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  فهرست مطالب

  
  پيشگفتار

۲ ر يک نگاهسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران فصل اول    د–

  

  

  ۴ سازمانمعرفی 
  ۵ آمار فعاليتهای علمی و پژوهشی سازمان

  ۱۰ وضعيت نيروی انسانی
  ۱۳ وضعيت اعتبارات سازمان

  ۱۴  عملکرد واحدهای ستادی–فصل دوم 

  ۱۵ ياستحوزه ر

  ۱۶ دفتر رياست و روابط عمومی
  ۱۸ دفتر برنامه ريزی و تحول اداری

  ۲۲ دبيرخانه هيئت امناء و هيئت مميزه

  ۲۴ معاونت توسعه فناوری
  ۲۵ دفتر حمايت از پژوهش و فناوری

  ۴۶ بازاريابی و تجاری سازی, دفتر ارتباط با صنعت 
  ۵۳ مديريت آزمايشگاههای حمايت از توسعه فناوری

  ۶۶ همکاريهای بين المللیمعاونت اطالعات علمی و 

  ۶۷ مديريت جشنواره و همکاريهای علمی و بين المللی
  ۸۶  اطالعات و شبکه علمی و کتابخانهمديريت فناوری

  ۱۰۳ مديريت مالکيت فکری

  ۱۰۸ معاونت اداری و مالی
  ۱۰۹ امور مالیمديريت 

  ۱۱۰مديريت منابع انسانی و آموزش 
  ۱۱۲ مديريت امور پشتيبانی و رفاه

۱۱۸ واحدهای پژوهشی عملکرد –فصل سوم 
  ۱۱۹ پژوهشگاه فناوريهای نوين

  ۱۲۲پژوهشکده هوا و فضا 
  ۱۳۵ وهشکده صنايع شيمياييپژ

  ۱۵۸ پژوهشکده فناوری طراحی و ساخت
  ۱۸۰ پژوهشکده بيوتکنولوژی

  ۲۱۱ مرکز انرژيهای نو
  ۲۱۶ مؤسسه  مطالعات و تحقيقات فناوری

۲۳۲  مرکز رشد واحدهای فناور–فصل چهارم 
  ۲۳۸  ضمايم–م پنجفصل 

  ۲۳۹ واژه نامه
  ۲۴۱ ليست آزمايشگاهها و کارگاهها

  ۲۴۶ ارها و جداولفهرست نمود
  
  
  
  
  



  
  پيشگفتار 

  
 با مأموريت حمايت از مختـرعين، مبتكـرين و محققـين بـه تـصويب            ١٣٥٩سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران كه اولين اساسنامه آن در سال             

يت هاي ديگري عالوه بر مأموريت اوليه       رسيد، در دهه هاي بعد با تغيير شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور مأمور              اسالمی  شوراي انقالب   
 مأموريت سازمـان، ايجـاد و گسترش تكنولوژي ملي در مـتن           ١٣٦٩به طوري كه در اساسنامه مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي در سال             . خود پذيرفت 

موريت اجراي تحقيقات اعم از پژوهـشي و نيمـه          بعبارت ديگر عالوه بر حمايت از مخترعين، مبتكرين و محققين، مأ          . برنامه هاي توسعه كشور معرفي شد     
 .صنعتي را نيز بر عهده گرفت

 قانون برنامه پنجساله سوم و اليحه قانوني اهداف ٩٩ نيز تحت تأثير الزامات قانوني از جمله تغيير اهداف و وظايف وزارت متبوع در ماده ١٣٨٢در سال 
در ايـن   . شد، مجددا اساسنامه سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران  دسـتخوش تغييـر گرديـد                قانون انجام    ٩٩و وظايف وزارت كه به تبع الزام ماده         

  . به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي رسيد، مأموريت سازمان حمايت از ايجاد فناوري در سطح ملي بيان شد١٨/٠٥/١٣٨٢اساسنامه كه در تاريخ 
مأموريـت مركـز رشـد    . رشد واحدهاي فناوري به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي رسـيد  همزمان با تصويب اساسنامه سازمان، اساسنامه مركز        

 های کارآفرينی و فـضای الزم جهـت گـسترش واحـدهای             سازمان در اين اساسنامه بستر سازي جهت تجاري كردن دستاوردهاي پژوهشي، ايجاد زمينه            
بـه  . بنابراين ابعاد حمايت سازمان به اشكال مختلف به نحو چشمگيري گسترش يافت           . مي باشد ...  و   ی فناور کوچک و متوسط دانش مدار و فناور در زمينه        

  .طوري كه فعاليت هاي پژوهشي سازمان در امر ايجاد فناوري كم رنگ تر به نظر مي رسد
 و بنا به پيشنهاد سـازمان، شـوراي گـسترش           ، جهت ايجاد فناوري در سازمان پژوهشها      )حمايت و اجرا   (تبنابراين حسب ضرورت انجام اين دو فعالي      

 اساسنامه مجزايي را براي فعاليتهاي پژوهشي سازمان تحت عنوان پژوهشگاه فناوريهاي نوين وابسته به سـازمان تـصويب و                    ١٣٨٣آموزش عالي در سال     
  .ابالغ نمود

مأموريت پژوهشگاه فناوريهاي نوين سـازمان      . زمان مي باشد  در اين اساسنامه كه مكمل اساسنامه سازمان پژوهشها و مركز رشد واحدهاي فناوري سا             
  .به شرح زير عنوان شده است

  توسعه و گسترش پژوهش در زمينه فناوريهاي نوين .١

 زمينه سازي مناسب براي ارتقاء و توسعه فعاليت هاي پژوهشي مرتبط .٢

کشاورزی و مواد   , بيوتکنولوژی  , مکانيک  ،  برق و کامپيوتر  شيميايي،  بر اين مبنا، سازمان در پژوهشگاه فناوريهاي نوين داراي پژوهشكده هاي صنايع             
  .ژيهاي نو مي باشدپيشرفته و انر

عالوه بر پژوهشكده هاي فوق كه در قالب پژوهشگاه فناوريهاي نوين شكل گرفته اند، سازمان پژوهشها داراي يك پژوهشكدة مجزا به نام پژوهشكده              
 كه وظيفه مطالعات گسترده پيرامون ابعاد مختلف فناوري از ديدگاههاي اقتـصادي، اجتمـاعي، آينـده پژوهـشي و                    مطالعات و تحقيقات فناوري مي باشد     

براي اين پژوهشكده نيز در اساسنامه مصوب سازمان موافقت اصولي براي تبديل به يك مؤسسه مستقل وابسته به سازمان بـه                     . مديريتي را بر عهده دارد    
  .ات فناوري صادر گرديده است كه اساسنامه پيشنهادي آن تهيه شده و در مراحل بررسي و تصويب مي باشدنام مؤسسه مطالعات و تحقيق

از سازمان سنجش آموزش كشور بـه  ) كارآفريني در دانشگاهها( مأموريت كارآفريني همراه با انتقال دبير خانه كاراد ١٣٨٥عالوه بر اين از ابتداي سال     
ي ايران و زمينه سازي براي ايجاد موزه ملي علـوم و فناوري در كشور به سازمان واگذار گرديد كه فعاليتهاي متعددي در    سازمان پژوهشهاي علمي و صنعت    

  .راستاي اين مأموريت هاي جديد نيز در حال انجام مي باشد
و اميد آن مي رود كـه بـا ايـن           . كز يافته است  كارآفريني تمر ترويج   حمايت از نوآوري، توسعه و  فناوري و          ين وظايف اصلي سازمان در سه محور      بنابرا

مجموعه وظايف، اساسنامه ها و مأموريت ها، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران وظيفه سنگين ايجاد و توسعه فناوري را به عنوان يك مركز پيشرو                         
 عمومي سازمان تدوين و ارائه گرديـده اسـت، در شـرايطي             مجموعه حاضر كه تحت عنوان كارنامه     . فناوري در كشور عهده دار شده و به سرانجام برساند         

  . فعاليتها و توانمنديهاي سازمان را به تصوير آمار و ارقام مي كشد، كه هنوز ساختارها و مأموريت هاي جديد بطور كامل ايجاد و نهادينه نشده است
ت كـوش و محقـق سـازمان و حمايتهـاي عاليـه وزارت متبـوع و                  سخ همکاران  اميد است با الطاف خاص الهي، همت واال و همكاري خستگي ناپذير             

سازمانهاي مربوطه و همكاري مستمر دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي و صنايع بتوانيم در آينده اي نه چندان دور خدمات شايسته و منحصر بـه فـردي را بـه                          
 شده با تالش و زحمات پژوهشگران مرتبط با سازمان و همه همكـاران              ن شك مجموعه فعاليتهاي ارائه    .بد. جامعه مخترعان و محققان كشور عرضه نماييم      

اعم از مديران، اعضاء هيأت علمي، كارشناسان و كاركنان اداري و خدماتي حاصل گرديده كه بدينوسيله از زحمات همه اين عزيزان تشكر و قـدرداني بـه                           
  .عمل مي آيد

  غالمحسيـن رحيمـيدکتر                                                                              
 معاون وزير و رئيس سازمان                                                                              
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٣  

  
  

  

 امناءهيئت

رئيس

  پژوهشگاه فناوريهاي نوين  شوراي سازمان  هيئت مميزه

  یز رشد واحدهاي فناورکمر

  موسسه مطالعات و تحقيقات فناوري

  دفتر رياست و روابط عمومي  دفتر برنامه ريزي و تحول اداري  دبيرخانه هيئت امنا و هيئت مميزه  دفتر حقوقي  حراست

  معاون اطالعات علمي و همكاريهاي بين المللي  معاون توسعه فناوري  داري و ماليمعاون ا

  مديريت امور مالي

  مديريت امور پشتيباني و رفاه

  مديريت منابع انساني و آموزش

  دفتر حمايت از پژوهش و فناوري

  دفتر ارتباط با صنعت ، بازاريابي و تجاري سازي

  مايشگاههاي حمايت از توسعه فناوريمديريت آز

  اريهاي بين الملليکمديريت جشنواره و هم

  تابخانهکه علمي وکمديريت فناوري اطالعات ، شب

  ريکت فکيمديريت مال

نمودار تشكيالتي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي 
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 ٤

  معرفی سازمان

, علوم و فناوری و نيز حمايـت از مختـرعين            به منظور جوابگويي به تقاضای روزافزون برنامه های رشد و توسعه          سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران       
شتاب فزاينده و تغييرات روزافزون در نظام توسعه علـوم و فنـاوری منجـر بـه                 .  تأسيس گرديد    ۱۳۵۹ در سال    پژوهشگران و صنعتگران کشور   , نوآوران  

اينک با توجه به سياستهای برنامه سوم توسعه کشور و مأموريت هـای  .  در شورای گسترش آموزش عالی گرديد ۱۳۷۰اصالحات اساسنامه سازمان به سال    
و به منظور احيای رسالت اصلی سازمان پژوهشهای علمی و صـنعتی ايـران در انجـام               )  قانون برنامه سوم   ۹۹ماده  (وری  تحقيقات وفنا , جديد وزارت علوم    

کارآمدتر مأموريتهای خود در حوزه فناوری به عنوان نهاد حمايتی برای عملياتی کردن سياستها و برنامه ها در زمينه ايجاد فناوری در سطح ملی انتخاب و     
  . اصالح گرديد ۱۳۸۲ر سال اساسنامه آن د

  اهداف سازمان

مـی کوشـد تـا از طريـق اعمـال      در اين راستا هدف اصلی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران ، حمايت از ايجاد فناوری در سطح ملی خواهد بود و             
ی فناوری، زمينـه هـای رشـد خالقيـت و نـوآوری ، بـه                حمايتها و ارائه تسهيالت و فراهم آوردن ترتيبات الزم برای تعامل بهره ور و مؤثر عرضه و تقاضا                 

  .کارگيری نتايج تحقيقات و 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 ‐
 و یمؤسسات و شرکتهای کارآفرين, محققين کارآفرين , مبتکرين , بانی و ارائه تسهيالت علمی و فنی و مالی و اجرائی به مخترعين پشتي ‐

 رجهت تحقق اولويتهای ايجاد فناوریهدايت فعاليت آنها د
 تقويت و تشويق بخش خصوصی در انجام فعاليتهای ايجاد فناوری ‐
 تجهيز و راه اندازی ق سازماندهی تشکيالت و امکانات مناسب اين نوع حمايتها در سازمان از جملهايجاد سازوکارهای حمايتی از طري ‐

  مراکز نوآوری و رشدآزمايشگاههای حمايت از فناوری و ايجاد
 مشاوره ای و مديريت ايجاد فناوری,  مهندسی –گروهها و مؤسسات خدمات فنی , کمک به توسعه و گسترش مراکز  ‐
 طالع رسانی ، ايجاد ارتباط و همکاری مؤثر با عرضه کنندگان و متقاضيان ايجاد فناوریارائه خدمات ا ‐
 تقويت و گسترش پژوهشکده های فناوری با شخصيت حقوقی مستقل به منظور انجام تحقيقات توسعه فناوری در زمينه اولويتهای ملی کشور ‐
ها و کارگاههای تخصصی به منظور توسعه منابع انسانی در عرصه های مختلف همايش, برگزاری و ترويج دوره های آموزشی کاربردی و حرفه ای  ‐

 ايجاد فناوری
و بين المللی ايجاد زمينه های الزم برای ارائه فناوری حاصل از تحقيق و توسعه از طريق برپايي نمايشگاه ها و جشنواره ها ، از جمله جشنواره  ‐

 خوارزمیجوان 
منطقه ای و بين المللی در زمينه موضوع فعاليت ,  فناوری در سطح ملی –ی با سازمانها و مراکز پژوهشی  فن–گسترش همکاری در روابط علمی  ‐

 سازمان
  

  ارکـان ســازمان

  . می باشند که طبق شرح وظايف مصوب ، با سازمان همکاری می نمايند مانزسا رئيس و مانزساشامل هيئت امناء ، شورای  
  

 
  
  
  
  



                                            معرفی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران                                                                                                                                                                        ٨٤             کارنامه عمومی سال   
 

 ٥

  ژوهشی سازمانآمار فعاليتهای علمی و پ

  پژوهشی واحدهای  طرح های سازمان به تفکيک‐۱‐۱جدول

    واحدهای پژوهشی  

  هوا و فضا  نوع طرح
صنايع 
  شيميايي

فناوری 
طراحی و 
  ساخت

  بيوتکنولوژی
مرکز 

  انرژيهای نو

مطالعات و 
تحقيقات 
  فناوری

  جمع

  ۳۸  ۲  ۲  ۶  ۷  ۱۳  ۸  اجرايي
  پژوهشی

  ۷  ۰  ۰  ۲  ۰  ۲  ۳  ارجاعی

  ۷  ۰  ۰  ۰  ۲  ۳  ۲  جراييا
  نيمه صنعتی

  ۹  ۰  ۰  ۱  ۲  ۵  ۱  ارجاعی

  ۶۰  ۰  ۱  ۰  ۳۸  ۸  ۱۴  تأئيدی

طرح های متقاضی استفاده از 
  تسهيالت اعتباری

۰  ۰  ۰  ۱  ۰  ۰  ۱  

قراردادهای منعقده با ساير 
  دستگاهها

۳  ۲۹  ۹  ۱  ۱  ۰  ۴۳  
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پژوهشی نيمه صنعتی تائيدی متقاضی وام قرارداد

هوا و فضا شيمی فناوری طراحی و ساخت بيوتکنولوژی مرکز انرژيهای نو مطالعات

  یی سازمان به تفکيک واحدهای پژوهشطرح ها‐۱‐۱نمودار 
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 ٦

  واحدهای پژوهشی  وضعيت طرح های سازمان به تفکيک ‐۱‐۲جدول

  وضعيت طرح  

  خاتمه يافته  جديد  ادامه سال قبل
  یپژوهشواحدهای 

  نيمه صنعتی  پژوهشی  نيمه صنعتی  پژوهشی  نيمه صنعتی  پژوهشی

  ۲  ۲  ۱  ۵  ۲  ۶  هوا و فضا

  ۱  ۴  ۰  ۳  ۸  ۱۲  صنايع شيميايي

  ۰  ۷  ۱  ۴  ۳  ۲  فناوری طراحی و ساخت

  ۳  ۳  ۰  ۳  ۲  ۴  بيوتکنولوژی

  ۰  ۱  ۰  ۱  ۰  ۱  مرکز انرژيهای نو

  ۰  ۶  ۰  ۲  ۰  ۰  مطالعات و تحقيقات فناوری

  ۶  ۲۳  ۲  ۱۸  ۱۵  ۲۵  جمع

  

  

  

  

  

  

  

   وضعيت طرح های پژوهشی سازمان به تفکيک واحدهای پژوهشی‐۱‐۲نمودار 
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ادامه سال قبل جديد خاتمه يافته

هواو فضا صنايع شيميايي فناوری طراحی و ساخت

بيوتکنولوژی مرکز انرژيهای نو مطالعات و تحقيقات فناوري

  

  به تفکيک واحدهای پژوهشی وضعيت طرح های نيمه صنعتی ‐۱‐۳نمودار 
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ادامه سال قبل جديد خاتمه يافته

هوا و فضا صنايع شيميايي فناوري طراحي و ساخت بيوتکنولوژي انرژيهاي نو مطالعات و تحقيقات فناوري
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 ٧

 

  ژوهشیواحدهای پ قراردادهای منعقده با ساير دستگاههای اجرايي به تفکيک ‐۱‐۳دولج

  مشخصات قرارداد

  تعداد  پژوهشکده  وضعيت قرارداد  نوع دستگاه اجرايي

  خاتمه  راکد  جاری  خصوصی  دولتی

  ۲  ۰  ۱  ۰  ۳  ۳  هوا و فضا

  ۵  ۰  ۲۴  ۴  ۲۵  ۲۹  صنايع شيميايي

  ۵  ۰  ۴  ۲  ۷  ۹  ری طراحی و ساختفناو

  ۰  ۰  ۱  ۰  ۱  ۱  بيوتکنولوژی

  ۰  ۰  ۱  ۰  ۱  ۱  مرکز انرژيهای نو

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  مطالعات و تحقيقات فناوری

  ۱۲  ۰  ۳۲  ۶  ۳۸  ۴۴  جمع
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   قراردادهای منعقده با ساير دستگاهها به تفکيک واحدهای پژوهشی ‐۱‐۴ر نمودا
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 ٨

  پژوهشیواحدهای  فعاليتهای علمی سازمان به تفکيک  ‐۱‐۴جدول
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مقاالت ارائه شده در سمينارها مقاالت چاپ شده در مجالت كتب منتشر شده دوره هاي علمي برگزار شده

هواو فضا صنايع شيميايي فناوری طراحی و ساخت

بيوتکنولوژی مرکز انرژيهای نو مطالعات و تحقيقات فناوري

  

  پژوهشیواحدهای فعاليتهای علمی سازمان به تفکيک   ‐۱‐۵نمودار 
  

  

  تعدادکتب    چاپ شده در مجلهمقاله
  گروه/ پژوهشکده 

  مقاالت ارائه شده در 
  ترجمه  تأليف  خارجی   داخلی   سمينارها و کنفرانسها

دوره های 
  علمی

  ۳  ۰  ۰  ۰  ۳  ۳  هوا و فضا

  ۱  ۰  ۰  ۲۱  ۶  ۲۹  صنايع شيميايي

  ۱۱  ۰  ۴  ۵  ۲  ۲۷  فناوری طراحی و ساخت

  ۴  ۰  ۱  ۱۲  ۱۷  ۶۷  بيوتکنولوژی

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  مرکز انرژيهای نو

  ۳  ۰  ۰  ۰  ۲  ۱۵  مطالعات و تحقيقات فناوری

  ۲۲  ۰  ۵  ۳۸  ۳۰  ۱۴۱  جمع
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 ٩

  پژوهشیواحدهای به تفکيک  خدمات علمی و فنی ‐۱‐۵جدول 

  کارشناسی
  مشاوره  واحدهای پژوهشی

  ساير  جشنواره
  آزمايش

  ۳  ۷۲  ۳۵۵  ۱۳  هوا و فضا

  ۳۸  ۳۵  ۱۴۹  ۹۸  صنايع شيميايي

  ۲۸  ۱۵۵  ۳۴۰  ۶۱  فناوری طراحی و ساخت

  ۵  ۳۹  ۱۱۷  ۰  بيوتکنولوژی

  ۰  ۳  ۶  ۴  مرکز انرژيهای نو

  ۰  ۰  ۰  ۱۲  مطالعات و تحقيقات فناوری

  ۷۴  ۳۰۴  ۹۶۷  ۱۸۸  جمع
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مشاوره كارشناسي آزمايش

هواو فضا صنايع شيميايي فناوری طراحی و ساخت

بيوتکنولوژی مرکز انرژيهای نو مطالعات و تحقيقات فناوري

  
  

   خدمات علمی و فنی به تفکيک واحدهای پژوهشی‐۱‐۶نمودار 
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 ١٠

  وضعيت نيروی انسانی سازمان
  

   به تفکيک نوع استخدام آمار اعضای هيئت علمی ‐۱‐۶جدول 
  

  جمع ليسانس فوق ليسانس طرح دانشوري دكتري مدرك تحصيلي

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن جنسيت

 ٣٥ ١١ ‐ ‐ ١٠ ٤ ٢ ١ ٢٣ ٦ رسمي قطعي

 ٣٢ ٤ ١ ‐ ١٩ ٣ ‐ ‐ ١٢ ١ رسمي آزمايشي

 ١٦ ١ ‐ ‐ ٤ ‐ ‐ ‐ ١٢ ١ پيماني

نوع استخدام
 

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ساير

 ٨٣ ١٦ ١ ‐ ٣٣ ٧ ٢ ١ ٤٧ ٨ جمع 

  ۹۹:جمع کل 
  
  

طرح دانشوری
3%

دکتری
56%

ليسانس
1%

فوق ليسانس
40%

دکتری   طرح دانشوری  فوق ليسانس  ليسانس
  

   به تفکيک مدرک تحصيلیآمار اعضای هيئت علمی  ‐۱‐۷نمودار
  
  

رسمی آزمايشی
36%

رسمی قطعی
47%

پيمانی
17%

رسمی قطعی  رسمی آزمايشی  پيمانی 
  

  
   نوع استخدام به تفکيکآمار اعضای هيئت علمی  ‐۱‐۸نمودار
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 ١١

  
   به تفکيک نوع استخدام  غير هيئت علمیاعضاءآمار  ‐۱‐۷جدول 

  

 دكتري مدرك تحصيلي
طرح 
 دانشوري

 جمع زير ديپلم دپيلم پلمفوق دي ليسانس فوق ليسانس
 

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

 ١٤٠ ٣٨ ٣٨ ‐ ٣٩ ٤ ١٢ ‐ ٣٥ ١٩ ١٤ ١٥ ‐ ‐ ٢ ‐ رسمي قطعي

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ رسمي آزمايشي

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ روزمزد

 ٦٤ ٢٢ ٥١ ١ ١٠ ١٣ ‐ ١ ١ ٧ ٢ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ پيماني

 ٩٧ ٦٦ ٣٤ ٣ ١٨ ٢٧ ٧ ٥ ٣٠ ٢٧ ٧ ٤ ‐ ‐ ١ ‐ قانون كار

نوع استخدام
 

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ساير

 ٣٠١ ١٢٦ ١٢٣ ٤ ٦٧ ٤٤ ١٩ ٦ ٦٦ ٥٣ ٢٣ ١٩ ‐ ‐ ٣ ‐ جمع 
  ۴۲۷: جمع کل                                                                                                                                                                                                                         

  

ديپلم
26%

زير ديپلم
29%

فوق ليسانس
10%

دکتری
1%

فوق ديپلم
6%

ليسانس
28%

دکتری فوق ليسانس ليسانس فوق ديپلم ديپلم زير ديپلم
  

  
   به تفکيک مدرک تحصيلیهيئت علمیغير آمار اعضای   ‐۱‐۹نمودار

  

رسمی آزمايشی
0%

رسمی قطعی
42%

شرکتی(قانون کار)
38%

پيمانی
20%

رسمی قطعی رسمی آزمايشی پيمانی شرکتی(قانون کار)
  

  
   به تفکيک نوع استخدامهيئت علمیغير آمار اعضای   ‐۱‐۱۰نمودار
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 ١٢

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

  

  ۹۹: جمع کل                                                                                                                                                                                                                                          

  
  

مربی پژوهشيار
2% دانشيار

8%

استاد
0%

مربی
48% استاديار

42%

استاد دانشيار استاديار مربی مربی پژوهشيار
  

  
  مرتبه علمی به تفکيکآمار اعضای هيئت علمی ۱‐۱۱نمودار

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  جمع ليسانس فوق ليسانس طرح دانشوري دكتري مدرك تحصيلي

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن جنسيت

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ استاد

 ٦ ٢ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ٦ ٢ دانشيار

 ٣٧ ٥ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ٣٧ ٥ استاديار

 ٣٨ ٩ ‐ ‐ ٣٢ ٧ ٢ ١ ٤ ١ مربي

ي
مرتبه علم

 

 ٢ ‐ ١ ‐ ١ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ مربي پژوهشيار

  ٨٣ ١٦ ١ ‐ ٣٣ ٧ ٢ ١ ٤٧ ٨ جمع
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 ١٣

   عناوين بودجه وضعيت اعتبارات سازمان بر حسب‐١‐٩جدول 
  

  )الارقام به ميليون ري (

  وضعيت اعتبارات

ف
دي
ر

  

   اعتباراتعناوين 
  دريافتی از خزانه  تخصيص يافته  مصوب

  رديف اعتبارات

  ١١٣٥٤٤  ٥١٩٤٥  ٥٢٠٠٠  ٥٢٠٠٠  تحقيقات توسعه ايجاری برنامه   ١

  ١١٣٥٤٤  ٣٢٩٤٠  ٣٢٩٤٠  ٦٠٠٠٠   اختصاصي درآمدبودجه  ٢

٣  
 تأمين تجهيزات و ماشين – بودجه عمراني

  آالت
١١٣٥٤٤  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٥٠٠  

  ٥٠٣٤٨٥  ٢٨٦٦  ٢٨٦٦  ٢٨٦٦  بکارگيري يافته هاي پژوهشي  ٤

  ٥٠٣٦١٤  ١٧٥  ١٧٥  ١٧٥  طرح تحقيقات ويژه توسعه کشور  ٥

  ١١٣٥٤٤  ٣٠٠٠  ٣٠٠٠  ٣٠٠٠  مواد و تجهيزات پژوهشيخريد   ٦

  ١١٣٥٠٠  ٢٦٦  ٢٦٦  ٢٦٦  جويان بورسيهمقرری تحصيلی دانش  ٧

  ١١٣٥٤٤  ١٠  ١٠  ١٠  حمايت از تشويق مقاالت  ٨

  ١١٣٥٤٤  ٨٤٠  ٨٤٠  ٨٤٠  حمايت از مرکز رشد  ٩

  ١١٣٥٤٤  ٤٢٠٧  ٤٢٠٧  ٤٩٠٠  ماهواره مصباح  ١٠

  ١١٣٥٤٤  ١٤٤٠  ١٤٤٠  ١٤٤٠  تحقيقات نيمه صنعتی  ١١

  ١١٣٥٠٠  ٢٥٠  ٢٥٠  ٢٥٠  صندوق رفاه اعضاء هيئت علمی  ١٢

  ١٠٥٠٤  ١٧٥  ١٧٥  ١٧٥  ی طرح های توسعه فناوری و توليد نانواجرا  ١٣

  ١١٣٥٤٤  ٨٢٤  ٨٢٤  ٨٢٤  حمايت از مخترعين برای ثبت اختراع  ١٤

  ١٠٥٠٤٠٣٥  ٥٠  ٥٠  ٥٠  تجهيزشبکه آزمايشگاههاي بيوتکنولوژي  ١٥

  ١٠٥٠٦٠٠٣  ٢٤٠٠  ٢٤٠٠  ٣٠٠٠   ساختمانها و تأسيساتتعميرات اساسي  ١٦

  ٣٠١١٢١٠٩  ١١٩  ١١٩  ٢٩٨  خريدتجهيزات وماشين آالت  ١٧

  ١٠٥٠٧٠٠٧  ١٣٧٨٩  ١٣٧٨٩  ١٣٧٨٩  ايجاد شبکه های اطالع رسانی  ١٨

    ١١٧٢٩٦  ١١٧٣٥١  ١٤٦٣٨٣  :جمع

 
  
  
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 رياستحوزه  

 معاونت توسعه فناوری 

 معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين المللی 

 معاونت اداری و مالی 



   عملکرد واحدهای ستادی       –                                                         فصل دوم                              ۸۴      کارنامه عمومی سال     

 ١٥

  
  
  
  
  
  
  

  بخش اول
  رياستحوزه 

  
  
 
  
  
 
  

 يروابط عمومدفتر رياست و  

 ي و تحول اداريبرنامه ريزدفتر  

  و هيئت مميزههيئت امناءدبيرخانه  



   عملکرد واحدهای ستادی       –                                                         فصل دوم                              ۸۴      کارنامه عمومی سال     

 ١٦

  رياستحوزه 
  يدفتر رياست و روابط عموم

   انجام شدهاقدامات   و برنامه هااهم وظايف

 ارتباطات و مالقاتها و تنظـيم برنامـه         يبرقرار ‐١
  ئيس سازمان ريبازديدها

  د از ماهواره مصباح يبازد 
  . د کنندهي بازديأت هاي مختلف سازمان بطور مجزا و همراه با هيد از پژوهشکده هايبازد 
   يت امور ماليري و مدي و ماليد از حوزه اداريبازد 
   رشد ساختمان مرکزيشرفت آماده سازي پيريگيد از ساختمان مرکز رشد و پيبازد 

 يئيس سـازمان و پيگيـر     انعکاس دستورات ر   ‐٢
  آن تا حصول نتيجه الزم

  .سه سازمانيأت رئي موضوعات مختلف از معاونتها و گذاشتن موضوعات در دستور جلسه هيريگيپ 
   يسه به امور ماليات رئيابالغ مصوبات ه 
  ع و معارفه حسب موضوع ي مراسم تودي برايزيبرنامه ر 

 امـور   ي بـا کليـه واحـدها و پيگيـر         يهماهنگ ‐٣
   رئيس سازماني از سوياعارج

  .دکنندگان از سازمان و مجتمعي بازدي مختلف از جمله پژوهشکده ها براي با بخشهايهماهنگ 
  كنندگان از كشور عمان جهت بازديد از مجتمعد ي بازدي برايهماهنگ 

 بـه مـراجعين و هـدايت آنهـا بـه            يپاسخگوئ ‐٤
   ذيربطيمراجع و واحدها

ام ـــــ  انج يي پاسـخگو  ي و تلفن  يه حضور ـق مراجع ي از طر  يط عموم  بخش رواب  يدر محل سازمان مرکز    
  رد ي پذي صورت مي آنان اغلب بصورت تلفنيي دهد و در مجتمع پاسخ مراجعان و راهنمايم

 ي مـسافرتها  ي و تـشريفات   ي امور ادار  يپيگير ‐٥
   رئيس سازماني و خارجيداخل

ـ  يهاي و همکار  يات علم ربط در معاونت اطالع   يق قسمت ذ  يشتر از طر  ي ب يريگين پ يا  ن الملـل صـورت     ي ب
  .گرفته است

 مکاتبــات و مراســالت و ي انجــام امــور اجرائــ‐٦
  تنظيم نامه ها و صورتجلسات رئيس سازمان

ه احکام مربـوط    يل عملکرد، ته  يه گزارشات مختلف از قب    ي مختلف و ته   ينه ها يم در زم  زانجام مکاتبات ال   
  ...سه ويأت رئيرتجلسات هر و تشکر، صوي تقديبه انتصابات، نامه ها

 مطالب جرايـد و رسـانه هـا پيرامـون           ي بررس ‐٧
 مناسـب در    ي سازمان و تهيه پاسـخها     يفعاليتها

  صورت لزوم

ه جـوان و    رنه سازمان از جملـه جـشنوا      يات منتشر شده در رسانه ها در زم       ــعه مجموعه اخبار و اطال    يته 
  . دي جرايه پاسخ براي دو مورد تهيکيربط و يذن ياست با معاوني ري و ارسال براي خوارزمين الملليب

 و طبقـه  يشناخت و گردآور  ,  تماس   ي برقرار ‐٨
ــد ــتهايبن ــردم از ي عمــومي نظــرات و خواس  م

   ذيربطيسازمان و انعکاس آن به واحدها
  نه صورت نگرفته است ين زميا در ياقدام 

 ديگـر   ي ارتباط با واحد روابط عمـوم      ي برقرار ‐٩
 تبليغـات   ي همـاهنگ  يشـورا  و   ي دولت يسازمانها

 ي و انعکــاس فعاليتهــايدولــت در جهــت معرفــ
  سازمان

ا شرکت در جشنواره ها و    يشگاهها و   يد از نما  يشتر در مرحله بازد   ي انجام گرفته و ب    يار محدود يدر حد بس   
  .رفته استينارها انجام پذيسم

 روابط سازنده بين مردم و      ي تالش در برقرار   ‐١٠
  مان مختلف با سازيسازمانها

  نه صورت نگرفته استين زماي در ياقدام 
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 ١٧

  رياستحوزه 
  يدفتر رياست و روابط عموم

   انجام شدهاقدامات   و برنامه هااهم وظايف

 سازمان به انحا و     ي و تخصص  ي عموم يمعرف ‐١١
   سازماني مناسب و اعالم مواضع رسمیروشها

ن کار صورت گرفته اسـت و       يزمان ا ان و مقامات از س    يولئمس) دي بازد ٢٠حداقل  (د  يشتر در مراحل بازد   يب 
  .ز عمل شده استي مختلف ني بخشهايا استند برايه بنر ي و تهيالبته با طراح

ما و ي سـازمان و جـشنواره توسـط صـدا و سـ     يديي تأي از طرحهاي قسمت٣٠ه برنامه ي ته ي برا يهماهنگ 
   ١٠:٤٥ هر روز ساعت ي و فرهنگيما و پخش در اخبار علميانعکاس در شبکه خبر س

   ١٧:٣٠ما هر روز ساعت ي سازمان و پخش از شبکه سوم سي طرحهاي قسمت١٠ه يته 
 . مختلف که در سازمان برگزار شده استي آموزشي کارگاههايپوشش خبر 
 همکاری در برگزاری فن بازارها و نمايشگاه هفته پژوهش 
  دانشگاه و صنعت, همکاری در برگزاری نمايشگاه کنگره سه جانبه دولت  

ايجاد ارتباط بين کارکنان سازمان از طريـق     ‐١٢
و تهيـه   ....  و   مسابقات, جشنها  ,  مراسم   يبرگزار

   سازمانيبولتن داخل

   مختلف يران واحدهاياست با مدي رت جلسايبرگزار 
  ن ياست سازمان و معاوني با ري مراسم نشست عموميبرگزار 
   نمونه و کارمندان بازنشسته يأت علمير از کارکنان نمونه، اعضاء هي و تقدي مراسم معرفيبرگزار 
  ...ر ويد غديمه شعبان و عي از جمله جشن ن مختلفي مراسم جشن به مناسبتهايبرگزار 
  شماره خبرنامه ١٠ه يته 
 همکاری در برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی سازمان  
  مديريت های مختلف و رئيس سازمان, برگزاری مراسم توديع و معارفه معاون اداری و مالی سازمان  

 ديگر سـازمان    ي با واحدها  يراکمک و همک   ‐١٣
نمايشگاه , کنفرانس  , سمينار   يدر زمينه برگزار  

  ....جشنواره و , 

   :يکمک در برگزار
   يت فکرينار مالکيسم 
  شگاه هفته پژوهش و فن بازارينما 
  شگاه کنگره سه جانبه ينما 
   يجشنواره جوان خوارزم 
   ي خوارزمين الملليجشنواره ب 
   سربرگ کنگره سه جانبه يطراح 
   پوشه فراخوان مرکز رشد يطراح 
  ه ماهواره مصباحژ استند پرو بنر ويطراح 
  نارها و جشنواره ها ي سمي پوشش خبريد و رسانه ها برايادعوت از ارباب جر 
  ی اطالع رسانیتابلوهانصب نوشتن پارچه و 

تهيه و تدوين برنامه ساالنه دفتر و ارائـه بـه            ‐١٤
 ي و جهـت گيـر     ي و تحول ادار   يدفتر برنامه ريز  

  تأمين اعتبارات مصوب
   حوزه رياست با همكاري دفتر برنامه ريزي و تحول اداري٨٤اد بودجه برنامه اي سال ـه و پيشنهيته 

تهيه گزارشات و آمار و اطالعات مـورد نيـاز           ‐١٥
   ذيربطيرئيس سازمان و واحدها

  

 و کنترل کارکنـان     يارزياب, نظارت  , هدايت   ‐١٦
  دفتر و استفاده بهينه از امکانات و تجهيزات

  

     رئيس سازمانيوله از سوساير امور مح ‐١٧

   پيگيری و اجرای برنامه های عمرانی دفتر‐١٨
  ظرفيت بيشتر۵۰ برای ايجاد Uهمکاری در تجهيز سالن  
  پيگيری تهيه و نصب تابلوهای راهنمای مجتمع تحقيقاتی عصر انقالب با هماهنگی مديريت پشتيبانی 

  
 



   عملکرد واحدهای ستادی–         فصل دوم                                      ۸۴      کارنامه عمومی سال      

 ١٨

  رياستحوزه 
  دفتر برنامه ريزی و تحول اداری

   انجام شدهاقدامات   و برنامه هااهم وظايف

ميـان  ,  تدوين برنامـه هـای کوتـاه مـدت           ‐١
, مدت و بلند مدت سازمان بر اسـاس اهـداف           

ــازمان و    ــالن س ــتراتژيهای ک ــتها و اس سياس
  پيشنهاد آن به رئيس سازمان

 ١٣٨٤ل پيشنهاد سياست های اساسی سازمان در سا 
که به تصويب , تدوين سند برنامه راهبردی سازمان در سه ويرايش و انجام اصالحات مورد نظر هيئت رئيسه    

 .هيئت رئيسه سازمان رسيده است 
  ساله سازمان از سند برنامه راهبردی سازمان٥تدوين مجموعه اهداف و برنامه های  
 تفاهم نامه داخلی با حوزه ها وواحدهای مستقل  ٩سازمان و امضاء ) عملياتی(تدوين بودجه برنامه ای  
تدوين برنامه راهبردی مرکز رشد واحدهای فناوری با همکاری و هماهنگی رياست مرکز رشد که به تصويب                  

 .هيئت رئيسه رسيده است 
 فناوری پژوهشگاه فناوريهای نوين که      – ساله پژوهشی    ٥همکاری در تدوين سند محورها و جهت گيريهای          

 .يب هيئت رئيسه رسيده است به تصو
 همکاری در تدوين سند راهبردی پژوهشکده مطالعات و تحقيقت فناوری 
  سازمانITهمکاری در تدوين سند راهبردی  
  ارائه پيشنهاد حق جذب ويژه کارکنان غير علمی سازمان و پيگيری تا تصويب توسط هيئت امناء 

سياســـتها و ,  تهيـــه و تنظـــيم اهـــداف ‐٢
کـــالن ســـازمان بـــر اســـاس اســـتراتژيهای 

سيساتهای کلی تعيين شده و همـاهنگی الزم        
, بــا واحــدهای مختلــف در خــصوص اهــداف 

  ستها و استراتژيها اسي

 ١٣٨٤پيشنهاد سياست های اساسی سازمان در سال  
که به تصويب , تدوين سند برنامه راهبردی سازمان در سه ويرايش و انجام اصالحات مورد نظر هيئت رئيسه    

  .رئيسه سازمان رسيده است هيئت 

ع و تلفيق برنامه و بودجه و گـزارش         ي تجم ‐٣
عملکرد واحدهای سازمان به منظور تنظـيم و        
تدوين برنامه و بودجه کل سازمان و ارائـه بـه           

  رئيس سازمان

, مديريت ها و پژوهشگاه فناوريهـای نـوين         , واحدها  ,  حوزه ها    ٨٤بررسی و اظهار نظر در مورد برنامه سال          
 مرکز رشد واحدهای فناوری با هماهنگی  رؤسا و معاونين ذيربط, مؤسسات مطالعات و تحقيقات فناوری 

  تفاهم نامه داخلی با حوزه ها وواحدهای مستقل٩سازمان و امضاء ) عملياتی(تدوين بودجه برنامه ای  
هيئـت امنـاء و     , پژوهشگاه  , بررسی برنامه اجرائی پژوهشگاه فناوريهای نوين و تطبيق آن با وظايف سازمان              

....  

جهت اخـذ رديـف هـای بودجـه          پيگيری   ‐٤
و نظارت بر اجرای برنامـه و       مرتبط با سازمان    

  بودجه ساالنه و صدور تخصيص منابع

 %١٠٠ ميليون ريال به ميزان ٥٠٩٠٠اخذ اعتبار جاری به مبلغ  
 ميليون ريال به ميزان ٢٠٠٠مبلغ اخذ تخصيص اعتبار تجهيزات تحت عنوان تملک دارائيهای سرمايه ای به  

٨٠% 
تحقيقات و فناوری و سازمان مديريت و برنامه ريزی      , پيگيری مستمر اعتبار تعميرات اساسی از وزارت علوم          

 %٨٠کشور و اخذ تخصيص به ميزان 
پيگيری مستمر اخذ اعتبار جشنواره بين المللی خوازمی و جشنواره جوان خـوارزمی از سـازمان مـديريت و                    
 نامه ريزی کشوربر
 %١٠٠ ميليون ريال به ميزان ٢٨٦٦ به مبلغ ١٠٢اخذ اعتبار پروژه های ماده  
 ميليون ريال   ١١٠٠تهيه مجموعه کسريهای سازمان و ارائه به سازمان مديريت و رنامه ريزی کشور به مبلغ                 

 تخصيص% ١٠٠و پيگيری و اخذ 
 %١٠٠ال به ميزان  ميليون ري٥/٢٥٩اخذ اعتبار دانشجويان بورسيه به مبلغ  
؛ حمايت از   % ١٠٠حمايت از تشويق مقاالت     ( امور فناوری و پژوهشی      ١١٣٥٤٥پيگيری و اخذ اعتبار رديف       

 %)٨٦و ماهواره مصباح %  ١٠٠تحقيقات نيمه صنعتی , % ١٠٠مرکز رشد 
 %١٠٠ ميزانتحقيقات و فناوری به ,  وزارت علوم ١١٣٥٩٢پيگيری اعتبار رديف  
 اعتبار مصوب % ١٠٠ ميليون ريال به ميزان ١٧٥تبار طرح های ويژه به مبلغ پيگيری و اخذ اع 
انجام چند بار نظرخواهی از واحدهای مختلف در مورد ساختار تشکيالتی و تشکيل جلساتی بدين منظور بـا                   

  واحدها و ارائه در جلسات مختلف هيئت رئيسه جهت بررسی و تصويب
ی سازمان از طريق گزارشات و مکاتبات امور مالی و ارائـه پيـشنهاد              ات عملکرد بودجه برنامه ا    شبررسی گزار  

  اعالم نحوه جابجائی و مصرف اعتبارات در موارد خاصننحوه تخصيص اعتبارات به فعاليتها و همچني
 سازمان نسبت به فعاليتهای جاری به شکل بودجه عملياتی در فرم  ٨٥تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادی سال        

  سازمان مديريت و برنامه ريزی کشورهای ارسالی از
 سازمان نسبت به فعاليتهای جاری به شکل بودجه عمليـاتی در          ١٣٨٥تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادی سال        

  فرم های ارسالی از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور
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  رياستحوزه 
  دفتر برنامه ريزی و تحول اداری

   انجام شدهاقدامات   و برنامه هااهم وظايف

 توسعه فرهنـگ برنامـه ای و بهـره وری و            ‐٥
  نهادينه کردن آن در واحدهای سازمان

 جلـسه جهـت بررسـی و تائيـد برنامـه            ٧تـشکيل   (ميته برنامه ريزی و انجام امور دبيرخانه ای آن          تشکيل ک  
  )راهبردی سازمان

 تشکيل جلسات هماهنگی با کليه مديران پيرامون برنامه های راهبردی و عملياتی  
  و آموزشبرگزاری دوره اصول برنامه ريزی برای کليه پرسنل سازمان با هماهنگی مديريت منابع انسانی 
  تشکيل کميته تحول اداری و سيستم ها 

بهبـود و   ,  مطالعه و بررسی پيرامون رشـد        ‐٦
ــه     ــازمان و ارائ ــره وری س ــطح به ــای س ارتق

  پيشنهادات و راه حل ها

برخی از عارضه های سازمان شناسائی شده و در نظر است برای بهبود روشها پروژه تحليل و بهبود فرايندها                    
پيـاده سـازی شـود و       ,  استقرار سيستم های بهره وری مقرر اسـت نظـام پيـشنهادات              به منظور .انجام شود   

ده است ودر اين خصوص جلساتی بـا مـشاوران و پيمانکـاران             يمستندات اين نظام جمع آوری و مطالعه گرد       
 . است قرار گرفته بحث و بررسی  موردتشکيل و موضوعات

 .اده سازی و اجرای نظام پيشنهادات مؤثر خواهد بود مشارکت در راه اندازی اتوماسيون اداری که در پي 
  انجام چند مورد نظرخواهی از واحدها در مورد ساختار تشکيالنی سازمان و تشکيل جلساتی بدين منظور 

 مطالعه مستمر و تدوين سـاختار سـازمان         ‐٧
  متناسب با مأموريتها و اهداف آن

انون برنامـه چهـارم توسـعه    ـــ  ق٤٩ عنايت به مـاده  با تصويبی و اساسنامه سازمان وTop Chartبا استناد  
  .يلی سازمان تهيه شده است صساختار تف، کشور 

 فعاليتهای  SWOT مطالعه و ارائه تحليل      ‐٨
  واحدهای سازمان 

 از وضعيت سازمان جهت شناسائی اهداف و استراتژيهای  کوتاه مـدت و ميـان مـدت                  SWOTارائه تحليل    
  سازمان

ت و مطالعــات علمــی و   انجــام تحقيقــا ‐٩
  تخصصی در جهت بهبود روشهای موجود

  

 نظارت بر اجرای طبقه بنـدی مـشاغل و          ‐١٠
ــا    ــابق ب ــازمان مط ــغلی س ــين ســطوح ش تعي

  استانداردها و ضوابط موجود

 از طرح ارزيابی و تخصيص مشاغل تخصصی و تحقيقی راهکارهايي بـه کميتـه               ٨ و   ٦ و   ٥در اجرای بندهای     
دی مشاغل ارائه گرديده است تا در جهت عوامل امتياز آور برای کارشناسان سازمان راه اجرائی طرح طبقه بن

  .گشا باشد و اصالحاتی در چندين رسته و رشته شغلی متناسب با اهداف سازمان بعمل آمده است 

 تدوين آئين نامه های تخصصی مورد نياز ‐١١
ــه و   ــه هــای برنام ــاالخص در زمين ســازمان ب

, منـابع انـسانی     ,  و روشها    تشکيالت, بودجه  
آمـار و   , نظارت و ارزيـابی     , حقوق و دستمزد    

  مهندسی سيستم ها و تحول اداری, اطالعات 

 تحليل و بهينه سازی آئين نامه بررسی طرح های تائيدی 
  مطالعه و بررسی آئين نامه جشنواره خوارزمی جهت اصالح 
  . است که هنوز نهائی نشده استبرای ارتقاء اعضاء هيئت علمی آئين نامه ای تهيه شده 

 اخذ گـزارش عملکـرد ادواری واحـدها و          ‐١٢
ــازمان و   ــرد ادواری س ــزارش عملک ــدوين گ ت
انتـشار صـحيح نتـايج حاصـله در مقايـسه بــا      

  برنامه مصوب واحدها

 گانـه دريافـت و پيـشنهادات و اصـالحات الزم بـا              ٩گزارش عملكرد واحدها در ارتباط بـا تفاهمنامـه هـاي             
عالوه بر اين ،گزارش عملكرد ساالنه واحدها در قالـب كارنامـه            .  مديريت هاي ذيربط انجام گرديد       هماهنگي

 .دريافت و جهت تهيه كارنامه مورد استفاده قرار گرفته است 
 ١٣٨٣امکانات و آمار فعاليتهای علمی و پژوهشی سازمان در سال , فعاليتها , وظايف , ارائه گزارش اهداف  
 معاونت ها و پژوهشگاه فناوريهای نوين,  سازمان به تفکيک واحدها ٨٣لکرد سال ارائه چکيده عم 
 ارائه گزارش ده ساله عملکرد دفتر نظارت و ارزشيابی  
   )٨١‐٨٣( ساله سازمان ٣بی عملکرد ارائه گزارش ارزيا 
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 ٢٠

  رياستحوزه 
  دفتر برنامه ريزی و تحول اداری

   انجام شدهاقدامات   و برنامه هااهم وظايف

 ايجاد بانک اطالعـاتی متمرکـز و پويـا از           ‐١٣
  کليه امور و فعاليتهای واحدهای سازمان

  

 تهيه گزارشات و آمـار و اطالعـات مـورد           ‐١٤
  نياز رئيس سازمان و واحدهای ذيربط

گزارشات و آمار مورد نياز جهت ارائه به رياست محترم سازمان ، سازمان مـديريت و برنامـه ريـزي كـشور و                        
  .وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري تهيه و ارسال شده است 

ــدايت ‐١٥ ــارت ,  ه ــرل  , نظ ــابی و کنت ارزي
رکنان دفتر و اسـتفاده بهينـه از امکانـات و           کا

  تجهيزات 
  

 حفظ و نگهداری اسناد و مدارک موجود        ‐١٦
  و محرمانه تلقی کردن آنها

  تغيير سيستم بايگاني و ايجاد سيستم موضوعي دفتر جهت سهولت دسترسي به اسناد و مدارك 

 ارائــه نظــرات کارشناســی و مــشاوره ای ‐١٧
تخصصی در حدود اختيارات به رئيس سازمان       

  و واحدهای ذيربط
  ارائه نقطه نظرات كارشناسي پيرامون موضوعات مرتبط با وظايف دفتر به رياست محترم سازمان 

ــات ادواری از  ‐١٨ ــدوين گزارشـ ــه و تـ  تهيـ
عملکرد واحدها و کارنامـه سـاالنه سـازمان و          

  اواحده

 بـه درخواسـت     ١٣٨٣امکانات و آمار فعاليتهـای سـازمان در سـال            , افعاليته, وظايف  , ارائه گزارش اهداف     
 ب و برقآوزارت نيرو برای چاپ در سومين کتاب جامع صنعت 

 معاونت ها و پژوهشگاه فناوريهای نوين ,  سازمان به تفکيک واحدها ٨٣ارائه چکيده عملکرد سال  
  عملکرد دفتر نظارت و ارزشيابی ساله١٠ارائه گزارش  
  ساله سازمان برای چاپ در روزنامه اقتصاد پويا٨ تحقيقاتی –تهيه گزارش فعاليتهای علمی  
 فرم های جامع بر حسب وظـايف و برنامـه هـای مـصوب     ه و تهي٨٣اصالح و بازنگری فرم های کارنامه سال    

  سازمان٨٤واحدها برای تهيه گزارش عملکرد سال 
   سازمان٨٣زيع کارنامه عمومی سال تهيه و تو 

 بررسی و تهيـه مجموعـه شـرح وظـايف           ‐١٩
  وپستهای سازمانی مورد نياز سازمان

يلی سازمان برای هر باکس تشکيالتی و پستهای سازمانی شرح وظـايفی     صدر پی تهيه و تدوين تشکيالت تف       
  .اغل گرفته شود تهيه شده است و مقرر گرديده برای پستهای جديد از واحد مربوطه شرح مش

ــدهای  ‐٢٠ ــازمان و واح ــيابی ادواری س  ارزش
  عملياتی و ستادی بر اساس الگوهای علمی

  )٨١‐٨٣( ساله سازمان ٣ارائه گزارش ارزيابی عملکرد  

 نظارت بر حسن اجـرای کليـه قـوانين و           ‐٢١
, مقررات داخلی و بيرونی مربوط به برنامه هـا      

 و تحــول ســازمانی, منــابع انــسانی , بودجــه 
  تشکيالت و روشها

 برای استخدام نيروهـا و ارتقـاء         جهت بهبود روشها   همکاری و همفکری با مديريت منابع انسانی در       , نظارت   
  شغلی کارکنان و تسهيل در امور تشکيالت و منابع انسانی و بودجه

ــات در ســطح  ‐٢٢ ــار و اطالع ــاماندهی آم  س
سازمان و واحـدها و پاسـخگوئی بـه نيازهـای           

  درون و بيرون سازمان , اطالعاتی

تهيه فرم هاي جمع آوري آمار و اطالعات از كليه واحدهاي سازمان ، پژوهشگاه فناوريهاي نوين ، مركز رشد           
  واحدهاي فناوري و مؤسسه مطالعات و تحقـقات فناوري
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  رياستحوزه 
  دفتر برنامه ريزی و تحول اداری

   انجام شدهاقدامات   و برنامه هااهم وظايف

 انجام ساير امور محولـه از سـوی رئـيس           ‐٢٣
  سازمان

  به هيئت امناء  پيشنهاد و ئين نامه استخدامی کارکنانآاصالح بخشی از  
تهيه و ارسال گزارشی مربوط به وب سايت سازمان با همکاری دفتر فناوری اطالعات جهت ديوان محاسبات                  

 کشور
  در سازمان جهت ديوان محاسبات کشورICTتهيه و ارسال گزارش رسيدگی به نحوه مديريت کالن امور  
اليت کميسيون و کميته بهـره وری و تحـول اداری    ارائه گزارش در خصوص چگونگی شکل گيری و ادامه فع          

 سازمان
 يته  اصالح شاخص های بررسی طرح های بين المللی جشنواره خوارزمی بعنوان عضو کميتهمهمکاری با ک 
 پروژه تا ارائه گـزارش و       ٩تشکيل کميته بررسی پروژه های پياده سازی اساسنامه و انجام امور دبيرخانه ای               

 اعالم خاتمه
 کارگاهها و سمينارهای داخل و خارج از سازمان, ر دوره های آموزشی شرکت د 
  راه اندازی دبيرخانه شورای سازمان 

   ساير برنامه های دفتر ‐٢٤
, شرکت در کارگاه آموزشی کار با پايگاه اينترنتی ارزيابی خرد علم و فناوری شورای عالی انقـالب فرهنگـی                     

  وارد کردن اطالعات پرسشنامه ها به پايگاه اينترنتی ارزيابیدريافت پرسشنامه مربوطه و تکميل آن و 
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 ٢٢

  حوزه رياست
  دبيرخانه هيئت امناء و هيئت مميزه

   انجام شدهاقدامات   و برنامه هااهم وظايف

ات امنـاء و    يـ ل جلـسات ه   يه برنامه تـشک   يته ‐۱

 ي در طـول سـال بـا همـاهنگ         يون دائمـ  يسيکم

 اعضاء

  ۸/۵/۸۴ سازمان مورخ يات امنايل جلسه هيه برنامه تشکيته 

 يات امنـا  يـ  ه يون دائم يسيزدهم و چهاردهم کم   يازدهم، دوازدهم، س  يل جلسات دهم،    يه برنامه تشک  يته 

 سازمان

ات امنـاء و    يم دستورجلسات ه  ي و تنظ  يبررس ‐۲

 ارائـه   يهانهادشيـ  با توجه بـه پ     يون دائم يسيکم

  مرتبطي واحدهايشده از سو

  ۸/۵/۸۴ سازمان مورخ يات امنايم دستور جلسه هي و تنظيبررس 

  چهاردهمي جلسات دهم اليون دائميسيم دستور جلسات کمي و تنظيبررس 

ات يـ ل جلـسات ه   يانجام امور مربوط به تشک     ‐۳

 يون دائميسيامناء و کم

م ساعات جلسات ، ارسال ي شامل تنظ  يون دائم يسيامناء و کم  ات  يل جلسات ه  يانجام امور مربوط به تشک     

 ه مصوبات مربوطي جلسات و تهيه دستورکار ، برگزاريدعوت نامه ، ته

ابالغ مـصوبات و انجـام مکاتبـات مربـوط بـه             ‐۴

   مربوطيونهايسيزه و کميات مميات امناء و هيه

 ي ، شـهرک علمـ     ي ، امـور ادار    يمـور مـال   ربط از جمله ا   ي ذ ي سازمان به واحدها   يات امنا يابالغ مصوبه ه   

الن، ي، خراسان، سمنان، فـارس، گـ     يجان شرق ي آذربا ي استانها ي علم و فناور   ياصفهان ، پارکها  ي  قاتيتحق

ر ي سـازمان  و سـا      ي ، مرکز رشد سازمان ، معاونتها      ين، دفتر حقوق  ي نو يهايفناوريزد، پژوهشگاه   ،  يمرکز

  ربطي ذيواحدها

  ي و امور اداري و ماليربط از جمله  معاونت اداري ذيسازمان به واحدهازه يات مميابالغ مصوبه ه 

 يزه مرکزيات ممي امناء و هياتهايانجام مکاتبه با دفتر ه 

زه و  يـ ات مم يـ ل جلـسات ه   يه برنامه تشک  يته ‐۵

 ي در طول سال با هماهنگ     ي تخصص يونهايسيکم

  اعضاء

 شامل جلسات   ۱۳۸۴ در طول سال     يخصص ت يونهايسيزه و کم  يات مم يم جلسات ه  ياقدام در جهت تنظ    

 ، ي کـشاورز يون تخصـص يسيـ ه، کميـ  علـوم پا يون تخصص يسي، کم ي و مهندس  ي فن يون تخصص يسيکم

 زه سازمانيات ممين جلسه هي و هفتمي علوم انسانيون تخصصيسيکم

ق انجام شده   يج مطالعه و تحق   ي نتا يجمع آور  ‐۶
ــسائل ادار يدر زم ــه مـ ــالينـ ــررات ي، مـ  و مقـ

 اطالعـات،   ي، جمـع آور   يات علمـ  يه ياستخدام
ـ   يته  ين نامـه هـا و دسـتورالعملها       يه گزارشها، آئ

ــه ه  ــوط بـ ــور مربـ ــالزم در امـ ــات مميـ زه و يـ
 ي تخصصيونهايسيکم

ير منقول ، حـق   اموال منقول و غين حسابرس ، واگذار  ييالت ، تع  ي اطالعات درخصوص تشک   يجمع آور  
 جهـت طـرح در   ير مـستندات قـانون   يه سـا  يـ  و ته  ي، فوق العاده بهره ور    يات علم ير ه يکارکنان غ جذب  
  ات امناءي و هيون دائميسيکم

 زه سازمانيات ممي جهت ارائه به هي تخصصيونهايسيه گزارش از عملکرد کميته 
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 ٢٣

  حوزه رياست
  دبيرخانه هيئت امناء و هيئت مميزه

   انجام شدهاقدامات   و برنامه هااهم وظايف

 انجـام شـده در خـصوص        ي کارشناسـ  يبررس ‐۷
  سازمانيده از واحدهاي رسيدرخواستها

 ي سازمان وپژوهشکده هـا    ي پژوهشکده ها  يو از س  ي ارسال يانجام مکاتبات متعدد درخصوص پرونده ها      
ل مـدارک   يـ زه جهت رفع نواقص و تکم     يات مم يرخانه ه ي فارس و خراسان به دب     يقات توسعه فناور  يتحق
 يارسال

ــته ‐۸ ــات الزم در زم ي ــزارش و اطالع نــه يه گ
، ارتقـا مرتبـه، احتـساب       ي استخدام يشنهادهايپ

 و يت اســتخداميل وضــعيســنوات خــدمت، تبــد
 ي تخصصيونهايسيمطرح آن در ک

  : ه گزارش و اطالعات مربوط بهيته 
  مورد٣ارتقاء مرتبه از استادياري به دانشياري  √
  مورد١٠تبديل وضعيت استخدامي از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي  يهادرخواست √
  مورد۱۰تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي  يهادرخواست √
   مورد۸احتساب سنوات خدمت  √
   مورد۲ يل در مقطع دکتريمه تحصادا √
  مورد۳ يت علميد صالحيتائ √

زه يـ ات مميم دستور جلسات هي و تنظ  يبررس ‐۹
  ي تخصصيونهايسيو کم

  زهيات ممين نشست هيم دستور جلسه هفتمي و تنظيبررس 
 ي تخصصيونهايسيم دستور جلسات کمي و تنظيبررس 

ات يـ ل جلسات ه  يانجام امور مربوط به تشک     ‐۱۰
  ي تخصصيونهايسيکمزه و يمم

م سـاعات جلـسات،     ي شـامل تنظـ    ي تخصص يونهايسيزه و کم  يات مم يل جلسات ه  يانجام امور مربوط به تشک     
 ه مصوبات مربوطي جلسات و تهيه دستورکار، برگزاريارسال دعوت نامه، ته

زه يات مم ين مصوبات جلسات ه   يه و تدو  يته ‐۱۱
  ي تخصصيونهايسيو کم

  مورد۹ ي تخصصيونهايسيزه و کميمات مين مصوبات هيه و تدويته 

اســت ير امــور محولــه توســط ريانجــام ســا ‐۱۲
 سازمان

   سازمانيات امناي هيون دائميسيه گزارش از جلسات و مصوبات کميته 
زه و  يـ ات مم يـ ، ه يون دائمـ  يسيـ ات امنـاء ،کم   يـ  جلسات و مـصوبات ه     يت برگزار ي از وضع  يه گزارش کل  يهت 

  زهيات ممي هي تخصصيونهايسيکم
   خدمت در نقاط محروميقيه تشوي پاي گزارش درخصوص اعطاهيته 
 زاتي تجهي جلسه بررسيبرگزار 

 تهاير فعاليسا ‐۱۳

 از يت اسـتخدام يل وضـع ي ، تبـد ياري بـه دانـش  ياري شامل احکام ارتقا مرتبه از اسـتاد  ينيد احکام کارگز  يتائ 
 و احتساب سنوات    يشي آزما يم به رس  يماني از پ  يت استخدام يل وضع ي ، تبد  ي قطع ي به رسم  يشيآزما يرسم

  خدمت
 يات علمي هي سوابق اعضايو جهت ضبط و نگهداريه آرشيته 
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  بخش دوم
  يتوسعه فناورمعاونت 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

 يفناورپژوهش و دفتر حمايت از  

 ي سازي و تجاريبازارياب, دفتر ارتباط با صنعت  

  يتوسعه فناور حمايت از يآزمايشگاههامديريت  
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 ٢٥

  يمعاونت توسعه فناور
  ي حمايت از پژوهش و فناوردفتر

   انجام شدهاقدامات   و برنامه ها اهم وظايف

ارائــه مــشاوره بــه متقاضــيان و مــراجعين در  ‐١
   پذيرشي آنان با معيارهايجهت تطبيق تقاضاها

  . مورد مشاوره پس از ارائه درخواست و يا بصورت تلفني صورت گرفته است١٠٠حدود  

   به سازماني ورودي پذيرش طرح ها‐٢
 طـرح  ٢٥٣هـشي،   طـرح پژو ٧١ طرح پذيرش شده است كه از ايـن رقـم تعـداد           ٣٤٦ تعداد   ٨٤در سال    

  . طرح نيمه صنعتي مي باشد٢٢تاييدي و 

ــاي انجــام بررســ‐٣ ــذيري ه  طــرح ي امکــان پ
 , يفنـ  , يبه لحـاظ علمـ    ) طرح ها  يکارشناس(ها

  ... و ياقتصاد

  
 مورد بررسي علمي و فني قرار گرفتند كه آمار طرحهاي مـصوب           ٨٤همه طرحهاي پذيرش شده در سال        

 .رده شده استدر جداول مربوطه بطور جداگانه آو
 نفر از اعضاء هيئت علمی و متخصـصـان خـارج از سـازمان در جهـت بررسـی                   ٤٠جلب همکاری حداقل     

   فنی طرح های پژوهشی و نيمه صنعتی و نيز برخی طرح های تائيدی–علمی 

 ي طـرح هـا    ي ايجاد شرايط الزم جهت معرفـ      ‐٤
 ي و ساير رديفها   ي حمايت ي به صندوق ها   يتائيد

   دولتيبودجه ا

 طرح به صندوق مالي توسعه تكنولوژي شـامل مـشاوره، تـشكيل پرونـده، كارشناسـي،                 ١٤عرفي حدود   م 
  )اطالعات مربوط به طرحهاي معرفي شده در جدول مربوطه ذكر شده است( تصويب و ارائه به صندوق

  جهت استفاده از تسهيالت مراكز رشدمعرفي تعداد زيادي از طرحها  

 از پيشرفت يدوره ا جهت بازديد ي برنامه ريز‐٥
   طرحهايطرح ها و نظارت بر نحوه اجرا

  طرح پژوهشي ١٥بازديد از  
   طرح نيمه صنعتي ٢٣بازديد از  
  بيروني % ١٠٠ طرح با اعتبار ١بازديد از  
   طرح تاييدي ١٨بازديد از  

   طرح هاي تهيه و تدوين قرارداد اجرا‐٦
نظيـر چـك يـا    (عات و مدارك مـورد نيـاز از مجـري    در راستاي تهيه و تدوين قراردادها پس از اخذ اطال        

 نسخه تايپ و پس از امضا بـه مـديريت امـور مـالي               ٥پيش نويس قرارداد تهيه و پس از تاييد در          ) سفته
  )اطالعات مربوط به تعداد طرحها جدول مربوطه( جهت اخذ پيش پرداخت ارسال مي شود 



   عملکرد واحدهای ستادی–فصل دوم                                                ۸۴      کارنامه عمومی سال     

 ٢٦

  يمعاونت توسعه فناور
  ي حمايت از پژوهش و فناوردفتر

   انجام شدهاقدامات   و برنامه ها اهم وظايف

مديريت سيستم اطالعات طـرح هـا و بـه روز           ‐٧
عات اين سيـستم در رابطـه بـا کليـه           کردن اطال 
  ي حمايتيطرح ها

اجرا ( از طريق سيستم اطالعات طرحها كدگذاري شده و اطالعات طرحهاي مصوب              ها    طرح ٨٤در سال    
 .نيز وارد سيستم شده و برحسب مورد گزارشهاي مديريتي از سيستم گرفته شده است) و خاتمه

ری امکانات نـرم افـزاری و سـخت افـزاری جهـت همکـاران       انجام کليه اقدامات الزم جهت تهيه و بکارگي    
  العات طرح هااطمستقر در اين دفتر برای انجام امور محوله و به روز نگه داشتن سيستم از

 اسـناد و    ي تشکيل پرونده و حفـظ و نگهـدار        ‐٨
 کردن اطالعـات    يمدارک طرح ها و محرمانه تلق     

  طرح ها

   وام صندوق مالي و توسعه تكنولوژي  ازتشكيل پرونده طرحهاي متقاضي استفاده 
   تشكيل پرونده براي ساير طرحها و حفظ و نگهداري آن در سيستم بايگاني 

  ي تائيدي تشکيل جلسات کميسيون طرح ها‐٩

لويت بنـدي طرحهـاي تاييـدي    و جلسه كميسيون برگزار گرديد كه با برنامه ريزي و ا١٢در سال گذشته    
ارسـال گرديـد و پـس از        ) معموالً يك هفته قبـل از جلـسه         (ي اعضا   طي يك نامه دستور كار جلسه  برا       

ي تشكيل جلسه تصميمات متخذه مصوب  شد طرحهاي مثبت بصورت صدور گواهينامه و طرحهاي منفـ               
  .طي يك نامه به مجري ابالغ گرديد

  . و افزايش زمان اعتبار مي باشد شدهين تكليفتعي يطرحهاشامل تعداد درخواست وجه ها و تعداد    ي جاري پيشرفت طرح هاي و ارزيابي بررس‐١٠

 طـرح هـا در      ي جهت شروع اجرا   ي هماهنگ ‐١١
   شدهي پيش بينيمحلها

  .در اين مورد اقدامي صورت نگرفته است  

 طرح ها و    ي مشکالت و مسائل اجرائ    ي بررس ‐١٢
 مناســب شــامل تعيــين يپيــدا کــردن راه حلهــا

  بالتکليف و راکد,  معوق يتکليف طرح ها

  
 بـا مجريـان ،   یه منظور تعيين تكليف اين نوع طرحها از طريق مكاتبات و تماس هاي تلفني و يا حضور  ب 

درخواست تعيين تكليف مي شودو در نهايت در صورت دريافـت يـا عـدم               ... ناظرين، پژوهشكده ذيربط و     
كميته تخصصي دريافت پاسخ الزم، با توجه به اظهار نظر كارشناس دفتر، موضوع جهت تصميم نهايي در             

  .مطرح خواهد شد
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٢٧

          

 

  يمعاونت توسعه فناور
  ي حمايت از پژوهش و فناوردفتر

   انجام شدهاقدامات   و برنامه ها اهم وظايف

ارائه خدمات مورد نياز به طرحهاي تأييـدي         ‐١٣
  و حمايتي

  

 تهيه گزارشات و آمار و اطالعات مـورد نيـاز           ‐١٤
  معاون توسعه فناوري و واحدهاي ذيربط

  

  بررســي وضــعيت فرهيختگــان و نخبگــان ‐١٥
وظيفه عمـومي و معرفـي آنهـا بـه ناجـا جهـت              

 مقرربرخورداري از تسهيالت 
  

  

شرکت مديران و کارشناسان در دوره هـای         ‐١٦

  آموزشی
   نفر از کارشناسان اين دفتر در دوره های مديريتی و اصول برنامه ريزی٨شرکت  

هدايت، نظارت، ارزيابي و كنترل كاركنـان        ‐١٧

  دفتر و استفاده بهينه از امكانات و تجهيزات
  

انجام سـاير امـور محولـه از سـوي معـاون             ‐١٨

  عه فناوريتوس
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  يمعاونت توسعه فناور
  ي حمايت از پژوهش و فناوردفتر

   ي تحقيقاتي طرح هاي اجرايقرارداد ها ‐۲‐۲‐۱جدول 

  نحوه پرداخت مبلغ قرارداد  مدت قرارداد

  قسط چهارم  قسط سوم  قسط دوم  قسط اول

ف
دي
ر

  

تاريخ   موضوع قرارداد
  شروع

اريخ ت
  پايان

مبلغ 
  قرارداد

  )ميليون ريال(

دستگاه 
مشارکت 
  کننده

سهم 
دستگاه 
مشارکت 
  کننده

 مبلغ  درصد
  )ريال(

  مبلغ  درصد
  )ريال(

  مبلغ  درصد
  )ريال(

  مبلغ  درصد
  )ريال(

۱  
تهيه و توليد مكمل معدني مركب قابـل        

  ...حل و آزادشدن
۱۰/۲/۸۴  ۱۰/۲/۸۵  ۵۰۰/۶۷  ‐  ‐  ۲۵  ۰۰۰/۸۷۵/۱۶  ۳۰  ۰۰۰/۲۵۰/۲۰  ۳۵  ۰۰۰/۶۲۵/۲۳  ۱۰  ۰۰۰/۷۵۰/۶  

۲  
تهيه و بررسي پلي استايرن سولفونات از       

  پلي استايرن ضايعاتي
۱/۱۱/۸۳  ۱/۵/۸۵  ۶۷  ‐  ‐  ۲۵  ۰۰۰/۷۵۰/۱۶  ۳۰  ۰۰۰/۱۰۰/۲۰  ۳۵  ۰۰۰/۴۵۰/۲۳  ۱۰  ۰۰۰/۷۰۰/۶  

۳  
ساخت يك دستگاه ساقه خردكن پنبه و       

  ساير بقاياي گياهي
۱۰/۴/۸۴  ۱۰/۴/۸۵  ۴۵  ‐  ‐  ۲۵  ۰۰۰/۲۵۰/۱۱  ۳۰  ۰۰۰/۵۰۰/۱۳  ۳۵  ۰۰۰/۷۵۰/۱۵  ۱۰  ۰۰۰/۵۰۰/۴  

۴  
طراحي و ساخت پانلهاي ديـواري بـدون    

  آوارسفالي
۲۵/۴/۸۴  ۲۵/۳/۸۵  ۱۶۰  ‐  ‐  ۳۵  ۰۰۰/۰۰/۵۶  ۳۰  ۰۰۰/۰۰۰/۴۸  ۲۵  ۰۰۰/۰۰۰/۴۰  ۱۰  ۰۰۰/۰۰۰/۱۶  

۵  
ــين    ــابي ماش ــاخت و ارزي ــي و س طراح

  شسشتوو استخراج روغن از زيتون
۱۰/۶/۸۴  ۱۰/۱۲/۸۶  ۷۵۰/۳۵۱  ‐  ‐  ۲۵  ۵۰۰/۹۳۷/۸۷  ۳۰  ۰۰۰/۵۲۵/۱۰۵  ۳۰  ۰۰۰/۵۲۵/۱۰۵  ۱۵  ۵۰۰/۷۶۲/۵۲  

۶  
تعيين مناسب ترين روشهاي كم هزينـه       

  بهينه سازي فرآيندها
۱۰/۹/۸۴  ۱۰/۹/۸۵  ۲۰۰  ‐  ‐  ۳۰  ۰۰۰/۰۰۰/۶۰  ۳۰  ۰۰۰/۰۰۰/۶۰  ۳۰  ۰۰۰/۰۰۰/۶۰  ۱۰  ۰۰۰/۰۰۰/۲۰  

 ٢٨
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  معاونت توسعه فناوري
  يدفتر حمايت از پژوهش و فناور

  ي کارشناسيفعاليتها ‐۲‐۲‐۲جدول 

  حنوع طر
  ي کارشناسيفعاليتها

  يبيرون% ۱۰۰  توتک  ۱۰۲ماده   يمل  ينيمه صنعت  يپژوهش
 يصندوق مال
توسعه 
  يتکنولوژ

  جمع  يتائيد

  ۳۶۶  ۲۵۳  ۱۴  ۶  ‐  ‐  ‐  ۲۲  ۷۱  ي ورودي طرح هاي و کارشناسيبررس

  ۴۱  ‐  ‐  ۱۱  ۱۴  ‐  ۱  ۹  ۶   طرح ها جهت اختتامي و کارشناسيبررس

زمـان و   طرح ها جهـت افـزايش    ي و کارشناس  يبررس
  اعتبار 

۱۰  ۶  ‐  ۳  ۱  ۱  ‐  ‐  ۲۱  

  ۱۰۵  ‐  ‐  ۲۳  ۲۱  ۴  ‐  ۲۵  ۳۲   طرح ها جهت درخواست وجهي و کارشناسيبررس

  ۲۰  ‐  ‐  ۵  ‐  ‐  ۱  ۳  ۱۱   طرح ها جهت تسويه حسابي و کارشناسيبررس

  ۴۱  ‐  ‐  ۲۴  ۹  ۴  ۱  ۱  ۲   طرح ها جهت تعيين تکليفي و کارشناسيبررس

  ۲۲  ‐  ‐  ۶  ‐  ‐  ‐  ۸  ۸   قرارداد طرح ها جهت انعقادي و کارشناسيبررس

ـ   يبررس  ي طـرح هـا جهـت قراردادهـا        ي و کارشناس
  يتکميل

۸  ۶  ‐  ۳  ۱  ۶  ‐  ‐  ۲۴  

  ۵۷  ۱۸  ‐  ۱  ‐  ‐  ‐  ۲۳  ۱۵   و بازديد از طرح هايبررس

  ۶۹۷  ۲۷۱  ۱۴  ۸۳  ۴۶  ۱۴  ۳  ۱۰۳  ۱۶۳  جمع

  
  
  
  

 ٢٩
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  معاونت توسعه فناوري
  يدفتر حمايت از پژوهش و فناور

   طرح ها جهت درخواست وجهيرس و بريکارشناس ‐۲‐۲‐۳جدول 
   هاطرحهاي پژوهشي پژوهشكده

ف
دي
ر

  

  شماره قرارداد  ناظران/ ناظر   طرحيمجر  عنوان طرح
تاريخ 
  قرارداد

وجه 
  يدرخواست

علت 
  درخواست

محل اعتبار 
  وجه

عنوان 
  مصوبه

شماره 
  مصوبه

تاريخ 
  مصوبه

۱  
بررسي و تعيين روشهاي مناسب تصفيه پسابهاي 

  نساجي
  قاهريمهندس محمود

مهندس 
  حميراشكوهي

  ۲۵/۱۱/۸۴  ۴۱۷‐۴  خاتمه طرح  سازمان  قسط سوم  ۰۰۰/۰۰۰/۲۱  ۲۹/۲/۸۳  ۶۳۰‐۲۴۱

  دكتر مريم رنجبر  استحصال كادميم و كبالت ازفرآيند توليدروي  ۲
دكتر فريدون معطر 

  تهراني
  ۷/۱۰/۸۲  ۳۵۳‐۶  اجراي طرح  سازمان  قسط سوم  ۰۰۰/۹۰۰/۲۱  ۲۷/۱۰/۸۲  ۶۳۰‐۱۸۱۱

  ۷/۱۰/۸۲  ۳۵۳‐۸  اجراي طرح  سازمان  قسط سوم  ۰۰۰/۱۵۰/۲۴  ۲۷/۱۰/۸۲  ۶۳۰‐۱۸۱۲  دكتر بحريني  دكتر مهنازاده  ي يوني برپايه ايميدازولتوليدحاللها  ۳

  ۱۷/۳/۸۳  ۳۶۸‐۱  اجراي طرح  سازمان  قسط سوم  ۰۰۰/۷۲۰/۱۸  ۱۴/۴/۸۳  ۶۳۰‐۵۶۹  دكتر مهنازاده  دكتر آرمان مهر  ساخت بوتيل كلرايد  ۴

۵  
 استخراج به روش آب فوق مطالعه تجربي فرآيند

  گرم
  دكتر ايكاني

دكترسيدكاظم 
  سيدشازيله

  ۱/۹/۸۴  ۴۱۲‐۲  اجراي طرح  سازمان  افزايش اعتبار  ۰۰۰/۰۰۰/۱۵  ۱۴/۶/۸۳  ۶۳۰‐۹۹۷

  دكتر علي الياسي  تهيه دي متيل اترازمتانول  ۶
دكترسيدكاظم 
  سيدشازيله

  ۲۸/۴/۸۳  ۳۷۲‐۲  اجراي طرح  سازمان  قسط سوم  ۰۰۰/۷۷۵/۲۳  ۱۴/۵/۸۳  ۶۳۰‐۸۱۰

۷  
  تهيه و بررسي پلي استارين سولفونات از پلي

  استازين ضايعاتي
  ۲۸/۴/۸۳  ۳۷۲‐۳  اجراي طرح  سازمان  قسط اول  ۰۰۰/۰۰۰/۶۷  ۱۴/۱۱/۸۳  ۶۳۰‐۲۱۲۲  مهندس گل محمد  دكتر حسين رحماني

  دكتريوسف ياسي  افزايش راندمان توربين آبي كوچك  ۸
دكتر امامي 
  خوانساري

  ۲۷/۲/۸۴  ۴۰۰  خاتمه طرح  سازمان  قسط آخر  ۰۰۰/۶۴۵/۶  ۲۵/۲/۸۱  ۶۶۰‐۱۵۰

  LPGبررسي عوامل خوردگي درون كپسولهاي   ۹
مهندس ورجاوند 

  وآهنگراني
دكتر سوادكوهي و 

  مشرقي
۵۵۴۲/۲۵۹/۶۷۰  ۱۵/۶/۷۹  ۰۰۰/۰۰۰/۱۴  

اقساط سوم و 
  چهارم

  ۳/۳/۸۴  ۴۰۱‐۴  خاتمه طرح  سازمان

 ٣٠
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  معاونت توسعه فناوري
  يدفتر حمايت از پژوهش و فناور

   طرح ها جهت درخواست وجهيرس و بريکارشناس ‐۲‐۲‐۳جدول 
   هاطرحهاي پژوهشي پژوهشكده

ف
دي
ر

  

  شماره قرارداد  ناظران/ ناظر   طرحيمجر  عنوان طرح
تاريخ 
  قرارداد

وجه 
  يدرخواست

علت 
  درخواست

محل اعتبار 
  وجه

عنوان 
  مصوبه

شماره 
  مصوبه

تاريخ 
  مصوبه

۱۰  
  فاز (SLSساخت سيستم تف جوش ليزري 

  )طراحيمطالعاتي و 
  علي سيفي

دكتر سندگل 
  نظامي

۶۹‐۳۰۰  ۲/۴/۸۲  ۰۰۰/۳۷۶/۱۴  
اقساط دوم و 

  چهارم
  ۳/۳/۸۴  ۴۰۱‐۴  خاتمه طرح  سازمان

  ۰۰۰/۱۵۰/۲۴  ۱۸/۱/۸۲  ۵/۶۷۰  عليرضا مشرقي  دكترمحمداسماعيليان  چدن داكتيل بازمينه دو فازي بينات فريت سوزي  ۱۱
اقساط سوم و 

  چهارم
  ۱۵/۶/۸۳  ۳۷۸‐۶  خاتمه طرح  سازمان

۱۲  
  تدوين دانش فني پوششهاي تبديلي آلياژهاي

  ... منطق 7xxx  و  2xxxآلومينيوم سري 
  ۲۵/۵/۸۳  ۳۷۶‐۹  اجراي طرح  سازمان  قسط سوم  ۰۰۰/۷۶۳/۲۶  ۶/۷/۸۳  ۶۱۰‐۴۶۸  دكتردشتي زاد  دكتر كوروش شيرواني

  ۵/۸/۸۳  ۳۸۲‐۷  اجراي طرح  سازمان  قسط دوم  ۰۰۰/۴۲۵/۱۲  ۲۲/۹/۸۳  ۹۱۹/۶۱۰  اددكتر دشتي ز  دكترمحمداسماعيليان  شناسايي و انخاب مواد عمده در ساخت ماهواره  ۱۳

  ۲۱/۷/۸۳  ۳۸۲‐۷  خاتمه طرح  سازمان  قسط چهارم  ۱۹۲/۳۹۵/۹  ۲۷/۹/۷۸  ۵۹۱۴/۷۵۰/۶۱۰  دكتر اقبال  دكتر بهنام  طراحي و ساخت دستگاه سونوگرافي  ۱۴

۱۵  
بررسي متدولوژي ها و نهادهاي ارزيابي تكنولوژي 

  ل بهينه براي صنايعو انتخاب مد
  ۱۵/۶/۸۴  ۴۰۷‐۶  خاتمه طرح  سازمان  قسط آخر  ۰۰۰/۰۰۰/۳  ۲۶/۷/۷۸  ۵۳۲۶/۳۰۱/۶۵۰  دكتر مهديان  دكتر معيني

۱۶  
  نقش و اهميت بخش خصوصي و نهادهاي

  غيردولتي د رتوسعه تكنولوژي
  ۰۰۰/۲۵۰/۴۷  ۲۷/۴/۸۰  ۳۹۹۳/۲۶۳/۶۵۰  دكتر معصوم زاده  غالمحسين خورشيدي

قسط سوم و 
  چهارم

  ۱۵/۶/۸۴  ۴۰۷‐۷  خاتمه طرح  سازمان

  ميرمهدي سيداصفهاني  نيروي انساني متخصص توسعه فناوري  ۱۷
دكتر حميد 
  مهديان

  ۱۵/۶/۸۴  ۴۰۷‐۸  خاتمه طرح  سازمان  قسط آخر  ۰۰۰/۰۰۰/۱۷  ۱۵/۷/۸۰  ۶۴۰‐۴۵۹

۱۸  
بررسي تدوين هاي راهكارهاي اجرايي انتقال دانش 

فني هاي كسب شده در سازمان پژوهشها به 
  نايعص

  ۱۰/۹/۸۱  ۳۳۹‐۴  اجراي طرح  سازمان  قسط سوم  ۰۰۰/۲۰۰/۱۳  ۴/۱۰/۸۱  ۶۵۰‐۶۱۴  دكترمعصوم زاده  بهمن فكور
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  معاونت توسعه فناوري
  يدفتر حمايت از پژوهش و فناور

  ي تائيد مصوبيطرح ها ‐۲‐۲‐۴جدول 
   طرح يويژگ

  عنوان طرح  کد طرح  تاريخ پذيرش
  /ارائه دهنده 

  اختراع  ابتکار   ارائه دهندگان
مشابه 
  يساز

بهينه 
  يساز

تاريخ 
  يبتصو

 يپژوهشکده بررس
  کننده

کارشناس 
   کنندهيبررس

۱۶/۱۱/۸۲  ۳۰۱۰۲۸۲۰۱۵  (NOT)سيستم فرآورش سيارنفت خام   
شركت مهندسي 
  خسروي‐شازيله  صنايع شيميايي  ۲۴/۱/۸۴          مشاورچگالش

۱۱/۱۱/۸۳  ۳۰۱۲۰۸۳۰۰۵  
ــام    ــوره گـ ــشي كـ ــه آزمايـ ــاخت نمونـ سـ

  ۳رالكترونيكيبردا
  محمدي‐شيرواني  ماهواره  ۱۰/۲/۸۴          علي مبيني

   مرادي‐قيومي  ساخت وتوليد  ۲۱/۲/۸۴          كوروش چرخيان  ويترين متحرك  ۳۰۱۰۷۸۱۰۲۴  ۲۶/۶/۸۱

  ساخت و توليد  ۲۶/۲/۸۴          محمدعلي مرادزاده  مسدودكننده مگنتي مخصوص دريچه كولر  ۳۰۱۰۷۸۳۰۶۳  ۳/۱۲/۸۳
 ‐خوشنويسان
  محمدي

۱۱/۱۱/۸۳  ۳۰۱۲۰۸۳۰۰۶  
فرآيندســـــاخت نمونـــــه آزمايـــــشگاهي 

  نمدآلومينايي
  ماهواره  ۲۷/۲/۸۴         علي صداقت

‐اسماعيليان
  خسروي

 ۷/۱۰/۸۳  ۳۰۱۰۷۸۳۰۴۷  
دستگاه كالباس براتوماتيك همراه باسيـستم      

  ∗ديجيتال
   مرادي‐ايالنلو  ساخت و توليد  ۴/۳/۸۴  -  -  -  -  وحيدسعيدي

   فدايي‐امامي  ساخت و توليد  ۴/۳/۸۴          امين ذهبي  )ريموت(تلويزيون هوشمندميز   ۳۰۱۰۸۸۳۰۱۳  ۲۲/۷/۸۳

  ثاني  معاونت توسعه فناوري  ۲۱/۳/۸۴          فدروس مقامي  جوهر  پرينتر  ۳۰۱۰۲۸۳۰۱۲  ۱۶/۸/۸۳

  خسروي‐ورجاوند  ساخت و توليد  ۲۱/۳/۸۴          شركت پرسي گاز  دستگاه پلمپ شيرو سيلندرگازمايع  ۳۰۱۰۷۸۳۰۲۹  ۷/۸۳/      

  ساخت و توليد  ۷/۴/۸۴          مقصودزارع  فيكساتور لوله ناي  ۳۰۱۰۸۸۳۰۴۰  ۴/۱۲/۸۳
‐عيوض زاده
  محمدي

  اتوماتيك نورباالوپايين اتومبيل   ۳۰۱۰۸۸۱۰۰۳  ۱۰/۲/۸۱
ابوطالب بشكول و روح 

  ماهواره  ۲۸/۴/۸۴          وحيدي اله
‐جمشيدي فر
  محمدي

  مرادي–نياكي   ساخت و توليد  ۲۸/۴/۸۴          محمدباقر ظهراب بيگي  سازمان صداوسيماخودروي برف پيما ويژه   ۳۰۱۰۷۸۳۰۳۸  ۱۹/۷/۸۳

  مرادي‐ايالنلو  ساخت و توليد  ۲۸/۴/۸۴          سيدجوادعرفاني  دستگاه توليد اسپيرال مشبك  ۳۰۱۰۷۸۲۰۳۲  ۹/۱۰/۸۲
  

                                                 
 .گردند ون طرحهاي تائيدي صرفاً بدون ويژگي، تائيدي ميبعضي از طرحهاي مطرح شده در كميسي ∗
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  معاونت توسعه فناوري
  يدفتر حمايت از پژوهش و فناور

  ي مصوب جاريطرح ها ‐۲‐۲‐۵جدول 

  تاريخ
  رديف

  ناظران/ ناظر   يمجر  عنوان طرح  تاريخ پذيرش
  پايان  شروع

  اعتبار طرح  نوع طرح
  )ميليون ريال(

محل تأمين 
  اعتبار

۱  ۲۹/۱/۸۴  
تدوين دانش فني و ساخت پنج قطعه ازمجموعه ستون فرمان اتوبـوس      

  هاي ضميمه مطابق نقشه
  محمد اسماعيليان

آقاي مهندس 
  متحدي

۹/۶/۸۴  ۹/۹/۸۴  
طرح پژوهشي با 

% ۱۰۰تأمين اعتبار 
  بيروني

۲۵۰/۸۵  
شركت 
  چرخشگر

۲  ۹/۵/۸۴  
آسيب شناسي سازماني و خودارزيابي شركت پست جمهوري اسـالمي          

   Efamبا تأكيد بر مدل تعالي كسب و 
  قاسم نرگسي

آقاي مهندس 
  حسين زاده

۵/۲/۸۴  ۵/۲/۸۵  
طرح پژوهشي با 

% ۱۰۰تأمين اعتبار
  بيروني

۵۰۰   
ت شركت پس

جمهوري 
  اسالمي

۳  ۲۵/۴/۸۴  
تدوين پيش نويس قانون حمايت از حقوق شهروندي و ملي مرتبط بـا             

  اينترنت در سطح بين المللي
  ۱/۷/۸۵  ۱/۷/۸۴  آقاي جزني   ميرعمادي

طرح پژوهشي با 
تأمين اعتبار 

  بيروني۱۰۰%
۸۰۰   

مركزتحقيقات 
  مخابرات

  رمقياس نيمه صنعتيتهيه استات منگنز با خلوص كاتاليستي د  ۱۳/۱۲/۸۳  ۴
آرياشيمي  شركت

  دكترسويزي

خانمهامهندس 
شكوهي و مهندس 

  ثاني
۱۰/۲/۸۴  ۱۰/۱۱/۸۵  

نيمه صنعتي 
  حمايتي

  سازمان  ۱۴۹۰

۵  ۲۶/۷/۸۳  
تدوين دانش فني ساخت وتوليد استندمعاينه و جراحي چشم پزشكي،          

  گوش، حلق و بيني
شركت پزشك افزارجهان 

  آقاي اسكندري
  ۱۰/۲/۸۵  ۱۰/۲/۸۴  آقاي دكتر رستمي

نيمه صنعتي 
  حمايتي

  سازمان  ۵۵۰

  سيستم مانيتورينگ و كنترل هوشمند حفاظتي و صنعتي  ۷/۵/۸۳  ۶
شركت گصن پارس 

  دكتر سپهري آقاي
  ۱۰/۱۰/۸۵  ۱۰/۴/۸۴  خانم دكتر برنايي

نيمه صنعتي 
  حمايتي

  سازمان  ۷۲۰،۱

۷  ۸/۱۲/۸۳  
اسـي   كيلـووات وش   ۲۰تدوين دانش فني طراحي و سـاخت دينـامومتر        

  ...مربوطه جهت 
  ابزار  شركت توسعه

  آقاي شريف رضويان
دكتر  آقاي

  سوادكوهي
۲۵/۳/۸۴  ۳/۵/۸۵  

نيمه صنعتي 
  حمايتي

  سازمان  ۲۸۵

  طراحي و ساخت خط توليد چپلت ريخته گري  ۲۵/۱۱/۸۳  ۸
شركت محققان تبريزآقاي 

  دلنواز
آقاي مهندس 
  متحدي

۱/۶/۸۴  ۱/۴/۸۶  
نيمه صنعتي 
  حمايتي

  سازمان  ۷۵۰

  ساخت يك دستگاه سيستم تف جوش ليزري  ۱۴/۹/۸۳  ۹
شركت پردازش به انديش 

  آقاي سيفي
آقاي دكتر 
  اسماعيليان

۱۰/۹/۸۴  ۱۰/۳/۸۶  
نيمه صنعتي 
  حمايتي

  سازمان  ۶۵۰
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  معاونت توسعه فناوري
  يدفتر حمايت از پژوهش و فناور

  ي مصوب جاريطرح ها ‐۲‐۲‐۵جدول 

  تاريخ
  رديف

  ناظران/ ناظر   يمجر  عنوان طرح  تاريخ پذيرش
  پايان  شروع

  اعتبار طرح  نوع طرح
  )ميليون ريال(

محل تأمين 
  اعتبار

  تهيه و توليد اسپري ترميم زخم  ۱۰/۸/۸۴  ۱۰
شركت كيتوتك 

  دكتركردستاني خانم
‐دكترآرامي آقاي

  خانم شكوهي
۱۰/۱۱/۸۴  ۱۰/۵/۸۶  

يمه صنعتي ن
  حمايتي

  سازمان  ۱۳۲۰

  توليد نيمه صنعتي صندلي و تخت توأم دياليز  ۳/۱۲/۸۳  ۱۱
شركت فخرسينا آقاي 

  شيرآقايي
  ۱۰/۱۱/۸۵  ۱۰/۱۱/۸۴  آقاي دكتر اقبال

نيمه صنعتي 
  حمايتي

  سازمان  ۱۰۰۰

  طراحي و ساخت يك دستگاه ساقه خردكن پنبه و ساير بقاياي گياهي  ۱۵/۹/۸۳  ۱۲
رهاد آقاي مهندس ف
  رستمي هيق

آقاي مهندس 
  شريفي

  سازمان  ۴۵  پژوهشي حمايتي  ۱۰/۴/۸۵  ۱۰/۴/۸۴

۱۳  ۲/۹/۸۲  
تهيه و توليدمكمل معدني مركب قابـل حـل و آزادشـدن تـدريجي در               

   SREBشكمبه 
  آقاي دكتر معيني

آقاي دكتر حسيني 
  پژوه

  سازمان  ۴۱  پژوهشي حمايتي  ۱۰/۱۰/۸۵  ۱۰/۲/۸۴

  آقاي محمدشيخ بهايي  نلهاي ديواري بدون آوار سفاليطراحي و ساخت پا  ۲۳/۹/۸۳  ۱۴
آقاي دكتر 
  اسماعليان

  سازمان  ۱۶۰  پژوهشي حمايتي  ۲۵/۳/۸۵  ۲۵/۴/۸۴

  تهيه ابزار شناسايي رفتارهاي آشوبي در سيستم هاي عملي و كاربردي  ۲۶/۷/۸۳  ۱۵
آقاي دكتر 
  محمدباقرمنهاج

  سازمان  ۳۳۰  پژوهشي حمايتي  ۲۰/۹/۸۶  ۲۰/۹/۸۴  دكتر حائري آقاي

  آقاي دكتر مبلي  طراحي وساخت و ارزيابي ماشين شستشو و استخراج روغن از زيتون   ۷/۹/۸۳  ۱۶
خانم دكتر شكراله 

  زاده
  سازمان  ۷۵/۳۵۱  پژوهشي حمايتي  ۱۰/۱۲/۸۶  ۱۰/۶/۸۴

۱۷  ۱۷/۱۱/۸۳  
تعيين مناسب ترين روش هاي كم هزينه و بهينـه سـازي فرآينـدهاي              

  ...توليدي در ايران و
  دكتربامني مقدمآقاي 

آقاي مهندس 
  حسين زاده

  سازمان  ۲۰۰  پژوهشي حمايتي  ۱۰/۹/۸۵  ۱۰/۹/۸۴

  سازمان  ۶۰۰  پژوهشي حمايتي  ۱۰/۱۰/۸۵  ۱۰/۱۰/۸۴  آقاي دكترفتحي  آقاي مهندس فتحعلي  سوئيچ قدرت و تايمر آزمايشگاه قدرت  ۱۵/۷/۸۳  ۱۸
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  يمعاونت  توسعه فناور
  يدفتر حمايت از پژوهش و فناور

  ) ها طرحهاي پژوهشكده ( مصوب خاتمه يافتهيطرح ها ‐۲‐۲‐۶جدول 
  )ارقام به ميليون ريال( 

  تاريخ

ف
دي
ر

  

  ناظران/ ناظر   يمجر  عنوان طرح
  پايان  شروع

  نوع طرح
اعتبار 
  طرح

  محل تأمين اعتبار

۱  
ارائه خدمات مهندسي جهت بررسـي و ارتقـاي كيفـي سيـستم             

  تصفيه فاضالب
  ۳۱/۳/۸۲  ۱/۱۰/۸۰  ادات حسينيدكترس  مهندس قاهري

پژوهشي با تأمين 
  اعتبار بيروني۱۰۰%

  )شركت پلي اكريل(كارفرما  ۸۰

  ۹/۹/۸۴  ۹/۶/۸۴  مهندس متحدي  دكتر اسماعيليان  تدوين دانش فني ساخت و كنترل مجموعه ستون فرمان اتوبوس  ۲
پژوهشي با تأمين 

  اعتبار بيروني۱۰۰%
  )شركت چرخشگر(كارفرما  ۲۵۰/۸۵

۳  
 مطالعات نيتروژن زدايي از پـساب صـنايع پتروشـيمي بـه             انجام

  روش بيوفيلم شناوري
  ۲۳/۴/۸۴  ۲۳/۱۰/۸۲  دكتر مظاهري  دكتر رستمي 

پژوهشي با تأمين 
  اعتبار بيروني۱۰۰%

۲۰۰  
سازمان محيط (كارفرما

  )زيست

۴  
دســتيابي بــه دانــش فنــي آهنگــري قطعــات داراي اســتحكام و 

  ... چقرمگي باال 
  ۳۱/۳/۸۲  ۱۳/۹/۷۹  ر عبداله زادهدكت  دكتر جهازي

پژوهشي با تأمين 
  اعتبار بيروني۱۰۰%

  )وزارت صنايع(كارفرما  ۵۰۰/۱۴۲

۵  
 و طراحي پايلوت    Aw406جداسازي تركيبات آرومات از حالل      

  پلنت مربوطه
  ۱۶/۱۱/۸۲  ۱۶/۲/۸۲  دكترمحمودي  مهندس صادقي

پژوهشي با تأمين 
  اعتبار بيروني۱۰۰%

۱۹۰  
دانه توسعه كشت (كارفرما

  )هاي روغني

  ۲۳/۸/۸۲  ۲۳/۱۰/۸۱  دكتربهنام  مهندس نفيسي  طراحي و ساخت يك دستگاه گرمكن خون  ۶
پژوهشي با تأمين 

  اعتبار بيروني۱۰۰%
۲۵۰/۲۸  

پژوهشگاه (كارفرما
  )پليمروپتروشيمي ايران

  ۹/۱۱/۸۳  ۹/۸/۸۳  دكتر اميني  دكتر سوادكوهي   MF399اصالحات سيستم سوخت رساني تراكتور   ۷
وهشي باتأمين پژ
  اعتباربيروني۱۰۰%

۶۶  
شركت توسعه (كارفرما

  )نيشكر

۸  
اقتصادي تهيه گاز سنتز به روش آسايش جزئي غير ‐بررسي فني

  كاتاليستي از گاز طبيعي
  ۱۹/۵/۸۳  ۱۹/۱۱/۸۲  دكتر شازيله  دكتر ايكاني

پژوهشي با تأمين 
  اعتبار بيروني۱۰۰%

  )پتروشيمي(كارفرما  ۵۰

  ۲۹/۱۲/۸۲  ۱/۸/۸۱ دكتر سادات حسيني   مهندس قاهري  احد بوتاكلرآالكلر پتروشيمي اراكبررسي تصفيه پساب و  ۹
پژوهشي با تأمين 

  اعتبار بيروني۱۰۰%
  )پتروشيمي اراك(كارفرما  ۸۰

  ۱۳/۲/۸۳  ۱/۹/۸۱  مهندس شكوهي  دكتر الياسي  طراحي وساخت كاتاليست بستر ثابت چند منظوره   ۱۰
پژوهشي با تأمين 

  ياعتبار بيرون۱۰۰%
  )پتروشيمي تبريز(كارفرما  ۳۱۰

  ۲/۹/۷۹  ۲/۵/۷۸  دكترمهنازاده  دكتر بهروز فتحي  تهيه و تدوين دانش فني توليد بيس فنل  ۱۱
پژوهشي با تأمين 

  اعتبار بيروني۱۰۰%
  كارفرما  ۵۰۰/۱۸۷
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  يمعاونت  توسعه فناور
  يدفتر حمايت از پژوهش و فناور

  ) ها طرحهاي پژوهشكده ( مصوب خاتمه يافتهيطرح ها ‐۲‐۲‐۶جدول 
  )ارقام به ميليون ريال( 

  تاريخ

ف
دي
ر

  

  ناظران/ ناظر   يمجر  عنوان طرح
  پايان  شروع

  نوع طرح
اعتبار 
  طرح

  محل تأمين اعتبار

  مهندس سعيدآبادي  ) سيليكاژل(تهيه آزمايشگاهي توليد مختلف اكسيد سيليسيم   ۱۲
مهندس داود صادقي 

  تحفا
  سازمان  ۱۹  پژوهشي  ۱/۹/۷۸  ۱/۴/۷۶

  سازمان  ۷۰  پژوهشي  ۱۶/۳/۸۴  ۱۶/۳/۸۳  مهندس شكوهي  مهندس قاهري  بررسي و تعيين روشهاي مناسب تصفيه پسابهاي نساجي  ۱۳

  سازمان  ۴۰۰/۶۲  پژوهشي  ۱۸/۳/۸۴  ۱۸/۳/۸۳  دكتر مهنازاده  دكتر آرمان مهر  ساخت بوتيل كلرايد  ۱۴

  سازمان  ۴۰  پژوهشي  ۲۲/۱۲/۷۸  ۱/۴/۷۳  آقاي محمداميني  دكتر يوسف ياسي  آبي كوچكافزايش راندمان توربين   ۱۵

   LPGبررسي عوامل خوردگي درون كپسولهاي   ۱۶
دكتر آهنگراني و 
  مهندس ورجاوند

دكترسوادكوهي و 
  مشرقي

  سازمان  ۳۵  پژوهشي  ۲۵/۷/۸۰  ۲۵/۷/۷۹

  سازمان  ۳۰۰/۴۸  پژوهشي  ۲۵/۱۲/۸۲  ۲۵/۱۲/۸۱  آقاي عليرضا مشرقي  مداسماعيلياندكتر مح  فريت سوزني–چدن داكتيل با زمينه دو فازي بينايت   ۱۷

۱۸  
بررسي متدولوژي ها و نهادهاي ارزيابي تكنولوژي و انتخاب مدل 

  بهينه براي صنايع 
  سازمان  ۳۰  پژوهشي  ۳۱/۵/۸۳  ۱/۸/۷۸  دكترحميد مهديان  دكترابراهيم معيني

۱۹  
ولتي و توسعه نقش و اهميت بخش خصوصي و نهادهاي غيرد

  تكنولوژي 
دكتر غالمحسين 

  خورشيدي 
  سازمان  ۱۰۵  پژوهشي   ۱/۳/۸۱  ۱/۷/۸۰  دكتر معصوم زاده

  نيروي انساني  متخصص توسعه فناوري  ۲۰
آقاي ميرمهدي 
  سيداصفهاني

  سازمان  ۱۷۰  پژوهشي  ۱/۷/۸۱  ۱/۷/۸۰  دكتر حميدمهديان

  استاندارد ذخيره سازي و بازيابي اطالعات فارسي  ۲۱
يان صفرنويدبخش و آقا

  ترابيان
  سازمان  ۲۵۵  پژوهشي  ۳۰/۸/۸۰  ۱/۹/۷۸  دكتر محمدرضا رزازي

  سعيد جليلي  استاندارد كنترل كيفيت نرم افزار  ۲۲
رضا  دكترسيد محمد
  صدري

  سازمان  ۱۵۰  پژوهشي   ۲۲/۱۲/۷۹  ۲۳/۱۲/۷۸
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  يمعاونت  توسعه فناور
  يدفتر حمايت از پژوهش و فناور

  ) ها طرحهاي پژوهشكده ( مصوب خاتمه يافتهيطرح ها ‐۲‐۲‐۶جدول 
  )ارقام به ميليون ريال( 

  تاريخ

ف
دي
ر

  

  ناظران/ ناظر   يمجر  عنوان طرح
  پايان  شروع

  نوع طرح
اعتبار 
  طرح

  محل تأمين اعتبار

  سازمان  ۲۷۰  مه صنعتيني  ۹/۵/۸۳  ۹/۱۱/۸۱  دكتر فرحاني  دكتر اردكاني  ساخت دستگاه بادسنج سيم داغ  ۲۳

  نيترايدينگ سطوح قطعات فوالدي به كمك پالسما  ۲۴
دكتر دروديان و دكتر 

  هادوي
  سازمان  ۲۵۰  نيمه صنعتي  ۲۹/۱۲/۷۹  ۱۵/۲/۷۸  دكتراسماعيليان

  سازمان  ۸۰۰  نيمه صنعتي  ۱/۸/۸۱  ۱/۸/۷۹  دكترانتظاري  دكتر اميري  گيرنده راديوسوند  ۲۵

  مهندس عباسي قادي  يهيدروكسيد منيزيم ژل داروي  ۲۶
مهندس ملك زاده و 
  خانم دكتر رنجبر

  سازمان  ۵۷۰  نيمه صنعتي  ۱۵/۱۲/۸۰  ۱۵/۱۲/۷۸

  سازمان  ۷۲  پژوهشي   ۲۰/۵/۸۴  ۲۰/۵/۸۳  دكتر مهنازاده  دكترفتحي  سنتز دارويي آزمايشگاهي فنازوپيريدين هيدروكلرايد  ۲۷

  طراحي و  ساخت نيمه صنعتي فيلترهاي كارتريجي  ۲۸
صومه مهندس مع
  عربيان

  سازمان  ۳۸۰  نيمه صنعتي  ۱۵/۱۲/۸۴  ۱۵/۶/۸۳  مهندس قاهري

۲۹  
طراحي و توليد كابين ماشين آالت سنگين كشاورزي و راهسازي 

  ...توسط
  سازمان  ۳۰۰  نيمه صنعتي  ۱/۶/۸۴  ۱/۶/۸۳  هدكتر دشتي زاد  محمدرضا طاهري

  سازمان  ۲۴۰  نيمه صنعتي  ۱۵/۶/۸۴  ۱۵/۶/۸۳  دكتر برنايي  دكتراحمدافشار  سامانه جامع مانيتورينگ و كنترل بر مبناي وب  ۳۰

  سازمان  ۷۰۰  نيمه صنعتي  ۱۰/۹/۸۴  ۱۰/۹/۸۳  دكتر صفوي  مهندس هاشمي   دستگاه گيرنده باندپهن جستجو۵ساخت نيمه صنعتي   ۳۱

۳۲  
طراحي و ساخت دستگاه سيستم ارزياب ديناميك نيروي كف پا          

  و تبديل اطالعات
مهندس نقوي 
  الحسيني

  سازمان  ۵۰۰/۳۷  نيمه صنعتي  ۱۰/۲/۸۴  ۱۰/۸/۸۳  س غازانشاهيمهند

  سازمان  ۱۵۰  نيمه صنعتي  ۵/۲/۸۴  ۵/۷/۸۲  مهندس صباحي  وجودي مهرباني  ساخت سنسورهاي رطوبتي  ۳۳
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  يمعاونت توسعه فناور
  يدفتر حمايت از پژوهش و فناور

  واحد پذيرش طرح ها ‐۲‐۲‐۷جدول 

ف
دي
ر

  

  کارشناس  تاريخ ارجاع  خواستعنوان در  نام واحد ارجاع دهنده
تاريخ 
  يبررس

  توضيحات  ينتيجه بررس

۱  
معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات       

  بهداشتي درماني آذربايجان غربي
اي ابتكاري براي  وسيله« حمايت از طرح

   »...ونتيالسيون
  ۶/۷/۸۴  مهندس محمدي  ۲۳/۶/۸۴

ارسال پرسشنامه طرح 
  تاييدي

 دسـتور العمـل و شـيوه نامـه       مذاكره و توضـيحات در    
  طرحهاي تاييدي، پژوهشي و نيمه صنعتي

  نامه به رياست سازمان  ۲
حمايت از طرح ابداع سيستم انتقال مايعات 

  به ارتفاع زياد
  ۶/۷/۸۴  مهندس فدايي  ۳۰/۶/۸۴

ارسال پرسشنامه طرح 
  تاييدي

مذاكره و توضـيحات در دسـتور العمـل و شـيوه نامـه           
   و نيمه صنعتيطرحهاي تاييدي، پژوهشي

  ۹/۷/۸۴  مهندس محمدي  ۶/۷/۸۴  در خصوص طرح پمپ قلب مصنوعي  اداره كل امور نوآوران و ارزشيابي فناوري   ۳
  ارسال پرسشنامه طرح

  پژوهشي
مذاكره و توضـيحات در دسـتور العمـل و شـيوه نامـه           

  طرحهاي تاييدي، پژوهشي و نيمه صنعتي

۴  
يـه  مدير كل دفتـر امـور پژوهـشي و بهبـود تغذ           *

  وزارت جهاد كشاورزي
حمايت از طرح انواع باندو گاز و توليد 

  دستكش يكبار مصرف
  ۱۳/۷/۸۴  مهندس فدايي  ۲/۷/۸۳

ارسال پرسشنامه طرح 
  تاييدي

مذاكره و توضـيحات در دسـتور العمـل و شـيوه نامـه           
نامـه بـه     ‐طرحهاي تاييدي، پژوهشي و نيمه صنعتي       

  رياست سازمان

  ۲۴/۷/۸۴  مهندس مرادي  ۶/۷/۸۴  حمايت از طرح اولين موتور يك زمانه  و ارزشيابي فناورياداره كل امور نوآوران   ۵
ارسال پرسشنامه طرح 

  پژوهشي

مذاكره و توضـيحات در دسـتور العمـل و شـيوه نامـه           
نامـه بـه   ‐طرحهاي تاييدي، پژوهشي و نيمه صـنعتي       

  رياست سازمان

  فقط ديده بود  ۷/۸/۸۴  مهندس فدايي  ۲۳/۷/۸۴  ز طرح بيماري ايدزحمايت ا  مستقيماً از مجري به معاونت توسعه فناوري  ۶
با انجام توضيحات با مجـري و شـرح روال حمايـت از             

  .سازمان مجري تصميم به بررسي بيشتر گرفتند

  ۱۴/۸/۸۴  مهندس فدايي  ۲۴/۷/۸۴  حمايت ازطرح مرغداري فوق مدرن  از مركز رشد پارك علم و فناوري استان سمنان  ۷
نامه طرح ارسال پرسش

  نيمه صنعتي
مذاكره شـرح روال و دسـتور العمـل طرحهـاي ملـي             

  سازمان

  ۱۵/۸/۸۴  مهندس محمدي  ۷/۸/۸۴  طرح نوعي نمايشگر پوشه باك خودرو   اداره كل امور نوآوران و ارزشيابي فناوري  ۸
ارسال پرسشنامه طرح 

  تاييدي
مذاكره شـرح روال و دسـتور العمـل طرحهـاي ملـي             

  سازمان

۹  
فتـر وزارتـي وزارت علـوم، تحقيقـات و          مديركل د 
  فناوري

  ارسال پرسشنامه پژوهشي  ۱۸/۸/۸۴  مهندس مرادي  ۸/۸/۸۴   سالننصب سقف
بدليل اينكه شماره تماس با مجري در دست نبـود بـا            

  .بررسي مطالب ارسال پرسشنامه ارسال گردد

  ۱۲/۸/۸۴  مهندس فدايي  ۱۰/۸۸/۸۴  چندطرح در زمينه دارو راديولوژي  اداره كل نوآوران و ارزشيابي فناوري  ۱۰
ارسال پرسشنامه طرح 

  پژوهشي 
  مذاكرات تلفني و حضوري

 ٣٨



   عملکرد واحدهای ستادی–فصل دوم                                                                      ۸۴      کارنامه عمومی سال     

  يمعاونت توسعه فناور
  يدفتر حمايت از پژوهش و فناور

  واحد پذيرش طرح ها ‐۲‐۲‐۷جدول 

ف
دي
ر

  

  کارشناس  تاريخ ارجاع  خواستعنوان در  نام واحد ارجاع دهنده
تاريخ 
  يبررس

  توضيحات  ينتيجه بررس

  پژوهشكده صنايع شيميايي  ۱۱
بررسي طرحهاي خانم بهاره كمالي 

  كردستاني
  ۱۲/۸/۸۴  مهندس خسروي  ۲۸/۸/۸۴

ارسال پرسشنامه طرح 
  پژوهشي و تاييدي

  مذاكره تلفني

  ۲۰/۹/۸۴  مهندس صادقي  ۱۲/۹/۸۴  ... و CSSسيستم امنيت و كنترل خودرو  ي فن آوري طرح نوآوران و ارزشيابراداره كل امو  ۱۲
ارسال پرسشنامه طرح  

  پژوهشي
  . تحويل داده شودیپرشسنامه در جلسه حضور

  ۲۷/۱۰/۸۴  دستگاه گرمايش چند منظوره   معاونت اطالعات علمي و نوآوريها  ۱۳
مهندس مشك 

  آبادي
۳/۱۰/۸۴  

ارسال پرسشنامه طرح 
  صنعتي نيمه

 و تـشريح دسـتورالعمل و نحـوه     یبعداز مـذاكره تلفنـ    
  بررسي و شرايط هر يك از نوع طرحها

  ۳/۱۰/۸۴  مهندس صادقي  ۳۰/۹/۸۴  دستگاه گرمايش چند منظوره  اداره كل امور نوآوران و ارزشيابي   ۱۴
ارسال پرسشنامه طرح 

  تاييدي
بـا بررسـی مطالـب ارسـالی        بدليل نبود شماره تماس     

  .مه ارسال گرديد پرسشنا

  ۶/۱۰/۸۴  مهندس محمدي  ۲۱/۹/۸۴  صفحه و ساخت هوشمند شطرنج با قابليت   نوآوران و ارزشيابي راداره كل امو  ۱۵
ارسال پرسشنامه طرح 

  تاييدي
بعد از مذاكره و تشريح شـرايط و بررسـي هـر يـك از             

  انواع طرحها

  ۱۰/۱۰/۸۴  مهندس صادقي  ۱۰/۱۰/۸۴  دحريق هوشمن رباط اطفاء  معاونت اطالعات علمي و نوآوري   ۱۶
ارسال پرسشنامه طرح 
  تاييدي و پژوهشي

بعد از مذاكره و تشريح شـرايط و بررسـي هـر يـك از             
  انواع طرحها

  ۱۷/۱۰/۸۴  مهندس صادقي  ۳/۱۰/۸۴  چند طرح  رياست سازمان  ۱۷
ارسال پرسشنامه طرح 

تاييدي، پژوهشي و نيمه 
  صنعتي

ررسـي هـر يـك از     بعد از مذاكره و تشريح شـرايط و ب        
  انواع طرحها

  ۱۳/۱۰/۸۴  مهندس محمدي  ۳/۱۰/۸۴  پروژه هاي تحقيقاتي  رياست سازمان  ۱۸
ارسال پرسشنامه طرح 

  تاييدي
‐  

  ۱۷/۱۰/۸۴  مهندس صادقي  ۴/۱۰/۸۲  دستگاه عيب ياب خودروهاي انژكتوري  اداره كل امور نوآوران و ارزشيابي فناوري   ۱۹
ارسال پرسشنامه طرح 

  تاييدي
از مذاكره و تشريح شـرايط و بررسـي هـر يـك از            بعد  

  انواع طرحها

  ۱۲/۱۰/۸۴  مهندس فدايي  ۱۷/۹/۸۴  تغيير در موتور آالت واجراي ترافيك جديد  رياست سازمان  ۲۰
ارسال شرح مختصري از 

 جزئيات علمي و فني طرح 

بدليل نبودشماره تماس متقاضي در مدارك ارسـالي و    
ص نبـود   چون مشخصات علمـي و فنـي طـرح مـشخ          

امكان ارسال پرسشنامه و كمـك بـه مجـري در ايـن             
  .مرحله وجودنداشت

 ٣٩
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  يمعاونت توسعه فناور
  يدفتر حمايت از پژوهش و فناور

  واحد پذيرش طرح ها ‐۲‐۲‐۷جدول 

ف
دي
ر

  

  کارشناس  تاريخ ارجاع  خواستعنوان در  نام واحد ارجاع دهنده
تاريخ 
  يبررس

  توضيحات  ينتيجه بررس

  پرسشنامه طرح تاييدي   ۱۸/۱۰/۸۴  مهندس فدايي  ۱۰/۱۰/۸۳  دستگاه اكسوفبتون  پژوهشكده بيوتكنولوژي  ۲۱
مذاكره تلفني با متقاضي و توضيح در خصوص شرايط         

  پذيرش و بررسي هر يك از طرحها

  پرسشنامه طرح تاييدي   ۲۰/۱۰/۸۴  مهندس صادقي  ۱۰/۲/۸۴  دستگاه فيزيوتراپي مفضل زانو  لم و فناوري خراسانمعاون فناوري پارك ع  ۲۲
مذاكره تلفني با متقاضي و توضيح در خصوص شرايط         

  پذيرش و بررسي هر يك از طرحها

۲۳  
ــتهاي    ــري در خواس ــاهنگي و پيگي ــديركل هم م

  مردمي رياست جمهوري
  پرسشنامه طرح تاييدي   ۱۷/۱۰/۸۴  مهندس فدايي  ۳/۱۰/۸۴  تهيه شكالت از آب پنير

مذاكره تلفني با متقاضي و توضيح در خصوص شرايط         
  .پذيرش و بررسي هر يك از طرحها

  پرسشنامه طرح تاييدي   ۵/۱۰/۸۴  مهندس مرادي  ۶/۱۰/۸۴  دستگاه هرس پنوماتيك  اداره كل امورنوآوران و ارزشيابي وزارت علوم  ۲۴
اضي و توضيح در خصوص شرايط      مذاكره تلفني با متق   

  پذيرش و بررسي هر يك از طرحها

  پرسشنامه طرح تاييدي   ۵/۱۱/۸۲  مهندس خسروي  ۲/۱۱/۸۴  بهره برداري از نيروي امواج دريا  اداره كل امورنوآوران و ارزشيابي وزارت علوم  ۲۵
مذاكره تلفني با متقاضي و توضيح در خصوص شرايط         

  پذيرش و بررسي هر يك از طرحها

  اداره كل امورنوآوران و ارزشيابي وزارت علوم  ۲۶
ماشين كف تراش «با قابليت اجراي عمليات 

  »...سيلندر گردان
  پرسشنامه طرح تاييدي   ۲۳/۱۱/۸۲  مهندس مرادي  ۱۶/۱۱/۸۴

مذاكره تلفني با متقاضي و توضيح در خصوص شرايط         
  پذيرش و بررسي هر يك از طرحها

  پرسشنامه طرح تاييدي   ۲۳/۱۱/۸۴  مهندس مرادي  ۱۶/۱۱/۸۴  باطري با تكنولوژي مواد راديواكتيو  رزشيابي وزارت علوماداره كل امورنوآوران و ا  ۲۷
مذاكره تلفني با متقاضي و توضيح در خصوص شرايط         

  پذيرش و بررسي هر يك از طرحها

۲۸  
قائم مقام سازمان نظام مهندسي كشاورزي جهـاد        

  كشاورزي
  پرسشنامه طرح تاييدي   ۲۶/۱۱/۸۴  مهندس فدايي  ۱۵/۱۱/۸۴  دستگاه باال بر درخت خرما

مذاكره تلفني با متقاضي و توضيح در خصوص شرايط         
  پذيرش و بررسي هر يك از طرحها

۲۹  
اداه كل امورنـوآوران و ارزشـيابي فنـاوري وزارت          

  علوم، تحقيقات

نـوعي  «و  »قفل رمـزي ديجيتـال    «سه طرح   
و  »جديدي از كي برد مسطح براي اسـتفاده       

ــز در   « ــويض رمـ ــراي تعـ ــد بـ روش جديـ
  »...قفلهاي

  پرسشنامه طرح تاييدي   ۲۵/۱۱/۸۴  مهندس صادقي  ۱۶/۷/۸۴
مذاكره تلفني با متقاضي و توضيح در خصوص شرايط         

  پذيرش و بررسي هر يك از طرحها

۳۰  
اداه كل امورنـوآوران و ارزشـيابي فنـاوري وزارت          

  علوم، تحقيقات
  پرسشنامه طرح تاييدي   ۲۵/۱۱/۸۴  مهندس محمدي  ۱۶/۱۱/۸۴  ژنراتوربا چرخش ميدان مغناطيسي

پس از مذاكره تلفني و توضيح شرايط و نحوه بررسـي           
  طرحهاي پژوهشي، نيمه صنعتي، تاييدي

 ٤٠
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  يمعاونت توسعه فناور
  يدفتر حمايت از پژوهش و فناور

  واحد پذيرش طرح ها ‐۲‐۲‐۷جدول 

ف
دي
ر

  

  کارشناس  تاريخ ارجاع  خواستعنوان در  نام واحد ارجاع دهنده
تاريخ 
  يبررس

  توضيحات  ينتيجه بررس

  ۳/۱۲/۸۴  مهندس صادقي  ۲۵/۱۱/۸۴  ‐  وزير علوم، تحقيقات و فناوري  ۳۱
نامه جهت تماس و شرح 

  طرح
 در مـورد    بدليل اينكه شماره تمـاس نبـود و در نامـه          
  .مشخصات علمي، فني فقط نامه ارسال گردد

  اداره كل امورنوآوران و ارزشيابي وزارت علوم  ۳۲
طراحي سيستمي كه قادراست با انتقال وزن 

  خودرو
  ۱۳/۳/۸۴  مهندس محمدي  ۲۴/۱۱/۸۴

نامه به مديركل 
  امورنوآوران

با توجه به اينكه طرح مشابهي قبالً در سـازمان تاييـد            
  .دد منتفي گرديدبررسي مج. شد

  از رياست سازمان   ۳۳
يخ حاوي گاز خنثي مايع شده جهت 

  ...تسريع
  پرسشنامه طرح تاييدي  ۱۵/۱۲/۸۴  مهندس مرادي  ۸/۱۲/۸۴

پس از مذاكره تلفني و توضيح شـرايط نحـوه بررسـي            
  .طرحهاي پژوهشي، نيمه صنعتي، تاييدي

۳۴  
مــدير كــل محتــرم دفتــر پژوهــشي و فنــاوري و 

  ت صنايعآموزشي وزار
  ‐  موتور خودگردان

مهندس مشك 
  آبادي

  پس از مذاكره تلفني و حضوري پرسشنامه طرح پژوهشي   ۲۰/۱۲/۸۴

  پرسشنامه طرح تاييدي  ۲۴/۱۲/۸۴  مهندس صادقي  ۱۱/۱۱/۸۴  كاله ايمني و تجهيزات كامل موتور سيكلت  اداره كل امورنوآوران و ارزشيابي وزارت علوم  ۳۵
كان مذاكره تلفني با مجري     بدليل نبودشماره تماس ام   

  .وجود نداشت

  اداره كل امورنوآوران و ارزشيابي وزارت علوم  ۳۶
كاله ايمني مغناطيسي مجهز به چراغ سبز 

  مغناطيسي
  پرسشنامه طرح تاييدي  ۲۳/۱۲/۸۴  مهندس صادقي  ۱۱/۱۱/۸۴

بدليل نبودشماره تماس امكان مذاكره تلفني با مجري        
  .وجود نداشت

  مذاكره تلفني با مجري  پرسشنامه طرح تاييدي  ۲۸/۱۲/۸۴  مهندس فدايي  ۲۱/۱۲/۸۴  ساخت كوارتز كارخانه تيك و تاك  رياست سازمان  ۳۷

۳۸  
ــاهنگي و پيگيــــري   مــــديركل محتــــرم همــ

  درخواستهاي مردمي رياست جمهوري
  مذاكره تلفني با مجري  پرسشنامه طرح تاييدي  ۲۸/۱۲/۸۴  مهندس محمدي  ۲۳/۱۲/۸۴  اختراع

    ‐  ۲۳/۱۲/۸۴  مهندس صادقي  ۲۲/۱۲/۸۳  كشف اندام هوشمند   امورنوآوران و ارزشيابي وزارت علوماداره كل  ۳۹

  ۱۹/۱/۸۵  بررسي چند طرح  اداره كل امورنوآوران و ارزشيابي وزارت علوم  ۴۰
مهندس مشك 

  آبادي
  پرسشنامه طرح تاييدي  ۲۰/۱/۸۵

پس از مذاكره و توضيحات دستورالعمل و شيوه نامـه          
  ي، نيمه صنعتي، تاييديطرحهاي پژوهش

  
  

 ٤١
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  يعاونت توسعه فناورم
  ي حمايت از پژوهش و فناوردفتر

از   طرحهاي متقاضي تسهيالت  صندوق مالي توسعه تكنولوژي ‐٢‐٢‐٨جدول 

  )ميليون ريال(

ف
دي
ر

  

  عنوان طرح
نام ونام خانوادگي 

  مجري
  پژوهشكده

اعتبارمصوب 
  سازمان

اعبتارمصوب 
  صندوق

  مالحظات

    ٤٠  ١٥٠  مكانيك  اصغر غياثوند   چهارمحوره كانه زندستگاه دريل  ١

    ١٢٠  ١٢٠  مكانيك  علي عسگري  طراحي وساخت سوپاپ دود و هوا  ٢

    ٢٠٠  ٢٠٠  حمايتي  سيدحسين قرشي  طراحي و ساخت مكانيزم توليد با مولتي فرمينگ  ٣

    ١٠٠  ١٠٠  گيالن  كريم آموزگار  خط توليد ريبون مصرفي پرينترهاي سوزني  ٤

    ١٠٠  ١٠٠  حمايتي  محمدعلي مرادزاده  ننده مگنتي مخصوصمسدودك  ٥

  در صندوق راكد اعالم شده  ‐  ٢٥٠  حمايتي  فهيمه رحمانيانپور  نمونه سازي سيستم پيشگيري از كمبودگاز اكسيژن  ٦

  در دست بررسي در صندوق    ٢٠٠  خراسان  سيدجوادعرفاني  دستگاه توليد اسپيرال مشبك  ٧

  در دست بررسي در صندوق    ١٥٠  حمايتي  فدروس مقامي  جوهر پرينتر  ٨

  اند مجريان طرح انصراف داده  ‐  ١٠٠  گيالن  آقايان بشكول و وحيدي  اتوماتيك نور باال و پائين اتومبيل  ٩

  .بعلت داشتن چك برگشتي با تصويب طرح در صندوق مخالفت شد  ‐  ١٠٠  )حمايتي(اصفهان  احمدعليزاده  دستگاه جوش لوله هاي پلي پروتيلين  ١٠

  )درصندوق(دردست بررسي  ‐  ٢٠٠  حمايتي  رسول سلطانيان  دستگاه روتوپرس  ١١

  .بدليل عدم پيگيري مجري در دفتر راكد اعالم شد  ‐  ‐  حمايتي  رامين نوبهاري  توليد كليد سيستم الكترونيكي هشدار زلزله  ١٢

  در دستوركار صندوق    ٢٠٠  حمايتي  حميد توكلي  دستگاه تنش زدايي رايانه اي  ١٣

  در دستوركار صندوق    ٢٠٠  حمايتي  فريدون كمالي دهقاني  ساخت فيلترهولدرهاي غشايي  ١٤

 ٤٢
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 ٤٣

  يمعاونت توسعه فناور
  يدفتر حمايت از پژوهش و فناور

  مقاالت علمي ارائه شده ‐٢‐٢‐٩جدول 
  

  ناشر  محل ارائه  تاريخ انتشار  نام ارائه دهندگان  عنوان مقاله  رديف

ها SMEن موانع حمايت از مقايسه تطبيقي و شناسايي مهمتري  ١
  در ايران

  محمدتقي انصاري
  ايرج غفارزاده

  ٨٤آذر 
نهمين كنگره سراسري همكاريهاي دولت، دانشگاه و 

  صنعت براي توسعه ملي
 سازمان پژوهشهاي علمي و ‐دبيرخانه همايش

  صنعتي ايران

  تحقيقات كاربردي بستر مناسب كارآفريني  ٢
  محمدتقي انصاري
  ايرج غفارزاده

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن  همايش ملي كارآفريني  ٨٤ند اسف

  توسعه كارآفريني با تأكيد بر زنان محقق كارآفرين  ٣
  محمدتقي انصاري
  نوشين فدايي عامل

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن  همايش ملي كارآفريني  ٨٤اسفند 
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 ٤٤

  يمعاونت توسعه فناور
  

لي۲
ي حمايت از پژوهش و فناوردفتر 

  ١ الت ناجاي معرفي شده جهت استفاده از تسهيفه عموميختگان و نخبگان وظيست فره ‐۲‐‐۱۰ جدول

يرد
  ف

 ينام ونام خانوادگ
  يمتقاض

  يتاريخ معرف   شده تحت عنوانيمعرف  عنوان طرح

  رسول آقاجانپور مقدم  ۱
 و شبكه RFIDپلمب الكترونيكي بر مبناي 
  اينترنت

  ۱۷/۵/۸۴  مخترع

   پورييمحمد رضا  ۲
 و شبكه RFIDپلمب الكترونيكي بر مبناي 
  اينترنت

  ۷/۶/۸۴  مخترع

  دستگاه تراش مداد   فريروز افضليپ  ۳
  مبتکر

  )ين جشنواره جوان خوارزميرتبه اول اول(
۲۲/۵/۸۴  

  قطعه ساز  ي برهانيعل  ۴
  مبتکر

  )ي خوارزمين المللين جشنواره بيرتبه دوم دهم(
۹/۷/۸۴  

  شكاريعينك خودكار جو  ينيمحمد عابد  ۵
  مبتکر

  )ين جشنواره جوان خوارزميرتبه اول ششم(
۲۸/۸/۸۴  

۶  
 دشت يدين جاويحس

  اضيب
  عينك خودكار جوشكاري

  مبتکر
  )ين جشنواره جوان خوارزميرتبه اول ششم(

۲۸/۸/۸۴  

  طراحي صحنه   زادهيرضا مهد  ۷
  مبتکر

 ي تئاتر دانشگاهين المللين جشنواره بيرتبه اول هفتم(
  )فجر

۵/۹/۸۴  

  طراحي و ساخت خودرو باگي  ي زاهد انارکيعل  ۸
  مبتکر

  )ين  جشنواره جوان خوارزميرتبه سوم پنجم(
۱/۹/۸۴  

  دستگاه اعمال رنگ بصورت اتوماتيك  يرضا الوانچيعل  ۹
  مبتکر

   )ي کاردانيي بخش دانشجويرتبه اول کشور( 
۳/۱۰/۸۴  

  دو ساالنه نوازندگي پيانو  ان آزادهيپو  ۱۰
  مبتکر

  )اني دانشجويقين جشنواره موسيرتبه سوم پنجم(
۲۷/۱۰/۸۴  

  طراحي و ساخت دستگاه ميكسر ستلر  ين فرهاديرحسيام  ۱۱
  مبتکر

ن جشنواره جوان ي هفتمي کاربرديرتبه دوم پژوهشها( 
  )يخوارزم

۲۶/۱۰/۸۴  

  دامون سودبخش  ۱۲
طراحي ، ساخت و اعتبار سنجي يك 

دستگاه لقي سنج مفصل زانو براي تشخيص 
  ربدري قدامي زانوپارگي رباط ض

 مبتکر
  )ين جشنواره جوان خوارزميرتبه دوم  ابتکار هفتم( 

۲۶/۱۰/۸۴  

۱۳  
  انيدرضا پورقاضيحم

  ياصفهان
  ۲/۱۱/۸۴  مبتکر فرموالسيون رنگهاي تركدار تزئيني

  ي اماميمحمد مهد  ۱۴
توليد فرمانهاي بالدرنگ در ماشينهاي 

CNCبر اساس منحنيهاي پارامتريك   

  مبتکر
ن جشنواره جوان ي هفتمي توسعه ايول پژوهشهارتبه ا( 

 )يخوارزم
۴/۱۱/۸۴  

  )پنوماتيك(هرس اتوماتيك   يمحمدباقر زروج شعبان  ۱۵
  مبتکر

  )ين جشنواره جوان خوارزميرتبه سوم هفتم( 
۹/۱۱/۸۴  

  حسام ذوالفنون  ۱۶
طراحي و ساخت جعبه دنده همساز 

  زنجيري
  ۱۱/۱۱/۸۴  مبتكر

   پوريمان تقيپ  ۱۷
بديل انرژي ثقل به انرژي دستگاه ت

  الكتريكي
  مبتکر

۱۲/۱۱/۸۴  
  

                                                 
١
 سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران بعنوان يكي از ارگانهايي كه مجاز به معرفي افرادي تحت عناوين مخترع يا مبتكر مي باشـند انتخـاب                             ناجا ،   ۱۹/۳/۸۴  مورخ      ۱۱/۷/۰۳/۴۰۲/۱/۲۳ازتاريخ ابالغ نامه شماره      

دراين راستا از مرداد ماه سال جاري تقاضاي كتبي متقاضيان جهت استفاده از تسهيالت مربوطه مورد بررسي و كارشناسيهاي الزم دردفتر حمايت از پژوهش و فناوري قرار گرفته و افـرادي بـه شـرح ذيـل                      شده است ،  
 .جهت استفاده از تسهيالت مربوطه معرفي شده اند



  دهای ستادی عملکرد واح–فصل دوم                                                                 ۸۴      کارنامه عمومی سال     

 ٤٥

  يمعاونت توسعه فناور
  ي حمايت از پژوهش و فناوردفتر 

  ١ الت ناجاي معرفي شده جهت استفاده از تسهيفه عموميختگان و نخبگان وظيليست فره ‐۲‐۲‐۱۰ جدول

يرد
  ف

 ينام ونام خانوادگ
  يمتقاض

  يتاريخ معرف   شده تحت عنوانيمعرف  عنوان طرح

۱۸  
محمدحسين حسين 

   نژاد
  باركدخوان و برگ آزمون خوان

  مبتكر
  رتبه سوم برگزيده جشنواره دانش آموزي

۲۲/۱۲/۸۴  

  بيژن عباسي آرند  ۱۹
آناليزپترن تشعشعي آنتنهاي پنجره اي واقع 

  در مجاورت سطح زمين غيركامل
  مبتكر

  مين جشنواره جوان خوارزميرتبه دوم پنج
۳/۱۲/۸۴  

  ۲۴/۱۲/۸۴  رتبه دوم ششمين جشنواره هنرهاي  تجسمي  نقاشي زمينه طراحي با ذغال  عباس دارايي  ۲۰

۲۱  
مهندس سلطاني 

  گيشيني
  ۲۴/۱۲/۸۴  رتبه اول اولين جشنواره جوان خوارزمي  بررسي امواج صوتي بر گياه گندم

  

                                                 
  ١   

 سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران بعنوان يكي از ارگانهايي كه مجاز به معرفي افرادي تحت عنـاوين مختـرع يـا مبتكـر مـي باشـند                                ناجا ،   ۱۹/۳/۸۴  مورخ      ۱۱/۷/۰۳/۴۰۲/۱/۲۳ازتاريخ ابالغ نامه شماره     
طه مورد بررسي و كارشناسيهاي الزم دردفتر حمايت از پژوهش و فناوري قرار گرفته و افرادي به شـرح      دراين راستا از مرداد ماه سال جاري تقاضاي كتبي متقاضيان جهت استفاده از تسهيالت مربو                انتخاب شده است ،   

 .ذيل جهت استفاده از تسهيالت مربوطه معرفي شده اند
 



   عملکرد واحدهای ستادی–                                                            فصل دوم                                    ۸۴      کارنامه عمومی سال        

 ٤٦

  معاونت توسعه فناوری
  اريابی و تجاری سازیزبا,دفتر ارتباط با صنعت 

   انجام شدهاقدامات   و برنامه های مصوباهم وظايف

 برقراری ارتباط با صـنايع و مراکـز اقتـصادی           ‐١
  جهت دريافت نيازهای پژوهشی و فناوری آنها

   تدوين چارچوب اوليه –تشکيل گروه ارتباط با صنعت و پروژه يابی  
  :پيگيري و دريافت 

  .اولويت هاي پژوهشي ارگانهاي زيست محيطي كشور 
  .١٣٨٤اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال  
  ).ويرايش اول و دوم(اولويت هاي پژوهشي شركت پشتيباني ساخت و تهيه كاالي نفت تهران  
  .ز صنعتي استاناولويت هاي تحقيقاتي استان گلستان از استانداري، بانك ها، دانشگاه و مراك 
  ).مجتمع مس سرچشمه(پروژه هاي تحقيقاتي شركت ملي صنايع مس ايران  
پروژه فاز شناخت و راه اندازي مركز اطالع رساني ساخت و توليد كاال و تجهيزات نفت، گاز و پتروشيمي                    

  .شركت ملي نفت ايران
  .همايش ملي كارآفريني 
  .داردهاي مليمقوله استانداردسازي و ترفيع محتواي فني استان 

 برقراری ارتباط با دانشگاهها و مراکز پژوهشی ‐٢
ــه و     ــه يافت ــای خاتم ــروژه ه ــت پ ــت درياف جه

  توانمنديهای آنها

درخواست سهميه از وزارتخانه هاي صنايع و معادن، نيرو، ارتباطـات و فنـاوري اطالعـات، راه و ترابـري،            
  ...مسكن و شهرسازي و 

   دانشگاه سراسري كشور٥٠وزارتخانه ها به بيش از اختصاص سهميه هاي گرفته شده از  
تهيه فرم هاي ارزشيابي كارآموزان و اساتيد كـارآموزي و محـل كـارآموزي و ارسـال بـه دانـشگاه هـا و                         

  وزارتخانه ها
  جايابي حدود پنج هزار دانشجو دانشگاههاي كشور در مراكز صنعتي 

   نيازسنجی پژوهشی و فناوری کشور‐٣

 نگره سراسري همكاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه مليبرگزاري نهمين ك 
  پيگيري تهيه نرم افزار كارآموزي از دفتر فناوري اطالعات 
  ١٣٨٥اجراي آزمايشي نرم افزار كارآموزي در ارديبهشت ماه  
   نرم افزار كارآموزيDemoاجراي  
اهنگي در هر چه بهتر كردن نـرم افـزار          تماس با مسئوالن دفاتر ارتباط با دانشگاه وزارتخانه ها جهت هم           

  كارآموزي

 فراهم کردن زمينه هـای انتقـال اطالعـات و           ‐٤
دانش فنی طـرح هـای خاتمـه يافتـه سـازمان و           
ساير مراکز علمی و پژوهشی به صـنايع و مراکـز           

  اقتصادی

 افـراد    بـار  ٧ مرتبه بازديد صنايع از مجتمع و سـازمان صـورت گرفتـه اسـت و در مقابـل                    ٧در اين مورد     
شركت فيلـور، انجمـن تجهيـزات صـنعت         : مورد اول . متخصص سازمان نيز از صنايع بازديد بعمل آوردند       

، مركـز  )مگـا (نفت ايران سه بار، شركت خودروسازي سايپا، شركت مشاورين گـسترش الكترونيـك ايمـا               
  .فناوري آموزش نزسا

كت صنايع چوب كاج ايـران، شـركت        بانك صنعت و معدن، صنايع دندانپزشكي فخر سينا، شر        : مورد دوم  
 در ايـران، شـركت   UNIDOصنايع پالستيك ساپل، سازمان گسترش و نوسـازي صـنايع ايـران، دفتـر           

  .طراحي مهندسي گروك
  ).قراردادها(ساماندهي همكاري هاي متقابل سازمان با صنايع پس از بازديدهاي فوق  

 شناسائی و فراهم آوردن زمينه های انتقال و         ‐٥
  اوريهای خارجی مورد نياز صنايع کشورجذب فن

   ٢‐٢‐١٤ جدولبه شرح  
  ٢‐٢‐١٥ جدولبه شرح  

 پشتيبانی فنـی و مـشاوره ای جهـت تـدوين            ‐٦
دانش فنی طرح ها بوسيله مجريان طرح هـا بـر           

  اساس الگوی خاص

ارد انونی مـو  ـــ اتی و درج مفـاد ق     ـه آئين نامه و مصوب نمودن آن جهت انعقـاد قراردادهای تحقيقــ           ـتهي 
 بيمه ای و مالياتی

   اقتصادی و حقوقی به مجريان– مورد مشاوره فنی ٣٠ارائه حدود  
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 ٤٧

  معاونت توسعه فناوری
  اريابی و تجاری سازیزبا,دفتر ارتباط با صنعت 

   انجام شدهاقدامات   و برنامه های مصوباهم وظايف

 بازاريابی جهت فناويهای توليدشـده و آمـاده         ‐٧
  بهره برداری با تعيين شرايط عرضه

  بازاريابي طرحهاي
  گلدانهاي كاغذي 
  همودياليز 
  راديو سوند 

 قيمت گـذاری بـرای فناوريهـای قابـل بهـره            ‐٨
  با تعيين شرايط عرضهبرداری 

  

ايجاد و توسعه بانک اطالعات عرضه و تقاضای        ‐٩
  فناوری در کشور

  

 مديريت پروژه هـای تجـاری سـازی نتـايج           ‐١٠
  پژوهشها و فناوريها

 مورد قرارداد که بعضی از آنها بـه داليلـی از طـرف کارفرمـا و                 ١٧حل و فصل و اختتام و تصفيه حساب          
 .مجری معوق مانده است 

  جلسات رفع اختالف, ی موارد مربوط به مشکالت طرح های بيرونی از پرداخت ماليات و بيمه پيگير 
  

 تهيه و تدوين قراردادهای طرح های مرتبط        ‐١١
  با وظايف دفتر

  :شامل,  مورد قرارداد طرح تحقيقاتي و ارائه خدمات منعقد شده است ٨
  .تدوين دانش فني و ساخت مجموعه ستون فرمان اتوبوس 
  .COEX-3مه نويسي سيستم كنترل ماشين برنا 
در لوازم خانگي كنترل هوشـمند      . COEX-3تهيه نقشه هاي برق و كنترل و تدوين دانش فني ماشين             

  .مصرف گاز
  ".شبيه ساز محيط"بهره برداري از فضا و امكانات فني براي اجراي پروژه  
  .بهره برداري از فضا و امكانات فني، توسط شركت پانيذ 
مواد موجود در پساب ورودي به سيستم تصفيه فاضالب بيولوژيك شركت پتروشيمي آبـادان و               شناسائي   

  .بررسي ميكروارگانيسم هاي تجزيه كننده آنها
  حمايت از برگزاري كارگاه آموزشي جنبي كنگره نهم با وزارت صنايع  

 انجام کليه امور اجرائـی فراينـد بازاريـابی و           ‐١٢
   فناوريهاتجاری سازی نتايج پژوهشها و

   جلسه داخلي١٥تهيه ويرايش اول شيوه نامه تجاري سازي پس از تشكيل  
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 ٤٨

  معاونت توسعه فناوری
  اريابی و تجاری سازیزبا,دفتر ارتباط با صنعت 

   انجام شدهاقدامات   و برنامه های مصوباهم وظايف

 تعيين الزامات و مشخصات فنی و مهندسی        ‐١٣
  طرح های تجاری سازی

  

 نظارت بـر تکميـل مـستندات طـرح هـای            ‐١٤
  تجاری سازی

  

 جستجوی منابع مالی و اعتباری مناسـب و         ‐١٥
 تجـاری   کارآفرينان ريسک پذير برای طرح هـای      

  سازی
  در دست اقدام 

 تالش در جهت ايجاد بازار عرضه و تقاضای         ‐١٦
  فناوری

  در دست بررسي 

 تهيه گزارشات و آمار و اطالعات مورد نيـاز          ‐١٧
  معاون توسعه فناوری و واحدهای ذيربط

سـال،   ماهه، يكساله، برنامه هاي دفتر، گزارش عملكرد و فعاليت هاي دفتر در طـول  ٦تهيه كارنامه هاي     
  .Word, Excel, Power pointشاخص ها  بصورت 

  .تهيه صورتجلسات جلسه هاي دفتر در موارد مختلف 

   ساير امور محوله‐١٨

  شركت در سمينارها، بازديد از نمايشگاهها 
   غذائي موسسه استاندارد ايرانCODEXاقدام براي حضور پژوهشگران متخصص دركميته فني  
صص و محققين درمورد طرح و ايده آنها و همكاري در جهت بهره بـرداري از     برقراري ارتباط با افراد متخ     

  . توان علمي آنها
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 ٤٩

  معاونت توسعه فناوری
  بازار يابی و تجاری سازی, دفترارتباط با صنعت 

  دانشگاه هاظرفيتهای درخواست شده و تخصيص يافته کارآموزی ‐۲‐۲‐۱۱ جدول
  کاردانی  کارشناسی

  دانشگاه  رديف
  درصد  تخصيص يافته  درخواست شده  درصد  تخصيص يافته  درخواست شده

  ‐  ‐  ‐  ۳۵  ۱۳۹  ۳۶۳  صنعتی سهند تبريز  ۱
  ‐  ‐  ‐  ۵۰  ۵۱  ۱۰۲  شهرکرد  ۲
  ‐  ‐  ‐  ۲۱  ۲۲  ۱۰۵  اميرکبير تفرش  ۳
  ‐  ‐  ‐  ۲۹  ۱۷۳  ۶۰۲  اروميه  ۴
  ‐  ‐  ‐  ۱۰۰  ۵۷۸  ۳۷۴  اهواز  ۵
  ‐  ‐  ‐  ۵۹  ۱۶۸  ۲۸۵  اصفهان  ۶
  ‐  ‐  ‐  ۸۰  ۱۰۰  ۱۲۵  شهيدبهشتی  ۷
  ‐  ‐  ‐  ۱۰۰  ۱۵  ۱۴  منابع طبيعی گرگان  ۸
  ‐  ‐  ‐  ۳۹  ۱۲۹  ۳۳۰  شيراز  ۹
  ‐  ‐  ‐  ۳۶  ۲۱۴  ۶۰۰  يزد  ۱۰
  ۱۰۰  ۴۱  ۴۰  ۴۲  ۹۶  ۲۳۰  )ع(امام حسين   ۱۱
  ‐  ‐  ‐  ۳۰  ۱۳۶  ۴۶۱  خواجه نصير الدين طوسی  ۱۲
  ‐  ‐  ‐  ۱۰۰  ۱۰۱  ۸۴  تربيت دبير شهيد رجائی  ۱۳
  ‐  ‐  ‐  ۶۳  ۳۹  ۶۲  صنعتی شريف  ۱۴
  ۰  ۰  ۴۱  ۴۳  ۴۰۵  ۹۴۴  هيد باهنر کرمانش  ۱۵
  ۱۰۰  ۳۶۵  ۱۰۸  ۲۰  ۱۷  ۸۴  ياسوج  ۱۶
  ‐  ‐  ‐  ۱۰۰  ۱۱۵  ۱۰۰  هرمزگان  ۱۷
  ۱۰۰  ۵۶۰  ۲۵۱  ۷۲  ۲۰۵  ۲۸۵  بيرجند  ۱۸
  ‐  ‐  ‐  ۴۸  ۴۵  ۹۴  شاهد  ۱۹
  ‐  ‐  ‐  ۷۸  ۴۳۶  ۵۵۸  فردوسی مشهد  ۲۰
  ‐  ‐  ‐  ۳۰  ۲۸۹  ۹۵۳  علم و صنعت  ۲۱
  ‐  ‐  ‐  ۴۵  ۱۴۰  ۳۱۰  کاشان  ۲۲
  ‐  ‐  ‐  ۶۴  ۴۷۱  ۷۳۳  صفهانصنعتی ا  ۲۳
  ‐  ‐  ‐  ۱۴۳  ۱۸۹  ۱۳۲  الزهراء  ۲۴
  ‐  ‐  ‐  ۴۰  ۲۵۲  ۶۳۴  تهران  ۲۵
  ۳۶  ۱۵  ۴۲  ۳۰  ۱۷۰  ۵۶۶  صنعتی شاهرود  ۲۶
  ‐  ‐  ‐  ۲۸  ۳۳۸  ۱۱۹۱  صنعتی اميرکبير  ۲۷
  ‐  ‐  ‐  ۵۱  ۲۶۵  ۵۲۰  تبريز  ۲۸
  ‐  ‐  ‐  ۱۰۰  ۲۸  ۱۳  تربيت معلم تهران  ۲۹
  ‐  ‐  ‐  ۴۱  ۱۲۳  ۳۰۳  سمنان  ۳۰
  ۱۰۰  ۶۲  ۴۷  ۱۰۰  ۲۹  ۲۵  لرستان  ۳۱
  ‐  ‐  ‐  ۶۲  ۶۶  ۱۰۷  بين المللی امام خمينی  ۳۲
  ‐  ‐  ‐  ۴۱  ۲۱۱  ۵۱۶  سيستان و بلوچستان  ۳۳
  ‐  ‐  ‐  ۱۰۰  ۱۱۰  ۹۹  تربيت معلم آذربايجان  ۳۴
  ‐  ‐  ‐  ۱۰۰  ۳۰  ۲۲  زنجان  ۳۵
  ‐  ‐  ‐  ۹۵  ۱۵۳  ۱۶۱  رازی  ۳۶
  ۱۰۰  ۱۸۱  ۱۱۴  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  تربيت معلم سبزه وار  ۳۷
  ۰  ۰  ۲۴  ۳۱  ۱۲۵  ۴۰۰  مازندران  ۳۸
  ‐  ‐  ‐  ۱۰۰  ۱۱۵  ۵۹  بوعلی سينا  ۳۹
  ۵۲  ۶۰۸  ۱۱۶۵  ‐  ۱۵۹۷  ‐‐‐  برخی از مراکز آموزشی  ۴۰

  ۱۰۰  ۱۸۳۲  ۱۸۳۲  ۶۳  ۷۸۸۵  ۱۲۵۷۶  جمع
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 ٥٠

  معاونت توسعه فناوری
  بازار يابی و تجاری سازی, دفترارتباط با صنعت 

  ازمانهاظرفيتهای درخواست شده و تخصيص يافته کارآموزی س ‐۲‐۲‐۱۲ جدول
  
  کاردانی  کارشناسی

  سازمان  رديف
  درصد  تخصيص يافته  درخواست شده  درصد  تخصيص يافته  درخواست شده

  ۷۶  ۱۰۶۶  ۱۴۰۰  ۹۶  ۳۷۳۶  ۳۹۰۰  صنايع و معادن  ۱
  ۷  ۲۸۲  ۳۸۴۳  ۶۷  ۲۵۵۲  ۳۸۳۶  نيرو  ۲
  ۱۰۰  ۲۶۱  ۲۳۹  ۹۸  ۹۵۶  ۹۷۵  ارتباطات و فناوری اطالعات  ۳
  ۸۲  ۱۸۹  ۲۳۲  ۸۵  ۲۵۱  ۲۹۶  نفت  ۴
  ۸۵  ۲۸  ۳۳  ۹۱  ۲۸۳  ۳۱۲  راه و ترابری  ۵
  ۰  ۰  ۰  ۱۰۰  ۵۹  ۵۹  مرکز ملی تحقيقات علوم پزشکی کشور  ۶
  ۱۰۰  ۶  ۶  ۷۶  ۴۸  ۶۳  مسکن و شهر سازی  ۷

  ۳۲  ۱۸۳۲  ۵۷۷۵  ۸۴  ۷۸۸۵  ۹۴۴۱  جمع

  
  
  
  
  
  



   عملکرد واحدهای ستادی–فصل دوم                                                              ۸۴      کارنامه عمومی سال     

 ٥١

  

  معاونت توسعه فناوری
  بازاريابی و تجاری سازی, دفتر مرکزی ارتباط با صنعت 

  ون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشوراجرای قان ‐۲‐۲‐۱۳ جدول
  

  ارزش ريالی  نتيجه بررسی
  دستگاه متقاضی  تعداد  عنوان تجهيزات  رديف

زمينه 
  تخصصی

مجوز   تاريخ پاسخ  تقاضاتاريخ 
  ورود

عدم 
  موافقت

  ارزش افزوده  ١هزينه شده
  ٢)صرفه جوئی ارزی(

۱  
 ۳۰ سيستم توليد هيدروژن به ظرفيت توليدي حداقل

Nm3/h درصد۹۹/۹۹ با خلوص  
  ‐  ‐    √  ۱۴/۱۲/۱۳۸۴  ۱۱/۷/۸۴  یيايميع شيصنا  سازمان انرژيهاي نو ايران  ‐

 ,AP15Lلوله هاي جداري چاه طبق استاندارد  ۲
AP15CT 

  ‐  ‐      در دست بررسي  ۶/۶/۸۴  کيمکان  سازمان انرژيهاي نو ايران   نفر۳۶۹۸۵

 ,API چاهي طبق استانداردهاي طراحي رتجهيزات س  ۳
ANSI 

  ‐  ‐      "           "  ۶/۶/۸۴  "  سازمان انرژيهاي نو ايران   عدد۱۳

  ‐  ‐      "           "  ۶/۶/۸۴  "  ‐  مجموعه ۳  ابزار چاه پيمايي  ۴

  ‐  ‐      "           "  ۱۸/۸/۸۴  مخابرات  شركت مخابرات ايران  ‐  ، كافو، ماژول با كانكتورهاي جديدMDFترمينالهاي   ۵

  ‐  ‐    √  "           "  ۱۰/۵/۸۵  "  شركت فناوري اطالعات  ‐   شبكه ديتاي كشورEdge و Core تجهيزات اليه هاي  ۶

  
  
  
  
  

  
                                                 

 در صورت مجوز ورود ١
 در صورت عدم موافقت با خريد ٢



   عملکرد واحدهای ستادی–فصل دوم                                                              ۸۴      کارنامه عمومی سال     

 ٥٢

  معاونت توسعه فناوری
  بازاريابی و تجاری سازی, دفتر مرکزی ارتباط با صنعت 

  اجرای قانون خريد دانش فنی از خارج از کشور ‐۲‐۲‐۱۴جدول 

  ارزش ريالی  نتيجه بررسی
  تاريخ پاسخ  تقاضاتاريخ   خصصیزمينه ت  دستگاه متقاضی  عنوان دانش فنی  رديف

مجوز 
  ورود

عدم 
  موافقت

  ١هزينه شده
  ارزش افزوده

  ٢)صرفه جوئی ارزی(

 Fluidized Catalytic Cracking unitكت كراكر   ۱
شركت ملي مهندسي و 
  ساختمان نفت ايران

  ‐  ‐    √  ۱۷/۱۱/۱۳۸۴  ۱۹/۷/۸۴  پتروشيمي

  ‐  ‐    √  "          "  "          "  "          "  "          " Fixed Bed. Catalytic Reformingكربن سازي   ۲

  ‐  ‐    √  "          "  "          "  "          "  "          " Naphtha hydrotreating unitگوگردزدايي از نفتا   ۳

 .Mid) نفت سفيد و گازوئيل(گوگردزدايي از تقطير مياني   ۴
Distillate hydrotreating unit 

"          "  "          "  "          "  "          "  √    ‐  ‐  

 Vacuum Gasoilگوگرد زدايي از نفت و گاز خالء   ۵
hydrotreating unit 

"          "  "          "  "          "  "          "  √    ‐  ‐  

  ‐  ‐    √  "          "  "          "  "          "        ""     Sulfur Recovery unitبازيافت و توليد گوگرد   ۶

  ‐  ‐    √  "          "  "          "  "          "  "          " hydrogen production unitتوليد هيدروژن   ۷

  ‐  ‐    √  "          "  "          "  "          "  "          " Isomerizationايزومريزاسيون   ۸

  ۷/۱۲/۸۴  "          "  شركت پااليش نفت الوان  اسيون نفتاي سبكايزومريز  ۹
در دست 
  بررسي

  √  ‐  ‐  

  
                                                 

 در صورت مجوز ورود ١
 در صورت عدم موافقت با خريد ٢



   عملکرد واحدهای ستادی–فصل دوم                                                                    ۸۴      کارنامه عمومی سال     

 ٥٣

  يمعاونت توسعه فناور
  يفناورتوسعه  حمايت از يآزمايشگاههامديريت 

   انجام شدهاقدامات   و برنامه های مصوباهم وظايف

 ي فناوريهــاي تجهيــز آزمايــشگاهها در راســتا‐١
 سـازمان از    ينوين و برجسته کردن نقش حمـايت      

  پژوهشگران و مبتکران, کارآفرينان , فناوران

 .ده استي نگرديداري خريديزات جديچ گونه تجهيبعلت عدم اختصاص بودجه ه 
  نصب سکوی مناسب به همراه سيستم برق برای لوازم الکترونيک آزمايشگاه الکترونيک 

,  بــه متقاضــيان ي ارائــه خــدمات آزمايــشگاه‐٢
نوآوران و کارآفرينان نظير انجام آزمايش و اعـالم        

  نتايج
  مطابق جدول خدمات ارائه شده به متقاضيان 

 نزديـک بـا سـاير       ي همکـار  ييجاد زمينه ها   ا ‐٣
 استفاده بهينه از امکانـات      ي سازمان برا  يواحدها

  و تجهيزات

  ديشگاه سوخت و احتراق پژوهشکده ساخت و تولي با آزمايهمکار 
  يوتکنولوژيون پژوهشکده بي با مرکز کلکسيهمکار 
   رآکتوري در راه اندازيمي با پژوهشکده شيهمکار 
  يزات پزشکيشگاه تجهي آزمايد در راه اندازياخت و تول با پژوهشکده سيهمکار 

 کارشناســي اوليــه و تعيــين نــوع آزمــايش و  ‐٤
  ميزان هزينه ها و اعالم آن به متقاضي

  مطابق جدول خدمات ارائه شده به متقاضيان 

 دريافت بهاي آزمايش يا مدرک معادل مرتبط    ‐٥
  با آن از متقاضي

  قاضيانمطابق جدول خدمات ارائه شده به مت 

 تهيه گزارشات و آمار و اطالعـات مـورد نيـاز            ‐٦
   ذيربطي و واحدهايمعاون توسعه فناور

  .ده استياز ارسال گرديگزارشات و آمار و اطالعات مورد ن 

   ساير امور محوله‐٧

  ٤ شبکه ي و فرهنگيشگاه ها در شبکه خبر و اخبار علمي خدمات آزمايمعرف 
  ١:٣٠ جوان برنامه کوانتوم ساعت ييوي در شبکه راد٢٨/١/٨٥شگاها در مورخ ي خدمات آزمايمعرف 
 ‐ روزنامـه جـام جـم   ‐ي روزنامه همـشهر  ريراالنتشار نظي کثيشگاهها در روزنامه هاي خدمات آزمايمعرف 

  نشي روزنامه اطالعات و روزنامه آفر‐يمال اسيروزنامه جمهور
 ي خبرگـزار ‐)سنايا(رانيان اي دانشجوي از جمله خبرگزار  ي خبر يتهايشگاهها در سا  ي خدمات آزما  يمعرف 

   مهري و خبرگزاري اسالميجمهور
  http://td.irost.ir و www.tdlab.netت ي وب سايراه انداز 

  
  



   عملکرد واحدهای ستادی–فصل دوم                                                                                                   ۸۴ کارنامه عمومی سال          

 ٥٤

  يمعاونت توسعه فناور
  ي حمايت از توسعه فناوريآزمايشگاههامديريت 

  يتجهيزات عمده آزمايشگاهفهرست  ‐۲‐۲‐۱۵جدول 

  ١تفاده کننده آزمايشگاه اس
  نام دستگاه   رديف

۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  
   يارزش ريال  کارشناس مسئول

تعداد موجود 
در 

  آزمايشگاه
  مالحظات  کشور سازنده

    ژاپن  ۱ ______  شريفي          √         olympusميکروسکوپ نوري   ۱

    ژاپن  ۱ ______  شريفي          √           olympusميکروسکوپ معکوس   ۲

    ژاپن  ۱ ______  شريفي          √          olympusميکروسکوپ فلورسانس   ۳

۴  
 همراه با دوربين Krussميکروسکوپ نوري 

 تصويربرداري و مانيتور
    آمريکا  ۱  ۷۶۹۳۰۶۸۰۰  شريفي          √        

    بلژيک  ۱  ______  شريفي          √         cetiبينوکوالر   ۵

    ژاپن  ۲  ۴۰۰۰۰۰۰۰  شريفي         √         Dp12دوربين ديجيتالي  ۶

    ژاپن  ۱  ۴۰۰۰۰۰۰  شريفي         √          دوربين آنالوگ  ۷

    ژاپن  ۱  ۱۰۰۰۰۰۰۰  شريفي         √          olympus پرينتر چاپ عکس  ۸

      ۱  ۴۰۰۰۰۰۰  شريفي         √          پرينتر ليزري  ۹

    انگليس  ۲  ۱۰۰۰۰۰۰۰۰  شريفي         √         inovaشيکر انکوباتوريخچالدار   ۱۰

    ژاپن  ۱  ۱۲۰۰۰۰۰۰۰  شريفي         √         Sanyoشيکر انکوباتور يخچالدار   ۱۱

    سويس  ۱  ۱۴۰۰۰۰۰۰۰  شريفي         √         inforsشيکر انکوباتور يخچالدار   ۱۲

    سويس  ۱  ۹۰۰۰۰۰۰۰  شريفي         √         Kuhnerشيکر انکوباتور   ۱۳

                                                 
   ميکروسکوپ الکترونی‐۹ مکانيک  ‐۸ کشاورزی  ‐۷ سلولی و مولکولی  ‐۶ بيوتکنولوژی  ‐۵ کروماتوگرافی و اسپکتروسکوپی  ‐۴ متالورژی پيشرفته و فرآيندهای سطوح  ‐۳   تست تجهيزات پزشکی‐۲ برق و الکترونيک  ‐۱ ١



   عملکرد واحدهای ستادی–فصل دوم                                                                                                   ۸۴ کارنامه عمومی سال          

 ٥٥

  يمعاونت توسعه فناور
  ي حمايت از توسعه فناوريآزمايشگاههامديريت 

  يتجهيزات عمده آزمايشگاهفهرست  ‐۲‐۲‐۱۵جدول 

  ١تفاده کننده آزمايشگاه اس
  نام دستگاه   رديف

۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  
   يارزش ريال  کارشناس مسئول

تعداد موجود 
در 

  آزمايشگاه
  مالحظات  کشور سازنده

    ______  ۱  ۱۲۳۰۰۰۰۰۰  شريفي         √         Co2انکوباتور   ۱۴

   ژاپن  ۱  ۸۴۰۰۰۰۰۰  شريفي         √          سانتريفوژ يخچالدار ۱۵

   ايتاليا  ۱  ۱۳۰۶۰۰۰۰  شريفي         √         Niro Soaviهموژنايزر  ۱۶

    انگليس  ۲  ______  شريفي         √          ‐۸۰فريزر صندوقي   ۱۷

   انگليس  ۱  ۹۳۲۵۰۰۰۰  شريفي         √         فريزر قابل برنامه ريزي ۱۸

   انگليس  ۱  ۵۰۰۰۰۰۰۰۰  شريفي         √         ميکرومانيپوالتور ۱۹

   آلماني  ۱  ______  شريفي         √         Memertانکوباتور  ۲۰

  نروژ 7454.00Euro ۱ مرضيه رضا        √  تستر ونتيالتور  ۲۱

  نروژ 4890.00Euro ۱ مرضيه  رضا        √  تستر دفيبالتور  ۲۲

  نروژ 4517.00Euro ۱ مرضيه  رضا        √  SPO2آنااليزر دستگاه   ۲۳

  آمريكا ۱ ________ مرضيه  رضا        √  تستر دستگاههاي جراحي الكتريكي  ۲۴

  ژاپن ۱ ________ مرضيه  رضا        √  دستگاه اندازه گيري قدرت عايقي  ۲۵

  نروژ 8030.00Euro ۱ مرضيه  رضا        √  آنااليزر ايمني الكتريكي  ۲۶

                                                 
   ميکروسکوپ الکترونی‐۹ مکانيک  ‐۸ کشاورزی  ‐۷ سلولی و مولکولی  ‐۶ بيوتکنولوژی  ‐۵اسپکتروسکوپی   کروماتوگرافی و ‐۴ متالورژی پيشرفته و فرآيندهای سطوح  ‐۳ تست تجهيزات پزشکی  ‐۲ برق و الکترونيک  ‐۱  ۱  



   عملکرد واحدهای ستادی–فصل دوم                                                                                                   ۸۴ کارنامه عمومی سال          

 ٥٦

  يمعاونت توسعه فناور
  ي حمايت از توسعه فناوريآزمايشگاههامديريت 

  يتجهيزات عمده آزمايشگاهفهرست  ‐۲‐۲‐۱۵جدول 

  ١تفاده کننده آزمايشگاه اس
  نام دستگاه   رديف

۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  
   يارزش ريال  کارشناس مسئول

تعداد موجود 
در 

  آزمايشگاه
  مالحظات  کشور سازنده

  نروژ 5825.00Euro ۱ مرضيه  رضا        √  آنااليزر دستگاه فشار خون  ۲۷

  نروژ 2282.00Euro ۱ مرضيه  رضا         √  يمارشبيه ساز ب  ۲۸

  آمريكا ۱ _________ مرضيه  رضا         √    تستر دستگاههاي پمپ تزريق  ۲۹

  نروژ 3244.00Euro ۱ مرضيه  رضا         √  تستر چند پارامتري  ۳۰

  آلمان ۱ ______ مرضيه  رضا          √ آنااليزر توان باند پهن  ۳۱

  آمريكا ۱ دالر51600.00 مرضيه  رضا          √ دازه گيري شبكه بردارسيستم ان  ۳۲

  ژاپن ۱ دالر41.000.00 مرضيه  رضا          √ RFآنااليزر اسپكتروم شبكه   ۳۳

  آمريكا ۱ دالر52437.00 مرضيه  رضا          √ آنااليزر ارتباطات راديويي  ۳۴

  مالزي ۱ دالر29950.00 ه  رضامرضي          √ ESAآنااليزر اسپكتروم سري   ۳۵

  ______ ۱ ______ مرضيه  رضا          √ FSH3آنااليزر اسپكتروم مدل   ۳۶

  ژاپن ۱ دالر5535.00 مرضيه  رضا          √ تستر ترانسفورمر  ۳۷

  آمريكا ۱ دالر26875.00 مرضيه  رضا          √ شمارنده فركانس ماكروويو  ۳۸

۳۹  PLC √            آلمان ۱ دالر224.00 رضامرضيه  

                                                 
   ميکروسکوپ الکترونی‐۹ مکانيک  ‐۸زی   کشاور‐۷ سلولی و مولکولی  ‐۶ بيوتکنولوژی  ‐۵ کروماتوگرافی و اسپکتروسکوپی  ‐۴ متالورژی پيشرفته و فرآيندهای سطوح  ‐۳ تست تجهيزات پزشکی  ‐۲ برق و الکترونيک  ‐۱  ۱  



   عملکرد واحدهای ستادی–فصل دوم                                                                                                   ۸۴ کارنامه عمومی سال          

 ٥٧

  يمعاونت توسعه فناور
  ي حمايت از توسعه فناوريآزمايشگاههامديريت 

  يتجهيزات عمده آزمايشگاهفهرست  ‐۲‐۲‐۱۵جدول 

  ١تفاده کننده آزمايشگاه اس
  نام دستگاه   رديف

۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  
   يارزش ريال  کارشناس مسئول

تعداد موجود 
در 

  آزمايشگاه
  مالحظات  کشور سازنده

  انگلستان ۱ ______ مرضيه  رضا          √ ICپروگرامر   ۴۰

  ______ ۱ ______ مرضيه  رضا          √ كاليبراتور فشار باال  ۴۱

  تايوان ۱ ______ مرضيه  رضا          √  ICتستر   ۴۲

    سيسوئ  ۱    فرانک۳/۱۶۹۵۳  مقدم      √              BUCHI    سوکسله   ۴۳

    سوئد  ۱    فرانک۷۶۵۰  مقدم      √                   FOSS                      کجلدال    ۴۴

    سوئد  ۱  ______  مقدم     √              جستور کجلداليد  ۴۵

    سيسوئ  ۳     فرانک۲۶۳۹۷  مقدم     √              BUCHIر ي دراي اسپرينيم  ۴۶

    سيسوئ  ۱     دالر۴/۲۰۳۴۷  مقدم     √              متريپالر  ۴۷

    سيانگل  ۱  ______  مقدم     √             WOLFاتوکالو   ۴۸

    سيسوئ  ۱ ______  مقدم     √              METROHMکنداکتومتر   ۴۹

    سيانگل  ۱ ______  مقدم     √             CO2انکوباتور   ۵۰

    ______  ۱ ______  مقدم     √               HAKKE  متريسکوزيو  ۵۱

    آلمان  ۱     مارک۲۹۳۵۲  مقدم     √               WALZفتوسنتزمتر  ۵۲

                                                 
   ميکروسکوپ الکترونی‐۹ مکانيک  ‐۸ کشاورزی  ‐۷ سلولی و مولکولی  ‐۶ بيوتکنولوژی  ‐۵ کروماتوگرافی و اسپکتروسکوپی  ‐۴ متالورژی پيشرفته و فرآيندهای سطوح  ‐۳ تست تجهيزات پزشکی  ‐۲ برق و الکترونيک  ‐۱  ۱  



   عملکرد واحدهای ستادی–فصل دوم                                                                                                   ۸۴ کارنامه عمومی سال          

 ٥٨

  يمعاونت توسعه فناور
  ي حمايت از توسعه فناوريآزمايشگاههامديريت 

  يتجهيزات عمده آزمايشگاهفهرست  ‐۲‐۲‐۱۵جدول 

  ١تفاده کننده آزمايشگاه اس
  نام دستگاه   رديف

۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  
   يارزش ريال  کارشناس مسئول

تعداد موجود 
در 

  آزمايشگاه
  مالحظات  کشور سازنده

    آلمان  ۱ ______  مقدم     √               HEIDOLFورتکس  ۵۳

    آلمان  ۱ ______  مقدم     √                 HEIDOLFهمزن  ۵۴

    آلمان  ۴ ______  مقدم     √              ترازو  ۵۵

   ______  ۱ ______  مقدم     √               CULLATTIاب يآس  ۵۶

   ______  ۱ ______  مقدم     √               رريتر استيه  ۵۷

۵۸  PH متر WTW              √     ۱ ______  مقدم  ______   

۵۹  PH متر TOLIDO              √     ۲ ______  مقدم  ______   

    آلمان  ۱ ______  مقدم     √              قيتر دقيه  ۶۰

    آلمان  ۱ ______  مقدم     √              يتاليجيرطوبت سنج د  ۶۱

   ______  ۱ ______  مقدم     √             QUARTZدماسنج    ۶۲

   ______  ۱    دالر۹۷۴۲  مقدم     √              نيتوکسز افاليلوازم آنال  ۶۳

    دانمارك  ۲  ۳۰۰۰۰۰۰۰  امير فيروزي             √      مانت گرم  ۶۴

    انگليس  ۱  ۲۰۰۰۰۰۰۰  امير فيروزي             √      برش  ۶۵

                                                 
   ميکروسکوپ الکترونی‐۹ مکانيک  ‐۸ کشاورزی  ‐۷ سلولی و مولکولی  ‐۶ بيوتکنولوژی  ‐۵ کروماتوگرافی و اسپکتروسکوپی  ‐۴ متالورژی پيشرفته و فرآيندهای سطوح  ‐۳ تست تجهيزات پزشکی  ‐۲يک   برق و الکترون‐۱  ۱  



   عملکرد واحدهای ستادی–فصل دوم                                                                                                   ۸۴ کارنامه عمومی سال          

 ٥٩

  يمعاونت توسعه فناور
  ي حمايت از توسعه فناوريآزمايشگاههامديريت 

  يتجهيزات عمده آزمايشگاهفهرست  ‐۲‐۲‐۱۵جدول 

  ١تفاده کننده آزمايشگاه اس
  نام دستگاه   رديف

۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  
   يارزش ريال  کارشناس مسئول

تعداد موجود 
در 

  آزمايشگاه
  مالحظات  کشور سازنده

    انگليس  ۱  ۴۰۰۰۰۰۰۰  امير فيروزي             √      سمباده زني و پوليش  ۶۶

    انگليس  ۲  ۵۰۰۰۰۰۰۰۰  امير فيروزي             √      كوره عمليات حرارتي  ۶۷

    انگليس  ۱  ۲۰۰۰۰۰۰۰۰  امير فيروزي             √      سختي سنج يونيورسال  ۶۸

    انگليس  ۱  ۴۰۰۰۰۰۰۰۰  امير فيروزي             √      ميكرو سختي سنج  ۶۹

    انگليس  ۱  ۵۰۰۰۰۰۰۰۰  امير فيروزي             √      كوانتومتر  ۷۰

    انگليس  ۱  ۱۰۰۰۰۰۰۰۰  امير فيروزي             √       عيب ياب اولترا سونيك  ۷۱

    انگليس  ۱  ۵۰۰۰۰۰۰۰  امير فيروزي             √      ضخامت سنج پوشش  ۷۲

    آلمان  ۱  ۲۶۳۰۶۰۰۰۰  يتورج مشک آباد   √               نگي بنديروتار  ۷۳

    سيسوئ  ۱  ۶۰۲۴۰۰۰۰  يتورج مشک آباد   √                برش پالسما  ۷۴

    فرانسه  ۱  ۲۲۰۷۶۰۰۰۰  يتورج مشک آباد   √                پمپ خالء  ۷۵

    کايآمر  ۱  ۵۳۰۹۸۵۶۰  يتورج مشک آباد   √               ير تماسيدماسنج غ  ۷۶

    کايآمر  DM ۲ 12236  يتورج مشک آباد   √                ير تماسيترمومتر غ  ۷۷

    فرانسه  ۲  ۲۰۵۸۵۰۰۰۰  يتورج مشک آباد   √                انتقال حرارتيبررس  ۷۸

                                                 
   ميکروسکوپ الکترونی‐۹ مکانيک  ‐۸ کشاورزی  ‐۷ سلولی و مولکولی  ‐۶ بيوتکنولوژی  ‐۵ کروماتوگرافی و اسپکتروسکوپی  ‐۴سطوح   متالورژی پيشرفته و فرآيندهای ‐۳ تست تجهيزات پزشکی  ‐۲ برق و الکترونيک  ‐۱  ۱  



   عملکرد واحدهای ستادی–فصل دوم                                                                                                   ۸۴ کارنامه عمومی سال          

 ٦٠

  يمعاونت توسعه فناور
  ي حمايت از توسعه فناوريآزمايشگاههامديريت 

  يتجهيزات عمده آزمايشگاهفهرست  ‐۲‐۲‐۱۵جدول 

  ١تفاده کننده آزمايشگاه اس
  نام دستگاه   رديف

۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  
   يارزش ريال  کارشناس مسئول

تعداد موجود 
در 

  آزمايشگاه
  مالحظات  کشور سازنده

  نياز به لوازم جانبي  آلمان  ۱    آزاده رضا ‐ علي صالح زاده  √                  ميكروسكوپ الكتروني  ۷۹

  آماده بكار  سوئيس  ۱  ۷۰۰۰۰۰۰۰۰  علي صالح زاده      √            فرمانتور  ۸۰

  كمبود لوازم جانبي  آمريكا  ۱  ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ علي صالح زاده      √            اليزا  ۸۱

  آماده بكار  آمريكا  ۱  ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ علي صالح زاده      √            اسپكتروفوتومتر  ۸۲

  آماده بكار  انگليس  ۲  ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ علي صالح زاده      √            فريزر   ۸۳

  آماده بكار  آلمان  ۱  ۱۴۰۰۰۰۰۰۰ علي صالح زاده      √            شيكر  ۸۴

  آماده بكار  آلمان  ۱  ۵۰۰۰۰۰۰۰ علي صالح زاده      √             سانترفيوژ يخچالدار  ۸۵

۸۶  BOD           √      آماده بكار  آمريكا  ۲  ۶۰۰۰۰۰۰۰ علي صالح زاده  

۸۷  COD           √      كمبود لوازم جانبي  آمريكا  ۲  ۲۰۰۰۰۰۰۰ علي صالح زاده  

۸۸  Extraction Heating           √      آماده بكار  آلمان  ۱  ۹۰۰۰۰۰۰۰ علي صالح زاده  

۸۹  PCR           √      كمبود لوازم جانبي  انگليس  ۱  ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ علي صالح زاده  

  آماده بكار  ايتاليا  ۱  ۳۰۰۰۰۰۰۰ علي صالح زاده      √            سانترفيوژروميزي  ۹۰

  آماده بكار  آلمان  ۱  ۶۰۰۰۰۰۰۰ علي صالح زاده      √            آون خال  ۹۱

                                                 
   ميکروسکوپ الکترونی‐۹ مکانيک  ‐۸ کشاورزی  ‐۷لولی و مولکولی   س‐۶ بيوتکنولوژی  ‐۵ کروماتوگرافی و اسپکتروسکوپی  ‐۴ متالورژی پيشرفته و فرآيندهای سطوح  ‐۳ تست تجهيزات پزشکی  ‐۲ برق و الکترونيک  ‐۱  ۱  



   عملکرد واحدهای ستادی–فصل دوم                                                                                                   ۸۴ کارنامه عمومی سال          

 ٦١

  يمعاونت توسعه فناور
  ي حمايت از توسعه فناوريآزمايشگاههامديريت 

  يتجهيزات عمده آزمايشگاهفهرست  ‐۲‐۲‐۱۵جدول 

  ١تفاده کننده آزمايشگاه اس
  نام دستگاه   رديف

۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  
   يارزش ريال  کارشناس مسئول

تعداد موجود 
در 

  آزمايشگاه
  مالحظات  کشور سازنده

    کايآمر  ۱  ۴۵۰۰۰۰۰۰۰   پرچ‐يداور‐يقوانيل           √         )AAs( يدستگاه جذب اتم  ۹۲

۹۳  HPLC       √           آلمان  ۲  ۹۰۰۰۰۰۰۰۰   پرچ‐يداور‐يقوانيل    

۹۴  FTIR  (Bruker )        √           آلمان  ۱  ۳۵۰۰۰۰۰۰۰   پرچ‐ياورد‐يقوانيل    

۹۵  FTIR (PerkinElmer )        √           کايآمر  ۱  ۲۰۰۰۰۰۰۰۰   پرچ‐يداور‐يقوانيل    

۹۶  TLC Scanner       √           سيسو  ۱  ۲۲۰۰۰۰۰۰۰   پرچ‐يداور‐يقوانيل    

۹۷  MPLC       √           سيسو  ۱  ۱۵۰۰۰۰۰۰   پرچ‐يداور‐يقوانيل    

۹۸  UV-VIS-NIR ( JASCO )        √           ژاپن  ۱  ۱۵۰۰۰۰۰۰۰   پرچ‐يداور‐يقوانيل    

    کايآمر  ۱  ۱۷۰۰۰۰۰۰۰   پرچ‐يداور‐يقوانيل           √         متريپالر  ۹۹

    کايآمر  ۱  ۸۰۰۰۰۰۰۰   پرچ‐يداور‐يقوانيل           √        سکومتريو  ۱۰۰

    کايآمر  ۱  ۲۰۰۰۰۰۰۰۰   پرچ‐يداور‐يقوانيل           √        ذره شمار  ۱۰۱

    آلمان  ۱  ۴۰۰۰۰۰۰۰   پرچ‐يداور‐يقوانيل           √        رفراکتومتر  ۱۰۲

    سييسو  ۱  ۱۵۰۰۰۰۰۰۰   پرچ‐يداور‐يقوانيل           √        پالروگراف  ۱۰۳

۱۰۴  UV-VIS-NIR (PerkinElmer )        √           کايآمر  ۱  ۱۵۰۰۰۰۰۰۰   پرچ‐يداور‐يقوانيل    

  

                                                 
  نی ميکروسکوپ الکترو‐۹ مکانيک  ‐۸ کشاورزی  ‐۷ سلولی و مولکولی  ‐۶ بيوتکنولوژی  ‐۵ کروماتوگرافی و اسپکتروسکوپی  ‐۴ متالورژی پيشرفته و فرآيندهای سطوح  ‐۳ تست تجهيزات پزشکی  ‐۲ برق و الکترونيک  ‐۱  ۱  



   عملکرد واحدهای ستادی–فصل دوم                                                                                                   ۸۴ کارنامه عمومی سال          

 ٦٢

  معاونت توسعه فناوري
  ي حمايت از توسعه فناوريآزمايشگاههامديريت 

  خدمات ارائه شده به متقاضيان فهرست ‐۲‐۲‐۱۶جدول 

  يمشخصات متقاض

  يحقوق  يحقيق
  ٩آزمايشگاه

  رديف

  زمينه فعاليت  مدير عامل  مؤسسه/ نام شرکت   شغل   يمدرک تحصيل  ينام و نام خانوادگ

  هزينه خدمات نوع درخواست

۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  

          √          ۳۱۰۰۰۰۰    ر انکوباتورکيش    يوتکنوژيپژوهشکده ب    دکتری  ي معظمنسرين  ۱

        √          ۸۰۰۰۰    يجتالي  ديعکس بردار    يوتکنوژيپژوهشکده ب    دکتری  ي رستم  ۳

        √          ۸۰۰۰۰    يجتالي  ديعکس بردار    يوتکنوژيپژوهشکده ب    کارشناسی ارشد  ي سالمفرزانه  ۴

        √          ۷۰۰۰۰    يجتالي  ديعکس بردار    يوتکنوژيپژوهشکده ب    کارشناسی ارشد   افصح  ۵

        √          ۵۰۰۰۰    يجتالي  ديعکس بردار    يوتکنوژيپژوهشکده ب    کارشناسی ارشد  ي اصفهان  ۶

               √ ۳۲۰۰۰۰ تست مانيتور تجهيزات پزشكي  احمدي جهان قلب مدير عامل یدكتر  احمدي  ۷

 تجهيزات پزشكي رچميپ وستا مدير عامل کارشناسی پرچمي  ۸
تست كاليبره چهار عدد 

 كاليبراتورستگاه د
۴۵۰۰۰۰ √               

 uvتصفيه هوا به روش   گلبادي هوانيكان مدير عامل کارشناسی  گلبادي  ۹
تست سه عدد دستگاه 

 هوانيكان
۱۱۰۰۰۰ √               

               √ ۳۲۰۰۰۰ تست مانيتور تجهيزات پزشكي  فتحنائي اشتود كار مدير عامل یدكتر  فتحنائي  ۱۰

  اولي تهران سينا سكارشنا کارشناسی  كاظمي  ۱۱
الكترونيك و تجهيزات 

 پزشكي
تست چهار عدد دستگاه 

 الكترو شوك
۱۰۰۰۰۰ √               

 تجهيزات پزشكي ________ شركت نفت كارشناس  کارشناسی ارشد  جواهري و محسني  ۱۲
تست سيزده عدد دستگاه 

 ECGالكتروشوك و 
۳۳۸۰۰۰ √               

                                                 
   ميکروسکوپ الکترونی‐۹ مکانيک  ‐۸ کشاورزی  ‐۷ سلولی و مولکولی  ‐۶ بيوتکنولوژی  ‐۵ کروماتوگرافی و اسپکتروسکوپی  ‐۴ متالورژی پيشرفته و فرآيندهای سطوح  ‐۳ تست تجهيزات پزشکی  ‐۲ برق و الکترونيک  ‐۱  ١

 



   عملکرد واحدهای ستادی–فصل دوم                                                                                                   ۸۴ کارنامه عمومی سال          

 ٦٣

  معاونت توسعه فناوري
  ي حمايت از توسعه فناوريآزمايشگاههامديريت 

  خدمات ارائه شده به متقاضيان فهرست ‐۲‐۲‐۱۶جدول 

  يمشخصات متقاض

  يحقوق  يحقيق
  ٩آزمايشگاه

  رديف

  زمينه فعاليت  مدير عامل  مؤسسه/ نام شرکت   شغل   يمدرک تحصيل  ينام و نام خانوادگ

  هزينه خدمات نوع درخواست

۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  

               √ ۵۰۰۰۰ تست ترانس الكترونيك اي ساعيانآق رعد سان كارشناس ليسانس حدادي  ۱۳

    √            ۱۴۰۰۰۰۰  پودر کردن آغوز گاو          ي دکتريدانشجو   رضا زاده  ۱۴

  يآرزو  عسگر  ۱۵
  يدانشجو

  کارشناسی ارشد
    √            ۴۰۰۰۰۰  ري دراي اسپرينيم        

  ينرگس اوراق  ۱۶
  يدانشجو

  کارشناسی ارشد
    √            ۱۱۵۰۰۰  فتوسنتزمتر        

    √            ۲۴۰۰۰۰  سوکسله و آون,کجلدال  ه خوراک داميته  يمنصور  صباغ  موسسه خوراک دام زرنان        ۱۷

  نيد قطعات توربيتول  يمهندس زمان  شرکت تجربه نور        ۱۸
 سوپر يات حرارتيعمل
  کليه ني پاياژهايآل

۷۰۰۰۰۰     √          

      هتل الله        ۱۹
 يز قاشق و چنگالهايآنال

ق يبه منظور تطب يغذاخور
  با استاندارد

۷۰۰۰۰۰     √          

          √     ۴۵۰۰۰۰   نمونهيز چند سريآنال          کارشناسی ارشد  ريمهندس دب  ۲۰

        يئت علميه    يروانيدکتر ش  ۲۱
 ي و سختAlز نمونه يآنال

  يسنج
۲۰۰۰۰۰     √          

          √     ۲۲۰۰۰۰  ي سنجيز و سختيآنال          کارشناسی  يمهندس طاووس  ۲۲

          √     ۶۰۰۰۰۰  يمتالوگراف    مهندس کنعان  يدي خورشيسازمان انرژ      يگيا بيمهندس در  ۲۳

                                                 
   ميکروسکوپ الکترونی‐۹ مکانيک  ‐۸ کشاورزی  ‐۷ سلولی و مولکولی  ‐۶ بيوتکنولوژی  ‐۵ کروماتوگرافی و اسپکتروسکوپی  ‐۴ژی پيشرفته و فرآيندهای سطوح   متالور‐۳ تست تجهيزات پزشکی  ‐۲ برق و الکترونيک  ‐۱  ۱  



   عملکرد واحدهای ستادی–فصل دوم                                                                                                   ۸۴ کارنامه عمومی سال          

 ٦٤

  معاونت توسعه فناوري
  ي حمايت از توسعه فناوريآزمايشگاههامديريت 

  خدمات ارائه شده به متقاضيان فهرست ‐۲‐۲‐۱۶جدول 

  يمشخصات متقاض

  يحقوق  يحقيق
  ٩آزمايشگاه

  رديف

  زمينه فعاليت  مدير عامل  مؤسسه/ نام شرکت   شغل   يمدرک تحصيل  ينام و نام خانوادگ

  هزينه خدمات نوع درخواست

۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  

  مانت+ برش           کارشناسی ارشد  يمهندس محمود  ۲۴
هنوز پرداخت 

          √     نشده

          √     ۱۸۰۰۰۰  ي سنجيسخت+ ز يآنال          کارشناسی ارشد   يمهندس محمود  ۲۵

          √     ۱۴۰۰۰۰  زيآنال+ مانت               ۲۶

          √     ۳۰۰۰۰۰  مينيز دو نمونه آلوميآنال      لوريشرکت ف      يمهندس اکبر  ۲۷

    کارشناسی ارشد  ياثيمهندس غ  ۲۸
 ي صنعتيجهاد دانشگاه
  فيشر

    
اژ يز سه نمونه آليآنال

  ميزيمن
۳۰۰۰۰۰     √          

  ي سنجيسخت+ ز يآنال            انيليدکتر اسماع  ۲۹
هنوز پرداخت 

          √     نشده

            يروانيدکتر ش  ۳۰
ضخامت 

 يسخت+برش+يسنج
  يسنج

هنوز پرداخت 
          √     نشده

     √         ۱۵۰۰۰۰  شيكر  تحقيقاتي    سازمان پژوهش ها  محقق  کارشناسی ارشد  شهرام شريفي  ۳۱

     √         در حال انجام  شيكر  تحقيقاتي    سازمان پژوهش ها  محقق  دكتري  حميده افقي  ۳۲

  يديتول  يمهندس اکبر  شرکت فيلور      لورشرکت في  ۳۳
ون محلول ين فرموالسييتع

  پاک کننده
۲۰۰۰۰۰      √       

       √      ۷۰۰۰۰۰  ز حشره کشيآنال  يقاتيتحق    سازمان حفظ نباتات    يدکتر  ييدکتر رضا  ۳۴

                                                 
   ميکروسکوپ الکترونی‐۹ مکانيک  ‐۸ کشاورزی  ‐۷ سلولی و مولکولی  ‐۶ بيوتکنولوژی  ‐۵ی   کروماتوگرافی و اسپکتروسکوپ‐۴ متالورژی پيشرفته و فرآيندهای سطوح  ‐۳ تست تجهيزات پزشکی  ‐۲ برق و الکترونيک  ‐۱  ۱  
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 ٦٥

  معاونت توسعه فناوري
  ي حمايت از توسعه فناوريآزمايشگاههامديريت 

  خدمات ارائه شده به متقاضيان فهرست ‐۲‐۲‐۱۶جدول 

  يمشخصات متقاض

  يحقوق  يحقيق
  ٩آزمايشگاه

  رديف

  زمينه فعاليت  مدير عامل  مؤسسه/ نام شرکت   شغل   يمدرک تحصيل  ينام و نام خانوادگ

  هزينه خدمات نوع درخواست

۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  

  يغاتيتبل  يمهندس غفران  ن صنعتيشرکت سا        ۳۵
ون محلول ين فرموالسييتع

  روکش
۸۰۰۰۰۰      √       

       √      ۸۰۰۰۰۰  ز سربيآنال  يديتول  ييمهندس قشقا  شرکت شهدآ        ۳۶

  ي مدرسيمهد  ۳۷
 يدانشجو کارشناس

  ارشد
       √      ۱۵۰۰۰۰  استفاده از آون  يقاتيتحق      دانشجو

       √      ۱۲۰۰۰۰۰  فسفر.ز تاننيآنال  يديتول  ييمهندس قشقا  شرکت شهدآ        ۳۸

       √      ۹۱۰۰۰۰  ميکادم‐وهيج. ز کروميآنال  يقاتيتحق      ي علماتيه  يدکتر  دکتر شکراهللا زاده  ۳۹

       √      ۱۵۰۰۰۰۰  ز آبيآنال  يقاتيتحق     نانو سبزيشرکت فناور        ۴۰

       √      ۹۹۰۰۰۰  ز پسابيآنال  يقاتيتحق      يات علميه  يدکتر  دکتر شکراهللا زاده  ۴۱
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  بخش سوم
  ي بين المللي و همکاريهايمعاونت اطالعات علم

 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 جشنواره و همکاريهای علمی و بين المللیمديريت  

  و کتابخانهيشبکه علم,  اطالعات يفناورمديريت  

  مديريت مالکيت فکری 
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 ٦٧

  معاونت اطالعات علمي و همکاريهاي بين الملل
 می و بين المللیمديريت جشنواره و همکاريهای عل

 اقدامات انجام شده   و برنامه ها  اهم وظايف

 برنامه ريزی و برگزاری جشنواره های ملی ‐۱
  و بين المللی باالخص جشنواره های خوارزمی

 ذرماهآ ۲۰برگزاری هفتمين جشنواره جوان خوارزمی در  
 ۱۳۸۴ بهمن ماه ۱۸زمی در ربرگزاری نوزدهمين جشنواره بين المللی خوا 
پرسشنامه های فارسی و التين و معيارهای ارزيابی طرح , زنگری و اصالح آئين نامه اجرائی جشنواره با 

  های جشنواره

امور اجرائی جشنواره ها بر  انجام کليه ‐۲
  اساس سياست های سازمان

 اعالم فراخوان 
اخل و خارج از ارسال پوستر و پرسشنامه فارسی و التين به دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی و صنعتی د 

 کشور
 پذيرش و دريافت طرح های داخلی و خارجی 
 تکميل اسناد و مدارک و تشکيل پرونده متقاضيان, کارشناسی اوليه  
 تعيين گروه و اختصاص کد و ثبت کامپيوتری 
 ارسال طرح ها به گروه های تخصصی 
 بررسی و کارشناسی طرح ها توسط گروه های تخصصی 
 گروه ها ی تخصصی دبيرخانه جشنوارهارائه طرح های منتخب توسط  
 بررسی و ارزيابی طرح های منتخب و معرفی برگزيدگان نهايي توسط هيئت داوران  
 برگزاری مراسم تقدير مادی و معنوی از برگزيدگان  

  : برنامه های حمايتی سازمان از برگزيدگان
   مورد٢٢ ي استفاده از تسهيالت تحصيالت تکميلي برايمعرف 
   مورد١٦ استفاده از تسهيالت نظام وظيفه ي برايمعرف 
   مورد١٠ با برگزيدگان ي همکاريها و مراکز برا  به سازمانيمعرف 
   برگزيدگان هفتمين جشنواره جواني از بانک ملت براي ودريافت حمايت ماليگير يپ 
   نوزدهمين دوره توسط بيمه آسياي برگزيدگان خارجيا پوشش بيمه 
 و  ي بررسـ  ي برگزيـدگان بـرا    يها   کتاب ي تهيه بن کتاب، معرف    يت ارشاد برا   با وزار  ي و هماهنگ  يگير  يپ 

  ها و استفاده برگزيدگان از موزه)  مورد٢(چاپ 
  ي برگزيدگان در کتابخانه سازمان و کتابخانه مليعضويت افتخار 
  مند  مصاحبه و تهيه برنامه با برگزيدگان عالقهي مختلف صدا و سيما برايها  با شبکهيهمکار 
 سفر برگزيدگان دوره نوزدهم به مـشهد  ي رجاء براي مسافري بليط رفت و برگشت از شرکت قطارها      تهيه 

  مقدس
  استفاده خانواده برگزيدگانيهماهنگي با مسئولين هتل پرديسان مشهد برا 
   برگزيدگاني فجر برايتهيه بليط جشنواره موسيق 
  ه پژوهشگران جوان عضويت در باشگاي برگزيدگان هفتمين جشنواره جوان برايمعرف 
   برگزيدگانيصدور کارت شناساي 
   مورد٦ برگزيدگان ي نامه برايصدور گواه 

   توسعه روابط بين الملل‐۳

 و  WAITROتالش برای برقراری ارتباط و همکاريهای متقابل با سازمانهای بين المللی جديد از قبيـل                 
SDNو ... 

 ايرانی در سطح بين الملل و زمينـه سـازی   ايجاد زمينه های مناسب جهت معرفی متخصصين و محققين         
 برای ارتباط متقابل

 اطالعات و دستاوردهای سازمان به مراکز و مؤسسات مشابه در خارج از کشور, انعکاس فعاليت ها  
  IFIA ,  APCTTپرداخت حق عضويت سازمان های بين المللی  
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  معاونت اطالعات علمي و همکاريهاي بين الملل
 می و بين المللیمديريت جشنواره و همکاريهای عل

 اقدامات انجام شده   و برنامه ها  اهم وظايف

 برگزرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و ‐۴
نمايشگاههای , خصصی کارگاههای ت, پژوهشی 

  فناوری و نوآوری در سطح ملی و بين المللی

 نفر از کارکنان سازمان اعم از هيات علمي و کارشناسان معاونت توسعه فناوري، دفتر برنامه ٤٨معرفي  
 دفتر حمايت از پژوهش و فناوري و پژوهشکده هاي بيوتکنولوژي، صنايع ‐ريزي و تحول اداري 

 و ساخت، ماهواره، دفتر ارتباط با صنعت، دفتر پشتيباني و رفاه، جهت شرکت شيميايي، فناوري طراحي
  به دوره های آموزشی خارج از سازمان...در دوره هاي آموزشي سمپوزيوم، کنگره ، کارگاه آموزشي و 

بصورت  APTMNET و APCTTاين تور توسط   ‐ چين ٢٠٠٥تور فناوری گياهان داروئی برگزاری  
 . در شهر وهان در کشور چين برگزار گرديد ۱۳۸۴ مهرماه ۳۰ لغايت ۲۸مشترک در تاريخ 

 ۱۳۸۴ آبان ماه ۱۵ لغايت ۱۲» اختراعات و محصوالت نور, ايده ها « نمايشگاه بين المللی برگزاری  
 نورنبرگ آلمان

براي ...) ويندوز مقدماتي، اينترنت، لينوکس مقدماتي، صفحات وب و  ( IT دوره آموزشي ٧برگزاری 
 ادامه داشته که گواهي نامه هاي ۸۴ شروع شده و سه دوره آن تا سال ۸۳ارکنان سازمان که در سال ک

  .است  صادر شده ۸۴مربوط به هر دوره در سال 
 ۲‐۳‐۴جدول سمينار طبق  ۷برگزاری  
برگزاری کارگاه آموزشی پورتال صنايع کوچک و متوسط و تجارت آسيا در سطح آسيا و اقيانوسيه با  

  APCTTری همکا

 برنامه ريزی فعاليتهای آموزشی و پژوهشی ‐۵
  مشترک با مراکز علمی داخلی و خارجی

  

 انتشار دستاوردهای علمی و فناوری ‐۶
مجله و , مقاله , سازمان از طريق کتاب 

  ....برگزاری نمايشگاه و 

حي و ساخت بررسي کتاب هاي پيشنهادي پژوهشکده هاي مطالعات و تحقيقات فناوري، فناوري طرا 
  :تحت عناوين

  بازاريابي محصوالت جديد .١
  ايمني و حفاظت در تجهيزات پزشکي .٢
  پوششهاي محافظ براي توربين .٣
  چگونه هر چيزي کار مي کند .٤
  بيوتکنولوژي دريا .٥

  .توضيح اينکه کتاب بيوتکنولوژی دريا دردست بررسي و اقدام می باشد ,  مورد بررسي قرار گرفت ٤ تا ١رديف 

ليت های علمی مرتبط با انتشارات  انجام فعا‐۷
  سازمان

 زبان انگليسي جهت معرفي سازمان و  ماهنامه علوم و فناوري سازمان بهتهيه و تدوين و انتشار 
 دستاوردها و اخبار علمي آن به ساير كشورها و مؤسسات مشابه بين المللي 

لب نظر مساعد و پذيرش ارائه اطالعات ، گزارشات و آمار مناسب به سازمانهاي مورد نظر جهت ج 
درخواست عضويت و ايجاد فضاي مناسب به منظور بهره مندي از كمك هاي مالي و معنوي سازمانهاي 

 تحقيقاتي بين المللي
 مورد از مقاالت اعضاء هيات علمي پژوهشکده فناوري طراحي و ساخت و پژوهشکده صنايع ١٣بررسي  

ه دبيرخانه شوراي تحقيقات و فناوري وزارت متبوع و شيميايي و پژوهشکده بيوتکنولوژي و ارسال آن ب
همچنين ارسال مقاالت آنان به حوزه معاونت اداري و مالي سازمان جهت پرداخت هزينه هاي طرح 

 جدول آمده است تعداد شرکت کنندگان در ١ضمناً همانطوري که در بند ( تشويقي به افراد ذينفع 
اند بنابراين تعداد مقاالت سال   نفر مقاله ارائه داده١٤اند که   نفر بوده٢٧سفرهاي علمي خارج از کشور 

 .) مقاله خواهد بود۲۷، ۸ مندرج در بند (ISI) مقاله ١٣ با احتساب ٨٤
  شماره خبرنامه انگليسی ۶انتشار و توزيع , چاپ  
 های شناخت و معرفی بزرگان علم و معرفی پروژه ها و طرح های ويژه به منظور جذب حمايت, بررسی  

 خارجی
 تدوين و ترجمه اخبار و اطالعات مندرج در خبرنامه 
از (ارسال خبرنامه به تمامی مراکز دانشگاهی و تحقيقاتی داخلی و مؤسسات و مراکز علمی و تحقيقاتی  

  در سطح منطقه و بين الملل)  دانشگاه برتر جهان۱۰۰جمله 
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  معاونت اطالعات علمي و همکاريهاي بين الملل
 می و بين المللیمديريت جشنواره و همکاريهای عل

 اقدامات انجام شده   و برنامه ها  اهم وظايف

 انجام کليه امور اجرائی مربوط به فرآيند ‐۸
 همکاريهای علمی و بين المللی در ارتباطات و

  سطح حقيقی و حقوقی

برقراري ارتباط با تعداد كثيري از مراكز علمي و تحقيقاتي داخلي به منظور جذب اخبار و ارائـه و انتقـال                      
 فناوريها و دستاوردهاي ملي از طريق خبرنامه

 منظـور جـذب حمايتهـاي       بررسي ، شناخت و معرفي بزرگان علم و معرفي پروژه ها و طرح هاي ويژه به                
 خارجي

  ارتباطات علمي و فناوري سازمان با ساير سازمان هاي تحقيقاتي مشابه تقويت و توسعه 

 تهيه گزارشات و آمار و اطالعات مورد نياز ‐۹
مکاريهای بين الملل معاون اطالعات علمی و ه

  و واحدها
  

شناسائی و توسعه فرصتها و زمينه های ‐۱۰
 از محققان و مادی و معنوی حمايت

برگزيدگان جشنواره ها و انجام امور اجرائی 
  الزم

   ايجاد بنيادي و تالش برايتهيه اساسنامه بنياد خوارزم 
  بررسي و شناسايي نيازهاي مادي و معنوي برگزيدگان و انتظارات آنها از سازمان 
نهـا در امـور مربـوط بـه         هـاي آ    توان از خدمات و حمايت      شناسايي و ارتباط با سازمان و ارگانهايي كه مي         

  برگزيدگان استفاده كرد
  ارتباط با مديريت مالكيت فكري براي حمايت معنوي از نتايج تحقيقات و ابداعات و اختراعات برگزيدگان 
  ارتباط با معاونت توسعه فناوري براي معرفي برگزيدگان جهت استفاده از امكانات حمايتي آن معاونت 

 و کنترل ارزيابی, نظارت ,  هدايت ‐۱۱
کارکنان واحد و استفاده بهينه از امکانات و 

  تجخيزات
  

 شناســـائی ســـازمانهای بـــين المللـــی و ‐۱۲
سازمانهای پژوهشی مرتبط با مأموريت سازمان      

  و فرصت ها و امکانات آموزش و تحصيل

, ی  مطالعه و بررسی به منظور شناسائی سازمان های تحقيقاتی در عرصه بين المللـی جهـت الگـو بـردار                    
  بررسی و مقايسه روند رشد و از همه مهمتر جذب و انتقال تکنولوژی های جديد, استفاده از تجربيات 

,  انجام امور مربوط به تحصيالت تکميلـی         ‐۱۴
فرصت مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت بـر      
ــاهنگی و    ــا هم ــا ب ــور تحــصيلی بورســيه ه ام

  همکاری مديريت منابع انسانی و آموزش

 نفر از بورسيه هاي داخل و خارج از کشور و جايابي شده ها جهت اشـتغال                 ٦٣يت تحصيلي   پيگيري وضع  
 ٧ نفر بورسـيه سـازمان و        ٢٧ نفر اعضاء هيات علمي سازمان،       ٢٩به کار در واحدهاي مختلف سازمان که        

از نفر جايابي شده مي باشند که پيگيري امور تحصيلي و همچنين چگونگي اشتغال بکار بورسيه ها بعـد                   
 فارغ التحصيلي در دست اقدام مي باشد

پيگيري وضعيت فرصت مطالعاتي يک نفر از اعضاء هيات علمي استفاده کننده که در کشور کانادا فرصت                  
   پايان پذيرفته١٠/١١/٨٤مطالعاتي خود را گذرانده و دوره ايشان نيز در تاريخ 

 هم اکنون در کـشور انگلـستان فرصـت          پيگيري وضعيت يک نفر از اعضاء هيات علمي استفاده کننده که           
مطالعاتي خود را مي گذرانند که هزينه شش ماهه دوم ايشان نيز براساس گزارش واصـله از سـوي امـور                     

  مالي سازمان پرداخت گرديده
پيگيري وضعيت فرصت مطالعاتي يک نفر ديگر از متقاضيان که با انجام فرصت مطالعاتي وي موافقت  

 .مالي فعالً در دست اقدام قرار داردشده ولي بدليل محدوديت 
هماهنگی و انجام امور مربوط به شرکت اساتيد و کارکنان سـازمان در کنفرانـسها و همـايش هـاي بـين                       

  المللي خارج از کشور
 نفـر از اعـضاي هيـات علمـي کارکنـان سـازمان بـه کـشورهاي                  ٢٧انجام امورمربوط به سفرهاي علمـي        

 انگلستان، سوئد، دانمارک ، لهستان، چين، آلمان، مالزي، سري النکـا،            هندوستان، تايلند، هلند، سوئيس،   
 يونان، بنگالدش، کانادا و عمان

 ٢ نفر از پژوهشکده صنايع شيميايي و ٢ نفر از اعضاء هيئت علمی شامل ٩اعطاي ماموريت آموزشي به  
 نفر از پژوهشکده ١وژي و  نفر از پژوهشکده مطالعات و تحقيقات تکنول١نفر از پژوهشکده بيوتکنولوژي و 

 نفر از ١ نفرانتقالي از مرکز اصفهان به پژوهشکده صنايع شيميايي و ٢فناوري طراحي و ساخت و 
  پژوهشکده صنايع شيميايي
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 ٧٠

  معاونت اطالعات علمي و همکاريهاي بين الملل
 می و بين المللیمديريت جشنواره و همکاريهای عل

 اقدامات انجام شده   و برنامه ها  اهم وظايف

دعوت از پژوهشگران و دانشمندان داخلی       ‐۱۴
و خارجی جهـت شـرکت در سـمينارها و دوره      

  های علمی سازمان 

ائي سازمان هاي تحقيقاتي در عرصه بين المللـي جهـت الگـو بـرداري ،                مطالعه و بررسي به منظور شناس      
  استفاده از تجربيات ، بررسي و مقايسه روند رشد و از همه مهمتر جذب و انتقال تكنولوژي هاي جديد

 معرفــی امکانــات و توانــائی هــای علمــی ‐۱۵
  فناوری سازمان

  

 برقراری ارتباط با اعضای هيئـت علمـی و          ‐۱۶
و ترغيب آنها جهـت ارائـه مقالـه و          کارشناسان  
  تأليفات علمی

  

 انجام ساير امـور محولـه از سـوی معـاون            ‐۱۷
  اطالعات علمی و همکاريهای بين المللی

 در  ISIتهيه دستورالعمل در ارتباط با نحوة پذيرش مقاالت چاپ شـده در مجـالت معتبـر بـين المللـي                      
  دبيرخانه شوراي تحقيقات و فناوري

 در امر چگونگي رسيدگي به تقاضاي مربوط به سفرهاي علمي خارج از کشور و اعالم به تهيه دستورالعمل 
واحدهاي مختلف سازمان که مورد فوق جهت تاييد و تصويب در دستور کار و هيات مميزه هيـات امنـاء                    

 .سازمان قرار دارد
رآموزي و معرفي آنـان   نفر از دانشجويان معرفي شده از سوي دانشگاهها جهت کا٣٧انجام امور مربوط به    

  :به پژوهشکده ها و واحدهاي مختلف سازمان بدين شرح
  نفر، ۱۱پژوهشکده صنايع شيميايي  .۱
  نفر، ۹دفتر فناوري اطالعات  .۲
  نفر، ۹پژوهشکده ماهواره  .۳
  نفر، ۱مديريت شبکه و اتوماسيون اداري  .۴
  نفر، ۴پژوهشکده فناوري طراحي و ساخت  .۵
 نفر، ۱دفتر مرکزي ارتباط با صنعت  .۶
    نفر۲مديريت امور پشتيباني و رفاه  .۷

   اصالح نظام ارزيابی جشنواره‐۱۸
پرسشنامه های فارسی و التين و معيارهـای ارزيـابی طـرح    , بازنگری و اصالح آئين نامه اجرائی جشنواره        

  های جشنواره

 تقويت و توسعه زيرسـاخت هـای اطـالع          ‐۱۹
  رسانی در داخل و خارج از کشور

 بانک اطالعاتی و وب سايت جشنواره به منظور معرفی هرچه بيـشتر و بهتـر جـشنواره و                   طراحی و ايجاد   
  جذب طرح های خارجی و ايرانيان مقيم خارج
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 ٧١

  ين المللي بيهاي و همکاريمعاونت اطالعات علم
  موزشآمديريت 

  سامي هيات علمي سازمان مشمول دريافت طرح تشويقي چاپ مقاالتا ‐٢‐٣‐١جدول 

  )الارقام به ري (

ف
دي
ر

  

  پژوهشکده  نام مقاله و مجله  نام و نام خانوادگي
مبلغ تشويقي 

  متبوعوزارت 
مبلغ تشويقي 

  سازمان

  آقاي دکتر عليرضا عشوري  ١
Tcf Bleaching of knave (Hibiscus 

- Cannabin us) Pulp for… 
Journal of Tropical Forest Science(2004)  

صنايع 
  شيميايي

  ٠٠٠/٥٠٠/١  در دست بررسي

٢  
آقاي دکتر محمدحسن 

  ايکاني

Essential Oil Recovery From the Aqueous 
phases Using olds hue… 

Iranian Journal of ‐Chemistry & Chemical 
Engineering International English(2004)  

صنايع 
  شيميايي

۰۰۰/۹۸۴  ٠٠٠/٥٠٠/١  

٣  
آقاي دکتر کوروش شيرواني 

  جوزداني
The Effect of Silicon on Cyclic Oxidation 

-Materials Science Forum(2004)  

فناوري 
طراحي و 
  ساخت

٠٠٠/٥٠٠/١  ٠٠٠/٠١٨/١  

 …Conversion of the hot Torsion Test  آقاي دکتر شاهين خدام  ٤
-Journal of Materials Processing(2004)  

فناوري 
طراحي و 
  ساخت

٠٠٠/٥٠٠/١  ٠٠٠/٠٩٠/٣  

  ضا عشوريآقاي دکتر علير  ٥
Effect of Chatoyant Addition on the 

Surface Properties… 
-Fibers and Polymers 2005  

صنايع 
  شيميايي

  ٠٠٠/٥٠٠/١  ـ

  آقاي دکتر عليرضا عشوري  ٦
Effect of TCF and ECF sequences on … 
Journal of Tropical      -Forest Science 

(2005) 

صنايع 
  شيميايي

  ٠٠٠/٥٠٠/١  ـ

٧  
آقاي مهندس سيدعلي قائم 

  مقامي

تعيين غلظت و ترکيب هورموني مناسب براي کشت درون 
شيشه اي ريز نمونه درخت بالغ ژنيکو              

   مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعيـ
  

  ٠٠٠/٠٠٠/١  ـ  بيوتکنولوژي

  آقاي دکتر علي الياسي  ٨
Excess Volume of Polymer /Solvent 

Mixtures and Proposed Model… 
-Journal of Applied Polymer Science 

  

صنايع 
  شيميايي

  ٠٠٠/٥٠٠/١  ـ

٩  
آقاي دکتر محمدحسن 

  ايکاني

Recovery of Water – Constituents of Rose 
Oil Using            Simultaneous…                
 -Flavor and Fragrance Journal 

  

صنايع 
  شيميايي

  ٠٠٠/٥٠٠/١  ـ

  آقاي دکتر عليرضا عشوري  ١٠

Chemical and Morphological 
Characteristics of Malaysian Cultivated 

knave… 
-Polymer –Plastics Technology and 

Engineering(2006) 
  

صنايع 
  شيميايي

  ٠٠٠/٥٠٠/١  ـ

  آقاي دکتر عليرضا عشوري  ١١
Effect of Accelerated Aging on Properties 

of Knave … 
-Polymer – Plastics Technology and 

Engineering(2006) 

صنايع 
  شيميايي

  ٠٠٠/٥٠٠/١  ـ

  آقاي دکتر عليرضا عشوري  ١٢

Enhancing Dry – Strength Properties of 
Knave … 

-Polymer – Plastics Technology and 
Engineering 

 

صنايع 
  شيميايي

  ٠٠٠/٥٠٠/١  ـ

١٣  
محمدرضا آقاي دکتر 

  بختياري
Medium Optimization by orthogonal array 

designs for unease production … 
-Process Biochemistry(2006)  

  ٠٠٠/٥٠٠/١  ـ  بيوتکنولوژي
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 ٧٢

  الملل ني بيهاي و همکاريمعاونت اطالعات علم
  مديريت آموزش

  ۱۳۸۴ر در سال  داخل کشوي آموزشي شرکت کنندگان در دوره هاياسام ‐۲‐۳‐۲جدول 

  تاريخ برگزاري

ف
دي
ر

  

  نام و نام خانوادگي
پژوهشکده 
  محل خدمت

  مؤسسه برگزار کننده  عنوان دوره آموزشي
  پايان  شروع

  ۸۴المللي ـ اخالق زيستي ـ  کنگره بين  بيوتکنولوژي   محمدرضا بختياري  ۱
پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و 

  زيست فناوري
۶/۱/۸۴   ۸/۱/۸۴  

  کشاورزي   واعظ ليواريبهزاد  ۲
ارائه مقاله در چهارمين سمپوزيوم بين 

  المللي پسته و بادام
معاونت پژوهشي و آموزشي وزارت 

  امور خارجه
۱/۳/۸۴  ۴/۳/۸۴  

  کشاورزي  عليرضا بصيري  ۳
ارائه مقاله در چهارمين سمپوزيوم بين 

  المللي پسته و بادام
معاونت پژوهشي و آموزشي وزارت 

  امور خارجه
۱/۳/۸۴  ۴/۳/۸۴  

  صنايع شيميايي  سهيال شکراله زاده  ۴
سمينار و کارگاه آموزشي نانو تکنولوژي 

  ايران و روسيه
  ۹/۳/۸۴   ۷/۳/۸۴  دانشگاه صنايع و معاون

  صنايع شيميايي  فرشته گل محمد  ۵
سمينار و کارگاه آموزشي نانو تکنولوژي 

  ايران و روسيه
  ۹/۳/۸۴   ۷/۳/۸۴  دانشگاه صنايع و معاون

۶  
مدحسن آرمان مح

  مهر
  صنايع شيميايي

سمينار و کارگاه آموزشي نانو تکنولوژي 
  ايران و روسيه

  ۹/۳/۸۴   ۷/۳/۸۴  دانشگاه صنايع و معاون

۷  
حيدر محمودي 

  نجفي
  صنايع شيميايي

سمينار و کارگاه آموزشي نانو تکنولوژي 
  ايران و روسيه

  ۹/۳/۸۴   ۷/۳/۸۴  دانشگاه صنايع و معاون

  تکنولوژيبيو  داود زارع  ۸
ارائه مقاله به صورت پوستر کنگره 

  بوتکنولوژي کرمان
مرکز بين المللي علوم و تکنولوژي 

  پيشرفته
۲۴/۵/۸۴  ۲۶/۵/۸۴  

  ‐  ۱۴/۸/۸۴  آکادمي توف ايران و آلمان SWOTدوره آموزشي   صنايع شيميايي  طيبه اميدي  ۹

  ‐  ۱۴/۸/۸۴  ان و آلمانآکادمي توف اير SWOTدوره آموزشي   صنايع شيميايي  عليرضا بصيري  ۱۰

  ‐  ۱۴/۸/۸۴  آکادمي توف ايران و آلمان SWOTدوره آموزشي   صنايع شيميايي  مجيد جوانمرد  ۱۱

  RWTOF  ۱۲/۷/۸۴  ۱۴/۷/۸۴شرکت  HACCPدوره آموزشي   صنايع شيميايي  مجيد جوانمرد  ۱۲

  RWTOF  ۱۲/۷/۸۴  ۱۴/۷/۸۴شرکت  HACCPدورة آموزشي   صنايع شيميايي  عليرضا بصيري  ۱۳

  "طراحي مخازن"کارگاه آموزشي   صنايع شيميايي  ميرا شکوهيح  ۱۴
مرکز آموزش تخصصي پژوهشگاه 

  صنعت نفت
۸/۶/۸۴  ۹/۶/۸۴  

  بهرام ورجاوند  ۱۵
فناوري طراحي و 

  ساخت
  ۲۴/۵/۸۴  ۲۲/۵/۸۴  پژوهشگاه نفت  " LNG,CNE"کارگاه آموزشي 

  بيوتکنولوژي  بختياري محمدرضا  ۱۶
د نانو دوره تخصصي ـ آموزشي کاربر
  تکنولوژي در داروسازي

  ۲۱/۶/۸۴   ۲۰/۶/۸۴  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

  بيوتکنولوژي   مسعود فالح پور  ۱۷
دوره تخصصي ـ آموزشي کاربرد نانو 

  تکنولوژي در داروسازي
  ۲۱/۶/۸۴   ۲۰/۶/۸۴  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

  محمدتقي انصاري  ۱۸
معاونت تحقيق و 

  فناوري
مين کنفرانس بين المللي مهندسي چهار

  صنايع
  ۲۹/۸/۸۴  ۲۸/۸/۸۴  دانشگاه صنعتي اميرکبير
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 ٧٣

  الملل ني بيهاي و همکاريمعاونت اطالعات علم
  مديريت آموزش

  ۱۳۸۴ر در سال  داخل کشوي آموزشي شرکت کنندگان در دوره هاياسام ‐۲‐۳‐۲جدول 

  تاريخ برگزاري

ف
دي
ر

  

  نام و نام خانوادگي
پژوهشکده 
  محل خدمت

  مؤسسه برگزار کننده  عنوان دوره آموزشي
  پايان  شروع

  رضا مهدي  ۱۹
معاونت طرح و 

  برنامه
ششمين کنفرانس بين المللي مديران 

  کيفيت
سازمان بين المللي کيفيت در 

  تهران
۲۶/۴/۸۴   ۲۷/۴/۸۴  

   محمدتقي انصاري  ۲۰
مديريت دفتر 
  تحقيق و فناوري

ششمين کنفرانس بين المللي مديران 
  کيفيت

سازمان بين المللي کيفيت در 
  تهران

۲۶/۴/۸۴   ۲۷/۴/۸۴  

  ۲۱/۶/۸۴   ۱۹/۶/۸۴  دانشکده مهندسي دانشگاه شيراز IST 2005شرکت در سمپوزيوم   ماهواره   شروين اميري  ۲۱

۲۲  
 نسرين بورقاني 

  فراهاني
  ۲۱/۶/۸۴   ۱۹/۶/۸۴  ندسي دانشگاه شيرازدانشکده مه IST 2005شرکت در سمپوزيوم   ماهواره

   ناهيد مهريزي  ۲۳
مديريت کتابخانه 
  و مرکز اسناد

هاي  دوره آموزشي آشنايي با کنسرسيوم
  اي و مديريت منابع انساني کتابخانه

  ۲۱/۶/۸۴   ۲۰/۶/۸۴  دانشگاه تهران

   بهرام تفقدي نيا  ۲۴
معاونت تحقيق و 

  فناوي
  ۲/۶/۸۴   ۳۰/۵/۸۴  پژوهشکده آمار مرکز آمار ايران (SAS)دورة آموزشي زبان برنامه نويسي 

  ۲/۶/۸۴   ۳۰/۵/۸۴  پژوهشکده آمار مرکز آمار ايران (SAS)دورة آموزشي زبان برنامه نويسي   بيوتکنولوژي   بهرام ايماني  ۲۵

  ارائه مقاله در کنگره بيوتکنولوژي کرمان  بيوتکنولوژي   فرزانه سالمي  ۲۶
کنولوژي مرکز بين المللي علوم و ت

  ....پيشرفته و 
۲۴/۵/۸۴   ۲۶/۵/۸۴  

  ارائه مقاله در کنگره بيوتکنولوژي کرمان  بيوتکنولوژي   مهرداد آذين  ۲۷
مرکز بين المللي علوم و تکنولوژي 

  ....پيشرفته و 
۲۴/۵/۸۴   ۲۶/۵/۸۴  

  ارائه مقاله در کنگره بيوتکنولوژي کرمان  بيوتکنولوژي  سعيد ميردامادي  ۲۸
ي علوم و تکنولوژي مرکز بين الملل

  ....پيشرفته و 
۲۴/۵/۸۴   ۲۶/۵/۸۴  

  ۲۱/۶/۸۴   ۲۰/۶/۸۴  پژوهشگاه پليمر  کاربرد نانو تکنولوژي در داروسازي  صنايع شيميايي   سهيال شکراله زاده  ۲۹

۳۰  
حاجي محمد 

  ابوالحسني
  ۲۱/۶/۸۴   ۲۰/۶/۸۴  پژوهشگاه پليمر  کاربرد نانو تکنولوژي در داروسازي  صنايع شيميايي

  بيوتکنولوژي  سيدعلي قائم مقامي  ۳۱
ارائه مقاله در چهارمين کنگره علوم 

  باغباني
  ۱۹/۵/۸۴   ۱۷/۵/۸۴  دانشگاه فردوسي مشهد

۳۲  
محمد حاجي 
  ابوالحسني

  بيوتکنولوژي
هشتمين کنگره سراسري بيوشيمي و 
  اولين کنگره بين المللي بيوشيمي

  ۲۴/۶/۸۴   ۲۰/۶/۸۴  دانشگاه تربيت مدرس

  اروخاني داود س  ۳۳
دفتر ارتباط با 

  صنعت
  ‐  ‐  ‐  اولين همايش مارکتينگ مديران

  ارائه مقاله در کنگره بيوتکنولوژي ـ کرمان  بيوتکنولوژي   حميده افقي  ۳۴
مرکز بين المللي علوم و تکنولوژي 

  ...پيشرفته و 
۲۰/۶/۸۴   ۲۱/۶/۸۴  

  زشي طب سنتي ايران.دوره آمو  صنايع شيميايي   شيدا حافظي  ۳۵
تحقيقات گياهان دارويي مرکز 

  دانشگاه شاهد
۲۲/۸/۸۴   ۲/۱۱/۸۴  

   وحيد رضا نفيسي  ۳۶
فناوري طراحي و 

  ساخت

تشريح الزامات و مستندسازي سيستم 
مديريت کيفيت در آزمايشگاه ها براساس 

ISO/IEC 17025 
  ۱۳/۵/۸۴   ۱۲/۵/۸۴  آکادمي توف ايران و آلمان
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 ٧٤

  الملل ني بيهاي و همکاريمعاونت اطالعات علم
  مديريت آموزش

  ۱۳۸۴ر در سال  داخل کشوي آموزشي شرکت کنندگان در دوره هاياسام ‐۲‐۳‐۲جدول 

  تاريخ برگزاري

ف
دي
ر

  

  نام و نام خانوادگي
پژوهشکده 
  محل خدمت

  مؤسسه برگزار کننده  عنوان دوره آموزشي
  پايان  شروع

  محمد کاظمي  ۳۷
 دفتر برنامه ريزي 

  اداريو تحول 
نخستين گردهمايي الگوي مديريت و 

  رهبري در هزاره سوم
  ‐  ‐  شرکت فرآيند تحقيق

۳۸  
  حسين عيوض زاده

  
فناوري طراحي و 

  ساخت
نمايشگاه و همايش بين الملل يپزشکي 

  تبريز
  ۱۱/۹/۸۴   ۸/۸/۸۴  دانشکده علوم پزشکي تبريز

 FLUENTدوره آموزشي نرم افزار   صنايع شيميايي   زرين نصري  ۳۹
مرکز جهاد دانشگاهي ـ دانشگاه 

  صنعتي اميرکبير
۲۵/۸/۸۴   ۲۶/۹/۸۴  

  ۹/۱۲/۸۴   ۶/۱۲/۸۴  جهاد دانشگاهي واحد تهران  مديريت روابط عمومي  روابط عمومي  محمدرضا رحيميان  ۴۰

  ۱۱/۱۲/۸۴  ۱۰/۱۲/۸۴  جهاد دانشگاهي واحد تهران  ارتباطات رسانه اي  روابط عمومي  مرتضي قاسمي  ۴۱

  چ علي پر  ۴۲
آزمايشگاههاي 

حمايت از توسعه 
  فناوري

آناليز و شناسايي قطعات « دوره آموزشي 
  »پالستيکي

  ۴/۱۱/۸۴   ۴/۱۱/۸۴  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

   عباس جوانبختي  ۴۳
پزشک معتمد 

  سازمان
دوره آموزشي تربيت جنسي کودکان و 

  نوجوانان
  ۳/۹/۸۴   ۳/۹/۸۴  دانشگاه شاهد

  ي عباس جوانبخت  ۴۴
پزشک معتمد 

  سازمان
  ۳/۹/۸۴   ۲/۸/۸۴  دانشگاه شاهد  دومين کنگره خانواده و مشکالت جنسي

   عباس جوانبختي  ۴۵
پزشک معتمد 

  سازمان
ششمين همايش پزشکان عمومي سراسر 

  کشور
سازمان نظام پزشکي جمهوري 

  اسالمي ايران
۲۹/۱۱/۸۴   ۲۹/۱۱/۸۴  

   عباس جوانبختي  ۴۶
پزشک معتمد 

  سازمان
  ون ديابتدوره مد

سازمان نظام پزشکي جمهوري 
  اسالمي ايران

۴/۱۲/۸۴   ۴/۱۲/۸۴  

   عباس جوانبختي  ۴۷
پزشک معتمد 

  سازمان
  دوره مدون بيماريهاي مقاربتي

سازمان نظام پزشکي جمهوري 
  اسالمي ايران

۴/۱۲/۸۴   ۴/۱۲/۸۴  

  عباس جوانبختي  ۴۸
پزشک معتمد 

  سازمان
  دوره مدون گوش حلق و بيني

 پزشکي جمهوري سازمان نظام
  اسالمي ايران

۱/۱۲/۸۴   ۱/۱۲/۸۴  
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 ٧٥

  يمعاونت اطالعات علمي و همکاريهاي بين الملل
  مديريت آموزش

  سفرهاي علمي خارج از کشور ‐٢‐٣‐٣جدول 

  از تاريخ لغايت تاريخ  شهر ـ كشور  محل اشتغال  عنوان سفر  نام و نام خانوادگي  رديف

١  
آقاي مهندس محمدجواد 

  قاسمي
  ٤/١/٨٤ لغايت ١/١/٨٤  دهلي نو ـ هند  معاونت اطالعات علمي و نوآوريها  ١٥/١٢/٨٣ مورخ ٥١٣ ـ جلسه شماره  APCTTتقال فناوري آسيا و اقيانوسيه مركز ان

  خانم دكتر حميده افقي  ٢
 CHIANG  - MAIشركت در برنامه پژوهشي يكماهه، سمينار و سخنراني و تدريس در دانشگاه 

  ٢١/١/٨٤ مورخ ٥١٧جلسه شماره 
  ١٠/٣/٨٣ لغايت ١١/٢/٨٤  کيانگ مي ـ  تايلند  پژوهشكده بيوتكنولوژي

  ٢١/٧/٨٤ لغايت ١٩/٧/٨٤  ـ آلمان  پژوهشكده صنايع شيميايي  ٢٠٠٥ارائه مقاله در همايش بين المللي و شركت در نمايشگاه فيلتراسيون و فناوري جدا سازي   آقاي دكتر علي الياسي  ٣

  خانم هما قائد شرفي  ٤
كت در دوره آموزشي سياست هاي طراحي و نوآوري در كشورهاي در حال توسعه ـ جلسه شماره شر

  ١٧/٢/٨٤ مورخ ٥٢١
پژوهشكده مطالعات و تحقيقات و 

  فناوري
  ٨/٣/٨٤ لغايت ٢/٣/٨٤  ماستريخت ـ هلند

٥  
آقاي دكتر حجت اله حاج 

  حسيني
 توسعه وابسته به آنكتاد جلسه شركت در هشتمين نشست ساليانه كميسيون علوم و تكنولوژي براي

  ١٧/٢/٨٤ مورخ ٥٢١شماره 
پژوهشكده مطالعات و تحقيقات 

  فناوري
  ٦/٣/٨٤ لغايت ٢/٣/٨٤  ژنو ـ سوئيس

ارائه مقاله به صورت پوستر در هفتمين كنگره جهاني مهندسي شيمي گالسكو ـ اسكاتلند كشور   آقاي مهندس محمود قاهري  ٦
  ٢٣/٤/٨٤ لغايت ١٩/٤/٨٤  اسكاتلند ـ انگلستان  ييپژوهشكده صنايع شيميا  انگلستان

ارائه مقاله به صورت پوستر در هفتمين كنگره جهاني مهندسي شيمي گالسكو ـ اسكاتلند كشور   خانم دكتر سهيال شكراله زاده  ٧
  ٢٣/٤/٨٤ لغايت ١٩/٤/٨٤  اسكاتلند ـ انگلستان  پژوهشكده صنايع شيميايي  انگلستان

آقاي دكتر محمدرضا   ٨
  تياريبخ

 ـ جلسه (WIPO)شركت در هشتمين جلسه كميته بين الدولي سازمان جهاني مالكيت فكري 
  ٢٧/٣/٨٤ لغايت ١١/٣/٨٤  فرانسه ـ سوئيس  پژوهشكده بيوتكنولوژي  ١٦/٣/٨٤ مورخ ٥٢٥شماره 

آقاي دكتر مصطفي كريميان   ٩
  ٧/٣/٨٤ لغايت ٣/٣/٨٤  ـ سوئيس  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  اسالمي ايرانشركت در نشست مروري بر سياستهاي علوم، فناوري و نوآوري جمهوري   اقبال

  ١٨/٣/٨٤ لغايت ١٥/٣/٨٤  آپساال ـ سوئد  پژوهشكده بيوتكنولوژي  ارائه مقاله به صورت پوستر در پنجاه و ششمين كنفرانس ساليانه جامعه اروپايي توليدات دامي  آقاي دكتر محمدرضا سنجابي  ١٠

  ٣/٦/٨٤ لغايت ٢٩/٥/٨٤  كپنهاك ـ دانمارك  پژوهشكده بيوتكنولوژي  ارائه مقاله به صورت پوستر در سيزدهمين كنگره بين المللي اروپا  سعيد ميرداماديآقاي دكتر   ١١
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 ٧٦

  يمعاونت اطالعات علمي و همکاريهاي بين الملل
  مديريت آموزش

  سفرهاي علمي خارج از کشور ‐٢‐٣‐٣جدول 

  از تاريخ لغايت تاريخ  شهر ـ كشور  محل اشتغال  عنوان سفر  نام و نام خانوادگي  رديف

  ٣/٦/٨٤ لغايت ٢٩/٥/٨٤  انمارككپنهاك ـ د  پژوهشكده بيوتكنولوژي  المللي اروپا ارائه مقاله به صورت پوستر در سيزدهمين كنگره بين  آقاي دكتر مسعود فالح پور  ١٢

١٣  
آقاي دکتر علي اکبر 

  جمشيدي فر
 تحت عنوان متدها و مدلها در اتوماسيون و رباتيک IEEEالمللي  ارائه مقاله در کنفرانس بين

MMAR2005 
  ١٠/٦/٨٤ لغايت ٧/٦/٨٤  مينزدسدرويه ـ لهستان  پژوهشکده ماهواره

١٤  
آقاي دکتر کوروش شيرواني 

  جوزداني
  ٢/٧/٨٤ لغايت ٢٧/٦/٨٤  پکن ـ چين  پژوهشکده فناوري طراحي و ساخت  مقاله در شانزدهمين کنگره بين المللي خوردگيارائه 

  آقاي دکتر سيدحميد فتحي  ١٥
 مورخ ۵۳۴ در دانشگاه توبينگن ـ جلسه EBGشرکت در نشست بيست و پنجمين سالگرد تاسيس 

۱۵/۵/۸۴  
  ١٤/٧/٨٤يت  لغا٨/٧/٨٤  توبينگن ـ آلمان  رياست سازمان

  ٧/٧/٨٤ لغايت ٣/٧/٨٤  سلنگور ـ مالزي  پژوهشکده صنايع شيميايي  ارائه مقاله به صورت پوستر در کنگره بين المللي روغن پالم  خانم طيبه اميدي  ١٦

١٧  
آقاي دکتر زين العابدين 

  بشيري صدر
  ١/٨/٨٤ لغايت ٢٧/٧/٨٤  وهان ـ چين   صنايع شيمياييپژوهشکده  ١٥/٥/٨٤ مورخ ٥٣٤برنامه ريزي و سازماندهي يک تور فناوري جلسه شماره 

  IWMIالمللي   جهت ايجاد مرکز بينIWMIمذاکره با رئيس مرکز   آقاي دکتر محمود مولي نژاد  ١٨
پژوهشکده مطالعات و تحقيقات 

  فناوري
  ٢٢/٦/٨٤ لغايت ٩/٦/٨٤  ـ سري النکا

  ١١/٩/٨٤ لغايت ٦/٩/٨٤  کواالمپور ـ مالزي  رياست سازمان  المللي قدرت و سيستم هاي موتوري    بينارائه مقاله در ششمين کنفرانس   آقاي دکتر سيدحميد فتحي  ١٩

  ٢٦/٦/٨٤ لغايت ٢٠/٦/٨٤  داوس ـ سوئيس  پژوهشکده بيوتکنولوژي  المللي کنترل بيولوژيک بندپايان ارائه مقاله در سمينار بين  آقاي دکتر بهرام تفقدي نيا  ٢٠

٢١  
 آقاي مهندس علي اکبر

  متحدي
  ٢٩/٩/٨٤ لغايت ١٧/٩/٨٤  کمينتس ـ  آلمان  دفتر برنامه ريزي و تحول اداري DAADجهت بررسي چگونگي همکاريهاي مشترک و بازديد از امکانات موسسه آلماني 

  ٤/٦/٨٤ لغايت ٣١/٥/٨٤  ـ يونانکورفو   رياست سازمان  المللي  واسيس در سيستم قدرت ارائه مقاله در پنجمين کنفرانس   بين  آقاي دکتر سيدحميد فتحي  ٢٢
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 ٧٧

  يمعاونت اطالعات علمي و همکاريهاي بين الملل
  مديريت آموزش

  سفرهاي علمي خارج از کشور ‐٢‐٣‐٣جدول 

  از تاريخ لغايت تاريخ  شهر ـ كشور  محل اشتغال  عنوان سفر  نام و نام خانوادگي  رديف

  ١٠/١٠/٨٤ لغايت ٦/١٠/٨٤  داکا ـ بنگالدش  فناوري طراحي و ساخت  المللي مهندسي مکانيک ارائه مقاله در کنفرانس بين  آقاي دکترفواد فرحاني  ٢٣

  ٢٢/١١/٨٤ لغايت ١٦/١١/٨٤   ـ کانادامونترال  صنايع شيميايي  ارائه مقاله در نوزدهمين گردهمايي فناوري و کاغذ  آقاي دکتر عليرضا عشوري  ٢٤

  ٥/١٢/٨٤ لغايت ٢/١٢/٨٤  امان ـ  اردن  رياست سازمان COMSATSنهمين نشست شوراي هماهنگي   آقاي دکتر سيدحميد فتحي  ٢٥

٢٦  
آقاي دکتر عليرضا قربانعلي 

  اللهياري
  شرکت در شوراي حکام انتقال فناوري آسيا و اقيانوسيه

هاي مديرکل امور ارتباطات واحد
  فناوري

  ٢٠/١١/٨٤ لغايت ١٧/١١/٨٤  کولومبو ـ سري النکا

  ١٠/١٢/٨٤ لغايت ٧/١٢/٨٤  ـ عمان  پژوهشگاه فناوريهاي نوين  ايراد سخنراني در دانشگاه سلطان قابوس  خانم دکتر نسرين معظمي  ٢٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   عملکرد واحدهای ستادی–                                                  فصل دوم                     ۸۴      کارنامه عمومی سال     

 ٧٨

  معاونت اطالعات علمي و همکاريهاي بين المللي
  آموزشمديريت 

  ره هاي کوتاه مدت آموزشي و پژوهشي، کارگاههاي تخصصي، نمايشگاههاي فناوري و نوآوري برگزاري شدهدو ‐۲‐۳‐۴جدول 
  )ارقام به ريال(

  کارگاههاي تخصصي  دوره هاي کوتاه مدت آموزشي و پژوهشي

ف
دي
ر

  اعتبار  مدرس  محل برگزاري  مدت زمان  عنوان کارگاه  اعتبار  مدرس  محل برگزاري  مدت زمان  عنوان دوره  

۱  CCNA  ۴۰۰۰۰/۰۰۰/۶  آقاي داود جداخانلو  سازمان مرکزي   ساعت  
مالکيت فکري و ثبت 

  اختراع
  مجتمع  يک روزه

  آقاي دکترمحمدرضا بختياري
  آقاي کامران باقري

  آقاي دکتر حسين ساالرآملي
  ـ

  مجتمع   ساعت۸  استخراج با فاز جامد  ۲
آقاي دکتر زين العابدين 

  بشيري صدر
  ـ

ابع روشهاي جستجو در من
  ثبت اختراع

  سازمان مرکزي  يک روزه
  آقاي دکتر محمدرضا بختياري
  خانم سعيده محمود وند

  ـ

  سازمان مرکزي   ساعت۳۰  فتو شاپ  ۳
آقاي حميدرضا بختياري 

  فرد
  ـ  آقاي دکتر قاسم رمضانپور نرگسي  سازمان مرکزي   ساعت۲  ساختار انقالبهاي علمي  ۰۰۰/۶۰۰/۳

  ۰۰۰/۰۰۰/۱  آقاي زاگرس سلطانيان  عمجتم   ساعت۲۰  ويندوز مقدماتي  ۴
مالکيت فکري و ثبت 

  اختراع
  ـ  آقاي دکتر محمدرضا بختياري  سازمان مرکزي  يک روزه

  ۰۰۰/۰۰۰/۱  آقاي محمدرضا جاموسي  مجتمع   ساعت۲۰  اينترنت  ۵
راهبري بين المللي 

اينترنت و چالش هاي 
  حقوق شهروندي

  سازمان مرکزي  يک روزه
  خانم طاهره ميرعمادي

  ي عليرضا ورزندهآقا
  ـ

            ۰۰۰/۵۰۰/۱  آقاي عليرضا واحدي  سازمان مرکزي   ساعت۳۰  صفحات وب  ۶

۷  DHTML ۲۴۰۰۰/۶۸۰/۱  آقاي امير مفخر  سازمان مرکزي   ساعت            

            ۰۰۰/۱۰۰/۲  آقاي رضا عليجاني  سازمان مرکزي   ساعت۳۰ لينوکس مقدماتي  ۸

جستجو در بانکهاي اطالعاتي   ۹
online 

            ۰۰۰/۲۰۰/۱  خانم حميده محمدي فر  سازمان مرکزي   ساعت۱۰
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 ٧٩

  یالملل معاونت اطالعات علمي و همكاريهاي بين
  ها  گروه امور جشنواره و نمايشگاهيتمدير

  المللي خوارزمي كننده نوزدهمين جشنواره بين هاي شركت طرح ‐٢‐٣‐٥جدول 
  

  جمع  هاي ايراني مقيم خارج طرح  هاي خارجي طرح  هاي داخلي طرح  گروه تخصصي  رديف

  ١٦٣  ١٣  ٦  ١٤٤  برق و كامپيوتر  ١

  ١٦٤  ٩  ٣  ١٥٢  مكانيك  ٢

  ١٥٩  ١٨  ٢  ١٣٩  انساني علوم  ٣

  ٥٥  ٢٢  ‐  ٣٣  كشاورزي  ٤

  ١٨  ١٤  ٤  ‐  علوم پزشكي  ٥

  ٤٦  ٢١  ١  ٢٤  علوم پايه  ٦

  ١٠٦  ٢٣  ٢  ٨١  صنايع شيميايي  ٧

  ٣٩  ٣  ‐  ٣٦  عمران  ٨

  ٤٢  ٢  ١  ٣٩  متالورژي و مواد  ٩

  ٢٨  ٩  ٢  ١٧  بيوتكنولوژي  ١٠

  ١٠  ١  ‐  ٩  صنايع  ١١

  ٣٩  ‐  ‐  ٣٩  هنر  ١٢

  ٣١  ٢  ‐  ٢٩  هوا فضا  ١٣

  ٩٠٠  ١٣٧  ٢١  ٧٤٢  جمع

  

ايرانی مقيم خارج  

15%
خارجی

2%

داخلی

83%

داخلی خارجی  ايرانی مقيم خارج  
  

  ی خوارزمی شرکت کننده در نوزدهمين جشنواره بين المللیطرح ها ‐٢‐٣‐١نمودار 
  



   عملکرد واحدهای ستادی–                     فصل دوم                      ۸۴      کارنامه عمومی سال      

 ٨٠

  
   به تفکيک گروه تخصصیالمللي خوارزمي اره بينهاي برگزيده نوزدهمين جشنو طرحتعداد  ‐٢‐٣‐٦جدول 

  
  

  جمع  هاي ايراني مقيم خارج طرح  هاي خارجي طرح  هاي داخلي طرح  گروه تخصصي  رديف

  ٥  ‐  ١  ٤  صنايع شيميايي  ١

  ٢  ‐  ‐  ٢  علوم پايه  ٢

  ٥  ‐  ‐  ٥  مكانيك  ٣

  ٤  ‐  ١  ٣  متالورژي و مواد  ٤

  ٢  ‐  ‐  ٢  علوم انساني  ٥

  ٤  ‐  ١  ٣  برق و كامپيوتر  ٦

  ٢  ‐  ‐  ٢  هوا فضا  ٧

  ١  ‐  ‐  ١  عمران  ٨

  ١  ‐  ‐  ١  كشاورزي  ٩

  ١  ‐  ١  ‐  علوم پزشكي  ١٠

  ١  ‐  ١  ‐  بيوتكنولوژي  ١١

  ٢٨  ‐  ٥  ٢٣  جمع

  

  
  

ايرانی مقيم خارج  

0%
خارجی

18%

داخلی

82%

داخلی خارجی  ايرانی مقيم خارج  
  

   به تفکيک گروه تخصصیالمللي خوارزمي هاي برگزيده نوزدهمين جشنواره بين طرح ‐٢‐٣‐٢نمودار 
  
  
  



   عملکرد واحدهای ستادی–                     فصل دوم                      ۸۴      کارنامه عمومی سال      

 ٨١

   به تفکيک نوع و رتبه طرحالمللي خوارزمي هاي برگزيده نوزدهمين جشنواره بين رحط ‐٢‐٣‐٧جدول 
  

  جمع  رتبه سوم  رتبه دوم  رتبه اول  گروه تخصصي  نوع
  ١  ‐  ١  ‐  صنايع شيميايي

  هاي بنيادي پژوهش
  ٢  ‐  ١  ١  علوم پايه
  ٢  ١  ١  ‐  مكانيك

  ١  ١  ‐  ‐  متالورژي و مواد
  ١  ‐  ١  ‐  انساني علوم

  ٢  ١  ١  ‐  برق و كامپيوتر
  هاي كاربردي پژوهش

  ١  ١  ‐  ‐  هوا فضا
  ١  ١  ‐  ‐  انساني علوم

  ١  ١  ‐  ‐  صنايع شيميايي
  ١  ١  ‐  ‐  متالورژي و مواد

  ١  ١  ‐  ‐  هوا فضا
  اي هاي توسعه پژوهش

  ١  ١  ‐  ‐  عمران
  ١  ١  ‐  ‐  صنايع شيميايي
  ١  ‐  ‐  ١  كشاورزي
  ١  ١  ‐  ‐  مكانيك

  اختراع

  ١  ١  ‐  ‐  دمتالورژي و موا
  ١  ‐  ١  ‐  صنايع شيميايي

  ابتكار  ٢  ٢  ‐  ‐  مكانيك
  ١  ١  ‐  ‐  برق و كامپيوتر

  ٢٣  ١٥  ٦  ٢  جمع

  

اختراع 

17%

پژوهشهای توسعه ای  

22%

پژوهشهای کاربردی 

31%

پژوهشهای بنيادی 

13%

ابتکار

17%

پژوهشهای بنيادی  پژوهشهای کاربردی  پژوهشهای توسعه ای   اختراع  ابتکار

  
   به تفکيک نوع و رتبه طرحالمللي خوارزمي هاي برگزيده نوزدهمين جشنواره بين طرح ‐٢‐٣‐٣نمودار

  



   عملکرد واحدهای ستادی–                     فصل دوم                      ۸۴      کارنامه عمومی سال      

 ٨٢

  تمين جشنواره جوان خوارزميكننده در هف هاي شركت طرح ‐٢‐٣‐٨جدول 
  

  جمع  هاي ايراني مقيم خارج طرح  هاي خارجي طرح  هاي داخلي طرح  گروه تخصصي  رديف

  ٢٤١  ‐  ‐  ٢٤١  برق و كامپيوتر  ١

  ١٨٠  ‐  ‐  ١٨٠  مكانيك  ٢

  ١١٨  ‐  ‐  ١١٨  انساني علوم  ٣

  ٥٥  ‐  ‐  ٥٥  كشاورزي  ٤

  ٦٦  ‐  ‐  ٦٦  علوم پايه  ٥

  ٥٠  ‐  ‐  ٥٠  صنايع شيميايي  ٦

  ٢٩  ‐  ‐  ٢٩  انعمر  ٧

  ٢١  ‐  ‐  ٢١  متالورژي و مواد  ٨

  ٢٢  ‐  ‐  ٢٢  بيوتكنولوژي  ٩

  ٣  ‐  ‐  ٣  صنايع  ١٠

  ١٠  ‐  ‐  ١٠  هوا فضا  ١١

  ٧٣  ‐  ‐  ٧٣  هنر  ١٢

  ٨٦٨  ‐  ‐  ٨٦٨  جمع

  

ايرانی مقيم خارج  

0%
خارجی   

0%

داخلی  

100%

داخلی   خارجی    ايرانی مقيم خارج  

  
  كننده در هفتمين جشنواره جوان خوارزمي هاي شركت طرح  ‐٢‐٣‐٤نمودار

  
  



   عملکرد واحدهای ستادی–                     فصل دوم                      ۸۴      کارنامه عمومی سال      

 ٨٣

  هاي برگزيده هفتمين جشنواره جوان خوارزمي طرح ‐٢‐٣‐٩جدول 
  

  جمع  هاي ايراني مقيم خارج طرح  هاي خارجي طرح  هاي داخلي طرح  گروه تخصصي  رديف

  ٣  ‐  ‐  ٣  صنايع شيميايي  ١

  ٢  ‐  ‐  ٢  علوم پايه  ٢

  ٣  ‐  ‐  ٣  كشاورزي  ٣

  ٢  ‐  ‐  ٢  بيوتكنولوژي  ٤

  ٢  ‐  ‐  ٢  انساني علوم  ٥

  ٤  ‐  ‐  ٤  برق و كامپيوتر  ٦

  ٦  ‐  ‐  ٦  كانيكم  ٧

  ١  ‐  ‐  ١  هنر  ٨

  ١  ‐  ‐  ١  عمران  ٩

  ٢  ‐  ‐  ٢  متالورژي و مواد  ١٠

  ٢٦  ‐  ‐  ٢٦  جمع

  

ايرانی مقيم خارج  

0%
خارجی   

0%

داخلی  

100%

داخلی   خارجی    ايرانی مقيم خارج  

  
   در هفتمين جشنواره جوان خوارزميبرگزيدههاي  طرح ‐٢‐٣‐٥نمودار 

  
  
  
  



   عملکرد واحدهای ستادی–                     فصل دوم                      ۸۴      کارنامه عمومی سال      

 ٨٤

  يك زمينه و ماهيتهاي برگزيده داخلي هفتمين جشنواره جوان خوارزمي به تفك طرح ‐٢‐٣‐١٠جدول 
  

  جمع  رتبه سوم  رتبه دوم  رتبه اول  گروه تخصصي  نوع
  ١  ‐  ‐  ١  صنايع شيميايي

  ٢  ١  ‐  ١  علوم پايه
  ١  ‐  ١  ‐  كشاورزي

  ١  ‐  ‐  ١  بيوتكنولوژي
  هاي بنيادي پژوهش

  ١  ‐  ١  ‐  علوم انساني 
  ١  ‐  ‐  ١  صنايع شيميايي
  ١  ‐  ‐  ١  بيوتكنولوژي

  ٢  ‐  ١  ١  و كامپيوتربرق 
  ١  ١  ‐  ‐  علوم انساني

  هاي كاربردي پژوهش

  ٣  ‐   مشترك٢+١  ‐  مكانيك 
  ١  ‐  ١  ‐  متالورژي و مواد

  اي هاي توسعه پژوهش
  ١  ‐  ‐  ١  مكانيك 

  ١  ‐  ١  ‐  متالورژي و مواد
  اختراع

  ١  ١  ‐  ‐  كشاورزي 
  ٢  ١  ‐  ١   برق و كامپيوتر

  ٢  ١  ١  ‐  مكانيك
  ١  ‐  ١  ‐  هنر

  ١  ‐  ١  ‐  عمران
  ١  ١  ‐  ‐  صنايع شيميايي

  ابتكار

  ١  ١  ‐  ‐  كشاورزي
  ٢٦  ٧  ١١  ٨  جمع

اختراع 

8%

پژوهش های توسعه ای  

8%

پژوهش های کاربردی  

30%

پژوهش های بنيادی  

23%

انتکار

31%

پژوهش های بنيادی   پژوهش های کاربردی   پژوهش های توسعه ای   اختراع  انتکار

  
  هاي برگزيده داخلي هفتمين جشنواره جوان خوارزمي به تفكيك  ماهيت طرح ‐٢‐٣‐٦نمودار

  
  

  



   عملکرد واحدهای ستادی–                     فصل دوم                      ۸۴      کارنامه عمومی سال      

 ٨٥

  معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين المللی
  لمللیمديريت جشنواره و همکاريهای علمی و بين ا

  
  عضويت در سازمان ها ی بين المللی ‐٢‐٣‐١١جدول 

  
  عضويت در سازمان های بين المللی 

  رديف
  حق عضويت  سابقه عضويت  نام سازمان

١  APCTT ‐  ٠٠٠/١٠$   

  
  

   نشستهای بين المللی ‐٢‐٣‐١٢جدول
  

  شرکت در نشستها  نشستهای برگزار شده

  رديف
  محل برگزاری  عنوان  تبار دريافتیاع  سازمان های بين المللی مدعو  عنوان

افراد 
شرکت 
  کننده

اعتبار 
  دريافتی

١  

پورتال صنايع کوچک و 
متوسط و تجارت آسيا در 
  سطح آسيا و اقيانوسيه

  )٨٤ مرداد ١٩‐١٨(

 APCCT 
 ISIPO 
 DSIR 
 PCIERD 
 MASTIC 
 NACESTID 

۰۰۰/۰۰۰/۵۰  

  کارگاه آموزشی
Road mapping 

Wprkshop 
Technology 4 

SME.com 

  دهن
محمد جواد 
  قاسمی

‐  

  
  
  



   عملکرد واحدهای ستادی‐                        فصل دوم                       ۸۴      کارنامه عمومی سال     
  

 ٨٦

  ي بين المللي و همکاريهايمعاونت اطالعات علم
  مديريـت فناوري اطالعـات، شبكه علمـي وکتابخانه

   انجام شدهاقدامات   و برنامه هااهم وظايف

 پذيرش عضو براي كتابخانـه و ارائـه         ‐١
  خدمات متعارف به اعضاء

  ت در سيستم  مورد عضو جديد و ورود مشخصا١٠٨پذيرش  
  مورد عضويت١٣٤تمديد  
  ت ي مورد عضو١٨ابطال  
   عدد لوح فشرده٢٨٤ شماره مجله و ٥١٦جلد كتاب، ٢٠٣١امانت  
  مورد جستجوي اطالعات از پايگاههاي داخلي واينترنت٣٥٣٠ 
 كتابخانه  هزار مورد مطالعه كتب، نشريات، اسناد و روزنامه در محل٢٠حدود  
  ردهاي موجود و چاپ آن مورد جستجو در استاندا٣٩ 
  پژوهشکده ها ي مورد سفارش استاندارد برا٣١ 
    مورد كپي لوح فشرده ٥٧ 

 ايجاد ارتباط و همكـاري متقابـل بـا          ‐٢
  كتابخانه هاي مشابه داخلي و خارجي

   ين کتابخانه اي بيتهاي كتاب در فعال٢ مقاله و ٦٦افت و ارساليدر 
 ارائـه خـدمات    ي بـرا  يانه و آمـادگ   ـ کتابخـ  ي معرفـ  ي بـرا  يموزش عـال  ات آ ــسسؤمکاتبه با تمام دانشگاهها و م      

 ت يق وب سايک از طريا الکتروني و ي بصورت حضوريکتابخانه ا
ن ي مابي فيهاي همکاري راههاي در مورد بررسيد بهشتين دانشگاه شهي نشست مشترک با مسئوليبرگزار 

  يد بهشتيا دانشگاه شهن بي نويهاين پژوهشگاه فناوريعطف به تفاهم نامه منعقده ب
 به كتابخانـه    IR-4088027و اختصاص كد     ) ISILشابكا يا   (درخواست كد بين المللي شناسايي كتابخانه ها         

 سازمان پژوهشها 
  بازديد از كتابخانه ملي 

ناد
اس

کز 
مر

 و 
انه
بخ
کتا

نی
و ف

ی 
لم
ع

  
انه بـــه منـــابع ـــــز كتابخـــــ تجهي‐٣

كتابخانه اي شامل كتب، نشريات و ساير       
منابع مربـوط بـه زمينـه هـاي علمـي و            

لــف و تهيــه و تنعتي بــه زبانهــاي مخصــ
توزيع مقاالت و پتنتها از منابع داخلي و        

  خارجي

 عنـوان   ١١٤ و خريـد     ١٣٨٤ ارديبهـشت    ٢٤ تـا    ١٤المللي كتاب تهـران از        شركت در هجدهمين نمايشگاه بين     
  كتاب 

 ني و التي فارسي موضوعيد مجموعه سرعنوانهايخر 
 ، Science Direct ، ISI ، EBRARY ، EBSCOي  اطالعاتي به بانكهايش دسترسي و پايبرقرار 

kluwer و springer ،  SwetsWise  مجموعه ، EI Village  ٤به شرح مندرج در بند  
   عنوان مجله التين ايراني ١اشتراك  
  عنوان نشريه فارسي ٥٧تجديد اشتراك 
   عدد لوح فشرده، آموزشي و نرم افزار  ٦٦ 
 د نصب ي مورد تمد٢٥ و فرهنگ نارسيس شامل  فشرده كتابشناسي ملييدريافت لوحها 
، استعالم از پژوهشکده هـا و بررسـي كارشناسـي پيـشنهادهاي اعـالم شـده،              ٢٠٠٦ اشتراک مجالت    ياقدام برا  

، انجـام   ي مـال  ي بـه معاونـت ادار     يب و ارسال فهرست مجالت درخواست     يبرگزاري جلسه شوراي هماهنگي، تصو    
ن سازمان و پژوهـشگاه، دو بـار طـرح در           يجلسات و مکاتبات مکرر با مسئول      يمناقصه و انتخاب کارگزار، برگزار    

ن يت عـدم تـأم    يـ و در نها  . . .  وزارت علـوم و      ي پژوهـش  يبانيرکل دفتر پشت  يسه سازمان، جلسه با مد    يئت رئ يه
ن يبرگزاري جلسه با شركتهاي نگاه فردا، رزسيستم و ابسكو جهت حل اختالفات مربوط بـه مجـالت التـ                   اعتبار
  ٢٠٠٠ ‐ ٢٠٠٢ال س
 با تهيه گزارش آخرين وضعيت و برگزاري جلسات با امور بازرگاني و             ٢٠٠٣پيگيري وضعيت مجالت التين سال       

شركت آبان علم جهت اخذ تصميم مشترك و توافق در مورد باقي مانده پرداختها و متعاقباً ارسال فهرست کتب        
 دات براي پرداخت باقي مانده قرارداد  و در نهايت تاييد اجراي تعهينيگزي جهت جايدرخواست

 ش ي پوي با شرکت ساع٢٠٠٤ن ي مجالت التييه حساب نهايتسو 
   شماره نشريه اهدائی فارسی٦١٥دريافت و سازماندهی  



   عملکرد واحدهای ستادی‐                        فصل دوم                       ۸۴      کارنامه عمومی سال     
  

 ٨٧

  ي بين المللي و همکاريهايمعاونت اطالعات علم
  مديريـت فناوري اطالعـات، شبكه علمـي وکتابخانه

   انجام شدهاقدامات   و برنامه هااهم وظايف

 ايجاد و توسعه كتابخانه ديجيتالي بر       ‐٤
  اساس اهداف و سياستهاي سازمان

 وب سايت كتابخانه با همكاري دفتر فنـاوري اطالعـات شـامل صـفحات فارسـي و ارائـه                     فاز اول طراحي   ياجرا 
ات عضويت، اعالم تازه هاي كتابخانـه، جـستجو   يخدمات الكترونيك براي دريافت پيشنهادهاي خريد منابع، عمل 

نيك، دسترسي به در منابع كتابخانه با برقراري اتصال به هنگام به سيستم جامع كتابخانه و سيستم امانت الكترو   
 آدرسهاي مفيد و اطالع رساني

اجراي فاز دوم طراحي وب سايت كتابخانه با همكاري دفتر فناوري اطالعات شامل طراحـي و تـدوين صـفحات                     
انگليسي وب سايت كتابخانه، قرار دادن تصاوير متغير از بخشهاي مختلف كتابخانه، ، قرار دادن دسترسـي هـاي       

  كتابخانه ديجيتال در وب سايتالكترونيكي موجود در قسمت
مع آوري، ورود و روز آمد كردن اطالعات در لينك ها از قبيل نشريات و كتابهـاي فارسـي والتـين، لوحهـاي                       ج 

  فشرده و برقراري لينك به اطالعات بيشتر در اين صفحات
  ي به عنوان خدمات مرجع مجازAsk a librarianو  ” از كتابداربپرس ”سيقرار دادن سرو 
، ”از كتابـدار بپـرس    ”ت شـامل    ين وب سا  ي مراجع يا سواالت ارسال شده از سو     ي به مطالب    يا پاسخگوئ ي يسبرر 
 يد و نظر خواهيشنهاد خريپ
 )  ٥مرغ يس(ستم جامع کتابخانه يد نرم افزار سينصب نسخه جد 
  استانداردهاي بين المللي روي شبكه و وب سايت٢٠٠٤نصب  ايندكس  
 از طريق دفتـر پـشتيباني پـژوهش وزارت    ٢٠٠٥ سالي  براISI و Science Directاشتراك بانك اطالعاتي  

 سيستم و وزارتخانه بـراي برقـراري دسترسـي بـدنبال مـشكل          ‐علوم و پيگيري و مذاكرات مستمر با شركت رز        
 كشوري با ناشر

    عنوان کتاب تمام متن٢٢٠٠٠ شامل EBRARY به بانك كتب الكترونيك تمام متن ياشتراك و دسترس 
 ي عنوان مجله علمـ ١٢٠٠ شامل ٢٠٠٦ سال ي  برا Science Direct به بانك اطالعاتي ياشتراك و دسترس 

  تمام متن از طريق دفتر پشتيباني پژوهش وزارت علوم
 اريت دانشيق ساي از طر٨٤ تا آخر سال EBSCO به بانك اطالعاتي يادامه دسترس 
  رازي شي علوم و تکنولوژي کتابخانه منطقه اقي از طرEBSCO يگاه اطالعاتياشتراک بخشي از پا 
  ٢٠٠٦ سال ي براspringer و kluwer اشتراک بانک اطالعاتي يانعقاد قرارداد برا 
  تمام متني عنوان مجله علم٥٥٧ شامل SwetsWise  ي به بانک اطالعاتيشي آزماي دسترسيبرقرار 
   EI Village ي مهندسي  اطالعاتي به سه مجموعه از بانکهايشي آزماي دسترسيبرقرار 
 کي ها به منابع الکترونينک اخبار و دسترسي و قرار دادن لياطالع رسان 
 پيگيري مشكالت قطع ارتباط با سيستم از طريق شركت نوسا و واحد شبكه و اتوماسيون  
ه يـ تهيه و ارسال فايل ايزوي كتابهاي فارسي و التـين کتابخانـه بـراي شـركت پـارس آذرخـش بـه منظـور ته                         

 رستگان کتب فه
  تهيه نسخه پشتيبان از تمام پايگاهها و گزارشهاي مورد نياز از سيستم امانت 
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 توسعه و بهبود كمي و كيفـي مركـز          ‐٥
اسناد و مدارك علمـي و ارائـه خـدمات          

  مناسب به مراجعين و متقاضيان

  ونصب پايگاه دو زبانه گزارش طرحها با همكاري شرکت نوسا يطراح 
 ي پژوهشي عنوان از گزارش طرحها١٧٦عات ش و ورود اطاليرايو 
  سند التين١٢٥ثبت، ورود اطالعات وسازماندهي  
  به مرکز اسناديت از توسعه فناوري از دفتر حمايمه صنعتي و ني پژوهشي طرحهاييانتقال گزارش نها 
 وه نامه نحوه استفاده از گزارش طرحهايشنهاد شين و پيتدو 
 ل يان جهت تکمي مجريالعات طرحها و ارسال آن بران کاربرگ دو زبانه اطيه و تدويته 
 ستمي گزارش طرح در س٢٠٠ورود اطالعات حدود  
  ش گزارش طرحهاي مرکز اسناد و استقرار و نمايکيزيدرخواست امکانات الزم جهت توسعه ف 
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  ي بين المللي و همکاريهايمعاونت اطالعات علم
  مديريـت فناوري اطالعـات، شبكه علمـي وکتابخانه

   انجام شدهاقدامات   و برنامه هااهم وظايف

   منابعي سازمانده‐٦

 عنـوان فهرسـت     ١١٦( عنوان كتاب التين     ٢١٦سازي و سازماندهي    فهرست نويسي، ثبت، ورود اطالعات، آماده        
   عنوان كتاب فارسي٣٣٢و )  عنوان فهرست نويسي تحليلي٦٩نويسي توصيفي و 

   شماره مجله فارسي ٩٥٨ شماره مجله التين و ١٣٠٣ثبت، ورود اطالعات و سازماندهي  
  شماره  نشريه اهدايي ٦١٥سازماندهي  
  عدد لوح فشرده خريداري شده و لوح هاي ضميمه كتب ٦٦ازماندهي بازبيني، آماده سازي و س 
   مجلد و انجام اقدامات الزم براي صحافي  ٤٦٢سازماندهي آرشيو مجالت التين در  
   هزار فيلد اطالعاتي ٩٠٠ ركورد در پايگاه كتب التين شامل اصالح بيش از ٨٧٠٠اصالح  
   هزار فيلد اطالعاتي١٤ح بيش از  ركورد در پايگاه كتب فارسي شامل اصال٧٠٠اصالح  
   هزار فيلد اطالعاتي١٧ ركورد در پايگاه گزارشهاي فارسي شامل اصالح بيش از ٢٤٨٣اصالح  
   هزار فيلد اطالعاتي٦٥ركورد پايگاه مقاالت فارسي شامل اصالح بيش از ١١٦٠٣اصالح  
  و فارسي سيستم امانت هزار ركورد در پايگاه كتب التين ١٠ محتوي و نسخه بيش از يهمسان ساز 
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    انجام ساير امور محوله‐٧

 برگزاري نمايشگاه داخلي از كتابهاي خريداري شده از نمايشگاه 
ن، کنتـرل   يستم، وجـ  ي کتب با اطالعات س    ي اسفندماه شامل انطباق موجود    ١٧ تا   ٦خ  ي کتب از تار   يقفسه خوان  

 ع، اصالح مشخصات ثبتدمان مرجي در چي، بازنگري موارد صحافيمشخصات برچسب، جداساز
 آموزشي مربوط به مسؤلين دفـاتر، كارگـاه آموزشـي اشـتراك بانكهـاي               يشركت همكاران كتابخانه در دوره ها      

،   Kluwer&Springer،JohnWileyاطالعـاتي الكترونيكـي،  سـمينارهاي آموزشـي ناشـرين الكترونيكـي       
Elsevier    جامع  يستمهاي س ينار آموزش يتال، سم يجيدک و کتابخانه    ي منابع الکترون  ٢٠٠٦ ي ، راه حل مهندس 
 نرم افزار آرشيو الكترونيكي شرکت اطالعات       Demoک شرکت نوسا، و جلسه      ي الکترون ي و کتابدار  ياطالع رسان 

 انه و جلسات كميته فني كتابخانه يرا
 يومهاي كتابخانه به صورت خاص عالوه بر اعالم الكترونيك بصورت عم ستم اعالم كتبي تازهي سيبرقرار 
 و  يبانيت پـشت  يريت حراسـت، مـد    يري مـد  ي کتابخانه با همکار   ي حفاظت يستمهاي و بهبود س   ي بررس ياقدام برا  

 نا  يمه سي و بيرفاه، سازمان آتش نشان
 بـن کتـاب بـه       ي سازمان و اهدا   ي عموم يي در گردهما  يانتخاب سه نفر از کاربران نمونه کتابخانه همراه با معرف          

 يج فرهنگ کتاب و کتابخواني ترومناسبت هفته کتاب وبا هدف
  برگ ٣٢٦٩خدمات چاپ و تکثير  
   مجلد١٤٠ شماره مجله التين در قالب ٤٦٥صحافی  
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  معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين المللی
  مديريـت فناوري اطالعـات، شبكه علمـي وکتابخانه

  اقدامات انجام شده   و برنامه های مصوباهم وظايف

 LANخدمات کامپيوتری بـه شـبکه        ‐۱
  سازمان

  :شامل پشتيبانی، مشاوره و رفع اشکال تلفنی و حضوری و نصب نرم افزار  
 Windows 98 , 2000 .XP – MS Office – IE – Anti Virus  و Service Pack نرم افزار های 

  ...مربوطه و 
   سازمان LANرفع اشکال شبکه  
  ... در سازمان شامل کارت زنی، آموزش و Node چندين Cablingرفع اشکال  
  رفع اشکال کاربران سيستم اتوماسيون مکاتبات اداری در سازمان مرکزی 

  
سـرور هـا و سـرويس هـای اينترنتــی      ‐۲

  سازمان

پشتيبانی، رفع اشکال و سرويس دهی سرويس های اينترنتی به کارکنـان سـازمان، مجتمـع عـصر انقـالب و پـروژه                       
  :مصباح شامل 

 FTP | Mail | SQL | Web | DNS | …  
  6.8 به 5.0 سازمان از نسخه Mail Serverارتقاء نرم افزار  
  شتيبان از سرورهای سازمان و نسخه پBackupتهيه  
  نصب و راه اندازی مجدد سيستم عامل و نرم افزار تعدادی از سرورها 
  نصب و راه اندازی آنتی ويروس تحت شبکه 
  نرم افزار سازمانBank  وFTPبه روز رسانی سرور  
 )در مرحله تست ( راه اندازی سيستم ويدئو کنفرانس  

سرورها و سرويس هـای اينترنتـی بـه          ‐۳
  ج از سازمانخار

  

  :پشتيبانی سرويس های ميزبانی شبکه شامل 
 FTP | Mail | SQL | Web | DNS | MySQL | …  
  . برای افراد حقيقی و حقوقی Domain ۱۵ثبت بالغ بر  
  . جديدMail/Web Host ۱۵اجاره فضا برای  
  . موجودMail/Web Host  ۵۰پشتيبانی بالغ بر  
  يان به متقاضMail و Dialupارائه سرويس  
   به متقاضيانSMSارائه سرويس  
 و  Mail   ، Chatافزودن ماژول های اوقات شرعی و آب و هوای شـهرها، فـال،              (م  ـــنگهداری و توسعه سيست    

(...  
  Parstranslator.comپشتيبانی سرور نرم افزار مترجم پارس  
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وب سـايت و     طراحی و برنامه نويـسی     ‐۴
  پورتال سازمان

  :سايت پورتال سازمان شامل طراحی ماژوالر و فورمال  
ار نماينـده  يـ در اين سايت هر بخش ساختاری مجزا داشته و اطالعات متغير به صورت فـرم در اخت            

  .بخش قرار گرفته تا نماينده بخش امکان تغيير و به روز رسانی اطالعات را داشته باشد
  طراحی فورمال سايت کتابخانه سازمان 
  ن با امکان آرشيو و جستجو روی کليه مطالبطراحی فورمال خبرنامه التين سازما 

  :طراحی وب سايت انجمن های علمی شامل  
  انجمن مکاترونيک 
  جمعيت توسعه علمی ايران 
  انجمن اخالق در علوم و فناوری 
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  معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين المللی
  مديريـت فناوري اطالعـات، شبكه علمـي وکتابخانه

  اقدامات انجام شده   و برنامه های مصوباهم وظايف

   برنامه سازی و پشتيبانی از برنامه ها‐۵

  سيستم کارآموزی 
  .رکنان دفتر ارتباط با صنعت سازمانبرگزاری چندين جلسه مشاوره با مديران و کا 
  .برگزاری جلسه با مديران دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها 
  .برگزاری جلسه با مديران دفاتر ارتباط با صنعت مراکز صنعتی 
  . کارآموزیWeb تهيه يک سيستم تحت Proposalارائه  
 برنامه سازی سيستم 
  سيستم اطالعات طرح ها 
 .قيق و فناوری در خصوص سيستمبرگزاری جلسه با دفتر تح 
  سيستمProposalارائه  
  )در حال انجام(برنامه سازی سيستم  
  سيستم امور مشترکين شبکه 
  .پشتيبانی و ارائه تغييرات مورد نياز، افزودن ماژول های گزارش گيری جديد به سيستم 
  سيستم های دفتر فناوری اطالعات 
  سيستم انبار و اموال 
  سيستم امور مالی 
   آموزشسيستم 
  سيستم دانشجويي سايت نمايندگی علمی ايران در اقيانوسيه 
  برنامه های کمکی سيستم امور مشترکين 

ــات ‐۶ ــستجوی اطالعـ , )  Search( جـ
  سفارش کتاب و مقاالت

 Onlineاينتــرنت و   , CD, شامل بازيابی اطالعات از بانـک هـای اطالعـاتی مختلـف     , جستجوی اطالعات  
Searchعاتی  از بانک اطالQuestel.   

  . عنوان مقاله و کتاب از کتابخانه بريتانيا۳۰۰سفارش و تهيه حدود  
  .چاپ و تکثير مقاالت مورد نياز مراجعه کنندگان 
  . های استانداردها برای مراکز متقاضیCDتکثير  , CDکپی , امانت نرم افزار  

   آموزش، نمايشگاه ها و سمينارها‐۷

 های شبکه و برقراری ارتباط کليه سيستم ها، جهـت  Nodeايت آموزش، اتصال پشتيبانی نرم افزار و شبکه س      
  برگزاری دوره های آموزشی

  :برگزاری دوره های مختلفی در سايت آموزش شامل موارد زير  
 Excel ، DHTMAL ، CCNAدوره آموزش  
  ۱۳۸۴ده در سال مشارکت و همکاری در برگزاری نمايشگاه ها، سمينارها و کارگاه های آموزشی برگزار ش 
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   پيگيري ها‐۸

تمـاس بـا شـرکتها و سـازمانها و امـور محولـه از سـوی                 , خريـد   , پيگيری امور تنظيم درخواست و سفارشات        
  .مديريت

   سازمانWirelessپيگيری سيستم  
  پيگيری سيستم ويدئو کنفرانس 
  SMSپيگيری لينک  
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  معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين المللی
  اوري اطالعـات، شبكه علمـي وکتابخانهمديريـت فن

   انجام شدهاقدامات  اهم وظايف و برنامه های مصوب

 تهيــه گزارشــها و صــورت جلــسات   ‐١
  دفتر فناوري اطالعات

   صورت جلسه از کميته راهبري شبکه علمي کشور١٩تهيه و تنظيم   
  اكرات  دفترتهيه گزارش از نشستها ، بازديدها و مذ 
  ٨٤تهيه گزارش عملكرد دفتر در سال  
هاي ـتهيه گزارش خبري يا تحليلي از وضعيت شبکه علمـي ، امکانـات و ويژگيهـاي آن جهـت ارائـه در نشـست                   

 داخلي ، آموزشي يا سياستگذاري
ازمان تهيه و تنظيم گزارشاتي از ويژگيهاي شبكه براي ارائه در جلسات خارج از سازمان در سـطح وزارت يـا سـ                    

   يا چاپيpowerpointبراي رئيس سازمان و برخي معاونين به صورت ........مديريت و برنامه ريزي و 

 برنامه ريزي جهت برگزاري نشست       ‐٢
آموزشي براي کارکنان سازمان، شرکت     
در نمايشگاهها ، و برنامه هاي مرتبط به   

   جلسه آموزشي ، دو نمايشگاه٦دفتر
  

  ..نتظيم برنامه ، فهرست مدعوين ، ارسال دعوت نامه ، پيگيريها و امور مربوط به تهيه و  
تهيه جزوه و راهنما در خصوص  زيرساخت ، سرويسها و امـور مـشتركين ، کـارت اينترنـت ، پاکـت و فولـدر ،                            

  خودکار تبليغاتي  جهت ارائه در نشستها و نمايشگاهها
روههاي مختلف در دفتر فناوري ، روابـط عمـومي ،           انجام مكاتبات و پيگيريها داخل سازماني جهت هماهنگي گ         

 پشتيباني و اجرايي سازمان
 انجام و پيگيري امور بعد از برگزاري برنامه ها مانند تهيه گزارش و خبر از نتايج آن 
 نشست آموزشي در سـازمان مرکـزي و مجتمـع بـراي معرفـي امکانـات  و                   ٦برنامه ريزي و هماهنگي برگزاري       

 ي کشور و سايت سازمان به کارشناسان و کارکنان گروههاي مختلفسرويسهاي شبکه علم
 ٨٤شركت در نمايشگاه الكامپ  
 شركت در نمايشگاه هفته پژوهش 
  )٨٤خرداد (برگزاري نمايشگاهي در مجتمع همزمان با نشست روساي دانشگاهها  

  امور طراحي و چاپ ‐٣
  ـ فولدر انگليسي شبكه علمي كشور

ــاپ   ــ چ ــديس Bannerـ ــرح  و تن ط
  ماهواره مصباح

  

پيگيري و هماهنگي امور مربوط به  تهيه متني براي بيان ويژگيهاي شبكه علمي ، ترجمه و  سـفارش كـار بـه                         
  )آماده چاپ مي باشد(روابط عمومي سازمان 

 بنر ديواري و نواري  بـراي افتتاحيـه مـاهواره            ١پيگيري امور مربوط به سفارش كار ، طراحي و تصحيح و چاپ              
 مصباح

   تنديس براي ماهواره مصباح٢٠هماهنگي و پيگيري امور طراحي ، سفارش و تحويل  
   تقدير نامه براي کارکنان پروژه مصباح که به امضا دو وزير وقت رسيد٦٠طراحي و تهيه  
 فولدر يا پوشه پالستيکي براي استفاده در نمايشگاهها و نشـستهاي شـبکه              ١٠٠پيگيري و هماهنگي امور تهيه       

  کعنوان پاکتي براي ارائه اسناد و مدارعلمي به 
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   برگزاري مراسم و نشستها ‐٤
 )در محل دفتر و براي كاركنان شبكه ( 

برنامه ريزي ، اجرا و هماهنگي برنامه هاي مربوط به نشست دوره اي كاركنان با مديريت دفتر و جلسات توديـع      
 و معارفه

تناسب با اعياد يا مناسبتهاي ملي و مذهبي و نصب اطالعيه           برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي عمومي در دفتر م          
  و پيام بر تابلو اعالنات
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 ٩٢

  معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين المللی
  اوري اطالعـات، شبكه علمـي وکتابخانهمديريـت فن

   انجام شدهاقدامات  اهم وظايف و برنامه های مصوب

    اطالع رساني‐٥
  

كسب اطالعات درباره  نمايشگاهها ، سمينارها و دوره هاي آموزشي فناوري اطالعات از طريق جرايد و اينترنـت               
  جهت شركت افراد در آنهاو اطالع رساني به گروهها و هماهنگي 

تهيه و نصب اطالعيه ها ، پوسترها  و بريده جرايد مربوط به فناوري اطالعات  در بردهـاي مربوطـه در محوطـه                 
  دفتر

تهيه خبر از پيشرفت طرحها يا نتايج بازديدها و نشستها جهت درج در خبرنامه سازمان يا سـايتهاي اطالعـاتي                     
  :حترم سازمان مانند  يا ارائه به رياست مITمربوط به 

 در خصوص مـاهواره     ٨٤جمع آوري ، ساماندهي و تنظيم کليه اخباري که از ابتداي سال تا تيرماه                
 مصباح در روزنامه ها و سايتهاي فارسي زبان به چاپ رسيده بود

 معرفي شبکه علمي کشور در ماهنامه فناوري نوين 
 خبر راه اندازي سرويس اخبار شبکه علمي کشور 
مقاله در خصوص  پذيرش دانشجو در دانشگاههاي آمريکا و شبکه سياستهاي علمـي آسـيا              ترجمه   

 استپان و چاپ در خبرنامه سازمان
  خبر در خبرگزاري ايلنا، ايسنا ، مهر و همشهري  در زمينه شبكه علمي٩ 
 خبر حضور شبکه در يازدهمين  نمايشگاه الکامپ و درج درخبر نامه سازمان 
براي بازديد همکاران دفتر و   WSISاز اسناد و کاتالوگهاي جمع آوري شده از برگزاري نمايشگاه  

 سازمان
  معرفي شبکه علمي در خبرنامه انگليسي سازمان 
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   فعاليتهاي جانبي‐٦
خودآموزي ، آموزش ، ترجمه ، انجـام        (

  .... )امور تبليغاتي 

ــصوص        ــت در خ ــده از اينترن ــتخراج ش ــب اس ــا و مطال ــي كاتالوگه ــه برخ ــاتي   ترجم ــي تحقيق ــبكه علم ش
 ، همکاري در ويرايش و آماده سازي دو گزارش از شبکه هاي علمي اروپا وجهان و ارسـال و                    (Stepan)استپان

  ارائه آن به مديريت ارشد سازمان و وزارت
  .شركت در دوره آموزشي اصول برنامه ريزي به همراه اخذ گواهينامه 
ضـبط مشخـصات كتابـشناختي اسـناد در پايگـاه اطالعـاتي             ساماندهي كتابخانه داخل مجموعه شامل  ثبـت و           

Asnad           گزارش ١٨٣ كتاب التين  ، ٨٧ كتاب فارسي  ،      ٥٥:    كه موجودي آن در پايان سال عبارت است از 
   کاتالوگ فارسي٦٢ کاتالوگ انگليسي و ٧٨، 
  پيگيري امور مربوط به فرمهاي ارزشيابي كاركنان رسمي دفتر 
 استفاده از برخي نرم افزارها ي مورد نيازفراگيري و خودآموزي  
 تهيه پيش نويس برخي نامه ها ، قراردادها  و پيشنهادات و گزارشات اصلي دفتر 
همكاري در برخي برنامه هاي افتتاحيه ماهواره مصباح نظير پيگيري امور تهيه بنـر ، طراحـي و تهيـه تنـديس                       

ان پروژه مصباح ، هماهنگي و دعوت از مديران و کارشناسان ماهواره ، تنظيم و تهيه تقدير نامه براي همه کارکن        
  سازمان براي بازديد از ماهواره در روز افتتاحيه

  .بازيابي اطالعات از اينترنت براي تکميل گزارشها و اسنادي که تهيه آن به عهده روابط عمومي است  
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  معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين المللی
  عـات، شبكه علمـي وکتابخانهمديريـت فناوري اطال

   انجام شدهاقدامات   و برنامه های مصوباهم وظايف

اندازي سرويس اخبار شبکه علمي  راه ‐۱
  کشور

 Web Service to Database و Web Crawlerطراحـي زيرسيـستمهاي مربوطـه از مبنـا شـامل       
Adapterت و ، پياده سازي ، تسtune up  

 .طراحی سايت اخبار شبکه علمی کشور و ايجاد ساختاری با باالترين سرعت دستيابی به اطالعات سايت 
 . راه اندازي و نصب سرويس 
   سايت خبري و روزنامه۳۰ها و   پيکربندي جهت استخراج اخبار از patternتوسعه شامل استخراج  

  پورتال علمی کشور ‐۲

 Crawler پورتال علمي کشور بـر مبنـاي اطالعـات سـايت کتابخانـه کنگـره توسـط                   بهنگام رساني اطالعات   
  طراحي شده 

بروزرسانی ساختاری و محتوايی پورتال علمی کشور که نتيجه آن افـزايش فـوق العـاده سـرعت دسترسـی بـه            
  .اطالعات و سهولت در استفاده از آن ميباشد

 Mailمديريت سرور های  ‐۳
Hosting تعريف : امل  شبکه علمی ش

Plan جهت مشترکين شبکه علمی 
کشور و راهبری سيستم و ارتباط با 

  مشترکين و پشتيبانی کامل سرويس

 و مديريت خطا بر روی Mail Hosting (Sun Enterprise 3500)عيب يابی سخت افزاری سرورهای  
OpenBoot   ــصب ــين ن ــستم و همچن ــستم و   Patch سي ــر روی سي ــصورت دوره ای ب ــا ب  Patch ه

Management   
 های قديمی از سيـستم جهـت        Log بصورت دوره ای و حذف       Mail های سرويس    Logدسته بندی و آرشيو      

   Mailجلوگيری از پر شدن ديسک و صدمه به کارايی نرم افزار 
    VxVM و مديريت RAID بر روی Emailمديريت فضای دخيره سازی  

ور
کش

ی 
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امور مشتری مداری و ارتباط با  ‐۴
ت معرفی سرويسهای مشترکين در جه

  مختلف شبکه و جلب رضايت آنها
  

 پروژه طرح جامع شرکت پشتيبانی  ساخت و تهيه کاالی نفت تهران •
 شبکه اينترانت دانشگاه جامع علمی کاربردی •
 شبکه اينترانت دفاتر نهاد رهبری در دانشگاهها •
 نشبکه اينترانت سازمان بهزيستی استان تهراتدوين پروژه  •
 ه اينترانت برق منطقه ای تهرانشبکتدوين پروژه  •
  ...تست آزمايشگاهی , برگزاری جلسات با شرکتهای دارنده محصوالت مرتبط ( آموزش از راه دور  •
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  معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين المللی
  عـات، شبكه علمـي وکتابخانهمديريـت فناوري اطال

   انجام شدهاقدامات   و برنامه های مصوباهم وظايف
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  ساير فعاليتها ‐٥

 مطالعه و بررسي پيرامون توسعه سرويس ژورنالهاي علمي و ارائه گزارش  
در شـبکه    ) E-Health(هيه گزارش امکان سنجي براي ايجاد سرويس سالمت الکترونيکي        مطالعه، بررسي و ت    

  علمي کشور
  اللملي خوارزمي و جشنواره جوان خوارزمي کارشناسی  طرحهاي جشنواره بين 
 .طراحی سايت جديد شبکه علمی کشور با ساختار اطالعاتی و شکل جديد 
کل امور فرهنگی وابـسته بـه معاونـت فرهنگـی و اجتمـاعی         طراحی ساختاری، اطالعاتی و ظاهری سايت اداره         

 .وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
رگزاری چهار جلسه نشستهای آموزشی و اطالع رسانی جهـت پرسـنل، کارشناسـان و اعـضای هيئـت علمـی                     ب 

 .مستقر در مجتمع عصر انقالب
 .هفته پژوهش و نيز نمايشگاه دستاوردهای پژوهشی در Elecomp 84حضور در نمايشگاه  
رتال گياهان دارويی به صورت دو زبانه انگليسی و فارسی که هم اکنون بر روی دامنـه                 وطراحی و پياده سازی پ     

ir.aptmnet.wwwفعال ميباشد  . 
تحليـل آمـاری    ,   سـاير خبرگزاريهـا       ITبرگزاری جلـسه بـا مـسئولين        , تدوين طرح   (خبرگزاری علمی کشور     

ثبت دامنه و طراحی و پياده سازی يک نمونه اوليه جهت ملموس نمـودن چـشم انـداز طـرح           , وضعيت موجود   
ir.nos.www(  

 اعم از مديريت کامل سرور و تهيه نسخ پشتيبان از اطالعـات سـايتها بـصورت    Sun Cobalt Raqمديريت  
ر مشترکين مربوط به اين سرويس و طراحی و پيـاده سـازی راهکارهـای بهينـه سـازی در                    دوره ای و کليه امو    

  share بصورت Web Hostingعملکرد سيستم جهت سرويس دهی مناسب به مشترکين سرويس 
 با تخصيص پهنای باند شبکه علمی کشور اعـم از مـديريت پهنـای    Web Hostingمديريت کامل سرويس  

   عملکرد سرورهای مشترکين و ارتباط با مشترکينباند سرورها و نظارت بر
   شبکه علمی کشورWeb Hostingطراحی و امکان سنجی تجهيزات مورد نياز جهت طرح  
 News وPortal وWeb سـرورهای   ؛DNS Server ؛ Ftp Serverمديريت و پشتيبانی و بروز رسانی  

  نياز سيستمها های موردPatch ها و Packageاعم از توسعه سيستم عامل و نصب 
   و ارائه گزارش مرتبطQMSهمکاري با پژوهشکده ماهواره جهت بررسي نرم افزارهاي  
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  معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين المللی
  مديريـت فناوري اطالعـات، شبكه علمـي وکتابخانه

  گروه پشتيباني 
  رنليست مشتركين با پهناي باند نامتقا ‐٢‐٣‐١٣جدول 

 

 در آمد ساليانه اجاره بهاء ماهيانه  ارسال  دريافت  نام مرکز  رديف

 ٠٠٠/٥٢٠/٢٣٦ ٠٠٠/٤٤٠/١٩  ٢٥٦ ١٠٢٤ پارك علمي تحقيقاتي اراك  ۱

 ٠٠٠/٤٠٠/١٣١ ٠٠٠/٨٠٠/١٠ ١٢٨ ٥١٢ سازمان جهاد كشاورزي ـ كرمان  ۲

 ٠٠٠/٤٠٠/٧٨٨ ٠٠٠/٨٠٠/٦٤  ١٠٢٤ ٤٠٩٦ دانشگاه خواجه نصير ـ مركزي  ۳

 ٠٠٠/٥٢٠/٢٣٦ ٠٠٠/٤٤٠/١٩  ٢٥٦ ١٠٢٤ دانشگاه تربيت معلم كرج  ۴

 ٠٠٠/٤٠٠/٧٨٨ ٠٠٠/٨٠٠/٦٤  ١٠٢٤ ٤٠٩٦ دانشگاه تربيت مدرس  ۵

 ٦٦٦/٠١٦/٤٣٨ ٠٠٠/٧٠٠/٣٩  ١٠٢٤ ٢٠٤٨ )ع ( دانشگاه امام حسين   ۶

 ٠٠٠/٤٠٠/٧٨٨ ٠٠٠/٨٠٠/٦٤  ١٠٢٤  ٤٠٩٦ دانشگاه اصفهان  ۷

 ٣٣٣/٢٣٣/٦٣٠ ٠٠٠/٨٠٠/٥١  ١٠٢٤ ٣٠٧٢ دانشگاه آزاد سبزوار  ۸

 ٠٠٠/٤٨٠/٤٢٠ ٠٠٠/٥٦٠/٣٤  ٥١٢ ٢٠٤٨ دانشگاه فردوسي مشهد  ۹

 ٦٦٦/٠١٦/٤٣٨ ٠٠٠/٧٠٠/٣٩  ١٠٢٤ ٢٠٤٨ دانشگاه بوعلي سينا همدان  ۱۰

 ٣٣٣/٧٠٥/١٦٧ ٠٠٠/٧٨٤/١٣  ١٢٨ ٧٦٨ دانشگاه شاهرود  ۱۱

 ٠٠٠/٤٨٠/٤٢٠ ٠٠٠/٥٦٠/٣٤  ٥١٢ ٢٠٤٨ دانشگاه سمنان  ۱۲

 ٦٦٦/٠١٦/٤٣٨ ٠٠٠/٧٠٠/٣٩  ١٠٢٤ ٢٠٤٨ زشكي مشهددانشگاه علوم پ  ۱۳

 ٠٠٠/٤٠٠/١٣١ ٠٠٠/٨٠٠/١٠  ١٢٨ ٥١٢ دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  ۱۴

 ٦٦٦/١٩١/٢٦٢ ٠٠٠/٥٥٠/٢١  ٥١٢ ١٠٢٤ دانشگاه علوم پزشكي سمنان  ۱۵

 ٠٠٠/٥٢٠/٢٣٦ ٠٠٠/٤٤٠/١٩ ٢٥٦ ١٠٢٤ مركز تحصيالت تكميلي زنجان  ۱۶

 ٠٠٠/٤٠٠/١٣١ ٠٠٠/٨٠٠/١٠  ١٢٨ ٥١٢  يماريهاي ريويمركز آموزشي درماني سل و ب  ۱۷

 ٣٣٠/١٠٠/٦٨٤/٦ ٠٠/٤٧٤/٥٦٠ ٩،٩٨٤ ٣٢،٠٠٠  جمع
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  معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين المللی
  مديريـت فناوري اطالعـات، شبكه علمـي وکتابخانه

  گروه پشتيباني
  ليست مشتركين با پهناي باند متقارن ‐٢‐٣‐١٤جدول 

  نام مرکز  رديف
  هناي باندپ

  )ظرفيت ( 
 در آمد ساليانه اجاره بهاء ماهيانه

 ٠٠٠/٠٠٠/١٤٦ ٠٠٠/٠٠٠/١٢ ٥١٢ پارك علمي تحقيقاتي تبريز  ۱

 ٠٠٠/٠٠٠/١٤٦ ٠٠٠/٠٠٠/١٢ ٥١٢ پارك علمي تحقيقاتي شاهرود  ۲

 ٠٠٠/٦٠٠/٨٧ ٠٠٠/٢٠٠/٧ ٢٥٦ پارك علمي تحقيقاتي شيراز  ۳

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨ پارك علمي تحقيقاتي كرمان  ۴

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨ پارك علمي تحقيقاتي رشت  ۵

 ٠٠٠/٦٠٠/٨٧ ٠٠٠/٢٠٠/٧ ٢٥٦ پارك علمي تحقيقاتي مشهد  ۶

 ٠٠٠/٦٠٠/٨٧ ٠٠٠/٢٠٠/٧ ٢٥٦ پارك علمي تحقيقاتي يزد  ۷

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ دانشگاه پيام نور اردبيل  ۸

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ دانشگاه پيام نور مركز اهواز  ۹

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤  اهواز٧دانشگاه پيام نور منطقه   ۱۰

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ دانشگاه پيام نور اروميه  ۱۱

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ دانشگاه پيام نور اراك  ۱۲

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ دانشگاه پيام نور ايالم  ۱۳

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ ردانشگاه پيام نور بوشه  ۱۴

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ دانشگاه پيام نور بندر عباس  ۱۵

 ٠٠٠/٦٠٠/٨٧ ٠٠٠/٢٠٠/٧ ٢٥٦  تهران١٠دانشگاه پيام نور ـ منطقه   ۱۶

 ٠٠٠/٠٠٠/١٤٦ ٠٠٠/٠٠٠/١٢ ٥١٢ دانشگاه پيام نور ـ مركز تهران  ۱۷

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ دانشگاه پيام نور مركز تبريز  ۱۸

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤  تبريز٢دانشگاه پيام نور منطقه   ۱۹

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ دانشگاه پيام نور رشت  ۲۰

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ دانشگاه پيام نور زنجان  ۲۱

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤  سمناننور پيامدانشگاه   ۲۲

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ دانشگاه پيام نور ساري  ۲۳

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤  سنندجنور پيامدانشگاه   ۲۴

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤  شهر كردنور پيامدانشگاه   ۲۵

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤  مركز شيرازنور پيامدانشگاه   ۲۶

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤  شيراز٥ منطقه نور پيامدانشگاه   ۲۷

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨  قزويننور پيامدانشگاه   ۲۸

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤  كرمانشاهنور پيامدانشگاه   ۲۹

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤  مشهدنور پيامدانشگاه   ۳۰

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤  مركز همداننور پيامدانشگاه   ۳۱



   عملکرد واحدهای ستادی–فصل دوم                                                        ۸۴      کارنامه عمومی سال     

 ٩٧

  معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين المللی
  مديريـت فناوري اطالعـات، شبكه علمـي وکتابخانه

  گروه پشتيباني
  ليست مشتركين با پهناي باند متقارن ‐٢‐٣‐١٤جدول 

  نام مرکز  رديف
  هناي باندپ

  )ظرفيت ( 
 در آمد ساليانه اجاره بهاء ماهيانه

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤  همدان٦ منطقهنور پيامدانشگاه   ۳۲

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤  يزدنور امپيدانشگاه   ۳۳

 ٠٠٠/٠٠٠/١٤٦ ٠٠٠/٠٠٠/١٢ ٥١٢ سازمان جهاد كشاورزي ـ ساختمان مركزي  ۳۴

 ٠٠٠/٦٠٠/٨٧ ٠٠٠/٢٠٠/٧ ٢٥٦ ٢سازمان جهاد كشاورزي ـ ساختمان شماره  ۳۵

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨ آموزشكده كشاورزي كرج  ۳۶

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨ شركت خدمات حمايتي كشاورزي  ۳۷

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ سازمان جهاد كشاورزي ـ اردبيل  ۳۸

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ سازمان جهاد كشاورزي ـ اروميه  ۳۹

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ سازمان جهاد كشاورزي ـ اصفهان  ۴۰

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨ سازمان جهاد كشاورزي ـ بندر عباس  ۴۱

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨ مان جهاد كشاورزي ـ بوشهرساز  ۴۲

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ سازمان جهاد كشاورزي ـ تبريز  ۴۳

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨ سازمان جهاد كشاورزي ـ تهران  ۴۴

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ سازمان جهاد كشاورزي ـ خرم آباد  ۴۵

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ سازمان جهاد كشاورزي ـ رشت  ۴۶

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤  سازمان جهاد كشاورزي ـ زنجان  ۴۷

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤  سازمان جهاد كشاورزي ـ سمنان  ۴۸

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ سازمان جهاد كشاورزي ـ سنندج  ۴۹

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ سازمان جهاد كشاورزي ـ شهركرد  ۵۰

 ٠٠٠/٠٠٠/١٤٦ ٠٠٠/٠٠٠/١٢ ٥١٢  جهاد كشاورزي ـ فارسسازمان   ۵۱

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ سازمان جهاد كشاورزي ـ قزوين  ۵۲

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ سازمان جهاد كشاورزي ـ قم  ۵۳

 ٠٠٠/٦٠٠/٨٧ ٠٠٠/٢٠٠/٧ ٢٥٦ سازمان جهاد كشاورزي ـ كرمانشاه  ۵۴

 ٠٠٠/٦٠٠/٨٧ ٠٠٠/٢٠٠/٧ ٢٥٦ سازمان جهاد كشاورزي ـ مشهد  ۵۵

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ سازمان جهاد كشاورزي ـ همدان  ۵۶

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ سازمان جهاد كشاورزي ـ ياسوج  ۵۷

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ سازمان جهاد كشاورزي ـ يزد  ۵۸

 ٠٠٠/٢٠٠/٤٦٧ ٠٠٠/٤٠٠/٣٨ ٢٠٤٨ دانشگاه الزهرا  ۵۹

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ اندانشكده علوم نظامي اصفه  ۶۰

 ٠٠٠/٠٠٠/١٤٦ ٠٠٠/٠٠٠/١٢ ٥١٢ )ع ( دانشگاه امام صادق   ۶۱

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨ دانشگاه اميركبير  ۶۲



   عملکرد واحدهای ستادی–فصل دوم                                                        ۸۴      کارنامه عمومی سال     

 ٩٨

  معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين المللی
  مديريـت فناوري اطالعـات، شبكه علمـي وکتابخانه

  گروه پشتيباني
  ليست مشتركين با پهناي باند متقارن ‐٢‐٣‐١٤جدول 

  نام مرکز  رديف
  هناي باندپ

  )ظرفيت ( 
 در آمد ساليانه اجاره بهاء ماهيانه

 ٠٠٠/٢٠٠/٤٦٧ ٠٠٠/٤٠٠/٣٨ ٢٠٤٨  )لينك دوم ( دانشگاه امير كبير   ۶۳

 ٠٠٠/٠٠٠/١٤٦ ٠٠٠/٠٠٠/١٢ ٥١٢  دانشكده كشاورزي ـ دانشگاه تربيت مدرس  ۶۴

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨  تربيت بدني‐دانشگاه تربيت معلم  ۶۵

 ٠٠٠/٨٠٠/٢٦٢ ٠٠٠/٦٠٠/٢١ ١٠٢٤  مركز كامپيوتر–دانشگاه تربيت معلم   ۶۶

 ٠٠٠/٦٠٠/٨٧ ٠٠٠/٢٠٠/٧ ٢٥٦  علوم رياضي–دانشگاه تربيت معلم   ۶۷

 ٠٠٠/٦٠٠/٨٧ ٠٠٠/٢٠٠/٧ ٢٥٦ دانشگاه شاهد  ۶۸

 ٠٠٠/٠٠٠/١٤٦ ٠٠٠/٠٠٠/١٢ ٥١٢ )٢ان شماره ساختم( دانشگاه شاهد   ۶۹

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ دانشگاه شهيد بهشتي  ۷۰

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨ دانشگاه صنعت نفت آبادان  ۷۱

 ٠٠٠/٠٠٠/١٤٦ ٠٠٠/٠٠٠/١٢ ٥١٢ دانشگاه عالمه ـ مركز كامپيوتر  ۷۲

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨ دانشگاه عالمه ـ سازمان مركزي  ۷۳

 ٠٠٠/٦٠٠/٨٧ ٠٠٠/٢٠٠/٧ ٢٥٦ دانشگاه عالمه ـ دانشكده حقوق  ۷۴

 ٠٠٠/٦٠٠/٨٧ ٠٠٠/٢٠٠/٧ ٢٥٦ دانشگاه عالمه ـ دانشكده روانشناسي  ۷۵

 ٠٠٠/٦٠٠/٨٧ ٠٠٠/٢٠٠/٧ ٢٥٦ دانشگاه عالمه ـ دانشكده حسابداري  ۷۶

 ٠٠٠/٦٠٠/٨٧ ٠٠٠/٢٠٠/٧ ٢٥٦ دانشگاه عالمه ـ دانشكده علوم اجتماعي  ۷۷

 ٠٠٠/٦٠٠/٨٧ ٠٠٠/٢٠٠/٧ ٢٥٦ انشگاه عالمه ـ بيمه اكود  ۷۸

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ دانشگاه علم و صنعت  ۷۹

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨ دانشگاه هنر  ۸۰

 ٠٠٠/٦٠٠/٨٧ ٠٠٠/٢٠٠/٧ ٢٥٦ دانشگاه اراك  ۸۱

 ٠٠٠/٦٠٠/٨٧ ٠٠٠/٢٠٠/٧ ٢٥٦ دانشگاه ايالم  ۸۲

 ٠٠٠/٨٠٠/٢٦٢ ٠٠٠/٦٠٠/٢١ ١٠٢٤ دانشگاه بيرجند  ۸۳

 ٠٠٠/٦٠٠/٨٧ ٠٠٠/٢٠٠/٧ ٢٥٦ دانشگاه هنر اسالمي تبريز  ۸۴

 ٠٠٠/٦٠٠/٨٧ ٠٠٠/٢٠٠/٧ ٢٥٦ دانشگاه صنعتي سهند  ۸۵

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤  دانشكده علوم پايه دامغان  ۸۶

 ٠٠٠/٨٠٠/٢٦٢ ٠٠٠/٦٠٠/٢١ ١٠٢٤ دانشگاه زنجان  ۸۷

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨ دانشگاه تربيت معلم سبزوار  ۸۹

 ٠٠٠/٠٠٠/١٤٦ ٠٠٠/٠٠٠/١٢ ٥١٢ دانشگاه قم  ۹۰

 ٠٠٠/٦٠٠/٨٧ ٠٠٠/٢٠٠/٧ ٢٥٦ دانشگاه مفيد قم  ۹۱

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨ دانشگاه شهيد باهنر ـ مركزي  ۹۲

 ٠٠٠/٦٠٠/٨٧ ٠٠٠/٢٠٠/٧ ٢٥٦ دانشگاه كردستان  ۹۳

 ٠٠٠/٨٠٠/٢٦٢ ٠٠٠/٦٠٠/٢١ ١٠٢٤ دانشگاه لرستان  ۹۴



   عملکرد واحدهای ستادی–فصل دوم                                                        ۸۴      کارنامه عمومی سال     

 ٩٩

  معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين المللی
  مديريـت فناوري اطالعـات، شبكه علمـي وکتابخانه

  گروه پشتيباني
  ليست مشتركين با پهناي باند متقارن ‐٢‐٣‐١٤جدول 

  نام مرکز  رديف
  هناي باندپ

  )ظرفيت ( 
 در آمد ساليانه اجاره بهاء ماهيانه

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨ گاه مازندران ـ مركزيدانش  ۹۵

 ٠٠٠/٠٠٠/١٤٦ ٠٠٠/٠٠٠/١٢ ٥١٢ دانشگاه هرمزگان  ۹۶

 ٠٠٠/٠٠٠/١٤٦ ٠٠٠/٠٠٠/١٢ ٥١٢ دانشگاه ياسوج  ۹۷

 ٠٠٠/٨٠٠/٢٦٢ ٠٠٠/٦٠٠/٢١ ١٠٢٤ دانشگاه يزد  ۹۸

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨ دانشگاه علوم پزشكي سبزوار  ۹۹

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ زشكي شاهروددانشگاه علوم پ  ۱۰۰

 ٠٠٠/٦٠٠/٨٧ ٠٠٠/٢٠٠/٧ ٢٥٦ دانشگاه علوم پزشكي لرستان  ۱۰۱

 ٠٠٠/٠٠٠/١٤٦ ٠٠٠/٠٠٠/١٢ ٥١٢ دانشگاه علوم پزشكي ياسوج  ۱۰۲

 ٠٠٠/٠٠٠/١٤٦ ٠٠٠/٠٠٠/١٢ ٥١٢ دانشگاه علوم پزشكي قم  ۱۰۳

  مديريت آموزش و پژوهش ـ استان اردبيل  ۱۰۴
 

٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ 

  مديريت آموزش و پژوهش ـ استان مركزي  ۱۰۵
 

٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ 

  مديريت آموزش و پژوهش ـاستان خوزستان  ۱۰۶
 

٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ 

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خوزستان  ۱۰۷

  مديريت آموزش و پژوهش ـ استان ايالم  ۱۰۸
 

٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ 

  مديريت آموزش و پژوهش ـ استان آذربايجان غربي  ۱۰۹
 

٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ 

  مديريت آموزش و پژوهش ـ استان هرمزگان  ۱۱۰
 

٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ 

  مديريت آموزش و پژوهش ـ استان بوشهر  ۱۱۱
 

٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨ 

   ـ استان آذربايجان شرقيمديريت آموزش و پژوهش  ۱۱۲
 

٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨ 

  مديريت آموزش و پژوهش ـ استان گيالن  ۱۱۳
 

٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ 

  مديريت آموزش و پژوهش ـ استان زنجان  ۱۱۴
 

٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ 

۱۱۵  
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران ـ ساختمان 

 ٢شماره 
٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨ 

۱۱۶  
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران ـ ساختمان 

 ٣شماره 
٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨ 

۱۱۷  
موسسه عالي آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه 

 ريزي استان تهران ـ ساختمان پرستو
٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨ 

  مديريت آموزش و پژوهش ـ استان مازندران  ۱۱۸
 

٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ 

  مديريت آموزش و پژوهش ـ استان سمنان  ۱۱۹
 

٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ 

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤  مديريت آموزش و پژوهش  ۱۲۰



   عملکرد واحدهای ستادی–فصل دوم                                                        ۸۴      کارنامه عمومی سال     

 ١٠٠

  معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين المللی
  مديريـت فناوري اطالعـات، شبكه علمـي وکتابخانه

  گروه پشتيباني
  ليست مشتركين با پهناي باند متقارن ‐٢‐٣‐١٤جدول 

  نام مرکز  رديف
  هناي باندپ

  )ظرفيت ( 
 در آمد ساليانه اجاره بهاء ماهيانه

 استان چهار محال و بختياري

  مديريت آموزش و پژوهش ـ استان فارس  ۱۲۱
 

٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ 

  استان كرمانمديريت آموزش و پژوهش ـ   ۱۲۲
 

٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ 

  مديريت آموزش و پژوهش ـاستان كرمانشاه  ۱۲۳
 

٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ 

  مديريت آموزش و پژوهش ـ استان قزوين  ۱۲۴
 

٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ 

  مديريت آموزش و پژوهش ـ استان خراسان  ۱۲۵
 

٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ 

  ژوهش ـ استان همدانمديريت آموزش و پ  ۱۲۶
 

٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ 

۱۲۷  
  مديريت آموزش و پژوهش
 استان كهگيلويه و بوير احمد

٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ 

  مديريت آموزش و پژوهش ـ استان يزد  ۱۲۸
 

٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ 

 ٠٠٠/٨٠٠/٢٦٢ ٠٠٠/٦٠٠/٢١ ١٠٢٤ مركز آمار ايران  ۱۲۹

 ٠٠٠/٨٠٠/٢٦٢ ٠٠٠/٦٠٠/٢١ ١٠٢٤ رك علميمركز اطالعات و مدا  ۱۳۰

 ٠٠٠/٦٠٠/٨٧ ٠٠٠/٢٠٠/٧ ٢٥٦ مركز ملي اقيانوس شناسي  ۱۳۱

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ بنياد ايرانشناسي  ۱۳۲

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ مركز تحقيقات آب  ۱۳۳

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨ پژوهشكده آمار  ۱۳۴

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ پژوهشكده تعليم و تربيت  ۱۳۵

 ٠٠٠/٠٠٠/١٤٦ ٠٠٠/٠٠٠/١٢ ٥١٢ پژوهشكده هوافضا  ۱۳۶

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ پژوهشكده تربيت بدني  ۱۳۷

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨ دبيرخانه شورايعالي انقالب فرهنگي  ۱۳۸

 ٠٠٠/٠٠٠/١٤٦ ٠٠٠/٠٠٠/١٢ ٥١٢ سازمان سنجش و آموزش كشور  ۱۳۹

 ٠٠٠/٦٠٠/٨٧ ٠٠٠/٢٠٠/٧ ٢٥٦ آموزش كشور ـ كرجسازمان سنجش و   ۱۴۰

 ٠٠٠/٠٠٠/١٤٦ ٠٠٠/٠٠٠/١٢ ٥١٢ شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان  ۱۴۱

 ٠٠٠/٠٠٠/١٤٦ ٠٠٠/٠٠٠/١٢ ٥١٢ صندوق رفاه دانشجويان  ۱۴۲

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ مرعشي نجفي... كتابخانه آيت ا  ۱۴۳

 ٠٠٠/٠٠٠/١٤٦ ٠٠٠/٠٠٠/١٢ ٥١٢ كتابخانه علوم منطقه اي شيراز  ۱۴۴

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ مركز تحقيقات علوم پزشكي  ۱۴۵

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨  )٢ساختمان شماره (مركز تحقيقات مخابرات  ۱۴۶

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ مركز مطالعات مديريت و بهره وري  ۱۴۷



   عملکرد واحدهای ستادی–فصل دوم                                                        ۸۴      کارنامه عمومی سال     

 ١٠١

  معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين المللی
  مديريـت فناوري اطالعـات، شبكه علمـي وکتابخانه

  گروه پشتيباني
  ليست مشتركين با پهناي باند متقارن ‐٢‐٣‐١٤جدول 

  نام مرکز  رديف
  هناي باندپ

  )ظرفيت ( 
 در آمد ساليانه اجاره بهاء ماهيانه

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨ انستيتو ماهيان خاوياري  ۱۴۸

 ٠٠٠/٠٠٠/١٤٦ ٠٠٠/٠٠٠/١٢ ٥١٢ مركز پژوهشهاي شيمي  ۱۴۹

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨ موسسه سرم سازي رازي كرج  ۱۵۰

 ٠٠٠/٦٠٠/٨٧ ٠٠٠/٢٠٠/٧ ٢٥٦ شركت محاسب  ۱۵۱

 ٠٠٠/٨٠٠/٢٦٢ ٠٠٠/٦٠٠/٢١ ١٠٢٤ پژوهشگاه پليمر  ۱۵۲

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ شركت خدمات علمي و صنعتي خراسان  ۱۵۳

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨ وهشكده حوزه و دانشگاهپژ  ۱۵۴

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨  خبرگزاري ايسنا  ۱۵۵

 ٠٠٠/٦٠٠/٨٧ ٠٠٠/٢٠٠/٧ ٢٥٦  وزارت راه و ترابري  ۱۵۶

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨  بيمارستان آتيه  ۱۵۷

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤  مركز رشد گيالن  ۱۵۸

 ٠٠٠/٠٠٠/١٤٦ ٠٠٠/٠٠٠/١٢ ٥١٢ سازمان ترويج كشاورزي  ۱۵۹

 ٠٠٠/٦٠٠/٨٧ ٠٠٠/٢٠٠/٧ ٢٥٦ مركز تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي  ۱۶۰

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨ مركز تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندر قند  ۱۶۱

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨ مركز تحقيقات كشاورزي گلستان  ۱۶۲

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤  مركز تحقيقات كشاورزي هرمزگان  ۱۶۳

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤  مركز تحقيقات كشاورزي بوشهر  ۱۶۴

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤  مركز تحقيقات مهندسي فارس  ۱۶۵

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨  مركزتحقيقات كشاورزي خوزستان  ۱۶۶

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨  دفتر مركزي‐جهاد دانشگاهي  ۱۶۷

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤  دانشگاهي علوم پزشكي ايرانجهاد  ۱۶۸

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي  ۱۶۹

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨ سازمان اشتغال فارغ التحصيالن  ۱۷۰

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ پژوهشكده علوم انساني واجتماعي  ۱۷۱

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ پژوهشگده صنايع شيميايي ايران  ۱۷۲

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ جهاد دانشگاهي شريف  ۱۷۳

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ جهاد دانشگاهي علم وصنعت  ۱۷۴

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ جهاد دانشگاهي اراك  ۱۷۵

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ جهاد دانشگاهي اهواز  ۱۷۶

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ جهاد دانشگاهي اروميه  ۱۷۷

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ جهاد دانشگاهي زنجان  ۱۷۸



   عملکرد واحدهای ستادی–فصل دوم                                                        ۸۴      کارنامه عمومی سال     

 ١٠٢

  معاونت اطالعات علمی و همکاريهای بين المللی
  مديريـت فناوري اطالعـات، شبكه علمـي وکتابخانه

  گروه پشتيباني
  ليست مشتركين با پهناي باند متقارن ‐٢‐٣‐١٤جدول 

  نام مرکز  رديف
  هناي باندپ

  )ظرفيت ( 
 در آمد ساليانه اجاره بهاء ماهيانه

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ جهاد دانشگاهي سمنان  ۱۷۹

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ جهاد دانشگاهي شيراز  ۱۸۰

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ جهاد دانشگاهي قم  ۱۸۱

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ جهاد دانشگاهي گيالن  ۱۸۲

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ جهاد دانشگاهي مشهد  ۱۸۳

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ جهاد دانشگاهي همدان  ۱۸۴

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ جهاد دانشگاهي يزد  ۱۸۵

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤  جهاد دانشگاهي ياسوج  ۱۸۶

 ٠٠٠/٢٠٠/٢٩ ٠٠٠/٤٠٠/٢ ٦٤ سازمان مديريت و برنامه ريزي  ۱۸۷

 ٠٠٠/٨٠٠/٢٦٢ ٠٠٠/٦٠٠/٢١ ١٠٢٤ معاونت دانشجويي وزارت علوم  ۱۸۹

 ٠٠٠/٠٠٠/١٤٦ ٠٠٠/٠٠٠/١٢ ٥١٢ معاونت پژوهشي وزارت علوم  ۱۹۰

 ٠٠٠/٤٠٠/٥٨ ٠٠٠/٨٠٠/٤ ١٢٨ علمي يونسكو‚ تربيتي ‚كميسيون ملي  ۱۹۱

 ٠٠٠/٢٠٠/٤٦٧ ٠٠٠/٤٠٠/٣٨ ٢٠٤٨  ١وزارت علوم تحقيقات وفناوري ساختمان   ۱۹۲

 ٠٠٠/٦٠٠/٢٤٩/١٤ ٠٠٠/٢٠٠/١٧١/١  ٢٨٨/٤٤ جمع

  
  
  
  



   عملکرد واحدهای ستادی–فصل دوم                           ۸۴ سال       کارنامه عمومی    

 ١٠٣

  معاونت اطالعات علمي وهمكاريهاي بين الملل
  مديـريـت مالكيـت فكـري

  اقدامات انجام شده   و برنامه های مصوباهم وظايف

ــي   ‐١ ــين الملل ــاي ب ــازمان ه ــاط باس  ارتب
ــرداري   مالكيــت فكــري ومعنــوي و بهــره ب

  ازالگوها و مزاياي آنها

ـ  ۱خ  ي ازتـار  يت صنعت ي مالک يوره آموزش  به ژنو و استراسبورگ جهت شرکت در د        يت فکر ير مالک يسفر مد    ۱۷ ي ال
 ۲۷/۳/۸۴ت ي لغا۱۱/۳/۸۴  مطابق با۲۰۰۵ژوئن 

 و ادارات ثبت اختراع اروپا، ژاپن و کانـادا توسـط            يت فکر ي مالک ي سازمان جهان  يمطالعه دستور العملها و راهنماها     
 يت فکرير و پرسنل دفتر مالکيمد

 ان خارج از سازماني کارشناسان سازمان و متقاضي برايت فکريفراهم نمودن امکان آموزش از راه دور مالک 
ن يـ  جهـت اسـتفاده از امکانـات ا       يت فکر ي مالک يک با سازمان جهان   ي و الکترون  ي، مکاتبه ا  ي ارتباط حضور  يبرقرار 

 سازمان
 رهن ادايک با اداره ثبت اختراعات اروپا جهت استفاده از امکانات اي و الکتروني ارتباط مکاتبه ايبرقرار 
 مراجعه کنندگان بـه     ي فارس يه و ارسال راهنما   ي و ته  (IFIA)ني مخترع ي انجمنها ين الملل يون ب يارتباط با فدراس   

  ونين فدراسيت ايسا

 بررسي و ارزيابي اختراعات بـا مـشاركت         ‐٢
  ساير واحدها

 :های زير  طرح يل پرونده برايتشک
 اول در پژوهشکده ماهواره رد شده و جهت يدر کارشناسن طرح يا»   درجه در راه آهن۹۰ه دار کمتر از يل زاوير« 

 . و ساخت ارسال شده استي طراحي کارشناس دوم در پژوهشکده فناوري مجدد برايکارشناس
 اول در ين طرح در کارشناسيا» د برقيان هوا که تحت فشار آب قرار دارد جهت توليله جرين به وسيگردش تورب« 

 و سـاخت  ي طراحي کارشناس دوم در پژوهشکده فناوري مجدد برايکارشناسپژوهشکده ماهواره رد شده و جهت   
  .ارسال شده است

 دفتـر   ين طرح انجام و آماده ارسال برا      يترجمه ا » ليفرانسي د ي ترانس کانداکتورها  ي ساز يد در خط  ي جد يروش« 
  . باشدي پتنت آلمان ميوکال

ن طرح توسط کارشناس پژوهـشکده  يا» ت آنيفدن مسافر بدون کم شدن ظريت دراز کش  ي اتوبوس با قابل   يطراح« 
اورنـد تـا   يه بيـ دييشان از دو استاد دانـشگاه تأ ي قرار شد ا  يول. دير قابل ثبت اعالم گرد    ي و ساخت غ   ي طراح يفناور

  . شوديمجدداً بررس
  . استي و ساخت در حال کارشناسي طراحين طرح در پژوهشکده فناوريا» تگاه دوقلو تله انجماد در خألدس« 
مربوطـه  )  يس گروه برق جـشنواره خـوارزم      يرئ(توسط کارشناس » اي سطح در  ي نفت يتگاه اعالم کننده آلودگ   دس« 

  .ديمردود اعالم گرد
 ين طرح توسط کارشـناس پژوهـشکده فنـاور     يا» ني متحرک جهت به حرکت درآوردن اجسام سنگ       يصفحه فلز « 

ل يـ ران خودرو تحويق و توسعه اي بخش تحقري مجدد به مدي کارشناسيد و براي و ساخت مردود اعالم گرد يطراح
 .ديگرد

 .ي فناوريابيکل امور نوآوران و ارزش  از ادارهيرانمنش ارجاعي سام اي پرونده مربوط به آقاي و کارشناسيبررس 
  .ي فناوريابي از اداره کل امور نوآوران و ارزشيان ارجاعين جعفري حسي پرونده مربوط به آقاي و کارشناسيبررس 

ن وضعيت مالكيت فكري طرحهـاي     تعيي ‐٣
پژوهشي و فنـاوري بـين مجـري وسـازمان          

  حمايت كننده
   در اراکيک شرکت صنعتين جهت عقد قرارداد با يزاده از انجمن مخترعي هاديارائه مشاوره به آقا 

 حمايت مالي، علمي، فني واطالعـاتي از        ‐٤
مالكيت فكري و معنوي طرحهاي پژوهـشي       

  و فناوري

 2Kشـرکت    بـا    يس قـرارداد همکـار    يش نو ي پ  و ترجمه  يبررس پتنت در کشور آلمان و       فتر وکالت سه د ارتباط با    
 .آلمان

» ليفرانـس ي دي ترانس کانداکتورهاي سازيد در خطي جديروش« صدر با عنوان ي طرح آقايسيه و ترجمه انگل يته 
  . باشدي پتنت آلمان  مي دفتر وکاليکه آماده ارسال برا

 .سي صدر در کشور انگليرين بشين العابدي دکتر زيول طرح آقاد فاکتور پرداخت اييتأ 
خ ين جلسه در تـار ياول. س پتنتيش نويه پيم تهيل تي تشکي سازمان  برايأت علمي هيدعوت از چهار تن از اعضا   

 ,يم رحمـان  يدکتـر کـر   , صـدر  يريدکتر بـش  ,ياريان دکتر بخت  ي در محل مجتمع عصر انقالب با حضور آقا        ۱۲/۴/۸۴
 .ل شدي تشکي و دکتر محموديندکتر فرحا

  . باشدين سؤال  مي شود شامل اي بعد به آن اشاره مي که در سوالهاي تخصصيمشاوره ها 
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 ١٠٤

  معاونت اطالعات علمي وهمكاريهاي بين الملل
  مديـريـت مالكيـت فكـري

  اقدامات انجام شده   و برنامه های مصوباهم وظايف

 ايجاد هماهنگي بين مراكز دانشگاهي در ‐٥
  حمايت از ثبت بين المللي اختراعات

 و ثبـت  يت فکرير مالکناي حضور در سميت از ثبت اختراع براي حمايدعوت از رؤسا و کارشناسان مراجع منطقه ا  
  ۲۰/۲/۸۴خ ي اختراع در تارين الملليب
خ يدر تـار  ان  يـ ري دکتـر جهانگ   يت از ثبت اختراع در دفتر جناب آقـا        يحما ي مراجع منطقه ا   ييشرکت در گردهما   

نـه  ي تحـت عنـوان مراحـل و هز   ي سازمان و ارائه سخنرانيت فکر يت مالک يري و ارائه گزارش عملکرد مد     ١٤/١٠/٨٤
  )۵وست يپ( ه اروپاي اتحاديتراع در کشورها ثبت اخيها

  ي و حضوري به کارشناسان مراجع بصورت تلفني تخصصيجاد ارتباط با مراجع و ارائه مشاوره هايا 

 تــدوين رويــه هــا و دســتورالعملهاي    ‐٦
ــايج    ــبط نت ــت و ض ــت و ثب ــابي، حماي ارزي

  اختراعات

 ي سازمان و مراجع منطقه ات از ثبت اختراع دريوه نامه حمايس شيش نويم پيه و تنظيته 
 بـار   ٢ ي و گاه  يبه صورت هفتگ  د و   يل گرد يتشک ٢/٨/٨٤خ  يت از نوآوران که از تار     يته حما يرکت در جلسات کم   ش 

 .ديت از نوآوران گردين نامه حماييس آيش نويه پيادامه داشت که منجربه تهدر هفته 
  تي ساي مراجعه کنندگان بر رويقرار دادن راهنما 

نوير و ترويج مفاهيم و مصاديق       تعريف، ت  ‐٧
اختراع، مالكيـت فكـري و صـنعتي و ثبـت           

  اختراع

ـ          مجتمـع  U در سـالن  ۲۰/۲/۸۴ اختـراع در تـاريخ سـه شـنبه     ين المللـ  يبرگزاري سمينار مالكيت فكري و ثبت ب
ت از  يـ  حما ي مراجع منطقه ا   ي و رؤسا  ير جشنواره خوارزم  ي عصر انقالب با حضور برندگان چهار دوره اخ        يقاتيتحق

 ثبت اختراع
 ۵۰با حضور  ي در سازمان مرکز١٣/٧/٨٤خ ي جستجو در منابع ثبت اختراع در تاري روشهاي کارگاه آموزشيبرگزار 

ت يريس پتنت مـد يش نويه پ يم ته ي ت ين اعضا ي اختراع و همچن   ين الملل يان ثبت ب  ين تعداد شامل متقاض   ينفر که ا  
 . شدي به همراه کارشناس آن حوزه مي فناوريباير کل امور نوآوران و ارزشي و مديت فکريمالک

 يپارک علم و فنـاور     جستجو در اسناد اختراع در       يو روشها  ثبت اختراع    طي مراحل و شرا   يکارگاه آموزش  يبرگزار 
 ٢٥/١١/٨٤خ يخراسان در تار

 ١٦/١٢/٨٤خ ي و کارشناسان سازمان در تاريأت علمي هي اعضاي و ثبت اختراع برايت فکرينار مالکي سميبرگزار 
خ يدر تـار  ان  يـ ري دکتـر جهانگ   يت از ثبت اختراع در دفتر جناب آقـا        يحما ي مراجع منطقه ا   ييشرکت در گردهما   

نـه  ي تحـت عنـوان مراحـل و هز   ي سازمان و ارائه سخنرانيت فکر يت مالک يري و ارائه گزارش عملکرد مد     ١٤/١٠/٨٤
 .ه اروپاي اتحادي ثبت اختراع در کشورهايها

به نوآوران و مخترعان کـشور در        ي اطالع رسان  ي برا ip.irost.orgبه آدرس   سازمان   يت فکر يکت مال يريوبگاه مد  
 راه  ۱/۱۱/۸۴خ  ين از تـار   ي مراجع يک  پرونده ها   ي الکترون يريگيز پ ي ثبت اختراع و ن    ي و چگونگ  يت فکر يمورد مالک 

 . شديانداز
بهشت ماه يران در اردي اي و صنعتي علميها سازمان پژوهشيت فکريت مالکيري با مديين بروشور آشنايه و تدويته 

١٣٨٤.  
  .۱۳۸۴بهشت ماه ي در ارد ثبت اختراع در داخل کشوريراهنماش دوم بروشور يراي ونيه و تدويته 
  .۱۳۸۴ور ماه يدر شهر) پتنت( اختراعين الملليات ثبت بيش دوم بروشور کليراين ويه و تدويته 
: عنـوان مقالـه   . رانيـ  ا ي و صـنعت   ي علم يبرنامه سازمان پژوهشها   در خ  IP و   يت فکر يچاپ مقاالت مربوط به مالک     

  . منتشر شده است۸۴بهشت ين و ارديه فروردي سازمان که در نشريت فکريت مالکيري با مدييآشنا
 ران دري اي و صنعتي علمي سازمان پژوهشهايت فکريت مالکيري مديتهايح فعالي و تشريدر مورد معرف چاپ مقاله 

  )۲۰۰۵ نوامبر ۴( شماره Science & Technology خبرنامه
 )١٣/٧/٨٤مورخ (در خبرنامه سازمان  جستجو در منابع ثبت اختراع يروشها ي گزارش کارگاه آموزشچاپ 
 اطالعـات و ارتباطـات      يل شـده در مرکـز رشـد فنـاور         ي تشک يت فکر ي مالک ي چالشها يد تخصص رزگيشرکت در م   

ش چـاپ خواهـد شـد و در    يـ  رويه آتيگرد بصورت کامل در نشرزين مي که  گزارش ا ١٧/١١/٨٤خ  يدر تار ) شيرو(
 .ردي گي قرار مي علم و فناوري مراکز رشد و پارکهاي فناوريار واحدهاياخت

   که از شبکه اول١١/٨/٨٤خ ي در تارثبت اختراعما در خصوص يمصاحبه با صدا و س 
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 ١٠٥

  معاونت اطالعات علمي وهمكاريهاي بين الملل
  مديـريـت مالكيـت فكـري

  اقدامات انجام شده   و برنامه های مصوباهم وظايف

 انجام مشاوره و تشويق در خصوص ثبت        ‐٨
  اختراع و نوآوري درخارج كشور

ا در  يـ  ک ي سـلطان  ي مربوطه به آقـا    يل فرمها ي اختراع و تحو   ين الملل يط ثبت ب  يارائه مشاوره در مورد مراحل و شرا       
  ۱۰/۵/۸۴خ يتار

 ي نادر اداوي مربوطه به آقايل فرمهاي اختراع و تحوين الملليط ثبت بيارائه مشاوره در مورد مراحل و شرا 
  صدري مربوطه به آقايل فرمهاي اختراع و تحوي المللنيط ثبت بيارائه مشاوره در مورد مراحل و شرا 
 ي معتمدي مربوطه به  آقايل فرمهاي اختراع و تحوين الملليط ثبت بيارائه مشاوره در مورد مراحل و شرا 
 در  ي محمـد شـرف    ي مربوطه به آقا   يل فرمها ي اختراع و تحو   ين الملل يط ثبت ب  يارائه مشاوره در مورد مراحل و شرا       

 ۲۶/۱۰/۸۴خ يتار
 يش بـر رو   يروش آزما «د مسعود مددخواه با عنوان طرح       ي س ي اختراع به آقا   ين الملل يارائه مشاوره در مورد ثبت ب      

 »شتريج بي به نتايابي و دستيط کارگاهيبتن خود تراکم در شرا
 لبـاس  « در خصوص طرح     ينيوند و محمد چگ   يوسف موس يان  ي اختراع به آقا   ين الملل يارائه مشاوره در مورد ثبت ب      

 »ي رزميآموزش هنرها
ار در  ين هوشـ  ي رام ي مربوطه به آقا   يل فرمها ي اختراع و تحو   ين الملل يط ثبت ب  يارائه مشاوره در مورد مراحل و شرا       

 ۲۰/۹/۸۴خ يتار
 يک قابـل شستـشو بـرا      يمر و االست  يپل«  در خصوص طرح   ي به خانم النا حر    ين الملل يارائه مشاوره در مورد ثبت ب      

 »xجذب اشعه 
   فرازي مجتبي اختراع به آقاين الملليه مشاوره در مورد ثبت بارائ 
 ERAM اختـراع  ليـ کمت«  در خـصوص طـرح     ي رضا مجلس  ي اختراع به آقا   ين الملل يارائه مشاوره در مورد ثبت ب      

  » آب و هوا در ساختمانها و تونلهاعاتي ضاي پاک از فناوري مولد انرژيکيوتکنولوژيموتور ب
ر يــرطوبــت گ«  در خــصوص طــرح ي فرامــرز مــرادي اختــراع بــه آقــاين المللــيت بــارائــه مــشاوره در مــورد ثبــ 
  »کروحسگرهايم
  »يپمپ قلب مصنوع«  در خصوص طرح يرضا خسروي علي اختراع به آقاين الملليارائه مشاوره در مورد ثبت ب 
 پانل ديتول« طرح  در خصوص ي رضوي دکتر احمد جراح باشي اختراع به آقاين الملليارائه مشاوره در مورد ثبت ب 

   »ماني و سي نبياز ترک
دسـتگاه درمـان کننـده      «  در خصوص طرح   ي محمدرضا فرج  ي اختراع به آقا   ين الملل يارائه مشاوره در مورد ثبت ب      

  »لاسها
 يفـوم بـتن بـرا   «  رنجبر در خصوص طرح ير اصغر هاشمي مي اختراع به آقاين الملليارائه مشاوره در مورد ثبت ب    

  »ماناستفاده در ساخت
سـاخت موتـور    «  دکتر رضا مجتهـد زاده در خـصوص طـرح            ي اختراع به آقا   ين الملل يارائه مشاوره در مورد ثبت ب      

  »يسيالکترومغناط
  ، جهت ثبت اختراع در داخل کشوري متقاضنفر ١٥ حدود ييراهنما 

 انجام مشاوره در خصوص بهـره بـرداري         ‐٩
  اقتصادي و تجاري از اختراعات

  .ز پرداخته شدين مقوله ني در موارد فوق به اه مشاوره هايدر کل 

 صـــدور گواهينامـــه بررســـي علمـــي ‐١٠
  اختراعات

  ثبت شده در کشور کانادايين باباي دکتر فرامرز حسي اختراع آقايابي و ارزشياظهار نظر کارشناس 
 ي ثبت شده درکشوراسلواکيدرين حي دکتر شاهي اختراع آقايابي و ارزشياظهار نظر کارشناس 
» ليفرانـس ي د ي ترانس کانداکتورها  ي ساز يد در خط  ي جد يروش«صدر با عنوان     ي طرح آقا  يسيه و ترجمه انگل   يته 

  . باشديم  پتنت آلماني دفتر وکاليد نمودندوآماده ارسال براييکه کارشناسان آن را تأ
ه يدييجر به صدور تأ مني شود بعضيم  که از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به سازمان ارجاع داده        يه موارد يکل 

  . شده استيعلم
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 ١٠٦

  معاونت اطالعات علمي وهمكاريهاي بين الملل
  مديـريـت مالكيـت فكـري

  اقدامات انجام شده   و برنامه های مصوباهم وظايف

ــايج   ‐١١ ــه مشخــصات نت  ثبــت نظــام يافت
  اختراعات و مخترعين

 يريـ گي شـوند و قابـل پ  ي مـ  يگـان يه پرونـده هـا ثبـت و با        يـ  کل يت فکر يت مالک يريجاد شده در مد   يرخانه ا يدر دب  
  . باشنديک ميالکترون

 حفظ و نگهداري اسناد و مدارك نتايج        ‐١٢
يها و محرمانه تلقي كـردن      اختراعات و نوآور  

  آنها

ت محرمانه يريدر مد ) ي و کتبيشفاه (نيه اطالعات مخترعي شده و کليگانين دفتر بايهمه موارد مراجعه شده به ا 
  .ه فرمها درج شده استي کلين موضوع بر روي شده و ايتلق

 ارتبــاط و همكــاري بــا ســازمان ثبــت ‐١٣
اسناد و امـالك كـشور در راسـتاي توسـعه           

  م مالكيت فكري و معنوينظا

ت يريد از مـد يـ  بازديبـرا  ينير حـس يـ  دکتر ميدعوت از معاون ثبت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، جناب آقا  
  .تيري مديتهاي با فعاليي سازمان جهت آشنايت فکريمالک

ت يـ  سازمان ثبت اسـناد و امـالک کـشور در خـصوص مالک    ي سازمان در جلسات هفتگ  يت فکر ير مالک يشرکت مد  
 .ک به دعوت سازمان ثبت اسناد و امالک کشوري و منابع ژنتيفکر

 بـا مراحـل و      ييت بـه منظـور آشـنا      يري  مـد   يت صنعت ي در اداره ثبت شرکتها و مالک      يحضور کارشناس ثبت داخل    
 .اني متقاضيي مربوط به ثبت اختراع جهت راهنماياع فرمهايران و ابتياقدامات الزم جهت ثبت اختراع در ا

 ي فناور يابي به اداره کل امور نوآوران و ارزش       يت صنعت ي دارند و  از اداره مالک      يه علم يديياز به تأ  ي که ن  ييهاپرونده   
 ين ارسـال مـ    ي نـو  يهاي به پژوهشگاه فناور   ي جهت کارشناس  يت فکر يت مالک يريق مد ي شوند از طر   يارجاع داده م  

 .ر اشاره نمودي توان به موارد زين طرحها ميکه از جمله ا. شوند
 يابي از اداره کل امور نوآوران و ارزشـ يرانمنش ارجاعي سام اي پرونده مربوط به آقاي و کارشناس يبررس .١

 .يفناور
 از اداره کـل امـور نـوآوران و          يان ارجـاع  يـ ن جعفر ي حـس  ي پرونده مربوط بـه آقـا      ي و کارشناس  يبررس .۲

  .ي فناوريابيارزش

تهيه گزارشات و آمار و اطالعـات مـورد        ‐١٤
اطالعـات علمـي و همكاريهـاي     نياز معـاون    

  بين الملل و واحدهاي ذيربط

 .۱۳۸۴ در سال يت فکريت مالکيريکساله مديه گزارش عملکرد يته 
 .۱۳۸۴ در سال يت فکريت مالکيريگزارش ششماهه اول  مد 
 .۱۳۸۴ در سال يت فکريت مالکيريگزارش ششماهه دوم مد 
 .۱۳۸۵ سال يشنهاديئه برنامه پاار 
  .ت تاکنونيريل مديت از آغاز تشکيش جامع فعالن گزاريه و تدويته 

ــرل  ‐١٥ هــدايت، نظــارت، ارزشــيابي و كنت
كاركنان واحد و استفاده بهينه از امكانـات و      

  تجهيزات
  .نظارت کامل صورت گرفته است 

   خريد بانك اطالعاتي ‐١٦
 ٨٤رو در سـال    ي و امکان جذب ن    ده دارد ي آموزش د  يروياز به حضور ن   ي ن ينکه استفاده از بانک اطالعات    يبا توجه به ا    

 يهيبـد . کساله دارد صـورت نگرفتـه اسـت       ي که تنها اشتراک     يد بانک اطالعات  ي خر ي برا يوجود نداشته است اقدام   
   صورت خواهد گرفت٨٥ در سال ي استفاده از بانک اطالعاتي تخصصيروياست با فراهم آمدن امکان جذب ن
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 ١٠٧

  معاونت اطالعات علمي وهمكاريهاي بين الملل
  مديـريـت مالكيـت فكـري

  اقدامات انجام شده   و برنامه های مصوباهم وظايف

 تهيــه بروشــور و راه انــدازي وبگــاه    ‐١٧
  اصياختص

 به نوآوران و مخترعان کشور در ي اطالع رسان  يبرا   ip.irost.org سازمان به آدرس     يت فکر يت مالک يريوبگاه مد  
 راه  ١/١١/٨٤خ  ين از تـار   ي مراجع يک  پرونده ها   ي الکترون يريگيز پ ي ثبت اختراع و ن    ي و چگونگ  يت فکر يمورد مالک 

   شديانداز
بهشت ماه يران در اردي اي و صنعتي علمي سازمان پژوهشهايت فکريکت ماليري با مديين بروشور آشنايه و تدويته 

١٣٨٤.  
  .١٣٨٤بهشت ماه ي ثبت اختراع در داخل کشور در ارديش دوم بروشور راهنمايراين ويه و تدويته 
  .١٣٨٤ور ماه يدر شهر) پتنت( اختراعين الملليات ثبت بيش دوم بروشور کليراين ويه و تدويته 
: عنـوان مقالـه   . رانيـ  ا ي و صـنعت   ي علم ي در خبرنامه سازمان پژوهشها    IP و   يت فکر يمالکچاپ مقاالت مربوط به      

  . منتشر شده است٨٤بهشت ين و ارديه فروردي سازمان که در نشريت فکريت مالکيري با مدييآشنا
ن در راي اي و صنعتي علمي سازمان پژوهشهايت فکريت مالکيري مديتهايح فعالي و تشريچاپ مقاله در مورد معرف 

  ).٢٠٠٥ نوامبر ٤( شماره Science & Technologyخبرنامه 
  ).١٣/٧/٨٤مورخ ( جستجو در منابع ثبت اختراع در خبرنامه سازمان ي روشهايچاپ گزارش کارگاه آموزش 

ــدت و   ‐١٨ ــاه م ــاي كوت ــزاري دوره ه  برگ
  كارگاه آموزشي 

ـ          مجتمـع  U در سـالن  ٢٠/٢/٨٤ سـه شـنبه    اختـراع در تـاريخ  ين المللـ  يبرگزاري سمينار مالكيت فكري و ثبت ب
ت از  يـ  حما ي مراجع منطقه ا   ي و رؤسا  ير جشنواره خوارزم  ي عصر انقالب با حضور برندگان چهار دوره اخ        يقاتيتحق

 .ثبت اختراع
 ٥٠ با حضور ي در سازمان مرکز١٣/٧/٨٤خ ي جستجو در منابع ثبت اختراع در تاري روشهاي کارگاه آموزشيبرگزار 

ت يريس پتنت مـد يش نويه پ يم ته ي ت ين اعضا ي اختراع و همچن   ين الملل يان ثبت ب  يداد شامل متقاض  ن تع ينفر که ا  
 . شدي به همراه کارشناس آن حوزه مي فناوريابير کل امور نوآوران و ارزشي و مديت فکريمالک

 يعلم و فنـاور    جستجو در اسناد اختراع در پارک        يط ثبت اختراع و روشها    ي مراحل و شرا   ي کارگاه آموزش  يبرگزار 
 .٢٥/١١/٨٤خ يخراسان در تار

  .١٦/١٢/٨٤خ ي و کارشناسان سازمان در تاريأت علمي هي اعضاي و ثبت اختراع برايت فکرينار مالکي سميبرگزار 

 برقراري ارتباط با قطبها و ساير ارگانها        ‐١٩
و نهادهاي ذيربط از جمله جامعه مخترعين       

   هاNGOو مبتكرين و 

ت يـ ت مالک يريتهـا و امکانـات مـد      ي بـا فعال   يي کلهر جهت آشنا   ين کشور، جناب آقا   يه مخترع س جامع يدعوت از رئ   
 . راني اي و صنعتي علمي سازمان پژوهشهايفکر

ت يريتهـا و امکانـات مـد      ي بـا فعال   يي جهـت آشـنا    يري جهـانگ  ين کشور، جناب آقا   يس انجمن مخترع  يدعوت از رئ   
 .يت فکريمالک

 و مراحل ثبت اختراع بـه اداره اختراعـات و اکتـشافات     يت فکر يت مالک يري مد  در خصوص  ييارائه مشاوره و راهنما    
 .٩/٨/٨٤خ يدر تار)  نسبيسرکار خانم حاج(،يدانشگاه آزاد اسالم

 ياستگزاريم س يکام جهت تنظ  ي و ن  ينيان ام ي، آقا ياست جمهور ي ر يهايندگان دفتر همکار  ي با نما  يل جلسه ا  يتشک 
 . نانويور در فنايت فکري مربوط به مالکيها

 اطالعـات و ارتباطـات      يل شـده در مرکـز رشـد فنـاور         ي تشک يت فکر ي مالک ي چالشها يزگرد تخصص يشرکت در م   
 .١٧/١١/٨٤خ يدر تار) شيرو(
 مراجعه کنندگان بـه     ي فارس يه و ارسال راهنما   ي و ته  (IFIA)ني مخترع ي انجمنها ين الملل يون ب يارتباط با فدراس   

  .ونين فدراسيت ايسا

  اير امور محوله انجام س‐٢٠
 سـازمان و    ي و اختراع ارتباط داشته و از تمام بخـشها         يت فکر ي با موضوع مالک   يکه به نوع  يه موارد ي به کل  يدگيرس 

  . شوديا مشورت خواسته مي شود و ي ارجاع داده ميت فکريت مالکيري وزارتخانه به مديهم از حوزه معاونت فناور
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 ١٠٨

  
  
  
  
  
  

  
   بخش چهارم

  ي و ماليمعاونت ادار
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 يامور مالمديريت  

  و آموزشيمديريت منابع انسان 

  و رفاهيمديريت امور پشتيبان 
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 ١٠٩

  ي و ماليمعاونت ادار
  يمديريت امور مال

   انجام شدهاقدامات  اهم وظايف و برنامه های مصوب

تامين اعتبار و تطبيق پرداختها بـا قـوانين و           ‐١
  تمقررا

   جهت کليه اعتبارات تخصيص يافته درخواست وجه از خزانه 
  يق وزارت متبوع و ساير دستگاه هادريافت کليه اعتبارات ابالغي از طر 
  پرداختها بر اساس اعتبارات موجودتامين اعتبار  
  و مقررات و دستورالعملهاي مربوط تطبيق کليه پرداختها با قوانين  
  اليبه عاملين مدر اختيار گذاشتن تنخواه گردان  
  مزايده هاي برگزار شده در سازمانشرکت در جلسات مناقصات و  

مصرف اعتبارات و ساير منابع مالي سازمان و         ‐٢
  تنظيم اسناد مالي

  ح ها، قراردادها و ساير پرداختهاتنظيم اسناد حسابداري و تشکيل پرونده هاي طر 
  به پرسنلپرداخت حقوق ، مزايا و اضافه کاري و ساير پرداختها  
  حسابرسي اسناد و کنترل پرداختها 
  ناد تنخواه گردان و حسابرسي آنهاپيگيري واريز پيش پرداختها، علي الحسابها و اس 
  ماموران  اعزامي به خارج از کشورپرداخت هزينه هاي ارزي  
  اسناد و مدارک جهت خريدهاي خارجيتنظيم و تکميل  

نين تهيه و تنظيم حسابها مطابق اصول و قـوا         ‐٣
مربوطـه و ارائـه آن بــه مراجـع ذيـصالح و ارائــه     

  گزارشات مالي به مسئولين سازمان

ه حسابهاي سازمان به دريافت صورت حسابهاي بانکي از طريق اينترنت و مودم و تهيه صورت مغايرت کلي 
  صورت ماهانه

  و ارائه آن به رياست محترم سازمانتهيه و تنظيم حسابهاي ماهيانه  
   هيات امناء و ساير مراجع ذيربط ماه يک بار به هيات امناء و حسابرس٦سازمان هر رائه حسابهاي ا 
  لي  واداري و ساير مسئولين ذيربطارائه گزارشات مالي مديريت به رياست ، معاون ما 
همکاري با حسابرس منتخب هيات امناء ، ديوان محاسبات و سـاير مراجـع نظـارتي و ارائـه گزارشـات و                       

  خگوئي به مکاتبات و مراجع ذيصالح نياز و پاسمدارک مالي مورد

ــرداري و   ‐٤ تحويــل و تحــول امــوال وصــورت ب
  تنظيم حساب مربوطه

   چسب اموال بر اساس ضوابط مربوطهتحويل و تحول اموال خريداري شده و الصاق بر 
  مهاي اموال بر اساس حواله انبارتهيه و تنظيم فر 
  موال تحت ابوابجمعي امناء اموال کبار و کنترل ا ماه ي٦ورت برداري از اموال سازمان هر ص 
  ي حساب اموال مطابق ضوابط مربوطهتهيه و تنظيم و نگهدار 

در واحـد امـور      استفاده از فنـاوري اطالعـات      ‐٥
  مالي

  

از )  حقـوق و دسـتمزد       – صـدور چـک      – اعتبارات   ‐حسابداري( تهيه  و تبديل سيستمهاي نرم افزاري         
 Windows به   DoSسيستم 

  اي کامل سيستم حسابداري تحت شبکهاجر 
ل هـا   سـر فـص    اصالح سيستم حسابداري به منظور امکان تفکيک هزينه هاي واحدهاي مختلف  و تغيير              

  جهت ارائه گزارشات مطلوب تر
  ق و گزارش گيري مديريتي تحت وبارائه فيش حقو 
سـازي و دسترسـي آسـان بـه         پياده سازي وب سايت امور مالي در قالب پورتال سازمان به منظور شفاف               

  مربوط و اطالع رساني به مراجعين قوانين و مقررات 

  اصالح ساختار گردش کار ‐٦

اهتمام جهت اصالح ساختار امور مالي با توجه به اهداف و وظايف جديد سازمان و ايجـاد بـستر مناسـب                      
  چهارم قانون برنامه ٤٩جهت اجراي بند الف ماده 

   قانون برنامه چهارم٤٩ الف ماده  در اجراي بندتحويل و تحول امور ذيحسابي 
  ريع در انجام امور در حداقل زماناصالح گردش کارها به منظور تس 
  هاي جديد با توجه به نياز سازمانانسداد حسابهاي بانکي قديم سازمان و تسويه حساب آنها وافتتاح حساب 
  خصصي همکارانرتقاء سطح علمي و تپيگيري آموزش ضمن خدمت پرسنل به منظور ا 
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 ١١٠

  ي و ماليمعاونت ادار
   و آموزشيمديريت منابع انسان

   انجام شدهاقدامات  ف و برنامه های مصوباهم وظاي

 مـورد نيـاز     ي انـسان  ي تأمين نيـرو   ي برنامه ريز  ‐١
  سازمان

 کـشور و وزارت متبـوع نـسبت بـه           يزيت و برنامه ر   يري سازمان مد  ي صادره از سو   يبا توجه به مجوزها    
از بر اساس ضوابط مندرج در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقدام             ي مورد ن  ي انسان يرويفر ن  ن ٩جذب  
  .ده استيگرد

 ي نيـرو  ي قراردادهـا  ي نظارت بـر حـسن اجـرا       ‐٢
 ي و ارائـه طـرح هـا و پيـشنهادات الزم بـرا        يانسان

  ي به بخش خصوصيمشاغل قابل واگذار

ران اقـدامات الزم    يـ أت محترم وز  ي ه ٢/٩/٨٤مورخ   هـ   ٣٣٩٥٤ت  /٥٣٢٥٧ب نامه شماره    يبر اساس تصو   
 بکـار گرفتـه شـده انـد انجـام           ي انـسان  يروين ن ي تأم يق قراردادها ي که از طر   يت کارکنان يبمنظور وضع 

د اقـدام خواهـد     يـ ق عقد قرارداد جد   ي از طر  ي به بخش خصوص   يرفته و در مورد مشاغل قابل واگذار      يپذ
  .شد

 يو بازنشـستگ   و انجام امـور بيمـه        ي برنامه ريز  ‐٣
  کارکنان بر اساس مقررات مربوط

 انجام شده و نسبت به انتقـال سـوابق          يمه و بازنشستگ  ي الزم توسط اداره ب    يزين خصوص برنامه ر   يدر ا  
 اقـدام   ين اجتمـاع  ي تـأم  ١٩مه داشته اند بـه شـعبه        ير شعب سابقه پرداخت حق ب     ي که در سا   يهمکاران
  .ديگرد

ــر اجــرا ‐٤ وانين و  صــحيح قــي اجــرا و نظــارت ب
 ي طبقــه بنــدي و طــرح هــايمقــررات اســتخدام

   آني از اجرايمشاغل و صدور احکام ناش

 مـشاغل از    ي و طـرح طبقـه بنـد       ين و مقررات اسـتخدام    ين امور طبق قوان   يه احکام توسط ا   يصدور کل  
  . مشاغل صورت گرفته استيته طرح طبقه بنديق کميطر

و  ي انـسان  ي تهيه و تنظيم آمار و اطالعات نيرو       ‐٥
  بهنگام کردن آنها

  . باشدي به روز و بهنگام مي انسانيروياز ني مورد نيه آمارهايبا توجه به نرم افزار بکار گرفته شده کل 

 و ي کارکنــان رســمي صــدور احکــام کــارگزين‐٦
   سازمان بر اساس تشکيالت مصوب يپيمان

الت مـصوب   يسـاس تـشک    نفر بـر ا    ٢٥٤ يرعلمي نفره و غ   ١٠٢ ي علم ي اعضا يه احکام پرسنل  يصدور کل  
  .صورت گرفته است

   نظارت بر حضور و غياب کارکنان سازمان‐٧
 گزارشات الزم جهت    ي نهائ يستم اخذ و پس از بررس     ياب همکاران از س   ي از حضور و غ    يهر ماهه گزارش   

  .ده استيه گردي تهي و مالياست محترم سازمان و معاون محترم ادارياستحضار ر

ــه راهنمــايي هــا‐٨ ــه کليــه ســطوح  الي ارائ زم ب
 صحيح مقـررات    ي سازمان به منظور اجرا    يمديريت

  ي انسانيو قوانين مرتبط با نيرو

ه يـ  اجـرا بـه کل     ي مربوط به مصوبات و دستورالعملها، گزارش الزم در مورد چگـونگ           ينه ها يه زم يدر کل  
  .ه شده استي سازمان تهيتيريسطوح مد

 يهـا   پرونده ي در خصوص نگهدار   ي برنامه ريز  ‐٩
   مکانيزهيکارکنان با استفاده از سيستم ها

 در حـال  يون اداريق اتوماسـ ي از طر٨٥ انجام شده است که در سال        يي ها يزين خصوص برنامه ر   يدر ا  
  . باشدي ميريشکل گ
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  ي و ماليمعاونت ادار
   و آموزشيمديريت منابع انسان

   انجام شدهاقدامات  ف و برنامه های مصوباهم وظاي

 سازمان و نظـارت     ي اداره امور دبيرخانه مرکز    ‐١٠
   مرتبطي دستورالعملهايبر حسن اجرا

 ي نظـارت الزم بـر حـسن اجـرا         يون ادار ي اتوماسـ  يو راه انـداز    يرخانـه مرکـز   يل دب يبا توجه به تـشک     
  .دستورالعملها بعمل خواهد آمد

اجرا و نظـارت بـر       , يبرنامه ريز  , ي نياز سنج  ‐١١
 ضمن  ي و تخصص  ي آموزش عموم  ي دوره ها  ياجرا

خدمت کارکنان سازمان بر اساس الزامات شـغل و         
  شاغل

 الزم جهت   يزي کشور برنامه ر   يزيت و برنامه ر   يريمان مد  ساز ي صادره از سو   يبا توجه به دستورالعملها    
 دوره تاکنون ٥ ي نفر از کارکنان سازمان بعمل آمده که منجر به برگزار١٥٨ يآموزش ضمن خدمت برا

  .ده استيگرد

 , ي انجام امـور مـرتبط بـا تحـصيالت تکميلـ           ‐١٢
 ي علمي اعضاي علم ي و سفرها  ي مطالعات يفرصتها

   سازمانيو غير علم

 با وصول اعالم موافقت از يرعلمي و غي اعضاء علمي علمي و سفرهاي مطالعاتيکام مربوط به فرصتها  اح 
  .ده استي صادر گردي و فناوري معاونت اطالعات علميسو

 کارکنان سـازمان مطـابق ضـوابط و         ي ارزشياب ‐١٣
   مصوبيدستورالعملها

 و  ي نفر مورد بررسـ    ٢٥٦ به تعداد    يماني و پ  يه کارکنان رسم  ي کل يابي ارزش ي فرمها يع و جمع آور   يتوز 
  ن نامه مربوطي شده مطابق آئينيش بيازات پيصدور احکام مترتب بر امت

 ي و تحـول ادار    ي با دفتر برنامه ريـز     ي همکار ‐١٤
ــشکيالت   ــالح ت ــه و اص ــايف و , در تهي ــرح وظ ش

  ي سازمانيپستها

نـه  ي در زم  ي و تحول ادار   يزيبرنامه ر  با دفتر    ين امور به منظور همکار    يک نفر از کارشناسان ا    ي يمعرف 
  د و شرح وظائفيالت جديتشک

  .ه شده توسط دفتر مذکوريالت تهيد تشکياعالم مشکالت و نواقص موجود در مجموعه جد 

 ســازمان در ي سياســتها و راهبردهــاي اجــرا‐١٥
   سازماني انساني و آموزش نيرويزمينه امور ادار

  يارون اديه مربوط به اتوماسياقدامات اول 
   همکاراني دوره آموزش ضمن خدمت برا٥ يبرگزار 
  ازي مورد ني دوره هاي به منظور استمرار برگزاريزيبرنامه ر 

 تهيه گزارشات و آمار و اطالعـات مـورد نيـاز            ‐١٦
   ذيربطي و واحدهاي و ماليمعاون ادار

 يتهـا و چگـونگ    يور، آمـوزش، مأم   ينه مسائل اسـتخدام   ياز در زم  ي مورد ن  يه گزارشات و آمارها   يه کل يته 
  .رانيأت محترم وزي و هي اسالمي مصوبات مجلس شوراياجرا

 و ي اســناد و مــدارک مــالي حفــظ و نگهــدار‐١٧
   نمودن  آنيمحرمانه تلق

 افـراد بـه     ين نامه هـا و عـدم دسترسـ        ي مصوبات، بخشنامه ها، آئ    يه اسناد و مدارک استخدام    يحفظ کل  
  . به اسناد مورد نظر دارندياز به دسترسيمحوله ن که به منظور انجام وظائف ياستثناء کسان

 و ي معاون اداري انجام ساير امور محوله از سو‐١٨
  يمال

ن امور به نحو    ي گردد، توسط همکاران ا    ي سازمان ارجاع م   ي و مال  ي معاونت ادار  ي که از سو   يه امور يکل 
 .ردي پذيمطلوب و بر اساس مقررات و ضوابط موضوعه انجام م

ده يه گرد ي ته ينياب و امور مربوط به کارگز     ي و حضور و غ    يون ادار ياز به منظور اتوماس   يورد ن نرم افزار م   
  .است
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 ١١٢

  ي و ماليمعاونت ادار
   و رفاهيمديريت امور پشتيبان

   انجام شدهاقدامات   و برنامه های مصوباهم وظايف

 حـوزه فعاليـت و      ي تهيه و تنظـيم قراردادهـا      ‐١
 صــحيح يجــرانظــارت بــر حــسن انجــام کــار و ا

  موضوع قراردادها

فيبر نوري مجتمع  هيه و پيگيري قرارداد نصب و راه اندازي تجهيزات اکتيو و پسيو و ارتباطاتت 
 تحقيقاتي عصر انقالب

 کنگره سه جانبه دولت، دانشگاه و صنعت تهيه و پيگيري قرارداد خدمات اجرايي 
 عصر انقالبمجتمع تحقيقاتي  قرارداد خريد و نصب تابلوهاي راهنمايي 
 مرکز مخابرات سازمان مرکزي و مجتمع تحقيقاتي جهيزات راديو وايرلس و نصب و راه اندازي آن جهتت 

 )سه فقره قرارداد( عصر انقالب
  سه اليه COEX هيه و پيگيري قرارداد نظارت و مشاوره تدوين ماشينت 
سازمان مرکزي و  يستم مخابراترارداد خريد و نصب و راه اندازي راديو دوازده کاناله جهت بهبود سق 

 مجتمع تحقيقاتي عصر انقالب
 ) واحد خدمات كتابخانه ـ امور مالي ـ( يو پي اس  
  )آزمايشگاههاي حمايتي( مواد شيميايي  
 ) فناوري اطالعات دفتر( ماژول  
  ) ارتباط آزمايشگاههاي حمايتي( تجهيزات شبكه  
  ) دفتر فناوري اطالعات( سيستم هويه هواي گرمي  
    ) رشد ارتباط مركز( تجهيزات شبكه  
    ) آزمايشگاههاي حمايتي( تيترازول  
   )آزمايشگاههاي حمايتي ( ايييمواد شيم 
   )سايت كامپيوتر مجتمع( تجهيزات شبكه  
   )دفتر فناوري اطالعات( كارت شبكه و ماژول  
 )كامپيوتر مجتمع سايت( دو دستگاه سرور  
                 )و مركز اسناد كتابخانه( زارشي طرحهاي پژوهشي نرم افزار ايجاد پايگاه گ 
      )امور پشتيباني و رفاه( تلفن بي سيم  

 و ترخيص کاال ها و      ي انجام کليه عمليات بانک    ‐٢
  ي متقاضيتحويل به واحدها

                واله ارزيح , گشايش اعتبار اسنادي 
  :  چند مورد از سفارشات   ١٣٨٤در سال رخيص و تحويل پنج فقره کاال از گمرک ت  

       )ت دفتر فناوري اطالعا) ( اعتبار اسنادي ( اشتراك سرويس اينترنت  ‐
    ) خانه و مركز اسناد كتاب) ( حواله ارزي ( اشتراك منابع علمي الكترونيكي  ‐
                            )دفتر فناوري اطالعات(ـ ) حواله ارزي  ( RIPEشتراك ساليانه ا ‐
العات بانک اط)   کر اسنادكتابخانه و مركز(  )حواله ارزي ( اشتراك منابع علمي الكترونيكي  ‐

 ـ كتابخانه و مركز اسناد) حواله ارزي ( 
 ) حواله ارزي ( سويه هاي مركز كلكسيون پژوهشكده بيوتكنولوژي  ‐
  APCTT سازمان در ٢٠٠٤  حق عضويت سال ٨٠٠ IFIAت سازمان در حق عضوي ‐
شيميايي،  درخواستهاي واصله براي خريدهاي تجهيزات آزمايشگاهي، موادو همچنين  ‐

پرداخت حق  تجهيزات الکترونيکي، اشتراک بانکهاي اطالعاتي و منابع علمي الکترونيکي و
اينترنت  خارجي، خريد سرئيسعضويت سازمان در مجامع بين المللي، خريد نشريات 

  ماهواره اي و خريد ارز مورد نياز براي جشنواره سازمان
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 ١١٣

  ي و ماليمعاونت ادار
   و رفاهيمديريت امور پشتيبان

   انجام شدهاقدامات   و برنامه های مصوباهم وظايف

 بصورت  ي سازمان ي و خريد نيازها   ي برنامه ريز  ‐٣
  ي و خارجيمتمرکز از منابع داخل

  . به آن اشاره شده است٢که در قسمت : ي خارجيدهاي خربخش 
  . باشدير مي که شامل موارد زيد لوازم مصرفيخر 

  لزومات اداريخريد م ‐
 خريد لوازم مصرفي درخواستي پژوهشكده ها ‐
 خريد لوازم مورد مصرفي واحد بهداري ‐
 ...خريد لوازم مصرفي رفاهي كاركنان شامل قند و چاي و  ‐
 خريد مواد مصرفي و مورد نياز جهت سمينارها و اردوهاي تفريحي ‐
 خريد مواد مصرفي جهت جشن ها و مراسم عزاداري ‐
 گل و گياه و درخت و وسايل باغباني :  جهت فضاي سبز مجتمع شامل خريد مواد مصرفي ‐
 خريد لوازم مصرفي جهت خدمات نقاشي ‐
 خريد البسه مشمولين قانون ‐
 پرداخت هزينه غذاي نگهبانان ‐
 پرداخت هزينه قبوض برق ـ تلفن  ‐
 خريد گاز مصرفي مجتمع ‐
  ...پرينتر ـ دستگاه كپي و : تعمير لوازم غير مصرفي برقي شامل  ‐

 و ي داخلـ ي تنظـيم و ارسـال اسـناد خريـدها    ‐٤
   سازماني به مديريت امور ماليخارج

بنابه درخواست مديريت محترم دفتر فناوري اطالعات و مجري مـاهواره مـصباح ، اسـناد بـانكي جهـت                     
تبار براي خريد سايت دوم زميني ماهواره مصباح به امور مـالي ارسـال گرديـده كـه در صـورت                     اعتأمين  
  .عتبار، نسبت به گشايش اعتبار اسنادي اقدام خواهد شدتأمين ا

   پنج فقره كاال از گمركات و تحويل واحدهاي متقاضي ترخيص 
   فقره پرونده خريد خارجي به امور مالي جهت تسويه حساب ٣٠ارسال  
  . گزارش شده است٣ و ٢در بند  که ي و خارجي داخليدهاي خرانجام  

 شـده بـه     ي خريـدار  ي مـصرف  ي تحويل کاالها  ‐٥
  انبار جهت صدور قبض انبار

  ل كليه لوازم غير مصرفييتحو 
 تحويل و تحول كليه لوازم مصرفي 
 حفظ و نگهداري كليه اجناس و لوازم تحويلي به انبار 
 حفظ و نگهداري كليه دستگاههاي موجود در انبار 
 حفظ و نگهداري كليه شيشه آالت موجود در انبار 
  خريد خارجيتحويل و تحول لوازم و تجهيزات 
 تحويل لوازم و تجهيزات خارجي به آزمايشگاههاي حمايتي 
 تحويل اجناس مصرفي جهت سمينارها و اردوهاي تفريحي 
 ثبت كامپيوتري و حواله لوازم و تجهيزات خارجي 
 صدور قبض و حواله لوازم و تجهيزات خارجي 
  صدور قبض و حواله لوازم و مواد مصرفي واحد نقليه 
 يجتمع از لوازم اسقاط محوطه ميپاکساز 
 از بصورت مستمر ي و مازاد بر نيفروش لوازم اسقاط 
 ازيشه آالت مازاد بر نيفروش ش 
 ازي مازاد بر نييايميفروش مواد ش 
  ١٣٨٤ انبار در سال يفروش کل 
   کشوري هازات ماهواره به دانشگاهيفروش تجه 
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 ١١٤

  ي و ماليمعاونت ادار
   و رفاهيمديريت امور پشتيبان

   انجام شدهاقدامات   و برنامه های مصوباهم وظايف

 شـده بـه     ي خريدار ي تجهيزات ي تحويل کاالها  ‐٦
  دور برچسب اموالامين اموال جهت ص

  . به آن اشاره شده است٥در قسمت  

,  سـاالنه    ي مـصرف  ي لوازم و کاالها   ي پيش بين  ‐٧
 يدرخواســت تهيــه و توزيــع آنهــا بــين واحــدها

  سازمان

  خريد ملزومات اداري 
 خريد لوازم مصرفي درخواستي پژوهشكده ها 
 خريد لوازم مصرفي واحد بهداري 
 ...ل قند و چاي و خريد لوازم مصرفي رفاهي كاركنان شام 
 خريد مواد مصرفي و مورد نياز جهت سمينارها و اردوهاي تفريحي 
 خريد مواد مصرفي جهت جشن ها و مراسم عزاداري 
 گل و گياه و درخت و وسايل باغباني مورد نياز: خريد مواد مصرفي جهت فضاي سبز مجتمع شامل  
 خريد لوازم مصرفي جهت خدمات نقاشي 
 قانونخريد البسه مشمولين  
 پرداخت هزينه غذاي نگهبانان 
 پرداخت هزينه قبوض برق ـ تلفن  
 خريد گاز مصرفي مجتمع 
  ...پرينتر ـ دستگاه كپي و :  تعمير لوازم غير مصرفي برقي شامل   

 شده بـه  ي خريداري و تحويل کاالها ي نگهدار ‐٨
  متقاضيان

  ل كليه لوازم غير مصرفييتحو 
 تحويل و تحول كليه لوازم مصرفي 
 فظ و نگهداري كليه اجناس و لوازم تحويلي به انبارح 
 حفظ و نگهداري كليه دستگاههاي موجود در انبار 
 حفظ و نگهداري كليه شيشه آالت موجود در انبار 
 تحويل و تحول لوازم و تجهيزات خريد خارجي 
 تحويل لوازم و تجهيزات خارجي به آزمايشگاههاي حمايتي 
 ا و اردوهاي تفريحيتحويل اجناس مصرفي جهت سميناره 
 ثبت كامپيوتري و حواله لوازم و تجهيزات خارجي 
 صدور قبض و حواله لوازم و تجهيزات خارجي 
  صدور قبض و حواله لوازم و مواد مصرفي واحد نقليه 
 ي محوطه مجتمع از لوازم اسقاطيپاکساز 
 از بصورت مستمر ي و مازاد بر نيفروش لوازم اسقاط 
 ازينشه آالت مازاد بر يفروش ش 
 ازي مازاد بر نييايميفروش مواد ش 
  ١٣٨٤ انبار در سال يفروش کل 
   کشوريزات ماهواره به دانشگاهيفروش تجه 

 تهيه و تنظيم قـرارداد رسـتوران بـا پيمانکـار            ‐٩
  واجد شرايط و نظارت بر حسن انجام کار

  ع غذاي، طبخ و توزده موايقرارداد ته
  غوانن اريستاره نگ): طرف قرارداد(نام شرکت 

    ١٦٣٤٢٢: شماره ثبت شرکت
   ٢١/٣/١٣٧٩: خ ثبت شرکتيتار

  يوزارت کار و امور اجتماع:  توسط٢٥/١٢/٨٣:خي تار١١٠١٥١: شماره: ت شرکتين صالحييخ تعيشماره و تار
  ي جاهد سراوانيمهد: نده  شرکت طرف قراردادينام نما
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 ١١٥

  ي و ماليمعاونت ادار
   و رفاهيمديريت امور پشتيبان

   انجام شدهاقدامات   و برنامه های مصوباهم وظايف

 تهيه و تنظيم قرارداد اياب و ذهاب کارکنان         ‐١٠
 واجد شرايط و نظارت بر حسن انجـام         با پيمانکار 

  کار

   اعالم شده توسط کارفرمايرهاياب و ذهاب جهت پرسنل طبق مسيقرارداد ا
  نيظفر ماش): طرف قرارداد(نام شرکت 

    ٦١٧٦: شماره ثبت شرکت
   ١/١/١٣٧٠: خ ثبت شرکتيتار

  يت کار و امور اجتماعوزار:  توسط١٣/٢/٨٤: خي تار١٠٥٤٢: شماره: ت شرکتين صالحييخ تعيشماره و تار
  ي قانونيعل: نده  شرکت طرف قراردادينام نما

 تعميرات خودروها   ي و برنامه ريز   ي پيش بين  ‐١١
 درون و برون    يمأموريتها, و ارائه سرويس روزانه     

   سازماني به واحدهايشهر
‐‐‐‐‐‐‐  

 تهيه و تنظيم قرارداد خـدمات بـا پيمانکـار           ‐١٢
  جام کارواجد شرايط و نظارت بر حسن ان

  )ي عصر انقالب و سازمان مرکزيقاتيمجتمع تحق( آبدارخانه هايس دهيقرارداد امور نظافت و سرو
  انيبهسوپو): طرف قرارداد(نام شرکت 

    ٢١٥٩٢٧: شماره ثبت شرکت
   ٩/٢/١٣٨٠: خ ثبت شرکتيتار

  يامور اجتماعوزارت کار و :  توسط٦/٢/٨٤: خي تار١٢١٢: شماره: ت شرکتين صالحييخ تعيشماره و تار
  ي نوروزيعل: نده  شرکت طرف قراردادينام نما

 سبز با پيمانکار    ي تهيه و تنظيم قرارداد فضا     ‐١٣
  واجد شرايط و نظارت بر حسن انجام کار

  ر مسقفي سبز و نظافت محوطه غي ، مرمت فضاي ، بهسازيقرارداد نگهدار
  سبز کوشک تهران): طرف قرارداد(نام شرکت 

    ١٢٩٢٠ :شماره ثبت شرکت
   ٢٧/٣/١٣٨٠: خ ثبت شرکتيتار

  يوزارت کار و امور اجتماع:  توسط٣٠/١/٨٤: خي تار١٧١٧: شماره: ت شرکتين صالحييخ تعيشماره و تار
   ورچهيل هاشميسه: نده  شرکت طرف قراردادينام نما

 تأسيسات بـا    ي تهيه و تنظيم قرارداد نگهدار     ‐١٤
  جام کارپيمانکار واجد شرايط و نظارت بر حسن ان

  سات سازمانيرات تاسي ، تعميقرارداد نگهدار
  پارس آماد): طرف قرارداد(نام شرکت 

  : شماره ثبت شرکت
  : خ ثبت شرکتيتار

  يوزارت کار و امور اجتماع: توسط:        خيتار:       شماره: ت شرکتين صالحييخ تعيشماره و تار
  : نده  شرکت طرف قراردادينام نما

 و انجـام اقـدامات الزم جهـت         ي برنامه ريـز   ‐١٥
  ي و سياحتي زيارتياستفاده از کارکنان از سفرها

  مشهد مقدسجهت استفاده پرسنل از هتل آپارتمان در قرارداد عقد  
   خراساني پارک علم و فناورياستفاده از آپارتمانها 
  ام نوروز و تابستان آرام شهريبرنامه ا 

  و انجـام اقـدامات الزم جهــت  ي برنامـه ريـز  ‐١٦
 ي و فــضاهاياســتفاده بهينــه از مجموعــه ورزشــ

  موجود سازمان

  ياز مجموعه ورزشاستفاده  
  استخر ‐
 ن چمنيزم ‐
 سالن چند منظوره ‐
  يسالن بدنساز ‐

   ي از مجموعه ورزشي درآمديانعقاد قراردادها 
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  ي و ماليمعاونت ادار
   و رفاهيمديريت امور پشتيبان

   انجام شدهاقدامات   و برنامه های مصوباهم وظايف

 و انجــام اقـــدامات الزم در  ي برنامــه ريــز  ‐١٧
ــ  ــالمت روح ــصوص س ــسميخ ــان ي و ج  کارکن

  سازمان
  .ح داده شدي توض١٦ قسمت ١در بند 

 ي رفــاهي فعاليتهــاي و اجــراي برنامــه ريــز‐١٨
  کارکنان سازمان

  يمجموعه ورزش 
   آرام شهريالهايو 
  وام  
  مشهد مقدس 
  يجشن دانش آموز 
  مهد کودک 
  م کارت تلفن همراهيس 
   به مکه معظمهيارتي زيسفرها 

 و اسـتفاده بهينـه از       ينگهدار , ي برنامه ريز  ‐١٩
  زمان موجود سايمهمانسراها

  بخش مهمانسرا 
  هشت طبقه ها 
   درآمدزاي رفاهيقراردادها 

ـ     ينگهـدار  , ي برنامه ريز  ‐٢٠  ي و عمليـات اجرائ
  تلفنخانه

   خط مستقيم٨٠ خط تلفن داخلي و ٤٠٠سرويس دهي كلي حدوداً  
  ١٨ صبح الي ٨پاسخگويي به تلفنهاي ارباب رجوع در طول روز از ساعت  
  مراكز و ضروري همكارانپاسخگويي و گرفتن شماره تلفن هاي  
  ثبت ريز مكالمات قبوض تلفن 
  كابل كشي و جابجايي تلفن هاي همكاران مجتمع 
  تعميرات گوشي تلفن 
  نگهداري از دستگاه راديو رله 
فرم بندي كابل ، بستن ترمينال، ( انجام كارهاي مخابراتي ساختمان جديد مركز رشد به طول كامل  

  )ئيس به منشي بستن پريزها ، كابل كشي اتاقهاي ر
  )موبايل ( پيگيري جهت وصل آنتن بي تي اس  
   خط تلفن ثابت از مخابرات اسالمشهر٦٠پيگيري و تحويل  
  رفع نواقص كابل كشي تعاوني مصرف 
جهت خطوط خريداري  ( طرح و اجراي كابل كشي خطوط تلفن ثابت از درب ورودي تا سالن دستگاه  

  )شده جديد 
   كاناله١٢٠ستر جهت نصب و راه اندازي دستگاه راديو رله همكاري الزم با شركت طيف گ 
   كاناله١١همكاري الزم با شركت سامانه هاي راه دور جهت نصب و راه اندازي دستگاه راديو رله  
  اجرا و انجام طرح نيمه كاره فيبر نوري از درب ورودي تا سايت كامپيوتر 
  نصب و جابجايي تلفن هاي رئيس منشي 
  اخلي ساختمان ها به طور كاملسري كردن شمارة د 

   و نظارت بر امور مهد کودکي برنامه ريز‐٢١

 سالن ي متر مربع دارا٢٥٠با مساحت حدوداً مهد کودک سازمان واقع در مجتمع تحقيقاتی عصر انقالب  
 کودکان، يباً کامل بازيزات تقريس کامل و تجهي خواب، اطاق آموزش با سروي کودکان، اطاقهايباز
  . باشدي کودک م١٥ تا ١٢ ييرايپذ

 را در يش دبستانيرخوار تا شش سال از سال گذشته آموزش دوره پي از کودکان شيمهد کودک عالوه بر نگهدار(
  ). خود لحاظ نموده استيبرنامه کار
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  ي و ماليمعاونت ادار
   و رفاهيمديريت امور پشتيبان

   انجام شدهاقدامات   و برنامه های مصوباهم وظايف

ــز ‐٢٢ ــه ريـ ــداري برنامـ ــسي نگهـ , ات ـ تأسيـ
   ساختمانهايمقاوم ساز , موتورخانه ها و ابنيه

  پارس آماد با شرکتسات يقرارداد تاس 
  ٨٤ سال يراتيبرنامه تعم 
   و عمران ي توسط اداره فنيسات سازمان مرکزي تاسياجرا 

 ي نظارت بر عملکـرد پيمانکـاران طـرح هـا          ‐٢٣
  يعمران

ساختمان مرکز  ليت ها و تحوي به صورت وضعيدگيمانکاران ساختمان مرکز رشد و رسينظارت بر کار پ 
 . آن ساختمانيساتيتاس  وي ساختمانيقاد قراردادهان انعي و همچن١٣٨٤ر ماه سال يت رشد در

انجـام کـار و     و کنتـرل و نظـارت بـر   ي مجتمـع و سـازمان مرکـز   يزي و انعقاد قرارداد رنگ آميريگيپ 
ل يـ  و تحويمقام فراهان  ساختمان قائميزين رنگ آمي قرارداد و همچنيت هاي به صورت وضعيدگيرس

 ... مع و مجت٢کسال و ساختمان شماره يآن به مدت 
بـر انجـام کـار      و کنترل و نظـارت ي رستوران ساختمان سازمان مرکزي و انعقاد قرارداد بازسازيريگيپ 
ن يـ  اي و بهداشـت يسـاختمان  الحصد مي متعدد جهت خريهايريگي و پيساتي و تاسيمانکاران ساختمانيپ

  ٨٤ن ماه رستوران در آبا لي قرارداد و تحويت هاي به صورت وضعيدگيت رسيپروژه در نها
 يدگيمانکاران و رسـ يپ  سوله مرکز رشد و کنترل و نظارت بر انجام کاري و انعقاد قرارداد بازسازيريگيپ 

 . قرارداديت هايبه صورت وضع
ن بـه  آگـزارش    ويساتيـ  و تاسي سـاختمان ينـه هـا  يت به شهرستان نـور و بـرآورد هز  يدو مامور انجام  

  و رفاهيبانيت پشتيري و عمران و مديسرپرست اداره فن
مجتمـع و    مجتمع و مـسجد ٢ ساختمان شماره ي بهداشتيسهاي سروي و انعقاد قرارداد بازسازيريگيپ 

 مانکارانيکنترل و نظارت بر کار پ
 ي کـار يزيـ ر  سازمان و نظارت بر کـار آنهـا و برنامـه   ي آهنگر  وي و نقاشي قسمت ساختمانيسرپرست 

 و عمران يسرپرست اداره فن انه از انجام کارها بهي ماهيها و ارائه گزارشيراتي تعميشبرد کارهايجهت پ
  طبقه همکفي و بازرگانيل دادن ساختمان اداريو تحو

 يسرپرسـت  رات سـاختمان ي مجتمع و تعميض روغن در قسمت جنوبيرگاه و تعوياحداث ساختمان تعم 
 ون برج خنکي فونداسيم و اجرايقد

ارائـه    مجتمـع و ي و برقـ يکيسات مکـان يـ  تاسياهبـرد  و رير و نگهداريشرکت در جلسات مناقصه تعم 
   رفاه  ويبانيت پشتيري و عمران و مديگزارش شرکت در جلسات اداره فن

 ي طرح توسـعه فـضاها  ي و اجراي برنامه ريز  ‐٢٤
   مصوب ي سازمان در چارچوب برنامه هايفيزيک

  

 و  ي اسـناد و مـدارک مـال       ي حفظ و نگهـدار    ‐٢٥
   نمودن  آنيمحرمانه تلق

  

 تهيه گزارشات و آمار و اطالعات مـورد نيـاز           ‐٢٦
   ذيربطي و واحدهاي و ماليمعاون ادار

  

 و کنترل کارکنـان     يارزياب, نظارت  ,  هدايت   ‐٢٧
   و استفاده بهينه از امکانات و تجهيزاتيامور مال

  

 رئــيس ي انجــام ســاير امــور محولــه از ســو‐٢٨
  ي و ماليسازمان و معاون ادار

رستان و ي از مقطع دبستان تا دبير از فرزندان ساعيل و تقديبه منظور تجل آموزي شبرگزاري جشن دان 
 گردد که همه ساله بطور ي با اتفاق خانواده ها برگزار ميقبول شدگان کنکور مراسم جشن با شکوه

 .ندي نماين هفتصد تا هشتصد و پنجاه نفر شرکت ميانگيم
ن هـر هفتـه     يانگي تابستان اجرا شد که بطور م      فصل هفته در    ١١ , شنبه  ها در روزهاي پنج     برنامه خانواده  

سالن سينما و فضای سـبز      ,  شامل استفاده از مجموعه ورزشی       ن برنامه ياز ا )  خانوار ٦٠حدود  ( نفر   ٢٤٠
  .بهره مند شدند , مجتمع همراه با تخفيف ويژه برای شام 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

    پژوهشگاه فناوريهای نوين‐
 هوا و فضاپژوهشکده  
 پژوهشکده صنايع شيميايي 
و ساخت  ی  پژوهشکده فناوری طراح
 پژوهشکده بيوتکنولوژی 
 مرکز انرژيهای نو 

    مؤسسه مطالعات و تحقيقات فناوری‐
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   نوينيپژوهشگاه فناوريها ‐۱

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پژوهشکده هواو فضا 

 پژوهشکده صنايع شيميايي 

  و ساختي طراحيپژوهشکده فناور 

 يپژوهشکده بيوتکنولوژ 

  نويمرکز انرژيها 
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 ١٢٠

  
   نويني پژوهشگاه فناوريهاينمودار تشکيالت

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هيأت امناء

 رئيس سازمان

 شورای  پژوهشگاه رئيس پژوهشگاه

 معاون پژوهش و فناوری معاون اجرائی و پشتيبانی

 امور اداری و خدماتی

پژوهشکده فناوری 
 طراحی و ساخت

  وهشکده پژ
 هوا و فضا

  پژوهشکده 
 بيوتکنولوژی

  پژوهشکده 
 صنايع شيميايي

  

 مرکز انرژيهای نو
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 ١٢١

  واحدهای پژوهشی  سازمان ي  پژوهش‐ ي علمي خالصه فعاليتها‐۳‐۱جدول 
  

   پژوهشي‐فعاليت علمي   ت علميمقاال
  واحد پژوهشي 

اعضاي 
  هيئت علمي

بورسهاي 
  تحصيلي

فرصتهاي 
  مطالعاتي

طرح هاي 
  پژوهشي

طرح هاي 
  نيمه صنعتي

طرح هاي 
  تأئيدي

طرح هاي 
  ١..متقاضي

قراردادهاي 
 ٢..منعقده 

طرح هاي 
  چاپ در مجله  ارائه درسمينار  خاتمه يافته

  دوره هاي علمي
  برگزرار شده

  کتب

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱  ۰  ۰  ١٠  ۱  ۴  ۰  ۱  ۴  الكترونيك و مخابرات

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱  ۰  ۱  ۲  مكانيك و مهندسي كنترل

  ۰  ۳  ۱  ۱  ۲  ۲  ۰  ۳  ۲  ۵  ۰  ۱  ۵  مواد پيشرفته و سازه

  ۰  ۰  ۲  ۲  ۱  ۱  ۰  ۱  ۰  ۱  ۰  ۰  ۳  )يوتركامپ(فناوري اطالعات 

ضا
و ف

وا 
ه

  

  ۰  ۳  ۳  ۳  ۴  ۳  ۰  ۱۴  ۳  ۱۱  ۰  ۳  ۱۴  جمع

  ۰  ۱  ۹  ۳  ۰  ۴  ۰  ۳  ۱  ۸  ۰  ۲  ۱۱  شيمي آلي و پليمر

  ۰  ۱  ۶  ۸  ۱  ۲  ۰  ۰  ۱   ۴  ۱  ۳  ۷  شيمي معدني و آناليز

  ۰  ۰  ۵  ۱۱  ۱  ۸  ۰  ۱  ۲  ۳  ۰  ۱  ۴  صنايع غذايي

يي  ۰  ۰  ۶  ۱۲  ۳  ۱۵  ۰  ۴  ۴  ۱  ۰  ۲  ۵  مهندسي شيمي و محيط زيست
ميا
شي

ع 
ناي
ص

  

  ۰  ۱٭  ۲۶  ۳۴  ۵  ۲۹  ۰  ۸  ۸  ۱۵٭  ۱  ۸  ۲۷  جمع

  ۱  ۳  ۰  ۱۶  ۱  ۲  ۰  ۱۵  ۱  ۰  ۰  ۰  ۵  فناوري مكاترونيك

  ۰  ۴  ۴  ۹  ۴  ۴  ۰  ۸  ۰  ۱  ۰  ۱  ۴  فناوري تبديل انرژي و محيط زيست

  ۰  ۱  ۱  ۱  ۰  ۳  ۰  ۱۰  ۲  ۳  ۰  ۱  ۶  فناوري مواد و ساخت

  ۳  ۳  ۲  ۱  ۲  ۰  ۰  ۴  ۱  ۳  ۰  ۳  ۵  فناوري تجهيزات پزشكي

ت
اخ
 س
ي و

اح
طر

ي 
اور
فن

  ۴  ۱۱  ۷  ۲۷  ۷  ۹  ۰  ۳۷  ۴  ۷  ۰  ۵  ۲۰  جمع  

  ۰  ۰  ۹  ۱۱  ۴  ۰  ۰  ۰  ۱  ۱  ۱  ۲  ۷  بيوتکنولوژي محيط زيست 

  ۱  ۳  ۱۳  ۳۷  ۲  ۰  ۰  ۰  ۱  ۲  ۰  ۱  ۷  بيوتکنولوژي پزشکي و صنايع داروئي

  ۰  ۱  ۶  ۱۸  ۰  ۱  ۱  ۰  ۰  ۵  ۰  ۲  ۱۱  بيوتکنولوژي کشاورزي

ي  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  نانو بيوتکنولوژي 
وژ
نول
وتک
بي

  

  ۱  ۴  ۲۸  ۶۶  ۶  ۱  ۱  ۰  ۲  ۸  ۱  ۵  ۲۵  جمع

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱  ۱  ۰  ۱  ۰  ۲  ۰  ۰  ۱  مرکز انرژيهاي نو

  ۵  ۱۹  ۶۴  ۱۳۰  ۲۳  ۴۳  ۱  ۶۰  ۱۷  ۴۳  ۲  ۲۱  ۸۷   کل جمع

  

                                                      
   طرح های متقاضی استفاده از تسهيالت اعتباری ۱ 
   قراردادهای منعقده با ساير دستگاههای اجرايي        ۲
  ۲و۱ح مشترک بين دو گروه   يک طر ٭
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  بخش اول
  پژوهشکده هوا و فضا
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  ده هوا و فضاپژوهشک

 ١٢٣

  :مقدمه 

با توجه به رويكرد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به ايجاد و اشاعه فناوريهاي نوين و راهبردي كه از يك دهه پيش آغاز و با تهيه و تصويب اليحه تغييرات ساختاري وزارت 
شكيل پژوهشكده هاي جديد مأموريت گرا در قالب پژوهشگاه فناوريهاي نوين در دستور كار سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايـران  علوم مورد تأكيد بيشتر قرار گرفت، ت     

 خـود را در از آنجا كه سازمان از سالها پيش گروهي از زبده تـرين نيروهـاي علمـي    .  فناوري در حوزه معاونت فناوري وزارت قرار گرفت  ‐بعنوان نيرومندترين مركز پژوهشي   
زمينه فناوري ماهواره مأمور نموده و پتانسيل بااليي از اين جهت ايجاد گرديده بود با هدف ايجاد دانش فني داخلي ساخت ماهواره هاي غيرنظامي، تربيت نيروي انساني بـا                            

 تأسـيس   ١٣٨٣ به تناسب امكانات موجود و نيـاز كـشور در سـال              توانايي طراحي، ساخت و كاربرد ماهواره و تأسيس و توسعه زيرساخت الزم براي ساخت و آزمون ماهواره                
پـاره اي از محورهـاي      .  گروه مواد پيشرفته و سازه، مكانيك و مهندسي كنترل، الكترونيك و مخابرات و فناوري اطالعات تشكيل شده اسـت                   ٤پژوهشكده ماهواره از    . گرديد

  : عبارتندازتحقيقاتي قابل انجام در پژوهشكده در راستاي مأموريت فوق
 LEOطراحي سيستمي ماهواره بويژه ماهواره هاي  
  ساخت و آزمون زيرسيستم هاي مخابراتي، الكتريكي، پردازش و كنترل تجهيزات فضايي 
  اخت و آزمون سازه تجهيزات فضايي با تأكيد بر فناوري نانوس 
  ناوري نانوژوهش و ساخت سلول هاي خورشيدي مورد مصرف در تجهيزات فضايي با تأكيد بر فپ 
  نانوتكنولوژي و  نانوكامپوزيتها بويژه با كاربرد فضايي بصورت محوري كالن از سند ملي نانوفناوري 
 طراحي و ساخت فرستنده ها و گيرنده هاي ويژه مورد سفارش سازمان هاي هواپيمايي و هواشناسي 

  عمليات حرارتي، آزمايشگاه متالوگرافي، آزمايشگاه آناليز، الكترونيك بـا تجهيـزات دقيـق             كارگاه ريخته گري دقيق، آزمايشگاه      : آزمايشگاههاي پژوهشكده عبارتند از     

 فاز، تجهيزات تستردينامومتر، رباتيك، كامپيوتر و پردازش سيگنال با امكانـات نـرم افـزاري و سـخت            ٣اندازه گيري، الكترونيك صنعتي با الكتروموتورهاي تك فاز و          

 تا بانـد فركانـسي   AUDIOابرات مجهز به سيستم هاي توليد و راه اندازي سيگنال هاي مخابراتي آنالوگ و ديجيتال در باند فركانسي       ماهواره و مخ    افزاري مناسب، 

Lمايكرويو مي باشد .  

   علمی های گروه‐۳‐۱‐۱جدول 

  کد  نام گروه علمی  رديف
  ١  الكترونيك و مخابرات   ١
  ٢  مكانيك و مهندسي كنترل   ٢
  ٣  و سازهمواد پيشرفته   ٣
  ٤  )كامپيوتر(فناوري اطالعات   ٤

  

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

  طرح های نيمه صنعتی  طرح های پژوهشی
قراردادهای منعقده 
  با ساير دستگاهها

  گروه علمی
  خاتمه  متوقف  راکد  یجار  خاتمه  متوقف  راکد  جاری

طرح های 
  تائيدی

طرح های 
متقاضی استفاده 

از تسهيالت 
  اعتباری

  خاتمه  راکد  جاری

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱۰  ۱  ۰  ۰  ۱  ۰  ۰  ۰  ۴  الكترونيك و مخابرات 

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱  مكانيك و مهندسي كنترل 

  ۲  ۰  ۰  ۰  ۳  ۰  ۰  ۰  ۲  ۲  ۰  ۰  ۵  مواد پيشرفته و سازه

  ۰  ۰  ۱  ۰  ۱  ۱  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱  )كامپيوتر(فناوري اطالعات 

  ۲  ۰  ۱  ۰  ۱۴  ۲  ۰  ۰  ۳  ۲  ۰  ۰  ۱۱   الكترونيك و مخابرات
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  ده هوا و فضاپژوهشک

 ١٢٤

  سطح تحصيالت به تفکيک نوع استخداموضعيت نيروی انسانی بر حسب  ‐٣‐١‐٣جدول

                   مدرک تحصيلی
 وضعيت استخدام

 جمع زير ديپلم ديپلم ليسانس فوق ليسانس دکتری

  ١٩  ‐  ٥  ٢  ١٠  ٢  رسمی

  ٧  ١  ١  ‐  ١  ٤  پيمانی

  ١  ‐  ١  ‐  ‐  ‐  قراردادی 

  ٢٧  ١  ٧  ٢  ١١  ٦  جمع

   خدمات علمی و فنی‐۳‐۱‐۴جدول

 تعداد خدمات علمی و فنی 

 کارشناسی
 مشاوره گروه های علمی

 ساير جشنواره
 آزمايش

  ‐  ۲۸  ۲۰۰  ۵  الكترونيك و مخابرات 
  ‐  ۱۶  ۸۰  ۴  مكانيك و مهندسي كنترل 

  ۳  ۱۵  ۶۵  ۴  مواد پيشرفته و سازه
  ‐  ۱۳  ۱۰  ‐  )كامپيوتر(فناوري اطالعات 

  ۳  ۷۲  ۳۵۵  ۱۳  جمع
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 ١٢٥

  پژوهشگاه فناوريهای نوين
   هوا و فضاپژوهشکده

   انجام شدهاقدامات  اهم وظايف

 انجام طرح های پژوهشی کاربردی و توسعه ای ‐١
در زمينه توسعه فناوری در حوزه هـای تخصـصی          

  مرتبط

  ماهواره مصباح  
  ع جنگ افزارسازي قطعه ارسالي از صناي٣٠٠تدوين دانش فني  
  بررسي آلياژهاي عمده مهندسي در ماهواره 
  استفاده از نظريه تلفيق اطالعات سنسوري در ماهواره 
  طراحي و ايجاد شبيه ساز رفتار الكتريكي باتري فضايي 
  ساخت چدن داكتيل با زمينه دوفازي 
  تدوين دانش فني و ساخت و كنترل مجموعه ستون فرمان اتوبوس 
  ژي بر خواص كامپوزيتهاي فلزي پايه تنگستنيتأثير عناصر آليا 
  بهينه سازي هوشمند مصرف داخلي شبكه انتقال گاز به روش عامل گرا 

شناسائی و کمـک بـه رفـع نيازهـای          ,  بررسی   ‐٢
  تحقيقاتی  ملي در زمينه توسعه فناوری

ه بـرداري   بررسي مبسوط نيازهاي كشور در زمينه فناوري هوافضا بويژه موضـوع سـاخت، پرتـاب و بهـر                  
ماهواره و جمع آوري اطالعات در زمينه فعاليتهاي ساير مراكز تحقيقـاتي و تبيـين خألهـاي موجـود و                    

  جهت دهي فعاليتهاي پژوهشكده بدان سو

 ايجاد ارتباط مطلوب با مراكز استفاده كننده از         ‐٣
تكنولوژي و متخصصان و مبتکران مراکز علمـی و         

 در جهـت    پژوهشی و فـراهم کـردن امکانـات الزم        
  تحقق اهداف پژوهشکده

  ارتباط با سازمان فضايي و تعريف پروژه هاي بزرگ 
  ارتباط با جهاد خودكفائي نزاجا 
  ارتباط با نيروي زميني و هوايي سپاه 
  ارتباط با شركت ملي گاز 
  ارتباط با مركز تحقيقات سايپا 
  ارتباط با صنايع دفاع 

  کـاربردی بـا    – تدوين و ارائه آموزشهای علمی       ‐٤
پژوهشگاه و ساير پژوهشکده ها     , همکاری سازمان   

  و دانشگاهها

  كارآموزي 
   كنفرانس علمي داخلي در پژوهشكده در زمينه هاي تخصصي مورد نياز٤برگزاري  

 انتشار کتب و نشريات علمی و پژوهشی مرتبط ‐٥
  با زمينه فعاليت

   مورد٣   فني‐گزارش علميانتشار  
  ورد  م٦  مقاله علمي پژوهشيانتشار  

 بررسی مشکالت و پيش بينی نيازهای پرسنلی        ‐٦
و تجهيزاتی پژوهشکده و پيگيـری تـأمين آنهـا از           

  طريق مراجع ذيربط
   قلم و پيگيري آنها٦بررسي نيازهاي تجهيزاتي و ارسال ليست تجهيزات شامل  

 ساير امـور محولـه از سـوی رئـيس سـازمان و              ‐٧
  رئيس پژوهشگاه

  يبرگزاري نمايشگاههاي تخصص 
  همكاري در برگزاري كنگره علمي 
 برق ‐هوافضا( كميته تخصصي جشنواره بين المللي خوارزمي و جوان خوارزمي در پژوهشكده         ٣تشكيل   

  و كارشناسي طرحهاي مربوطه)  مواد و متالورژي‐و كامپيوتر
   طرح ثبت اختراعي١٠ طرح تأييدي و بيش از ٩٠بررسي بيش از  
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  پژوهشکده هوا و فضا

 ١٢٦

   اعضای هيئت علمی‐٣‐١‐٥ جدول

  رتبه علمی

ف
دي
ر

  

  گروه پژوهشی  رشته تحصيلی  مدرک تحصيلی  نام و نام خانوادگی
  استاد  دانشيار  استاديار  مربی

  تاريخ تبديل وضعيت

  ١٣٦٨      √    مواد پيشرفته  مواد  دكتري  ولي اله دشتي زاد  ١

  ١٣٧٤      √    مكانيك و مهندسي كنترل  مكانيك  دكتري  كريم رحماني  ٢

  ١٣٨٠      √    مواد پيشرفته  مواد  دكتري  محمد اسماعيليان  ٣

  ١٣٨٤      √    مواد پيشرفته  مواد  دكتري  رضا غالمي پور  ٤

  ١٣٦٢      √    فناوري اطالعات  كامپيوتر  دكتري  زرين تاج برنائي  ٥

  ١٣٧٨      √    الكترونيك و مخابرات  مخابرات  دكتري  شروين اميري  ٦

  ‐        √  مواد پيشرفته  مواد  کارشناسی ارشد  سيدمحمد زهرائي  ٧

  ‐        √  مواد پيشرفته  مواد  کارشناسی ارشد  علي اكبر متحدي  ٨

  ١٣٧٤        √  فناوري اطالعات  صنايع  کارشناسی ارشد  محمود فياضي  ٩

  ١٣٧٨        √  فناوري اطالعات  برق  کارشناسی ارشد  يدي فرشعلي اكبر جم  ١٠

  ‐        √  مكانيك و مهندسي كنترل  مكانيك  کارشناسی ارشد  علي اصغر بيطرفان  ١١

  ١٣٧٣        √  الكترونيك و مخابرات  مخابرات  کارشناسی ارشد  محمدحسن انتظاري  ١٢

  ١٣٧٤        √  الكترونيك و مخابرات  برق و الكترونيك  کارشناسی ارشد  محسن طاهربانه  ١٣

  ١٣٧٨        √  الكترونيك و مخابرات  برق و الكترونيك  کارشناسی ارشد  احمد آقاجاني  ١٤
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  پژوهشکده هوا و فضا

 ١٢٧

  يلی بورسهای تحص‐٣‐١‐٦جدول 

ف
ردي

  

  مقطع تحصيلی بورس  رشته  رتبه علمی  نام و نام خانوادگی استفاده کننده
دانشگاه محل 

  تحصيل 
  کشور 

تاريخ شروع به 
  تحصيل

  مالحظات

    ١٣٨٠مهر   ايران  اميركبير  دكتري  كنترل  فوق ليسانس  علي اكبر جمشيدي فر  ١

    ١٣٨٠مهر   ايران  اميركبير  دكتري  الكترونيك  فوق ليسانس  محسن طاهربانه  ٢

    ‐  ايران  علم و صنعت  دكتري  مواد  فوق ليسانس  سيد محمد زهرائي  ٣

  
  

   طرح های پژوهشی‐٣‐١‐٧جدول

 وضعيت طرح نوع طرح تاريخ 
 نام مجری عنوان طرحرديف

مدرک تحصيلی 
پايانشروع مجری

تاريخ 
تمديد زمان

  اعتبار مالی
متوقف راکدجاریارجاعیاجرايی )ميليون ريال(

  کد
 ١گروه

  توضيح/چکيده

١ 
بهينه سازي هوشمند مصرف داخلي شبكه انتقال 

  گاز بروش عامل گرا
علي اكبر جمشيدي 

  فر
  ٤      √  √    ٢٤١  ١٢/٨٤٥/٨٥ ٢/٨٤  فوق ليسانس

با استفاده از تركيـب سيـستمهاي ابعـاد گـسترده و            
Agent-based      مدلسازي انجام و بهينه سازي 

 را خواهد شد اجآن

٢ 
 از نظريه تلفيق اطالعات سنسوري براي استفاده

افزايش اطمينان تعيين وضعيت ماهواره هاي مدار 
  پايين و كاهش خطرپذيري

كريم رحماني و بهزاد
  مشيري

  دكتري
  دكتري

٢      √    √  ١٨٤  ‐١٢/٨٤١٢/٨٥  

تركيــب اطالعــات سنــسوري بــا روشــهاي ســنتي و 
دانـش فنـي كـاربري      " هوشمند مد نظر بوده و نهايتا     

اطالعات سنسوري در ماهواره مصباح مد نظر تركيب 
  مي باشد

٣ 
طراحي و ايجاد شبيه ساز رفتار الكتريكي باتري 

  فضايي
نادر پوريايي و اميد 

  شكوفا
فوق ديپلم و فوق 

  ليسانس
١      √    √  ٢٢٠  ‐١٢/٨٤١٢/٨٥  

طراحي و ساخت شبيه سازي باتري جهـت اسـتفاده         
اي در فرآيند طراحي و ساخت و تـست مـاهواره بجـ           

  باتري مدل فضايي

                                                      
  )کامپيوتر( فناوری اطالعات ‐۴ مواد پيشرفته و سازه  ‐۳ مکانيک و مهندسی کنترل  ‐۲ الکترونيک و مخابرات  ‐۱  ١
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  پژوهشکده هوا و فضا

 ١٢٨

   طرح های پژوهشی‐٣‐١‐٧جدول

 وضعيت طرح نوع طرح تاريخ 
 نام مجری عنوان طرحرديف

مدرک تحصيلی 
پايانشروع مجری

تاريخ 
تمديد زمان

  اعتبار مالی
متوقف راکدجاریارجاعیاجرايی )ميليون ريال(

  کد
 ١گروه

  توضيح/چکيده

  ١      √    √  ٠٠٠/١٠٠  ٨٥ ٢/٨٤ ٩/٨١  فوق ليسانسمحمدحسن انتظاري  ماهواره مصباح ٤
در ايـن طــرح دسـتيابي بــه دانـش فنــي طراحــي و    
ــد نظــر    ــصباح م ــاهواره م ــضايي م ــدل ف ســاخت م

  مي باشد

  اخت كامپيوترهاي با قدرت پردازش موازيس  ١      √    √  ٢٧٥  ١٢/٨٠٨٥ ٩/٧٧  دكتري  احمد معتمدي  طراحي و ساخت كامپيوترهاي سريع ٥

  ١      √    √  ٦٠٠  ١٢/٧٨١٢/٨٠٨٥  دكتري  احمد معتمدي  ردياب ديجيتالي تصوير  ٦
ــابي اهــداف مــشترك و   ــا ردي  Lockدر ارتبــاط ب

  كردن بر روي آنها مي باشد

٧  
 قطعه ارسالي از صنايع جنگ٣٠٠تدوين دانش فني 

   افزارسازي
  محمد اسماعيليان

  ي زاددشت ولي اله
  دكتري
  دكتري

۱/۸۱ ۱۲/۸۴٨۴  ٣     √ √    ٣٨٠  

امه نهدف از اجراي طرح تدوين دانش فني و شناسـ         
الي از طرف صـنايع جنـگ افزارسـازي         ــقطعات ارس 

مي باشد كه پس از اجرا قطعات از لحـاظ خـواص و             
ساختاري متالورژي و روش توليد و استاندارد توليـد         

  مورد شناسائي قرار مي گيرند

  ٣      √   √  ٥٠  ۱۰/۸۳۱۲/۸۴٨۴  دكتري محمد اسماعيليان  آلياژهاي عمده مهندسي در ماهوارهبررسي   ٨

ــده     ــاي عم ــي آلياژه ــرح بررس ــراي ط ــدف از اج ه
مهندسي مورد مصرف در ماهواره بـوده و همچنـين          
به بررسي خواص دو نوع آليـاژ آلـومينيم مهندسـي            

  عمده در ماهواره پرداخته خواهد شد

  ٣      √   √  ٤٨  - ١١/٨١٧/٨٤  دكتري محمد اسماعيليان  ساخت چدن داكتيل با زمينه دوفاري  ٩

 ‐هدف از اجراي طرح ايجاد زمينـه دوفـازي بينايـت    
ــل    ــدن داكتيــــ ــوزني در چــــ ــت ســــ فريــــ
مي باشد كه با انجام آن استحكام و خواص مكانيكي          

  چدن به مقدار قابل توجهي افزايش مي يابد

                                                      
  )کامپيوتر( فناوری اطالعات ‐۴ مواد پيشرفته و سازه  ‐۳مهندسی کنترل   مکانيک و ‐۲ الکترونيک و مخابرات  ‐۱  ١  



   عملکرد واحدهای پژوهشی                        –      فصل سوم                                                                                                                                                                                                                                 ١٣٨٣کارنامه عمومی سال           

  پژوهشکده هوا و فضا

 ١٢٩

   طرح های پژوهشی‐٣‐١‐٧جدول

 وضعيت طرح نوع طرح تاريخ 
 نام مجری عنوان طرحرديف

مدرک تحصيلی 
پايانشروع مجری

تاريخ 
تمديد زمان

  اعتبار مالی
متوقف راکدجاریارجاعیاجرايی )ميليون ريال(

  کد
 ١گروه

  توضيح/چکيده

١٠  
اخت و كنترل مجموعه ستونتدوين دانش فني و س

  فرمان اتوبوس
  ٣      √ √    ٨٥  ‐ ٨/٨٤ ٥/٨٤  دكتري محمد اسماعيليان

" هدف از اجراي طـرح تـدوين دانـش فنـي و نهايتـا             
ساخت پنج قطعه از مجموعه ستون فرمـان اتوبـوس          

  بوده است

١١  
تأثير عناصر آلياژي بر خواص كامپوزيتهاي فلزي 

 (MMC)پايه تنگستني 
  ٣      √    √  ٤٧  ‐١٠/٨٥ ٧/٨٤  فوق ليسانس يسيدمحمد زهرائ

هدف از اجراي طرح دستيابي به دانـش فنـي توليـد       
 (MMC)وزيتهاي فلـزي پايـه تنگـستني        ـــكامپ

  مي باشد

  

   طرح های نيمه صنعتی‐٣‐١‐٨جدول

 وضعيت طرح  طرحنوع تاريخ 
 نام مجری عنوان طرحرديف

مدرک تحصيلی
 پايانشروع مجری

تاريخ تمديد
 زمان 

  اعتبار مالی
متوقفراکدجاریارجاعیاجرايی)ميليون ريال(

  کد
 توضيح/چکيده١گروه

١ 
طراحي و ساخت سيـستم راديوسـوند، سـاخت

   نمونه نيمه صنعتي٢٠
  ١      √    √  ٨٠٠  ‐  ٨٤  ٨٢  دكتري  شروين اميري

طراحي و ساخت سيستم گيرنده، فرستنده هاي راديوسوند 
  ع آوري اطالعت جو فوقانيو دستيابي به دانش فني جم

  ٣      √  √    ٦٠٠  ‐    ٨١  ليسانس  شركت ايركستبهينه سازي طراحي و ساخت كوره سيلدكوئنچ ٢

در اين طرح يك كوره صنعتي كربونيتروراسيون انتخـاب و          
 بهينــه ســازي شــده و اتمــسفر محــافظ آن نيــز بازســازي 
مي شود كه در نهايت قطعات بطور اتوماتيـك و در حالـت             

   كربوره يا نيتروره مي شوندآب بندي

  ٣      √    √  ٦٥٠  ‐ ١/٨٦ ٧/٨٤  فوق ليسانس  علي سيفي  ساخت يكدستگاه سيستم تف جوش ليزري ٣

هدف از اجراي طرح ساخت يكدستگاه سيستم تف جوشي         
ليزري بوده كه با اجـراي آن امكـان پخـت و تـف جوشـي                
قطعات تهيه شده با روش متـالورژي پـودر از طريـق ليـزر              

  . گرددفراهم مي
  

                                                      
 )کامپيوتر( فناوری اطالعات ‐۴ مواد پيشرفته و سازه  ‐۳ مکانيک و مهندسی کنترل  ‐۲ الکترونيک و مخابرات  ‐۱ ١



   عملکرد واحدهای پژوهشی                        –      فصل سوم                                                                                                                                                                                                                                 ١٣٨٣کارنامه عمومی سال           

  پژوهشکده هوا و فضا

 ١٣٠

   طرح های تائيدی‐۳‐۱‐۹ جدول

ف مرحله اجرای طرح  ماهيت طرح در زمان بررسی
ردي

 

 نام مجری عنوان طرح
مدرک تحصيلی 

 مجری

تاريخ صدور 
 توليد انبوهنيمه صنعتینمونه سازی اکتشافمشابه سازی ابتکار اختراع تائيديه 

کد 
 ١گروه

  ٣          √      ١٨/٢/٨٤  كارشناسي  حسين مبيني  ينيمروانساز مخصوص لحيم كاري نرم آلوم ١

  ١          √      ٢٦/١١/٨٤  ‐  پژوهشگاه نيرو   خطاي زمين‐رله تركيبي با جريان زياد ٢

  ١            √    ٢٣/١١/٨٤  كارشناسي  ابراهيم عباسپور  تبديل درب بازكن معمولي به تصويري ٣

  ١قفل رمزدار بنام سپرد ٤
  حسن ثقفي نيك
  محمود حسني

  ١            √    ١٦/١١/٨٤  كارشناسي

  ١          √      ١٦/٥/٨٤  كارشناسي  محمدرضا ستوده  ژنراتور ازن ٥

  ١          √      ١٦/٥/٨٤  كارشناسي  محمدرضا ستوده  ژنراتور توليد كننده گاز اتيلن  ٦

  ١            √    ١٦/٥/٨٤  ‐  شركت رايانيك تجهيز T-TRAدستگاه كنترلر   ٧

٨  
 بتن بادستگاه قابل حمل اندازه گيري مقاومت الكتريكي

  روش طيف سنجي امپدانس
  ١            √    ١٥/٤/٨٤  كارشناسي  اميرحسين قدس

  ١            √    ١١/٢/٨٤  كارداني  ابوطالب بشكول  دستگاه اتوماتيك نور باال و نور پائين  ٩

١٠ 
فرآيند ساخت نمونه آزمايشگاهي نمد آلومينيائي بروش

  سول ژل گريز از مركز
رحيم نقي , علي صداقت 

  طاهرياحسان  , زاده
  ٣      √          ١١/٢/٨٤  كارشناسي ارشد

  ٣                ٢٩/١/٨٤  كارشناسي  علي مبيني  c٧٥٠°كوره گام بردار الكتريكي ١١

١٢ RTD-BOX ٤            √    ٢٧/١٢/٨٤  ‐  شركت مهر الكترونيك  

  ١            √    ٢٤/١٢/٨٤  ‐شركت پژوهان صنعت نوين  طراحي و ساخت كليد برق هوشمند ١٣

  ژ مغناطيسي تختطراحي و ساخت كوپال ١٤
  اردشيرحسين پور
  قدمعلي نشاگر

  ١            √    ١٣/٧/٨٤  دكترا
  

                                                      
  )کامپيوتر(ری اطالعات  فناو‐۴ مواد پيشرفته و سازه  ‐۳ مکانيک و مهندسی کنترل  ‐۲ الکترونيک و مخابرات  ‐۱  ١



   عملکرد واحدهای پژوهشی                        –      فصل سوم                                                                                                                                                                                                                                 ١٣٨٣کارنامه عمومی سال           

  پژوهشکده هوا و فضا

 ١٣١

   طرح های خاتمه يافته‐۳‐۱‐۱۰جدول

 نوع طرح

 نام مجری عنوان طرح رديف
 پژوهشی

نيمه 
 صنعتی

 تاريخ خاتمه
  اعتبار

 )ميليون ريال(

کد 
 نتايج  ١گروه

  ٣  ٣/٤٨  ١٢/٧/٨٤    √  يانمحمد اسماعيل  ساخت چدن داكتيل با زمينه دوفازي ١
دســتيابي بــه چــدن بــا خــواص مكــانيكي خيلــي زيــاد، اســتحكام كشــشي  

Mpaو مقاومت به ضربه و سختي ٩٢٥ HRC٥٥  

  ١  ٨٠٠  ٥/٨٤  √    شروين اميري  طراحي و ساخت سيستم راديوسوند ٢
طراحي و ساخت سيستم گيرنده و فرستنده هاي راديوسـوند و دسـتيابي بـه               

  عات جو فوقاني زميندانش فني جمع آوري اطال

٣ 
سامانه جامع مانيتورينگ و كنترل بر مبناي 

  وب
  ‐  ٤  ٢٤٠     ۸۴   √    احمد افشار

٤ 
تدوين دانش فني ساخت و كنترل مجموعه 

  ستون فرمان اتوبوس
  ٣  ٨٥  ٨/٨٤    √  محمد اسماعيليان

سـاخت و تحويـل پـنج قطعـه از قطعـات            " دستيابي به دانـش فنـي و نهايتـا        
  ان اتوبوسمجموعه ستون فرم

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
  )کامپيوتر( فناوری اطالعات ‐۴ مواد پيشرفته و سازه  ‐۳ مکانيک و مهندسی کنترل  ‐۲ الکترونيک و مخابرات  ‐۱  ١



   عملکرد واحدهای پژوهشی                        –      فصل سوم                                                                                                                                                                                                                                 ١٣٨٣کارنامه عمومی سال           

  پژوهشکده هوا و فضا

 ١٣٢

  قراردادهای منعقده با ساير دستگاهها‐۳‐۱‐۱۱جدول

ف وضعيت قرارداد مشخصات دستگاه اجرايي
ردي

 

 نام مجری عنوان قرارداد

مدرک 
تحصيلی 
  نام دستگاه مجری

 )خصوصی/ دولتی (

سهم 
 گاهدست

مبلغ 
  قرارداد

ميليون (
 )ريال

تاريخ 
 شروع

مدت 
قرارداد 

 راکد جاری )ماه(
خاتمه 
 يافته

  کد
  ١گروه

 چکيده

١ 
 قطعه ٣٠٠تدوين دانش فني 

ارسالي از صنايع جنگ 
  افزارسازي

  اسماعيليان
  دشتي زاد

  دكتري
  دكتري

  ٣  √      ٣٦  ١/١/٨٢  ٣٨٠  %١٠٠  دولتي
هدف از اجـراي پـروژه فـوق دسـتيابي بـه            
دانش فني توليد و ارائه شناسـنامه قطعـات         

  مي باشد

٢ 
تدوين دانش فني ساخت و 

كنترل مجموعه ستون فرمان 
  اتوبوس

  ٣  √      ٨/٨٤  ٥/٨٤  ٢٥٠/٨٥  %١٠٠  نيمه دولتي  دكتري  محمد اسماعيليان

ــاخت و     ــوق س ــروژه ف ــراي پ ــدف از اج ه
دستيابي به دانش فني ساخت پـنج قطعـه          
 مجموعــــه ســــتوني فرمــــان اتوبــــوس 

  مي باشد

٣ 
بهينه سازي هوشمند مصرف 
داخلي شبكه انتقال گاز بروش 

  عامل گرا

 اكبر علي
  جمشيدي فر

فوق 
  ليسانس

شركت ملي گاز 
  ايران

  ٤      √   ماه١٠  ٢/٨٤  ١٥٦/٢٤  %١٠٠
استفاده از روش سيستمهاي ابعاد گـسترده       

جهــت بهينــه ســازي  Agent-baredو 
  شبكه انتقال گاز

  

  مقاالت علمی ارائه شده ‐٣‐١ ‐١٢جدول

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجی داخلی
ردي

 

 عنوان مقاله

نام ارائه 
ارائه / دهنده 

 دهندگان

مدرک 
 تحصيلی

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

 چکيده  ١کدگروه

١ 
 كربن دهي پالسماي فوالد ‐مطالعه نيتروژن

ALSI S11S با استفاده از گاز CO2 

   اسماعيليان
   سهي
   اصفهاني

  دكتري
  دكتري

  فوق ليسانس
  ايران  ٩/١٠/٨٤

مجموعه 
  مقاالت
  كنفرانس

سمپوزيوم 
فوالد 
  اصفهان

  √      ٣  
 CO2هدف از مقاله فوق بررسي تأثير گاز 

بر روي نيتروكربن دهي از طريق پالسما مي 
  باشد

                                                      
  )کامپيوتر( فناوری اطالعات ‐۴ مواد پيشرفته و سازه  ‐۳ مکانيک و مهندسی کنترل  ‐۲ الکترونيک و مخابرات  ‐۱  ١



   عملکرد واحدهای پژوهشی                        –      فصل سوم                                                                                                                                                                                                                                 ١٣٨٣کارنامه عمومی سال           

  پژوهشکده هوا و فضا

 ١٣٣

  مقاالت علمی ارائه شده ‐٣‐١ ‐١٢جدول

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجی داخلی
ردي

 

 عنوان مقاله

نام ارائه 
ارائه / دهنده 

 دهندگان

مدرک 
 تحصيلی

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

 چکيده  ١کدگروه

٢ RAST2005 
علي اكبر 
  جمشيدي فر

  تركيه  ٨٤  فوق ليسانس
مجموعه 
  مقاالت
  كنفرانس

IEEE   √      ٤    

٣ MMAQ2005 
  علي اكبر

  جمشيدي فر
  لهستان  ٨٤  فوق ليسانس

مجموعه 
مقاالت 
  كنفرانس

IEEE   √      ٤    

  

  

  علمی انتشارات ‐٣‐١‐١٣جدول 

  نوع کار
  عنوان  رديف

  گزارش نهائی طرح  کتاب

  نام و نام خانوادگی 
  نويسنده

  نام و نام خانوادگی 
  مترجم

  تاريخ انتشار  ناشر
کد 
  ١گروه

  ١  ‐  ‐  ‐  شروين اميري  √    راديوسوند  ١

  ٣  ‐  ‐  ‐  محمد اسماعيليان  √    ن داكتيلچد  ٢

  ٤  ‐  ‐  ‐  احمد افشار  √    سامانه جامع مانيتورينگ  ٣

  

                                                      
  )کامپيوتر( فناوری اطالعات ‐۴ مواد پيشرفته و سازه  ‐۳ مکانيک و مهندسی کنترل  ‐۲رات   الکترونيک و مخاب‐۱  ١



   عملکرد واحدهای پژوهشی                        –      فصل سوم                                                                                                                                                                                                                                 ١٣٨٣کارنامه عمومی سال           

  پژوهشکده هوا و فضا

 ١٣٤

   آموزشی برگزارشده–دوره های علمی   ‐٣‐١ ‐١٤جدول

  تاريخ برگزاری
  نام مدرس  عنوان دوره  رديف

مدرک 
  تحصيلی

  محل خدمت
  خاتمه  شروع

  اعتبار مصوب  محل برگزاری
کد 
  ١گروه

  چکيده

  باتريهاي فضايي  ١
دكتر كوروش 
  شيرواني

  دكترا
پژوهشكده 
  ماهواره

  ‐  ٣  ‐  پژوهشكده ماهواره  يكروزه  ١/٨٤

٢  
مواد مهندسي مورد استفاده در 

  ماهواره
دكتر محمد 
  اسماعيليان

  دكترا
پژوهشكده 
  ماهواره

  ‐  ٣  ‐  پژوهشكده ماهواره  يكروزه  ٢/٨٤

٣  
استفاده از پوشش نانوكريستالي 

  ت سلول خورشيديالماس براي ساخ
دكتر احمدرضا 

  راستكار
  دكترا

دانشگاه شهيد 
  بهشتي

  ‐  ٣  ‐  پژوهشكده ماهواره  يكروزه  ٨٤/ ٣

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
  )کامپيوتر( فناوری اطالعات ‐۴ مواد پيشرفته و سازه  ‐۳ مکانيک و مهندسی کنترل  ‐۲ الکترونيک و مخابرات  ‐۱ ١



   عملکرد واحدهای پژوهشی–فصل سوم                                                                                            ۸۴ه عمومی سال       کارنام     
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  بخش دوم
  پژوهشکده صنايع شيميايي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   عملکرد واحدهای پژهشی–فصل سوم                                                                        ۸۴      کارنامه عمومی سال      

  پژوهشکده صنايع شيميايي

 ١٣٦

  
  :مقدمه

  
 گروه  علمي شيمي آلي و پليمر ، شيمي معدني و آناليز ، صنايع غذايي  و مهندسي شـيمي و محـيط زيـست بـا                 ٤پژوهشكده صنايع شيميايي با     

 پرداخته يتين راستا به كارشناسي، اجرا  و نظارت بر طرحهاي تحقيقاتي و حمادر اي. اولويت نگرش تحقيقاتي شيمي سبز به فعاليت پرداخته است

عالوه بر همكاري علمي و فني در تجهيز  آزمايشگاههاي حمايتي، كارشناسـي  . و هماهنگي الزم براي رشد بال حمايتي سازمان را نيز داشته است        

ـ  يافته جهت شرکت در کنگره هـا      يص   اختصا يه ها ياز سهم . طرحهاي ارجاعي را نيز به عهده گرفته است         اسـتفاده نمـوده و      ي و خـارج   ي داخل

ـ  ارسـال شـده از طـرف دب   ين مقاالت علم  ي چند يداور.  را متقبل بوده است    يليالت تکم ي تحص يان نامه چند دانشجو   ي مشترک پا  ييراهنما ران ي

  .ن نموده استيش برده و برنامه پنجساله پژوهشکده را تدويز پي را نيجي و تروي پژوهشيمجالت علم

  

   ي علميگروهها ‐٣‐٢‐١جدول 

  کد  ينام گروه علم  فيرد
  ١  شيمي آلي و پليمر  ١
  ٢  شيمي معدني و آناليز  ٢
  ٣  صنايع غذايي  ٣
  ٤  مهندسي شيمي و محيط زيست  ٤

  

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

  طرح های نيمه صنعتی  طرح های پژوهشی
قراردادهای منعقده 
  با ساير دستگاهها

  گروه علمی
  خاتمه  متوقف  راکد  جاری  خاتمه  متوقف  راکد  جاری

های طرح 
  تائيدی

طرح های 
متقاضی استفاده 

از تسهيالت 
  اعتباری

  خاتمه  راکد  جاری

  ۰  ۰  ۴  ۰  ۳  ۰  ۰  ۰  ۱  ۰  ۰  ۰  ۸  شيمي آلي و پليمر

  ۱  ۰  ۱  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱  ۱  ۰  ۰  ۴  شيمي معدني و آناليز

  ۱  ۰  ۷  ۰  ۱  ۰  ۰  ۰  ۲  ۱  ۰  ۰  ۳  صنايع غذايي

  ۳  ۰  ۱۲  ۰  ۴  ۱  ۰  ۰  ۴  ۲  ۰  ۰  ۱  مهندسي شيمي و محيط زيست

  ۵  ۰  ۲۴  ۰  ۸  ۱  ۰  ۰  ۸  ۴  ۰  ۰  ٭۱۵  جمع

  

  

  

  

  

                                                 
 . مشترک بوده است ٢و ١يک طرح در دو گروه  ٭
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  پژوهشکده صنايع شيميايي

 ١٣٧

  

   سطح تحصيالت به تفکيک نوع استخدامبرحسب ي انساني نيروت وضعي‐۳‐۲‐۳دولج

  ي                 مدرک تحصيل
 وضعيت استخدام

 جمع زير ديپلم يپلمد ليسانس فوق ليسانس يدکتر

 ٣٠ ‐ ١ ٤ ١١ ١٤ يرسم

 ٩ ‐ ٥ ١ ‐ ٣ يپيمان

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ يقرارداد

 ٣٩ ‐ ٦ ٥ ١١ ١٧ جمع

  
  

  ي و فني خدمات علم‐۳‐۲‐۴جدول

 ي و فنيتعداد خدمات علم 
 يکارشناس

 مشاوره ي علميگروه ها
  ساير جشنواره

 آزمايش

 ۱۶ ۱۷ ۶۹ ۴۲ شيمي آلي و پليمر

 ۱۲ ۳ ۲۴ ۱۲ آناليزشيمي معدني و 

 ۶ ۵ ۹ ۱۶ صنايع غذايي

 ۴ ۱۰ ۴۷ ۲۸ مهندسي شيمي و محيط زيست

 ۳۸ ۳۵ ۱۴۹ ۹۸ جمع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



   عملکرد واحدهای پژوهشی–فصل سوم                                                                       ۸۴      کارنامه عمومی سال      

 ١٣٨

  پژوهشگاه فناوريهای نوين
  پژوهشکده صنايع شيميايي

  

  اقدامات انجام شده  فياهم وظا

 و توسعه   ي کاربرد ي پژوهش ي انجام طرح ها   ‐١
 ير حــوزه هــا دينــه توســعه فنــاوري در زميا

   مرتبطيتخصص
  ي و پژوهشيمه صنعتي طرح ن٢٨تعداد  

 يازهـا ي و کمک به رفـع ن      ي، شناسائ ي بررس ‐٢
ــاتيتحق ــعه ي بخــش صــنعت در زميق ــه توس ن
  يفناور

  يروني طرح با قرارداد ب٢٩تعداد  

جاد ارتبـاط مطلـوب بـا بخـش صـنعت و            ي ا ‐٣
 ي و پژوهـش   يمتخصصان و مبتکران مراکز علم    

مکانـات الزم در جهـت تحقـق        و فراهم کردن ا   
  اهداف پژوهشکده

  ئه دهها پروپوزال و تفاهم نامه ارا 
 و ي داخلـ يافته در جهت شرکت در کنگـره هـا  ي اختصاص  يه ها ي از سهم  ياده حداکثر ــاستف 
  ين الملليب

  

 ي کـاربرد  – ي علم ين و ارائه آموزشها   ي تدو ‐٤
ر ي ســازمان، پژوهــشگاه و ســا  يبــا همکــار 

  گاههاپژوهشکده ها و دانش

  نارين سمي و چندي کابرد– يدوره علم 
ا استاد مشاور با    ي دوم   ي به صورت استاد راهنما    يليالت تکم يان نامه تحص  ي مشترک پا  ييراهنما 

  .ام نور و دانشگاه مازندرانيف، پير،شريرکبيران، امي مانند علم و صنعت اييدانشگاهها
  .يجي تروي و علميوهشژ پيلمران مجالت عي ارسال شده از طرف سردبي مقاالت علميداور 

 ي و پژوهـش   يات علمـ  ي انتشار کتب و نـشر     ‐٥
  تينه فعاليمرتبط با زم

  ي و پژوهشيدهها مقاله علم 

 يازهــاي نينــيش بي مــشکالت و پــي بررســ‐٦
ــي و تجهيپرســنل ــگي پژوهــشکده و پيزات  يري

  ربطيق مراجع ذين آنها از طريتام

  .٨٤ل  درخواست شده در سايزات ارزيد تجهي خريريگيپ 
  قاء مناسب شرح خدمات سازمان و پژوهشگاهتع و اري ترفين نامه هاي اصالح آئيريگيپ 

ـ ير امور محوله از سو  ي سا ‐٧ س سـازمان و  ي رئ
  س پژوهشگاهيرئ

  )٨٤‐٨٩(ن برنامه پنج ساله پژوهشکده يتدو 
  لوتي و پايشگاهي آزماي با مرکز رشد سازمان در استفاده از فضايهمکار 
   آنهاي و نظارت بر اجرايمه صنعتي و ني پژوهشي ارجاعي طرحهايکارشناس 
   و جواني جشنواره خوارزمي طرحهايکارشناس 
  يدي تائي طرحهايانجام کارشناس 
  يد دانش فني خري پرونده هايکارشناس 
  يشگاهي و خدمات آزمايمشاوره علم 
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  پژوهشکده صنايع شيميايي

 ١٣٩

  ي هيئت علمي اعضا ‐٣‐٢‐٥جدول 

 يرتبه علم

ف
دي
ر

 

 يگروه پژوهش ي تحصيلرشته يمدرک تحصيل  ينام و نام خانوادگ
 استاد دانشيار استاديار يمرب

تاريخ تبديل 
 وضعيت

 ٧٧دي    √  صنايع غذايي مهندسي شيمي دکتری محمدحسن ايكاني ١
 ٧٨آذر   √   مهندسي شيمي و محيط زيست مهندسي شيمي دکتری علي الياسي ٢
 ٨٠آبان    √  پليمرشيمي آلي و  شيمي آلي دکتری حيدر محمودي نجفي ٣
 ٧٣مهر    √ صنايع غذايي صنايع غذايي كارشناسي ارشد هما ترابي زاده ٤
 ٧٨دي    √  مهندسي شيمي و محيط زيست مهندسي شيمي نفت دکتری د كاظم سيد شازيلهيس ٥
 ٧١مهر    √ شيمي معدني و آناليز شيمي معدني كارشناسي ارشد داود صادقي فاتح ٦
 ٧٨آبان    √  شيمي آلي و پليمر شيمي رنگ دکتری ذاكر بحريني ٧
 ٦٩تير    √ مهندسي شيمي و محيط زيست مهندسي محيط زيست كارشناسي ارشد محمود قاهري ٨
 ٧٥شهريور     √ شيمي آلي و پليمر شيمي آلي كارشناسي ارشد فرشته گل محمد ٩
 ٦٨بهمن   √   شيمي آلي و پليمر شيمي آلي دکتری فرج اله مهنازاده ١٠
 ٨٤ارديبهشت    √  صنايع غذايي بهداشت و کنترل کيفي مواد غذايي دکتری مجيد جوانمرد داخلي ١١
 ٧١دي     √ مهندسي شيمي و محيط زيست مهندسي شيمي كارشناسي ارشد زرين نصري ١٢
 ٧٥مرداد     √ شيمي آلي و پلييمر داروسازي حرفه اي دكتري زين العابدين بشيري صدر ١٣
 ٧٣بهمن    √  شيمي آلي و پليمر شيمي آلي دکتری انورشلماشي ١٤
 ٧٤تير    √  مهندسي شيمي و محيط زيست مهندسي شيمي دکتری سهيال شكراله ز اده ١٥
 ٦٩شهريور   √   شيمي معدني و آناليز شيمي تجزيه دکتری حسين ساالرآملي ١٦
 ٦٩شهريور    √  شيمي معدني و آناليز شيمي تجزيه دکتری ژيالخليقي ١٧
 ٧٠آبان   √  شيمي معدني و آناليز شيمي فيزيك دکتری محمدحسن آرمان مهر ١٨
 ٦٩شهريور    √  شيمي آلي و پليمر شيمي آلي دکتری سيد صاحب سادات حسيني ١٩
 ٦٩شهريور    √  شيمي آلي و پليمر شيمي آلي دکتری حسين رحماني ٢٠
 ٦٩شهريور     √ شيمي آلي و پليمر مي آليشي كارشناسي ارشد شهره صفارزاده ٢١
 ٧١خرداد    √  صنايع غذايي علوم و صنايع غذايي دکتری عليرضا بصيري ٢٢
 ٨٢دي    √  شيمي معدني و آناليز شيمي معدني دکتری مريم رنجبر ٢٣
 ٧٦ارديبهشت     √ شيمي تجزيه و معدني شيمي تجزيه كارشناسي ارشد محمد عابدي ٢٤

 ٧٧فروردين     √ شيمي تجزيه و معدني شيمي تجزيه كارشناسي ارشد مد مظفريسيد اح  ٢٥
 ٧٦فروردين     √ شيمي آلي و پليمر شيمي آلي كارشناسي ارشد عليرضا سدرپوشان  ٢٦
  ٧٥مهر    √  شيمي آلي و پليمر  د خمير و کاغذينفرآ  دکتری  عليرضا عشوری  ٢٧
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  پژوهشکده صنايع شيميايي

 ١٤٠

  ي تحصيليبورسها  ‐۳‐۲‐۶جدول 

ف
ردي

 

  بورسيمقطع تحصيل رشته يرتبه علم  استفاده کنندهي نام خانوادگنام و
دانشگاه محل 

 تحصيل
 کشور

تاريخ شروع به 
 تحصيل

 مالحظات

 مربي  هما ترابي زاده ١
علوم و مهندسي 
 صنايع غذايي

  ٧/٨٣ ايران تهران دكتراي تخصصي

  ١١/٨٠ ايران اميركبير دكتراي تخصصي مهندسي شيمي مربي زرين نصري ٢

  ١١/٨٣ ايران مازندارن دكتراي تخصصي شيمي معدني مربي داود صادقي فاتح  ٣

  ١٠/٨٠ انگلستان يورك دكتراي تخصصي شيمي آلي مربي شهره صفارزاده ٤

 ٧/٨١ ايران شهيد بهشتي اسي ارشدنکارش زيست شناسي کارشناس مسعود غفارپور ٥
 موفق به اخذ مدرک ٩/٦/٨٤

 شده اند

  ٧/٨٤ ايران همدان دکتراي تخصصي شيمي آلي مربي نعليرضا سدرپوشا ٦

  ٧/٨٠ ايران اصفهان دکتراي تخصصي شيمي تجزيه مربي احمد مظفري ٧

  ٧/٨٠ ايران اصفهان دکتراي تخصصي شيمي تجزيه مربي محمد عابدي ٨

  

  ي مطالعاتي فرصتها ‐۳‐۲‐۷جدول 

ف
ردي

 

 ينام و نام خانوادگ
 استفاده کننده

 تاريخ اعزام کشور دانشگاه مقصد يموضوع يا عنوان فرصت مطالعات يرتبه علم رشته
مدت استفاده از 
 يفرصت مطالعات

تعداد استفاده از 
 يفرصت مطالعات

 اريدانش هي تجزيميش ين ساالرآمليحس ١
ن در ي فلزات سنگيري و اندازه گيجداساز

 يستيط زي محينمونه ها
 ١  سال١ ٣/٨٤ انگلستان نگزاستونيک
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  پژوهشکده صنايع شيميايي

 ١٤١

  ي پژوهشيطرح ها ‐۳‐۲‐۸جدول 
  )ميليون ريالارقام به (

 وضعيت طرح نوع طرح تاريخ
 ينام مجر عنوان طرحرديف

مدرک 
 يتحصيل
 يمجر

 پايان شروع

تاريخ 
تمديد 
 زمان

  ياعتبار مال
متوقفراکديجار يارجاع ياجراي 

  کد
  توضيح/چکيده١گروه

 تهيه ماده اوليه دارويي مينوكسيديل ١
  سيد حيدر

 محمودي نجفي
  دكتراي
 شيمي آلي

١ ‐ ‐ √ ‐ √ ٥/٤٧ ‐ ١٢/٨٠٣/٨٢  

 فرج اله مهنازاده توليد حاللهاي يوني بر پايه ايميدازول ٢
  دكتراي
 شيمي آلي

١ ‐ ‐ √ ‐ √ ٦٩ ١٠/٨٢١٠/٨٤٦/٨٤  

 مريم رنجبراستحصال كبالت و كادميم از فرايند توليدروي ٣
  دكتراي

شيمي معدني
٢ ‐ ‐ √ ‐ √ ٧٣ ٥/٨٤ ١٠/٨٢٦/٨٤  

  ٢و١ ‐ ‐ √ ‐ √ ٧٨ ‐ ١٢/٨٤٩/٨٥کارشناس ارشدي صادق‐گل محمد  ل الکل از پروپنيزوپروپيا ٤

٥ 
 اسيد و پيپرازين Qتوليد سيپروفلوكساسين از 

  در محيط آبي
 حيدر محمودي

  دكتراي
 شيمي آلي

١ ‐ ‐ √ ‐ √ ١٥ ‐ ١١/٨٢٦/٨٤  

 تهيه بوتيل كلرايد  ٦
محمد حسن آرمان 

 رمه
  دكتراي

شيمي فيزيك
٢ ‐ ‐ √ ‐ √ ٤/٦٢ ٤/٨٤ ٧/٨٤ ٣/٨٢  

٧ 
اراسولفوفنيل ـ متيل  پتهيه آزمايشگاهي
 پيرازولونـ

 ذاكر بحريني
  دكتراي

 شيمي رنگ
١ ‐ ‐ √ ‐ √ ٢/٦١ ‐١٢/٨٢١٢/٨٣  

٨  
تهيه و بررسي پلي استايرن سولفونات از پلي 
 استايرن ضايعاتي بعنوان عامل انعقاد كننده

 مانيحسين رح
  دكتراي
 شيمي آلي

١ ‐ ‐ √ ‐ √ ٦٧ ‐ ١١/٨٣٥/٨٥  

                                                 
  مهندسی شيمي و محيط زيست‐٤يي   صنايع غذا‐٣ شيمي معدنی و آناليز  ‐٢ شيمی آلی و پليمر  ‐١   ١
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  پژوهشکده صنايع شيميايي

 ١٤٢

  ي پژوهشيطرح ها ‐۳‐۲‐۸جدول 
  )ميليون ريالارقام به (

 وضعيت طرح نوع طرح تاريخ
 ينام مجر عنوان طرحرديف

مدرک 
 يتحصيل
 يمجر

 پايان شروع

تاريخ 
تمديد 
 زمان

  ياعتبار مال
متوقفراکديجار يارجاع ياجراي 

  کد
  توضيح/چکيده١گروه

 علي الياسي تهيه دي متيل اتر از متانول   ٩
دكتراي 

مهندسي شيمي
٤ ‐ ‐ √ ‐ √ ٥/١٥٨ ‐١٢/٨٤ ٦/٨٣  

١٠ 
مطالعه تجربي فرايند استخراج اسانسها به روش

  آب فوق گرم
محمد حسن ايكاني

دكتراي 
مهندسي شيمي

٣ ‐ ‐ √ ‐ √ ٥/٩٦ ٩/٨٤ ٣/٨٥ ٧/٨٣  

١١  
تهيه و استاندارد سازي دو داروي گياهي به نام 

 اطرفيل و نوشدارو
  زين العابدين
 بشيري صدر

  دكتراي
 حرفه اي

١ ‐ - √ ‐ √ ١٥ ‐ ١٠/٨٣٢/٨٤  

  ١ ‐ ‐ √ √ ‐ ١٥ ‐١٠/٨٣٤٢/٨٤ ديپلم نورالدين اصغرزادهعات چوبيه دود ضاي از تصفييايمي شيمواد آل ١٢

١٣ 
رتنينگ با نسبت مناسب اسيدهاي توليد شو

چرب اشباع و غير اشباع با استفاده از پيه گاو با
 كلسترول كاهش يافته و روغن نباتي

  ٣ ‐ ‐ √ √ ‐ ٢٥ ‐١١/٨٣١١/٨٤ كارشناس علي حشمتي

١٤ 
ر و کاربرد آنيست سازگار از آب پنيلم زيه فيته

  ييدر مواد غذا
  ٣ ‐ ‐ √ ‐ √ ١١٠ ‐ ١٢/٨٤٥/٨٦ یدکتريد جوانمرد داخليمج

١٥ 
لتر ي في و نمونه سازيانجام مطالعات، طراح

 ..ن ي سنگيونهاي جاذب ياهيگ
  ٢ ‐ ‐ √ ‐ √ ٩١ ‐ ٣/٨٦ ٩/٨٤ یدکتر يقيال خليژ
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  پژوهشکده صنايع شيميايي

 ١٤٣

  ي نيمه صنعتي طرح ها ‐۳‐۲‐۹جدول 

 وضعيت طرح نوع طرح تاريخ 
 ينام مجر عنوان طرحرديف

يمدرک تحصيل
پايانشروع يمجر

تاريخ تمديد
 زمان 

  ياعتبار مال
متوقفراکديجاريارجاعياجراي)يالميليون ر(

  کد
 توضيح/چکيده١گروه

 ژيال خليقي پايلوت چندمنظوره براي تهيه مواد معدني ١
دكتراي شيمي 

 تجزيه
٢ ‐ ‐ √ ‐ √ ٨٥٣ ١٢/٧٥٦/٧٧٩/٨٣  

  ٤ ‐ ‐ √ ‐ √ ٥٣٠  ٥/٧٧٧/٨٤٢/٨٤كارشناسي ارشد خليل اديبي فرد توليد نيمه صنعتي كربن فعال ٢

ساخت دستگاه خانگي تبديل زباله به كمپوست ٣
  سعيد آبادي 
  يوسف زاده

  دانشوري 
 كارشناسي

٤ ‐ ‐ √ √ ‐ ١٨٠ ٥/٧٩٥/٨١١٠/٨٢  

 كامران عصر توليد نيمه صنعتي ايزوله و كنسانتره سويا ٤
  دكتراي
 حرفه اي

٣ = ‐ √ √ ‐ ٥/٣٧٩ ‐٥/٨٣٥/٨٥  

٥ 
ذ روكش دار حرارتي سيليكوني به ظرفيت كاغ

  كيلوگرم در هر روز١٥٠٠
  ٤ ‐ ‐ √ √ ‐ ٤٥٠ ‐١٠/٨٢٤/٨٤ كارشناسي محمد عطارنيا

٩/٧٩٣/٨٥كارشناسي ارشد املشي ـ فرمهيني توليد نيمه صنعتي مركاپتوبنزوتيازول ٦
١٢/٨٣ 
 ١٠/٨٤و

٤ ‐ ‐ √ √ ‐ ٨٠٠  

٧ 
لو يک ٥٠٠توليد اسيد ساليسيليك در مقياس 

 گرم در هر بچ
  ١ ‐ ‐ √ ‐ √ ١١٤٤ ‐١١/٨١٩/٨٣ یدكتر انور شلماشي

٨ 
بازيابي توكوفرول ها از ضايعات كارخانه هاي 

 روغن نباتي
  ٣ ‐ ‐ √ √ ‐ ٩٣٠ ‐٦/٨٥ ٨٣ ارشدیكارشناس اميدي ـ عظيمي نيا
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   عملکرد واحدهای پژوهشی –                          فصل سوم                                                                            ۸۴کارنامه عمومی سال          

  پژوهشکده صنايع شيميايي

 ١٤٤

  ي تائيدي طرح ها ‐۳‐۲‐۱۰جدول 

ف  طرح يمرحله اجرا يماهيت طرح در زمان بررس
ردي

 

 ينام مجر  عنوان طرح
 يمدرک تحصيل

 يمجر
يخ صدور تار

توليد انبوهينيمه صنعتينمونه ساز اکتشافيمشابه ساز ابتکار اختراع تائيديه 

کد 
١گروه

 ٣ ‐ ‐ √ ‐ ‐ ‐ √ ٢٧/١/٨٤ یدکتر مهدي پارساپور توليد چيپس سيب زميني بدون سرخ کردن در روغن١

  فلزات سنگين از پسابهاي صنعتياستفاده از تانن جهت حذف٢
محمدرضا 
 مسعودي نژاد

 ٤ ‐ ‐ √ ‐ √ ‐ ‐ ١٢/٥/٨٤ یدکتر

 ١ √ ‐ ‐ ‐ ‐ √  ٩/٧/٨٤ کارشناسعبدالحسين وکيلي ماده خنک کننده و ضد خوردگي٣

 ١ ‐ √ ‐ ‐ ‐ ‐ √ ٢٨/٨/٨٤ کارشناس پور قاضيان فرموالسيون رنگهاي ترک دار هنري٤

 ار با کاربري در صنايع نفتساخت سيمي هاي شيار د٥
شرکت آذر انرژي 

 تبريز
‐ ٤ ‐ √ ‐ ‐ ‐ ‐ √ ٢٨/٨/٨٤ 

٦
سولفوريک و(دستکش الستيکي مقاوم در برابر اسيدهاي معدني        

 )کلريدريک
 ١ ‐ √  √ ‐ ‐ ‐ ٢٧/٩/٨٤ ديپلم احمد حليني

٧
ــام ــراي انج ــشه اي ب ــدلهاي شي ــه ميکروم ــد در تهي روش جدي

  سياالت در محيط متخلخلآزمايشات مشاهده اي جريان

‐ حقيقي–باشکوه 
 ‐دستياري 

 شريعت پناهي
 ٤ ‐ ‐ √ √ ‐ ‐ ‐ ١٠/١٠/٨٤ کارشناس‐ دکتری

٨
ساخت دستگاه توزيع کننده مايعات آزمايـشگاهي بـا اسـتفاده از

 فشار هوا
 ٤ ‐ ‐ √ ‐ √ ‐ ‐ ١/٥/٨٤ دکتری قريشي
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  پژوهشکده صنايع شيميايي

 ١٤٥

   خاتمه يافتهي طرح ها ‐۳‐۲‐۱۱جدول 

  )ن ريالميليوارقام به (

 نوع طرح
 ينام مجر عنوان طرح رديف

 يپژوهش
نيمه 
 يصنعت

 اعتبار تاريخ خاتمه
کد 
 ١گروه

 نتايج

١ 
 و تعيين روشهاي مناسب براي يبررس

 تصفيه پسابهاي صنعت نساجي
  ‐ ٤ ٧٠ ١١/٨٤   محمود قاهري

٢ 
فاز اول تهيه استات منگنز با خلوص 

 کاتاليستي
 ‐ ٤ ٤٠ ١/٨٤   محمدرضا سويزي

٣ 
طراحي و ساخت کاتاتست بستر ثابت 

 چندمنظوره
 ‐ ٤ ٣١٠ ١/٨٤   علي الياسي

٤ 
جداسازي ترکيبات آرومات از حالل 

AW406و طراحي پايلوت پلنت مربوطه   
 ‐ ٢ ١٩٠ ٧/٨٤   داود صادقي فاتح

٥ 
بررسي فني اقتصادي تهيه گاز سنتز به 

 NCPOXروش 
 ‐ ٣ ٥٠ ٤/٨٤   محمد حسن ايکاني

    

                                                 
  مهندسی شيمي و محيط زيست‐٤ صنايع غذايي  ‐٣ شيمي معدنی و آناليز  ‐٢ شيمی آلی و پليمر  ‐١   ١
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  پژوهشکده صنايع شيميايي

 ١٤٦

   منعقده با ساير دستگاهها يقراردادها ‐٣ ‐٢‐١٢جدول 
  )ميليون ريالارقام به (

ف وضعيت قرارداد مشخصات دستگاه اجرايي
ردي

 

 ينام مجر عنوان قرارداد
مدرک 
 يتحصيل
  نام دستگاه يمجر

 )خصوصي/ دولتي (
 هسهم دستگا

 مبلغ قرارداد
تاريخ 
 شروع

مدت 
قرارداد 

 راکد جاري )ماه(
خاتمه 
 يافته

  کد
  ۱گروه

 چکيده

 توليد نيمه صنعتي مركاپتوبنزوتيازول ١
  املشي
 فرمهيني

كارشناسي 
 ارشد

  ٤   √ ٢٤ ٩/٧٩ ٨٠٠ %٥٠ خصوصي

 خليل اديبي فرد توليد نيمه صنعتي كربن فعال ٢
كارشناسي 
 ارشد

  ٤   √ ٩٠ ٥/٧٧ ٥٣٠ %٥٠ خصوصي

٣ 
ساخت دستگاه خانگي تبديل زباله به 

 كمپوست
عيد آبادي س

 يوسف زاده
  دانشوري
 كارشناس

  ٤   √ ٢٤ ٥/٧٩ ١٨٠ %٥٠ خصوصي

٤ 
 ضايعات روغن زبازيابي توكوفرولها ا
 نباتي

  اميدي
 عظيمي نيا

كارشناسي 
 ارشد

  ٣   √ ٦/٨٤ ٩/٨٣ ٩٣٠ %١٠٠ سازمان گسترش

٥ 
بررسي فرايند واحدهاي گوگرد سازي 
جهت افزايش راندمان طول عمر بستر 

 كاتاليستي
 یدكتر ظم سيدشازيلهكا

پتروشيمي رازي 
  دولتي‐

٤ √   ٩ ١١/٨٠ ٥/١٠٦ %١٠٠  

٦  
ايجاد پايگاه علمي و فني در زمينه مواد 

 انرژي زا
 جمشيد نجف پور

كارشناسي 
 ارشد

. سازمان مديريت
 ساصد

٤   √ ٤٩ ١١/٨٠ ١٤٥ %١٠٠  

٧ 
طراحي و ساخت كاتاتست بستر ثابت 

 چند منظوره
 یدكتر علي الياسي

شيمي پترو
  دولتي‐تبريز

٤ √    ٩ ١٠/٨١ ٣١٠ %١٠٠  

٨ 
بازيابي رزين هاي مبادله كننده يوني 
ضايع شده در واحدهاي تصفيه آب 

 نيروگاهها
 محمدرضا شكوهي

كارشناسي 
 ارشد

سازمان مديريت 
 – وزارت نيرو –

 دولتي
٤   √ ١٨ ١٢/٨١ ٢١٠ %١٠٠  
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  پژوهشکده صنايع شيميايي

 ١٤٧

   منعقده با ساير دستگاهها يقراردادها ‐٣ ‐٢‐١٢جدول 
  )ميليون ريالارقام به (

ف وضعيت قرارداد مشخصات دستگاه اجرايي
ردي

 

 ينام مجر عنوان قرارداد
مدرک 
 يتحصيل
  نام دستگاه يمجر

 )خصوصي/ دولتي (
 هسهم دستگا

 مبلغ قرارداد
تاريخ 
 شروع

مدت 
قرارداد 

 راکد جاري )ماه(
خاتمه 
 يافته

  کد
  ۱گروه

 چکيده

٩ 
جداسازي تركيبات آرومات از حالل 

AW406  پايلوت پلنت  و طراحي
  مربوطه

 داود  صادقي فاتح
 یكارشناس
 ارشد

شركت توسعه 
كشت دانه هاي 

 روغني
٢ √   ٢٧ ٨/٨١ ١٩٠ %١٠٠  

  غفارپور–كوشكي  تهيه بهترين سويه هاي استارتر ماست ١٠
  دكتری
 كارشناس

سازمان صنايع 
  دولتي‐شير

٣   √ ١٦ ١/٨٢ ١٩٠ %١٠٠  

١١   
مطاله زيست محيطي و اقتصادي 

 لوژي تهيه پالستيكهاي تجزيه پذيرتكنو
 یدكتر حسين ساالرآملي

سازمان محيط 
 زيست

٢   √ ١٦ ٢/٨٢ ٣٠٤ %١٠٠  

١٢ 
طرح جامع مطالعاتي اصالح بهبود و 

توسعه فناوري فرايند تصفيه و 
 روغنكشي دانه هاي روغني

 طيبه اميدي
 یكارشناس
 ارشد

  ٣   √  ٣٨ ٧/٨١ ١٥٠ %١٠٠ سازمان مديريت

١٣ 
طرح جامع مطالعاتي ايجاد و توسعه 
 فناوري كود و فرموالسيون آن

  ٤   √ ٢٩ ٤/٨١ ١٥ %١٠٠ سازمان مديريت یدكتر علي الياسي

١٤ 
بررسي فني اقتصادي تهيه گاز سنتز به 

 از گاز طبيعي در NCPOXروش 
  مقياس صنعتي

محمد حسن 
 ايكاني

 یدكتر
پژوهش و فناوري 

 پتروشيمي
٣ √   ١٢ ١١/٨٢ ٥٠ %١٠٠  

١٥ 
 ٥٠٠توليد اسيد ساليسيليك در مقياس 

 كيلوگرم در هر بچ
  ١   √ ٢٢ ١١/٨١ ١١٤٤ %٥٠ رباط مخزن یدكتر انور شلماشي

 كارشناسي محمد عطارنيا تهيه ورق هاي روكش دار سيليكوني ١٦
شركت صنعتي 

 –رباعي 
 خصوصي

٤   √ ١٨ ١٠/٨٢ ٤٥٠ %٥٠  
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  پژوهشکده صنايع شيميايي

 ١٤٨

   منعقده با ساير دستگاهها يقراردادها ‐٣ ‐٢‐١٢جدول 
  )ميليون ريالارقام به (

ف وضعيت قرارداد مشخصات دستگاه اجرايي
ردي

 

 ينام مجر عنوان قرارداد
مدرک 
 يتحصيل
  نام دستگاه يمجر

 )خصوصي/ دولتي (
 هسهم دستگا

 مبلغ قرارداد
تاريخ 
 شروع

مدت 
قرارداد 

 راکد جاري )ماه(
خاتمه 
 يافته

  کد
  ۱گروه

 چکيده

١٧  
بررسي تصفيه فاضالب واحد آالكلر و 

 بوتاكلر
  محمود
 قاهري

كارشناسي 
 ارشد

  ٤   √ ١٠ ١٠/٨٠ ٨٠ ١٠٠% پتروشيمي اراك

١٨ 
تهيه و تدوين دانش فني توليد نيمه 
صنعتي سيال حفاري بسيار سبك 

 )جامد ـ مايع (
  ٤   √ ٩ ٣/٨١ ٢٢٥ %١٠٠ وزارت نفت یدكتر سيدكاظم شازيله

١٩ 

بررسي روشهاي استفاده از ضايعات 
رنج و ارائه حاصل از برداشت ب

راهكارهاي مناسب جهت كاهش 
 آلودگي هواي ناشي از سوزاندن آنها

 یدكتر محمد عابدي

شوراي پژوهشي 
حفاظت محيط 
زيست استان 
 اصفهان

٤   √ ١٨ ١/٨٣ ١٢٠ %١٠٠  

٢٠  
طرح توتك بهينه سازي خط توليد و 
  بسته بندي كشمش و برگه زردآلو

 یدكتر عليرضا بصيري

شوراي پژوهشگاه 
كشور علمي 

وزارت صنايع و 
 معادن

٣   √ ٣٦ ٦/٨٢ ٣٠٠ %١٠٠  

٢١ 
طرح جامع مطالعاتي فناوري فرآوري 

 بسته بندي بادام و گردو
 یدكتر عليرضا بصيري

وزارت صنايع و 
 معادن

٣   √ ١٢ ١١/٨٢ ١٥٠ %١٠٠  

٢٢ 
طرح ملي بهينه سازي فرايند آبگيري و 

 بسته بندي زعفران و كشمش
 یدكتر عليرضا بصيري

راي پژوهشگاه شو
 علمي كشور

٣   √ ٣٦ ٦/٧٩ ٣٦ %١٠٠  

٢٣ 
بررسي و طراحي سيستم فيلتراسيون 
 آمين در واحد جديد تصفيه گاز

 یدكتر كاظم سيد شازيله
پتروشيمي رازي 

  دولتي‐
٤ √   ٢٧ ٢/٨١ ٦٠ %١٠٠  
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  پژوهشکده صنايع شيميايي

 ١٤٩

   منعقده با ساير دستگاهها يقراردادها ‐٣ ‐٢‐١٢جدول 
  )ميليون ريالارقام به (

ف وضعيت قرارداد مشخصات دستگاه اجرايي
ردي

 

 ينام مجر عنوان قرارداد
مدرک 
 يتحصيل
  نام دستگاه يمجر

 )خصوصي/ دولتي (
 هسهم دستگا

 مبلغ قرارداد
تاريخ 
 شروع

مدت 
قرارداد 

 راکد جاري )ماه(
خاتمه 
 يافته

  کد
  ۱گروه

 چکيده

٢٤ 
روشهاي تبديل الستيكهاي فرسوده و 
ضايعاتي به محصوالت صنعتي قابل 

 استفاده
 یدكتر حمانيحسين ر

‐وزارت صنايع 
 دولتي

١   √ ١٢ ١٠/٧٩ ٥/٣٧ %١٠٠  

٢٥   
شناسايي مواد موجود در پساب ورودي 

تصفيه خانه بيولوزيکي پتروشيمي 
 آبادان

  ٤   √ ٧/٨٥ ١١/٨٤ ٥/١٠٧ %١٠٠ پتروشيمي آبادان دکتری سهيال شکراله زاده

٢٦ 
بررسي آزمايشگاهي مواد متشکله لجن 

  آبادان پتروشيمي APIواحد 
  ١   √ ٢/٨٥ ١١/٨٤ ٥٥ %١٠٠ پتروشيمي آبادان دکتری فرج اله مهنازاده

٢٧ 
تهيه نانو لوله هاي کربني در حضور 
 زئوليتهاي اصالح شده سيليکاتي

حيدر محمودي 
 نجفي

 دکتری
کميته نانو 

فناوري وزارت 
 علوم

١   √ ٧/٨٦ ١١/٨٤ ٥/٤٥١ %١٠٠  

٢٨ 
 طراحي مهندسي پايه فرايند ريفرمينگ

 (ATR)خودگرما زا 
محمد حسن 

 ايکاني
 دکتری

شرکت پژوهش و 
فناوري 
 پتروشيمي

٣   √ ١٠/٨٥ ١٠/٨٤ ٢٠٠ %٧٥  

٢٩ 
بررسي معادالت حالت و ضريب 

اکتيويته مناسب براي شبيه سازي 
  واحدهاي پتروشيمي

 دکتری علي الياسي
پتروشيمي بندر 

 امام
٤   √ ٣/٨٥ ٩/٨٤ ٥٠ %١٠٠  
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  پژوهشکده صنايع شيميايي

 ١٥٠

   ارائه شدهيالت علم مقا ‐۳‐۲‐۱۳جدول 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف يخارج يداخل
ردي

 

 عنوان مقاله

نام ارائه 
/ دهنده 
ارائه 

 دهندگان

مدرک 
 يتحصيل

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 ١گروه

١ 
Recovery of water- 

soluble constituent of rose 
oil using silmultaneous 

….  

  ايكاني و
گل محمد و 

..  

 ‐دکتری
کارشناس 
 ارشد

  flavour&fragrance امريکا  ٢٠٠٥
 J.20,555-558      ٣ 

٢ 
چشم انداز توسعه فناوري پيل 

  سوختي در ايران
اميري نژاد و 

  ...ايكاني 
 دکتری

ارديبهشت 
٨٤  

 ٣      ٢٢نشريه انرژي ايران شماره  ايران

٣ 
An investigation of the 
preparation methods of 
membrane electrode … 

 دکتری  ...ايكاني
شهريور 
٨٤  

  ايران
چهارمين سمينار بين المللي علم 

 ٣     پليمر وتكنولوژي

٤ 
ارائه يك روش تصميم سازي چند 

  معياره
 دکتری  ...ايكاني

ارديبهشت 
٨٤  

 ٣     پنجمين همايش ملي انرژي ايران  ايران

٥ 
 انداز توسعه فناوري پيل چشم

  سوختي در ايران
 دکتری  ...ايكاني

ارديبهشت 
٨٤  

 ٣     پنجمين همايش ملي انرژي ايران  ايران

٦ Excess volume of 
polymer/Solvent … 

 J.Applied polymer آمريکا  ٢٠٠٥ دکتری  ...الياسي
science,95,1219-1227      ٤ 

٧ 
Experimental Results and 

modeling of solvent 
activities  …. 

 J.Applied  polymer آمريکا  ٢٠٠٥ دکتری  ...الياسي 
science96,1059-1063      ٤ 

٨  
آناليز آب خليج فارس با ديدگاه 
  تهيه فرآورده هاي با ارزش از آن

 دکتری  .الياسي
ارديبهشت 

٨٤  
  ايران

سومين همايش شيمي دانشگاه 
 پيام نور

     ٤ 
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  پژوهشکده صنايع شيميايي

 ١٥١

   ارائه شدهيالت علم مقا ‐۳‐۲‐۱۳جدول 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف يخارج يداخل
ردي

 

 عنوان مقاله

نام ارائه 
/ دهنده 
ارائه 

 دهندگان

مدرک 
 يتحصيل

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 ١گروه

٩ 
صل از كاربرد دي متيل تجربيات حا

اتر بعنوان سوخت موتورهاي ديزل و 
  روش مناسب توليد آن

 ٤      ١٧،شماره ٤مهندسي شيمي ايران  ايران  ١٣٨٤ دکتری  ...الياسي

١٠ 
Study of asphaltene 

flocculation using particle 
counting method  

 International  آلمان  ٨٤مهر  دکتری  ...الياسي
conference&exhibition     ٤ 

١١ 
Selection of Growth 
Media to Achieve 

Stabilized …. 

شكراله زاده 
...  

 7thworld cogress of  اسكاتلند  ٨٤خرداد  دکتری
chemical engineering     ٤ 

١٢ 
Optimizations of 

manganese carbonate 
oxidation … 

شكراله زاده 
...  

 7thworld cogress of   اسكاتلند  ٨٤خرداد  دکتری
chemical engineering     ٤ 

١٣ Characterization of 
phosphate membrane   ….  

  
  ..شكراله زاده

 ٤       شيمي ومهندسي شيمي ايران  ١٣٨٤ دکتری

١٤ TCF Bleaching of kenaf 
… 

 عليرضا
  .. وعشوري

 J.Tropical forest مالزی  ١٣٨٤ دکتری
science16(4):463-471 

        

١٥   Effect of TCF and 
ECF…kenaf 

 J.Tropical forest مالزی  ١٣٨٤ دکتری  ... وعشوري
science16(4):463-471         

١٦ Effect of chitosan addition 
on the surface… 

 Fiber& polymer کره جنوبی  ١٣٨٤ دکتری  .. وعشوري
Journal6(2):174-179        
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  پژوهشکده صنايع شيميايي

 ١٥٢

   ارائه شدهيالت علم مقا ‐۳‐۲‐۱۳جدول 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف يخارج يداخل
ردي

 

 عنوان مقاله

نام ارائه 
/ دهنده 
ارائه 

 دهندگان

مدرک 
 يتحصيل

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 ١گروه

١٧  
لعات فناوري تجزيه و تحليل مطا

فرايند تصفيه و روغنكشي دانه هاي 
 SWOTروغني بر اساس روش 

اميدي  و 
  شكوهي

 یکارشناس
‐ارشد

 کارشناس
   ايران  ٨٤تير 

سمينار علمي كاربردي صنعت 
      روغن نباتي ايران

١٨  
فرايندهاي اصالحي روغن نباتي به 
  منظور تهيه روغن و خواص برتر

اميدي  و 
  شكوهي

 یکارشناس
‐ارشد

 کارشناس
   ايران  ٨٤تير 

سمينار علمي كاربردي صنعت 
      روغن نباتي ايران

١٩ Investigation of oil and fat 
technology.. 

اميدي  و  
 شكوهي

 یکارشناس
‐ارشد

 کارشناس
 ٤و٣     كنگره بين المللي روغن پالم  مالزي ٨٤مهر 

٢٠ 

Effects of gamma 
irradiation and frozen 
storage on microbial 

chemical and sensory of 
…. 

-Food control 17(2006) 469 انگليس  ٢٠٠٥ دکتری  جوانمرد
473      ٣ 

٢١ 
ارتقاء تصفيه پذيري بيولوژيكي 
  پسابهاي صنعتي در ايران

  قاهري
 یکارشناس
 ارشد

  انگلستان  ٨٤تير 
 يمي شيکنفرانس مهندس

WCCE7 
    ٤ 

٢٢   Drying Process of 
pistachio nuts 

 ٣     چهارمين سمپوزيوم پسته وبادام  ايران  ٨٤خرداد  دکتری  بصيري

٢٣ Sorption Isotherms of  
pistachio nuts 

 ٣     چهارمين سمپوزيوم پسته وبادام  ايران  ٨٤خرداد  دکتری  بصيري
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  پژوهشکده صنايع شيميايي

 ١٥٣

   ارائه شدهيالت علم مقا ‐۳‐۲‐۱۳جدول 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف يخارج يداخل
ردي

 

 عنوان مقاله

نام ارائه 
/ دهنده 
ارائه 

 دهندگان

مدرک 
 يتحصيل

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 ١گروه

٢٤ Storage behavior of  
pistachio nuts 

 ٣     پوزيوم پسته وبادامچهارمين سم  ايران  ٨٤خرداد  دکتری  بصيري

٢٥ Sorption Isotherms of  
almond 

 ٣     چهارمين سمپوزيوم پسته وبادام  ايران  ٨٤خرداد  دکتری  بصيري

٢٦ 
Crystal structure of 

dinethyl2-(tert-
butylamino)-…C20H30NO5 

 Z.Kristallorg.NCS220(2005) آلمان ١٣٨٤ یدكتر ...رحماني و
267-268      ١ 

٢٧ 
Crystal structure of 

bis(tert-butyl-
amino)…C22H35NO6 

 Z.Kristallorg.NCS220(2005) آلمان ١٣٨٤ یدكتر ...رحماني و
367-368      ١ 

٢٨ 
CRYSTAL STRUCTURE 

OF DIMETHYL2-
(TERT-butyl amino)-

…C19H27NO6 

 Z.Kristallorg.NCS220(2005) آلمان ١٣٨٤ دکتری ...رحماني و
545-546      ١ 

٢٩   
Crystal structure of 

diethyl1-(cyclohexyl 
carbamoyl)-…C23H28N2O7 

 Z.Kristallorg.NCS220(2005) آلمان ١٣٨٤ دکتری ...رحماني و
547-548      ١ 

٣٠ 
Preparation 

&electrochemical 
characterization of a new 

nanosensor… 

 ...مظفري و
 یكارشناس
 ارشد

 Surface & coatings لنده ١٣٨٤
technology198,123-128      ٢ 

٣١ 
Determination of 

dopamine in the presence 
of high concentration of 

ascorbic acid… 

 ...مظفري و 
 یكارشناس
 ارشد

 Sensores & actuators هلند ١٣٨٤
B;chemical      ٢ 
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  پژوهشکده صنايع شيميايي

 ١٥٤

   ارائه شدهيالت علم مقا ‐۳‐۲‐۱۳جدول 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف يخارج يداخل
ردي

 

 عنوان مقاله

نام ارائه 
/ دهنده 
ارائه 

 دهندگان

مدرک 
 يتحصيل

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 ١گروه

٣٢ Impedimetric sensing of 
uranyl ion… 

 ...ظفري وم
 یكارشناس
 ارشد

 ٢       Analytica chimica Acta هلند ١٣٨٤

٣٣ 
Electrochemical 

determination of copper 
at… 

 ...مظفري و
 یكارشناس
 ارشد

  ايران ٥/٨٤
چهاردهمين سمينار ملي شيمي 

 ٢     تجزيه

٣٤  Impedimetric method as a 
technique … 

 ...مظفري و
 یكارشناس
 ارشد

  ايران ٥/٨٤
چهاردهمين سمينار ملي شيمي 

 ٢     تجزي

٣٥ 
Silver ion detection based 

on self-assembled 
modified gold electrode 

 ...مظفري و
 یكارشناس
 ارشد

  ايران ٦/٨٤
6thBiennial 

Electrochemistry seminar 
of Iran 

    ٢ 

٣٦   
Fabrication 

&electrochemical 
characterization of… 

 ...مظفري و
 یكارشناس
 ارشد

  ژاپن ٩/٨٤
International symposium 

on Surface 
science&Nanotechnology 

    ٢ 

٣٧ Enhancing Dry-strength 
properties of Kenaf… 

 آمريکا ٨٤ یدكتر ...عشوري و
Polymer –Plastics 

technology&Engineering 
J.45(1):125-129 

     ١ 

٣٨ Chemical&morphological 
characteristics of … 

 آمريکا ٨٤ یدكتر ...عشوري و
Polymer –Plastics 

technology&Engineering 
J.45(1):131-134 

     ١ 

٣٩ 

The relationship between 
concentration of 

polycyclic aromatic 
hydrocarbons &heavy 

metals urban air 

 ...عابدي و
 یكارشناس

 شدار
-Pollution Research24,451 هند ٨٤

454      ٢ 
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  پژوهشکده صنايع شيميايي

 ١٥٥

   ارائه شدهيالت علم مقا ‐۳‐۲‐۱۳جدول 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف يخارج يداخل
ردي

 

 عنوان مقاله

نام ارائه 
/ دهنده 
ارائه 

 دهندگان

مدرک 
 يتحصيل

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 ١گروه

٤٠ Determination of arsenic 
… 

 ...عابدي و
 یكارشناس
 ارشد

-J.Environmental science هند ٨٤
China17,156-158       ٢ 

٤١ 
Determination of 

atmospheric 
concentrations of 

inorganic anions… 

 ... عابدي و
 یكارشناس
 ارشد

 J. Choromatoghraphy آمريکا ٨٤
A1094,118-121      ٢ 

٤٢ 
Determination of heavy 
metals in atmospheric 

particles… 
 ... عابدي و

 یكارشناس
 ارشد

  شياتر ٨٤
14thinternational 

conference transport&air 
pollution 

    ٢ 

٤٣   
Extraction of heavy 

metals from airborne 
particulate matter… 

 ... عابدي و
 یكارشناس
 ارشد

  ايران ٨٤
سومين سمينار شيمي ومحيط 

 ٢     زيست ايران

٤٤ National policies for water 
crisis in Iran 

 قاهري
 یكارشناس
 ارشد

 ٤     Efficient conference  شيلي ٨٤

٤٥  
تاريخچه : غذاهاي آماده منجمد

 ،فرهنگ مصرف و بهداشت توليد
د مجي

 جوانمرد
  ايران ٩/٨٤ یدكتر

بررسي تحوالت تكنولوژي و 
 ٣     فرهنگ مصرف

٤٦ 
بررسي ميزان فالونوييد درميوه 

 نارنج تنكابن وجيرفت
بشيري صدر 

ای دكتر
 داروسازي

  ايران ٥/٨٤
همايش ملي توسعه پايدار گياهان 

 ١     دارويي

٤٧ 
تعيين منحني هاي همدماي دفعي 

ردن رطوبت دردماهاي خشك ك
 پسته

عليرضا 
 بصيري

 ايران ٦/٨٤ یدكتر
تحقيقات مهندسي كشاورزي 

 ٣      ٢٣،شماره٦جلد
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  پژوهشکده صنايع شيميايي

 ١٥٦

   ارائه شدهيالت علم مقا ‐۳‐۲‐۱۳جدول 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف يخارج يداخل
ردي

 

 عنوان مقاله

نام ارائه 
/ دهنده 
ارائه 

 دهندگان

مدرک 
 يتحصيل

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 ١گروه

٤٨ 
Enthalpy of mixing for 

polymer solutions based 
on Gibbs… 

 Fluid phase Equilibria هلند ٨٤ یدكتر علي الياسي
235,26-29      ٤ 

٤٩ 
اندازه گيري تجربي و مدلسازي 

 هاي پليمريكشش سطحي محلول
  ايران ٨/٨٤ یدكتر علي الياسي

دهمين كنگره ملي مهندسي 
 ٤     شيمي ايران

٥٠   
تهيه نوع جديدي از كود تركيبي 

نيتريك فسفات با استفاده از سنگ 
 فسفات ايران

  ايران ٨/٨٤ یدكتر علي الياسي
دهمين كنگره ملي مهندسي 

 ٤     شيمي ايران

٥١  
 سينتيك رشد مخمرها ومحدوديت

فسفات به عنوان ماده مغذي ذخيره 
 شونده در سلول

شكراله زاده 
 ...و

 ٤      مهندسي شيمي ايران ايران ٨٤ یدكتر

٥٢ 
جداسازي تركيبات آروماتيك از 

حالل هگزان صنعتي با كارايي در 
 صنايع روغن هاي خوراكي

شكراله 
زاده،گل 

محمد،صادقي 
 ..شكوهي و

دكتری 
 یكارشناس
ارشد 
 كارشناس

 ٤،١،٢،٤     همايش شيمي وصنعت  ايران ٩/٨٤

٥٣  
طرح جامع مطالعاتي توسعه فناوري 

 روغن كشي دانه هاي روغني
 طيبه اميدي

 یكارشناس
 ارشد

 ايران ٩/٨٤
ماهنامه خبري طرح هاي تحقيقاتي و 
 ٣      مطالعاتي وزارت صنايع و معادن

٥٤ 
کلريناسيون مواد شيميايي مهم 

 صنعتي در پتروشيمي
آرمان محمد 
 مهر

 ٢     سمينار پتروشيمي اراک  ايران ٢/٨٤ دکتری
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  پژوهشکده صنايع شيميايي

 ١٥٧

   ارائه شدهيالت علم مقا ‐۳‐۲‐۱۳جدول 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف يخارج يداخل
ردي

 

 عنوان مقاله

نام ارائه 
/ دهنده 
ارائه 

 دهندگان

مدرک 
 يتحصيل

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 ١گروه

٥٥ 
و .حاللهاي يوني با عنوان کاتاليست 

 حالل حد واسط
فرج اله 
 ...مهنازاده و 

  ايران ١/٨٤ دکتری
دوازدهمين سمينار  شيمي آلي 

 ١     ايران

٥٦ 
Sodium Borohydride- 

Ammonium Carbonate : 
…. 

فرج اله 
 ...مهنازاده و 

 Monatshefte fur Chemie آلمان ٨٤ دکتری
Chemical monthly,136:2041      ١ 

  
  
  
  
  
  

   برگزار شدهي آموزش– ي علميدوره ها ‐۳‐۲‐۱۴جدول 

 يتاريخ برگزار
 محل خدمت يمدرک تحصيل نام مدرس عنوان دوره رديف

 خاتمه شروع
 يمحل برگزار

اعتبار 
 مصوب

کد 
  ١گروه

 چکيده

  SPE يه آموزشکارگا ١
ن ي ز–حسين ساالرآملي 

  صدريرين بشيالعابد
–دكتراي تجزيه 

 يحرفه ا يدکترا
مجتمع عصر 
 انقالب

١٨/٨/٨٤ ١٨/٨/٨٤ 
ع يکده صناشپژوه
 ييايميش

 ‐ ١و٢ ‐

  
  
  
  
  
  

                                                 
   مهندسی شيمي و محيط زيست‐٤ صنايع غذايي  ‐٣ شيمي معدنی و آناليز  ‐٢ شيمی آلی و پليمر  ‐١   ١



  ي پژوهشي عملکرد واحدها–                                           فصل سوم                                                                                                                                                            ٨٤ سالي               کارنامه عموم
  

 ١٥٨

  
  
  
  
  
  
  
  

  بخش سوم 
   و ساختي طراحيپژوهشکده فناور
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  ده فناوري طراحي و ساختپژوهشک

 ١٥٩

  :مقدمه 

 ونيمه ي پژوهشي پروژه هاي کشور با اجراي وفناوري تحقيقات کاربردي طرح هاي فعاليت خود را به منظور اجراي وساخت کنون ي طراح يپژوهشکده مکانيک  سابق وفناور    

  . فعاليت داردي نيز درحوزه فناور آغاز نموده وهم اکنون٥٩ از سال يصنعت

 نموده است ي ومجهز ساخت فعالي وکارگاههاي تخصصيههاسيس آزمايشگااقدام به تأ,  وحمايت از مبتكرين ي به اهداف پژوهش وتدوين فناوريپژوهشکده جهت دستياب

 تـرين  ي از اصلي وبخش خصوصي صنايع دولت  ي مشترک برا  ي طرحها ياجرا . است ي درحال بهره بردار   ي ونيمه صنعت  ينمونه ساز  , ي تحقيقات ي پروژه ها  يکه بمنظور اجرا  

 درصـد بقيـه در سـه پژوهـشكده ديگـر      ٤٠ درصد از طرح هاي تاييدي سازمان در اين پژوهشكده كارشناسي مـي شـود و       ٦٠حدود  . اين پژوهشکده بوده است    يفعاليت ها 

طرح حمايتي ارجاع شده است كه باالترين طرح هاي ارتباط با صنعت ازنظر تعداد و بودجـه را بـه خـود             ١٥٥ در اين پژوهشكده     ٨٤ در سال    تسازمان ، الزم به توضيح اس     

  .اختصاص داده است

بدليل محدوديت بودجه پژوهشي سازمان طرحهاي پژوهـشي        .بدليل اهميت نمونه سازي صنعتي تعداد طرحهاي نيمه صنعتي و يا پايلوت اين پژوهشكده آمار پايين را دارد                 

عناوين طرح هاي موفـق ايـن پژوهـشكده ، حركـت در حـوزه هـاي       .يي و داخلي پژوهشكده از نظر تعداد و بودجه نسبت به طرح هاي ارتباط با صنعت كمتر بوده است   اجرا

  . فناوري واجراي طرح هاي پژوهشي است كه براي نخستين بار دركشور تدوين فناوري شده اند

  

   ي علميگروه ها‐۳‐۳‐۱جدول 

  کد  يگروه علمنام   رديف

  ١  فناوري مكاترونيك  ١

  ٢  فناوري تبديل انرژي و محيط زيست  ٢

  ٣  فناوري مواد و ساخت  ٣

  ٤  فناوري تجهيزات پزشكي  ٤

  

  ي به تفکيک گروه علمي خالصه عملکرد پژوهش‐۳‐۳‐۲جدول    

  ي نيمه صنعتيطرح ها  ي پژوهشيطرح ها
 منعقده يقراردادها

  با ساير دستگاهها
  يگروه علم

  خاتمه  متوقف  راکد  يجار  خاتمه  متوقف  راکد  يجار

 يطرح ها
  يتائيد

 يطرح ها
  استفادهيمتقاض

از تسهيالت 
  ياعتبار

  خاتمه  راکد  يجار

  ۱  ۰  ۱  ۰  ۱۵  ۰  ۰  ۰  ۱  ۱  ۰  ۰  ۰  فناوري مكاترونيك

  ۳  ۰  ۱  ۰  ۸  ۰  ۰  ۰  ۰  ۴  ۰  ۰  ۱  فناوري تبديل انرژي و محيط زيست

  ۱  ۰  ۲  ۰  ۱۰  ۰  ۰  ۰  ۲  ۰  ۰  ۰  ۳  فناوري مواد و ساخت

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۴  ۰  ۰  ۰  ۱  ۲  ۰  ۰  ۳  فناوري تجهيزات پزشكي

  ۵  ۰  ۴  ۰  ۳۷  ۰  ۰  ۰  ۴  ۷  ۰  ۰  ۷  جمع
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  ده فناوري طراحي و ساختپژوهشک

 ١٦٠

   سطح تحصيالت به تفکيک نوع استخدام برحسب ي انسانيوضعيت نيرو ‐٣‐٣‐٣جدول

  ي                 مدرک تحصيل
 وضعيت استخدام

 جمع زير ديپلم ديپلم ليسانس فوق ليسانس يدکتر

  ٣٣  ٥  ٢  ٨  ١٢  ٦  يرسم
  ٣  ‐  ‐  ‐  ١  ٢  يپيمان
  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  يقرارداد
  ٣٦  ٥  ٢  ٨  ١٣  ٨  جمع

  

  ي و فني خدمات علم‐۳‐۳‐۴ جدول

 ي و فنيتعداد خدمات علم 

 يکارشناس
 مشاوره ي علميگروه ها

 ساير جشنواره
 آزمايش

  ۳  ۳۶  ۱۲۰  ۱۲  فناوري مكاترونيك
  ۱۵  ۴۳  ۱۱۰  ۳۵  فناوري تبديل انرژي و محيط زيست

  ۶  ۴۷  ۶۰  ۶  فناوري مواد و ساخت
  ۴  ۲۹  ۵۰  ۸  فناوري تجهيزات پزشكي

  ۲۸  ۱۵۵  ۳۴۰  ۶۱  جمع
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 ١٦١

   نوينيپژوهشگاه فناوريها
   و ساختي طراحيپژوهشکده فناور

   انجام شدهاقدامات  اهم وظايف

 ي و توسـعه ا    ي کاربرد ي پژوهش ي انجام طرح ها   ‐١
 ي تخصـص  ي در حـوزه هـا     يدر زمينه توسعه فنـاور    

  مرتبط

  :تعريف و اجراي پروژه هاي پژوهشي در زمينه هاي تخصصي مرتبط
   سوزDMEطرح پژوهشي موتور ديزلي  
  سيستم سرمازائي قابل كنترل براي افزايش مقاومت سايشي آلياژهاي فوالدي 
 بـه روش    اجراي طرح تحقيقات كاربردي با عنوان پوشش دهي مجاري هواگذر پـره هـاي تـوربين گـازي                  

  دوغابي
  طراحي وساخت ايستگاههاي تست خالء 
  ساخت دبي سنج جريان سنج سيم داغ 
  طرح پژوهشي بررسي و امكان سنجي بهينه سازي مشعلهاي فن دار گازي 
 مـصوب در    " تعيين مدل تأثير پارامترهاي دستگاه دياليز بـر عـوارض بيمـاران ديـاليزي                "طرح پژوهشي    

 پژوهشگاه
 اخت دستگاه گرمكن خون به روش گرماي خشكطرح پژوهشي طراحي وس 
  طرح پژوهشي طراحي و ساخت دستگاه دياليز صفاقي 

 ي و کمــک بـه رفــع نيازهــا يشناســائ , ي بررسـ ‐٢
    ي بخش صنعت در زمينه توسعه فناوريتحقيقات

   :طرحهاي ملي 
  ) طراحي سه نوع تونل باد( تونل باد ملي ‐١
  سيلوهاي فلز كامپوزيت   ‐٢
  ه از انرژي خورشيدي در سقفهاي پمپ بنزين استفاد  ‐٣
  ) كوير( انتقال زباله از شمال به جنوب ‐٤
   بستر تست گيربكسهاي استاندارد‐٥
   طراحي خودروهاي گردشگري‐٦
   دستگاه تثبيت شنهاي روان حاشيه كوير‐٧
اد   شناسايي نياز بخش صنعت نيروگاههاي خورشيدي با پوششهاي جاذب مناسب و ارائه پينشه              ‐٨

  آنها جهت اچراي يك طرح 
 DME و CNG تدوين فناوري تبديل موتورهاي ديزلي به سوخت ‐٩
   براي مركز دياليزTelemedicineارائه طرح پيشنهادي پياده سازي شبكه ‐ ١٠
 ارائه طرح پيشنهادي تعيين معيارها و ضوابط ايجاد نرم افزارهاي آناليز تصاوير ميكروسـكوپي               ‐ ١١

  .و بيولوژي 
پروژه پژوهشي باتوجه به نيازهاي تحقيقاتي در بخش صنعت تعريف و بعضي از آنها به اجرا درآمـده                  چند   

  .است
   در آزمايشگاه تجهيزات پزشكي ISO17025هادي پياده سازي استاندارد نارائه طرح پيش 
  و گرم كن خون) تصفيه آب براي دياليز) ( همودياليز(ارائه چند طرح تدوين استاندارد  
   نياز كارخانه هاي توليد كلر به پوششهاي مناسب و اطالع رسانشناسايي 

ــنعت و    ‐٣ ــش ص ــا بخ ــوب ب ــاط مطل ــاد ارتب  ايج
 و  ي و پژوهـش   يمتخصصان و مبتکـران مراکـز علمـ       

فراهم کردن امکانات الزم در جهـت تحقـق اهـداف           
  پژوهشکده

  شركت در چهار كنفرانس تخصصي در زمينه موتور و سوختهاي جايگزين  
  . و ساخت داراي ارتباط مطلوب با بخش صنعت و متخصصان مربوطه مي باشدوه موادگر 
  ايجاد ارتباط با موسسه استاندارد در جهت شناخته شدن بعنوان آزمايشگاه همكار 
  ) آنودهاي پوشش دار( ارائه پيشنهاد ساخت نمونه هاي پوشش دار مناسب براي صنعت كلر آلكالي  
   نيروگاه خورشيدي با پوشش سرمت  به سازمان انرژيهاي نوارائه پيشنهاد براي ساخت جاذب هاي 
  ارائه موارد متعدد در زمينه مشاوره جهت انتخاب توربينهاي آبي ، گيربكسهاي جديد و نيروگاهها 
ايجاد ارتباط با موسسه استاندارد در ارتباط با بـه عهـده گـرفتن تـدوين اسـتانداردهاي گـروه مهندسـي                       

  ر به فرد آن در ايران پزشكي در زمينه تجربه منحص
  ايجاد ارتباط با اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت و رسيدن به تفاهم نامه 
   طرح جشنواره جوان و خوارزمي و طرحهاي تاييدي ١٥٠بررسي  
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 ١٦٢

   نوينيپژوهشگاه فناوريها
   و ساختي طراحيپژوهشکده فناور

   انجام شدهاقدامات  اهم وظايف

 بـا   ي کـاربرد  – ي علمـ  ي تدوين و ارائه آموزشها    ‐٤
پژوهشگاه و ساير پژوهشکده هـا      ,  سازمان   يهمکار

  و دانشگاهها

  DME كارشناسي ارشد تحليل ترموديناميكي سوخت پروژه 
  آموزش در زمينه آيروديناميك تجربي  
  تئوري اليه مرزي  
  نقشه كشي صنعتي 
 ايجـاد   –ارتباط با دانشگاه اميركبير در رابطه با تـدريس درس حفاظـت و ايمنـي تجهيـزات پزشـكي                     

  ارتباط پژوهشي با مركز تحقيقات بيماريهاي كليوي
  ارگاه آموزشي و ارائه مقاله به كنفرانسهاي مختلف  شركت و برگزاري ك 
 از Prof Leygralبرگزاري سمينار علمي در مجتمع با همكاري انجمن خوردگي ايـران سـخنران    

  كشور سوئد و برنده جايزه خوارزمي سال با موضوع خوردگي اتمسفريك 

 مـرتبط   ي و پژوهش  ي انتشار کتب و نشريات علم     ‐٥
  با زمينه فعاليت

   در موتورهاي ديزلي جهت مجله انرژي انگلستانDMEل مقاله عملكرد سوخت ارسا 
  " جريان سيم داغ"تأليف كتاب تحت عنوان  
  ارائه مقاله شفاهي در شانزدهمين كنفرانس بين المللي خوردگي در كشور چين 
   )Materials and corrosion( تحت عنوان ISIانتشار يك مقاله در مجله  
  در نشريات علمي و پژوهشي داخلي و خارجي ارائه و چاپ مقاله  
 ركت در چندين كنفرانس ملي و بين المللي و مقاله به اين محافلش 

 ي پرسـنل  ي نيازها ي مشکالت و پيش بين    ي بررس ‐٦
 تــأمين آنهــا از ي پژوهــشکده و پيگيــريو تجهيزاتــ

  طريق مراجع ذيربط

ت با توجه بـه محورهـاي فعاليـت گـروه           در اين زمينه در چندين نوبت نيازهاي آزمايشگاهي و تجهيزا          
  .مورد بررسي قرارگرفت و فهرست تجهيزات و فضاهاي مورد نياز به همراه توجيه مربوطه ارائه گرديد

در رابطه با گروه مهندسي پزشكي و نيازهاي پرسنلي و تجهيزات آن جهت انجام طرحهاي موفق تـر و              
ارائه ... اداتي به رياست سازمان ، قسمت بازرگاني و         ارائه خدمات علمي به نوآوران و سازندگان ، پيشنه        

  .گرديده است كه تا كنون ترتيب اثر داده نشده است 
  پيش بيني تجهيزات و پيگيري تأمين و اصالح و بهينه سازي و توسعه آزمايشگاه تست توربينهاي آبي 
   وساير مراكزپيگيري پيشنهادهاي طرحهاي پژوهشي ارائه شده توسط اعضاي گروه به پژوهشگاه 
  ارائه سفارش خريد دستگاههاي مورد نياز طبق اهداف گروه براي تجهيز آزمايشگاهها 

 رئيس سازمان و رئيس ي ساير امور محوله از سو    ‐٧
  پژوهشگاه

  كارشناسي طرحهاي تاييدي 
  ارشناسي طرحهاي جشنواره خوارزمي و جوان ک 
  كارشناسي طرحهاي مالكيت فكري  
  صي و علمي شركت در كميته هاي تخص 
  عضويت در جلسه شوراي پژوهشي سازمان حفاظت محيط زيست  
  عضويت كميته علمي به كنفرانس تخصصي 
  عضويت در هيات تحريريه مجله علوم محيطي 
  عضو شوراي علمي سازمان  
  مديريت آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي از طرف معاونت تحقيق 
 بـه   IROST2000Aعـدد دسـتگاه هموديـاليز     ١٠بازسازي ، راه اندازي ، تـست و كاليبراسـيون    

  دستور رياست سازمان
  دستگاه خالء  
  شركت درجلسات كميته تخصصي 
  عالم نظر درمورد خريد ارزي تجهيزاتا 
  همكاري با آزمايشگاههاي حمايتي براي سفارش دستگاههاي مورد نياز و اولويت بندي آنها 

  

  



  ي پژوهشيواحدها عملکرد –فصل سوم                                                                                                                                                                                                                                                                                 ٨٤ سال يکارنامه عموم              

  پژوهشکده فناوري طراحي و ساخت

 ١٦٣

   ي هيئت علمي اعضا‐٣‐٣‐٥جدول 
  

  يرتبه علم
  يگروه پژوهش  يرشته تحصيل  يمدرک تحصيل  ي خانوادگنام و نام  رديف

  استاد  دانشيار  استاديار  يمرب
  تاريخ جذب

  ١٣٦٣     √    فناوري تبديل انرژي و محيط زيست   مکانيکيمهندس  يدکتر  يلطف اله سوادکوه  ١

  ١٣٦٢     √    فناوري مكاترونيك  جامدات  يدکتر  ييوسف ياس  ٢

  ١٣٧٧   √     فناوري مكاترونيك   فلزاتيرم دهف  يدکتر  شاهين خدام  ٣

  ١٣٧٥     √    فناوري تجهيزات پزشكي  ي  پزشکيمهندس  يدکتر  منوچهر اقبال  ٤

  ١٣٧٨     √    فناوري مكاترونيك  هوا فضا  يدکتر  ي اردکانيمحمدعل  ٥

  ١٣٨١     √    فناوري مواد و ساخت   مواديمهندس  يدکتر  يکوروش شيروان  ٦

  ١٣٧٧     √    فناوري تبديل انرژي و محيط زيست  ت سياالتحرار  يدکتر  يفؤاد فرحان  ٧

  ١٣٧٠       √  فناوري مواد و ساخت  الکترونيک  كارشناس ارشد   ناميسيامک عظيم  ٨

  ١٣٧٤       √  فناوري مكاترونيك  حرارت سياالت  كارشناس ارشد  ي نياکيکيوان سيد  ٩

  ١٣٧٢       √  فناوري مكاترونيك  يتبديل انرژ  كارشناس ارشد  يآذر انور  ١٠

  ١٣٦٠       √  فناوري تبديل انرژي و محيط زيست   مکانيکيمهندس  كارشناس ارشد  بهرام ورجاوند  ١١

  ١٣٦٩       √  فناوري تبديل انرژي و محيط زيست   فيزيکيمهندس  كارشناس ارشد   نيايفاطمه اسفنديار  ١٢

  ١٣٦٠       √  فناوري مواد و ساخت   مکانيکيمهندس  كارشناس ارشد  ي اکبر جزايريعل  ١٣

  ١٣٦٠       √  فناوري مواد و ساخت   مکانيکيمهندس  كارشناس ارشد  ياصغر ستار  ١٤

  ١٣٧٣     √    فناوري تجهيزات پزشكي   پزشكييمهندس  يدکتر  وحيدرضا نفيسي   ١٥

  ١٣٦٩     √  √  فناوري مواد و ساخت  جامدات  كارشناس ارشد  حميد امامي  ١٦

  ١٣٧٦     √  فناوري مواد و ساخت  ماشين آالت كشاورزي  كارشناس ارشد  عباس اكبرنيا  ١٧

  ١٣٦١       دانشور  فناوري تجهيزات پزشكي  ي  پزشکيمهندس  كارشناس ارشد  نسرين غازانشاهي  ١٨

  ١٣٧٠       √  فناوري تجهيزات پزشكي  مهندسي پزشكي  كارشناس ارشد  زيبا نيك آئين  ١٩

  ١٣٧١       √  فناوري تجهيزات پزشكي  مهندسي پزشكي  كارشناس ارشد  محمد فيروزمند  ٢٠



  ي پژوهشيواحدها عملکرد –فصل سوم                                                                                                                                                                                                                                                                                 ٨٤ سال يکارنامه عموم              

  پژوهشکده فناوري طراحي و ساخت

 ١٦٤

  ي تحصيلي بورسها‐٣‐٣‐٦جدول
ف
ردي

 ينام و نام خانوادگ  
  استفاده کننده

  کشور دانشگاه محل تحصيل    بورسيمقطع تحصيل  رشته  يرتبه علم
تاريخ شروع به 

  تحصيل
  مالحظات

   دكتري اخذگرديد٨٤درسال   ١٣٧٩  ايران  اميركبير  دكتري  مهندسي پزشكي  كارشناس ارشد  وحيدرضا نفيسي  ١

    ١٣٨٢  فرانسه  استندهال  دكتري  مهندسي پزشكي  كارشناس ارشد  فيروزمندمحمد   ٢

    ١٣٧٩  ايران   صنعتي شريف  دكتري  تبديل انرژي  كارشناس ارشد  فاطمه اسفندياري نيا  ٣

    ١٣٨٤  روسيه  ملي صنعتي  دكتري  ساخت وتوليد  كارشناس ارشد  محمد مهدي ملكيان  ٤

   دكتري اخذ گرديد٨٤درسال   ١٣٧٧  ايران  اميركبير  دكتري  برق والكترونيك  كارشناس ارشد  حامد ساجدي  ٥

  

  ي پژوهشي طرح ها‐٣‐٣‐٧جدول

 وضعيت طرح نوع طرح تاريخ 
 ينام مجر عنوان طرحرديف

 يمدرک تحصيل
پايانشروع يمجر

تاريخ 
تمديد زمان

  ياعتبار مال
فمتوق راکديجاريارجاعياجراي )ميليون ريال(

  کد
 ١گروه

  توضيح/چکيده

١ 
سيستم سرمازايي قابل كنترل براي 
افزايش مقاومت سايشي آلياژهاي 

  فوالدي

  فرحاني
  نياكي

  دكتري
  كارشناس ارشد

٢     √  ‐ √  ٢١٠  ‐١٢/٨٤١٢/٨٥  
طرح در رابطه با طراحي وساخت يك سيستم سرمازايي 
مي باشد كه در دماهاي پايين براي افزايش مقاومت 

  فاده قرارمي گيردسايشي آلياژهاي فوالدي مورد است

٢ 
تدوين دانش فني پوششهاي تبديلي 

  روي آلياژهاي آلومينيم
  ٣     √  ‐ √  ١/٨٩  ‐ ١٠/٨٤١/٨٥  دكتري  شيرواني

در اين طرح پوشش هاي تبديلي شيمايي و الكتريكي 
روز آلياژ مصرفي در صنعت ماهواره بر اساس معيارهاي 

  موجود اعمال و آزمايش خواهدگرديد

٣ 
 ارزيابي خط فراوري طراحي وساخت و

  روغن زيتون
  حسين مبلي 
  عباس اكبرنيا

  دكتري
 كارشناسي ارشد

٣  ‐  ‐ √  ‐ √  ٣٥٠  ‐ ٥/٨٦ ٥/٨٤  
در اين طرح پس از ساخت و راه اندازي خط فرآوري 
زيتون نسبت به تعيين عوامل مكانيكي و حرارتي موثر 

  در كيفيت وكميت روغن زيتون اقدام خواهدشد

٤ 
يك و هزينه ساختبررسيي و تعيين تكن

  ريل جديد راه آهن
  ٣     √  ‐ √  ٤٠  ‐ ٦/٨٥ ٦/٨٤  كارشناس ارشد  ستاري 

هدف از اجراي اين طرح فرم دهي ويژه سه ريل جديد 
جهت جوشكاري و آزادي كامل انقباض وانبساط و 

  كاهش  صدا 

                                                      
  زشكي فناوري تجهيزات پ‐٤ فناوري مواد و ساخت  ‐٣ فناوري تبديل انرژي و محيط زيست  ‐٢ فناوري مكاترونيك  ‐١ ١



  ي پژوهشيواحدها عملکرد –فصل سوم                                                                                                                                                                                                                                                                                 ٨٤ سال يکارنامه عموم              

  پژوهشکده فناوري طراحي و ساخت

 ١٦٥

  ي پژوهشي طرح ها‐٣‐٣‐٧جدول

 وضعيت طرح نوع طرح تاريخ 
 ينام مجر عنوان طرحرديف

 يمدرک تحصيل
پايانشروع يمجر

تاريخ 
تمديد زمان

  ياعتبار مال
فمتوق راکديجاريارجاعياجراي )ميليون ريال(

  کد
 ١گروه

  توضيح/چکيده

   ٥٠٠/٢٨  ١٠/٨١١٠/٨٢١٠/٨٤  دكتري  نفيسي  گرم كن خون به روش گرماي خشك ٥
√  

‐   
√  

  طرح در حال خاتمه مي باشد  ٤  ‐  ‐

  طرح با موفقيت در حال خاتمه مي باشد  ٤  ‐  ‐ √  ‐ √  ١٨٥  ‐١٠/٨٠١٢/٨٤  دانشوري  غازانشاهي طراحي وساخت دستگاه دياليز صفاقي  ٦

٧  
تعيين تاثير پارامترهاي دستگاه 

  همودياليز بر عوارض بيماران دياليزي
  اقبال 
  نفيسي

  دكتري
  دكتري

‐  ‐  ‐  ‐  √ ‐  ‐  ‐  ‐  ٤  
در پژوهشگاه تصويب شده است در مرحله عقد قرارداد مـي

  باشد
  

  ي نيمه صنعتي طرح ها‐٣‐٣‐٨جدول

 وضعيت طرح نوع طرح تاريخ 
 ينام مجر عنوان طرحرديف

يمدرک تحصيل
 پايانشروع يمجر

تاريخ تمديد
 زمان 

  ياعتبار مال
متوقفراکديارجيارجاعياجراي)ميليون ريال(

  کد
 توضيح/چکيده١گروه

  ١  ‐  ‐ √  ‐ √  ١٠٥   ماه٦ ٥/٨٣٣/٨٥  دكتري  اردكاني  سنجش جريان هوا با استفاده از فيلم داغ ١
در اين طرح دبي جريان هوا با استفاده از جريـان سـنج سـيم

  داغ اندازه گيري مي شود

٢ 
( طراحي وساخت فريز دراير چند منظوره 

  )خشك كن انجمادي
  ٣  ‐  ‐ √ ‐ √  ٢٠٠  ‐ ٥/٨٣٥/٨٥ دكارشناس ارش  عظيمي نام

هدف از اجراي اين طـرح طراحـي و سـاخت فريزدرايـر چنـد
  منظوره يا خشك كن انجمادي مي باشد

٣ 
 كيلوواتي ٢٥طراحي و ساخت دينامومترهاي 
  ويژه موتور سيكلت

  ٣  ‐  ‐ √ √ ‐  ٢٨٥  ‐ ٣/٨٤٣/٨٥  كارشناس  شريف رضويان
ويـژه آزمـون كيلـوواتي    ٢٥مومترهاي  ٠طراحي و ساخت دينا   

  موتور سيكلت

٤ 
سيستم ارزياب ديناميك نيروهاي كف پا و 

  تبديل به نمودارهاي قابل بررسي
  ٤  ‐  ‐ √ √  ‐  ٥/٣٧  ماه٨ ٨/٨٣٢/٨٤  كارشناس  نقوي الحسيني

هدف از اجراي طرح اندازه گيري فشار نقاط مختلف كف پـا و
  تبديل آن به نمودار جهت ارتوپد مي باشد

  

                                                      
  فناوري تجهيزات پزشكي‐٤ فناوري مواد و ساخت  ‐٣ فناوري تبديل انرژي و محيط زيست  ‐٢ فناوري مكاترونيك  ‐١    ١

 



  ي پژوهشيواحدها عملکرد –فصل سوم                                                                                                                                                                                                                                                                                 ٨٤ سال يکارنامه عموم              

  پژوهشکده فناوري طراحي و ساخت

 ١٦٦

  ي تائيديا طرح ه‐۳‐۳‐۹جدول 

ف  طرحيمرحله اجرا يماهيت طرح در زمان بررس
ردي

 

 ي مجريمدرک تحصيل ينام مجر عنوان طرح
تاريخ صدور 
 ابتکار اختراع تائيديه

مشابه 
 يساز

اکتشاف
نمونه 
 يساز

نيمه 
 يصنعت

توليد 
 انبوه

کد 
١گروه

  ١     √   √   √  ٢١/١٢/٨٤  ديپلم  حميد محسني  مكانيزم رديابي براي عكاسي نجومي آماتوري ١

  ٣     √     √   ٢١/١٢/٨٤  فوق ليسانس  حميد امامي  مكانيزم توپي شيرهاي اطمينان ٢

  راهنماي سخنگوي نابينايان ٣
  گودرزي
  آزادي

  ٤     √     √    ١٤/١٢/٨٤  ليسانس

  ١     √     √    ٩/١١/٨٤  ليسانس  نشاگر,حسين پور   كوپلينگ مغناطيسي تخت ٤

  ١     √   √      ٩/١١/٨٤  فوق ليسانس  عليرضا شيرعلي  كوپلينگ مغناطيسي استوانه اي ٥

  ‐     √     √    ٩/١١/٨٤  ‐  حميدرضا قاضي زاده  دستگاه تست عملكرد سوخت پاش  ٦

  ٣     √     √    ٩/١١/٨٤  ليسانس  مجيد دهقانشعار  دستگاه درجه بندي محصوالت زراعي و  ٧

  ٢     √     √    ٩/١١/٨٤  ديپلم  رضا روشندل زاده  GM لكوموتيوهاي pesارتقاء سيستم   ٨

  ٤     √     √    ٢٥/١٠/٨٤  ليسانس  عباسي,ميرزائي   دستكش و پدسخنگوي ويژه معلولين  ٩

  ١     √    √   ٢٥/١٠/٨٤  فوق ديپلمآلكس هوپسي بدليانس  Hangistگيربكس جديد   ١٠

  ١     √     √   ٢٥/١٠/٨٤  ديپلم  محرمعلي بجه لو  دستگاه پخت الستيك زيره كفش ايمني  ١١

  ١     √     √    ٢٥/١٠/٨٤  ديپلم  منصوريار كياپاشا   سيم كشي بوسيله كمپرسورآسان سازي عمليات  ١٢

  ١     √     √    ١٨/١٠/٨٤  ديپلم  كيوان احمدي پور  توپي جديد قفل تيغه اي  ١٣

                                                      
  فناوري تجهيزات پزشكي‐٤ فناوري مواد و ساخت  ‐٣ فناوري تبديل انرژي و محيط زيست  ‐٢ فناوري مكاترونيك  ‐١ ١



  ي پژوهشيواحدها عملکرد –فصل سوم                                                                                                                                                                                                                                                                                 ٨٤ سال يکارنامه عموم              

  پژوهشکده فناوري طراحي و ساخت

 ١٦٧

  ي تائيديا طرح ه‐۳‐۳‐۹جدول 

ف  طرحيمرحله اجرا يماهيت طرح در زمان بررس
ردي

 

 ي مجريمدرک تحصيل ينام مجر عنوان طرح
تاريخ صدور 
 ابتکار اختراع تائيديه

مشابه 
 يساز

اکتشاف
نمونه 
 يساز

نيمه 
 يصنعت

توليد 
 انبوه

کد 
١گروه

  ٢     √     √    ١٨/١٠/٨٤  ديپلم  غالمرضا يوسف سيستم اتوماتيك بهينه كننده عمل ترمز گيري خودرو  ١٤

  ٢   √      √    ١٨/١٠/٨٤  ‐  وز قرينمهرافر  منبع انبساط عايق دار  ١٥

١٦  
دستگاه برش و لخت كن سيم و كابل لخت كن نيمه 

  خودكار
  ١   √       √    ١٨/١٠/٨٤  ليسانس  ساسان احمدزاده

  ٣     √     √    ١١/١٠/٨٤  ليسانس  اصغر هاديزاده٥٠ cmبرداشت دو رديفه ذرت علوفه اي ذرت با فاصله   ١٧

  ٣     √     √    ١١/١٠/٨٤  ديپلم  محمد نادري  )كمبينات(ماشين چند كاره كشاورزي   ١٨

   يا چند اليهp.pشير ربع گرد ساچمه اي آب با لوله   ١٩
شركت شيرسازي 

  سامين
  ٣     √     √    ١٣/٩/٨٤  ليسانس

٢٠  
 ليزري براي ثبات LEDنشانه گذار تك فيبر نوري 

  بافت قلب
غالمرضا حسين خاله 

  جير
  ٤     √    √   ١٣/٩/٨٤  فيزيولوژيست

  ١     √     √   ١٣/٩/٨٤  ‐  بابك حسين زاده  يگزاگ خم كن آرماتور ويژه تيرچه بلوكدستگاه ز  ٢١

  ٢   √      √    ٢٢/٨/٨٤  ليسانس شركت پيشيران انرژي  سيستم كنترل هوشمند موتررخانه  ٢٢

  دستگاه بلندي ياب  ٢٣
رمضانعلي خرمي 

  كتريمي
  ١    √     √    ٨/٨/٨٤  ليسانس

٢٤  
  دستگاه پرس افقي

  )حفاري زير سطحي(
  ١   √     √    ٢٤/٧/٨٤  فوق ديپلم  كت باالرنصبشر

  ١     √     √    ٣/٧/٨٤  فوق ليسانس احمد وحسام ذوالفنون  جعبه دنده همراستاي زنجيري  ٢٥

  ٣   √    √     ٣/٧/٨٤  ديپلم  علي رحيمي   قيچي هيدروليك قابل حمل امدادي  ٢٦

                                                      
  ١  

 فناوري تجهيزات پزشكي‐ ٤ فناوري مواد و ساخت  ‐٣بديل انرژي و محيط زيست   فناوري ت‐٢ فناوري مكاترونيك  ‐ ١
  



  ي پژوهشيواحدها عملکرد –فصل سوم                                                                                                                                                                                                                                                                                 ٨٤ سال يکارنامه عموم              

  پژوهشکده فناوري طراحي و ساخت

 ١٦٨

  ي تائيديا طرح ه‐۳‐۳‐۹جدول 

ف  طرحيمرحله اجرا يماهيت طرح در زمان بررس
ردي

 

 ي مجريمدرک تحصيل ينام مجر عنوان طرح
تاريخ صدور 
 ابتکار اختراع تائيديه

مشابه 
 يساز

اکتشاف
نمونه 
 يساز

نيمه 
 يصنعت

توليد 
 انبوه

کد 
١گروه

  ديگ هوشمند ضد سوختن غذا  ٢٧
  شربت اوغلي
  ملك آذري

  ٢    √     √    ٣/٧/٨٤  ليسانس

  ٣     √   √     ١٦/٥/٨٤  ليسانس  مهران رزق ده  ماشين خاكورز كشت هاي رديفي تراكتوري  ٢٨

  ٤   √       √    ١٦/٥/٨٤  دكترا  مجتبي مجتهدزاده   متر معده از طريق سوند بينيPHدستگاه   ٢٩

  ٣     √    √   ٢/٥/٨٤  ليسانس  محمد حسين الهي  ماشين بوجاري زرشك  ٣٠

   سانتي٤٠كانال كن باغي به عمق   ٣١
عباس مهدي زاده 

  كورگه
  ٣     √     √   ٢/٥/٨٤  ليسانس

  ١   √      √    ٢٦/٤/٨٤  فوق ليسانس  سيد حسين قريشي  توليد قطعات با روش شكل دهي چند گانه  ٣٢

  ٣   √      √    ١٢/٤/٨٤  فوق ديپلم  احمد عليزاده  دستگاه جوش لوله هاي پليمري  ٣٣

  ٢   √     √    ٢٢/٣/٨٤  دكترا  بهادر عبدالهي  نهسيستم كنترل اتوماتيك ترموستات در موتورخا  ٣٤

  ٢   √    √     ٢٢/٣/٨٤  زير ديپلم  علي پورميرزائي  مشعل هاي گازي فن دار با شعله پخش كن خان دار  ٣٥

  ٢     √     √    ٨/٣/٨٤  ديپلم  فهيمه رحمانپور  دستگاه جلوگير از خفگي ناشي از گازهاي سمي  ٣٦

  ١     √     √    ٨/٣/٨٤  ليسانس  مجيد نيكوهرندي اتيكدستگاه مهرزن برجسته و استامپي اتوم  ٣٧

  ١     √   √     ٨/٣/٨٤  ديپلم  رسول سلطانيان  دستگاه روتوپرس چرم  ٣٨
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  پژوهشکده فناوري طراحي و ساخت

 ١٦٩

  

  

   خاتمه يافتهي طرح ها‐۳‐۳‐۱۰جدول

 نوع طرح

 ينام مجر عنوان طرح رديف
 يپژوهش

يمه ن
 يصنعت

 تاريخ خاتمه

  اعتبار
ميليون (

 )ريال

کد 
 نتايج  ١گروه

 به سوخت MF399تبديل موتور تراكتور  ١
CNG  

  طرح با موفقيت خاتمه يافت  و به كارفرما تحويل داده شد  ٢  ٧٦  ٦/٨٤  ‐ √  سوادكوهي

٢ 
امكان سنجي بهينه سازي مشعل هاي دمنده 

  دار گازي شركت اخگر
  رديدطرح با موفقيت خاتمه يافت و تحويل كارفرما گ  ٢  ٤  ١٢/٨٤  ‐ √  خوشنويسان

  ١  ٢٧٠  ٣/٨٤  ‐ √  اردكاني  جريان سنج سيم داغ ٣
 براي اندازه گيري جريان سياالت      30Khzجريان سنج سيم داغ با فركانس       

  به صورت نيمه صنعتي ساخته شده است)هوا(

٤ 
 در موتورهاي DMEبكارگيري سوخت 

  ديزلي اتوبوسهاي شهري
  ٢  ٣٦٠  ٨/٨٤  ‐ √  سوادكوهي

ت و گـزارش و مـدارك و نقـشه هـا و نمونـه               اين طرح با موفقيت خاتمه يافـ      
  تحويل كارفرما گرديد و تاييد كارفرما نيز دريافت شد

٥ 
بررسي عوامل خوردگي درون كپسولهاي گاز 

LPG براي خودروهاي گازسوز و چگونگي 
  رفع اين مشكل

  ٢  ٣٥  ٣/٨٤  ‐ √  ورجاوند
 بررســي گرديــد و LPGدر ايــن طــرح عوامــل خــوردگي روي كپــسولهاي 

   رفع اين مشكل در گزارش نهايي آن منعكس شدچگونگي

  ساخت وتست نهايي يك دستگاه دياليز صفاقي انجام گرفت  ٤  ١٨  ١٢/٨٤  ‐ √  غازانشاهي  طراحي وساخت دستگاه دياليز صفاقي  ٦

  ٤  ٢٨  ٤/٨٤   √  نفيسي  طراحي وساخت دستگاه گرم كن خون  ٧
ي خـشك  ساخت و تست نهايي يك عدد دستگاه گرم كن خون به روش گرما    

  انجام گرفت
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  پژوهشکده فناوري طراحي و ساخت

 ١٧٠

  منعقده با ساير دستگاههاي قراردادها‐۳‐۳‐۱۱جدول

ف وضعيت قرارداد مشخصات دستگاه اجرايي
ردي

 

 ينام مجر عنوان قرارداد

مدرک 
 يتحصيل
  نام دستگاه يمجر

 )يخصوص / يدولت(

سهم 
 تگاهدس

مبلغ 
  قرارداد

 )ميليون ريال(

تاريخ 
 شروع

مدت 
قرارداد 

 راکد يجار )ماه(
خاتمه 
 يافته

  کد
  ١گروه

 چکيده

   سوزDMEتدوين فناوري موتور ديزلي   ٢  √      ١٨  ٢/٨٢  ٣٦٠  %١٠٠  سازمان گسترش   دكتري   سوادكوهي   سوز DMEموتور ديزلي  ١

٢ 
پوشش دهي مجازي هوا گذر به 

  روش دوغابي
  دكتري  شيرواني

شركت برق منطقه 
  اي تهران

٣      √  ١٨  ٥/٨٤  ٢٠٠  %١٠٠  

در اين طرح بـراي اولـين بـار در كـشور از             
روش آلومينايزينگ دوغـابي بـراي پوشـش        
دهي مجاري هواگذر پره هاي توربين انجام       

  مي شود

٣ 
  به MF399تبديل موتورتراكتور 

 CNGسوخت 
  ٢  √      ٨  ٦/٨٣  ٧٦  %١٠٠  توسعه نيشكر اهواز  دكتري  سوادكوهي

اين طرح براي اولـين بـار در كـشور انجـام            
  شده است

  متحدي GLSفناوري پوسته  ٤
كارشناس 
  ارشد

  ٣  √      ٨  ٣/٨٤  ٢٠  %١٠٠  شركت آلوا
اين طرح براي اولـين بـار در كـشور انجـام            

  شده است

٥ 
  امكان سنجي بهينه سازي 
  مشعل هاي دمنده دار گازي

  ٢  √      ٦  ١١/٨٣  ٤٠  %١٠٠  شركت اخگر  كارشناس  خوشنويسان
بهينه سـازي مـشعل هـاي فـن دار گـازي            

   در جهت اخذ استانداردشركت اخگر

  ١  √      ٦  ٦/٨٤  ٦٥  %١٠٠  سايپا  دكتري  اردكاني  بررسي سيستم خنك كاري پرايد ٦
ــايپا جهــت    ــودرو س ــاي خ ــن ه بررســي ف
 رادياتورهـــــاي خـــــودرو بااســـــتفاده از

 Hot-wire 

٧ 
بازيابي توكوفرلها با استفاده از تقطير 

  مولكولي
سيامك 
  عظيمي نام

كارشناس 
  ارشد

  ٣      √  ١٨  ٥/٨٤  ٩٣٠  %١٠٠  سازمان گسترش
هدف از اجراي اين طرح بازيابي توكوفرلهـا        

  با استفاده از تقطير مولكولي مي باشد

  ١٠٠  %١٠٠  موسسه استاندارد  كارشناس  خوشنويسان  همكاري با موسسه استاندارد ٨
٨٢  
  

  ٢      √  تاكنون
آزمــون مــشعل هــاي دمنــده دار گــازي و  

  گازوئيلي مطابق با استاندارد ملي

  دكتري  خدام  اره مصباحماهو  ٩
مركز تحقيقات 

  مخابرات
  انجام فاز مكانيكي ماهواره مصباح  ١      √  ١٢  ٢/٨٤  ٩٠٠  %١٠٠
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  پژوهشکده فناوري طراحي و ساخت

 ١٧١

   ارائه شدهيمقاالت علم ‐٣‐٣‐١٢جدول

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف يخارج ياخلد
ردي

 

 عنوان مقاله

نام ارائه 
/ دهنده 
ارائه 

 دهندگان

مدرک 
 يتحصيل

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 ١گروه

 چکيده

۱ 
كاهش كيفيت رنگهاي ويژه 

فضايي و بررسي تأثير آن بر دماي 
  اجزاي يك ماهواره

  انوري
  فرحاني
  نياكي

  كارشناس ارشد
  دكتري

  كارشناس ارشد
    ايران  ٨٤آذر 

دومين کنفرانس ملي 
  رنگ

        ۲  

 موثر در اين مقاله به بررسي عوامل
كاهش كيفيت رنگهاي ويژه كاربردهاي 
فضايي مي پردازد و تأثير آنرا بر دماي 

   مختلف ماهواره بررسي مي نمايد اجزاء

۲ 
تأثير تغيير ارتفاع مدار يك 

 بر روي درجه LEOماهواره 
  حرارت سطوح آن

  انوري
  نياكي
  فرحاني

  كارشناس ارشد
  كارشناس ارشد

  دكتري
   ايران ٢/٨٤

نفرانس يزدهمين كس
ساالنه و نهمين 

المللي  كنفرانس بين
  مهندسي مكانيك

        ۲  
مقاله تغيير ارتفاع مدار يك ماهواره 

 را بر روي دماي سطوح LEOكوچك 
  مختلف ماهواره بررسي مي نمايد

۳ 
Space Qualified 

paints for satellite 
thermal control 

  فرحاني
  انوري
  نياكي

  دكتري
  كارشناس ارشد

  ارشدكارشناس 

  
٩/٨٤  

    ايران
دومين کنفرانس ملي و 

اولين کنفرانس بين 
  المللي رنگ

       ۲  
مقاله رنگهاي ويژه كاربردهاي فضايي را 

  مورد بررسي قرارمي دهد

۴ 

Sensitivity Analysis 
for Assessment of 

Effect of 
uncertainties in 

Environmental and… 

  فرحاني
  انوري

  دكتري
  كارشناس ارشد

    بنگالدش ٨٤دي 
مين كنفرانس شش
المللي مهندسي  بين

  حرارت
        ۲  

مقاله تأثير عدم قطعيت در پارامترهاي 
محيطي و فيزيكي را بر روي دماي اجزاء 

  ماهواره مورد بررسي قرار مي دهد

۵ 
Analysis or Matrix 
Heat Exchanger of  
circular geometry  

    بنگالدش  ٨٤دي   دكتري  فرحاني
س شمين كنفران

المللي مهندسي  بين
  حرارت

        ۲  
مقاله در ارتباط با طراحي وتحليل يك 

مبدل حرارتي ماتريس با هندسه دايروي 
  مي باشد

۶  

Design and 
Modelling of a 

Modular Bore Gauge 
and Life Cycle 

Studies  

  هند ١٠/٨٤  دكتري  فرحاني
J. Materials 

Science 
Research India 

         ۲  
اله به طراحي و مدلسازي يك در اين مق

Bore gaugeپرداخته شده است   
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  پژوهشکده فناوري طراحي و ساخت

 ١٧٢

   ارائه شدهيمقاالت علم ‐٣‐٣‐١٢جدول

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف يخارج ياخلد
ردي

 

 عنوان مقاله

نام ارائه 
/ دهنده 
ارائه 

 دهندگان

مدرک 
 يتحصيل

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 ١گروه

 چکيده

۷   
Parametric Design of 

Jig and Fixture 
Using CAE 

  هند ١٠/٨٤  كارشناس   فرحاني
J. Materials 

Science 
Research India  

          ۲  
در اين مقاله موضوع طراحي يك قيد 

 مورد CACوبند با استفاده از نرم افزار 
  ته استبررسي قرارگرف

۸ 
و م آناليز كامپيوتري  مسيراسپر
  استخراج بعد فركتال

  دكتري  نفيسي
  شهريور
١٣٨٤  

  ۴           راني اي پزشکيمهندس  ايران
بررسي مسيراسپرم براساس استخراج بعد 

فركتال و طبقه بندي اسپرم از نظر 
  حركت

۹ 

A template matching 
Algorithm for sperm 

Tracking and 
classification  

 Physiological   انگليس 2005  دكتري   نفيسي
measurement 

          ۴  
اسپرم در  يابير يمسالگوريتمي براي 

  تصوير

۱۰ 
Sperm Identification 
using elliptic model 
and Tail Detection 

 Jone  دكتري   نفيسي
2005 

  Enformatical          ۴     تركيه
الگوريتمي مبتني بر يافتن دم براي 

  سپرم در تصويرتشخيص ا

١١  
سوخت ات حاصل از کاربرد يتجرب

DMEوروش  در موتور ديزلي 
  د آنيتول

  سوادكوهي
  الياسي

  دكتري
  دكتري

  ۲      √     راني ايمي شيمهندس  ايران  ٦/٨٤
 پژوهش برروي موتور ازمقاله حاصل 

ل اتر ي متيد ديو تول سوز DMEديزل 
  از متانول 

١٢  
 DMEبكارگيري سوخت 
 گاز طبيعي استحصال شده از

CNG  

  
  سوادكوهي

  
   ايران  ١٢/٥/٨٤  دكتري

 ين الملليکنفرانس ب
 IPCOموتور

  √     ۲  
 استحصال DMEبكارگيري سوخت 

  CNGشده از گاز طبيعي 

١٣  
باالنس انرژي در موتورهاي 

 احتراق داخلي
  ايران ١/٨/٨٤  دكتري  سوادكوهي

ط يکنفرانس موتور و مح
 اي احتراق داخليباالنس انرژي در موتوره  ۲      √   ستيز
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  پژوهشکده فناوري طراحي و ساخت

 ١٧٣

   ارائه شدهيمقاالت علم ‐٣‐٣‐١٢جدول

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف يخارج ياخلد
ردي

 

 عنوان مقاله

نام ارائه 
/ دهنده 
ارائه 

 دهندگان

مدرک 
 يتحصيل

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 ١گروه

 چکيده

١٤  
رات درجه حرارت در بستر ييتغ

   از متانولDMEد يثابت تول
   پراگ  ١٠/٨٤  يدکتر  يسوادکوه

 ۲۰۰۶کنفرانس 
CHIS 

        ۲  
رات درجه حرارت در بستر ثابت ييتغ

   از متانولDMEد يتول

١٥  
م به يل موتور پاشش مستقيتبد

  CNGشوخت 
   رانيا ٨/٨٤  يدکتر  يسوادکوه

 يهاش سوخت يهما
م به شوخت يل موتور پاشش مستقيتبد  ۲         ن در خودروهايگزيجا

CNG  

١٦  
 يزليژه موتوردي وDMEسوخت 

  استحصال شده از متانول
 Catalist رانيا  ١١/٨٤  يدکتر  يسوادکوه

comunication 
    √     ۲  

 يزليژه موتوردي وDMEسوخت 
  استحصال شده از متانول

١٧  
طراحي و ساخت اسپيرومتر با 

 ده از سيم داغاستفا
  اردكاني 
  بهنام

  ايران ٩/٨٤  دكتري
ران ي اي پزشکيمهندس

  ۱        )زيتبر(
در اين مقاله طراحي و ساخت اسپيرومتر 

  با استفاده از سيم داغ ارائه گرديد

١٨  
بررسي جهت يافتن فركانس 

 جريان سنج سيم داغ
  اردكاني

  شاه حسيني
   ايران ٢/٨٤  دكتري

کنفرانس ساالنه 
ک ين مکايمهندس

  )اصفهان(
       ۱  

بررسي پاسخ فركانسي جريان سنج سيم 
  داغ براي پروب هاي فيلم و سيم داغ

١٩  
تحليل تجربي عملكرد واقعي 
 دستگاه بادسنج سيم داغ

  اردكاني
  ساالري

   ايران ٢/٨٤  دكتري

کنفرانس ساالنه 
ک ي مکانيمهندس

  )اصفهان(
       ۱  

تحليل تجربي عملكرد واقعي دستگاه 
داغ ومقايسه عملكرد پروب بادسنج سيم 

  هاي سيم و فيلم داغ

٢٠  

بررسي تجربي منحني مشخصه و 
كاليبراسيون سنسورهاي سيم و 
فيلم داغ دستگاه بادسيج سيم 

  داغ

  اردكاني
  تهراني

   ايران  ٢/٨٤  دكتري
کنفرانس ساالنه 

ک ي مکانيمهندس
  )اصفهان(

      ۱  
در اين مقاله منحني هاي سيم و فيلم 

   قرار گرفتداغ مورد تحليل
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  پژوهشکده فناوري طراحي و ساخت

 ١٧٤

   ارائه شدهيمقاالت علم ‐٣‐٣‐١٢جدول

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف يخارج ياخلد
ردي

 

 عنوان مقاله

نام ارائه 
/ دهنده 
ارائه 

 دهندگان

مدرک 
 يتحصيل

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 ١گروه

 چکيده

٢١  
بررسي اثرات افزايش دماي سيال 
 بر پاسخ دستگاه بادسنج سيم داغ

  اردكاني
   قاسميان

  ايران ٢/٨٤  دكتري

کنفرانس ساالنه 
ک ي مکانيمهندس

  )اصفهان(
      ۱  

در اين مقاله اثرات افزايش دما بر جريان 
  سنج مورد بررسي قرار گرفت

٢٢  

Thermo-mechanical 
processing of steel 

and its role in Iran’s 
future steel 
technology 

   ايران ٨٤  دكتري  شاهين خدام
Matform84  
  ١    √    دانشگاه تهران

Thermo-mechanical 
processing of steel and its 
role in Iran’s future steel 

technology  

٢٣  

The approaches to 
thin film preparation 

and TEM 
observations on 

slurry Si-modified 
aluminide coatings 

کوروش 
 يشيروان

 Materials and    ٢٠٠٦  يدکتر
Corrosion 

      √    ۳  

Transmission electron 
microscopy (TEM) can be 

used as a precision 
characterization tool to 

identify very small 
precipitates in diffusion 

aluminide coatings. ۲ 
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۲ However, in order to successfully prepare the appropriate samples for TEM observation, often non-traditional thin film preparation techniques need to be employed. In this work, two sample 

preparation methods of twin jet electro-polishing and ion milling were experienced to characterize fine precipitates (<1µm), In Si-aluminide coatings applied on Ni-base superalloy In-738LC by slurry 
technique these precipitates are concentrated throughout the topcoat zone. It was found that the preparation of thin film exactly from the outer zone of the coating is only possible using ion milling 
process. The ion-milled specimens were utilized to observe by JEOL high resolution TEM operating at an accelerating voltage of 300 kV. Electron diffraction patterns, bright field and EDS were used 
to identify the precipitate phases as well as the coating matrix. The results showed that the fine precipitates are typically chromium silicides in nature, mostly as Cr3Si and CrSi, distributed in the β-
NiAl matrix phase. 
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  پژوهشکده فناوري طراحي و ساخت

 ١٧٥

   ارائه شدهيمقاالت علم ‐٣‐٣‐١٢جدول

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف يخارج ياخلد
ردي

 

 عنوان مقاله

نام ارائه 
/ دهنده 
ارائه 

 دهندگان

مدرک 
 يتحصيل

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 ١گروه

 چکيده

٢٤   

The retarding role of 
silica in molten salt 

corrosion of slurry Si-
modified aluminde 

coatings  

کوروش 
  يشيروان

    نيچ  ٢٠٠٦  دكتري

16th 
International 

Corrosion 
Congress (ICC) 

        ۳  

In this work, the molten 
salt corrosion behavior of 
the Si-modified aluminide 

coatings applied on Ni-
base superalloy IN-738LC 

using a slurry method 
was… ٣ 

٢٥  

Numerical 
investigation on the 
effects of altitude on 
thermal control of a 

small satellite 

  شاهين
  خدام

    ايران  ٨٤  دكتري
ن کنفرانس يزدهميس
ک ي مکانين الملليب

  دانشگاه تهران
√        ١  

Numerical investigation 
on the effects of altitude 
on thermal control of a 

small satellite  

٢٦  

Sensitivity analysis 
of spin rate of a small 

satellite on its 
thermal contro  

    ايران  ٨٤  دكتري  شاهين خدام
ن کنفرانس يزدهميس
ک ي مکانين الملليب

  دانشگاه تهران
√        ١  

Sensitivity analysis of 
spin rate of a small 

satellite on its thermal 
contro  

٢٧  

A method for 
polishing Plexiglas 

collimators in a laser-
based coordinate 

measuring instrumen 

  شاهين خدام
  

  دكتري
  
٨٤ 

    ايران
ن کنفرانس يزدهميس
ک ي مکانين الملليب

  دانشگاه تهران
√       ١  

A method for polishing 
Plexiglas collimators in a 

laser-based coordinate 
measuring instrumen  
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۳  investigated in Na2SO4-25 mol% NaVO3-5 mol% NaCl at 1043 K by measuring of the anodic polarization method. The results showed that high Si-containing coatings indicate passive behavior on 
initial overpotentials, while lower Si-containing ones involve an active dissolution over the whole range of anodic polarization scan. In order to get more knowledge on this performance, changes in the 
coatings as well as corrosion products formed on their surface during the test were characterized by SEM, EDS and XRD. 
It was found that a minimum amount of silicon in the coating layer or in the other word a considerable amount of silica in protective oxide film is needed to appear a passive region over the 
polarization scan of the Al-Si coatings. In addition, under just this condition considerable protection was observed for IN-738LC exposing to the above mentioned acidic molten salt mixture. 
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  پژوهشکده فناوري طراحي و ساخت

 ١٧٦

   ارائه شدهيمقاالت علم ‐٣‐٣‐١٢جدول

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف يخارج ياخلد
ردي

 

 عنوان مقاله

نام ارائه 
/ دهنده 
ارائه 

 دهندگان

مدرک 
 يتحصيل

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 ١گروه

 چکيده

٢٨   

Compensating shock 
wave induced error in 

a laser-based 
coordinate measuring 

instrument 

    ايران ٨٤  دكتري  شاهين خدام
ISEM 2005 

  ١        √  اصفهان

Compensating shock wave 
induced error in a laser-

based coordinate 
measuring instrument  

٢٩  
Modal analysis and 

FE structural design 
of a small satellite 

    ايران ٨٤  دكتري  شاهين خدام
ISEM 2005 

  ١       √  اصفهان
Modal analysis and FE 
structural design of a 

small satellite  

٣٠  

Numerical 
investigation of the 
effects of altitude on 
thermal control of a 

small satellite 

    فرانسه ٨٤  دكتري  شاهين خدام
45th 

Symposiom 
La Rochelle 

√        ١  

Numerical investigation of 
the effects of altitude on 

thermal control of a small 
satellite  

٣١  

Development of a 
Attitude control 

system for a Gravity 
Gradient Boom 

Stabilized Small 
Satellite 

 5th IAA    آلمان ٨٤  دكتري  شاهين خدام
Conference √       ١  

Development of a Attitude 
control system for a 

Gravity Gradient Boom 
Stabilized Small Satellite  

٣٢  
Modelling and 

Simulation of a Small 
Satellite Attitude 

    ايران ٨٤  دكتري  شاهين خدام
ن کنفرانس يزدهميس

  ١        √ کي مکانيساالنه مهندس
Modelling and Simulation 

of a Small Satellite 
Attitude  
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  پژوهشکده فناوري طراحي و ساخت

 ١٧٧

   ارائه شدهيمقاالت علم ‐٣‐٣‐١٢جدول

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف يخارج ياخلد
ردي

 

 عنوان مقاله

نام ارائه 
/ دهنده 
ارائه 

 دهندگان

مدرک 
 يتحصيل

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 ١گروه

 چکيده

٣٣   

Modal Analysis of a 
Small Satellite 

Structure by FEM for 
Optimizing the 
Structure and 

Identifying 
Monitoring points 

During Vibration test 

    ايران ٨٤  دكتري  شاهين خدام
ن کنفرانس يزدهميس

  ١       √ کي مکانيساالنه مهندس

Modal Analysis of a Small 
Satellite Structure by 

FEM for Optimizing the 
Structure and Identifying 
Monitoring points During 

Vibration test 

۳۴  

Application of A 
Thermoechanical  

unit for simulation of 
HAZ in laser welding 

   ايران ٨٤  دكتري  شاهين خدام
ن کنفرانس يهفتم

  ۱      √   جوشيساالنه مهندس

Application of A 
Thermoechanical  unit for 
simulation of HAZ in laser 

welding 
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  پژوهشکده فناوري طراحي و ساخت

 ١٧٨

   يت علمانتشارا ‐٣‐٣‐١٣جدول 
  

  نوع کار
  عنوان  رديف

   طرحيگزارش نهائ  کتاب

   ينام و نام خانوادگ
  نويسنده

   ينام و نام خانوادگ
  مترجم

  تاريخ انتشار  ناشر
کد 
  ١گروه

  ٢  ١٣٨٤  نويسنده  ‐  دكتر سوادكوهي  √     DMEگزارش طرح   ١

  ٢  ١٣٨٤  نويسنده  ‐ يدكتر سوادكوه  √  MF399 در تراكتور CNGگزارش فناوري گاز   ٢

  ١  ١٣٨٤  دانشگاه خواجه نصير  ‐  دكتر اردكاني    √  جريان سنج سيم داغ  ٣

  ١  ١٣٨٤  سازمان  ‐  دكتر اردكاني  √    سيستم خنك كاري پرايد  ٤

٥  
تدوين  دانش فني طراحي و ساخت بستر تست 

  فن
  √  

  دكتر اردكاني 
  مهندس انوري

  ١  ١٣٨٤  سازمان  ‐

  ١  ١٣٨٤  سازمان  ‐  دكتر اردكاني  √    دستگاه بادسنج سيم داغ  ٦

٧  
امكان سنجي بهينه سازي مشعل هاي فن دار 

  گازي شركت اخگر
  ٢  ١٣٨٤  سازمان  ‐  مهندس خوشنويسان  √  

  √    طراحي و مدلسازي حرارتي ماهواره  ٨
  دكتر فرحاني 
  مهندس انوري

  ٢  ١٣٨٤  مركزمخابرات  ‐

  ٤  ١٣٨٤  مانساز  ‐  دكتر نفيسي  √    طراحي و ساخت دستگاه گرمكن خون  ٩

  ٤  ١٣٨٤  سازمان  ‐  مهندس غازانشاهي  √    دستگاه دياليز صفاقي  ١٠

  ٤  ١٣٨٤  سازمان  ‐  مهندس عيوض زاده    √   مروري برمهندسي پزشكي در ايران  ۱۱

  ٤  ١٣٨٤  سازمان  ‐  مهندس عيوض زاده    √  برنامه ريزي براي كنترل عفونت در مراكز درماني  ١٢

١٣  
فاده از تكنيك هاي آناليز كامپيوتري اسپرم بااست

  ٤  ١٣٨٤  سازمان  ‐  دكتر نفيسي    √  بينائي ماشين بر مبناي ديناميك غير خطي
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  پژوهشکده فناوري طراحي و ساخت

 ١٧٩

    برگزارشدهي آموزش– ي علميدوره ها ‐٣‐٣‐١٤جدول 

  

  يتاريخ برگزار
  نام مدرس  عنوان دوره  رديف

مدرک 
  خاتمه  شروع  يتحصيل

  يمحل برگزار
اعتبار 
  مصوب

کد 
  ١گروه

  چکيده

  ١  ‐  پژوهشكده  ١/٧/٨٤  ١/٧/٨٤  دكتري  اردكاني  تحليل نتايج فن هاي رادياتورتجزيه و   ١
در زمينه طرح اجرايي شركت سايپا براي تعيين عملكرد 

  فن هاي رادياتور خودرو ارائه گرديد

  علي اكبر متحدي  خوردگي فلزات  ٢
كارشناس 
  ارشد

  ات ارائه گرديددر زمينه خوردگي فلزات نتايج تحقيق  ١  ‐  دانشگاه اراك  ٤/٨٤  ٤/٨٤

  علي اكبر متحدي  استراتژي كاربرد آلومينيوم در صنعت كشور  ٣
كارشناس 
  ارشد

  ١  ‐  نمايشگاه اراك  ٥/٨٤  ٥/٨٤
در اين سمينار استرتژي مصرف آلومينيوم درصنعت كشور 

  ارائه گرديد

  ٣  ‐  سازمان مركزي  ٦/٨٤  ٦/٨٤  دكتري  بختياري  دوره آموزشي مالكيت فكري  ٤
 رابطه با فرآيند ثبت اختراع در سطح بين در اين دوره در

  المللي ارائه گرديده

  ٧/٨٤  ٧/٨٤  دكتري  سوادكوهي   ديزلDMEكارگاه آموزشي   ٥
كنفرانس بين المللي 

  موتور
‐  ٢  

 سوز بصورت كارگاه DMEدر اين كنفرانس موتور 
  آموزشي برگزار گرديد

  ٢  ‐  اه موتورآزمايشگ  ٣/٨/٨٤  ٢/٨/٨٤  دكتري  سوادكوهي  سوختهاي جايگزين  ٦
 براي CNGتبديل موتورهاي ديزلي به سوخت 

  كارشناسان واحدهاي پژوهشي

  باالنس انرژي و كنترل گرمايش در موتورهاي درونسوز  ٢  ‐  آزمايشگاه موتور  ٦/٨٤  ٦/٨٤  دكترا  سوادكوهي  باالنس انرژي در موتورهاي درونسوز  ٧

٨  
كارگاه آموزشي بهينه سازي مشعل هاي 

  يليگازسوز و گازوئ
  ٢  ‐  مجتمع  ٣١/٦/٨٤  ١/٣/٨٤  كارشناس  خوشنويسان

روش هاي كاهش مصرف سوخت در مشعل هاي گازي و 
  .گازوئيلي بصورت كارگاه آموزش ارائه گرديد

٩  
مشاوره در زمينه طراحي و ساخت و ايمني و 

  استانداردسازي تجهيزات پزشكي
گروه مهندسي 

  پزشكي
  ٤  ‐  مجتمع  ادامه دارد  ١٥/١/٨٠  دكتري

اندارد سازي تجهيزات پزشكي جهت شركت هاي است
  خصوصي و رفع مشكالت آنها

١٠  
چگونگي حفاظت و ايمني در تجهيزات 

  پزشكي
  ٤  ‐  مجتمع  ادامه دارد  ٧/٨٤  دكتري  نفيسي

ايمني و حفاظت در تجهيزات پزشكي مسئله مهمي است 
  كه تجربه آن در گروه وجود دارد

١١  
اده از كاليبراسيون تجهيزات پزشكي با استف
  دستگاه هاي تست تخصصي

  ٤  ‐  مجتمع و بيمارستان ها  ادامه دارد  ٩/٨٤  دكتري  نفيسي
كاليبراسيون تجهيزات پزشكي يكي از مشكالت اساسي 

  بيمارستان هاي كشور مي باشد
 

                                                      
   فناوري تجهيزات پزشكي‐٤ فناوري مواد و ساخت  ‐٣ فناوري تبديل انرژي و محيط زيست  ‐٢ فناوري مكاترونيك  ‐١ ١



   عملکرد واحدهای پژوهشی–                                                              فصل سوم                                                               ١٣٨٤               کارنامه عمومی سال 

 ١٨٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بخش چهارم
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  پژوهشکده بيوتکنولوژی

 ١٨١

  
   :مقدمه

 تأسيس شده اکنون به عنوان پژوهشکده بيوتکنولوژي به فعاليت خود ادامه مي دهد و در زمينه هاي مختلف بيوتکنولوژي نظير کنترل ١٣٦٣گروه بيوتکنولوژي که از سال 

آنزيم هاي صنعتي، کود بيولوژيک، تصفيه پسابهاي صنعتي، توليد رنگدانه هاي ميکروبي و بسياري زمينه هاي ديگر فعاليت نموده است و هم توليد انواع , بيولوژيک ماالريا 

  :  از دو قسمت تشکيل شده است ١٣٨٤اين پژوهشکده در سال . داراي يازده آزمايشگاه مختلف مي باشد,  عضو هيئت علمي  ٢٥اکنون با  

   بيوتکنولوژي شامل گروههاي تخصصي ، مرکز کلکسيون ميکروارگانيسمها و پايلوت بيوتکنولوژي پژوهشکده)الف

  . دهد يپژوهشکده کشاورزي سابق که در اين پژوهشکده ادغام و با مديريت واحد زير نظر گروه بيوتکنولوژي کشاورزي وظايف خود را انجام م) ب 

  

  

    گروههاي علمي ‐٣‐٤‐١جدول 

  کد   علمينام گروه  رديف
  ١  بيوتکنولوژي محيط زيست  ١
  ٢  بيوتکنولوژي پزشکي و صنايع داروئي  ٢
  ٣  بيوتکنولوژي کشاورزي  ٣
  ٤  نانو بيوتکنولوژي  ٤

  

  

  ي به تفکيک گروه علمي خالصه عملکرد پژوهش‐۳‐۴‐۲جدول

  ي نيمه صنعتيطرح ها  ي پژوهشيطرح ها
 منعقده يقراردادها

  با ساير دستگاهها
  يگروه علم

  خاتمه  متوقف  راکد  يجار  خاتمه  متوقف  راکد  يجار

 يطرح ها
  يتائيد

 يطرح ها
 استفاده يمتقاض

از تسهيالت 
  ياعتبار

  خاتمه  راکد  يجار

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۲  ۰  ۰  ۱  ۲  ۰  ۰  ۱  بيوتکنولوژي محيط زيست

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱  ۰  ۰  ۱  ۱  ۰  ۰  ۲  بيوتکنولوژي پزشکي و صنايع داروئي

  ۰  ۰  ۱  ۱  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱  ۴  بيوتکنولوژي کشاورزي

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  نانو بيوتکنولوژي

  ۰  ۰  ۱  ۱  ۰  ۳  ۰  ۰  ۲  ۳  ۰  ۱  ۷  جمع

  

  

  

  

 

  

    وضعيت نيروي انساني بر حسب حصيالت به تفکيک نوع استخدام‐۳‐۴‐۳جدول 



   عملکرد واحدهای پژوهشی–                            فصل سوم                                                                                                 ١٣٨٤               کارنامه عمومی سال 

  پژوهشکده بيوتکنولوژی

 ١٨٢

                   مدرک تحصيلي
 وضعيت استخدام

 جمع زير ديپلم ديپلم ليسانس فوق ليسانس دکتري

  ٣٣  ١  ١  ٥  ١٢  ١٤  سمير
  ٧  ١  ٣  _  ١  ٢  پيماني

  ٣  ‐  ١  ١  ١  ‐  قراردادي 
  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  مشاور
  ٤٣  ٢  ٥  ٦  ١٤  ١٦  جمع

  
  .  زير ديپلم مربوط به گروه کشاورزي بوده است١ ديپلم و ٣ ليسانس، ٣ فوق ليسانس، ٩ دکتر، ٥که از اين تعداد  •

  

  
    خدمات علمي و فني‐۳‐۴‐۴جدول

   فنيتعداد خدمات علمي و  

  کارشناسي
  مشاوره  گروه هاي علمي

  ساير  جشنواره
  آزمايش

  ۵  ۶  ۲۴  ‐  بيوتکنولوژي محيط زيست 

  ‐  ۲۱  ۴۲  ‐  بيوتکنولوژي پزشکي و صنايع داروئي 

  ‐  ۱۲  ۴۷  ‐  بيوتکنولوژي کشاورزي

  ‐  ‐  ۴  ‐  نانو بيوتکنوژي 

  ۵  ۳۹  ۱۱۷  ‐  جمع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  رد واحدهای پژوهشی عملک–                                                                                                                          فصل سوم   ٨٤               کارنامه عمومی سال

 ١٨٣

   نوينيپژوهشگاه فناوريها
  يژوهشکده بيوتکنولوژپ

   انجام شدهاقدامات  اهم وظايف

 ي و توسـعه ا    ي کاربرد ي پژوهش ي انجام طرح ها   ‐١
 ي تخصـص  ي در حـوزه هـا     يدر زمينه توسعه فنـاور    

  مرتبط

 بيان هدفمند کالسي تونين انساني در سلولهاي غده سيب زميني تراريخته  
  طيورتوليد آنزيم فيتاز به منظور اضافه کردن به جيره غذايي 
 طراحي و ساخت بيوفيلتر براي جذب سولفيد هيدروژن  
  S. erythraeaبررسي اثر پارامترهاي مهندسي بر توليد اريترومايسين توسط سويه  
 نيتروژن زدائي از پساب پتروشيمي به روش فيلم زيستي  
 بررسي توانمنديهاي بيوتکنولوژي خليج فارس براي توسعه صنايع بيوتکنولوژي دريا  
 توليد نيمه صنعتي اسيد الکتيکطرح  
 بررسي ميکرو بيولوژيکي تخمير زيتون و تعيين ارزش غذايي آن  
 بررسي روشهاي مبارزه با بيماري مرگ نارون  
 کشت بافت درخت فندق  
 شناسايي عوامل ازدياد بار ميکروبي شير و تدوين دستورالعمل هاي مربوطه 
 مان زخمهاي عفوني در درLucilia serecataاستفاده از الرو مگس  
  تعيين بهترين سطح انرژي و پروتئين جيره غذايي شتر مرغ در مراحل مختلف رشد و توليد 

شناســائي و کمــک بـه رفــع نيازهــاي  ,  بررسـي  ‐٢
  تحقيقاتي بخش صنعت در زمينه توسعه فناوري

 بررسي و امکان سنجي افزايش توليد الکل در کارخانجات الکل سازي پارچين  
  ، معاونت دام وزارت جهاد کشاورزي....ه دقيق و تدوين استراتژي گوشت قرمز و بررسي مطالع 

ــنعت و    ‐٣ ــش ص ــا بخ ــوب ب ــاط مطل ــاد ارتب  ايج
متخصصان و مبتکـران مراکـز علمـي و پژوهـشي و            
فراهم کردن امکانات الزم در جهـت تحقـق اهـداف           

  پژوهشکده

 طرح نيمه صنعتي توليد فرآورده هاي غذايي قارچي از سويا  
 ح نيمه صنعتي توليد الکتاتهاي مورد استفاده در صنايع داروييطر 

  

 کـاربردي بـا     – تدوين و ارائه آموزشهاي علمـي        ‐٤
پژوهشگاه و ساير پژوهشکده هـا      , همکاري سازمان   

  و دانشگاهها

 برگزاري کارگاه آموزشي انتقال ژن به گياه توسط آگروباکتريوم تومه فاسيانس  
 RT و PCR و PCRبرگزاري کارگاه آموزشي  
  با همکاري يونسکو در جزيره قشم Geobiotechnologyبرگزاري اولين کنفرانس منطقه اي  
 برگزاري کارگاه آموزشي کشت بافت گياهي 

  



  رد واحدهای پژوهشی عملک–                                                                                                                          فصل سوم   ٨٤               کارنامه عمومی سال

 ١٨٤

   نوينيپژوهشگاه فناوريها
  يژوهشکده بيوتکنولوژپ

   انجام شدهاقدامات  اهم وظايف

 انتشار کتب و نشريات علمي و پژوهشي مـرتبط          ‐٥
  با زمينه فعاليت

 چاپ و انتشار کتاب شبيه سازي و فناوري سلولهاي بنيادي 
 مقاله علمي در همايـشهاي داخلـي و   ٦٥و ارائه ) ISI مورد ٧(اله در مجالت علمي     مق ٢٥چاپ حدود    

 بين المللي
  

 بررسي مشکالت و پيش بيني نيازهاي پرسـنلي         ‐٦
و تجهيزاتــي پژوهــشکده و پيگيــري تــأمين آنهــا از 

  طريق مراجع ذيربط

ورد بـورس تحـصيلي     پيش بيني يا تامين نيازهاي آموزشي شامل دو مورد فرصت مطالعاتي و چهار مـ               
  اعضاء هيئت علمي

درخواست و پيگيري مکرر جهت تعيين وضعيت استخدامي پرسنل طرحي و همچنين تـامين نيـروي                 
 کارشناسي و خدماتي 

 ترميم و جايگزيني تجهيزات مستهلک شده موجود 
 تجهيز آزمايشگاه نانو بيوتکنولوژي  
 تجهيز بخشهاي بيولوژي ملکولي مرکز کلکسيون 
  ي آزمايشگاههاي موجود پژوهشکدهبروز رسان 

 ساير امور محوله از سوي رئيس سازمان و رئيس     ‐٧
  پژوهشگاه

سازماندهي و عملياتي کردن تشکيالت جديد با توجـه بـه تجميـع پژوهـشکده هـاي بيوتکنولـوژي و                     
 کشاورزي

 تدوين محورهاي پژوهشي گروههاي علمي و تصويب آن در پژوهشگاه  
 رحهاي تاييدي و پژوهشي و مقاالت جهت چاپ در مجالت علمي شرکت فعال در کارشناسي ط 
 ارائه پيشنهاد در تدوين آيين نامه ها، تعيين وظايف، تشکيالت سازمان 
 مشارکت و همکاري فعال در برگزاري جشنواره خوارزمي 
شرکت در جلسات کارشناسي، تدوين استراتژي و همکاريهـاي مـشترک بـا موسـسات و دانـشگاههاي            

 مختلف
ئه و پيگيري طرحهاي پژوهشي و نيمه صنعتي در راستاي فنـاوري هـاي نـوين بـا مراکـز خـارج از                       ارا 

 سازمان
 عضويت در کارگروه تخصصي سند ملي زيست فناوري و تدوين محورهاي عملياتي و اجرائي سند  

  

  
  



   عملکرد واحدهای پژوهشی–        فصل سوم                                                                                                                                                                                                                                 ٨٤کارنامه عمومی سال                

  بيوتکنولوژیپژوهشکده 

 ١٨٥

   اعضاي هيئت علمي‐٣‐٤‐٥جدول 

 رتبه علمي

ف
دي
ر

 

  پژوهشيگروه رشته تحصيلي مدرک تحصيلي  نام و نام خانوادگي
 استاد دانشيار استاديار مربي

تاريخ تبديل 
 وضعيت

  ١٣٦١    √      پزشکي  ميکروبشناسي پزشکي  دکتري  نسرين معظمي  ١

  ١٣٦٨    √      محيط زيست  بيوتکنولوژي  دکتري  مهناز مظاهري اسدي  ٢

  ١٣٧٠   √      محيط زيست  مهندسي شيمي  دکتري  خسرو رستمي  ٣

  ١٣٧٠      √    محيط زيست  بيوتکنولوژي  يدکتر  مهرداد آذين  ٤

  ١٣٧٣      √    پزشکي  بيوتکنولوژي  دکتري  مسعود فالح پور  ٥

  ١٣٧٣      √    پزشکي  بيوتکنولوژي  دکتري  محمد رضا بختياري  ٦

  ١٣٦٧      √    محيط زيست  مهندس شيمي  دکتري  محمد حيدريان  ٧

  ١٣٧٧      √    پزشکي  بيو تکنولوژي  دکتري  حميده افقي  ٨

  ١٣٦٩        √  پزشکي  دامپزشکي  دکتري  پژوهخسرو حسيني   ٩

  ١٣٧٩        √  پزشکي  علوم آزمايشگاهي  دکتري  فرزانه عزيز محسني  ١٠

  ١٣٦٩      √    پزشکي  بيوتکنولوژي  دکتري  سعيد ميردامادي  ١١

  ١٣٦٩        √  کشاورزي  خاکشناسي  فوق ليسانس  مهران کياني راد  ١٢

  ١٣٧٦        √  محيط زيست  ميکرو بيولوژي  فوق ليسانس  داوود زارع  ١٣



   عملکرد واحدهای پژوهشی–        فصل سوم                                                                                                                                                                                                                                 ٨٤کارنامه عمومی سال                

  بيوتکنولوژیپژوهشکده 

 ١٨٦

   اعضاي هيئت علمي‐٣‐٤‐٥جدول 

 رتبه علمي

ف
دي
ر

 

  پژوهشيگروه رشته تحصيلي مدرک تحصيلي  نام و نام خانوادگي
 استاد دانشيار استاديار مربي

تاريخ تبديل 
 وضعيت

  ١٣٧٧        √  محيط زيست  ميکرو بيولوژي  فوق ليسانس  عباس فرازمند  ١٤

  ١٣٧٨        √  محيط زيست  ميکرو بيولوژي  فوق ليسانس  جعفر همت  ١٥

          √  کشاورزي  باغباني  فوق ليسانس  کاظم کمالي  ١٦

  ١٣٦٠        √  کشاورزي  حشره شناسي  دانشور  محمد جواد قاسمي  ١٧

  ١٣٦٢      √    کشاورزي  حشره شناسي  کتريد  عباس ميراب زاده  ١٨

  ١٣٧٠        √  کشاورزي  حشره شناسي  فوق ليسانس  يداله لبافي  ١٩

  ١٣٦٢        √  کشاورزي  حشره شناسي  دانشور  عباسعلي نصرالهي  ٢٠

  ١٣٧٤      √    کشاورزي  حشره شناسي  دکتري  بهرام تفقدي نيا  ٢١

  ١٣٦٦      √    کشاورزي  باغباني  دکتري  بهزاد واعظ ليواري  ٢٢

  ١٣٦٨      √    کشاورزي  خاکشناسي  دکتري  احمد هاشم زاده  ٢٣

  ١٣٧١        √  کشاورزي  باغباني  فوق ليسانس  سيدعلي قائم مقامي  ٢٤

  ١٣٧٢      √    کشاورزي  ژنتيک و اصالح نژاد  دکتري  محمد رضا سنجابي  ٢٥
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  بيوتکنولوژیپژوهشکده 

 ١٨٧

  
  فرصتهاي مطالعاتي‐٣‐٤‐۶جدول 

  

  رديف
نام و نام خانوادگي استفاده 

  کننده
  يرتبه علم  رشته

موضوع يا عنوان فرصت 
  مطالعاتي

  مقصد
  صنعت/ مرکز تحقيقاتي /دانشگاه 

  تاريخ اعزام  کشور
مدت استفاده 

از فرصت 
  مطالعاتي

تعداد استفاده از 
فرصت مطالعاتي 

  تاکنون

  کانادا  دانشگاه رورکي  ‐  دانشيار  بيوتکنولوژي  مهناز مظاهري اسدي  ١
دي ماه 
١٣٨٣  

  ۱   ماه٩

  

  تحصيلي بورسهاي ‐٣‐٤‐٧جدول 

ف
ردي

 

  نام و نام خانوادگي
 استفاده کننده

 کشور دانشگاه محل تحصيل مقطع تحصيلي بورس رشته رتبه علمي
تاريخ شروع به 

 تحصيل
 مالحظات

    ١٣٨٣  ايران  تهران  دکتري  شيمي و حاصلخيزي خاک  مربي  مهران کياني راد  ١

  دکتري  ژنتيک مولکولي  مربي  عباس فرازمند  ٢
 پژوهشگاه ملي مهندسي

  ژنتيک
    ١٣٨٤  ايران

    ١٣٨٢  ايران  تهران  دکتري  علوم باغباني  مربي  کاظم کمالي  ٣

    ١٣٨٣  ايران  پژوهشگاه ملي مهندسي ژتيک  دکتري  ژنتيک مولکولي  مربي  جعفر همت  ٤

    ۱۳۸۴  رانيا  تهران  يدکتر  يوتکنولوژيب  يمرب   پژوهينيخسرو حس  ۵
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  بيوتکنولوژیپژوهشکده 

 ١٨٨

   طرح هاي پژوهشي‐٣‐٤‐٨جدول 

 وضعيت طرح نوع طرح تاريخ 
 نام مجري حعنوان طررديف

مدرک تحصيلي
پايانشروع مجري

تاريخ 
تمديد زمان

  اعتبار مالي
متوقفراکدجاريارجاعياجرايي )ميليون ريال(

  کد
 ١گروه

  توضيح/چکيده

١  
طراحي و ساخت بيوفيلتر براي جذب سولفيد 

  هيدروژن
    ١  ‐  ‐  √  ‐  √  ٩٠  ‐٨٦/ ٨٤٣/ ١٢  دکتريسيد محمد حيدريان

٢  
بيان هدفمند کالسي تونين انساني در سلولهاي غده

  سيب زميني تراريخته
    ٢  ‐  ‐  √  ‐  √  ١٦٠  ‐  ‐  ٨٤  دکتري  حميده افقي

٣  
  استفاده از الرو مگس 

Lucilia serecataدر درمان زخمهاي عفوني   
  ٣  ‐  ‐  √  ‐  √  ١٥٤  ‐٨٥/ ٦ ٨٤/ ٦  دکتري  عباس ميراب زاده

  وهشهاطرح مصوب سازمان پژ
 نشده است و مجري شخصاً قرارداد را امضاء 

  نموده است

    ٣  ‐  √  ‐  √  ‐  ١٠٥  ‐  ‐  ٦٤  دانشوري عباسعلي نصرالهلي  بررسي روشهاي مبارزه با بيماري مرگ نارون  ٤

    ٣  ‐  ‐  √  ‐  √  ٨٥/٩٣  ‐٨٥/ ٣ ٨٣/ ٣  فوق ليسانسسيد علي قائم مقامي  کشت بافت درخت فندق  ٥

٦  
ژي و پروتئين جيره غذايي تعيين بهترين سطح انر

  شتر مرغ در مراحل مختلف رشد و توليد
    ٣  ‐  ‐  √  √  ‐  ٦٥  ‐  ٨٦  ٨٣  ليسانس امير حسين احدي

٧  
توليد آنزيم فيتاز به منظور اضافه کردن به جيره 

  غذايي طيور
  ٢  ‐  ‐  √  ‐  √  ٧٠  ‐  ‐  ٨١  دکتريخسرو حسيني پژوه

اين طرح بايستي در سال پيش خاتمه پيدا مي 
  تکرده اس

٨  
شناسايي عوامل ازدياد بار ميکروبي شير و تدوين 

  دستورالعمل هاي مربوطه
  ٣  ‐  ‐  √  ‐  √  ٢٨  ‐  ٨٤  ٨٢  دکتري محمد رضا سنجابي

اين طرح بايستي در سال پيش خاتمه پيدا مي 
  کرده است

  
  

                                                           
  ی نانو بيوتکنولوژ‐۴ بيوتکنولوژی کشاورزی ‐۳ بيوتکنولوژی پزشکی و صنايع داروئی  ‐۲ بيوتکنولوژی محيط زيست  ‐۱  ١
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  بيوتکنولوژیپژوهشکده 

 ١٨٩

   طرح هاي نيمه صنعتي‐٣‐٤‐٩جدول 

 وضعيت طرح نوع طرح تاريخ 
 نام مجري عنوان طرحرديف

مدرک 
تحصيلي 
 مجري

 پايانشروع

 تمديدتاريخ
 زمان 

  اعتبار مالي
متوقفراکدجاريارجاعياجرايي)ميليون ريال(

  کد
 توضيح/چکيده١گروه

    ١  ‐  ‐ √ √  ‐  ٤٢٥  ‐  ٨٥/ ٨٣١/ ١٠فوق ليسانس   داوود زارع  توليد فرآورده هاي غذايي قارچي از سويا   ١

    ٢  ‐  ‐ √ √  ‐  ٦٠  ‐  ٨٥  ٨٣  دکتري   سعيد ميردامادي در صنايع داروييتوليد الکتاتهاي مورد استفاده  ٢

  

   طرح هاي خاتمه يافته‐۳‐۴‐۱۰جدول 

 نوع طرح
 نام مجري عنوان طرح رديف

 پژوهشي
نيمه 
 صنعتي

 تاريخ خاتمه
  اعتبار

 )ميليون ريال(

کد 
 نتايج ١گروه

١  
بررسي توانمنديهاي يوتکنولوژي خليج فارس 

  ه صنايع بيوتکنولوژي دريابراي توسع
    ٢  ٢٠٠  ٢٨/١٢/٨٤  ‐  √  نسرين معظمي

٢  
نيتروژن زدائي از پساب پتروشيمي به روش 

  فيلم زيستي
    ١  ١٦٠  ١/٩/٨٤  ‐  √  خسرو رستمي

٣  
بررسي و امکان سنجي افزايش توليد الکل در 

  کارخانجات الکل سازي پارچين
    ١  ٣٠٠  در حال خاتمه  √  ‐  مهرداد آذين

٤  
 پارامترهاي مهندسي بر توليد بررسي اثر

 S. erythraeaاريترومايسين توسط سويه 
    ١  ١٢٠  ٨٤/ ٣  √  ‐  سيد محمد حيدريان

٥  
بررسي ميکرو بيولوژيکي تخمير زيتون و 

  تعيين ارزش غذايي آن
    ١  ٥٩  ٩/١١/٨٤  ‐  √  فرزانه سالمي

    ٢  ٠٠٠/٢  در حال خاتمه  √  ‐  سعيد ميردامادي  طرح توليد نيمه صنعتي اسيد الکتيک  ٦

  

                                                           
  نانو بيوتکنولوژی‐۴ بيوتکنولوژی کشاورزی ‐۳ بيوتکنولوژی پزشکی و صنايع داروئی  ‐۲ بيوتکنولوژی محيط زيست  ‐۱ ١



   عملکرد واحدهای پژوهشی–        فصل سوم                                                                                                                                                                                                                                 ٨٤کارنامه عمومی سال                

  بيوتکنولوژیپژوهشکده 

 ١٩٠

   طرح هاي متقاضي استفاده از تسهيالت اعتباري ‐۳‐۴‐۱۱جدول 
  

  

  قراردادهاي منعقده با ساير دستگاهها‐۳‐۴‐۱۲جدول 

ف وضعيت قرارداد مشخصات دستگاه اجرايي
ردي

 

 نام مجري عنوان قرارداد
مدرک 

تحصيلي 
  نام دستگاه مجري

 )خصوصي/ دولتي (

سهم 
 دستگاه

مبلغ 
  قرارداد

  )ميليون ريال(

تاريخ 
 شروع

مدت 
قرارداد 

 راکد جاري )هما(
خاتمه 
 يافته

  کد
  ١گروه

 چکيده

١ 
بررسي مطالعه دقيق و تدوين استراتژي 

 ....گوشت قرمز و 
محمد رضا 
 سنجابي

 دکتري
معاونت دام وزارت 
 جهاد کشاورزي

٨٢ ٣٠٠ %١٠٠ ‐ √ ‐ 
در 

حال 
 خاتمه

٣ ‐ 

  

   مقاالت علمي ارائه شده‐٣‐٤‐١٣جدول 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجي داخلي
ردي

 

 عنوان مقاله
/ نام ارائه دهنده 
 ارائه دهندگان

مدرک 
 تحصيلي

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 چکيده ١گروه

  دکتري  مينسرين معظ  کاربرد بيوتکنولوژي در علوم فضا  ١
خرداد 
٨٤ 

    ٢  ‐  ‐  ‐  ‐  پژوهشکده هوا و فضا  _  ايران

                                                           
   نانو بيوتکنولوژی‐۴ بيوتکنولوژی کشاورزی ‐۳ بيوتکنولوژی پزشکی و صنايع داروئی  ‐۲ بيوتکنولوژی محيط زيست  ‐۱  ١ 

ف
ردي

  

  نام مجري  عنوان طرح
مدرک تحصيلي 

  مجري
تاريخ تصويب 

  طرح
  اعتبار مصوب

  )ميليون ريال(
  محل تأمين اعتبار

کد 
  چکيده  ۱گروه 

١  
بررسي و تهيه جيره کامل رشد گوساله به 

  منظور کاهش دوران شيرخوارگي
  ٣  صندوق  ٢٠٠  ١٣٨٣  ليسانس  سين احدياميرح

عدم اقدام مجري جهت دريافت وام و عمالً راکد 
  مانده است
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  بيوتکنولوژیپژوهشکده 

 ١٩١

   مقاالت علمي ارائه شده‐٣‐٤‐١٣جدول 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجي داخلي
ردي

 

 عنوان مقاله
/ نام ارائه دهنده 
 ارائه دهندگان

مدرک 
 تحصيلي

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 چکيده ١گروه

٢  
کاربرد فناوريهاي نوين در منابع 

  جديد انرژي
    ٢  ‐  ‐  ‐  ‐  شرکت ملي گاز ايران  ‐  ايران  ٨٤مهر   دکتري  نسرين معظمي

٣  Marine Biotechnology   
Development In IRAN 

  ‐  ايران  ٨٤آذر   دکتري  نسرين معظمي
مهندسي پژوهشگاه ملي 

  ژنتيک و فناوري زيستي
‐  ‐  ‐  ‐  ٢    

٤   New Pharmaceuticals  
From Marine Organisms 

 Feb  دکتري  معظمي
2006 

    ٢  ‐  ‐  ‐  ‐  دانشگاه سلطان قابوس  ‐  عمان

٥  

Immunotherapy of 
morphine addicts with 

and without 
immunodeficiency 

   نورزويان‐اکبرزاده 
   بختياري‐افشار

  ماديميردا
   واعظ‐فرهمند

 March  دکتري
2005 

    ٢  ‐  ‐  √  ‐  _  √  ايران

٦  Global change and 
biodiversity under stress 

  دکتري  ميردامادي

18 – 
23 

feb200
6 

    ٢  ‐  ‐  ‐  ‐  √  ‐  ايران

٧  

Comparison of Tobaco 
Etch virus and Tobaco 

Masaic virus in 
Enhancers for Expresion 
of Human Calcitonine 

Gene in Transgenic 
potato plant 

  افقي
  معظمي
  ايوانف

    ٢  ‐  √  ‐  ‐  ‐  √  سوئيس 2005  دکتري
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  بيوتکنولوژیپژوهشکده 

 ١٩٢

   مقاالت علمي ارائه شده‐٣‐٤‐١٣جدول 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجي داخلي
ردي

 

 عنوان مقاله
/ نام ارائه دهنده 
 ارائه دهندگان

مدرک 
 تحصيلي

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 چکيده ١گروه

٨   
Controlling Malaria, the 

vampire of Technological 
Age. 

    ٢  √  ‐  ‐  ‐  ‐ √  يونسکو 2005  دکتري  معظمي

٩  

Valatile constituents of 
Achillea pachycephala, 
A. oxyodonta and A. 

bieberteinii from IRAN 

نعمت ‐اسماعيلي
  روستائيان‐الهي

  مسعودي‐معظمي 
  بم آسيا

    ٢  ‐  √  ‐  ‐  ‐  √  آلمان 2005  دکتري

١٠  

Overiew of Novel 
Anticancer Drug Targets. 

Proceeding of the first 
International Sysposium 
of Molecular Technology 

    ٢  ‐  ‐  ‐  ‐  √ ‐  ايران 2005 دکتري  معظمي

١١  

Continuous degradation 
of Formaldehyde by 
Immobilized isolated 

bacteria 

  ميردامادي
  رجبي

  عزيز محسني
  اکبرزاده
  خليل زاده
  واعظ

  دکتري
 يکارشناس
  ارشد

March 
2005 

    ٢  ‐  ‐  ‐  ‐  √  ‐  اسپانيا

١٢   Screening of   Hexamine 
degrading bacteria  

 ‐ميردامادي
  محسنيرجبيعزيز 

  اکبر زاده
  فرهمند ‐خليل زاده

  دکتري
 يکارشناس
  ارشد

MAR
CH 

2005 
    ٢  ‐  ‐  ‐  ‐  √  ‐  اسپانيا
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  بيوتکنولوژیپژوهشکده 

 ١٩٣

   مقاالت علمي ارائه شده‐٣‐٤‐١٣جدول 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجي داخلي
ردي

 

 عنوان مقاله
/ نام ارائه دهنده 
 ارائه دهندگان

مدرک 
 تحصيلي

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 چکيده ١گروه

١٣  

Batch and feed batch 
production of L(+) Lactic 

acid by stirred Tank 
Reactor  

  ميردامادي
  عزيز محسني

  فرزي ‐رجبي
  شريفي

  دکتري
 يکارشناس
  ارشد

SEP 
2004  

    ٢  ‐  ‐  ‐  ‐  √  ‐  ايران

١٤  

Evaluation of optimized 
conditions of lactic acid 
production using taguchi 
method by Lactobacillus 

casei subsp 

  ميردامادي
  بيک محمدي
  رجبي

  عزيز محسني
  فرزي

  دکتري
 يکارشناس
  ارشد

SEP 
2004  

    ٢  ‐  ‐  ‐  ‐  √  ‐  ايران

١٥  
Lactic acid production by 

immobilized 
Lactobacillus casei subsp 

  ميردامادي
   رجبي‐فرزي 

  عزيز محسني
  شريفي

  دکتري
 يکارشناس
  ارشد

SEP 
2004  

    ٢  ‐  ‐  ‐  ‐  √  ‐  ايران

١٦  

Comparison of lactic acid 
production by free and 

immobilized 
lactobacillus casei 

  ميردامادي
  رجبي ‐ فرزي

  عزيز محسني
  شريفي

  دکتري
 يکارشناس
  ارشد

SEP 
2004  

  ٢  ‐  ‐  ‐  ‐  √  ‐  ايران

 
 
 
  

١٧    

Batch and fed batch 
production of L(+)lactic 

acid by lactobacillus 
casei subsp casei., in 

stired tank reactor 

  ميردامادي
 عزيز ‐رجبي 

  محسني
  شريفي‐فرزي 

  دکتري
 يکارشناس
  ارشد

SEP 
2004  

    ٢  ‐  ‐  ‐  ‐  √  ‐  ايران
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  بيوتکنولوژیپژوهشکده 

 ١٩٤

   مقاالت علمي ارائه شده‐٣‐٤‐١٣جدول 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجي داخلي
ردي

 

 عنوان مقاله
/ نام ارائه دهنده 
 ارائه دهندگان

مدرک 
 تحصيلي

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 چکيده ١گروه

١٨   

Recovery of L(+)-lactic 
acid by precipitation and 

anion exchange 
chromatography 

  ميردامادي
  بيک محمدي رجبي
  عزيز محسني

  دکتري
 يکارشناس
  ارشد

AUG 
2005 

  ‐  ايران

The 4th National 
Biotechnology 

Congress, 15-17 
August, 2005 
Kerman, Iran.  

‐  ‐  ‐  ‐  ٢    

١٩  

Fed batch production of 
L(+) lactic acid by 

Lactobacillus casei ssp. 
casei in stirred tank 

reactor(STR) 

  ميردامادي
  رجبي

  عزيز محسني

  دکتري
 يکارشناس
  ارشد

AUG 
2005 

  ‐  ايران

The 4th National 
Biotechnology 

Congress, 15-17 
August, 2005 
Kerman, Iran.  

‐  ‐  ‐  ‐  ٢    

٢٠  

Utilization of molasses 
for economical L(+) 

lactic acid production by 
fed- batch fermentation 

of  lactic acid by 
Lactobacillus casei ssp 

  ميردامادي
  بيک محمدي رجبي
  عزيز محسني

  دکتري
 يکارشناس
  ارشد

AUG 
2005 

  ‐  ايران

٠ The 4th National 
Biotechnology 

Congress, 15-17 
August, 2005 
Kerman, Iran.  

‐  ‐  ‐  ‐  ٢    

٢١  
Self-sterification of lactic 

acid and effect of CO2 
and H+ 

  ميردامادي
  رجبي

  عزيز محسني

  دکتري
 يکارشناس
  ارشد

AUG 
2005 

  ‐  ايران

The 4th National 
Biotechnology 

Congress, 15-17 
August, 2005 
Kerman, Iran.  

‐  ‐  ‐  ‐  ٢    

٢٢  

Stability of Aspergillus 
ficuum phytase in 

different preservation 
methods and its 

formulation with bran for 
adding to poultry diet 

  حسيني پژوه
   ميردامادي‐شريفي 

  عزيز محسني

  دکتري
  

AUG 
2005 

  ‐  ايران

The 4th National 
Biotechnology 

Congress, 15-17 
August, 2005 
Kerman, Iran.  

‐  ‐  ‐  ‐  ٢    
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  بيوتکنولوژیپژوهشکده 

 ١٩٥

   مقاالت علمي ارائه شده‐٣‐٤‐١٣جدول 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجي داخلي
ردي

 

 عنوان مقاله
/ نام ارائه دهنده 
 ارائه دهندگان

مدرک 
 تحصيلي

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 چکيده ١گروه

٢٣  
Optimization of phytase 

production by 
Aspergillus ficcium. 

  حسيني پژوه
   ميردامادي‐شريفي 

  عزيز محسني
 SEP  دکتري

2004 
  ‐  ايران

The 4th National 
Biotechnology 

Congress, 15-17 
August, 2005 
Kerman, Iran.  

‐  ‐  ‐  ‐  ٢    

٢٤  

Partial purification and 
catalytic characterization 

of phytase enzyme of 
Aspergillus ficcum 

  حسيني پژوه
   ميردامادي‐شريفي 

  عزيز محسني
 SEP  دکتري

2004 
  ‐  ايران

The 4th National 
Biotechnology 

Congress, 15-17 
August, 2005 
Kerman, Iran.  

‐  ‐  ‐  ‐  ٢    

٢٥   

Microbial Production  
of testosterone and 

testololactone in the 
culture of   Aspergillus 

terreus  

 ‐فرامرزي 
  طباطبائي

    شريفي‐اميني 
  عزيز محسني

   امير اميني‐زريني 

  دکتري
 يکارشناس
  ارشد

OCT2
004 

‐  

World 
Journal of 
Microbiolo

gy and 
Biotechnolo
gy, 20: 657-

660.  

‐  ‐  ‐  √ ‐  ٢    

٢٦  

Biotransformation of 
hydrocortisone by a 

natural isolate of Nostoc 
muscorum  

   عربي‐طباطبائي 
   قاسمي‐فرامزي 
   شکروي‐اميني 

  عزيز محسني

  دکتري
 يکارشناس
  ارشد

2004 ‐  
Phytochemi

stry, 65: 
2205-2209 

‐  ‐  ‐  √ ‐  ٢    

٢٧  

Isolation of bacteria able 
to metabolize high 
consentrations of 

formaldehyde  

   رجبي‐ميردامادي 
 –يل زادهخل

   اکبرزاده‐نوروزيان
  عزيز محسني

  دکتري
 يکارشناس
  ارشد

2005 ‐  

World 
Journal of 
Microbiolo

gy and 
Biotechnolo

gy, 21: 
1299-1301.  

‐  ‐  ‐  √ ‐  ٢    
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  بيوتکنولوژیپژوهشکده 

 ١٩٦

   مقاالت علمي ارائه شده‐٣‐٤‐١٣جدول 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجي داخلي
ردي

 

 عنوان مقاله
/ نام ارائه دهنده 
 ارائه دهندگان

مدرک 
 تحصيلي

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 چکيده ١گروه

٢٨  

Sensitivity, specificity, 
accuracy , and evaluation 

  of modified rapid 
Urease kite  on clinical 
diagnosis of H. pylori 

  واعظ
  ميردامادي

 ايران ‐  دکتري

J of  
medical 
science, 
Ghazvin 

University, 
In Press 

‐ ‐  √ ‐ ‐  ٢    

٢٩  
Isolation and 

Identification of Iraianian 
 native yoghurt 

  پور احمد
  مظاهري اسدي
  ميردامادي

  ايران  ‐  دکتري

.,Pajouhesh 
and 

Sazandegi 
No 65 pp: 

42-48 ,  

‐ ‐  √ ‐ ‐  ٢    

٣٠   

Human Therapeutic 
Morphine Vaccine: 

Safety and 
Immunogenicity 

   نوروزيان‐اکبرزاده 
 ‐ميردامادي
  بختياري

   فرهمند‐افشار 
   عمادزاده‐واعظ

   صفوي‐مفيديان 

  دکتري
 يکارشناس
  ارشد

March 
2005 

  ‐  اسپانيا

International 
conference on 

environmental , 
industrial and applied 

microbiology 
(-BioMicroWorld

) 2005, Badajoz, 
Spain , 15-18  March 

2005.  

‐  ‐  ‐  ‐  ٢    

٣١  
Determination of Lf/ml 
(Limes Flocculation) 
Morphine Vaccine 

   نوروزيان‐اکبرزاده
 ‐داماديمير

  بختياري
   فرهمند‐افشار
   عمادزاده‐واعظ

   صفوي‐مفيديان

  دکتري
 يکارشناس
  ارشد

March 
2005 

  ‐  اسپانيا

International 
conference on 

environmental , 
industrial and applied 

microbiology 
(-roWorldBioMic

) 2005, Badajoz, 
Spain , 15-18  March 

2005  

‐  ‐  ‐  ‐  ٢    
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   عملکرد واحدهای پژوهشی–        فصل سوم                                                                                                                                                                                                                                 ٨٤کارنامه عمومی سال                

  بيوتکنولوژیپژوهشکده 

 ١٩٧

   مقاالت علمي ارائه شده‐٣‐٤‐١٣جدول 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجي داخلي
ردي

 

 عنوان مقاله
/ نام ارائه دهنده 
 ارائه دهندگان

مدرک 
 تحصيلي

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 چکيده ١گروه

٣٢  

Immunological and 
microbiological study of 

abortion samples for 
serotype determination of 
Listeria monocytogenes 

in Iran 

  Apr  دکتري  ميردامادي
2005 

  ‐  دانمارک

15th European 
Congress of Clinical 

Microbiology and 
Infectious Diseases 

(ECCMID).Tuesday, 
April 05, 2005  

‐  ‐  ‐  ‐  ٢    

٣٣  

Optimization and large 
scale production of 
monovalent  and 

monospecific antisera of  
  for serodiagnostic of 

whole Enteropathogenic 
Escherichia coli 

serotypes 

  زاده اکبر‐واعظ
   اصالني‐نوروزيان
 چيني ‐ابوالحسني
  کار

 ‐ميردامادي 
  فرهمند

 Aug  دکتري
2005 

  ‐  ايران

13th Iranian Biology 
Conference and First 

International 
Conference of 

Biology . Guilan 
university , Rasht , 
20-24 August 2005. 

‐  ‐  ‐  ‐  ٢    

٣٤   

Modification on 
absorption steps for 

monospecific antiserum 
production in large scale 

   اکبرزاده‐واعظ 
   اصالني‐نوروزيان

   ‐ابوالحسني
  چيني کار

   فرهمند‐ميردامادي

 March  دکتري
2005 

  ‐  اسپانيا

International 
conference on 

environmental , 
industrial and applied 

microbiology 
(-BioMicroWorld

) 2005, Badajoz, 
Spain , 15-18  March 

2005.  

‐  ‐  ‐  ‐  ٢    

٣٥  

Survey of production of 
L(+)Lactic acid by 

Lactobacilli and 
immprovment of 

production by 
Lactobacillus casei subsp 

   رجبي‐ميردامادي 
  بيک محمدي
  عزيز محسني

 Aug  دکتري
2005 

  ‐  ايران

13th Iranian Biology 
Conference and First 

International 
Conference of 

Biology . Guilan 
university , Rasht , 
20-24 August 2005. 

‐  ‐  ‐  ‐  ٢    
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  بيوتکنولوژیپژوهشکده 

 ١٩٨

   مقاالت علمي ارائه شده‐٣‐٤‐١٣جدول 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجي داخلي
ردي

 

 عنوان مقاله
/ نام ارائه دهنده 
 ارائه دهندگان

مدرک 
 تحصيلي

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 چکيده ١گروه

٣٦  Evaluation of immune 

  اکبرزاده‐فرهمند 
 ‐نوروزيان
  ميردامادي

   عباسي‐واعظ

 Sep  دکتري
2005 

  ‐  ايران

8th Iranian Congress 
of Biochemistry and 
First International 

Congress of 
Biochemistry and 

Molecular Biology ., 
September 11-15 
2005  , Tarbiat 

Modaress University  

‐  ‐  ‐  ‐  ٢    

٣٧  

The roll of partially 
purification in 

characteristics of 
Nonspecific Antisera 

   اکبرزاده‐واعظ 
   اصالني‐نوروزيان

   ‐ابوالحسني
  چيني کار

   فرهمند‐ميردامادي

 Apr  دکتري
2005 

  ‐  دانمارک

15th European 
Congress of Clinical 

Microbiology and 
Infectious Diseases 

(ECCMID).Tuesday, 
April 05, 2005  

‐  ‐  ‐  ‐  ٢    

٣٨  

The influence of biopsy 
specimens washing 

before rapid urease test  
on Helicobacter pylori 

diagnosis 

   اکبرزاده‐واعظ
   اميني‐نوروزيان 

   جيحونيان‐خدمت 
   فرهمند‐ميردامادي

  

 Apr  دکتري
2005 

  ‐  دانمارک

15th European 
Congress of Clinical 

Microbiology and 
Infectious Diseases 

(ECCMID).Tuesday, 
April 05, 2005  

‐  ‐  ‐  ‐  ٢    

٣٩   
دنيتريفيکاسيون پسآب با استفاده 
 از سودو موناس آئووژينوناس

  زهرا اصفهاني
  خسرو رستمي
  آنجال ليبره

 يکارشناس
ارشد 
  دکتري

  

  ‐  ايران ٨٤آذر 
 ياولين کنفرانس بين الملل
  علوم بيولوژيک

‐  ‐  ‐  ‐  ١    
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  بيوتکنولوژیپژوهشکده 

 ١٩٩

   مقاالت علمي ارائه شده‐٣‐٤‐١٣جدول 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجي داخلي
ردي

 

 عنوان مقاله
/ نام ارائه دهنده 
 ارائه دهندگان

مدرک 
 تحصيلي

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 چکيده ١گروه

٤٠  

Lipoxy genase – 1 Moss 
Tronsfer coefficient in 
Aqueous two – phase 
system using spray 
Extraction colamn 

 Oct  دکتري  خسرو رستمي
2005 

  آمريکا

Industrial 
Engeneerin
g Chemistry 
 Research 

‐  -  -  √  -  ١    

٤١  
ساکارومايسين سرويزيه يا الهه  

  تندرستي
  دکتري  خسرو رستمي

ارديبهش
 ٨٤ت 

    ١ ‐ ‐ √ ‐ ‐ خمير مايه ايران

٤٢  
( مقدمه اي بر فرآيند توليد مالس 

و کاربرد آن در ) طالي  قهوه اي
  صنايع تخميري

    ١  ‐  ‐  √  ‐  ‐  خمير مايه  ايران  ٨٤دي   دکتري  خسرو رستمي

٤٣  
تخليص و تعيين ويژگيهاي آنزيم 
 اوره آز توليد شده توسط قارچ
A. niger PTCC 5011 

  محمدرضا بختباري
  مسعود فالح پور

  ‐  ايران  ٨٤داد مر  دکتري

 يش ملين همايچهارم
 ي اسالمي جمهوريوتکنولوژيب

 ٨٤ مرداد‐ کرمان‐رانيا
 

‐  ‐  ‐  ‐  ٢    

٤٤  

Medium optimization for 
urease Production  by 

erthogonal array designs 
for urease  production by 

A. niger PTCC 5011 

  محمدرضا بختباري
  مسعود فالح پور

  ‐  انمارکد 2006  دکتري
 يين کنگره اروپايدوازدهم

 ٣٠ در دانمارک يوتکنولوژيب
 ١٣٨٤ور ي شهر٢مرداد تا 

‐  ‐  ‐  ‐  ٢    

٤٥   

Medium optimization for 
urease Production  by 

erthogonal array designs 
for urease  production by 

A. niger PTCC 5011 

  محمدرضا بختباري
  مسعود فالح پور

  انگليس 2006  دکتري

ژورنال 
(118(2005)
S41)Biotec

hnology 

‐  ‐  ‐  √  ‐  ٢    
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  بيوتکنولوژیپژوهشکده 

 ٢٠٠

   مقاالت علمي ارائه شده‐٣‐٤‐١٣جدول 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجي داخلي
ردي

 

 عنوان مقاله
/ نام ارائه دهنده 
 ارائه دهندگان

مدرک 
 تحصيلي

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 چکيده ١گروه

  ايران ٨٤  دکتري  محمد رضا بختياري  ١پرسش و پاسخ در هماتولوژي    ٤٦
تشخيص 
  يآزمايشگاه

‐  ‐  √ ‐  ‐  ٢    

  ايران ٨٤  دکتري  محمد رضا بختياري ٢پرسش و پاسخ در هماتولوژي   ٤٧
تشخيص 
 يآزمايشگاه

‐  ‐  √ ‐  ‐  ٢    

٤٨  
ه مرجع براي تعيين فاصل

 ليپيدهاي خون
  ‐  ايران ٨٤بهمن   دکتري  محمد رضا بختياري

ت يفين کنگره ارتقاء کيچهارم
ص ي تشخيشگاهيخدمات آزما

 و ي دانشگاه علوم پزشکيطب
 ران ي اي درمانيخدمات بهداشت

‐  ‐  ‐  ‐  ٢    

  ‐  ايران ٨٤بهمن   دکتري  محمد رضا بختياري  آشنايي با کاربردهاي پزشکي نانو  ٤٩

ت يفين کنگره ارتقاء کيمچهار
ص ي تشخيشگاهيخدمات آزما

 و ي دانشگاه علوم پزشکيطب
ران ي اي درمانيخدمات بهداشت

‐  ‐  ‐  ‐  ٢    

  ‐  ايران ٨٤بهمن   دکتري  مسعود فالح پور  آشنائي با مفاهيم پزشکي نانو  ٥٠

ت يفين کنگره ارتقاء کيچهارم
ص ي تشخيشگاهيخدمات آزما

 و ي دانشگاه علوم پزشکيطب
ران ي اي درمانيمات بهداشتخد

‐  ‐  ‐  ‐  ٢    

                                                           
   نانو بيو تکنولوژی‐۴ بيوتکنولوژی کشاورزی ‐۳ئی   بيوتکنولوژی پزشکی و صنايع دارو‐۲ بيوتکنولوژی محيط زيست  ‐۱  ١  
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  بيوتکنولوژیپژوهشکده 

 ٢٠١

   مقاالت علمي ارائه شده‐٣‐٤‐١٣جدول 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجي داخلي
ردي

 

 عنوان مقاله
/ نام ارائه دهنده 
 ارائه دهندگان

مدرک 
 تحصيلي

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 چکيده ١گروه

٥١   
بهينه سازي انتقال ژن به گياه 
ارکيده دندروبيوم سونيا بواسطه 

  آگروباکتريوم
  ‐  ايران  ٨٤مرداد   دکتري  حميده افقي

ت يفين کنگره ارتقاء کيچهارم
ص ي تشخيشگاهيخدمات آزما

 و ي دانشگاه علوم پزشکيطب
ران ي اي درمانيخدمات بهداشت

‐  ‐  ‐  ‐  ٢    

٥٢  
بررسي تنوع سوماتيک در خرما از 

   مارکرهاRAPDطريق 
 Aug  دکتري  حميده افقي

2005 
کره 
  جنوبي

‐  

13th International 
Conference of 

Women Engineers 
and Scientists, Seoul 

Korea Aug 2005  

‐  ‐  ‐  ‐  ٢    

٥٣  

مطالعه پايداري ژنتيکي گياه 
خرماي تکثير يافته از طريق کشت 

فت و مقايسه با پايه هاي مادري با
 RAPDاز طريق 

 July  دکتري  حميده افقي
2005 

 July , 2005 23-17  ‐  اتريش
Vienna, Austria .  

‐  ‐  ‐  ‐  ٢    

٥٤  
Genetic stability of 
Micro propagated 

plantlets in date palm 

  اشراقي ضرغامي
  افقي

 يکارشناس
ارشد 
  دکتري

  
‐ 

  ايران

Journal Of 
Science, 
Islamic 

Republic of 
Iran, 16(4) : 

311-315 
2005  

‐  ‐  √  ‐  ‐  ٢    

٥٥  

بررسي پايداري آنزيم فيتاز توليد 
شده توسط قارچ آسپرژيلوس 

فيکوم در شرايط مختلف نگهداري 
  و فرموله کردن آن

  حسيني پژوه
 ميردامادي  ‐شريفي 

  محسني
  ‐  ايران  ٨٤مرداد   دکتري

 يش ملين همايچهارم
 ي اسالمي جمهوريوتکنولوژيب

  ٨٤ مرداد‐ کرمان‐رانيا
‐  ‐  ‐  ‐  ٢    

                                                           
   نانو بيو تکنولوژی‐۴ بيوتکنولوژی کشاورزی ‐۳ بيوتکنولوژی پزشکی و صنايع داروئی  ‐۲ بيوتکنولوژی محيط زيست  ‐۱  ١  
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  بيوتکنولوژیپژوهشکده 

 ٢٠٢

   مقاالت علمي ارائه شده‐٣‐٤‐١٣جدول 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجي داخلي
ردي

 

 عنوان مقاله
/ نام ارائه دهنده 
 ارائه دهندگان

مدرک 
 تحصيلي

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 چکيده ١گروه

٥٦  
تغييرات شيميائي و ميکرو 

بيولوژيکي زيتون ماترانيال درطي 
  تخمير با شرايط هوادهي

   داوودي‐سالمي 
 علي ‐شيخي نزاد
  نسب

 يکارشناس
  ارشد

  ‐  ايران  ٨٤مرداد 
 يش ملين همايچهارم

 ي اسالمي جمهوريوتکنولوژيب
  ٨٤د مردا‐ کرمان‐رانيا

‐  ‐  ‐  ‐  ١    

٥٧   

بررسي تغييرات فيزيکو شيميائي 
زيتون ماترانيال در طي تخمير با 
شرايط هوادهي و تعيين ارزش 

  غذائي آن

  سالمي
 يکارشناس
  ارشد

  ‐  ايران  ٨٤آذر 
 علوم ين الملليش بيهما

 راني ايستيز
‐  ‐  ‐  ‐  ١    

٥٨  
بررسي آلودگي پسابهابي صنعتي 
 واحد و کارگاههاي آبکاري استان

  اصفهان
  عباس فرازمند

 يکارشناس
  ارشد

  ايران  ٨٤
مجله آب و 

فاضالب شماره 
٥٥   

‐  ‐  √  ‐  ‐  ١    

٥٩  
استفاده از زهر زنبور عسل در 
  درمان بيماريهاي صعب العالج

    ٣  ‐  ‐  ‐  ‐   اروميه–سمينار زنبور عسل   ‐  ايران  ٨٤تير   دکتري  عباس  ميراب زاده

٦٠  

ارزيابي حسي توفوي توليد شده از 
ا با استفاده از اسانسهاس سوي

مختلف و تهيه غذاي تخميري 
  تهيه از او  کارا

  داوود زارع
  تهمينه تقي زاده

 يکارشناس
  ارشد

  ‐  ايران  ٨٤مرداد 

 يش ملين همايچهارم
 ي اسالمي جمهوريبيوتکنولوژ

 ٨٤ مرداد‐ کرمان‐رانيا
  

‐  ‐  ‐  ‐  ١    

٦١  
مقايسه چند سويه مخمرنان از 
ند لحاظ ميزان رشد ومصرف ق

  محيط کشت

  مهرداد آذين
  جميله نوروزي
  داوود زارع

  دکتري
 يکارشناس
  ارشد

شهريور 
٨٤  

  ‐  ايران
 يسيزدهمين کنفرانس سراسر

  يزيست شناس
  گيالن

‐  ‐  ‐  ‐  ١    

                                                           
  نو بيو تکنولوژی نا‐۴ بيوتکنولوژی کشاورزی ‐۳ بيوتکنولوژی پزشکی و صنايع داروئی  ‐۲ بيوتکنولوژی محيط زيست  ‐۱  ١  
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  بيوتکنولوژیپژوهشکده 

 ٢٠٣

   مقاالت علمي ارائه شده‐٣‐٤‐١٣جدول 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجي داخلي
ردي

 

 عنوان مقاله
/ نام ارائه دهنده 
 ارائه دهندگان

مدرک 
 تحصيلي

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 چکيده ١گروه

  داوود زارع  بيوپالستيکها و شيمي سبز  ٦٢
 يکارشناس
  ارشد

  ايران  ٨٤آبان 
 ي شيميمهندس

  ايران
‐  ‐  √  ‐  ‐  ١    

٦٣   

تينو ليتيک توليد مقايسه آنزيم پک
شده توسط سويه قارچ 

Aspergillus sp   در سيستم 
  هاي تخميري مختلف

  علي شيخي نژاد
  نسرين معظمي
  محمد حيدريان
  فرداد هرمزي
  ميرحسيني

  ‐  ايران  ٨٤مرداد   دکتري
 يش ملين همايچهارم
 ي اسالمي جمهوريبيوتکنولوژ

  ٨٤ مرداد‐ کرمان‐رانيا
‐  ‐  ‐  ‐  ١    

٦٤  Comparison of some 
species of  Bakersyeast 

  مهرداد آذين
  جميله نوروزي
  داوود زارع

  فاطمه عالم پور

  دکتري
 يشناسکار

  ارشد

شهريور 
٨٤ 

 ‐ ايران
 يسيزدهمين کنفرانس سراسر

  يزيست شناس
 گيالن

‐ ‐ ‐ ‐ ١    

٦٥  

Comparison of some 
industrial species of  

Bakers yeast in 
production  of  trehalone 

  مهرداد
  آذين

  دکتري
  شهريور
٨٤  

  ‐  ايران
 يهشتمين کنگره سراسر

 ي دانشگاه ازاد اسالميبيولوژ
  کرج–

‐  ‐  ‐  ‐  ١    

٦٦  
بررسي تيمار آنزيمي در بهبود 
  فرايند قند گيري از خرما

  فاطمه زارع
  مهرداد آذين
  هوشنگ نيکپور

  محمد تقي مظلومي

 يکارشناس
  ارشد
  دکتري

  ‐  ايران  ٨٤مرداد 
 يش مليهمان يچهارم
 ي اسالمي جمهوريبيوتکنولوژ

  ٨٤ مرداد‐ کرمان‐رانيا
‐  ‐  ‐  ‐  ١    

                                                           
   نانو بيو تکنولوژی‐۴ بيوتکنولوژی کشاورزی ‐۳ بيوتکنولوژی پزشکی و صنايع داروئی  ‐۲ بيوتکنولوژی محيط زيست  ‐۱  ١  



   عملکرد واحدهای پژوهشی–        فصل سوم                                                                                                                                                                                                                                 ٨٤کارنامه عمومی سال                

  بيوتکنولوژیپژوهشکده 

 ٢٠٤

   مقاالت علمي ارائه شده‐٣‐٤‐١٣جدول 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجي داخلي
ردي

 

 عنوان مقاله
/ نام ارائه دهنده 
 ارائه دهندگان

مدرک 
 تحصيلي

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 چکيده ١گروه

٦٧  
 Luciliaاستفاده از الرو مگس  

sericata در درمان زخمهاي 
  عفوني

 ‐جان نثاري 
  ميرابزاده

    شريفي‐مشايخي 

  دکتري
 يکارشناس
  ارشد

  ‐  ايران  ٨٤اسفند
 طب يسومين کنگره سراسر

 ٨٤ اسفند ١٥‐١٣ ينظام
‐  ‐  ‐  ‐  ٣    

٦٨   
درمان زخمهاي عفوني با الرو 

  مگس

 ‐جان نثاري
  ميرابزاده

   شريفي‐مشايخي 

  دکتري
 يکارشناس
  ارشد

شهريور
٨٤  

    ٣  ‐  ‐  √  ‐  ‐   امروزيپزشک  ايران

٦٩  

Tlu effect pof herbal 
medicine (RHAM) on 
onimal clermetic and 

clow infection treatment 

   سنجابي‐احدي 
  ي قهرمان‐معيني 

  يکارشناس
  دکتري

5 – 8 
June 
2005 

 56th Annual meethng  ‐  سوئد
of EAAP 

‐  ‐  ‐  ‐  ٣    

٧٠  

Relationaship of somatic 
cell count and udder 

confermetion trouts in 
Iranian Holestein 

   قلي بيگي‐سنجابي
   لواف‐ترشيزي 

  دکتري
5 – 8 

Jane 
2005 

 56th Annual meethng  ‐  سوئد
of EAAP  

_  ‐  ‐  ‐  ٣    

٧١  
اثر تنظيم کننده هاي رشد 

برکشت درون شيشه اي ريز نمونه 
  درخت نر ژينکو بيلوبا

  قائم مقامي
  واعظ ليواري

 يکارشناس
  ارشد
  دکتري

  ‐  ايران  ٨٤آبان 
 يچهارمين کنگره علوم باغبان

  ايران
 ٨٤ آبان ١٩‐١٧

‐  ‐  ‐  ‐  ٣    

٧٢  
بررسي اثر سوين برتنک شيميايي 

  سيب
  ‐  ايران 2005  دکتري  واعظ ليواري

 يچهارمين کنگره علوم باغبان
  ايران

 ٨٤ آبان ١٩‐١٧
‐  ‐  ‐  ‐  ٣    

                                                           
   نانو بيو تکنولوژی‐۴ بيوتکنولوژی کشاورزی ‐۳ بيوتکنولوژی پزشکی و صنايع داروئی  ‐۲ بيوتکنولوژی محيط زيست  ‐۱  ١  



   عملکرد واحدهای پژوهشی–        فصل سوم                                                                                                                                                                                                                                 ٨٤کارنامه عمومی سال                

  بيوتکنولوژیپژوهشکده 

 ٢٠٥

   مقاالت علمي ارائه شده‐٣‐٤‐١٣جدول 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجي داخلي
ردي

 

 عنوان مقاله
/ نام ارائه دهنده 
 ارائه دهندگان

مدرک 
 تحصيلي

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 چکيده ١گروه

٧٣  
بررسي تکثير و توليد آنتوريوم 
آندرانوم از طريق سيستم کشت 

  بافت
  ‐  ايران 2005  دکتري  واعظ ليواري

 يچهارمين کنگره علوم باغبان
  ايران

 ٨٤ آبان ١٩‐١٧
‐  ‐  ‐  ‐  ٣    

٧٤   
 روي ثير مصرفي سموم برأت

  کودکان
    ٣  ‐  ‐  ‐  ‐ همايش مديريت مصرف سموم  ‐  ايران  ٨٤  دانشور  عباسعلي نصرالهي

٧٥  
استفاده از زهر زنبور عسل در 
  درمان بيماريهاي صعب العالج

    ٣  ‐  ‐  ‐  ‐   اروميه–سمينار زنبور عسل   ‐  ايران  ٨٤تير   دکتري  عباس  ميراب زاده

٧٦  
تعيين غلظت در ترکيب هورمورني 

ي کشت درون شيشه مناسب برا
  اي ريز نمونه درخت بالغ ژينکو

  قائم مقامي
  لبافي

 يکارشناس
  ارشد

فروردين 
٨٤  

  ايران
 و يعلوم کشاورز

  منابع طبيعي
‐  ‐  √  ‐  ‐  ٣    

٧٧  
بررسي اثر سيتوکنينها بر پرآوري 

  گياه زينتي آنتوريوم
  واعظ ليواري
  مرادي

 2006  دکتري
کره 
  جنوبي

‐  
بيست و هفتمين کنگره بين 

  ي باغبانيللالم
‐  ‐  ‐  ‐  ٣    

٧٨  
Invitro rooting of hybrid 

(Pranus Dalcisxprnus 
persica) 

  ‐  ايران  2005  دکتري  واعظ ليواري
چهارمين سمپوزيوم بين 

   پسته و باداميالملل
 ٨٤ خرداد ٤‐١

‐  ‐  ‐  ‐  ٣    

                                                           
   نانو بيو تکنولوژی‐۴ بيوتکنولوژی کشاورزی ‐۳ بيوتکنولوژی پزشکی و صنايع داروئی  ‐۲وژی محيط زيست   بيوتکنول‐۱  ١  



   عملکرد واحدهای پژوهشی–        فصل سوم                                                                                                                                                                                                                                 ٨٤کارنامه عمومی سال                

  بيوتکنولوژیپژوهشکده 

 ٢٠٦

   مقاالت علمي ارائه شده‐٣‐٤‐١٣جدول 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجي داخلي
ردي

 

 عنوان مقاله
/ نام ارائه دهنده 
 ارائه دهندگان

مدرک 
 تحصيلي

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 چکيده ١گروه

٧٩  

Consideration and study 
for changing of growth 

pattern of pistachios root 
form nursery to farm 

  ‐  ايران 2005  دکتري  واعظ ليواري
چهارمين سمپوزيوم بين 

   پسته و باداميالملل
 ٨٤ خرداد ٤‐١

‐  ‐  ‐  ‐  ٣    

٨٠   

Consideration and study 
for changing growth 

pattern of pistachios root 
for increasing  efficeney 

  ‐  ايران 2005  دکتري  واعظ ليواري
ين سمپوزيوم بين چهارم
   پسته و باداميالملل
 ٨٤ خرداد ٤‐١

‐  ‐  ‐  ‐  ٣    

٨١  
Effect of storage  

conditions on Quality of 
pistachio nuts 

  ‐  ايران 2005  دکتري  واعظ ليواري
چهارمين سمپوزيوم بين 

   پسته و باداميالملل
 ٨٤ خرداد ٤‐١

‐  ‐  ‐  ‐  ٣    

٨٢  
In fluence of packages 
material and condittons 

of shelf life on  Pistachio 
  ‐  ايران 2005  دکتري  واعظ ليواري

چهارمين سمپوزيوم بين 
   پسته و باداميالملل
 ٨٤ خرداد ٤‐١

‐  ‐  ‐  ‐  ٣    

٨٣  Moisture sorption isot 
herm of pistachio nuts 

  ‐  ايران 2005  دکتري  واعظ ليواري
چهارمين سمپوزيوم بين 

  دام پسته و بايالملل
  ٨٤ خرداد ٤‐١

‐  ‐  ‐  ‐  ٣    

٨٤  Air drying characteristic 
of pistachio hats 

  ‐  ايران 2005  دکتري  واعظ ليواري
چهارمين سمپوزيوم بين 

   پسته و باداميالملل
 ٨٤ خرداد ٤‐١

‐  ‐  ‐  ‐  ٣    

                                                           
   نانو بيو تکنولوژی‐۴ بيوتکنولوژی کشاورزی ‐۳ بيوتکنولوژی پزشکی و صنايع داروئی  ‐۲ بيوتکنولوژی محيط زيست  ‐۱  ١  



   عملکرد واحدهای پژوهشی–        فصل سوم                                                                                                                                                                                                                                 ٨٤کارنامه عمومی سال                

  بيوتکنولوژیپژوهشکده 

 ٢٠٧

   مقاالت علمي ارائه شده‐٣‐٤‐١٣جدول 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجي داخلي
ردي

 

 عنوان مقاله
/ نام ارائه دهنده 
 ارائه دهندگان

مدرک 
 تحصيلي

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 چکيده ١گروه

٨٥  

Rearing of Trialeuredes 
vaporariorum and 

Encarsia Formosa on 
Tissule of squash fruit 

  بهرام
  تفقدي نيا

 Sep  دکتري
2005 

  -  سوئيس

International 
Symposium on 

Biological Control of 
Arthropods will take 

place in. 

-  -  -  -  ٣    

٨٦  

Study of prey 
consumption of 

Exochomus 
nigromacalletus feeding 

on Aphis neri in tegrated 
control in Glasshouases 

and oatdoor Nursery 
stocks 

  عليرضا نظري
  جالل حاجي زاده
  احمد صحرا گرد
  بهرام تفقدي نيا

 Aplil  دکتري
2005 

    ٣ ‐ ‐ ‐ ‐  ـ ‐  فنالند

٨٧   

Functinal response of 
Exohcomus 

nigranacalatus to 
different densities of 
Aphis neri and Aphis 

craccivora 

  عليرضا نظري
  بهرام تفقدي نيا

  - 2005  دکتري

WSEAS 
transaction 
on Biology 

and 
Biomedicin

e 

-  -  -  -  -  ٣    

٨٨  

The  influence of 
temperature on the 

development of 
Exochomus 

nigromaculatus 

  عليرضا نظري
  بهرام تفقدي نيا

  - 2005  دکتري

WSEAS 
transaction 
on Biology 

and 
Biomedicin

e 

-  -  -  -  √  ٣    

٨٩  

Tomato polygalacturonose 
in hibiting protein (PGIP) 

Is not in duced by 
pathogen bot in creosed 

with ageing 

  علي صالح زاده
  بهرام تفقدي نيا

  - 2005  دکتري

WSEAS 
transaction 
on Biology 

and 
Biomedicine 

-  -  -  -  -  ٣    

                                                           
   نانو بيو تکنولوژی‐۴ بيوتکنولوژی کشاورزی ‐۳شکی و صنايع داروئی   بيوتکنولوژی پز‐۲ بيوتکنولوژی محيط زيست  ‐۱  ١  



   عملکرد واحدهای پژوهشی–        فصل سوم                                                                                                                                                                                                                                 ٨٤کارنامه عمومی سال                

  بيوتکنولوژیپژوهشکده 

 ٢٠٨

   مقاالت علمي ارائه شده‐٣‐٤‐١٣جدول 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجي داخلي
ردي

 

 عنوان مقاله
/ نام ارائه دهنده 
 ارائه دهندگان

مدرک 
 تحصيلي

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 چکيده ١گروه

٩٠   

Temperature Based 
Model to forecasting 

Atteck time of the sunn 
pest Eurygester in 

tegriceps put in wheat 
Eields 

  بهرام تفقدي نيا
  مجد آبادي مسلم

 - 2006  دکتري

WSEAS 
transaction 
on Biology 

and 
Biomedicine 

- - - - - ٣    

۹۱  
 يه هاي سوي و شناسائيجداساز

  ماستيکروبيم

مهناز ‐پور احمد
 يمظاهر

 يرداماديدميسع
 يدکتر

زمستان 
٨٤ 

  رانيا
پژوهش و 
  يسازندگ

‐ √ ‐ ‐ ‐ ١    

٩٢  

Investigation of 
inhibitory properties of 
lactic Acid Bacteria 
Isolated from Iranian 
Native yoghurts  

R.Pourahmad 
M.Mazaheri 

  يدکتر
تابستان 
٨٤  

 Symposium on lactic ‐  هلند
acid Bacteria 

‐ ‐ √ ‐ ١    

   در نفت خاممتانوژنها  ٩٣
 مهناز ‐يطباطبائ.م

  يمظاهر
 يدکتر

تابستان 
٨٤  

  ‐  رانيا
 يش ملين همايچهارم
    ١ ‐ ‐ ‐ √  يوتکنولوژيب

٩٤  
 يائي خواص ضد باکتريبررس

  ي بومي ماستهاياستارترها

‐رضوان پور احمد
‐يمهناز مظاهر

  يرداماديد ميسع
 يدکتر

زمستان 
٨٤  

  رانيا
 و ييعلوم غذا
  هيتغذ

‐ ‐ √ ‐ ‐ ١    

٩٥  
Yoghurt production by 
Iranian native Starter 
cultures 

Nutrition & 
Food Science  

   UK  ٨٤بهار يدکتر
Nutrition 
and  food 
Science 

‐ √ ‐ ‐ ‐ ١    

                                                           
   نانو بيو تکنولوژی‐۴ بيوتکنولوژی کشاورزی ‐۳ بيوتکنولوژی پزشکی و صنايع داروئی  ‐۲ بيوتکنولوژی محيط زيست  ‐۱  ١  



   عملکرد واحدهای پژوهشی–        فصل سوم                                                                                                                                                                                                                                 ٨٤کارنامه عمومی سال                

  بيوتکنولوژیپژوهشکده 

 ٢٠٩

   مقاالت علمي ارائه شده‐٣‐٤‐١٣جدول 

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف خارجي داخلي
ردي

 

 عنوان مقاله
/ نام ارائه دهنده 
 ارائه دهندگان

مدرک 
 تحصيلي

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 چکيده ١گروه

 ٩٦  

Evironmental importance 
of rhamnolipid 
production From 
molasses as a carbon 
Source  

H.Rashedi 
M.Mazaheri 
B.Bonokdar 
pour 
E.Jamshidi  

Int.J.Enviro  ‐  ٨٤بهار  يدکتر
n.Sci.Tech 

‐ √ ‐ ‐ ‐ ١    

  

 

   آموزشي برگزارشده–  دوره هاي علمي ‐٣‐٤‐١٤جدول 

 تاريخ برگزاري
 مدرک تحصيلي نام مدرس عنوان دوره رديف

 خاتمه شروع
 محل برگزاري

کد 
 چکيده ١گروه

١  
نطقه اي م اولين کنفرانس
Geobiotechnology با همکاري يونسکو در 

  جزيره قشم
  ٤/١٢/٨٤  ٣٠/١١/٨٤  دکتري  نسرين معظمي

مرکز پژوهشهاي بيوتکنولوژي خليج 
   قشم–فارس 

٢  ‐  

  ‐  ٢   تايلند Chiang Malدانشگاه   ٢٧/٢/٨٤  ٢٠/٢/٨٤  دکتري  افقي  انتقال ژن به گياه توسط آکروباکتريوم تومه فالين  ٢

 RT و PCR و PCRکارگاه آموزشي   ٣
   فالح پور ‐ ختياريب

   عزيز محسني
  ‐  ٢  پژوهشکده بيوتکنولوژي  ٢/١٢/٨٤  ٣٠/١١/٨٤  دکتري

  ‐  ٣  آزمايشگاه کشت بافت سازمان  ١٥/٣/٨٤  ١١/٣/٨٤  ليسانس فوق  قائم مقامي  کشت بافت گياهي  ٤

 
  

                                                           
   نانو بيو تکنولوژی‐۴ژی کشاورزی  بيوتکنولو‐۳ بيوتکنولوژی پزشکی و صنايع داروئی  ‐۲ بيوتکنولوژی محيط زيست  ‐۱  ١  



   عملکرد واحدهای پژوهشی–        فصل سوم                                                                                                                                                                                                                                 ٨٤کارنامه عمومی سال                

  بيوتکنولوژیپژوهشکده 

 ٢١٠

  
  انتشارات علمي ‐٣‐٤‐١٥جدول 

 
  نوع کار

  عنوان  رديف
  گزارش نهائي طرح  کتاب

  نام و نام خانوادگي
  نويسنده

  نوادگينام و نام خا
  مترجم

  تاريخ انتشار  ناشر
کد 
  ١گروه

  ‐  خسرو حسيني پژوه  _  √  شبيه سازي و فناوري سلولهاي بنيادي  ١
سازمان 
  پژوهشها

_  ٢  

 

                                                           
   نانو بيوتکنولوژی‐۴ بيوتکنولوژی کشاورزی ‐۳ بيوتکنولوژی پزشکی و صنايع داروئی  ‐۲ بيوتکنولوژی محيط زيست  ‐۱   ١



   عملکرد واحدهای پژوهشی   –                          فصل سوم                                                                                                                                                                              ٨٤               کارنامه عمومی سال

 ٢١١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بخش پنجم
   نويمرکز انرژيها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   عملکرد واحدهای پژوهشی   –                                                                   فصل سوم                                                                                                                                     ٨٤               کارنامه عمومی سال

 ٢١٢

  :مقدمه 

مرکز .  گرفته شد يأت علمي عضو ه٥س پژوهشگاه مجوز استخدام ي رئيت و کمکهايد که خوشبختانه با جديس گردير علوم وقت تأسي  توسط وز٨٤ن مرکز در سال يا
ران ي ا.فعاليت می نمايد  يلي فسيهاي در مصرف انرژي صرفه جوئ– ي از اتالف انرژيري جلوگ– يلي فسي با سوختهايدي خورشين نمودن انرژيگزيجاانرژيهای نو در جهت 

د در اکثر مناطق امکان ي باشد ، خوشبختانه به علت تابش خورشي ميعيم گاز طبي منابع عظي رود و دارايز جهان بشمار مي نفت خي از کشورهايکينکه يبا وجود ا
  .  در مصرف نفت وگاز به همراه داشته باشد ي مهمي تواند صرفه جوئي موجود دارد که  پراکنده يش از شصت هزار روستاي شهرها و ب دريدي خورشياستفاده از انرژ

 نو و يهايج انرژي جهت تروي  انتشار کتب و مقاالت علميدي خورشيستمهاي وساخت و نصب سي ، طراحينه مشاوره در امور انرژين مرکز در زمي ايو از اهداف راهبرد
  .  باشد يشگاهها مي و نمايشرکت در مجامع علم

   ي علميگروهها ‐٣‐٥‐١جدول 

  کد  ينام گروه علم  فيرد
  ١  يديگرما خورش  ١
  ٢   نويهايژه در انرژي ويستمهايکاربرد س  ٢

  ي به تفکيک گروه علمي خالصه عملکرد پژوهش‐۳‐۵‐۲جدول

  ي نيمه صنعتيطرح ها  ي پژوهشيطرح ها
 منعقده يقراردادها

  با ساير دستگاهها
  يگروه علم

  خاتمه  متوقف  راکد  يجار  خاتمه  متوقف  راکد  يجار

 ياهطرح 
  يتائيد

 يطرح ها
 يمتقاض

استفاده از 
تسهيالت 
  ياعتبار

  خاتمه  راکد  يجار

  ‐  ‐  ۱  ‐  ۱  ‐  ‐  ‐  ‐  ۱  ‐  ‐  ۲  يديگرما خورش

  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   نويهايژه در انرژي ويستمهايکاربرد س

   به لحاظ سطح تحصيالت به تفکيک نوع استخدامي انسانيوضعيت نيرو ‐٣‐٥‐٣جدول

  ي                 مدرک تحصيل
 وضعيت استخدام

 جمع زير ديپلم ديپلم ليسانس فوق ليسانس يدکتر

  ٢  ‐  ‐  ١  ‐  ١  يرسم
  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  يپيمان
  ١  ‐  ١  ‐  ‐  ‐  يقرارداد
  ٣  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  جمع

  ي و فني خدمات علم‐۳‐۵‐۴جدول

 ي و فنيتعداد خدمات علم 

 يکارشناس
 مشاوره ي علميگروه ها

 ساير جشنواره
 آزمايش

  ۰  ۳  ۶  ۴  يديگرما خورش

  ۰  ۰  ۰  ۰   نويهايژه در انرژي ويستمهايکاربرد س
  ۰  ۳  ۶  ۴  جمع
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 ٢١٣

   نوينيپژوهشگاه فناوريها
   نويمرکز انرژيها

   انجام شدهاقدامات  اهم وظايف

 و توسـعه  ي کـاربرد ي پژوهشي انجام طرح ها   ‐١
ــاور يا ــعه فن ــه توس ــاي در زمين ــوزه ه  ي در ح

   مرتبطيتخصص

 سلولهای خورشيدی با ساتفاده از لوله های حرارتی ,  تدوين و توسعه فناوريهای نو 
 آب شيرين کن خورشيدی 
  انجام مطالعات و تدوين و بکارگيری ابر رسانه ها در سيستم های گرماخورشيدی 

 ي و کمک بـه رفـع نيازهـا        يسائشنا , ي بررس ‐٢
  ي بخش صنعت در زمينه توسعه فناوريتحقيقات

  طراحی و ساخت دو نمونه کلکتور خورشيدی با استفاده از لوله های گرمائی برای وزارت نيرو 

 ايجــاد ارتبــاط مطلــوب بــا بخــش صــنعت و  ‐٣
 و  ي و پژوهـش   يمتخصصان و مبتکران مراکز علم    

 تحقق اهداف   فراهم کردن امکانات الزم در جهت     
  پژوهشکده

  

 با  ي کاربرد – ي علم ي تدوين و ارائه آموزشها    ‐٤
پژوهشگاه و ساير پژوهـشکده     ,  سازمان   يهمکار

  ها و دانشگاهها
  

 ي و پژوهــشي انتــشار کتــب و نــشريات علمــ‐٥
  مرتبط با زمينه فعاليت

  مقاله در مجالت علمی٢چاپ و انتشار  
  ارائه يک مقاله در سمينار 

ــ‐٦ ــشي بررس ــ م ــيش بين ــايکالت و پ  ي نيازه
 تأمين  ي پژوهشکده و پيگير   ي و تجهيزات  يپرسنل

  آنها از طريق مراجع ذيربط
  

 رئـيس سـازمان و      ي ساير امور محوله از سـو      ‐٧
  رئيس پژوهشگاه

  طرح پژوهشی٦کارشناسی  
   طرح تائيدی٣کارشناسی  
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 ٢١٤

  ي هيئت علمي اعضا‐٣‐٥‐٥جدول 

 يرتبه علم

ف
دي
ر

 

 يگروه پژوهش يرشته تحصيل يمدرک تحصيل  ينام و نام خانوادگ
 استاد دانشيار استاديار يمرب

تاريخ تبديل 
 وضعيت

      √        يانرژ   يدکتر  عزت اله آزاد  ١

  

  ي پژوهشي طرح ها‐٣‐٥‐٦جدول

 عيت طرحوض نوع طرح تاريخ 

 ينام مجر عنوان طرحرديف
 يمدرک تحصيل

پايان شروع يمجر

تاريخ 
تمديد 
 زمان

  ياعتبار مال
متوقف راکديجاريارجاعياجراي )ميليون ريال(

  کد
 گروه

  توضيح/چکيده

١ 
 يدي خورشي نو سلولهايهاين و توسعه فناوريتدو

  ي حرارتيبا استفاده از لوله ها
          √    √  ٣٤٠   ٩/١١/٨٤٦/٨٥  يدکتر  عزت اله آزاد

        √    √  ٧٥٠    ٨٥  ٨٣  سانسيل  ي رهائيمهد  يدين کن خورشيريآب ش ٢

 جهتيد منطقه حرارتيد و توليتمرکز نور خورش
ر قابل شرب و اضافهير آب غير و سپس تقطيتبخ

نيريه آب شياز بدن و تهي مورد نينمودن نمکها
  قابل شرب

 
 
  

  ي تائيدي طرح ها‐۳‐۵‐۷جدول

ف  طرح يمرحله اجرا يماهيت طرح در زمان بررس
ردي

 

 ي مجريمدرک تحصيل ينام مجر عنوان طرح
تاريخ صدور 

 ابتکار اختراع تائيديه 
مشابه 
 يساز

اکتشاف
نمونه 
 يساز

نيمه 
 يصنعت

توليد 
 انبوه

کد 
گروه

        √      √    ٥/٨٤  پلم يد   فريخاقان  طرح نور افکن برد بلند  ١
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 ٢١٥

   خاتمه يافتهي طرح ها‐۳‐۵‐۸جدول 

 نوع طرح

 ينام مجر عنوان طرح رديف
 يپژوهش

نيمه 
 يصنعت

 تاريخ خاتمه

  اعتبار
ليون مي(

 )ريال

کد 
 ١گروه

 نتايج

١ 

 يرين بکارگيانجام مطالعات و تدو
 گرما يستمهايابررسانه ها در س
   يديخورش

    ‐  ٠٠٠/٥٠٠/٩٢  ٣٠/٥/٨٤    √  عزت اله آزاد 

  

  منعقده با ساير دستگاههاي قراردادها‐۳‐۵‐۹جدول 

ف وضعيت قرارداد مشخصات دستگاه اجرايي
ردي

 

 ينام مجر عنوان قرارداد

مدرک 
 يتحصيل
  نام دستگاه يمجر

 )يخصوص / يدولت(

سهم 
 دستگاه

مبلغ 
  قرارداد

 )ميليون ريال(

تاريخ 
 شروع

مدت 
قرارداد 

 راکد يجار )ماه(
خاتمه 
 يافته

  کد
  گروه

 چکيده

١ 
 و ساخت دونمونه کلکتور يطراح
 ي با استفاده از لوله هايديخورش

   يگرمائ
    ‐      √   ماه ١٨  ٨٣اواخر  ٣٢٠  %١٠٠  روي وزارت ن–سانا   يدکتر  زاد عزت اله آ

  يت علمانتشارا‐٣‐٥‐١٠جدول 

ف  نوع کار
ردي

  

  عنوان
   طرحيگزارش نهائ  کتاب

 ينام و نام خانوادگ
  سندهينو

 ينام و نام خانوادگ
  مترجم

  کدگروه  خ انتشاريتار  ناشر

١  
رما تدوين بکارگيري ابررسانه ها در سيستمهاي گ

  خورشيدي
        ‐  عزت اله آزاد  √  
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 ٢١٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ي مؤسسه مطالعات و تحقيقات فناور‐۲
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  مؤسسه مطالعات و تحقيقات فناوری

 ٢١٧

  :مقدمه 

 از قبيل   اقتصاد، موضوعاتي در زمينه. روند شمار مي   بهملی يک کشور  از مهمترين موضوعات   اجتماعي ‐ اقتصادیفاهر و   با توسعه  در رابطه  فناوري  فاكتورهاي  بررسي امروزه
 در بـدون  ، صنعتي توسعه  در مورد بحث مالً  عو بوده دار اولويت موضوعات از  فناوري  نوآوريهاي وسعه تفرآيند  و همچنين  و رشد اقتصادي  فناوري  بين پيشرفتهاي  همبستگي
 .است شده جديد غيرممكن فناوري و علوم اثرات نظرگرفتن

  امروزه. نمايد رشد تواند مي مناسب رايط شو محيط در خالقيت و  فناوري  نوآوري  رابطه در اين.  است  مناسب تواناييهاي فناوري تابعي از ساختار سازماني و سياستهاي  كسب
 برداري  بهره قابل زماني ،  تحقيقاتي مركز  يا در يك    وجود آمده در آزمايشگاه      به    بلكه ايده . باشد   عملي نمي    انسان خالق    يك   فكري  تراوشات با  فقط  فناوري ، نوآوري   مثل سابق 

   توسـعه  اگـر چـه شـرط الزم بـراي    . گذارد  سر  ا پشت  ر بازار مرحله به ورود  و توليد ايجاد،،   منابع   تخصيص ،  ريزي  منظور برنامه  به گيري را   تصميم مختلف فرآيندهاي كه است
 .است صحيح مديريتي ساختارهاي ريزي و ايجاد برنامه ، گذاري سياست , هايي  چنين ايده شرط كافي براي عملي كردن ليكن باشد، ي موآور نو خالق هاي وجود ايده ، فناوري
 آن امكانـات  تبيـين  نظـر  از چه كشور، هاي  ريزي  برنامه و در سياستگذاري   حاصله نتايج ادغام و توليدي  مختلف فعاليتهاي در فناوري و علم  كنوني موقعيت بررسي و مطالعه
 ، بررسـي  .برخوردار اسـت  اهميتي با جايگاه ارساييهاي آن در شرايط موجود از ن و مشكالت شناخت بعد از ه چ و آينده رد كشور توليد ساختار پيشرفت و اصالح تغيير، جهت
 عهتوسـ  از كـشور  صنعتي ‐ اقتصادي فعاليتهاي و سياستها ها،  برنامه دادن  سوق لزوم طرف و بحث   يك از توسعه و در حال   يافته وسعه ت  كشورهاي تجارب از استفاده و مطالعه
 با ايجاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، اين انديشه قوت گرفته است كـه فنـاوري                 .باشد  ي م كشور مهم اولويتهاي از فناوري و علم بر مبتني توسعه سمت بر نفت به   مبتني

 بايد براي ايجاد اقتصادي مبتني بـر فنـاوري بـه كـار گرفتـه                 كه هستند و ساير دروندادها، مثل سرمايه، كار و زمين به منزله عواملي             استريزي توسعه     درونداد اصلي برنامه  
نمايـد كـه تـدابير الزم بـراي      ايجـاب مـي  ) يعني راهبرد تكيه بر توانائيهاي فناوري به منزله بخش فراگيري از برنامه توسعه ملي(بديهي است كه يك چنين راهبردي    . شوند

  . هاي توسعه فناوري با نيازها و ظرفيتهاي اقتصادي، انديشيده شود مبسته ساختن برنامهتقويت نهادها و سازوكارهاي توسعه ظرفيتهاي فناوري و ه
ريزي كشور بر صـادرات و توسـعه صـادرات     گيري بوده است و تأكيد مسئولين نظام اقتصادي و نظام برنامه در واقع، طي سالهاي اخير نيز اين انديشه و راهبرد در حال شكل         

اما آنچـه كـه تـاكنون،       . نمايد  كاهش تدريجي وابستگي اقتصادي به درآمدهاي حاصل از نفت و تكيه بر توانائيهاي فناوري را تبيين و القاء مي                  صنعتي، همين سياست، يعني     
ود علـوم و فنـاوري،      ريزي كشور در جهت قطع كامل وابستگي به درآمدهاي حاصل از نفت گام بردارد، اين است كـه سـاختار و نظـام موجـ                          مانع از اين شده كه نظام برنامه      
ث  مباح اهميت  لذا.نيافتگي زيرساختها و بنيانهاي علوم و فناوري است ريزي توسعه بر پايه فناوري، پاسخ گويد و علت اساسي آن هم توسعه نتوانسته است به نيازهاي برنامه

اي خـود را در زمينـه مـديريت             جاد كانون يا مركزي كه بتواند نقـش مـشاوره         در مقطع زماني حاضر با تغييرجايگاه و رسالت سازمان در سطح بخشي و ملي، ضرورت اي                 فوق
توسعه فنّاوري در جهت بهبود فعاليتهاي حمايتي و پژوهشي سازمان و همچنين در سطح كالن، بخش و بنگـاه ايفـا نمايـد اهميـت دو چنـدان يافتـه و ارتقـاء پژوهـشكده                       

  . گرفته استصورت ت و تحقيقات فنّاوري مطالعات و تحقيقات فنّاوري به سطح مؤسسه مطالعا
حلهاي علمي و عملي براي  مؤسسه مطالعات و تحقيقات فنّاوري متشكل از گروههاي علمي مختلف خواهد بود كه با مطالعه و پژوهش در حوزه مديريت توسعه فنّاوري راه

  :ههاي علمي به شرح زير پيشنهاد شده انددر اين رابطه گرو. رفع معضالت موجود، را در سطح ملي و بخشي ارائه خواهد داد
  

  گروه سياستها و راهبردهاي تحقيق و توسعه فنّاوري  ‐١
 )منابع، نهادها، قوانين و مقررات(گروه زيرساختهاي توسعه فنّاوري  ‐٢
 گروه مديريت نوآوري و كارآفريني  ‐٣
 و ارزيابي فنّاوريگروه آينده پژوهي  ‐٤
 ي توسعه فنّاوريگروه مطالعات اقتصادي،  اجتماعي و  فرهنگ ‐٥
 المللي توسعه فنّاوري گروه سياستها و همكاريهاي بين ‐٦

 بـر مبنـای تقـسيم    ٨٤لذا گـزارش سـال   , يادآوری می شود با توجه به اينکه فرايند نهائی نمودن گروه های جديد وابسته به مؤسسه در مراحل پايانی خود می باشد                 
 .بندی قديمی از گروه های علمی ارائه می گردد 

  ي علمي ها گروه‐۳‐۶‐۱ل جدو

  کد  ينام گروه علم  رديف
  ١   فناوري مطالعات گروه  ١
  ٢   فناوري اولويتهاي تعيين و ارزيابي گروه  ٢
  ٣  فناوري   اجتماعي و اقتصادي بررسيهاي گروه  ٣
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  مؤسسه مطالعات و تحقيقات فناوری

 ٢١٨

  ي به تفکيک گروه علمي خالصه عملکرد پژوهش‐۳‐۶‐۲جدول 

  ي پژوهشيطرح ها
 منعقده يقراردادها

  يگروه علم  با ساير دستگاهها

  خاتمه  متوقف  راکد  يجار

  يد تائييطرح ها
 ي متقاضيطرح ها

استفاده از تسهيالت 
  خاتمه  راکد  يجار  ياعتبار

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۲  ۰  ۰  ۱  فناوري مطالعات گروه

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۲  ۰  ۰  ۱  فناوري اولويتهاي تعيين و ارزيابي گروه

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۲  ۰  ۰  ۰ اوري فن اجتماعي و اقتصادي بررسيهاي گروه

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۶  ۰  ۰  ۲  جمع

  

   سطح تحصيالت به تفکيک نوع استخدامبر حسب ي انسانيوضعيت نيرو ‐٣‐٦‐٣جدول

  ي                 مدرک تحصيل
  وضعيت استخدام

  جمع  زير ديپلم  ديپلم  ليسانس  فوق ليسانس  يدکتر

  ١٧  ‐  ١  ٢  ٦  ٨  يرسم
              يپيمان
  ١  ‐  ١  ‐  ‐  ‐   يقرارداد
  ١٨  ‐  ٢  ٢  ٦  ٨  جمع

  

  ي و فني خدمات علم‐۳‐۶‐۴جدول

 ي و فنيتعداد خدمات علم 

 يکارشناس
 مشاوره ي علميگروه ها

 ساير جشنواره
 آزمايش

  ‐  ‐  ‐  ۱۵   فناوري مطالعات گروه
  ‐  ‐  ‐  ۱۰   فناوري اولويتهاي تعيين و ارزيابي گروه
  ‐  ‐  ‐  ۱۲ فناوري   اجتماعي و اقتصادي بررسيهاي گروه

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   عملکرد واحدهای پژوهشی–                                                                                                                            فصل سوم   ٨٤               کارنامه عمومی سال 

 ٢١٩

  مؤسسه  مطالعات و تحقيقات فناوري

   انجام شدهاقدامات  اهم وظايف

 تأمين نيازهاي مطالعاتي و تحقيقـاتي كـشور         ‐١
در عرصه مديريت فنـاوري و نـوآوري در سـطوح           
كالن، بخش و بنگاه به ويژه در حـوزه سـازمان و            

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

ر اساس نيازهاي مطالعاتي و تحقيقاتي معاونت فناوري وزارت علوم كه پس از بررسي ارائه پيشنهاد طرح ب 
  . اجرايي خواهد شد٨٥و نهايي شدن شرح خدمات در سال 

 آينده پژوهـي و تعيـين اولويتهـاي فنـاوري،           ‐٢
نظام جامع مالكيت فكري، انتقال فناوري و نظام        

  .ملي نوآوري
  

  عه فناوري همكاريهـاي بيـن المللي در توس‐٣
ارائه پيشنهاد و تصويب طرح تدوين پيش نويس قانون حمايت از حقوق شهروندی و ملی مرتبط با  

  اينترنت در سطح بين المللی

     ارزيابي توانمنديهاي فناوري كشور‐٤

 رابطه اقتصاد، صنعت، فرهنـگ و سياسـت بـا          ‐٥
توسعه فناوري ، منابع و زيـر سـاختهاي توسـعه            

  فناوري،
  

    ريهاي نوين و نقش آنها در توسعه ملي فناو‐٦

     انجام ساير امور محوله ‐٧

  



   عملکرد واحدهای پژوهشی–                                                                                                                            فصل سوم   ٨٤               کارنامه عمومی سال 

 ٢٢٠

  يمؤسسه مطالعات و تحقيقات فناور

   انجام شدهاقدامات  عناوين برنامه هاي عملياتي مصوب

   اجراي طرحهاي تحقيقاتي‐١
) ت پست   مركز تحقيقات مخابرات و شرك    (  پروژه با تامين اعتبار از منابع  خارج از سازمان          ٢تصويب     

  .كه در حال اجرا مي باشد

 شركت در سمينارها ، نمايـشگاهها و دوره هـاي           ‐٢
  آموزشي

به طور كلي يكي از برنامه ها و فعاليتهـاي پژوهـشكده شـركت فعـال در سـمينارها و كنفرانـسها يـا                         
ه در اين رابطه نهمين كنگره سراسري ارتباط دولت دانشگا        . نمايشگاههاي داخلي و خارجي مي باشد       

و صنعت براي توسعه ملي با مشاركت و نقش فعال پژوهـشكده بـه ويـژه در  كميتـه علمـي،  داوري                        
همچنين برخي از  اعضاي پژوهـشكده در كنفـرانس  ملـي       . مقاالت و كميته اجرايي آن برگزار گرديد      

  .  مديريت تكنولوژي نيز نقش فعال و موثري داشته اند
نيز با مسئوليت و دبيري يكي از اعضاي علمي پژوهشكده در           اولين همايش اخالق و فناوري اطالعات        

  .محل مركز تحقيقات مخابرات اجرا شده است

   ساير برنامه ها‐٣

پيگيري فرايند  اجرا و تصويب دوره هـاي كارشناسـي ارشـد مـديريت فنـاوري بـا همكـاري يكـي از               
  دانشگاههاي داخل 

  هشكده به موسسه پيگيري و انجام اقدامات الزم جهت ارتقاء سطح پژو 
   مورد ١٥تشكيل جلسات شوراي علمي پژوهشكده  
  تشكيل جلسات كميته منتخب براي بررسي وضعيت و ارتقاء اعضاء علمي پژوهشكده 
پيگيري و برگزاري جلسات مشترك براي همكاريها و مبادالت دو جانبه با برخـي موسـسات و مراكـز                    

ف اجراي پروژه هاي تحقيقـاتي و همچنـين مركـز     علمي و فني اقتصادي همچون اتاق بازرگاني با هد        
  پژوهشهاي مجلس

انجام كارهاي كارشناسي از قبيل مشاوره ، ارائه نظر و بررسي موضوعات ارجاعي از سـطوح مـديريتي                   
  سازمان و خارج از سازمان نظير وزارت علوم ، وزارت خارجه و مجلس شوراي اسالمي

  مي مرتبط با موضوعات كاري پژوهشكده و سازمان برگزاري و هماهنگي جهت اجراي نشست هاي عل 
 مورد براي سـازمان و      ٢٠از سوي همكاران هيئت علمي و كارشناسي        ) پيشنهاد طرح ( ارائه پروپوزال    

  معاونت فناوري
 ٥٠داوري مقاالت علمي كنگره ها و كنفرانسها و همچنين موارد ارجاعي از مجالت داخلـي ميـانگين                   

  مورد

  جهيزات برنامه تأمين ت‐٤
در حال حاضر و با توجه به تغيير ساختار پژوهشكده و تبديل آن به موسسه، تنظيم برنامـه تجهيـز و                      

  .تغيير فضاي كاري پژوهشكده در دستور كاركارشناسي و بررسي قرار دارد



   عملکرد واحدهای پژوهشی–فصل سوم                                                                                                                                                                                                                                                              ٨٤کارنامه عمومی سال               

  مؤسسه مطالعات و تحقيقات فناوری

 ٢٢١

  ي هيئت علمي اعضا‐٣‐٦‐٥جدول 

  يعلمرتبه 

ف
دي
ر

  

  يگروه پژوهش  يرشته تحصيل  يمدرک تحصيل  ينام و نام خانوادگ
  استاد  دانشيار  استاديار  يمرب

  تاريخ تبديل وضعيت

  ٤/٧٠     √    بررسيهاي اقتصادي  مديريت تكنولوژي  دکتری  حاجي حسيني... حجت ا  ١

  ١/٦٩     √    بررسيهاي اقتصادي  مديريت تكنولوژي  دکتری  ابراهيم معيني  ٢

  ٥/٦٩     √    يارزيابي تكنولوژ  مديريت تكنولوژي  دکتری  سيد محسن معصوم زاده  ٣

  ١١/٧٠     √    مطالعات تكنولوژي  مديريت تكنولوژي  دکتری  حميد مهديان  ٤

  ٢/٨٢     √    بررسيهاي اقتصادي  مديريت  دکتری  جمال خاني جزني  ٥

  ٩/٦٩     √    ارزيابي تكنولوژي  روابط بين الملل  دکتری  طاهره ميرعمادي  ٦

  ٦/٨٠     √    كنولوژيارزيابي ت  مهندسي كنترل سيستم  دکتری  ∗عليرضا اللهياري  ٧

  ٤/٦٨       √  دفتر تحقيق وفناوري  مهندسي صنايع  فوق ليسانس  بهمن فكور  ٨

  ١/٦٩       √  مطالعات تكنولوژي  مديريت فرهنگي  کارشناسی ارشد  ∗محمدنقي مهدوي  ٩

  ٢/٨١       √  مطالعات تكنولوژي  مهندسي صنايع  کارشناسی ارشد  قاسم رمضانپور نرگسي  ١٠

  ١/٧٠       √  مطالعات تكنولوژي  مهندسي شهرسازي  سی ارشدکارشنا  ∗ژاله مجيب  ١١

  ٦٨      √    كشاورزي  مديريت منابع آب  دکتری  محمود مولي نژاد  ١٢

  

    

                                                      
  شاغل در قسمتهای ديگر سازمان  ∗



   عملکرد واحدهای پژوهشی–فصل سوم                                                                                                                                                                                                                                                              ٨٤کارنامه عمومی سال               

  مؤسسه مطالعات و تحقيقات فناوری

 ٢٢٢

  ي پژوهشي طرح ها‐٣‐٦‐٦جدول

 وضعيت طرح نوع طرح تاريخ 

 ينام مجر عنوان طرحرديف
 يمدرک تحصيل

 پايان شروع يمجر

تاريخ 
تمديد 
 زمان

  ياعتبار مال
متوقف راکديجاريارجاعياجراي )ميليون ريال(

  کد
 ١گروه

  توضيح/چکيده

١ 
ــانون حمايــت از ــويس ق ــدوين پــيش ن ت
حقوق شهروندي و ملي مرتبط با اينترنت

  در سطح بين المللي
  ‐١/٧/٨٤١/٧/٨٥  دكتري  طاهره ميرعمادي

٨٠٠٠٠٠  
  ٢      √    √  ٦٤٠٠٠٠داخلي 

نبه هـاي   فناوري نوين اطالعاتي به سرعت چهره كليه ج       
لكن . زندگي فردي و اجتماعي انسان را تغيير داده است        

زيرســاختهاي حقــوقي كــه رفتــار اجتمــاعي افــراد را بــا 
ايـن  . يكديگر تنظيم مي كند به كندي تحول مي يابنـد         

طرح با ارائه يك چشم انداز آغاز مي شود و با معرفي سه 
مسير به ترسيم نقشه راه مي پردازد و در پايان بـا ارائـه              
سه خروجي ميثاق حقوق شهروندي تدوين پيش نـويس    
مقررات حقوق شهروندي گزارش كاري حقوق شهروندي       
به عنوان سازوكارهاي حمايـت از حقـوق شـهروندي در           
محيط اينترنت پايان مي يابد، هدف اصلي در اين طـرح           
ارائه سازوكارهايي است كه دولت از طريق آن مسئوليت         

  فا مي نمايدخويش را در قبال شهروندان اي

٢ 
آســيب شناســي ســازماني و خودارزيــابي
شركت پست با تاكيد بر مدل تعالي كسب

 EFQMو كار 

قاسم رمضانپور 
  نرگسي

  ‐٥/٢/٨٤٥/٢/٨٥)دانشجو  (دکتری
٥٠٠٠٠٠  

  ١      √    √ ٤٠٠٠٠٠داخلي 

بــا بررســي نظــرات و عقايــد نويــسندگان و مــصاحبه بــا 
ــراي اجــراي موفقيــت   اميــز خبرگــان عوامــل حيــاتي ب

TQM  در شركت مادر تخصصي پست ج ا ا شناسايي 
و وضعيت موجود اين عوامل در شركت مذكور بررسي و          
در نهايت پيشنهاداتي براي بهبود  اين عوامل به منظـور           

  . داده مي شودTQMاجراي موفق 

  

                                                      
   فناوري   اجتماعي و اقتصادي بررسيهاي گروه ‐٣فناوري  اولويتهاي تعيين و ارزيابي گروه ‐٢  فناوري مطالعات گروه ‐١  ١



   عملکرد واحدهای پژوهشی–فصل سوم                                                                                                                                                                                                                                                              ٨٤کارنامه عمومی سال               

  مؤسسه مطالعات و تحقيقات فناوری

 ٢٢٣

   خاتمه يافتهي طرح ها‐۳‐۶‐۷جدول 

 نوع طرح
 ينام مجر عنوان طرح رديف

 ينيمه صنعت يپژوهش
 تاريخ خاتمه

     راعتبا
 )ميليون ريال(

کد 
 ١گروه

 نتايج

١ 
سازوكارهاي ارزيـابي علمـي اختراعـات و        

  نوآوريها
  ٣  35  ١/٤/٨٤  √  ابراهيم معيني

مكانيــسم و ســازوكارهاي ارزيــابي علمــي اختراعــات و نوآوريهــا در 
   .سازمان مورد بررسي قرار گرفته است

٢ 
رائـي هـاي    تدوين روشهاي ارزشگذاري دا   

  فكري و فناوري سازمان
سيد محسن معصوم 

  ٢  30  ١/٤/٨٤  √  زاده
ادبيات مرتبط با ارزشگذاري دارائيهاي فكري با هـدف يـافتن مـدل             
كاربردي و مناسب جهت ارزشگذاري نتايج و دستاوردهاي پژوهشي         

   .و فناوري سازمان بررسي شده است

٣ 
راهكارها و مكانيزمهاي مربـوط بـه ايجـاد         

  ي در سازمانفناور
  ١  27  ١/٤/٨٤  √  حميد مهديان

راهكارها و مكانيزمهاي مناسب در رابطه بـا زمينـه هـاي تخصـصي              
فعاليتهاي پژوهشي سازمان و فرايند تعيين تصويب اجرا و نظارت بر           
پروژه ها و تعامل پژوهـشگاه فناوريهـاي نـوين بـا سـاير واحـدهاي                

   .سازمان بررسي شده است

٤ 
محـصوالت جديـد در     چگونگي بازاريـابي    

  سازمان
  ٣  15  ١/٤/٨٤  √  جمال خاني جزني

استراتژي هاي الزم براي عرضه و بازاريابي محصوالت جديد تـدوين           
   .و برنامه عملياتي آن تنظيم شده است

٥ 
سازوكارهاي تجاري سـازي دسـتاوردهاي      

  پژوهشي سازمان
  ١  14  ١/٤/٨٤  √  بهمن فكور

تاوردهاي پژوهشي سـازمان    سازوكارهاي مرتبط با تجاري سازي دس     
   .مي شود تهيه و تدوين

٦  
راهكارها و مكانيزمهاي ارتبـاطي در دفتـر        

  مركزي ارتباط صنعت با دانشگاه
  ٢  6  ١/٤/٨٤  √  هما قائد شرفي

ر و تحوالت يي کوتاه بر تغيخچه ارتباط دانشگاه و صنعت با مروريتار
 دانشگاه و  ي همکاريها هين پايل اولي و تشکي غربيصنعت در اروپا

، تجـارب سـه     ي چهار مـدل توسـعه فنّـاور       يصنعت  ، بحث و بررس     
ران يه و ارتباط دانشگاه و صنعت در ا       يا و ترک  يکشور انگلستان استرال  

 ي و دفتر مرکـز    ي ارتباط يها  نهي آن باضافه طرح زم    يت فعل يو وضع 
گـاه،  يشنهادات الزم در خـصوص جا     يـ ارتباط با صنعت و  سرانجام پ      

 ارتباط بـا صـنعت      ي دفتر مرکز  يت و ساختار سازمان   اليارکان، تشک 
  .شد ارائه 

  

                                                      
   فناوري   اجتماعي و اقتصادي يبررسيها گروه ‐٣فناوري  اولويتهاي تعيين و ارزيابي گروه ‐٢  فناوري مطالعات گروه ‐١  ١
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  مؤسسه مطالعات و تحقيقات فناوری

 ٢٢٤

   ارائه شدهيمقاالت علم ‐٣‐٦‐٨جدول

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف يخارج يداخل
ردي

 

 عنوان مقاله

نام ارائه 
/ دهنده 
ارائه 

 دهندگان

مدرک 
 يتحصيل

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 ١گروه

 چکيده

١  
نقش دولت در 
  انتقال تكنولوژي

عليرضا 
  الهياري

      ٨٤آبان   دکتری
كنفرانس بين المللي 

 ‐انتقال تكنولوژي 
  بيوتكنولوژي

       ٢    

٢  
وضعيت علوم و 
  تكنولوژي در ايران

عليرضا 
  الهياري

    النكاسري  ٨٤بهمن   دکتری
كنفرانس بين المللي 
كلمبو  با همكاري 

APCTT  

       ٢    

٣  

سياست دولت 
خاتمي و رشد و 

توسعه اقتصادي در 
  ايران

طاهره 
  ميرعمادي

  دکتری
 ‐خرداد

  ٨٤تير 
  ايران

مجله 
سياست 
  خارجي

‐    √     ٢  

از ديـدگاه   “ منـافع ملـي     “هدف اين مقاله بـازبيني ماهيـت تعريـف          
. دستگاه سياست خارجي در طول دو دوره كابينه آقاي خاتمي است            

ست كه در حاليكه مشخـصه هـاي عمـومي نگـرش            سوال مقاله اين ا   
دولت آقاي خاتمي در سياست خارجي ايران از جمله تشنج زدایـی             
و همکاری های بین المللی در جهت تعريف نوين و جامع  از امنيت              
و منافع ملي می باشد، این سیاست عمال تا چـه حـد توانـسته در                

  .خدمت رشد و توسعه اقتصادي  باشد

٤  

حقيق برون سپاري ت
و توسعه تجلي 

جهاني شدن پيوند 
  صنعت و پژوهش

طاهره 
  ميرعمادي

    ايران  ٨٤دي   دکتری
نهمين كنگره 

سراسري صنعت و 
  دانشگاه

       ٢  
ــوان    ــروزه عن ــف دو واژه  .O.Sام ــت مخف ــه در حقيق  Out ك

Sourcing  و Off   Shoring     است بـه عنـوان يكـي از 
  ٢راههاي ورود و انتقال فن آوري

                                                      
   فناوري   اجتماعي و اقتصادي بررسيهاي گروه ‐٣فناوري  اولويتهاي تعيين و ارزيابي گروه ‐٢  فناوري مطالعات گروه ‐١  ١
 به ‐٢ چيست و  چگونه و چرا چنين پديده اي بوجود آمده است،Off  Shoring و  Out Sourcing  پديده دوقلو ي ‐١: له سعي مي شود به سواالت زير پاسخ داده شوددر اين مقا. به كشورهاي در حال توسعه در واژگان تخصصي محققان مديريت و انتقال تكنولوژي جايگاه ويژه اي يافته است    ٢

  ...براي كشوري چون ايران در چيست و مطالعه و اهميت آن ‐٣. عنوان يك پديده نوظهور تاثير آن بر روي نظريات غالب در حيطه مديريت تكنولوژي چگونه بوده است
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  مؤسسه مطالعات و تحقيقات فناوری

 ٢٢٥

   ارائه شدهيمقاالت علم ‐٣‐٦‐٨جدول

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف يخارج يداخل
ردي

 

 عنوان مقاله

نام ارائه 
/ دهنده 
ارائه 

 دهندگان

مدرک 
 يتحصيل

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 ١گروه

 چکيده

٥  

برنامه ناب هوا 
فضاي آمريكا الگويي 

مناسب براي 
همكاريهاي 
   چندجانبه

حسين 
  حسين زاده

دانشجوي 
  دکتری

    ايران  ٨٤آذر 

نهمين كنگره 
سراسري 

همكاريهاي دولت 
دانشگاه و صنعت 
  براي توسعه

       ١  

اين مقاله در راستاي اهدافً  اجراي طرح جامع ناب در گروه صنعتي             
پـويي بـراي دسـتيابي بـه           يك مطالعـة بهينـه     ايران خودرو، و در پي    

برخي . ها و ابزارهاي مناسب براي آن شركت،  تدوين شده است            مدل
هـاي   از مستندات بكارگرفته شده و يا آنهايي كه در دستوركار برنامـه     

همچنـين بررسـي    . اجرايي  اين طـرح هـستند معرفـي شـده اسـت            
، حـاكي از يـك      عملكرد موفقيت آميز اين برنامه در بيش از يك دهه         

هاي تعريف شدة چند جانبة دولت،        الگوي موفق در خصوص همكاري    
به منظور اجـراي سيـستم نـاب        .  دانشگاه، صنعت و نيروي كار است     

فراگير در جهت رقابتي كـردن صـنايع كـشور، و سـاختارمند كـردن               
هاي چندجانبـة دولـت، دانـشگاه و صـنعت در ايـن راسـتا،    همكاري

ــاب   ــن ن ــاد انجم ــران ايج ــه   ٢(ILA) اي ــاني مقال ــسمت پاي  در ق
  .پيشنهادشده است

٦  

انواع نهادهاي انتقال 
تكنولوژي و نقش 
آنها در تجاري 
سازي نتايج 
  تحقيقات

  بهمن فكور
کارشناسی 

  ارشد 
    ايران  ٨٤آذر 

نهمين كنگره 
سراسري 

همكاريهاي دولت 
دانشگاه و صنعت 
  براي توسعه

       ١  

دهـاي انتقـال تكنولـوژي در بخـش         اين مقاله به نقش و اهميـت نها       
ــا و    ــن نهاده ــف اي ــواع مختل ــه و ان ــشگاهي پرداخت ــا و . دان فعاليته

ماموريتهاي اصلي اين نهادها نيز مورد شناسايي قرارگرفته و وضعيت          
در انتها با پرداختن بـه  .آماري آنها در ساير كشورها مشخص مي شود       

مـال بـه    نقش دولت در تشكيل و حمايت از اين نهادهـا بـه طـور اج              
ضرورت تاسيس و تقويت اين نهادها در بخش دانشگاهي كشور اشاره           

  .شده است

                                                      
   فناوري   اجتماعي و اقتصادي بررسيهاي گروه ‐٣فناوري  اولويتهاي تعيين و ارزيابي گروه ‐٢  فناوري مطالعات گروه ‐١  ۱  

٢     Iran Lean Association (ILA)  
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  مؤسسه مطالعات و تحقيقات فناوری

 ٢٢٦

   ارائه شدهيمقاالت علم ‐٣‐٦‐٨جدول

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف يخارج يداخل
ردي

 

 عنوان مقاله

نام ارائه 
/ دهنده 
ارائه 

 دهندگان

مدرک 
 يتحصيل

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 ١گروه

 چکيده

٧  

تعيين بهترين 
عملكرد تكنولوژيك 

هاي  در پروژه
   تحقيقاتي كاربردي

فرهاد 
  عباسي

کارشناسی 
   ارشد

ارديبهشت 
  ١٣٨٤ماه 

    ايران
دومين كنفرانس 
  مديريت تكنولوژي

       ٣  

 ،  DEAداني با بكارگيري تكنيـك      در اين مقاله از طريق مطالعه مي      
هـاي تحقيقـاتي يكـي از         پروژه تحقيقاتي كاربردي گـروه     ٥٢عملكرد  

مراكز تحقيقاتي دولتي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته كه نتايج اين            
گيـران اطالعـات مناسـبي را بـراي           تواند بـراي تـصميم      مدلسازي مي 
  . توسعه فنّاوري فراهم سازد مشي تدوين خط

٨  
بي مديريت ارزيا
هاي تحقيق و  پروژه

  توسعه

فرهاد 
  عباسي

کارشناسی 
   ارشد

  
آذر ماه 
١٣٨٤  

    ايران

پنجمين همايش 
مراكز تحقيق و 
توسعه صنايع و 

  معادن

       ٣  

در  اين مقالـه بـا تعيـين نـشانگرهاي عملكـردي تحقيـق و توسـعه،              
 يكي از مراكز تحقيقاتي دولتـي مـورد         R&Dهاي    تعدادي از پروژه  

هـاي    قرار گرفته و عوامل مـؤثر  در عملكـرد مـديريت پـروژه             ارزيابي  
  .مزبور شناسايي شده است

٩  

ها  اهميت دانشگاه
در فعاليت نوآوري 

هاي صنعتي  بنگاه
 ايران

فرهاد 
  عباسي

و حجت اله 
حاجي 
  حسيني

کارشناسی 
  ارشد
  دکتری

آذر ماه 
١٣٨٤  

    ايران

نهمين كنگره 
سراسري 

همكاريهاي دولت، 
 دانشگاه و صنعت
  براي توسعه ملي

       ٣  

هـاي صـنعتي ايـران بـر          در مقاله حاضر، عوامل مؤثر بر تمايل بنگـاه        
ها و مراکز تحقيقاتي به عنوان منبع بالقوه نـوآوري از             انتخاب دانشگاه 

هاي صنعتي مورد بحث قـرار        منظر استراتژي جستجوي نوآوري بنگاه    
ر بـرده  هـاي بکـا   ، نوع مالکيت و مکانيزم R&Dگرفته و نقش واحد     

هـاي صـنعتي بـا اسـتفاده از           شده براي انتقال فنّاوري توسـط بنگـاه       
نتـايج  . اطالعات خام ميداني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتـه اسـت           

هـايي کـه از پژوهـشگران بيـشتري در            پژوهش حاكي است كه بنگاه    
گـذاري   انـد و از مکـانيزم سـرمايه      خود استفاده نموده   R&Dواحد  

نمايند، ارتباط نسبتاً بهتـري        فنّاوري استفاده مي   مشترک براي انتقال  
در مجمـوع، شـدت ارتبـاط بـا         . ها و مراكز تحقيقاتي دارند      با دانشگاه 

باشـد كـه از       هاي صنعتي باال مي     نهادهاي علمي در آن دسته از بنگاه      
  توانمندي بااليي جهت انجام تحقيقات پايه برخوردار هستند

                                                      
   فناوري   اجتماعي و اقتصادي بررسيهاي گروه ‐٣فناوري  اولويتهاي تعيين و ارزيابي گروه ‐٢  فناوري مطالعات گروه ‐١  ۱  
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  مؤسسه مطالعات و تحقيقات فناوری

 ٢٢٧

   ارائه شدهيمقاالت علم ‐٣‐٦‐٨جدول

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف يخارج يداخل
ردي

 

 عنوان مقاله

نام ارائه 
/ دهنده 
ارائه 

 دهندگان

مدرک 
 يتحصيل

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 ١گروه

 چکيده

١٠  
ويژگيهاي سيستم 

   ايرانملي نوآوري 

حجت اهللا 
حاجي 
  حسيني

  دکتری
٢٨‐٢٦ 

ارديبهشت 
٨٤  

    ايران
دومين كنفرانس 
  مديريت تكنولوژي

       ٣  

نوآوري و فرايندهاي آن اعم از خرد و كالن در سيستم ملي نـوآوري              
كشورهايي كـه موفـق     . يك كشور ايجاد مي شوند و توسعه مي يابند        

 توسـعه دهنـد     شده اند اقتصاد خود را بـر مبنـاي علـم و تكنولـوژي             
. ناگزير شده اند كـه سيـستم ملـي نـوآوري خـود را تقويـت نماينـد                 

سيستم ملـي نـوآوري دربرگيرنـده بنگاههـاي عمـومي و خـصوصي،              
دانشگاهها و سازمانهاي دولتي است كه در كنش متقابل هدف توليـد     
دانش و بهره برداري از دانش و نهايتا توسعه نـوآوري را در مرزهـاي               

در اين مقاله ضمن تبيين سيـستم ملـي نـوآوري     .دملي دنبال مي كن   
مدل ساختاري آن ارئه شده و اركان و مولفه هاي اصلي سيستم بيان             
شده و برجستگيهاي سيستم ملي نوآوري ايران از ديدگاه آنكتاد نيـز            

  .مورد بررسي قرار گرفته است

١١  

اثر نهاده هاي 
تكنولوژيك بر 

نوآوري در صنايع 
برق و الكترونيك 

  اناير

سيد محسن 
  معصوم زاده

  دکتری
٢٨‐٢٦ 

ارديبهشت 
٨٤  

    ايران
دومين كنفرانس 
  مديريت تكنولوژي

       ٢  

سير تحوالت علمي ابتكـارات و خالقيتهـاي تكنولوژيـك شـرط الزم             
نواوريهــاي . بــراي دســتيابي بــه توســعه اقتــصادي اجتمــاعي اســت 

تكنولوژيك در كشورهاي در حـال توسـعه از نـوع نواوريهـاي جزئـي              
اين تحقيق نشان مي دهد كه رابطه معني داري بين نـواوري و           . ستا

  .سطح تحصيالت واحدهاي توليدي برق و الترونيك وجود ندارد

١٢  
ارزشگذاري دارائي 

  هاي فكري
سيد محسن 
  معصوم زاده

    ايران  ٨٤آذر   دکتری

نهمين كنگره 
سراسري 

همكاريهاي دولت 
دانشگاه و صنعت 
  براي توسعه

       ٢  

قاله به طـور اجمـال  ضـمن پـرداختن بـه اهميـت و نقـش        در اين م 
دارائيهاي فكري به موارد اساسي و همچنين تكنيكهـاي ارزشـگذاري           
دارائيهاي فكري شامل رويكرد هزينه درامد و رويكرد بـازار پرداختـه            

  .شده است

                                                      
   فناوري   اجتماعي و اقتصادي بررسيهاي گروه ‐٣فناوري  اولويتهاي تعيين و ارزيابي گروه ‐٢  فناوري مطالعات گروه ‐١  ۱  
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  مؤسسه مطالعات و تحقيقات فناوری

 ٢٢٨

   ارائه شدهيمقاالت علم ‐٣‐٦‐٨جدول

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف يخارج يداخل
ردي

 

 عنوان مقاله

نام ارائه 
/ دهنده 
ارائه 

 دهندگان

مدرک 
 يتحصيل

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 ١گروه

 چکيده

١٣  

فاصله دانشگاه و 
صنعت و تأثيرات آن 
بر تحقيق و توسعه 
در كشورهاي در 
   حال توسعه

ماقائد ه
  شرفي

کارشناسی 
  ارشد

    ايران  ٨٤آذر 
نهمين کنگره 

همکاريهای دولت 
  دانشگاه و صنعت

       ١  

هم در كشورهاي توسعه يافته و هـم در كـشورهاي در حـال توسـعه         
در كـشورهاي توسـعه     . اي بين دانشگاهها  و صنايع وجود دارد         فاصله

 صنعت يافته و صنعتي شده دانشگاهها در پي حفظ پيوندهاي قوي با        
در كشورهاي در حال توسـعه، براسـتي فاصـله خيلـي زيـاد              . هستند

توان پـل ارتبـاطي را برقـرار كـرد؟ در ادامـه عالئـم        است، چگونه مي  
فاصله دانشگاه و صنعت تجزيه و تحليل شده و پيشنهادات الزم براي            

  .كاهش اين فاصله ارائه مي شود

١٤  
نظام ملي دارائيهاي 

  فكري
ابراهيم 
  معيني

  ریدکت
٢٨‐٢٦ 

ارديبهشت 
٨٤  

    ايران
دومين كنفرانس 
  مديريت تكنولوژي

       ٣  

دارائي هـای فكـري در اقتـصادهای مبتنـي بـر دانـش، و تعـامالت                 
المللــي از ضــروريات توســعه علمــي، تكنولــوژيكي و اقتــصادي  بــين

ــا از      ــد، و پوي ــري كارآم ــای فك ــي ه ــام دارائ ــوده و نظ ــشورها ب ك
 انتقـال فنـاوري و جـذب        شرطهاي اصـلي موفقيـت در عرصـه         پيش

گذاري خارجي از طريـق حفـظ حقـوق انتقـال دهنـدگان و                سرمايه
بازمهندسی نظـام دارائـي     ..گردد  گذاران خارجي محسوب مي     سرمايه

های فكري براساس برنامه چشم انداز بيست سـاله ، برنامـه چهـارم              
هاي قانوني مورد نياز براي حفاظت و حمايـت           توسعه و ايجاد زمينه   

 مخترعين، مبتكرين، صاحبان فكـر، ايـده، طـرح، عالئـم و             از حقوق 
ــي،     ــاي علم ــاعه فعاليته ــت و اش ــشويق، تقوي ــب ت ــات، موج تأليف
تحقيقاتي، صنعتي، فكري، هنري شده و بروز و ظهور خالقيت ها را            

از طــرف ديگــر حقــوق . دهــد هــاي يادشــده شــدت مــي در زمينــه
مي، هنري و غيره    وران از توليدات فكري، عل      كنندگان و بهره    استفاده

لـذا كارآمـدتر كـردن ايـن        . گيرد  بنحو قانوني مورد حمايت قرار مي     
نظام و پاسخگوئي به نيازهاي مرحله تحول سريع گـذار بـه توسـعه              

  .گردد  يافتگي در منطقه از اولويت هاي اساسي كشور محسوب مي

                                                      
   فناوري   تماعياج و اقتصادي بررسيهاي گروه ‐٣فناوري  اولويتهاي تعيين و ارزيابي گروه ‐٢  فناوري مطالعات گروه ‐١  ۱  
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  مؤسسه مطالعات و تحقيقات فناوری

 ٢٢٩

   ارائه شدهيمقاالت علم ‐٣‐٦‐٨جدول

 چاپ شده در مجله
 محل ارائه

ف يخارج يداخل
ردي

 

 عنوان مقاله

نام ارائه 
/ دهنده 
ارائه 

 دهندگان

مدرک 
 يتحصيل

تاريخ 
 ارائه

عضو  کنفرانس مجله کشور
ISI 

عضو  ساير
ISI 

 ساير

  کد
 ١گروه

 چکيده

١٥  

راهبردها و 
رويكردهاي كالن در 

انتقال تكنولوژي 
تجربه كشورهاي 

    صنعتي و ايرانتازه

ابراهيم 
  معيني

    ايران  ٨٤آذر   دکتری
نهمين کنگره 

همکاريهای دولت 
  دانشگاه و صنعت

       ٣  

در اين مقاله رويکردهاي توسعه صنعتي وسـطح موفقيـت در انتقـال             
فنآوري سه گروه از کشورهاي توسعه يافته جديد و در حـال توسـعه              

صـنعتي و انتقـال     مورد تحليل قرار گرفتـه و بـا راهبردهـاي توسـعه             
در کشورهاي اقتصاد متمرکز يـا      . فنآوري در ايران مقايسه شده است     

مداخله گرا برنامه ها، سياست هـا و راهبردهـاي توسـعه صـنعتي در               
كشور . قالب برنامه توسعه اقتصادي تدوين،مديريت و اجراء مي گردد        

ايران نيز به لحاظ مـديريت اقتـصادي در گـروه کـشورهای در حـال                
با اقتصاد دولتی طبقه بندي مي گردد و تدوين راهبرد، برنامه، توسعه 

سياست قوانين، مقررات فراگير و هم آهنگ با سـاير  اجـزاء اصـلي و                
  .فرعي نظام ملي نوآوري بيش از پيش ضروري ميباشد

١٦  

اخالقيات و بازاريابي 
بررسي تطبيقي 
نظرات روحانيون 
مديران شركتهاي 
  دولتي و خصوصي

جمال خاني 
 داور –جزني 

  ونوس
  ايران  ٨٤بهار   دکتری

فرهنگ 
مديريت 

 سال ٨ش
  سوم

    √     ٣  

در اين مقاله با بررسي نظرات روحانيون مديران شـركتهاي دولتـي و             
خصوصي و بر اساس طيف ليكرت در ارتباط با اخالقيات و بازاريـابي             

و نتيجه گيري مي شود كه در ارتبـاط بـا برخـي             .بحث گرديده است  
ه گـروه تفـاوت معنـي داري وجـود داردكـه از نقـش و       عوامل بين س 

  .جايگاه هر گروه در جامعه نشات مي گيرد

١٧  

نقش و جايگاه 
بازاريابي و تجاري 
سازي در فرايند 

  نوآوري

جمال خاني 
  جزني

    ايران  ٨٤آذر   دکتری
نهمين کنگره 

همکاريهای دولت 
  دانشگاه و صنعت

        ٢  

 تجـاري سـازي محـصوالت       در اين مقاله ضـمن معرفـي بازاريـابي و         
پژوهشي از ديدگاههاي مختلف به نقش و جايگاه ايـن دو در فراينـد              
نوآوري اشاره گرديده و همچنين وجود شركتهاي واسـط يـن مراكـز             
  .پژوهشي و صنعت يا بازار از ضروريات فرايند نوآوري معرفي شده اند

                                                      
   فناوري   اجتماعي و اقتصادي بررسيهاي گروه ‐٣فناوري  اولويتهاي تعيين و ارزيابي گروه ‐٢  فناوري مطالعات گروه ‐١  ۱  
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  مؤسسه مطالعات و تحقيقات فناوری

 ٢٣٠

  ات علمیانتشار‐٣‐٦‐٩جدول 
  

  نوع کار
  عنوان  رديف

  گزارش نهائی طرح  کتاب

  نوادگینام و نام خا
  نويسنده

  نام و نام خانوادگی
  مترجم

  تاريخ انتشار  ناشر
  کد 
  ١گروه

١  
تجاري كردن تكنولوژي، گامهاي اجرايي براي 

  مراكز تحقيق و توسعه
  ‐ محمد نقي مهدوي   اجرائی‐گزارش علمي  ‐

انجمن تخصصي مراكز تحقيق 
 وتوسعه صنايع و معادن

  ١ ٨٤آذر 

٢  
جاري كردن تكنولوژي، گامهاي اجرايي براي ت

  مراكز واسطه اي
  ‐ محمد نقي مهدوي   اجرائی‐گزارش علمي  ‐

انجمن تخصصي مراكز تحقيق 
 وتوسعه صنايع و معادن

  ١ ٨٤آذر 

٣  
تجاري كردن تكنولوژي، گامهاي اجرايي براي 

  كارآفرينان
  ‐ محمد نقي مهدوي   اجرائی‐گزارش علمي  ‐

تحقيق انجمن تخصصي مراكز 
 وتوسعه صنايع و معادن

  ١ ٨٤آذر 

٤  

معاهدات بين المللي در حوزه مالكيت فكري با 
 TRIPS و موافقتنامه PCTتاكيد بر معاهده 

با نگاهي به نحوه ثبت اختراع در ايران و 
  حمايتهايي كه از مخترعين به عمل مي آيد

  ‐ محمد نقي مهدوي   اجرائی‐گزارش علمي  ‐
يق انجمن تخصصي مراكز تحق
 وتوسعه صنايع و معادن

  ١ ٨٤آذر 

٥  
بررسي وضعيت و عملكرد پژوهشكده مطالعات و 

  ١٣٧١‐٨٤تحقيقات فناوري 
  ١  ٨٤اسفند   پژوهشكده  ‐  احمد نوروزيان   اجرائی‐گزارش علمي  ‐

٦  
جايگاه جهاني جمهوري اسالمي ايران در حوزه 

هاي اقتصادي، اجتماعي، علمي و فرهنگي از نگاه 
  ن المللي و منابع داخليسازمانهاي بي

  ١  ٨٤بهمن   پژوهشكده  ‐  محمد نقي مهدوي   اجرائی‐گزارش علمي  ‐

٧  
نقش و جايگاه روابط عمومي در موسسات علمي و 

  پژوهشي
  ١  ٨٤دي   پژوهشكده  ‐  احمد نوروزيان   اجرائی‐گزارش علمي  ‐
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  مؤسسه مطالعات و تحقيقات فناوری

 ٢٣١

    آموزشی برگزارشده– دوره های علمی ‐٣‐٦‐١٠جدول 
  

  تاريخ برگزاری
   مدرسنام  عنوان دوره  رديف

مدرک 
  تحصيلی

  محل خدمت
  خاتمه  شروع

  اعتبار مصوب  محل برگزاری
کد 
  ١گروه

  چکيده

  ساختار انقالبهاي علمي  ١
قاسم رمضانپور 

  نرگسي
دانشجوي 
  دکتری

  ١  ‐  سازمان مركزي  ٨٤آبان   ٨٤آبان   پژوهشكده
انقالبهاي علمي از ديدگاههاي فلسفي مورد نقد و 

  .ر مي گيردبررسي قرا

٢  
راهبري بين المللي اينترنت و 
چالشهاي حقوق شهروندي در 

  ايران
  ٢  ‐  سازمان مركزي  ٨٤اسفند   ٨٤اسفند   پژوهشكده  دکتری  طاهره ميرعمادي

در اين دوره حقوق شهروندان در محيط سايبر و 
معماري روابط در راهبري اينترنت مورد بررسي 

حقوق قرار گرفته و سه مسير براي حمايت از 
  .شهروندان در محيط سايبر معرفي مي گردد

٣  
آشنايي با مدل ناب دانشگاه ام 

  تي. آي .
  حسين حسين زاده

دانشجوي 
  دکتری

  ٨٤تير   ٨٤تير   پژوهشكده
مركز آموزش ايران 

  خودرو
‐  ١  

مدل ناب فراگير دانشگاه ام آي تي براي اعضاي 
كميته ترويج و آموزشهاي ناب مركز آموزش 

  .تشريح و توضيح داده مي شودايران خودرو 
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 ٢٣٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل چهارم
  ي فناوريمرکز رشد واحدها
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 ٢٣٣

  
  ي فناورينمودار تشکيالتي  مرکز رشد واحدها

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 رئيس سازمان

 مدير مرکز رشد

 شورای مرکز رشد کميسيونهای مشورتی

 منشی و مسئول دفتر مرکز رشد

کارشناسان مسئول امور 
, خدمات پروژه يابی 

بازاريابی و جذب منابع 
 مالی

  

 هسته های فناوری

 معاون مرکز رشد

  
کارشناسان مسئول امور 

 خدمات عمومی

  

  

کارشناسان مسئول امور 
بررسی برنامه تجاری 

 جذب, واحدهای فناوری 

  

  

کارشناسان مسئول امور 
, دمات مشاوره ای خ

 تخصصی و آموزشی

  

 واحد های فناوری



  فناوریواحدهای مرکز رشد عملکرد –م چهار فصل                                                         ۸۴  کارنامه عمومی سال        

 ٢٣٤

  
  مرکز رشد واحدهای فناوری

   انجام شدهاقدامات  اهم وظايف

 مـستقر در    ي فناور ي از واحدها  ي حمايت مال  ‐١
  شدمرکز ر

 مراحل يريگي استقرار در مرکز و پي هسته فناور متقاض٦ز ي واحد فناور و ن٤ يل پرونده برايتشک 
 مرکز و اخذ مصوبه شورا يرش و سپس شورايته پذيز طرح در کمي پرونده و نيرش شامل کارشناسيپذ
م و يرفته شده تنظي پذي از واحدهايت مالي حمايدر ادامه قراردادها.  بر موافقت با استقرار واحدها يمبن

  . د ي شدن به حوزه مربوطه ارسال گرديجهت اجرائ
 هسته ٥ن يهمچن. ت انجام شده است يم قرارداد حماي هسته فناور هم تا تنظ١ يضمناً مراحل فوق برا 

 .افت نمودند يافته را دري از اعتبارات اختصاص يبخش
  :و بطور خالصه 

  .ال يون ريلي م٤٥٠جمعاً به مبلغ  واحد فناور ٤ يت برايانعقاد قرارداد حما 
  . ال يون ريلي م٥٠٠ هسته فناور جمعاً به مبلغ ١٠ يت برايانعقاد قرارداد حما 
  .ال يون ريلي م١٣٥ هسته فناور جمعاً به مبلغ ٥ به يتيپرداخت اعتبار حما 

 ي قـانون  ي فـراهم آوردن حمايتهـا     ي تالش برا  ‐٢
 مـستقر در    ي فنـاور  يجهت تسريع رشد واحدها   

  کز رشدمر
   . يت حقوقيط شخصي به شرايقيت حقيت هسته ها از شخصيل وضعي تبدياقدام و ارائه مشاوره الزم برا 

 ي مورد نياز واحدها   ي ارائه خدمات و مشاوره      ‐٣
 نــو بــه ي تبــديل ايــده هــاي در راســتايفنــاور

   آنهاي سازي شدن و تجاريمحصوالت قابل تجار

 مصرف کننده محصول ي آنها به ارگانهايشگاهها و معرفي پوشش در نماي تحتشرکت دادن هسته ها 
  . ن هسته ها ي اينهائ

 و ي فنــاوري نظـارت بـر رونــد رشـد واحـدها    ‐٤
تحليل مستمر دستاوردها با هدف افزايش کارايي       

  مرکز رشد

ته ي و کارشناسان مجرب سازمان در کميأت علمي با کمک اعضاء هي و تخصصيت واحدها از نظر فنيفعال 
ژه ي ، بوياما درخصوص مسائل حقوق.  باشد ي مستمر ميابين آنها قابل ارزيز بعنوان ناظريو نرش يپذ
 يک کارشناس حقوقي ياز به همکارين ) يا حقوقي يقياعم از حق( ان ي تعامالت واحدها با مشتريبرا

  .  باشد ي سازمان ميمجرب از سو

 در  ي فنـاور  ي واحـدها  ي نظارت بـر فعاليتهـا     ‐٥
   آنهايحورتحقق ايده م

 ي براساس مراحل زمانبندي فناوريافت گزارش از هسته ها و واحدهايارتباط مستمر با واحدها ، در 
  ) .کبار يحداکثر هرسه ماه ( ن ي مابيمندرج در قرارداد ف

  بر ي به مناظور نظارت علمي فناوري هسته ها و واحدهاي براي تخصص– ين علميا ناظرين ناظر ييتع 
  .  آنها يمحورده ي ايحسن اجرا

   . ي تخصص– ين علميا ناظري از هسته ها و واحدها توسط ناظر يافتي گزارشات دريبررس 
  . رش يته پذي ناظر در کميمي و گزارش تنظيجه بررسيل نتيه و تحليتجز 



  فناوریواحدهای مرکز رشد عملکرد –م چهار فصل                                                         ۸۴  کارنامه عمومی سال        

 ٢٣٥

  مرکز رشد واحدهای فناوری

   انجام شدهاقدامات  اهم وظايف

   بر حسب نيازي ايجاد بخش رشد مقدمات‐٦
 فناورانه در يده هايران و صاحبان اوسته نوآويجاد و بطور پين مرکز ايت اي فعالي از ابتدايرشد مقدمات 

  . رش شده اند ين مرحله پذيقالب هسته در ا

 از هسته ها و     ي و پشتيبان  ي ارائه خدمات ادار   ‐٧
   فناوريواحدها

  .  مربوطه ي اجرائي فناور با مؤسسات و دستگاههايپ ، فاکس و ارسال مکاتبات هسته هايتا 
   . ير منابع علمي و سايمان جهت استفاده از بانک اطالعات سازي به کتابخانه  و مرکز اسناد علميمعرف 
   . ين المللينترنت و ارتباطات بيط استفاده از ايفراهم نمودن شرا 

 ي ارائه خـدمات مـشاوره ا      ي برا ي حمايت مال  ‐٨
,  از آخرين فناوريها     يبهره گير  , يدر بهينه ساز  

   و توسعه بازاري سازيتجار

ت ي فعاليفيت کي در جهت تقواي فناوري واحدهاينوان ناظر و راهنماربط بعين ذياستفاده از متخصص 
  . ر نفوذ به بازار و  توسعه آن ين واحدها و هموار نمودن مسيا

 و کمـک    ي و ملزومات آموزش   ي تجهيزات ادار  ‐٩
راه  , ي از جمله بانـک اطالعـات تخصـص       يآموزش
  ... وب سايت و يانداز

باشد و يرفته شده مي پذي فناوري به واحدهايس دهي قابل سرو کهي و کمک آموزشيزات اداريه تجهيته 
 مرتبط با ين واحدها وارتباط با شبکه هايافت اطالعات روز توسط اي دريت برايجاد وب ساين ايهمچن

  . مرکز رشد 

   ساير برنامه ها‐١٠

 يفجهت معر)  آذرماه ٢٥ ‐٢٢(  هفته پژوهش ي پژوهش و فناوريشگاه دستاوردهايشرکت در نما 
   . ي فناوري از واحدهايبرخ

از  شودير ارگانها برگزار مي که در ساي آموزشي فنور جهت شرکت در دوره هاي واحدهاي برخيرفم 
   . يد بهشتيدر مرکز رشد دانشگاه شه» ن طزح کسب و کار يتدو « يجمله کارگاهآموزش

  . ن مرکز رشد شهرک يئول اصفهان و مالقات با مسيقاتي و تحقين مرکز از شهرک علميد مسئوليبازد 
  .  با مراکز رشد ير مرکز در حلسات ماهانه مراکز رشد استان تهران جهت انجام هماهنگيحضور مد 
  . رش در مرکز يان پذي پرونده متقاضيرش جهت بررسيته پذيم کميل جلسات تنظيتشک 
 ي نهائيبررسز ي و ني مسائل جاري مرکز رشد به منظور بررسي فناوريل جلسات ماهانه شورايکتش 

  . رش در مرکز يان پذيپرونده متقاض

  
  



 رکز رشد واحدهای فناوریم عملکرد –م چهار فصل                                                                                                           ۸۴  کارنامه عمومی سال        

 ٢٣٦

  ي فناوريمرکز رشد واحدها
   فناور يپذيرش واحدها ‐۴‐۱جدول 

وضعيت 
  ١يحقوق

  همکاران
نوع فعاليت در مرکز 

  ٣رشد

ف
ردي

  

  نام 
  مؤسسه/ شرکت / واحد 

۱  ۲  
   فعاليتيزمينه تخصص

شماره و تاريخ 
  ٢ثبت

   ينام و نام خانوادگ
  مدير واحد/ مسئول 

  ينام و نام خانوادگ
مدرک 
  يتحصيل

 ۵۶ ۴ ۲۳ ۱  سمت
  طرح  / يايده محور

١  
 ي مهندسيشرکت طراح

    √  گروک 

 ي و مهندسيخدمات طراح
 يستم هاينه سيدر زم

 و يکنترل صنعت
   يشگاهي آزمايدستگاهها

۱۱۰۱۱۶   
۷/۱۰/۷۳  

مهندس جواد 
   يخندق

   يجواد خندق
   يل خندقياسماع
  يمان احمديپ
    يحمود طاهرم

  سانسيل
  سانسيل
  سانسيل

پلم    يفوق د

  ر واحد يمد
  همکار واحد

  همکار واحد 
  همکار واحد  

    √ √    
 و ساخت انبار با اتمسفر يطراح

  کنترل شده 

    √  شرکت پژوهان طب   ٢
 مصرف يه فرآوردهايته

زات ي و تجهيپزشک
   يشگاهيآزما

۱۰۵۸۶۷   
۸/۴/۷۳  

  

 يدون کماليفر
  دهقان 

 يکمالدون يفر
  دهقان
   دهقانيبهناز کمال
 دهقان  يبهنام کمال

  مسعود هوشمند  

  پلم يد
  پلميد
  سانس يل

  دکترا 

  
  ر واحد يمد

  همکار
  همکار 
  مشاور 

  

    √ √    
ز ي سا۱۲لتر هولدر در يد فيتول

  استاندارد 

٣  
شرکت نوآوران کفش 

    √   يصنعت
 ي و ساخت بردهايطراح

   يکيالکترون
۲۶۴۲۴۸   

۱۱/۱۱/۸۴  
   بچه لو يمعلمحر

   بچه لويمحرمعل
   پور ياريشاهرخ 

  ين جواديد حسيس
    يزيمحمد عز

  پلميد
  سانس  يل
  سانس يل

  سانس يفوق ل

  ر وا حديمد
  ر عامل شرکت يمد

  همکار 
  همکار

  √√ √    
ق ي و ساخت دستگاه تزريطراح
  ره کفش يک زيم الستيمستق

    √  موجي شرکت س  ٤
 ي و ساخت بردهايطراح

   يکيالکترون
۴۵۳۴  

۲۲/۷/۷۷  
  يد توکليحم

  يد توکليحم
  

   يدالور توکل
  يينصراهللا روستا

  ييرزايثم ميم
  نانير به ديام

  سانسيل
  
  پلميفوق د

  سانسيل
  سانسيل

  سانسيفوق ل

ر ير واحد و مديمد
  عامل شرکت
  همکار
  همکار
  همکار
  مشاور

  √√ √    
 و ساخت مدارات يطراح

   يکيالکترون

  
  

                                                      
   ثبت نشده‐۲ ثبت شده  ‐۱ 1
 برای مؤسسات موجود 2
  .)توضيح بيشتر ضميمه گردد(ساير  ‐۶ تجاری سازی دستاوردهای تحقيقاتی فعلی  ‐۵ بازاريابی و جذب مشارکت مالی  ‐۴ توليد محصول نمونه  ‐۳ طراحی محصول نمونه  ‐۲ کسب دانش فنی  ‐۱ 3



 رکز رشد واحدهای فناوریم عملکرد –م چهار فصل                                                                                                           ۸۴  کارنامه عمومی سال        

 ٢٣٧

  مرکز رشد واحدهای فناوری
   هسته هاي فناور پذيرفته شده در دوره رشد مقدماتي‐٤‐٢ول جد

  
  

                                                      
  .)توضيح بيشتر ضميمه گردد( ساير ‐۶ تجاری سازی دستاوردهای تحقيقاتی فعلی  ‐۵ بازاريابی و جذب مشارکت مالی  ‐۴ توليد محصول نمونه  ‐۳ طراحی محصول نمونه  ‐۲ کسب دانش فنی  ‐۱   ١

  ١ماهيت فعاليت

ف
دي
ر

  

  موضوع فعاليت  نام هسته
   ينام نام خانوادگ

 ۶ ۵ ۴ ۳ ۲  ۱  مدير/ مسئول 

مدت زمان پيش 
  )ماه( شدهيبين

 پيش يهزينه اجرا
   شدهيبين

  )ميليون ريال(

   مرکزيتياعتبار حما
  )ميليون ريال(

     ۵۰  ۵۷۵  ۹   √   √ √     يد رضا رستگيدکتر حم  م و باکلوفن ين سدي توئي فنيسنتز ماده اولبه داروئ  ژند دارو شرکت پ  ۱

  شرکت رخش سرخ   ۲
د ظروف يون خطوط توليزات اتوماسي و ساخت تجهيطراح

   يمريپل
    ۵۰  ۴۷۲  ۹   √   √ √     يفخرالسادات سجاد

  ده پژوهش و اجرا يشرکت ا  ۳
 در يت و راهنمائيورزا به منظور هدا ني شاخصهايريبکارگ

   يمعابر فاقد روشنائ
   ۵۰  ۱۰۰  ۹   √   √       يد احسان واعظيمهندس س

     ۵۰  ۱۲۰  ۹       √ √     يمهندس روزبه حداد  ) فلورسنت ( هوشمند يستم روشنائيس  شگامان فضل يشرکت پ  ۴

  شرکت فام افزون   ۵
  و مواد تعاون ويني و تزئي صنعتي عاليانواع پوششها

   مربوطه يهايافزودن
   ۵۰  ۷۲  ۶       √ √    مهندس ناصر برزنده

   ين کار طالئيشرکت زر  ۶
 جت يمواد مصرف ) يدانش فن(  و شناخت يابيدست

  نت يزر پرينت و ليپر
    ۵۰  ۳۳۲  ۶     √ √      د برهمند يد حميس

 ا ي پرشيائيميع شيالبراتوار صنا  ۷
ر  ثبوت و ظهوي و دومحلولي تک محلوليساخت داروها

  لم يف
    ۵۰  ۱۷۰  ۶     √ √       يمحمد کاظم جمال

۸  
شگامان دوران يشرکت پ

  اطالعات 
    ۵۰  ۹۲  ۶       √ √     ي کاورديمهندس  محسن کاظم  ع وابسته ي و صنايون صنعت مرغدارياتوماس

    ۵۰  ۴۰۰  ۶       √ √ √  رنژاد يمهندس جواد م   يد پودر محصوالت غذائيخط تول   يليع تبديواحد صنا  ۹

    ۵۰  ۳۵۹  ۶     √ √       يزيدکتر محمدرضا سو   يستيه استات منگنز  با خلوص کاتا ليته   رسا يميا شيکت آرشر  ۱۰

    ۵۰  ۷۴  ۶       √ √ √  مهندس صادق بدخشان راز   TINI حافظه دار ياژهاي آليمه صنعتيساخت ن   يواحد  مواد و متالورژ  ۱۱

    ۵۰  ۵۴۰  ۶         √ √  دانشاه ي مي خدائيمهندس مهد  ر در صنعت فوالد يزش تصو و پرداينائين بيکاربرد ماش   يون صنعتيواحد اتوماس  ۱۲



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

   



   ضمايم                                                                                                                                    ١٣٨٤             کارنامه عمومی سال 

 ٢٣٩

  واژه نامه
  )يپژوهش (يگروه علم 

گروه بايد امکانات و .  نفر از آنان بايد بطور تمام وقت به خدمت اشتغال داشته باشند ۳ است که حداقل ي عضو هيئت علم۵ مشتمل بر حداقل يگروه علم
  . را دارا باشد يتجهيزات الزم جهت انجام امور تحقيقات

  پژوهشکده  
 يو با امکانات و تجهيزات مستقل جهت انجام امور تحقيقات )يپژوهش( ي گروه علم۳ل  است متشکل از حداقيمجموعه ا

  پژوهشگاه
   در سطح گسترده ي پژوهشکده با امکانات و تجهيزات مستقل جهت انجام امور تحقيقات۳ است متشکل از حداقل يمجموعه ا

  يکميته تخصص
  . شود ي تشکيل مي تحقيقاتي طرحهاي و همچنين نظارت بر اجرايم و تائيد علي از افراد متخصص که حسب نياز جهت بررسيگروه

   

   طرحهايهيت پژوهشما
  اختراع

  . که قبالً وجود نداشته است يعبارتست از ساخت مصنوع

  ابتکار
   در زمينه روش ساخت ويا بهبود مصنوع با توجه به شرايط خاص کشور و امکانات موجوديعبارتست از اعمال تغييرات

  يمشابه ساز
   در آني بدون اعمال تغييرات اساسي کردن از محصوليعبارتست از کپ

  اکتشاف
  .ا درک نشده باشد ي هيچگاه ديده وي انجامد که قبالً وجود داشته  ولي مي طرحهايي که نهايتاً به کشف پديده ا

   

  يي طرحهامراحل اجرا
 و توليد انبوه ي ،نيمه صنعتينمونه ساز:  گردند عبارتند از ي مي ساخت مصنوع که نهايتاً منجر بهي تحقيقاتي طرحهاي الزم به ذکر است مراحل اجراي

 و ترويج را شامل ي باشد،مراحل مطالعه ،استفاده و بکارگيري اطالعات ، آمار ،ارائه گزارش و پيشنهاد روش جديد مي که هدف از آنها جمع آوريطرحهاي
  . گردند يم

  
  ينمونه ساز

  .ند نمونه از محصول پس از انجام تحقيقات و مطالعات الزم  و ساخت چيعبارتست از طراح

  ينيمه صنعت
 ي ساخت تعداد محدودي بر روي شروع شده و در آن نتايج حاصل از نمونه سازي گردد که پس از پايان پذيرفتن مرحله نمونه سازي اطالق ميبه مرحله ا

  .  گردد ي ساخت ،پياده ميبه دانش فن ي توليد انبوه و دستيابياز محصول جهت کسب اطالعات الزم برا

  توليد انبوه 
  . گردد ي آغاز شده  و محصول به صورت انبوه جهت مصرف به بازار ارائه مي وگاه پس از نمونه سازياين مرحله عموماً پس از توليد نيمه صنعت

  

  رحطانواع 
  يطرح اجراي

  .زمان باشد  آن از کارکنان ساي شود که مجري گفته ميبه آن دسته از طرحهاي

  يطرح ارجاع
  . آن از کارکنان سازمان نبوده ،بودجه و ساير امکانات توسط سازمان تهيه شده است ي شود که مجري گفته مييبه آن دسته از طرحها

  يديطرح تائ
  . گردند يم موجود به سازمان ارجاع ي ، نحوه عملکرد و مقايسه با استانداردها ي فني گردد که جهت بررسي اطالق ميبه طرحهاي

  يطرح مل
  .  کشور صورت گيرد ي علمي پژوهشهاي انجام شود و تصويب آن در شوراي شود که در سطح ملي اطالق ميبه طرح



   ضمايم                                                                                                                                    ١٣٨٤             کارنامه عمومی سال 

 ٢٤٠

  يطرح در دست بررس
  .  نشده باشد  آنها خاتمه نيافته و قبول يا رد آنها در سازمان معلومي روي و اجرائي الزم از نظر علمي گردد که هنوز بررسيهاي اطالق ميبه طرحهاي

  طرح مردود 
  . تشخيص داده شده باشند ي گردد که فاقد ارزش علمي اطالق ميبه طرحهائ

  طرح راکد
 انجام آن ، به ي الزم برايگر امکانات اجرائيبه عبارت د.  باشد ي مي فاقد مصوبه اجرائي به تصويب رسيده ،ولي گردد که از نظر علمي اطالق ميبه طرحهائ

واضح است که در صورت فراهم شدن امکانات .  باشد يا اجراء آن ا ز اولويت الزم برخوردار نميدر سازمان موجود نبوده و  ،يجرائتشخيص مسئولين ا
  . ممکن است طرح در آينده مورد تصويب قرار گرفته به اجراء درآيد ياجرائ

  يطرح جار
  . باشد ين منعقد شده و دردست اجرا م گردد که مراحل تصويب را گذرانده ، قرارداد آي اطالق ميبه طرحهائ

  طرح متوقف شده
  .ا دائم متوقف شده باشد ي به طور موقت وي اجراء آن قبل از حصول نتيجه نهائي به داليلي بوده ولي گردد که قبالً جاري اطالق ميبه طرحهائ

  طرح خاتمه يافته 
  .فاد قرارداد خاتمه يافته است  شود که عمليات مربوط به آن با توجه به مي اطالق ميبه پروژه هائ

  ي و فنيخدمات علم
 داخل و يا خارج ي تحقيقاتي طرحهايدر ارتباط با اجرا (ي علمي ، انجام آزمايشات و مشاورهاي و ارجاعي تائيدي طرحهاي از قبيل کارشناسيبه فعاليتهائ

  .  شود يسازمان گفته م

   اجرائيي منعقده با ساير دستگاههايقراردادها
ا دستگاه ي به پيشنهاد خود ي پروژه هائي مشترکاً اقدام به اجراي و غير دولتي و شرکتها اعم از دولتي اجرائي با دستگاههاي قراردادهايي در طسازمان
  . باشد ي مي و مهندسي نتايج تحقيقات و ارائه خدمات فني ، واگذاري توانند در قالب پروژه تحقيقاتين پروژه ها ميا.  کند يذيربط م

   

  نوع پژوهش
   

  . شود ي انجام مي و يا توسعه اي ، کاربردي است که به صورت پايه اي  منظور تعيين  سطح پژوهش

  تحقيقات پايه
 ي کاربرد آنها مي خاص براي بدون در نظر گرفتن استفاده عملي آگاهيها و ارتقاء دانش فني شود که هدف از اجراء آنها صرفاً تعالي اطالق ميبه طرحهاي

  .باشد 

  يتحقيقات کاربرد
   . موجود جهت حل مسائل معين و از پيش تعيين شده باشد ي دانش و فناوريري شود که هدف از اجراء آنها بکارگي اطالق ميبه طرحهاي

  تحقيقات توسعه
 ي موجود ميتمها و يا روشها به منظور ساخت ، تکميل و بهبود مصنوعات ،وسائل ، سيسي دانش فني گردد که هدف آنها بکارگيري اطالق ميبه طرحهائ

  . گرددي ،ساخت نمونه و توليد تشکيل مين طرح ها معموالً از سه مرحله طراحيا. باشد 
  

  شغلين عناو
  ي و پژوهشيکادر علم

  .) باشند يا باالتر مي مدرک فوق ليسانس ويعمدتاً دارا( مشغول بکار هستند ي و پژوهشي علمي که دراجرا يا مديريت فعاليتهايافراد

  )يعلم(کارشناس 
  .  باشندي مدرک ليسانس مي طرحها نموده و حداقل داراي و فني علمي هايبررسيا  را صرف تحقيقات و ي از وقت اداري گردد که بخشي اطالق ميبه افراد

  تکنسين
 يبوده و در فعاليتها)  مربوطه ييد مراجع رسم به تائي کافيبا تجربه کار (ي و حرفه ايا ديپلم فني مدرک فوق ديپلم و ي شود که داراي اطالق ميبه افراد

   . نمايند ي کمک مي و فنيعلم

  ي و خدماتيکارکنان ادار
  ... و ي باشد مانند کارگران ماهر و نيمه ماهر اداري مي و فني علمي فعاليتهاي شود که وظيفه شان کمک به اجراي اطالق ميبه افراد
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 ٢٤٢

  پژوهشکده هوا و فضا يايشگاه تجهيزات عمده آزم‐۴‐۱‐۱جدول 

  تجهيزات موجود در آزمايشگاه
امکان 
 ياستفاده برا
  رديف  ديگران

نام آزمايشگاه يا 
  کارگاه

  مشخصات دستگاه  نام دستگاه
کشور 
  سازنده

   يارزش ريال  تعداد
وجود 
  دارد

وجود 
  ندارد

  محركه هاي الكتريكي  ۱
ــامپيوتر ــه‐ك ــع تغذي  ‐ منب
   دينامومتر‐اسكوپ

      ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰۰  √    

  مخابرات  ۲
تجهيــــزات مخــــابراتي از 

  Hz۲۰۰فركانس پايين تا 

Freq.Synthysizer, RF 
Power Meter,  

Function generator 
    ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰۰  √   

  رباتيك  ۳
ــامپيوتر ــه‐ك ــع تغذي  ‐ منب
 ‐ سيگنال ژنراتـور   ‐اسكوپ

  بستر تست ربات
   √  ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰    آلمان  

۴  
كارگــاه ريختــه گــري 

  دقيق

ــ ــائيدسـ ــوره القـ  ‐تگاه كـ
 دسـتگاه كـوره     ‐سانتريفوژ

قـــــــوس الكتريكـــــــي 
  آزمايشگاهي

Platicast 600 ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۰۰    آلمان  √   

۵  
آزمايــشگاه عمليــات  

  حرارتي
كوره عمليات حرارتي دماي   

 CVD كوره ‐باال
   √  ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰    اتريش  

  آزمايشگاه متالوگرافي  ۶
دستگاههاي پوليش، نمونـه    

   √  ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰    آلمان Struers Leits  ريسازي، ميكروسكوپ نو

  آزمايشگاه آناليز  ۷
 ‐دستگاه كربن گوگردگيري

  دستگاه سختي سنج
      ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰  √   

  الكترونيك  ۸

دســتگاههاي مربــوط بــه   
پــــــردازش ســــــيگنال، 

ــامپيوتر ــه‐ك ــع تغذي  ‐ منب
  اسكوپ
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 ٢٤٣

  ميايي پژوهشکده صنايع شيي تجهيزات عمده آزمايشگاه‐۴‐۱‐۲جدول 

 تجهيزات موجود در آزمايشگاه
امکان استفاده 
 براي ديگران

 نام آزمايشگاه يا کارگاه رديف

 تعداد کشور سازنده مشخصات دستگاه نام دستگاه
وجود 
 دارد

وجود 
 ندارد

  √ ١و١ آمريكا‐انگلستان GC,HPLC PU4500 كروماتوگرافي ١

 آناليز ٢
UV,FTIR و اتميك 
  √ ١و١ انگلستان  .…PU9624,SP8-400  ....ابزوبشن 

 صنايع غذايي ٣

واحد پاستوريزاسيون 
مايعات غذايي ، واحد 
خشك كن بستر سيال 

..... 

  √ ١و١  

 صنايع تخميري ٤
فرمانتور، ميكروسكوپ 

  √ ١و١  X1000 ....دوچشمي 

 عمومي ٥
راكتور تحت فشار، 

  √ ١ سوئيس Buchi ....كجلدال و 

 محيط زيست ٦
متر  BODفتومتر، 

  √     ...مانومتريك

 سالن پايلوت ٧

پايلوت استخراج جامد 
مايع، پايلوت چند 

منظوره معدني، اسپري 
دراير، سنگ شكن، 

خشك كن بستر سيال و 
 ...پايلوت هاي دارويي

   √ ١و١و١ ايران 
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 ٢٤٤

  فناوری طراحی و ساخت پژوهشکده ي تجهيزات عمده آزمايشگاه‐۴‐۱‐۳جدول

  تجهيزات موجود در آزمايشگاه
امکان استفاده برای 

  ديگران
   يا کارگاهنام آزمايشگاه  رديف

  تعداد  کشور سازنده  مشخصات دستگاه  نام دستگاه
وجود 
  دارد

وجود 
  ندارد

   √  ۱  آلمان VDF  250 C 250 C  كارگاه ماشين ابزار  ۱

   √  ۱  آلمان FPS NC DIALOG 3  كارگاه ماشين ابزار  ۲

   √  ۱  آلمان F P 4 NC DIALOG 2  كارگاه ماشين ابزار  ۳

   √  ۱  آلمان DE-CENTER  اسپارك  كارگاه ماشين ابزار  ۴

   √  ۱  ايران تبريز VNI VERSAL  فرز  كارگاه ماشين ابزار  ۵

   √  ۱  انگلستان  نيم متري  ماشين تراش  كارگاه ماشين ابزار  ۶

  √  ۱  ايران تبريز  دومتري   ماشين تراش  كارگاه ماشين ابزار  ۷

   √  ۱  ايران تبريز  معمولي  ماشين فرز معمولي  ين ابزاركارگاه ماش  ۸

   √  ۱  انگلستان  معمولي  ماشين تراش  كارگاه ماشين ابزار  ۹

   √  ۱  ايران تبريز  معمولي  فرز معمولي  كارگاه ماشين ابزار  ۱۰

   √  ۱  ايران تبريز  معمولي  دريل راديال  كارگاه ماشين ابزار  ۱۱

  كارگاه ماشين ابزار  ۱۲
  زكنسنگ ابزار تي

  
   √  ۱  سوئيس  معمولي

   √  ۱  ايران   معمولي  دريل ستوني  كارگاه ماشين ابزار  ۱۳
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 ٢٤٥

  ي پژوهشکده بيوتکنولوژي تجهيزات عمده آزمايشگاه‐۴‐۱‐۴ جدول

  تجهيزات موجود در آزمايشگاه
امکان استفاده 
  براي ديگران

  رديف
نام آزمايشگاه يا 

  کارگاه
  مشخصات دستگاه  نام دستگاه

کشور 
  زندهسا

  تعداد
ارزش 
  ريالي

وجود 
  دارد

وجود 
  ندارد

۱  
بيوتکنولوژي محيط 
  زيست و صنعت

 Clim-o-shake  )عدد٢(شيكر انكوباتور دار 
IRC – I -U  

_  ۲  _  √  _  

۲  
بيوتکنولوژي محيط 
  زيست و صنعت

 ml)  بزرگ(سانتريفوژ 
٦×٥٠٠  

Beck Man 
J2 – 21 

_  ۱  _  √ _  

۳  
بيوتکنولوژي محيط 
  زيست و صنعت

  _ √  _  Beck Man G-S-6 _  ۱  ١٠×١٠٠ mlتريفوژ   سان

۴  
بيوتکنولوژي محيط 
  زيست و صنعت

  _ √  _  ۱  _  رازي  سانتريفوژ لوله

۵  
بيوتکنولوژي محيط 
  زيست و صنعت

  _ √  _  ۱  _  ٢٢‐١٧٥شركت شهال   انكورباتور ايستاده بزرگ بافن

۶  
بيوتکنولوژي محيط 
  زيست و صنعت

  _ √  _  ۱  _  ٢٢‐١٧٥ شهال شركت  )بدون فن(انكورباتور كوچك 

۷  
بيوتکنولوژي محيط 
  زيست و صنعت

  _ √  _  Soofer co. _  ۱  )عدد٢(بن ماري 

۸  
بيوتکنولوژي محيط 
  زيست و صنعت

  _ √  _  Galen hemp _  ۲  ) عدد٢(هيتر و همزن 

۹  
بيوتکنولوژي محيط 
  زيست و صنعت

  _ √  _  UNICAM  8620 _  ۱  اسپکتروفتومتر

۱۰  
بيوتکنولوژي محيط 

  ست و صنعتزي
  _ √  _  CETI  Belgium _  ۱  ميکروسکوپ

  
  
  
  
  

   نويهاي مرکز انرژتجهيزات عمده آزمايشگاهي ‐۴‐۱‐۵جدول 

  

  تجهيزات موجود در آزمايشگاه
امکان استفاده 

   ديگرانيبرا
  نام آزمايشگاه يا کارگاه  رديف

  تعداد  کشور سازنده  مشخصات دستگاه  نام دستگاه
وجود 
  دارد

وجود 
  ندارد

   يکارگاه انرژ  ۱
 اره –ل يه دريل اوليوسا
   دستگاه جوش – يبرق

   ي و آلمانيرانيا  
ازهر 

دستگاه 
  کعددي
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 ٢٤٦

  فهرست جداول و نمودارها
  )۵ (ي پژوهشي سازمان به تفکيک واحدهاي طرح ها‐۱‐۱جدول 
  )۶ (ي پژوهشي سازمان به تفکيک واحدهاي وضعيت طرح ها‐۱‐۲جدول 
  )۷ (ي پژوهشي اجرايي به تفکيک واحدهايده با ساير دستگاهها منعقي قراردادها‐۱‐۳جدول 
  )۸ (ي پژوهشي سازمان به تفکيک واحدهاي علمي فعاليتها‐۱‐۴جدول 
  )۹ (ي پژوهشي به تفکيک واحدهاي و فني خدمات علم‐۱‐۵جدول 
  )۱۰( به تفکيک نوع استخدام ي هيئت علميآمار اعضا ‐۱‐۶جدول 
  )۱۱ ( به تفکيک نوع استخدام ي غير هيئت علماعضاءآمار  ‐۱‐۷جدول 
  )۱۲( ي به تفکيک مرتبه علمي هيئت علمي آمار اعضا‐۱‐۸جدول 
  )١٣ ( وضعيت اعتبارات سازمان بر حسب نوع آن‐١‐٩جدول 
  )۲۸( قرارداد هاي اجراي طرح هاي تحقيقاتي ‐۲‐۲‐۱جدول 
  )۲۹ ( فعاليتهاي کارشناسي‐۲‐۲‐۲جدول 
  )۳۰ (طرحهاي پژوهشي پژوهشكده ‐ی و بررسی طرح ها جهت درخواست وجه کارشناس ‐۲‐۲‐۳جدول 
  )۳۲ ( مصوبات طرح هاي تائيدي‐۲‐۲‐۴جدول 
  )۳۳ ( طرح هاي مصوب جاري‐۲‐۲‐۵جدول 
  )۳۵( طرحهاي پژوهشكده ‐افته  طرح هاي مصوب خاتمه ي‐۲‐۲‐۶جدول 
  )۳۵ ( واحد پذيرش طرح ها‐۲‐۲‐۷جدول 
  )٤٢ (ي تسهيالت از صندوق مالي توسعه تكنولوژي طرحهاي متقاض‐٢‐٢‐٨جدول 
  )٤٣ ( مقاالت علمي ارائه شده‐٢‐٢‐٩جدول 
  )۴۴ ( ليست فرهيختگان و نخبگان وظيفه عمومي معرفي شده جهت استفاده از تسهيالت ناجا‐۲‐۲‐۱۰جدول 
  )۴۹ (دانشگاه ها ي درخواست شده و تخصيص يافته کارآموزي ظرفيتها‐۲‐۲‐۱۱جدول 
  )۵۰ ( سازمانهاي درخواست شده و تخصيص يافته کارآموزي ظرفيتها‐۲‐۲‐۱۲جدول 
  )۵۱ ( کشوري و مهندسي قانون حداکثر استفاده از توان فني اجرا‐۲‐۲‐۱۳جدول 
  )۵۲ ( از خارج از کشوري قانون خريد دانش فني اجرا‐۲‐۲‐۱۴جدول 
  )۵۳ (تجهيزات عمده آزمايشگاهيفهرست  ‐۲‐۲‐۱۵جدول 
  )۶۲ (دمات ارائه شده به متقاضيان خ‐۲‐۲‐۱۶جدول 
  )۷۱ (سامي هيات علمي سازمان مشمول دريافت طرح تشويقي چاپ مقاالت ا‐٢‐٣‐١جدول 
  )۷۲ (۱۳۸۴ اسامي شرکت کنندگان در دوره هاي آموزشي داخل کشور در سال ‐۲‐۳‐۲جدول 
  )٧٥ ( سفرهاي علمي خارج از کشور‐٢‐٣‐٣جدول 
  )۷۸ ( آموزشي و پژوهشي، کارگاههاي تخصصي، نمايشگاههاي فناوري و نوآوري برگزاري شده دوره هاي کوتاه مدت‐۲‐۳‐۴جدول 
  )٧٩ (المللي خوارزمي كننده نوزدهمين جشنواره بين هاي شركت  طرح‐٢‐٣‐٥جدول 
  )٨٠ ( به تفکيک گروه تخصصیالمللي خوارزمي هاي برگزيده نوزدهمين جشنواره بين طرحتعداد  ‐٢‐٣‐٦جدول 
  )٨١ ( به تفکيک نوع و رتبه طرحالمللي خوارزمي هاي برگزيده نوزدهمين جشنواره بين  طرح‐٢‐٣‐٧جدول 
  )٨٢ (كننده در هفتمين جشنواره جوان خوارزمي هاي شركت  طرح‐٢‐٣‐٨جدول 
  )٨٣ (هاي برگزيده هفتمين جشنواره جوان خوارزمي  طرح‐٢‐٣‐٩جدول 
  )٨٤ (نواره جوان خوارزمي به تفكيك زمينه و ماهيتهاي برگزيده داخلي هفتمين جش  طرح‐٢‐٣‐١٠جدول 
  )٨٥ ( ي بين الملليعضويت در سازمان ها ‐٢‐٣‐١١جدول 
  )٨٥ (ي بين المللي  نشستها‐٢‐٣‐١٢جدول

  )٩٥ ( ليست مشتركين با پهناي باند نامتقارن‐٢‐٣‐١٣جدول 
  )٩٦ ( ليست مشتركين با پهناي باند متقارن‐٢‐٣‐١٤جدول 
 )۱۲۱ (  پژوهشي سازمان به واحدهاي پژوهشي‐فعاليتهاي علمي  خالصه ‐۳‐۱جدول 

  )۱۲۳ (هوا و فضا پژوهشکده ي علمي گروه ها‐۳‐۱‐۱جدول 
   )۱۲۳ (هوا و فضا پژوهشکده ي به تفکيک گروه علمي خالصه عملکرد پژوهش‐۳‐۱‐۲جدول 
  )۱۲۴ (هوا و فضاژوهشکده پ به لحاظ سطح تحصيالت به تفکيک نوع استخدام ي انساني وضعيت نيرو‐٣‐١‐٣جدول
  )۱۲۴ (هوا و فضا پژوهشکده ي و فني خدمات علم‐۳‐۱‐۴جدول

  )۱۲۶ (هوا و فضاپژوهشکده  ي هيئت علمي اعضا‐٣‐١‐٥جدول 
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 ٢٤٧

  )۱۲۷ (هوا و فضا پژوهشکده ي تحصيلي بورسها‐٣‐١‐٦جدول 
  )۱۲۷ (هوا و فضا پژوهشکده ي پژوهشي طرح ها‐٣‐١‐٧جدول

  )۱۲۹ (هوا و فضا پژوهشکده يه صنعت نيمي طرح ها‐٣‐١‐٨جدول 
  )۱۳۰ (هوا و فضا پژوهشکده ي تائيدي طرح ها‐۳‐۱‐۹جدول
  )۱۳۱ (هوا و فضا خاتمه يافته پژوهشکده ي طرح ها‐۳‐۱‐۱۰جدول
  )۱۳۲ (هوا و فضا منعقده با ساير دستگاهها پژوهشکده ي قراردادها‐۳‐۱‐۱۱جدول
  )۱۳۲ (هوا و فضا  پژوهشکده ارائه شدهي مقاالت علم‐٣‐١ ‐١٢جدول

  )۱۳۳ (هوا و فضا پژوهشکده يت علمراشاتن ا‐٣‐١‐١٣جدول 
  )۱۳۴ (هوا و فضا پژوهشکده  برگزارشدهي آموزش– ي علمي  دوره ها‐٣‐١ ‐١٤دولج

  )١٣٦ (پژوهشکده صنايع شيميايي گروههاي علمي ‐٣‐٢‐١جدول 
  )١٣٦ (نايع شيميايي پژوهشکده صي به تفکيک گروه علمي خالصه عملکرد پژوهش‐۳‐۲‐۲جدول 
  )١٣٧ ( پژوهشکده صنايع شيميايي وضعيت نيروي انساني به لحاظ سطح تحصيالت به تفکيک نوع استخدام‐۳‐۲‐۳جدول
  )١٣٧ ( پژوهشکده صنايع شيميايي خدمات علمي و فني‐۳‐۲‐۴جدول

  )١٣٩ ( پژوهشکده صنايع شيميايي  اعضاي هيئت علمي‐٣‐٢‐٥جدول 
  )١٤٠ ( پژوهشکده صنايع شيمياييحصيلي  بورسهاي ت‐۳‐۲‐۶جدول 
  )١٤٠ ( پژوهشکده صنايع شيميايي  فرصتهاي مطالعاتي‐۳‐۲‐۷جدول 
  )١٤١ ( پژوهشکده صنايع شيميايي طرح هاي پژوهشي‐۳‐۲‐۸جدول 
  )١٤٣ ( پژوهشکده صنايع شيميايي  طرح هاي نيمه صنعتي‐۳‐۲‐۹جدول 
  )١٤٤ (يميايي پژوهشکده صنايع ش  طرح هاي تائيدي‐۳‐۲‐۱۰جدول 
  )١٤٥ ( پژوهشکده صنايع شيميايي  طرح هاي خاتمه يافته‐۳‐۲‐۱۱جدول 
  )١٤٦ ( پژوهشکده صنايع شيميايي قراردادهاي منعقده با ساير دستگاهها‐٣ ‐٢‐١٢جدول 
  )١٥٠ ( پژوهشکده صنايع شيميايي  مقاالت علمي ارائه شده‐۳‐۲‐۱۳جدول 
  )١٥٧ ( پژوهشکده صنايع شيمياييزار شده آموزشي برگ– دوره هاي علمي ‐۲‐۱۴جدول 
  )١٥٩  ( و ساختي طراحي پژوهشکده فناوري علميگروه ها‐۳‐۳‐۱جدول 
  )١٥٩ ( و ساختي طراحي پژوهشکده فناوري به تفکيک گروه علمي خالصه عملکرد پژوهش‐۳‐۳‐۲جدول
  )١٦٠ ( و ساختي طراحيوهشکده فناور پژ به لحاظ سطح تحصيالت به تفکيک نوع استخدامي انساني وضعيت نيرو‐٣‐٣‐٣جدول

  )١٦٠ ( و ساختي طراحي پژوهشکده فناوري و فني خدمات علم‐۳‐۳‐۴جدول 
  )١٦٣ ( و ساختي طراحي پژوهشکده فناوري هيئت علمي اعضا‐٣‐٣‐٥جدول 
  )١٦٣ ( و ساختي طراحي پژوهشکده فناوري تحصيلي بورسها‐٣‐٣‐٦جدول
  )١٦٤ ( و ساختي طراحي فناور پژوهشکدهي پژوهشي طرح ها‐٣‐٣‐٧ جدول
  )١٦٥ ( و ساختي طراحي پژوهشکده فناوري نيمه صنعتي طرح ها‐٣‐٣‐٨ جدول

  )١٦٦ ( و ساختي طراحي پژوهشکده فناوري تائيدي طرح ها‐۳‐۳‐۹جدول 
  )١٦٩ ( و ساختي طراحي پژوهشکده فناور خاتمه يافتهي طرح ها‐۳‐۳‐۱۰جدول
  )١٧٠ ( و ساختي طراحيپژوهشکده فناوراير دستگاهها  منعقده با سي قراردادها‐۳‐۳‐۱۱جدول
  )١٧٠ ( و ساختي طراحي ارائه شده پژوهشکده فناوري مقاالت علم‐٣‐٣‐١٢جدول

  )١٧٨ ( و ساختي طراحي پژوهشکده فناوريرات علماشتنا  ‐٣‐٣‐١٣جدول 
  )١٧٩ ( و ساختي طراحي برگزارشده پژوهشکده فناوري آموزش– ي علمي دوره ها‐٣‐٣‐١٤جدول 
  )١٨١ (يپژوهشکده بيوتکنولوژ  گروههاي علمي ‐٣‐٤‐١جدول 
  )١٨١ (ي پژوهشکده بيوتکنولوژي به تفکيک گروه علمي خالصه عملکرد پژوهش‐۳‐۴‐۲جدول

  )١٨٢ (ي پژوهشکده بيوتکنولوژ نيروي انساني به لحاظ سطح تحصيالت به تفکيک نوع استخدام  وضعيت‐۳‐۴‐۳جدول 
  )١٨٢ (ي پژوهشکده بيوتکنولوژي و فني  خدمات علم‐۳‐۴‐۴جدول

  )١٨٥ (ي پژوهشکده بيوتکنولوژ اعضاي هيئت علمي‐٣‐٤‐٥جدول 
  )١٨٧( فرصتهای مطالعاتی پژوهشکده بيوتکنولوژی ‐٣‐٤‐٦جدول 
  )١٨٧ (ي پژوهشکده بيوتکنولوژ بورسهاي تحصيلي‐٣‐٤‐٧جدول 
  )١٨٧ (ي پژوهشکده بيوتکنولوژ طرح هاي پژوهشي‐٣‐٤‐٨جدول 

  )١٨٩ (ي پژوهشکده بيوتکنولوژ طرح هاي نيمه صنعتي‐٣‐٤‐٩ول جد



   ضمايم                                                                                                                                    ١٣٨٤             کارنامه عمومی سال 

 ٢٤٨

  )١٨٩ (ي پژوهشکده بيوتکنولوژ طرح هاي خاتمه يافته‐۳‐۴‐۱۰جدول 
  )۱۹۰ ( ي پژوهشکده بيوتکنولوژ طرح هاي متقاضي استفاده از تسهيالت اعتباري‐۳‐۴‐۱۱جدول 
  )١٩٠ (يبيوتکنولوژ پژوهشکده  قراردادهاي منعقده با ساير دستگاهها‐۳‐۴‐۱۲جدول 
  )١٩٠ (ي پژوهشکده بيوتکنولوژ مقاالت علمي ارائه شده‐٣‐٤‐١٣جدول 
  )٢٠٩ (ي پژوهشکده بيوتکنولوژ آموزشي برگزارشده–  دوره هاي علمي ‐٣‐٤‐١٤ جدول

  )٢١٠ (يپژوهشکده بيوتکنولوژرات علمي اشتنا ‐٣‐٤‐١٥جدول 
  )٢١٢( گروه های علمی مرکز انرژيهای نو ‐٣‐٥‐١جدول 
  )٢١٢( خالصه عملکرد پژوهشی به تفکيک گروه علمی مرکز انرژيهای نو ‐٣‐٥‐٢جدول 
  )٢١٢(وضعيت نيروی انسانی به لحاظ سطح تحصيالت به تفکيک نوع استخدام مرکز انرژيهای نو  ‐٣‐٥‐٣جدول 
  )٢١٢( خدمات علمی و فنی مرکز انرژيهای نو ‐٣‐٥‐٤جدول 
  )٢١٤(نرژيهای نو  اعضای هيئت علمی مرکز ا‐٣‐٥‐٥جدول 
  )٢١٤( طرح های پژوهشی مرکز انرژيهای نو ‐٣‐٥‐٦جدول 
  )٢١٤( طرح های تائيدی مرکز انرژيهای نو ‐٣‐٥‐٧جدول 
  )٢١٥( طرح های خاتمه يافته مرکز انرژيهای نو ‐٣‐٥‐٨جدول 
  )٢١٥( قراردادهای منعقده با ساير دستگاه ها مرکز انرژيهای نو ‐٣‐٥‐٩جدول 
  )٢١٥(انتشارات علمی مرکز انرژيهای نو  ‐٣‐٥‐١٠جدول 
  )٢١٧ (ي مؤسسه مطالعات و تحقيقات فناور گروه هاي علمي‐۳‐۶‐۱جدول 
  )٢١٨ (ي مؤسسه مطالعات و تحقيقات فناور خالصه عملکرد پژوهشي به تفکيک گروه علمي‐۳‐۶‐۲جدول 
  )٢١٨ (ي مؤسسه مطالعات و تحقيقات فناورام وضعيت نيروي انساني به لحاظ سطح تحصيالت به تفکيک نوع استخد‐٣‐٦‐٣جدول
  )٢١٨ (ي مؤسسه مطالعات و تحقيقات فناور خدمات علمي و فني‐۳‐۶‐۴جدول

  )٢٢١ (ي مؤسسه مطالعات و تحقيقات فناور اعضاي هيئت علمي‐٣‐٦‐٥جدول 
  )٢٢٢ (ي طرح هاي پژوهشي مؤسسه مطالعات و تحقيقات فناور‐٣‐٦‐٦ جدول

  )٢٢٣ (ي مؤسسه مطالعات و تحقيقات فناورتمه يافته طرح هاي خا‐۳‐۶‐۷جدول 
  )٢٢٤ (ي مقاالت علمي ارائه شده مؤسسه مطالعات و تحقيقات فناور‐٣‐٦‐٨ جدول

  )٢٣٠ (ي مؤسسه مطالعات و تحقيقات فناوريرات علماشتنا ‐٣‐٦‐٩جدول 
  )٢٣١ (يمؤسسه مطالعات و تحقيقات فناور  برگزارشدهي آموزش– ي علمي دوره ها‐٣‐٦‐١٠جدول 
  )۲۳۶( پذيرش واحدهاي فناور مرکز رشد ‐۴‐۱جدول 
  )۲۳۷ ( مرکز رشد هسته هاي فناور پذيرفته شده در دوره رشد مقدماتي‐۴‐۲جدول 
  )۲۴۱( هوا و فضا تجهيزات عمده آزمايشگاهي پژوهشکده ‐۴‐۱‐۱جدول 
  )۲۴۲ ( عمده آزمايشگاهي پژوهشکده صنايع شيميايي تجهيزات ‐۴‐۱‐۲جدول 
  )۲۴۳(فناوری طراحی و ساخت مده آزمايشگاهي پژوهشکده  تجهيزات ع‐۴‐۱‐۳ جدول

  )۲۴۴(مده آزمايشگاهي پژوهشکده بيوتکنولوژی  تجهيزات ع‐۴‐۱‐۴جدول 
  )۲۴۴(مده آزمايشگاهي مرکز انرژيهای نو  تجهيزات ع‐۴‐۱‐۵جدول 
  )۵ (ي پژوهشي سازمان به تفکيک واحدهاي طرح ها‐۱‐۱نمودار 
  )۶ (ي پژوهشي سازمان به تفکيک واحدهاي پژوهشيوضعيت طرح ها ‐۱‐۲نمودار 
  )۶ (ي پژوهشي سازمان به تفکيک واحدهاي نيمه صنعتي وضعيت طرح ها‐۱‐۳نمودار 
  )۷ (ي پژوهشي اجرايي به تفکيک واحدهاي منعقده با ساير دستگاههاي قراردادها‐۱‐۴نمودار 
  )۸(د پژوهشی فعاليتهای علمی سازمان به تفکيک واح‐۱‐۵نمودار 
  )۹ (ي پژوهشي به تفکيک واحدهاي و فني خدمات علم‐۱‐۶نمودار 
  )۱۰ (ي به تفکيک مدرک تحصيلي هيئت علميآمار اعضا  ‐۱‐۷ نمودار
  )۱۰ ( به تفکيک نوع استخدامي هيئت علميآمار اعضا  ‐۱‐۸ نمودار
  )۱۱ (ي به تفکيک مدرک تحصيلي غير هيئت علميآمار اعضا  ‐۱‐۹ نمودار

  )۱۱ ( به تفکيک نوع استخدامي غير هيئت علميآمار اعضا  ‐۱‐۱۰ ودارنم
  )۱۲ (يمرتبه علم  به تفکيکي هيئت علميآمار اعضا ‐۱‐۱۱ نمودار

  )٧٩ (ي خوارزمي شرکت کننده در نوزدهمين جشنواره بين الملليطرح ها ‐٢‐٣‐١نمودار 
  )٨٠( به تفکيک گروه تخصصی المللي خوارزمي هاي برگزيده نوزدهمين جشنواره بين طرحتعداد  ‐٢‐٣‐٢نمودار 



   ضمايم                                                                                                                                    ١٣٨٤             کارنامه عمومی سال 

 ٢٤٩

  )٨١( به تفکيک نوع و رتبه طرح المللي خوارزمي هاي برگزيده نوزدهمين جشنواره بين  طرح‐٢‐٣‐٣نمودار
  )٨٢ (كننده در هفتمين جشنواره جوان خوارزمي هاي شركت   طرح‐٢‐٣‐٤نمودار

  )٨٣ (خوارزميهاي برگزيده در هفتمين جشنواره جوان   طرح‐٢‐٣‐٥نمودار 
  )٨٤ (هاي برگزيده داخلي هفتمين جشنواره جوان خوارزمي به تفكيك  ماهيت  طرح‐٢‐٣‐٦نمودار




