختلف پزشکی و داروئی           
 :است

کش بيولوژيک برای کنترل ناقلين ماالريا که در حال حاضر ميکرو ارگانيسم بومی توليد کننده آن ثبت بين المللـی و فرموالسـيون توليـد ثبـت      توليد حشره  ‐۱
 در  طراحی و ساخت کليه تجهيزات کارخانـه      ,  تن محصول در سال واگذار شده است         ۲۰۰۰اتحاديه اروپاست و دانش فنی طرح به يک شرکت خصوصی برای توليد             

 به  UNESCO و   UNDPاين طرح به صورت مشترک با       .  شروع به توليد نمايد      ۸۲ايران صورت پذيرفته و در دست نصب است و پيش بينی می شود در آذر ماه                 
 .اجرا در آمده است 

دانش فنی طرح  , ی مختلف کشور را طی نموده        توليد حشره کشهای بيولوژيک برای کنترل آفات نباتی مراحل توليد آزمايشگاهی پايلوت و ارزيابی در استانها                ‐۲
 .که توليد سه حشره کش بيولوژيک است به يک شرکت خصوصی واگذار شده است 

 .صنايع لبنی در پژوهشکده به اجرا درآمده است , صنايع قند و شکر ,  آنزيم مورد مصرف در صنايع آب ميوه ۱۲ پژوهش در توليد ‐۳
 .تعدد برای بدست آوردن روشهای بيولوژيک حذف آلودگی های ناشی از مواد سمی و فلزات سنگين به اجرا درآمده است در زمينه محيط زيست طرح های م ‐۴
خرما و مرکبات در قالب طرح ملی شورای پژوهشهای علمی کشور در مقياس نيمه صنعتی انجام يافته و  ,  در زمينه کشاورزی بازيافت ضايعات کشاورزی پسته         ‐۵

 .ورت طراحی مقدماتی و توجيه اقتصادی چهار واحد صنعتی تدوين شده و آماده واگذاری است دانش فنی به ص
 . توليد بيسورفاکتانت و امولسان برای کاربرد در صنعت نفت به صورت پژوهشی به اجرا درآمده است ‐۶
 .ن انجام شده است آب پنير و مالس به عنوان افزودنی خوراک دام و آبزيا,  از ضايعات کشاورزی SCP توليد ‐۷
, توليد لواستاتين برای کنترل چربی خـون  ,   مورد مصرف در پيوند اعضاء کالسی نوين نوترکيب برای تثبيت کلسيم در بدن  A توليد داروهای سيکلسپورين ‐۸

 بـه صـورت طـرح هـای         Cاسين و سفالوسـپورين     استرپتوم, لنيکوباسين  ,  آسپاراژيناز برای درمان سرطان خون و توليد آنتی بيوتيک های اريترومايسين             –ال  
 .پژوهشی اجرا شده اند 

 .توليد آنزيم رنت و توليد الکل از مالس و اسيد آمينه ليزين به صورت طرح های پژوهشی اجرا شده است ,  رنگدانه بتاکاروتن از مخمر و قارچ  توليد‐۹
 .يده وظيفه دستکاری ژنتيکی و افزايش توليد سويه های صنعتی را عهده دارند  به منظور دستيابی به دانش فنی و توجيه اقتصادی يک تيم ورز‐۱۰
 . بعد از مرحاه آزمايشگاهی توليد محصوالت در يک مرحاه مينی پايلوت توليد و ارزيابی اقتصادی می شود و سپس برای توليد نيمه صنعتی طراحی می گردد ‐۱۱
يک مينی پايلوت پلنت و امکانات انجام طرح های پژوهشی فراهم           , ای نگهداری کلکسيون ميکرو ارگانيسمها       در آزمايشگاههای پژوهشکده امکانات کافی بر      ‐۱۲

 .آمده است 
پس از قبولی در امتحان کميته علوم پايه پزشـکی در دوره آمـوزش              ( سال گذشته در آموزش دانشجويان دکترای تخصصی بيوتکنولوژی          ۱۲پژوهشکده طی    ‐۱۳

 ۶(قسمتی از آمـوزش تئـوری   , سازمان انتقال خون و مرکز ملی مهندسی ژنتيک , انستيتو رازی , با همکاری انستيتو پاستئر ايران    ) وند  تخصصی پذيرفته می ش   
 . پايان نامه دکتری را عهده دار بوده است ۱۲و انجام ) واحد درسی

 پايان نامـه    ۱۲رشناسی ارشد مهندسی شيمی گرايش بيوتکنولوژی و انجام          واحد درسی کا   ۱۰ در طی يک قرارداد با دانشگاه علم و صنعت مسئوليت آموزش             ‐۱۴
 .کارشناسی ارشد را به انجام رسانيده است 

, کشـاورزی  , بيوتکنولـوژی  , صـنايع غـذايي   ,  نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های ميکروب شناسی   ۲۰۰ سال گذشته بيش از      ۱۶ در طی    ‐۱۵
 . دانشگاههای مختلف پايان نامه خود را در پژوهشکده بيوتکنولوژی گذرانده اند داروسازی و پزشکی از

 به عضويت فدراسيون جهـانی  Persian Type Culture Collection و با نام  I۱۲۴ با کد ۱۳۶۴مرکز کلکسيون قارچها و باکتريهای صنعتی و عفونی در سال 
پذيرفته شد و سپس در مجموعه مراجـع منطقـه ای زيـر پوشـش     ) WFCC) Word Federation for Culture Collectionکلکسيون ميکروارگانيسمها 

 پژوهشکده بيوتکنولـوژی بـه   ۱۹۹۲در سال .  قرار گرفت Tehran MIRCEN با نام  Microbial Resource Center Network of UNESCOيونسکو 
 . خصوصيات زير به عضويت شبکه بين الملل بيوتکنولوژی درآمد عنوان مرجع منطقه ای بيوتکنولوژی برای آسيای  شرقی و ميانه و با
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 عملکرد پژوهشی خالصه ‐۳‐۶‐۱جدول 

 

 طرح های نيمه صنعتی طرح های پژوهشی
قراردادهای با سرمايه  
  گذاری کامل بيرونی

 خاتمه راکد جاری خاتمه متوقف راکد جاری خاتمه متوقف راکد جاری

 ۲ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۵ بيوتکنولوژی

 
 

 
 وضعيت نيروی انسانی  ‐۳‐۶‐۲جدول 

 

 

                  مدرک تحصيلی
 وضعيت استخدام

 جمع زير ديپلم ديپلم ليسانس فوق ليسانس دکتری

 ١٥ ٢ ‐ ٢ ٣ ٨ رسمی

 ٣ ‐ ١ ‐ ٢ ‐ پيمانی

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ قراردادی

 ۱۸ ۲ ۱ ۲ ۵ ۸ جمع
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     ١٠٨

 اعضای هيئت علمی ‐۳‐۶‐۳جدول
 

 رتبه علمی
 رشته تحصيلی گروه آموزشی مدرک تحصيلی ام خانوادگینام و ن رديف

 استاد دانشيار استاديار مربی
 تاريخ جذب

 ۱۳۶۱      پزشکیميكروبيولوژي ـ دكتري نسرين معظمي ١

 ۱۳۷۰     بيوتكنولوژي ـ دكتري مهرداد آذين ٢

 ۱۳۶۸     بيوتكنولوژي ـ دكتري مهناز مظاهري اسدي ٣

 ۱۳۷۰     دكتري مهندسي شيمي ـ دكتري رو رستميخس ٤

 ۱۳۷۳     بيوتكنولوژي ـ دكتري مسعود فالح پور ٥

 ۱۳۷۳     بيوتكنولوژي ـ دكتري محمدرضا بختياري ٦

 ۱۳۶۷     مهندسي شيمي ـ دكتري محمد حيدريان ٧

 ۱۳۷۷     بيوتكنولوژي ـ دكتري حميده افقي ٨

 ۱۳۶۹     دامپزشكي ـ  حرفه ايدكتري خسرو حسيني پژوه ٩

 ۱۳۷۹     علوم آزمايشگاهي ـ دكتري حرفه اي فرزانه عزيز محسني ١٠

 ۱۳۶۹     خاكشناسي ـ فوق ليسانس مهران كياني ١١
 ۱۳۷۶     ميكروبيولوژي ـ فوق ليسانس داود زارع ١٢

 ۱۳۶۹     بيوتکنولوژی ‐ دکتری سعيد ميردامادی ۱۳
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 طرح های پژوهشی ‐۳‐۶‐۴ل جدو
 

 وضعيت طرح نوع طرح
 نام مجری عنوان طرحرديف

مدرک 
تحصيلی 
 مجری

تاريخ 
 شروع

تاريخ پايان
متوقفراکدجاریارجاعیاجرايی

 هچکيد

 يرهای ميکروبیتوليد امولسيفا      ۵/۸۳ ۲/۸۱ دكتري مهناز مظاهري توليد امولسان توسط باكتري اسينتو باكتر كالكواستيكوس ١

 استفاده از ميکروارگانيسم ها در تصفيه پساب      ۷/۸۴ ۲/۸۲ دكتري خسرو رستمي نيتروژن زدائي از پساب صنايع پتروشيمي به روش بيوفيلم شناور ٢

 يت تشخيصیتوليد آنزيم اوره با هدف استفاده در ک      ۱۲/۸۲ ۱۰/۸۰ دكتري حسيني پژوه/فالح پور توليد آنزيم اوره آز ٣

 بهينه سازی شرايط رشد قارچ در توليد آنزيم      ۱۲/۸۲ ۱۲/۸۰دكتر حرفه اي خسرو حسيني پژوه توليد آنزيم فيتاز به منظور اضافه كردن به جيره غذائي طيور ۴

 افزايش توليد الکل از مالس      ۲/۸۳ ۲/۸۲ دكتري مهرداد آذين بهينه سازي توليد الكل از مالس ۵

 

 طرح های نيمه صنعتی ‐۳‐۶‐۵دول ج
 

 وضعيت طرح نوع طرح
 نام مجری عنوان طرحرديف

مدرک 
تحصيلی مجری

تاريخ پايانتاريخ شروع
متوقفراکدجاریارجاعیاجرايی

 چکيده

١ 
جداسازي و شناسائي ميكرو ارگانيسم هاي 

 مورد استفاده در مخازن نفت
 افزايش بازدهی برداشت نفت از چاه      ١٣٨٣ ١٣٨١ دكتري مهناز مظاهري

 

 طرح های متقاضی استفاده از تسهيالت اعتباری   ‐۳‐۶‐۶جدول 
 

ف محل تأمين اعتبار
ردي

 

 نام مجری عنوان طرح
مدرک تحصيلی 

 ٣تبصره  صندوق مجری
  چکيده

١ 
جداسازي و شناسائي ميكرو الگهاي صنعتي

 خليج فارس 
   دكتري  نسرين معظمي 

سازی و شناسائی جلبکهای صنعتی در سواحل جدا
 خليج فارس

٢ 
بررسي توانمنـديهاي بيوتكنولـوژي خلـيج

 فارس 
 بررسی توانمنديهای خليج فارس   دكتري  نسرين معظمي 
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 منعقده با ساير دستگاههاقراردادهای  ‐۳‐۶‐۷جدول 
 

ف وضعيت قرارداداييمشخصات دستگاه اجر
ردي

 

 نام مجری عنوان قرارداد
مدرک 

تحصيلی 
 نام دستگاه مجری

 )خصوصی /دولتی (

سهم 
دستگاه

تاريخ شروع
مدت 

قرارداد 
 راکد جاری )ماه(

خاتمه 
 يافته

  چکيده

۱ 
بهينــه ســـازي شـــرايط مهندســـي
فرمانتاسيون براي توليد اريترومايسين 

توليد آنتی بيوتيک اريترومايسين به روش صنعتی    ٨٣ ٨٢ %١٠٠ خصوصي  دكتري محمد حيدريان

۲ 
شناسائي ميكرو ارگانيسم هـاي مفيـد

 استخرهاي پرورش ميگو 
سعيد 

 ميردامادي 
    ۸۲ ٨٠ % ١٠٠ خصوصي  دكتري 

جداسازی ميکروارگانيسمها از حوضچه های 
 پرورش ميگو

۳ 
 بجاي پـودر مـاهي درSCPجايگزيني  

 تغذيه ماهي قزل آال
 توليد غذای ماهی با استفاده از مخمرها    ٨٢ ٨٠  %١٠٠ دولتي فوق ليسانس اني مهران كي

 

 طرح های خاتمه يافته  ‐۳‐۶‐۸جدول 
 

 نوع طرح
 نام مجری عنوان طرح رديف

 پژوهشی
نيمه 
 صنعتی

 از تاريخ  
 تا تاريخ

  نتايج

١ 
بررسي كاشت  دانه هاي روغني با آب 

 دريا
 کاشت انواع مختلف دانه های روغنی با آب شور در جزيره قشم ٧٩ – ٨٢   نسرين معظمي

۲ 
بررسي توليد بتاكاروتن از كپك 

 بالكسالتريسپورا
  ليتر ايرليفت۷۵توليد رنگدانه بتاکاروتن در فرمانتور  ٧٨ – ٨٢   داود زارع

۳ 
توليد نيمه صنعتي آنزيم رنت 

 ميكروبي
  به عنوان مايه پنير به صورت نيمه صنعتیتوليد آنزيم رنت ٧٨ – ٨٢   مهرداد آذين

 



 

                                                                                                                                                                     گروه بيوتکنولوژی     پژوهشکده هاعملکرد  – ومسفصل         
                                                                                                                  

     ١١١

  آموزشی برگزارشده     –دوره های علمی  ‐۳‐۶‐۹جدول 
 

 تاريخ برگزاری
 مدرک تحصيلی نام مدرس عنوان دوره رديف

 خاتمه شروع
 چکيده محل برگزاری

 معرفي ايمني زيستي و پروتكل آن ١
مهناز مظاهري 

 اسدي
 دورة آموزش در مورد ايمني زيستي انپارك پرديس ٢٧/٨ ٢٦/٧ دكتري

 RT- PCRكارگاه نظري و عملي  ٢
 بختياري
 ميردامادي

 RT – PCRآموزش روشهاي تئوري و عملي  مجتمع عصر انقالب ٥/١٢ ٢/١٢ دكتري

 بيوتكنولوژيمعرفي انواع پروژه و عناوين اصلي  پژوهشكده بيوتكنولوژي ٢٥/٩ ١٥/٩ دكتري مهرداد آذين فرآيندهاي بيوتكنولوژي ٣

 ٢٠/١١ ١٠/١١ دكتري مهرداد آذين فرايندهاي تخمير ۴
دانشكده علوم دانشگاه 

 تهران
 معرفي انواع پروژه ها و عناوين اصلي تخمير

 

 

 سمينارهای برگزارشده ‐۳‐۶‐۱۰جدول 
 

 تاريخ برگزاری
 سخنراننام  سمينارعنوان  رديف

مدرک 
 پايان شروع تحصيلی

  چکيده محل برگزاری

 معرفي زمينه هاي مختلف بيوتكنولوژي سالن همايش هاي صدا و سيما ٢٣/٩– ٢٠ دكتري نسرين معظمي بيوتكنولوژي و نقش آن در توسعه ملي ١

 نقش بيوتكنولوژي در حفاظت از محيط زيست اصفهان دانشكده منابع طبيعي ٨٢آبان  دكتري مهناز مظاهري بيوتكنولوژي محيط زيست و ايمني زيستي ٢

٣ 
 استفاده از روشهاي مختلف در

  جلو گيري ازآالودگي پسته با آفالتوكسين
 ٨٢مهر  فوق ليسانس داود زارع

سازمان جهاد كشاورزي استان 
 سمنان

بررسي روشهاي پاكسازي مزارع در جلوگيري از آلودگي پسته با 
 آفالتوكسين

 ١/٨/٨٢ دكتري مسعود فالح پور مكانيسم مولكولي پيري ٤
جتماعات سازمان نظام تاالر ا

 پزشكي
 بررسي مكانيسم هاي مختلف مولكولي پيري

 طب مولكولي ٥
محمد رضا 
 بختياري

 ١/٨/٨٢ دكتري
تاالر اجتماعات سازمان نظام 

 پزشكي
 آشنائي با طب مولكولي و ژن درماني
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 تاريخ برگزاری
 سخنراننام  سمينارعنوان  رديف

مدرک 
 پايان شروع تحصيلی

  چکيده محل برگزاری

٦ 
جداسازي مواد آنتي باكتريال از 
 استرپتوميسس هاي بومي ايران

 روشهاي غربالگري آنتي بيوتيك از باكتري استرپتوميسس بيمارستان امام خميني ٢٧/١١/٨٢ فوق ليسانس فرزانه سالمي

 روشهاي افزايش بازدهي برداشت نفت با استفاده از بيوتكنولوژي پژوهشگاه صنعت نفت ١/٧/٨٢ دكتري مهناز مظاهري استفاده از بيوتكنولوژي در صنعت نفت ٧

 توليد مواد انرژي زا در بيوتكنولوژي هتل انقالب ١٥/٧/٨٢ دكتري مهناز مظاهري نولوژياستفاده پايدار از انرژي در بيوتك ٨

 روشهاي افزايش بازدهي توليد نفت با استفاده از بيوتكنولوژي پژوهشگاه صنعت نفت ١٧/٧/٨٢ دكتري مهناز مظاهري استفاده از بيوتكنولوژي در صنعت نفت ٩

 استفاده آنزيمهاي صنعتي در صنعت شركت شهركهاي صنعتي خراسان ٨٢ /١/٢ دكتري ذينمهرداد آ كاربرد هاي صنعتي آنزيمي ١٠

 انواع آنزيمهاي صنعتي و كاربرد آنها پارك صنعتي كرمان ١٠/٤/٨٢ دكتري مهرداد آذين آنزيمهاي صنعتي ١١

 
 مقاالت علمی ارائه شده ‐۳‐۶‐۱۱جدول 

 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجی داخلی
ردي

 

 عنوان مقاله
نام ارائه 

ارائه / دهنده 
 اندهندگ

مدرک 
 تحصيلی

 تاريخ ارائه

عضو  مجله کشور
ISI 

 ساير ISIعضو  ساير

  چکيده

١ Biosorption of Baftkar textile 
effluent   

مهناز  
 مظاهري

 تصفيه بيوتكنولوژي پساب كارخانجات نساجي      هند ١٣٨٢ دكتري 

٢ Solution of dibenzo thiophene 
desulfurizing bacterium from soil. 

 استفاده از باكتريها در سولفور زدائي خاك      ايران ١٣٨٢ دكتري مهناز مظاهري
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 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجی داخلی
ردي

 

 عنوان مقاله
نام ارائه 

ارائه / دهنده 
 اندهندگ

مدرک 
 تحصيلی

 تاريخ ارائه

عضو  مجله کشور
ISI 

 ساير ISIعضو  ساير

  چکيده

 توليد سس سويا      ايران  ١٣٨٢ دكتري مهناز مظاهري  توليد كوجي و سس سويا  ٣

٤ 
جلبكها و نقش آنها در حذف آلودگيها از بـوم          

 ستهاي دريايي زي
 استفاده از جلبكها در تصفيه آلودگيهاي آبهاي درياها      ايران  ١٣٨٢ دكتري مهناز مظاهري 

٥ Production of citric acid from Date 
Pulp 

 توليد اسيد سيتريك از شيره خرما      ايران  ١٣٨٢ دكتري مهناز مظاهري 

٦ Mastransfer studies in stirred airlift 
reactor 

      آمريكا  ١٣٨٢ دكتري خسرو رستمي 
بررسي اثر دور، سرعت هوادهي و غلظت سولكوفالك روي 

 انتقال جرم بررسي شده است

٧ 
غربالگري توليـد اوره آز توسـط سـويه هـاي           

 آسپرژيلوس 

 مسعود 
 فالح پور 

محمد رضا 
 بختياري 

 د كننده اوره آزجداسازي سويه هاي تولي      ايران  ١٣٨٢ دكتري 

٨ 

Comparison of Tobacco Etch Virus 
and Tobacco Mosaic virus 
Enhancers for the expression of 
Human calcitonin Gene In 
Transgenic potato Plant 

 حميده افقي 
نسرين 
 معظمي 

 

 ينمقايسه دو تقويت كننده بيان ژن در بروز ژن كلسي تون      كره  ١٣٨٢ دكتري 

٩ Production of recombinant protein 
in Transgenic plant 

 توليد پروتئين هاي نوتركيب در گياهان دستكاري ژنتيك شده      ژاپن ١٣٨٢ دكتري  حميده افقي 
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 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجی داخلی
ردي

 

 عنوان مقاله
نام ارائه 

ارائه / دهنده 
 اندهندگ

مدرک 
 تحصيلی

 تاريخ ارائه

عضو  مجله کشور
ISI 

 ساير ISIعضو  ساير

  چکيده

١٠ 
ــك    ــط كپ ــاروتن توس ــد بتاك ــه تولي مقايس
بالكسالتريسپورا در فرمانتور ايرليفت و همزن      

 دار 

 داود زارع
 مهران كياني 

فوق 
ليسانس 

 توليد بتاكاروتن در مقياس پايلوت در فرمانتورهاي مختلف      ايران  ١٣٨٢

١١ 
بررسي اثر باكتري ميكروكوكوس لوتئـوس در       
ــك    ــاروتن در كپـ ــد بتاكـ ــزايش توليـ افـ

 بالكسالتريسپورا 

 داود زارع
  

 مهرداد آذين 

 فوق
 ليسانس 
 دكتري 

 كرو كوكوس در افزايش توليد بتاكاروتناستفاده از باكتري مي      ايران  ١٣٨٢

١٢ Production, purification and 
Immobilization of B – galactosidase 

سعيد 
 ميردامادي

 توليد وخالص سازي و تثبيت بتاكاالكتوزيداز      سوئيس  ١٣٨٢ دكتري 

١٣ 
جداسازي و بهينه سازي ميكرو ارگانيسم هاي       

 تجزيه كننده هگزامين 
سعيد 

 ميردامادي 
 تجزيه هگزامين توسط ميكروارگانيسم ها      ايران   ١٣٨٢ دكتري 

١٤ 
بررسي ويژگيهاي بيوراكتور و شرايط مناسـب       
براي هيدروليز رافينوز مالس بوسيله رافينـاز       

 تثبيت شده 

 
 فالح پور 

 ميردامادي 
 بختياري 

 اسب در توليد آنزيم رافينوزتوليد آنزيم در بيوراكتورهاي من      ايران  ١٣٨٢ دكتري 

١٥ 
مــديريت جــامع كيفيــت در آزمايشــگاههاي 

 تشخيص طبي 
محمد رضا 
 بختياري 

 بررسي جديد ترين تئوريهاي مديريت كيفيت      ايران  ١٣٨٢ دكتري 

١٦ Screening of urease production by 
A. niger 

محمد رضا 
 بختياري 
 مسعود 

 فالح پور 

 غربالگري سويه هاي توليد كننده اوره آز      ن ايرا ١٣٨٢ دكتري 

١٧ 
اثــر پارامترهــاي مهندســي بــر توليــد     

 اريترومايسين 
محمد 

 حيدريان 
 اثر پارامترهاي مهندسي درتوليد اريتروماسين      ايران  ١٣٨٢ دكتري
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 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجی داخلی
ردي

 

 عنوان مقاله
نام ارائه 

ارائه / دهنده 
 اندهندگ

مدرک 
 تحصيلی

 تاريخ ارائه

عضو  مجله کشور
ISI 

 ساير ISIعضو  ساير

  چکيده

١٨ Improved production of Rhamno 
Lipid by a Pseudomonas aeroginosa 

 توليد رامنو ليپيد توسط باكتري سود و موناس       ايران  ١٣٨٢ دكتري ي مهناز مظاهر

١٩ Intracellular Expression of Human 
calcitonin Gene yeast cells  

 بيان درون سلولي ژن كلسي تونين در سلولهاي مخمر       سوئد ١٣٨٢ دكتري  حميده افقي 

٢٠ 
Micropropagation of orchid by 
culturing shoot tip of apical 
meristem 

 تكثير گل اركيده بوسيله كشت بافت       ايران  ١٣٨٢ دكتري  حميده افقي 

٢١ 
تجزيه هگزامين توسط باكتريهاي تثبيت شده      

 در راكتور چكنده با جريان برگشتي 
سعيد 

 ميردامادي 
 يت شده تجزيه هگزامين توسط باكتريهاي تثب      ايران  ١٣٨٢ دكتري 

٢٢ 
تجزيه بيولوژيك فرمالدئيد موجود در پسـاب       

 صنعتي توسط ميكرو ارگانيسم ها 
سعيد 

 ميردامادي 
 تصفيه پساب داراي فرمالدئيد توسط ميكرو ارگانيسم ها       ايران  ١٣٨٢ دكتري 

٢٣ 
تصفيه بيولوژيك پساب حاوي فرمالدئيـد بـه        

 روش فيلترچكنده
سعيد 

 ميردامادي 
      ايران  ١٣٨٢ دكتري 

اســتفاده از فيلترهــاي تثبيــت شــده در تصــفيه بيولوژيــك 
 فرمالدئيد 

٢٤ Rhamnolipid Production by 
Pseudomonase aeroginosa 

 ١٣٨٢ دكتري مهناز مظاهري 
 ژاپن 
 كره
 هند

 توليد رامنو ليپيد توسط باكتري سود و موناس      
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 بخش هفتم
 ژیر مواد و متالوگروه
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 :مقدمه 

 هدف. گرفت شكل آن علمي بخشهاي از يكي عنوان به سازمان تأسيس با همزمان ١٣٥٩ سال در ايران صنعتي و علمي پژوهشهاي سازمان متالورژي و مواد هگرو
 تقويـت  با همراه بعد سالهاي در . بود متالورژي و مواد زمينه در توليد اوليه هاي هسته تشكيل به مكك و مبتكرين و محققين از حمايتگروه   اين تشكيل از اوليه
 توسط انجام قابل غير يا استراتژيك پژوهشهاي انجام به توان مي آنها جمله از كه شد گذاشته آن عهده به نيز ديگري وظايف ، پژوهشكده تحقيقاتي و علمي بنيه
  .  نمود اشاره فناوريها و طرحها تخصصي كارشناسي امور انجام نيز و درآمدزايي عدم بدليل خصوصي بخش

                  نوين فناوريهاي و راهبردي پژوهشهاي انجام •
  صنعتي و پژوهشي واحدهاي و پژوهشگران به خدمات ارائه و آموزش ، هدايت ، حمايت •
  فناوري به پژوهشي هاي يافته تبديل •
  تكنولوژي انتقال و صنعتي نيمه ، پژوهشي طرحهاي ارزيابي •

 مصوب اولويتهاي چارچوب در پژوهشگران طرحهاي استقرار به كمك •

 عملکرد پژوهشی  خالصه ‐۳‐۷‐۱جدول 
 

 طرح های نيمه صنعتی طرح های پژوهشی
قراردادهای با سرمايه  
 گروه گذاری کامل بيرونی

 خاتمه راکد اریج خاتمه متوقف راکد جاری خاتمه متوقف راکد جاری

 ۰ ۰ ۱  ۰ ۲ ۰  ۰ ۰ ۲ مواد و متالورژی
 
 
 
 

 وضعيت نيروی انسانی  ‐۳‐۷‐۲جدول 
 

مدرک تحصيلی  
 وضعيت استخدام

 جمع زير ديپلم ديپلم ليسانس فوق ليسانس دکتری

 ٦ ‐ ١ ١ ٢ ٢ رسمی

 ٤ ‐ ١ ‐ ١ ٢ پيمانی

 ١ ‐ ‐ ١ ‐ ‐ قراردادی

 ١١ ‐ ٢ ٢ ٣ ٤ جمع

 
 

 دمات علمی و فنیخ ‐۳‐۷‐۳جدول 
 

 تعداد خدمات علمی و فنی 

 آزمايش کارشناسی مشاوره گروه های علمی

 ٥ ٢ ٢ متالورژي صنعتي

 ١ ٢ ١ خوردگي و مهندسي سطح

 ٥ ٢ ٣ متالورژي فيزيكي و مهندسي سطح
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 اعضای هيئت علمی ‐۳‐۷‐۴جدول 
 

 رتبه علمی
 رشته تحصيلی گروه آموزشی مدرک تحصيلی نام و نام خانوادگیرديف

 استاددانشياراستاديار مربی
 تاريخ جذب

 ١٣٦٨     مهندسي مواد متالورژي فيزيكي و مواد پيشرفته دكتري ولي اله دشتي زاده ١

 ١٣٨١     مهندسي مواد مهندسي سطح دكتري كوروش شيرواني ٢

 ١٣٨٠     مهندسي مواد متالورژي صنعتي دكتري محمد اسماعيليان ٣

 ١٣٦٠     متالورژي پودر‐مهندسي مكانيك متالورژي فيزيكي و مواد پيشرفته فوق ليسانس علي اكبر جزايري شوشتري ٤

 ١٣٧٤     مهندسي مواد متالورژي صنعتي فوق ليسانس نادر طحان پسران ٥

 ١٣٧٥    مأمور به تحصيل مهندسي مواد مهندسي سطح دانشجوي دكتري شاهرخ آهنگراني ٦

 ١٣٦٥    مأمور به تحصيل مهندسي مواد متالورژي فيزيكي و مواد پيشرفته دانشجوي دكتري حمد زهراييسيد م ٧

 ١٣٧٥    مأمور به تحصيل مهندسي مواد متالورژي فيزيكي و مواد پيشرفته دانشجوي دكتري رضا غالمي پور ٨

 ١٣٧٠    يلمأمور به تحص مهندسي مواد متالورژي صنعتي دانشجوي دكتري جعفر محمودي ٩

 

 طرح های پژوهشی ‐۳‐۷‐۵جدول 

 

 وضعيت طرح نوع طرح
 نام مجری عنوان طرحرديف

مدرک 
تحصيلی مجری

تاريخ پايانتاريخ شروع
متوقفراکدجاریارجاعیاجرايی

 چکيده

١ 
توليد چدنهاي داكتيل با زمينه دوفازي 

 فريت سوزني‐بينايت
     ٢٥/١٢/٨١٢٥/١٢/٨٢ دكتري محمد اسماعيليان

 فريت سوزني توليد ‐ دوفازي بينايت زمينهدر اين طرح نوع جديدي از چدنها با ساختار
چدنهاي نشكن بينايتي بدليل استحكام عالي و مقاومت به ضربه و خستگي خوب. مي شود

كاربردهاي زيادي در صنعت پيدا كرده اند كه توانسته آنها را جايگزين قطعات فوالدي 
 .ه همانند ميل لنگها، غلطكها، چرخدنده ها و غيره نمايدآهنگري شد

٢*
بررسي عوامل خوردگي در كپسولهاي 

LPGخودروهاي گازسوز و چگونگي رفع 
 آن

      ٨٠ ٧٩فوق ليسانس شاهرخ آهنگراني

با توسعه طرحهاي گازسوز نمودن موتور خودرو و افزايش تعداد خودروهاي گازسوز، رفع 
يكي از اين مشكالت وجود . وع موتورها اهميت بيشتري مي يابدمشكالت فني اين ن

رسوبات و براده ها در مسيرهاي سوخت رساني موتور است كه زيانهايي را به اجزاء حساس
ريشه يابي اين مشكل و يافتن . موتور وارد نموده و كاركرد صحيح موتور را مختل مي كند
 .. تشكيل مي دهندراههاي مقابله با آن اهداف اصلي اين طرح را

  ماه ۲۰: مدت تمديد زمان *
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 طرح های نيمه صنعتی ‐۳‐۷‐۶جدول 
 

 

 وضعيت طرح نوع طرح
 نام مجری عنوان طرح رديف

مدرک 
تحصيلی 
 مجری

تاريخ 
 شروع

تاريخ 
متوقفراکدجاریارجاعیاجرايی پايان

 چکيده

١ 
توليد قطعات صنعتي از چدن داكتيل بينايتي 

ينگ مستقيمبه روش آستمپر       ٨٣ ٨٢ دكتريمحمد اسماعيليان 

چدنهاي نشكن بينايتي بدليل دارا بودن استحكام عالي و مقاومت به ضربه و 
خستگي خوب، كاربردهاي زيادي در صنعت يافته اند، در اين نوع چدنها با اعمال

در سالهاي اخير توليد . عمليات حرارتي مناسب به ساختار بينايتي مي رسند
.نهاي نشكن بينايتي بطريق آستمپرينگ مستقيم مورد توجه قرار گرفته استچد

فاز آستنيت، بدون اينكه به فاز  منظور از آستمپرينگ مستقيم آن است كه
در اين طرح با استفاده. ديگري استحاله يابد، مستقيماً تبديل به فاز بينايت گردد
گزين بسياري از قطعات از اين روش چدن داكتيل بينايتي، كه مي تواند جاي

هم اكنون قطعاتي كه با استفاده از . گرددمي فوالدي آهنگري شده بشود، توليد 
اين چدن و اين روش ساخته شده اند به علت قابليت ماشين كاري، كيفيت سطح

كاهش قيمت قابليت خوبي % ٣٠ خاصيت جذب ارتعاش بيشتر، وزن كمتر و ،بهتر
 .در صنعت از خود نشان داده اند

 
٢ 
 
 
 

تهيه پودر فلز تنگستن در مقياس نيمه 
 صنعتي

      ٨٣ ٨١ دكتريامير ارشاد لنگرودي

يكي از منابع كاني تنگستن در ايران سنگ معدن شيليت نظام آباد اراك مي 
مي باشد% ٢/٠ اما مطابق بررسيهاي انجام شده عيار موجود در اين كانه زير  باشد،

در اين طرح با استفاده از كانه . ادي بصرفه نمي باشدكه استخراج آن از نظر اقتص
وارداتي، محصوالتي مياني نظير آمونيم پاراتنگستات و تري اكسيد تنگستن تهيه
مي شود كه در مرحله بعد در اثر احياء اكسيد تنگستن توسط گاز هيدروژن و از 

 .طريق پيرو يا هيدرومتالورژي پودر تنگستن تهيه مي گردد
 
 

 طرح های تأئيدی ‐۳‐۷‐۷جدول 
 

ف مرحله اجرای طرح  ماهيت طرح در زمان بررسی
ردي

 

 نام مجری عنوان طرح
مدرک 

تحصيلی 
 مجری

تاريخ بررسی
 طرح

تاريخ صدور 
ابتکاراختراع تأئيديه 

مشابه 
 سازی

اکتشاف
نمونه 
 سازی

نيمه 
صنعتی

توليد 
 انبوه

١ 
 دستگاه عمليات حرارتي تنش

 پرتابلزدايي كامپيوتري 
50 kVA 

        ١٩/١٢/١٣٨٢ ٤/٨/١٣٨٢ فوق ديپلم حميد توكلي
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 قراردادهای منعقده با ساير دستگاهها ‐۳‐۷‐۸جدول 
 

ف وضعيت قراردادمشخصات دستگاه اجرايي
ردي

 

 نام مجری عنوان قرارداد
مدرک 

تحصيلی 
 مجری

 نام دستگاه
)وصیخص/ دولتی (

 سهم دستگاه

تاريخ 
 شروع

مدت 
قرارداد 

 راکد جاری )ماه(
خاتمه 
 يافته

  چکيده

١ 
 قطعه حساس٣٠٠تدوين دانش فني 

 با متد مهندسي معكوس

ولي اله دشتي 
 زاده

محمد 
 اسماعيليان

 دكتري

 دكتري

 ساصد
 )دولتي(

    نه ماه٢٨/١٢/٨١ %١٠٠

‐١: قطعه حساس ٣٠٠انجام بررسيهاي متالورژيكي به شرح زير بر روي 

 مكانيكي، شيميايي، الكتروشيميايي و ساختارياعمال تستهاي خواص 

شناسايي و انتخاب مواد جايگزين ‐٣ تعيين استانداردهاي مربوطه‐٢

بررسي ‐٥امكان سنجي دستيابي به مواد در داخل كشور‐٤   احتمالي

ارائه چرايي مواد و ‐٦پوششهاي بكار رفته و ارائه مشخصات كامل آنها

بررسي عمليات حرارتي بكار ‐٧ پوششهاي اصلي و جايگزين احتمالي

تدوين دانش فني ‐٨ رفته و نوع اتصال و جوشكاري قطعات به يكديگر

 قطعات

 

  آموزشی برگزارشده–دوره های علمی  ‐۳‐۷‐۹جدول 
 
 

 تاريخ برگزاری
 نام مدرس عنوان دوره رديف

مدرک 
 خاتمه شروع تحصيلی

محل 
 برگزاری

  چکيده

 فلزاتاصول خوردگي و پوشش دهي  ١
دكتر 
 شيرواني

 ٨١اسفند دكتري
خرداد 
٨٢ 

مجتمع 
تحقيقاتي 
 عصر انقالب

پوشش ها با اصول و . ارائه مباحث اصول خوردگي فلزات ، انواع خوردگي و روشهاي كنترل آنها

 .روشهاي اعمال انواع پوشش ها

 آزمايشگاه پوشش دهي ٢
دكتر 
 شيرواني

 ٨١اسفند دكتري
خرداد 
٨٢ 

مجتمع 
تحقيقاتي 

  انقالبعصر

 اعمال رنگ و Electrolessانجام آزمايشهاي پوشش دهي آبكاري پوشش دهي به روش 
 آزمايشهاي مربوط به رنگ پوششهاي تبديلي

 آشنايي با خواص مكانيكي مواد ٣
دكتر 

 اسماعيليان
 ٨١اسفند دكتري

خرداد 
٨٢ 

مجتمع 
تحقيقاتي 
 عصر انقالب

 تشخيص نواقص شبكه و اثر آنها بر روي خواص ارائه دروس تئوري جهت ايجاد توانايي در مورد
در اين دوره مباحثي . بررسي انواع تغيير فرمها و مكانيزم آنها مي باشد مكانيكي فلزات و آلياژها ،

 مروري بر پيوندهاي اتمي ، مكانيزمهاي تغيير شكل  در جهت تعريف خواص مكانيكي مواد ،
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 تاريخ برگزاری
 نام مدرس عنوان دوره رديف

مدرک 
 خاتمه شروع تحصيلی

محل 
 برگزاری

  چکيده

 بررسي پديده  يه و تحليل منحني تنش و كرنش ،االستيك و پالستيك در فلزات و آلياژها ، تجز
 تجزيه و تحليل مكانيزمهاي مقاوم   بررسي پديده خستگي و عوامل آن ، شكست و عوامل آن ،

 .مورد تجزيه و تحليل مطالعاتي قرار مي گيرد. . . شدن مواد در برابر خستگي و

 

٤ 

 
 

 آزمايشگاه خواص مكانيكي مواد
دكتر 

 اسماعيليان
 دكتري

 
 ٨١سفندا

خرداد 
٨٢ 

مجتمع 
تحقيقاتي 
 عصر انقالب

ارائه آزمايشگاه خواص مكانيكي مواد جهت ايجاد توانايي در دانشجويان به منظور آزمايشهاي 
آزمايشات فوق شامل آزمايش . مربوط به خواص مكانيكي مواد و تجزيه و تحليل عوامل آنها
 انجام آزمايش كشش بر روي نمونه سختي سنجي با روشهاي مختلف اندازه گيري سختي فلزات ،

 آزمايش مقاومت به ضربه   آزمايش خمش بر روي نمونه هاي فوالد و چدن ، هاي فوالدي و چدني ،
 . خستگي و سايش مواد مي باشد ، آزمايش برش ، خزش ،

 
 

 مقاالت علمی ارائه شده ‐۳‐۷‐۱۰جدول 
 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

 عنوان مقاله رديف خارجی داخلی
نام ارائه دهنده 

 ارائه دهندگان/ 
رک مد

 تحصيلی
تاريخ 
 ارائه

عضو  مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

 چکيده

١ 

The effect of silicon on cyclic 
oxidation bihavior of 

Aluminide coatings on 
superalloy In-738LC 

K.Shirvani 
M.Saremi 

A.Nishikata 
T.Tsuru 

 ٢٠٠٤ دكتري

 فرانسه
6thInternational 

on high 
temperature 

corrosion 

     

The results of cyclic oxidation tests at two 
temperatures of 1000 and 1100 ºC are discussed for 
plain aluminide and slurry Si-modified coated Ni-
base superalloy IN-738LC. Each cycle of 1000 ºC 
oxidation test consisted of heating the samples in 

the stagnant air for 8 hours followed by cooling at 
room temperature for about 15 min. As for 1100 ºC 
test the heating duration was 1 hr. The analyses of 

optical microscopy, SEM, EDS and XRD were 
utilized to characterize attack morphologies and 
phase changes of the coatings exposed to the test 

conditions. The tests revealed that the presence of 
Si in the aluminide coatings, in general, enhances 

cyclic oxidation resistance by delaying formation of 
harmful phases such as γ'-Ni3Al (in coating layer) 

and NiO (in oxide scale) 
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 رگاههاليست آزمايشگاه ها يا کا ‐۳‐۷‐۱۱جدول 
 

 تجهيزات موجود در آزمايشگاه نام آزمايشگاه يا کارگاهرديف

١ 
آزمايشگاهبررسي ساختاري و 

 متالوگرافي و آناليز
 ‐ TEM ميكروسكوپ الكتروني   ‐ميكروسكوپ نوري مجهز به سيستم كامپيوتري آناليز تصويري         

  دستگاه الكتروپوليش‐دستگاه آناليز كربن و گوگرد 

  خواص مكانيكيآزمايشگاه ٢
 دسـتگاه   – دستگاه سختي سـنج يونيورسـال        –دستگاه يونيورسال تست كشش ، فشار و خمش         

 اندازه گيري مقاومت به ضربه

٣ 
كارگاههاي ريخته گري دقيق، ذوب 

و آلياژهاي تحت خأل و اتمسفر 
 خنثي

يزي گريز از  كوره ذوب و ريخته گري تحت خأل با بارر    – c٣٥٠٠°كوره قوس الكتريكي آزمايشگاهي     
  كوره بوته اي زميني–مركز 

 آزمايشگاه مهندسي سطح ٤
 – سيسـتم پالسـمانيترايدينگ      – ضـخامت سـنج پوشـش        –وانهاي مختلف آبكاري و الكتروليز      

 متر ديجيتالCVD – PHسيستم 

  درجه٣٠٠كن  خشك – درجه ١١٠٠ كوره – درجه ١٢٠٠ كوره – درجه كامپيوتري ١٧٠٠كوره  آزمايشگاه عمليات حرارتي ٥

  سايزر پودر– خشك كن پودر – مجموعه پمپهاي فشار قوي –كوره ذوب بوته اي  ايستگاه تحقيقاتي متالورژي پودر ٦

 

 ليست تجهيزات عمده آزمايشگاهی ‐۳‐۷‐۱۲جدول 
 

تعداد نام دستگاه رديف تعداد نام دستگاهرديف

١ 
ميكروسكوپ نوري مجهز به سيستم كامپيوتري آناليز 

 يريتصو
 ١ سيستم پالسمانيترايدينگ ١٢ ١

 ١ CVDسيستم  ١٣ ١ TEMميكروسكوپ الكتروني  ٢

 ١  متر ديجيتالPH ١٤ ١ دستگاه آناليز كربن و گوگرد ٣

 ١  درجه كامپيوتري١٧٠٠كوره  ١٥ ١ دستگاه الكتروپوليش ٤

 ١  درجه١٢٠٠كوره  ١٦ ١ دستگاه يونيورسال تست كشش فشار و خمش ٥

 ١  درجه١١٠٠كوره  ١٧ ١ تي سنج يونيورسالدستگاه سخ ٦

 ١  درجه٣٠٠خشك كن  ١٨ ١ دستگاه اندازه گيري مقاومت به ضربه ٧

 ١ كوره ذوب بوته اي ١٩ ١ c٣٥٠٠°كوره قوس الكتريكي آزمايشگاهي  ٨

٩ 
كوره ذوب و ريخته گري تحت خالء با بارريزي گريز از 

 مركز
 ١ خشك كن پودر ٢٠ ١

 ١ سايزر پودر ٢١ ١ بكاري و الكتروليزوانهاي مختلف آ ١٠

    ١ ضخامت سنج پوشش ١١

 
 .برای ديگران وجود دارد از تجهيزات امکان استفاده * 
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 فصل چهارم
 ضمايم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واژه نامه ‐۱

 نمودارها و  جداولفهرست  ‐۲
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 واژه نامه

 )پژوهشی(گروه علمی  

گروه بايد امکانات و .  نفر از آنان بايد بطور تمام وقت به خدمت اشتغال داشته باشند ۳ عضو هيئت علمی است که حداقل ۵گروه علمی مشتمل بر حداقل 
 . جهت انجام امور تحقيقاتی را دارا باشد تجهيزات الزم

 پژوهشکده  
 و با امکانات و تجهيزات مستقل جهت انجام امور تحقيقاتی)پژوهشی( گروه علمی۳مجموعه ای است متشکل از حداقل 

 پژوهشگاه
 طح گسترده  پژوهشکده با امکانات و تجهيزات مستقل جهت انجام امور تحقيقاتی در س۳مجموعه ای است متشکل از حداقل 

 کميته تخصصی
 .گروهی از افراد متخصص که حسب نياز جهت بررسی و تائيد علمی و همچنين نظارت بر اجرای طرحهای تحقيقاتی تشکيل می شود 

  

 هيت پژوهشی طرحهاما

 اختراع
 . وجود نداشته است عبارتست از ساخت مصنوعی که قبالً

 ابتکار
 ش ساخت ويا بهبود مصنوع با توجه به شرايط خاص کشور و امکانات موجودعبارتست از اعمال تغييراتی در زمينه رو

 مشابه سازی
 عبارتست از کپی کردن از محصولی بدون اعمال تغييرات اساسی در آن

 اکتشاف
 .ا درک نشده باشد ي وجود داشته  ولی هيچگاه ديده و کشف پديده ای می انجامد که قبالً بهه نهايتاً طرحهايي ک

  

 يي طرحهاجرامراحل ا
نمونه سازی ،نيمه صنعتی و توليد انبوه طرحهايی :  منجر به ساخت مصنوعی می گردند عبارتند از  الزم به ذکر است مراحل اجرايی طرحهای تحقيقاتی که نهايتاً

 . و بکارگيری و ترويج را شامل می گردند که هدف از آنها جمع آوری اطالعات ، آمار ،ارائه گزارش و پيشنهاد روش جديد می باشد،مراحل مطالعه ،استفاده

 نمونه سازی
 .عبارتست از طراحی و ساخت چند نمونه از محصول پس از انجام تحقيقات و مطالعات الزم 

 نيمه صنعتی
ساخت تعداد محدودی از به مرحله ای اطالق می گردد که پس از پايان پذيرفتن مرحله نمونه سازی شروع شده و در آن نتايج حاصل از نمونه سازی بر روی 

 . محصول جهت کسب اطالعات الزم برای توليد انبوه و دستيابی به دانش فنی ساخت ،پياده می گردد 

 توليد انبوه 
 . پس از توليد نيمه صنعتی وگاه پس از نمونه سازی آغاز شده  و محصول به صورت انبوه جهت مصرف به بازار ارائه می گردد اين مرحله عموماً

 

 رحطع انوا

 طرح اجرايی
 .به آن دسته از طرحهايی گفته می شود که مجری آن از کارکنان سازمان باشد 

 طرح ارجاعی
 .ی گفته می شود که مجری آن از کارکنان سازمان نبوده ،بودجه و ساير امکانات توسط سازمان تهيه شده است يبه آن دسته از طرحها

 دیيطرح تائ
 .هت بررسی فنی ، نحوه عملکرد و مقايسه با استانداردها ی موجود به سازمان ارجاع می گردند به طرحهايی اطالق می گردد که ج

 طرح ملی
 . به طرحی اطالق می شود که در سطح ملی انجام شود و تصويب آن در شورای پژوهشهای علمی کشور صورت گيرد 
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 طرح در دست بررسی
 . ز نظر علمی و اجرائی روی آنها خاتمه نيافته و قبول يا رد آنها در سازمان معلوم نشده باشد به طرحهايی اطالق می گردد که هنوز بررسيهای الزم ا

 طرح مردود 
 .به طرحهائی اطالق می گردد که فاقد ارزش علمی تشخيص داده شده باشند 

 طرح راکد
گر امکانات اجرائی الزم برای انجام آن ، به يبه عبارت د. به طرحهائی اطالق می گردد که از نظر علمی به تصويب رسيده ،ولی فاقد مصوبه اجرائی می باشد 

راهم شدن امکانات اجرائی واضح است که در صورت ف. ا اجراء آن ا ز اولويت الزم برخوردار نمی باشد يدر سازمان موجود نبوده و تشخيص مسئولين اجرائی ،
 .ممکن است طرح در آينده مورد تصويب قرار گرفته به اجراء درآيد 

 طرح جاری
 .به طرحهائی اطالق می گردد که مراحل تصويب را گذرانده ، قرارداد آن منعقد شده و دردست اجرا می باشد 

 طرح متوقف شده
 .ا دائم متوقف شده باشد يداليلی اجراء آن قبل از حصول نتيجه نهائی به طور موقت و جاری بوده ولی به به طرحهائی اطالق می گردد که قبالً

 طرح خاتمه يافته 
 .به پروژه هائی اطالق می شود که عمليات مربوط به آن با توجه به مفاد قرارداد خاتمه يافته است 

 خدمات علمی و فنی
در ارتباط با اجرای طرحهای تحقيقاتی داخل و يا خارج ( ، انجام آزمايشات و مشاورهای علمی به فعاليتهائی از قبيل کارشناسی طرحهای تائيدی و ارجاعی

 . سازمان گفته می شود 

 قراردادهای منعقده با ساير دستگاههای اجرائي
يربط می ذا دستگاه يه هائی به پيشنهاد خود  اقدام به اجرای پروژسازمان در طی قراردادهايی با دستگاههای اجرائی و شرکتها اعم از دولتی و غير دولتی مشترکاً

 .ن پروژه ها می توانند در قالب پروژه تحقيقاتی ، واگذاری نتايج تحقيقات و ارائه خدمات فنی و مهندسی می باشد يا. کند 
  

 نوع پژوهش
  

 .  منظور تعيين  سطح پژوهشی است که به صورت پايه ای ، کاربردی و يا توسعه ای انجام می شود 

 تحقيقات پايه
 .به طرحهايی اطالق می شود که هدف از اجراء آنها صرفاً تعالی آگاهيها و ارتقاء دانش فنی بدون در نظر گرفتن استفاده عملی خاص برای کاربرد آنها می باشد 

 تحقيقات کاربردی
  .سائل معين و از پيش تعيين شده باشد ری دانش و فناوری موجود جهت حل ميبه طرحهايی اطالق می شود که هدف از اجراء آنها بکارگ

 تحقيقات توسعه
. به طرحهائی اطالق می گردد که هدف آنها بکارگيری دانش فنی به منظور ساخت ، تکميل و بهبود مصنوعات ،وسائل ، سيستمها و يا روشهای موجود می باشد 

 .رددن طرح ها معموالً از سه مرحله طراحی ،ساخت نمونه و توليد تشکيل می گيا
 

 شغلين عناو

 کادر علمی و پژوهشی
 .)ا باالتر می باشند يعمدتاً دارای مدرک فوق ليسانس و( مديريت فعاليتهای علمی و پژوهشی مشغول بکار هستند راجرا ياافرادی که د

 )علمی(کارشناس 
  .ی طرحها نموده و حداقل دارای مدرک ليسانس می باشند بررسی های علمی و فنيا به افرادی اطالق می گردد که بخشی از وقت اداری را صرف تحقيقات و 

 

 تکنسين
بوده و در فعاليتهای علمی و ) با تجربه کاری کافی به تائيد مراجع رسمی مربوطه (ا ديپلم فنی و حرفه ای يبه افرادی اطالق می شود که دارای مدرک فوق ديپلم و 

  .فنی کمک می نمايند 

 کارکنان اداری و خدماتی
 ...فرادی اطالق می شود که وظيفه شان کمک به اجرای فعاليتهای علمی و فنی می باشد مانند کارگران ماهر و نيمه ماهر اداری و به ا
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 فهرست جداول و نمودارها
 

 )۳ ( و گروههای علمی طرح های سازمان به تفکيک پژوهشکده ها‐۱‐۱جدول 
 )۳( وضعيت طرح های سازمان ‐۱‐۲جدول 
 )۳( قراردادهای منعقده با ساير دستگاههای اجرايي‐۱‐۳جدول 
 )۴( و گروههای علمی فعاليتهای علمی سازمان به تفکيک پژوهشکده ها‐۱‐۴جدول 
 )۴( و گروههای علمی  خدمات علمی و فنی به تفکيک پژوهشکده ها‐۱‐۵جدول 
 )۴( و گروههای علمی رح های سازمان به تفکيک پژوهشکده هاط ‐۱ ‐۱نمودار 
 )۵ ( و گروههای علمی طرح های پژوهشی سازمان به تفکيک پژوهشکده هاوضعيت ‐۱ ‐۲نمودار 
 )۵ ( و گروههای علمیبه تفکيک پژوهشکده هاطرح های نيمه صنعتی سازمان وضعيت  ‐۱ ‐۳نمودار 
 )۶ ( و گروههای علمی قراردادهای منعقده با ساير دستگاههای اجرايي سازمان به تفکيک پژوهشکده ها‐۱ ‐۴نمودار 
 )۶ ( و گروههای علمی فعاليتهای علمی سازمان به تفکيک پژوهشکده ها‐۱ ‐۵نمودار 
 )۶(ک نوع استخدامبه تفکي آمار اعضای هيئت علمی ‐۱‐۶جدول 
 )۷(به تفکيک نوع استخدامآمار اعضای غير هيئت علمی  ‐۱‐۷جدول 
 )۷(آمار اعضای هيئت علمی به تفکيک مرتبه علمی ‐۱‐۸جدول 
 )۷( اعضای هيئت علمی به تفکيک مدرک تحصيلی ‐۱‐۶نمودار 
 )۷(اعضای غير هيئت علمی به تفکيک مدرک تحصيلی  ‐۱ ‐۷نمودار 
 )۱۴ (ر تحقيق و فناوری دفت‐۱‐۱‐۱جدول 
 )۱۵ ( قراردادهای دفتر مرکزی ارتباط با صنعت با اعتبار صد در صد بيرونی‐۱‐۲‐۱جدول 
 )۱۵ ( گزارش جذب و پذيرش طرح ها‐۱‐۲‐۲جدول 
 )۱۵ ( اجرای قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور‐۱‐۲‐۳جدول 
 )۱۶ (ارج از کشور اجرای قانون خريد دانش فنی از خ‐۱‐۲‐۴جدول 
 )۱۶ ( طرح های ويژه‐۱‐۲‐۵جدول 
 )۲۱ ( سفرهای علمی خارج از کشور‐۲‐۳‐۱جدول 
 )۲۳ (خوارزمیبين المللی  گزارش آماری از هفدهمين جشنواره ‐۲‐۳‐۲جدول 
 )۲۳( آمار هفدهين جشنواره بين المللی خوارزمی ‐۲‐۳‐۱نمودار 
 )۳۵ (زمان به تفکيک پژوهشکده ها و گروههای علمی پژوهشی سا– خالصه فعاليتهای علمی ‐۳‐۱جدول 
 )۳۷ ()پژوهشکده برق و کامپيوتر( خالصه عملکرد پژوهشی به تفکيک گروه علمی ‐۳‐۱‐۱جدول 
 )۳۷ ()پژوهشکده برق و کامپيوتر( وضعيت نيروی انسانی ‐۳‐۱‐۲جدول 
 )۳۷ ()پژوهشکده برق و کامپيوتر( خدمات علمی و فنی ‐۳‐۱‐۳جدول 
 )۳۸ ()پژوهشکده برق و کامپيوتر( اعضاء هيئت علمی ‐۳‐۱‐۴جدول 
 )۳۹ ()پژوهشکده برق و کامپيوتر( طرح های پژوهشی ‐۳‐۱‐۵جدول 
 )۳۹ ()پژوهشکده برق و کامپيوتر(طرح های نيمه صنعتی ‐۳‐۱‐ ۶ جدول

 )۴۰ ()پژوهشکده برق و کامپيوتر( طرح های تأئيدی‐۳‐۱‐۷جدول 
 )۴۱ ()پژوهشکده برق و کامپيوتر( استفاده از تسهيالت اعتباری طرح های متقاضی‐۳‐۱‐۸جدول 
 )۴۱ ()پژوهشکده برق و کامپيوتر( قراردادهای منعقده با ساير دستگاهها ‐۳‐۱‐۹جدول 
 )۴۲ ()پژوهشکده برق و کامپيوتر( طرح های خاتمه يافته ‐۳‐۱‐۱۰جدول 
 )۴۳ () برق و کامپيوترپژوهشکده( آموزشی برگزار شده – دوره های علمی ‐۳‐۱‐۱۱جدول 
 )۴۴ ()پژوهشکده برق و کامپيوتر( مقاالت علمی ارائه شده‐۳‐۱‐۱۲جدول 
 )۴۵) (پژوهشکده برق و کامپيوتر(ليست آزمايشگاهها و کارگاهها ‐۳‐۱‐۱۳جدول 
 )۴۵) (پژوهشکده برق و کامپيوتر(ليست تجهيزات عمده آزمايشگاهی ‐۳‐۱‐۱۴جدول 
 )۴۷ ()پژوهشکده صنايع شيميايي( به تفکيک گروه علمی ژوهشیپ خالصه عملکرد ‐۳‐۲‐۱جدول 
 )۴۷( )پژوهشکده صنايع شيميايي( وضعيت نيروی انسانی‐۳‐۲‐۲جدول 
 )۴۷ ()پژوهشکده صنايع شيميايي( خدمات علمی و فنی‐۳‐۲‐۳جدول 
 )۴۸ ()پژوهشکده صنايع شيميايي( اعضای هيئت علمی‐۳‐۲‐۴جدول 
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 )۴۹ ()پژوهشکده صنايع شيميايي(تی  فرصتهای مطالعا‐۳‐۲‐۵جدول 
 )۴۹ ()پژوهشکده صنايع شيميايي( طرح های پژوهشی ‐۳‐۲‐۶جدول 
 )۵۰ ()پژوهشکده صنايع شيميايي( طرح های نيمه صنعتی ‐۳‐۲‐۷جدول 
 )۵۱ ()پژوهشکده صنايع شيميايي( طرح های تأئيدی ‐۳‐۲‐۸جدول 
 )۵۱ ()پژوهشکده صنايع شيميايي( قراردادهای منعقده با ساير دستگاهها ‐۳‐۲‐۹جدول 
 )۵۴ ()پژوهشکده صنايع شيميايي( طرح های خاتمه يافته ‐۳‐۲‐۱۰جدول 
 )۵۶ ()پژوهشکده صنايع شيميايي( سمينارهای برگزارشده ‐۳‐۲‐۱۱جدول 
 )۶۰ ()پژوهشکده صنايع شيميايي( مقاالت علمی ارائه شده ‐۳‐۲‐۱۲جدول 
 )۶۳ ()نايع شيمياييپژوهشکده ص( نشريات علمی ‐۳‐۲‐۱۳جدول 
 )۶۴) (پژوهشکده صنايع شيميايي(ليست آزمايشگاهها و کارگاهها  ‐۳‐۲‐۱۴جدول 
 )۶۴) (پژوهشکده صنايع شيميايي(ليست تجهيزات عمده آزمايشگاهی  ‐۳‐۲‐۱۵جدول 
 )۶۶ ()پژوهشکده مکانيک( خالصه عملکرد پژوهشی به تفکيک گروه علمی ‐۳‐۳‐۱جدول 
 )۶۷ ()پژوهشکده مکانيک(روی انسانی نيوضعيت  ‐۳‐۳‐۲جدول 
 )۶۷ ()پژوهشکده مکانيک( خدمات علمی و فنی ‐۳‐۳‐۳جدول 
 )۶۸ ()پژوهشکده مکانيک( اعضای هيئت علمی ‐۳‐۳‐۴جدول 
 )۶۹ ()پژوهشکده مکانيک( طرح های پژوهشی ‐۳‐۳‐۵جدول 
 )۷۰ ()پژوهشکده مکانيک( طرح های نيمه صنعتی ‐۳‐۳‐۶جدول 
 )۷۱ ()پژوهشکده مکانيک( های تأئيدی  طرح‐۳‐۳‐۷جدول 
 )۷۳ ()پژوهشکده مکانيک( طرح های متقاضی استفاده از تسهيالت اعتباری ‐۳‐۳‐۸جدول 
 )۷۳ ()پژوهشکده مکانيک( قراردادهای منعقده با ساير دستگاهها ‐۳‐۳‐۹جدول 
 )۷۶ ()پژوهشکده مکانيک( طرح های خاتمه يافته ‐۳‐۳‐۱۰جدول 
 )۷۶ ()پژوهشکده مکانيک( آموزشی برگزار شده –های علمی  دوره ‐۳‐۳‐۱۱جدول 
 )۷۶ ()پژوهشکده مکانيک( سمينارهای برگزارشده ‐۳‐۳‐۱۲جدول 
 )۷۷ ()پژوهشکده مکانيک( مقاالت علمی ارائه شده ‐۳‐۳‐۱۳جدول 
 )۸۱) (پژوهشکده مکانيک(ليست آزمايشگاهها و کارگاهها  ‐۳‐۳‐۱۴جدول 
 )۸۱) (پژوهشکده مکانيک(عمده آزمايشگاهی ليست تجهيزات  ‐۳‐۳‐۱۵جدول 
 )۸۴ ()پژوهشکده کشاورزی( خالصه عملکرد پژوهشی به تفکيک گروه علمی ‐۳‐۴‐۱جدول 
 )۸۴ ()پژوهشکده کشاورزی(نيروی انسانی وضعيت  ‐۳‐۴‐۲جدول 
 )۸۴ ()پژوهشکده کشاورزی( خدمات علمی و فنی ‐۳‐۴‐۳جدول 
 )۸۵ ()کده کشاورزیپژوهش( اعضای هيئت علمی ‐۳‐۴‐۴جدول 
 )۸۵( )پژوهشکده کشاورزی(بورسهای تحصيلی ‐۳‐۴‐۵جدول 
 )۸۶ ( )پژوهشکده کشاورزی (طرح های پژوهشی ‐۳‐۴‐۶جدول 
 )۸۶ ( )پژوهشکده کشاورزی(نيمه صنعتی  طرح های ‐۳‐۴‐۷جدول 
 )۸۷ ( )پژوهشکده کشاورزی(تأئيدی  طرح های ‐۳‐۴‐۸جدول 
 )۸۸ ()پژوهشکده کشاورزی(ه با ساير دستگاهها  قراردادهای منعقد‐۳‐۴‐۹جدول 
 )۹۰ ()پژوهشکده کشاورزی( طرح های خاتمه يافته ‐۳‐۴‐۱۰جدول 
 )۹۰ ()پژوهشکده کشاورزی( آموزشی برگزار شده – دوره های علمی ‐۳‐۴‐۱۱جدول 
 )۹۱ ()پژوهشکده کشاورزی( سمينارهای برگزارشده ‐۳‐۴‐۱۲جدول 
 )۹۱ ()پژوهشکده کشاورزی(ئه شده  مقاالت علمی ارا‐۳‐۴‐۱۳جدول 
 )۹۴ ()پژوهشکده کشاورزی( نشريات علمی ‐۳‐۴‐۱۴جدول 
 )۹۵) (پژوهشکده کشاورزی(ليست آزمايشگاهها و کارگاهها  ‐۳‐۴‐۱۵جدول 
 )۹۵) (پژوهشکده کشاورزی(ليست تجهيزات عمده آزمايشگاهی  ‐۳‐۴‐۱۶جدول 
 )۹۸ ()کده مطالعات و تحقيقات فناوریپژوهش( پژوهشی – خالصه عملکرد علمی ‐۳‐۵‐۱جدول 
 )۹۸ ()پژوهشکده مطالعات و تحقيقات فناوری( وضعيت نيروی انسانی ‐۳‐۵‐۲جدول 
 )۹۹ ()پژوهشکده مطالعات و تحقيقات فناوری( اعضای هيئت علمی ‐۳‐۵‐۳جدول 
 )۹۹ ()پژوهشکده مطالعات و تحقيقات فناوری( طرح های پژوهشی ‐۳‐۵‐۴جدول 
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 )۱۰۰ ()پژوهشکده مطالعات و تحقيقات فناوری(طرح های خاتمه يافته  ‐۳‐۵‐۵جدول 
 )۱۰۰ ()پژوهشکده مطالعات و تحقيقات فناوری( طرح های تحقيقاتی مشترک و استفاده از رديفهای متمرکز تحقيقاتی ‐۳‐۵‐۶جدول 
 )۱۰۱ ()پژوهشکده مطالعات و تحقيقات فناوری( مقاالت علمی ارائه شده ‐۳‐۵‐۷جدول 
 )۱۰۲ ()پژوهشکده مطالعات و تحقيقات فناوری( سمينارها و کنفرانسهای علمی ‐۳‐۵‐۸ جدول

 )۱۰۳ ()پژوهشکده مطالعات و تحقيقات فناوری(ت علمی نشريا ‐۳‐۵‐۹جدول 
 )۱۰۷ () بيوتکنولوژیگروه( خالصه عملکرد پژوهشی ‐۳‐۶‐۱جدول 
 )۱۰۷ ()بيوتکنولوژیگروه ( نيروی انسانی وضعيت ‐۳‐۶‐۲جدول 
 )۱۰۸ ()بيوتکنولوژیگروه ( اعضای هيئت علمی ‐۳‐۶‐۳جدول 
 )۱۰۹ ()بيوتکنولوژیگروه ( طرح های پژوهشی ‐۳‐۶‐۴جدول 
 )۱۰۹ ()بيوتکنولوژیگروه ( طرح های نيمه صنعتی ‐۳‐۶‐۵جدول 
 )۱۰۹ ()بيوتکنولوژیگروه  (متقاضی استفاده از تسهيالت اعتباری طرح های ‐۳‐۶‐۶جدول 
 )۱۱۰ ()بيوتکنولوژیگروه (دادهای منعقده با ساير دستگاهها  قرار‐۳‐۶‐۷جدول 
 )۱۱۰ ()بيوتکنولوژیگروه ( طرح های خاتمه يافته ‐۳‐۶‐۸جدول 
 )۱۱۱ ()بيوتکنولوژیگروه ( آموزشی برگزار شده – دوره های علمی ‐۳‐۶‐۹جدول 
 )۱۱۱ ()پژوهشکده بيوتکنولوژی( سمينارهای برگزارشده ‐۳‐۶‐۱۰جدول 
 )۱۱۲ ()بيوتکنولوژیگروه ( مقاالت علمی ارائه شده ‐۳‐۶‐۱۱جدول 
 )۱۱۷ ()ژیرگروه مواد و متالو( خالصه عملکرد پژوهشی ‐۳‐۷‐۱جدول 
 )۱۱۷ ()متالورژیگروه مواد و (نيروی انسانی وضعيت  ‐۳‐۷‐۲جدول 
 )۱۱۷ ( )متالورژیگروه مواد و ( خدمات علمی و فنی ‐۳‐۷‐۳جدول 
 )۱۱۸ ()متالورژیگروه مواد و (ی  اعضای هيئت علم‐۳‐۷‐۴جدول 
 )۱۱۸ ()متالورژیگروه مواد و ( طرح های پژوهشی ‐۳‐۷‐۵جدول 
 )۱۱۹ ()متالورژیگروه مواد و ( طرح های نيمه صنعتی ‐۳‐۷‐۶جدول 
 )۱۱۹ ()متالورژیگروه مواد و  ( تأئيدی طرح های‐۳‐۷‐۷جدول 
 )۱۲۰ ()متالورژیمواد و گروه ( قراردادهای منعقده با ساير دستگاهها ‐۳‐۷‐۸جدول 
 )۱۲۰ ()متالورژیگروه مواد و ( آموزشی برگزار شده – دوره های علمی ‐۳‐۷‐۹جدول 
 )۱۲۱ ()متالورژیگروه مواد و ( مقاالت علمی ارائه شده ‐۳‐۷‐۱۰جدول

 )۱۲۲) (گروه مواد و متالورژی( ليست آزمايشگاهها يا کارگاهها ‐۳‐۷‐۱۱جدول 
 )۱۲۲) (گروه مواد و متالورژی(ت عمده آزمايشگاهی ليست تجهيزا ‐۳‐۷‐۱۲جدول 

 
 




