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 60:معاونتتوسعهفناوریچهارمفصل

 61مقدمه

 61کل پژوهش، فناوری و آموزشاداره 

 67های تخصصی اداره تحصیالت تکمیلی و آموزش 
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 فهرست مطالب

صفحهعنوان
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 102 امور منابع انسانی و آموزشاداره 

 103 اداره پشتیبانی و رفاه 

 111 امور مالی کل اداره 

 113دفترفناوریاطالعاتوشبکهعلمی:ششمفصل

 121مرکزرشدواحدهایفناور:هفتمفصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 ج

 

9913گزارش عملکرد سال  یرانهای علمی و صنعتی اشسازمان پژوه   

 

 فهرست جداول 

صفحهعنوان

 7های پژوهشی های پژوهشکده برق و فناوری اطالعات به تفکیک گروهفهرست پروژه-1-2جدول

 7خالصه عملکرد پژوهشکده برق و فناوری اطالعات -2-2جدول

 9 های پژوهشی پژوهشکده برق و فناوری اطالعات به تفکیک گروهعملکرد-3-2جدول

 12 های پژوهشی به تفکیک گروههای شیمیایی فناوریهای پژوهشکده  فهرست پروژه-4-2جدول

 12 های شیمیایی فناوریخالصه عملکرد پژوهشکده  -5-2جدول

 14 های پژوهشی به تفکیک گروههای شیمیایی فناوریپژوهشکده عملکرد-6-2جدول

 17های پژوهشی به تفکیک گروه  مکانیکهای پژوهشکده  فهرست پروژه-7-2جدول

 17مکانیک خالصه عملکرد پژوهشکده  -8-2جدول

 19های پژوهشیتفکیک گروهبه   مکانیکپژوهشکده عملکرد-9-2جدول

 22های پژوهشی به تفکیک گروه کشاورزیهای پژوهشکده فهرست پروژه-10-2جدول

 22کشاورزی  خالصه عملکرد پژوهشکده-11-2جدول

 24های پژوهشیتفکیک گروهبه  کشاورزیپژوهشکده عملکرد-12-2جدول

 27های پژوهشی به تفکیک گروه زیست فناوریهای پژوهشکده فهرست پروژه-13-2جدول

 27زیست فناوریپژوهشکده خالصه عملکرد  -14-2جدول

 29های پژوهشی به تفکیک گروه زیست فناوریپژوهشکده عملکرد-15-2جدول

 31های پژوهشی به تفکیک گروه  های نوینفناوریهای پژوهشکده فهرست پروژه-16-2جدول

 31های نوینفناوریخالصه عملکرد پژوهشکده  -17-2جدول

 33های پژوهشی به تفکیک گروه های نوینفناوریپژوهشکده عملکرد-18-2جدول

 36های پژوهشیبه تفکیک گروه  های نومواد پیشرفته و انرژیهای پژوهشکده فهرست پروژه-19-2جدول

 36های نومواد پیشرفته و انرژیخالصه عملکرد پژوهشکده  -20-2جدول

 38به تفکیک گروه های پژوهشی  های نومواد پیشرفته و انرژیپژوهشکده عملکرد-21-2جدول

 41وضعیت بررسی، ارزیابی و حمایت از ثبت اختراع -1-3جدول

 41اختراعات ثبت شده سازمان -2-3جدول

 42های انجام شده در حوزه مستندسازیفعالیت-3-3جدول

 42معرفی دستاوردهای سازمان های انجام شده در حوزه فعالیت-4-3جدول

 42 های انجام شده در خصوص واگذاری دانش فنیفعالیت-5-3جدول

 43 های انجام شده اهم سایر فعالیت-6-3جدول
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 فهرست جداول 

صفحهعنوان

 48ها و صنعتدانشگاهمرکزی ارتباط با های مرتبط با دفتردانشگاه - مراکز پزوهشی صنایع/ - مراکز اقتصادی-7-3جدول

 50های برگزار شده نمایشگاه-8-3جدول

 50 )در دو مقطع( ها در سامانه های دانشجویان متقاضی و جایابی شده کارآموزی دانشگاهظرفیت-9-3جدول

 51 )در دو مقطع( ها در سامانه های اعالم شده و جایابی شده کارآموزی وزارتخانهظرفیت-10-3جدول

 53 ارائه خدمات به متقاضیان-11-3جدول

 54 های تخصصی ها و کارگاهآزمایشگاه-12-3جدول

 59های صنعتی ای کلکسیون میکروارگانیسمهای مرکز منطقه فعالیت-13-3جدول

 63خدمات علمی و فنی به تفکیک زمینه تخصصی-1-4جدول

 64های کارشناسیفعالیت-2-4جدول

 64های تأییدی مصوب طرح-3-4جدول

 67های علمی و صنعتی ایران رشته : گرایش و تعداد دانشجویان مقطع دکتری سازمان پژوهش-4-4جدول

 68های علمی و صنعتی ایراندانشجویان مقطع دکتری سازمان پژوهشهای مصوب عناوین رساله-5-4جدول

 139970 -144لیست تسهیالت پرداختی به دانشجویان در نیمسال اول تحصیلی -6-4جدول

 139970 -1400لیست تسهیالت پرداختی به دانشجویان در نیمسال دوم تحصیلی -7-4جدول

 72کتابخانه و مرکز اسناد منابع موجود در -8-4جدول

 72تعداد اعضای کتابخانه و مرکز اسناد-9-4جدول

 79های چاپ شده انتشارات سازمان گزارش اقدامات انجام گرفته در بخش کتاب-10-4جدول

 80آمار انتشار نشریات علمی سازمان-11-4جدول

 84المللهای تخصصی بینمجازی سازمان –المللی ها و دوره آموزش بینها، کارگاهشرکت در نشست-12-4جدول

 89 المللیهای تخصصی بینالمللی خوارزمی از جوایز سازمان مندی برگزیدگان جشنواره جوان و بینبهره -13-4جدول

 92المللی خوارزمیجشنواره بینکننده از سی و چهارمین نهادهای داخلی حمایت-14-4جدول

 92المللی خوارزمیکننده از سی و چهارمین جشنواره بین نهادهای خارجی حمایت-15-4جدول

 93المللی خوارزمیهای ارائه شده به سی و چهارمین جشنواره بین طرح-16-4جدول

 94المللی خوارزمیبینهای برگزیده داخلی سی و چهارمین جشنواره طرح-17-4جدول

 94المللی خوارزمی های برگزیده خارجی سی و چهارمین جشنواره بینطرح-18-4جدول

 95المللی خوارزمیبرگزیدگان داخلی سی و چهارمین جشنواره بین-19-4جدول

 96المللی خوارزمی برگزیدگان خارجی سی و چهارمین جشنواره بین -20-4جدول
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 جداول فهرست 

صفحهعنوان

 98های ارائه شده به بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمیطرح-21-4جدول

 98های برگزیده بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمیطرح-22-4جدول

 99آزاد  -برگزیدگان بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی بخش دانشجویی-23-4جدول

 102علمی به تفکیک مدرک تحصیلی، نوع استخدام و جنسبت اعضای هیأت  -1-5جدول

 102اعضای هیأت علمی به تفکیک رتبه علمی، مدرک تحصیلی و جنسبتآمار -2-5جدول

 103کارکنان غیر هیأت علمی به تفکیک مدرک تحصیلی، نوع استخدام و جنسبت -3-5جدول

 103قراردادهای پیمانکاری -4-5جدول

 104قراردادهای پیمانکاری )اداره خدمات و رفاه( -5-5جدول

 105های برگزارشدهدرآمدهای مکتسبه بابت مراسم-6-5جدول

 111امور مالی های شاخص-7-5جدول

 1399112آمار درآمد وصول سازمان در سال -8-5جدول

 114های انجام شده در گروه شبکه علمی کشورفعالیت-1-6جدول

 115ای به واحدهای داخل سازمان ارائه خدمات رایانه-2-6جدول

 118های انجام شده در گروه امنیت فناوری اطالعاتفعالیت-3-6جدول

 119مشترکین خدمات میزبانی مرکز داده علمی کشور-4-6جدول

 119مرکز داده علمی کشور Mail hostingمشترکین -5-6جدول

 123 های مستقر در مرکز رشدواحدها و هسته-1-7جدول

 141 1399واحدهای فناور جذب شده در سال -2-7جدول

 146های فناور پذیرفته شده در دوره پیش رشد هسته-3-7جدول

 147واحدهای فناور خاتمه یافته در دوره رشد -4-7جدول

 151فناور خاتمه یافته در دوره پیش رشد های هسته-5-7جدول

 151یافته به دوره رشد  های فناور موفق انتقالهسته-6-7جدول
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 فهرست اشکال 

صفحهعنوان

 13998در سال   های در دست اجرا و خاتمه یافته پژوهشکده برق و فناوری اطالعاتپروژه-1-2شکل

 8)میلیون ریال(  فناوری اطالعاتپژوهشکده برق و  های برون و درون سازمانی منعقدهحجم پروژه-2-2شکل

پژوهشکده  منعقدههای درون سازمانی  و فروش دستاوردهای پروژههای برون سازمانی  مد حاصل از پروژهآسهم در-3-2شکل

)میلیون ریال(  برق و فناوری اطالعات
8 

 139913در سال های شیمیایی فناوری های در دست اجرا و خاتمه یافته پژوهشکده  پروژه-4-2شکل

 13)میلیون ریال( های شیمیایی فناوریپژوهشکده  های برون و درون سازمانی منعقدهحجم پروژه-5-2شکل

پژوهشکده  منعقده های درون سازمانی و فروش دستاوردهای پروژههای برون سازمانی  مد حاصل از پروژهآسهم در-6-2شکل

)میلیون ریال(های شیمیایی فناوری
13 

 139918در سال  مکانیکهای در دست اجرا و خاتمه یافته پژوهشکده پروژه-7-2شکل

 18)میلیون ریال( مکانیکپژوهشکده منعقدههای برون و درون سازمانی  حجم پروژه-8-2شکل

پژوهشکده  منعقده های درون سازمانی و فروش دستاوردهای پروژههای برون سازمانی  مد حاصل از پروژهآسهم در-9-2شکل

)میلیون ریال( مکانیک
18 

 139923در سال  کشاورزیهای در دست اجرا و خاتمه یافته پژوهشکده  پروژه-10-2شکل

 23)میلیون ریال( کشاورزی پژوهشکده های برون و درون سازمانی منعقدهحجم پروژه-11-2شکل

پژوهشکده  منعقدههای درون سازمانی  و فروش دستاوردهای پروژههای برون سازمانی  مد حاصل از پروژه آسهم در-12-2شکل

)میلیون ریال( کشاورزی 
23 

 139928در سال  زیست فناوریهای در دست اجرا و خاتمه یافته پژوهشکده  پروژه-13-2شکل

 28)میلیون ریال(زیست فناوری پژوهشکده های برون و درون سازمانی منعقده حجم پروژه-14-2شکل

پژوهشکده  منعقدههای درون سازمانی  و فروش دستاوردهای پروژههای برون سازمانی  مد حاصل از پروژهآسهم در-15-2شکل

)میلیون ریال( زیست فناوری 
28 

 139932در سال  های نوینفناوریهای در دست اجرا و خاتمه یافته پژوهشکده  پروژه-16-2شکل

 32 )میلیون ریال( های نوین فناوریپژوهشکده برون و درون سازمانی منعقده های  حجم پروژه-17-2شکل

پژوهشکده  منعقدههای درون سازمانی  و فروش دستاوردهای پروژههای برون سازمانی  مد حاصل از پروژهآسهم در-18-2شکل

 )میلیون ریال( های نوین فناوری
32 

 139937در سال  های نومواد پیشرفته و انرژیهای در دست اجرا و خاتمه یافته پژوهشکده  پروژه-19-2شکل

 37)میلیون ریال( های نو مواد پیشرفته و انرژیپژوهشکده های برون و درون سازمانی منعقده حجم پروژه-20-2شکل

پژوهشکده  منعقدههای درون سازمانی  و فروش دستاوردهای پروژههای برون سازمانی  مد حاصل از پروژه آسهم در-21-2شکل

)میلیون ریال( های نو مواد پیشرفته و انرژی 
37 
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 فهرست اشکال 

صفحهعنوان

جو در سیستم   تعداد مراجعین و خدمات )خدمات شامل مطالعه کتاب، نشریه، استفاده از اینترنت و جست و-1-4نمودار

1399جامع کتابخانه و خدمات مجازی، در سال 
73 

 76شاخص هرش-2-4نمودار

 76مجموعه مقاالت سازمان-3-4نمودار

 76بیشترین موضوعاتی که مقاالت سازمان چاپ شده -4-4نمودار

 77مراکزی که بیشترین مشارکت با سازمان را در مقاالت داشته اند-5-4نمودار

 77کشورهایی که بیشترین مشارکت با سازمان را در مقاالت داشته اند  -6-4نمودار

 77مؤسسات و مراکزی که بیشترین حمایت مالی را در مقاالت با همکاران سازمان داشته اند -7-4نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 ح

 

9913گزارش عملکرد سال  یرانهای علمی و صنعتی اشسازمان پژوه   

 

 

 

 

 

 

 صنعتی ایرانهای علمی و سازمان پژوهش 1399گزارش عملکرد سال  عنوان  :

 جعفر سالمی مدیریت  :  

   :  ربابه جودیتهیه، تدوین و ناظر  

 مریم محبی طراحی و ویرایش متن  :  

 1400آبان ماه تاریخ تنظیم  :  

به جنوب، احمدآدرس    بزرگراه آزادگان، مسیر شمال  تهران،  انتهای خی:   پارسا،  میدان  از  بعد  ابان  ـآباد مستوفی، 

 ع تحقیقاتی عصر انقالبـهای علمی و صنعتی ایران، مجتمان پژوهشـد احسانی راد، سازمابان شهیـانقالب، خی

 56276020 -7و  56276325 -9  تلفن  :

 56276618  دورنگار  :

 33535 -111  صندوق پستی  :

 planning@irost.irپست الکترونیکی  : 

 

Internet Address : 
http://www.irost.ir , http://www.irost.org 

Internet Address : 

http ://Planning , supervision&Evoluation 

General E-mail  :  
 planning@irost.ir 

 

http://www.irost.ir/
http://www.irost.org/
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 چکیده : 

گردید و از بدو    سیسأبا تصویب شورای انقالب اسالمی ت  1359صنعتی ایران در سال  های علمی و  سازمان پژوهش    

های گوناگون مرتبط با توسعه علوم و فناوری کشور برعهده داشته است.  حوزه های مختلفی را درموریتأپیدایش تاکنون م

های  دار ایجاد، توسعه و یا انتقال فناوریپیشتاز عهدهها و نیازهای جامعه به عنوان نهادی  این سازمان از یک سو بنا بر ضرورت

رایندها و ایجاد بسترهای مربوطه، متولی راهبری  ف روی کشور بوده و از سوی دیگر با طراحی  موردنیاز در رفع معضالت پیش

راهبری پژوهشگران،  و هدایت محققین از ایده تا تولید بوده است. شایان ذکر است در هر دو مقوله توسعه فناوری و حمایت و  

های علمی و صنعتی ایران الهام بخش دیگر مراکز پژوهشی و دانشگاهی  های سازمان پژوهشها و فعالیتبسیاری از طرح

 .ها به سایر مراکز علمی و پژوهشی ایفا نموده استها بوده و نقشی بنیادین در الگودهی و اشاعه اینگونه فعالیتدر این حوزه

روی جامعه و کمبودهایی که در حوزه  های پیشهای علمی و صنعتی ایران همواره با عنایت به چالشسازمان پژوهش    

های مورداستفاده درکاهش و یا  شود، در سطح ملی در جهت توسعه و دستیابی به فناوریفناوری در این موارد احساس می

این چالش بر  ایجاد و توسعهها پیشغلبه  فنی  دانش  قدم شده است. موارد متعدد  فناوری در   های  تا  از مرحله پژوهش 

های هوا و فضا )ماهواره و تونل باد(، محیط زیست  هایی در حوزهتوان به فناوریسازمان ایجاد شده است که از آن جمله می

مت  های خورشیدی، پیل سوختی، سوخت های پاک و ...(، سالهای صنعتی(، انرژی )سلول)بازیافت ضایعات و تصفیه پساب

در سال نمود.  اشاره  و گیاهی(  سنتزی  داروهای  پزشکی،  تجهیزات  بر حوزه)  نیز عالوه  اخیر  به های  توجه  با  فوق،  های 

اولویتمعضالت کنونی جامعه، زمینه این  به  نیز  ریزگرد  به سیاستگذاریهایی نظیر آب و  توجه  با  افزوده شده و  های  ها 

  باشند.ها در حال انجام میوی در این حوزههای مادی و معنگذاریصورت گرفته، سرمایه

  مختلف   هـای گرایش  و   ها  رشته   از  متشکل  تخصصی   هایتیم  همکاری   طریق   از  فناوری   توسعه   غالباً  آنکه  به   توجه  با    

  هایزمینه  برگیرنده   در   که   است  بوده   شکلی   به   فناوری   و   پژوهش  زمینه   در   فعال   های بخش  دهی سازمان  نحوه   یابدمی  تحقق

ی و  ـهای علمان پژوهشـن ضرورت در سازمـورد نظر باشد. بنا بر همیـهای مه فناوریـایجاد و توسع  برای  نیاز  مورد  اصلی 

های شیمیایی، زیست فناوری،  های نو، فناوریبرق و فناوری اطالعات، مواد پیشرفته و انرژی،  پژوهشکده 7ران  ـی ایـصنعت

های تخصصی مربوطه تشکیل گردیده که هم اکنون بیش  های نوین مشتمل بر گروهمطالعات فناوریکشاورزی، مکانیک و 

 باشند.های تحقیقاتی و فناورانه میت علمی و کارشناس پژوهشی در آنها مشغول فعالیتأعضو هی 150از 
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  فناوری   یا   و  محصول  یک   به  ایده  آن  که  زمانی  تا  نمایدمی  خطور  پژوهشگر  ذهن  به  ایایده  که  هنگامی  از  است  بدیهی     

شود که در هریک آنها نیازمند هدایت  ها و فضاهای گوناگونی روبرو می، پژوهشگر و یا فناور با موقعیتشودمی  تبدیل   تجاری 

نهادهای ذی از سوی  نظارت  و  ارزیابی  و همچنین  راهبری  ماهیتصالح میو  و  نوع  با  متناسب  راستا،    باشد. در همین 

های علمی و صنعتی ایران فرایندهایی را طراحی و اجرا  ای که پژوهشگر و یا فناور در آن قرار دارد، سازمان پژوهشمرحله

گیرد. در  های موردنیاز جهت دستیابی به اهداف آن مرحله تبیین و مورد ارزیابی قرار مینموده است که طی آن شاخصه

دهی نموده و  های خود را جهتشناخت هرچه بیشتر اهداف و معیارها فعالیتتواند با  فناور می  چنین بستری پژوهشگر/

 ها برآید.درصدد رفع کمبودها و نقصان
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های علمی و صنعتی ایران در خصوص حمایت و راهبری پژوهشگران و فناوران از ایده  هایی که سازمان پژوهشاهم فعالیت

 :  باشددهد شامل موارد ذیل میبصورت گام به گام انجام میفناوری   تا محصول/

  ها و مراکز پژوهشیمناسب جهت انجام تعامالت علمی میان دانشگاه زیرساختی ایجاد  :کشورعلمیشبکه  -

 پژوهشگران  معنوی حقوق  از  صیانت  و نوآوری ثبت فرایند   به رسانییاری :اختراعاتارزیابی  -

زیرهمراهبهصنعتیهایمیکروارگانیزمکلکسیونایمنطقهمرکزوفناوریتوسعهازحمایتآزمایشگاه  -

  های پژوهشی/مین سخت افزار موردنیاز فعالیتأت  :هاآزمایشگاهیوپایلوتیموجوددرپژوهشکدههایساخت

 فناوری در مراحل مختلف.

  بعدی  مراحل  برای  هاحمایت  جذب  تسهیل  منظور  به  شدهساخته  محصول  اولیه   نمونه  تأییدعلمی  :تأییدیهایطرح  -

 بنیان های دانشگیری و توسعه شرکتفراهم نمودن بستر مناسب جهت شکل :واحدهایفناوررشدمرکز  -

های  شاخصها به سوی  بنیان و سوق دادن آنهای دانشبندی شرکتارزیابی و رتبه  :فناورانهتوانمندیارزیابی  -

 تعیین شده 

به منظور استانداردسازی    :علوپمپ(مشمطبوع،تهویههایسیستمهایزمینهدر)مرجعهایآزمایشگاه  -

  های مذکورهای مرکز رشد و واحدهای فناور در حوزهمحصوالت شرکت

  به   برتر  بنیان دانش  هایشرکت  و   فناوران   پژوهشگران،   ایرسانه  تبلیغ   (:المللبینوجوان)خوارزمیجشنواره  -

 معهجا  سطح  در  آنها های فعالیت شناساندن  و بخشی اعتبار  منظور

  نمودن   طی   جهت   فناور   واحدهای  و  صنایع   به   مختلف  هایرشته  دانشجویان   جایابی   و  معرفی   :کارآموزیملیسامانه  -

 کارآموزی  دوره

صنعتی ایران با توجه به دارا بودن نمایندگی و یا مرکزیت  های علمی و  عالوه بر موارد یاد شده سازمان پژوهش      

ای یکی از نهادهای فعال در خصوص گسترش ارتباطات  المللی و منطقهسازمان بین  10تماس و ارتباط با بیش از  

     شود.المللی علمی و پژوهشی در سطح کشور محسوب میبین
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مروری بر برنامه راهبردی :  ا  فصل  
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 :  چشم انداز   -1-1

 بازآفرینیهویتونهادیشدنسازماندرنظامنوآوریملی ➢

گیریمأموریتیمناسبوتکمیلزنجیرهارزشجهت ➢

سازوکارتحولدرقالبسازمانومدیریت ➢

هایرشدویادگیریایجادقابلیتازطریقتوسعهزیرساخت ➢

 

 

 

 

 

 



 عتی ایران : نهای علمی و صبیانیه مأموریت سازمان پژوهش   -2-1

انجامتحقیقاتبنیادیوکاربردیبهمنظورخلقهایعلمیوصنعتیایرانفلسفهوجودیسازمانپژوهش

باشد.وتوسعهفناوریمی



برنامه ✓ روزافزون تقاضای به جوابگویی منظور ازبه حمایت نیز و فناوری و علوم توسعه و رشد های

تأسیسگردید.هدفاصلیسازمان1359مخترعین،نوآوران،پژوهشگرانوصنعتگرانکشوردرسال

هایعلمیوصنعتیایرانحمایتازایجادپژوهش

 فناوریدرسطحملیاست.
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 های علمی و صنعتی ایران : های محوری سازمان پژوهش ارزش   -3 -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

شفافیت
اطالعاتی
()افشاء  

 حاکمیت

 احترام

 کارگروهی

مسئولیت
 پذیری

 شهروندی
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 های علمی و صنعتی ایران :وظایف سازمان پژوهش  -4 -1

 کارگیری مؤثر نتایج تحقیقات از طریق حمایت از تکمیل چرخه تحقیق تا تولید های به فراهم کردن زمینه ❖

پشتیبانی و ارائه تسهیالت علمی و فنی و  مالی و اجرایی به مخترعین، مبتکرین، محققین کارآفرین، مؤسسات و   ❖

 های ایجاد فناوری ها در جهت تحقق اولویتهای کارآفرین و هدایت فعالیت آنشرکت

 های ایجاد فناوری یق بخش خصوصی در انجام فعالیتتقویت و تشو ❖

تضمین ❖ ریسک ارائه  قدرت  افزایش  و  پژوهشی  دستاوردهای  یا  و  ایده  صاحبان  به  مالی  و  حقوقی  پذیری  های 

 های ایجاد فناوری  گذاران در برنامهسرمایه

ها در سازمان از جمله  ایتایجاد سازوکارهای حمایتی از طریق سازماندهی تشکیالت و امکانات مناسب این نوع حم ❖

 مراکز نوآوری و مراکز رشد 

 ای و مدیریت ایجاد فناوری  مهندسی، مشاوره  - ها و مؤسسات خدمات فنی کمک به توسعه و گسترش مراکز، گروه ❖

 کنندگان و متقاضیان ایجاد فناوریرسانی، ایجاد ارتباط همکاری مؤثر با عرضهارائه خدمات اطالع ❖

های فناوری با شخصیت حقوقی مستقل به منظور انجام تحقیقات توسعه فناوری در  شکدهتقویت و گسترش پژوه ❖

 کشور  های ملی زمینه اولویت

های تخصصی به منظور توسعه منابع  ها و کارگروهای، همایشهای آموزشی کاربردی و حرفهبرگزاری و ترویج دوره ❖

 های مختلف ایجاد فناوری انسانی در عرصه

ها از  ها و جشنوارههای حاصل از تحقیق و توسعه از طرق برپایی نمایشگاههای الزم برای ارائه فناوریزمینهایجاد   ❖

 جمله جشنواره خوارزمی  

علمی   ❖ روابط  در  همکاری  سازمان  - گسترش  با  پژوهشی  فنی  مراکز  و  منطقه  - ها  ملی،  در سطح  و  فناوری  ای 

 المللی در زمینه موضوع فعالیت سازمان بین
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هاپژوهشکده:   2  فصل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هایسازمانپژوهش

 علمیوصنعتیایران
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اطالعاتپژوهشکده برق و فناوری   
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،  های مخابراتیفناوری  ،مهندسی پزشکیگروه پژوهشی  سه    درت علمی  أعضو هی  11دارای    برق و فناوری اطالعاتپژوهشکده      

و 1-2های در حال اجرای پژوهشکده در جدول  است. فهرست پروژه  های هوشمند در حال فعالیت فناوری اطالعات و سامانه

های  عملکرد پژوهشکده به تفکیک گروه  3-2آورده شده است. همچنین در جدول    2-2خالصه عملکرد پژوهشکده در جدول  

 پژوهشی آمده است.

 هایپژوهشیبهتفکیکگروههایپژوهشکدهبرقوفناوریاطالعاتفهرستپروژه-1-2جدول

 گروهپژوهشی
 تعداد

 هیأتعلمی

هایتعدادپروژه
 دانشجویی

 دردستاجرا*

هایتعدادپروژه
 درونسازمانی
 دردستاجرا**

هایحجمپروژه
درونسازمانی
 منعقدشده

)میلیون ریال(    

هایتعدادپروژه
برونسازمانیدر

 دستاجرا

هایحجمپروژه
برونسازمانی
منعقدشده

ریال( )میلیون  

 0 2 900 2 0 5 مهندسیپزشکی

هایفناوری  
 مخابراتیوفضایی

4 0 0 0 4 3090 

 فناوریاطالعات
هایهوشمندوسامانه  

2 0 0 0 0 0 

 3090 6 900 2 0 11 مجموع

شود.میایاستکهدرقالبپسادکتری،دکتری،کارشناسیارشد،فرصتمطالعاتیویابورسیه)راتبه(تعریفمنظورازپروژهدانشجویی،پروژه *

وهمچناندردستاجراهایقبلمنعقدشدهباشندهایمصوبیهستندکهدرهمانسالیاسالهایدردستاجرادرهرسال،کلیهپروژهمنظورازپرروژه**

باشند.می

 خالصهعملکردپژوهشکدهبرقوفناوریاطالعات-2-2جدول

سرانهکل99عملکردشاخصارزیابی

 0 0 اختراعات تعداد  

 17/0 16 * تعداد کل مقاالت نمایه معتبر داخلی و خارجی

 08/0 8 المللی  های داخلی و بینتعداد مقاالت کنفرانس 

 06/0 6 های برون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 6/33 3090 های برون سازمانی منعقد شده )میلیون ریال( حجم پروژه 

 13/0 12 یافتهسازمانی خاتمههای برون  تعداد پروژه 

 228 20942 درآمد حاصل از پروژه برون سازمانی )میلیون ریال( 

 02/0 2 های درون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 8/9 900 های درون سازمانی منعقد شده )میلیون ریال( حجم پروژه 

 01/0 18/0 های جاری درون سازمانی  سرانه عضو هیات علمی در پروژه 

 6/3 %25 های درون سازمانیای پروژه متوسط نسبت پیشرفت واقعی به پیشرفت برنامه 

 0 0 درآمد حاصل از فروش دستاوردهای پروژه درون سازمانی )میلیون ریال( 

 01/0 1 های درون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 %2 2  دانشجویی خاتمه یافته  هایتعداد پروژه 
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1399درسالپژوهشکدهبرقوفناوریاطالعاتیافتههایدردستاجراوخاتمهپروژه-1-2شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برقوفناوریاطالعات)میلیونریال(منعقدهپژوهشکدهسازمانیهایبرونودرونحجمپروژه-2-2لشک  

 

 

 

 

 

 
 

منعقدهسازمانیهایدرونسازمانیوفروشدستاوردهایپروژههایبرونسهمدرآمدحاصلازپروژه-3-2شکل

)میلیونریال(برقوفناوریاطالعاتپژوهشکده  

۲

۶

۰
۱

۱۲

۲

0

5

10

15

پروژههایدرونسازمانی پروژههایبرونسازمانی پروژههایدانشجویی

دردستاجرا
خاتمهیافته

3090
77%

900
23%

Sales

پروژههایبرونسازمانیمنعقده پروژههایدرونسازمانیمنعقده

20942
100%

0
0%

Sales

پروژههایبرونسازمانیمنعقده پروژههایدرونسازمانیمنعقده
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پژوهشیهایعملکردپژوهشکدهبرقوفناوریاطالعاتبهتفکیکگروه-3-2جدول  

99سرانه 99عملکردشاخصارزیابیگروهپژوهشی

مهندسی

پزشکی

 0 0 تعداد اختراعات 

 8/0 9 * تعدادکل مقاالت نمایه معتبر داخلی و خارجی

 54/0 6 المللیهای داخلی و بینتعداد مقاالت کنفرانس 

 18/0 2 های برون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 0 0 )میلیون ریال( های برون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 09/0 1 سازمانی خاتمه یافتههای برون تعداد پروژه 

 30 330 )میلیون ریال( درآمد حاصل از پروژه برون سازمانی  

 18/0 2 های درون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 82 900 )میلیون ریال( های درون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 04/0 4/0 های جاری درون سازمانی  ت علمی در پروژه أسرانه عضو هی

 10 %30 های درون سازمانیای پروژه متوسط نسبت پیشرفت واقعی به پیشرفت برنامه 

 0 0 )میلیون ریال( درآمد حاصل از فروش دستاوردهای پروژه درون سازمانی  

 0 0 های درون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 09/0 1 های دانشجویی خاتمه یافتهتعداد پروژه 

هایفناوری

مخابراتیو

فضایی

 0 0 تعداد اختراعات  

 36/0 4 * خارجیتعداد کل مقاالت نمایه معتبر داخلی و  

 0 0 های داخلی و بین المللی  تعداد مقاالت کنفرانس 

 36/0 4 های برون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 281 3090 )میلیون ریال( های برون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 45/0 5 های برون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 1020 11230 )میلیون ریال( درآمد حاصل از پروژه برون سازمانی  

 0 0 های درون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 0 0 )میلیون ریال( های درون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 0 0 های جاری درون سازمانی  ت علمی در پروژه أسرانه عضو هی

 10 %30 های درون سازمانیای پروژه پیشرفت برنامه متوسط نسبت پیشرفت واقعی به  

 0 0 )میلیون ریال(  درآمد حاصل از فروش دستاوردهای پروژه درون سازمانی
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پژوهشیهایعملکردپژوهشکدهبرقوفناوریاطالعاتبهتفکیکگروه-3-2جدولادامه  

99عملکرد شاخصارزیابی گروهپژوهشی 99سرانه   

هایفناوری

مخابراتیو

فضایی

 0 0 های درون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 0 0 های دانشجویی خاتمه یافتهتعداد پروژه 

فناوری

اطالعات

هایوسامانه

 هوشمند

 0 0 تعداد اختراعات  

 27/0 3 * تعدادکل مقاالت نمایه معتبر داخلی و خارجی

 18/0 2 المللی  های داخلی و بینتعداد مقاالت کنفرانس 

 0 0 های برون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 0 0 ریال( )میلیونهای برون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 54/0 6 های برون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 2/806 8869 ریال( )میلیوندرآمد حاصل از پروژه برون سازمانی  

 0 0 های درون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 0 0 ریال( )میلیونهای درون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 0 0 های جاری درون سازمانی  سرانه عضو هیأت علمی در پروژه 

 5 %15 های درون سازمانیای پروژه متوسط نسبت پیشرفت واقعی به پیشرفت برنامه 

 0 0 )میلیون ریال( درآمد حاصل از فروش دستاوردهای پروژه درون سازمانی  

 09/0 1 یافتههای درون سازمانی خاتمه تعداد پروژه 

 09/0 1 یافتههای دانشجویی خاتمه تعداد پروژه 
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های شیمیاییپژوهشکده فناوری  
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9913گزارش عملکرد سال  رانهای علمی و صنعتی ایسازمان پژوهش   

 

صنایع معدنی    ، صنایع آلی و داروییگروه پژوهشی  چهار   در ت علمی  أعضو هی  26دارای    های شیمیایی فناوریپژوهشکده      

های در حال اجرای  در حال فعالیت است. فهرست پروژه  های شیمیایی سبزتبدیلی، فناوریها، صنایع غذایی و  و کاتالیست

عملکرد    6-2آورده شده است. همچنین در جدول    5-2و خالصه عملکرد پژوهشکده در جدول    4-2پژوهشکده در جدول  

 های پژوهشی آمده است. پژوهشکده به تفکیک گروه

هایپژوهشیهایشیمیاییبهتفکیکگروهفناوریهایپژوهشکدهفهرستپروژه-4-2جدول

 گروهپژوهشی
 تعداد

 هیأتعلمی

تعداد
هایپروژه

دانشجوییدر
 دستاجرا*

هایتعدادپروژه
درونسازمانی
 دردستاجرا**

حجم
هایپروژه

درونسازمانی
منعقدشده
 )میلیونریال(

تعداد
هایپروژه

برونسازمانی
 دردستاجرا

حجم
هایپروژه

برونسازمانی
منعقدشده
 )میلیونریال(

 0 0 2192 3 0 8 صنایع آلی و دارویی 

ها صنایع معدنی و کاتالیست   7 2 2 0 1 5500 

و تبدیلی  صنایع غذایی  5 3 2 0 6 ۲7۲9 

شیمیایی سبز   هایفناوری   6 8 0 0 5 ۲6۰۰ 

 10829 12 2192 7 13 26 مجموع

د.شوایاستکهدرقالبپسادکتری،دکتری،کارشناسیارشد،فرصتمطالعاتیویابورسیه)راتبه(تعریفمیدانشجویی،پروژهمنظورازپروژه*

باشند.هایقبلمنعقدشدهباشندوهمچناندردستاجرامیهایمصوبیهستندکهدرهمانسالیاسالهایدردستاجرادرهرسال،کلیهپروژهمنظورازپرروژه**

 

هایشیمیاییخالصهعملکردپژوهشکدهفناوری-5-2جدول  

سرانهکل99عملکردشاخصارزیابی

 03/0 3 تعداد اختراعات 

 5/0 47 * تعدادکل مقاالت نمایه معتبر داخلی و خارجی

 19/0 17 المللی  های داخلی و بینتعداد مقاالت کنفرانس 

 13/0 12 دست اجرا در   های برون سازمانیتعداد پروژه 

 5/124 10829 )میلیون ریال( های برون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 11/0 10 های برون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 52 4764 )میلیون ریال( درآمد حاصل از پروژه برون سازمانی  

 08/0 7 های درون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 2/25 2192 )میلیون ریال( های درون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 012/0 055/1 های جاری درون سازمانی  سرانه عضو هیأت علمی در پروژه 

 8/0 %70 های درون سازمانیای پروژه متوسط نسبت پیشرفت واقعی به پیشرفت برنامه 

 0 0 )میلیون ریال( درآمد حاصل از فروش دستاوردهای پروژه درون سازمانی  

 06/0 5 های درون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 03/0 3 های دانشجویی خاتمه یافتهتعداد پروژه 
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1399درسالهایشیمیایییافتهپژوهشکدهفناوریهایدردستاجراوخاتمهپروژه-4-2شکل

 

 )میلیونریال(هایشیمیاییفناوریمنعقدهپژوهشکدهسازمانیهایبرونودرونحجمپروژه-5-2شکل

 

 

 

منعقدهسازمانیهایدرونسازمانیوفروشدستاوردهایپروژههایبرونسهمدرآمدحاصلازپروژه-6-2شکل

)میلیونریال(هایشیمیاییفناوریپژوهشکده  

10829
83%

2192
17%

Sales

پروژههایبرونسازمانیمنعقده پروژههایدرونسازمانیمنعقده

4764
100%

0
0%

Sales

پروژههایبرونسازمانیمنعقده پروژههایدرونسازمانیمنعقده

7

۱۲
۱۳

۵

۱۰

۳

0

5

10

15

پروژههایدرونسازمانی پروژههایبرونسازمانی پروژههایدانشجویی

دردستاجرا

خاتمهیافته
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 هایپژوهشیهایشیمیاییبهتفکیکگروهعملکردپژوهشکدهفناوری -6-2جدول

99سرانه 99عملکردشاخصارزیابیگروهپژوهشی

صنایعآلیو
دارویی

 08/0 2 تعداد اختراعات 

 23/0 6 * تعدادکل مقاالت نمایه معتبر داخلی و خارجی

 15/0 4 المللیهای داخلی و بینتعداد مقاالت کنفرانس 

 0 0 های برون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 0 0 )میلیون ریال( های برون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 03/0 1 های برون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 0 0 )میلیون ریال( درآمد حاصل از پروژه برون سازمانی  

 11/0 3 های درون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 274 2192 )میلیون ریال( های درون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 11/0 375/0 های جاری درون سازمانی  سرانه عضو هیأت علمی در پروژه 

 5/17 %70 های درون سازمانیپروژه ای  متوسط نسبت پیشرفت واقعی به پیشرفت برنامه 

 0 0 )میلیون ریال( درآمد حاصل از فروش دستاوردهای پروژه درون سازمانی  

 04/0 1 های درون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 0 0 های دانشجویی خاتمه یافتهتعداد پروژه 

صنایعمعدنی
هاوکاتالیست


 04/0 1 تعداد اختراعات  

 65/0 17 * خارجیتعداد کل مقاالت نمایه معتبر داخلی و  

 23/0 6 المللی  های داخلی و بینتعداد مقاالت کنفرانس 

 11/0 3 های برون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 211 5500 )میلیون ریال( های برون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 15/0 4 های برون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 5/87 2274 )میلیون ریال( درآمد حاصل از پروژه برون سازمانی  

 08/0 2 های درون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 0 0 )میلیون ریال( های درون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 08/0 28/0 های جاری درون سازمانی  سرانه عضو هیأت علمی در پروژه 

 5/17 %70 های درون سازمانیای پروژه پیشرفت برنامه متوسط نسبت پیشرفت واقعی به

 0 0 )میلیون ریال( درآمد حاصل از فروش دستاوردهای پروژه درون سازمانی  

 08/0 2 های درون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 04/0 1 های دانشجویی خاتمه یافتهتعداد پروژه 
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 هایپژوهشیهایشیمیاییبهتفکیکگروهعملکردپژوهشکدهفناوری -6-2جدولادامه

99سرانه 99عملکردشاخصارزیابیگروهپژوهشی

 صنایعغذایی
وتبدیلی

 0 0 تعداد اختراعات  

 38/0 10 * خارجیتعدادکل مقاالت نمایه معتبر داخلی و  

 11/0 3 المللی  های داخلی و بینتعداد مقاالت کنفرانس 

 23/0 6 های برون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 105 2729 )میلیون ریال( های برون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 04/0 1 های برون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 6/4 120 )میلیون ریال( درآمد حاصل از پروژه برون سازمانی  

 08/0 2 های درون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 0 0 )میلیون ریال( های درون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 08/0 4/0 های جاری درون سازمانی  ت علمی در پروژه أسرانه عضو هی

 5/17 %70 های درون سازمانیای پروژه پیشرفت برنامه متوسط نسبت پیشرفت واقعی به  

 0 0 )میلیون ریال( درآمد حاصل از فروش دستاوردهای پروژه درون سازمانی  

 0 0 های درون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 04/0 1 های دانشجویی خاتمه یافتهتعداد پروژه 

هایفناوری  
شیمیاییسبز

 0 0 تعداد اختراعات  

 54/0 14 * تعدادکل مقاالت نمایه معتبر داخلی و خارجی

 15/0 4 المللی  های داخلی و بینتعداد مقاالت کنفرانس 

 11/0 3 های برون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 100 2600 )میلیون ریال( های برون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 15/0 4 های برون سازمانی خاتمه یافته پروژه تعداد  

 4/90 2350 )میلیون ریال( درآمد حاصل از پروژه برون سازمانی  

 0 0 های درون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 0 0 )میلیون ریال( های درون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 0 0 های جاری درون سازمانی  ت علمی در پروژه أسرانه عضو هی

 0 0 های درون سازمانیای پروژه متوسط نسبت پیشرفت واقعی به پیشرفت برنامه 

 0 0 درآمد حاصل از فروش دستاوردهای پروژه درون سازمانی )میلیون ریال( 

 08/0 2 های درون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 04/0 1 های دانشجویی خاتمه یافتهپروژه تعداد  
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 پژوهشکده مکانیک 
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در حال فعالیت  وتور، سیاالت  م  ،طراحی ماشین و مکاترونیک ت علمی و سه گروه پژوهشی  أعضو هی  11با  مکانیک    پژوهشکده    

آورده شده است.   8-2و خالصه عملکرد پژوهشکده در جدول    7-2های در حال اجرای پژوهشکده در جدول  . فهرست پروژهاست

 های پژوهشی آمده است. عملکرد پژوهشکده به تفکیک گروه 9-2همچنین در جدول 

هایپژوهشیبهتفکیکگروههایپژوهشکدهمکانیکفهرستپروژه-7-2جدول  

شود.ایاستکهدرقالبپسادکتری،دکتری،کارشناسیارشد،فرصتمطالعاتیویابورسیه)راتبه(تعریفمیمنظورازپروژهدانشجویی،پروژه*

باشند.هایقبلمنعقدشدهباشندوهمچناندردستاجرامیهایمصوبیهستندکهدرهمانسالیاسالپروژههایدردستاجرادرهرسال،کلیهمنظورازپرروژه**


 

 خالصهعملکردپژوهشکدهمکانیک-8-2جدول

سرانهکل99عملکردشاخصارزیابی

 0 0 تعداد اختراعات 

 1/0 9 * تعدادکل مقاالت نمایه معتبر داخلی و خارجی

 05/0 5 المللی  های داخلی و بینتعداد مقاالت کنفرانس 

 1/0 9 سازمانی در دست اجرا های برون تعداد پروژه 

 6/17 1619 ریال( سازمانی منعقد شده )میلیون های برون حجم پروژه 

 06/0 6 یافتهسازمانی خاتمه های برون تعداد پروژه 

 2/54 4985 ریال( )میلیونسازمانی  درآمد حاصل از پروژه برون 

 0 0 سازمانی در دست اجرا های درون تعداد پروژه 

 0 0 ریال( سازمانی منعقد شده )میلیون های درون حجم پروژه 

 0 0 های جاری درون سازمانی  سرانه عضو هیأت علمی در پروژه 

 1/7 %50 سازمانیدرون های  ای پروژه متوسط نسبت پیشرفت واقعی به پیشرفت برنامه 

 0 0 ریال( سازمانی )میلیوندرآمد حاصل از فروش دستاوردهای پروژه درون

 01/0 1 های درون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 02/0 2 های دانشجویی خاتمه یافتهتعداد پروژه 

هایپژوهشیذیربطبهصورتدستاوردهایپژوهشیمشتركاعضایهیأتعلمیدرگروهریزی،نظارتوارزیابیپژوهشگاه،عطفبهمصوبهشورایبرنامه

 مساویتقسیمخواهدشد.ازاینرو،امکانداردبعضیازاعدادمندرجدراینجداول،اعشاریباشد.

 تعداد گروهپژوهشی
 هیأتعلمی

تعداد
هایپروژه

دانشجوییدر
 دستاجرا*

تعداد
هایپروژه

درونسازمانی
 دردستاجرا**

حجم
هایپروژه

مانیدرونساز
منعقدشده
 )میلیونریال(

تعداد
هایپروژه

برونسازمانی
 دردستاجرا

هایحجمپروژه
برونسازمانی
منعقدشده
 )میلیونریال(

 300 2 0 0 0 4 طراحی ماشین و مکاترونیک 

 740 3 0 0 0 4 موتور 

 578 4 0 0 0 3 سیاالت

 1619 9 0 0 0 11 مجموع 
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9913گزارش عملکرد سال  رانهای علمی و صنعتی ایسازمان پژوهش   

 

1399درسالیافتهپژوهشکدهمکانیکهایدردستاجراوخاتمهپروژه-7-2شکل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)میلیونریال(مکانیکمنعقدهپژوهشکدهسازمانیهایبرونودرونحجمپروژه-8-2شکل  

 

 

 

 

 

 

 

 

منعقدهسازمانیهایدرونسازمانیوفروشدستاوردهایپروژههایبرونپروژهسهمدرآمدحاصلاز-9-2شکل

)میلیونریال(مکانیکپژوهشکده  

۰

9

۰
۱

۶

۲

0

5

10

پروژههایدرونسازمانی پروژههایبرونسازمانی پروژههایدانشجویی

دردستاجرا

خاتمهیافته

1619
100%

0
0%

Sales

پروژههایبرونسازمانیمنعقده پروژههایدرونسازمانیمنعقده

4985
100%

0
0%

Sales

پروژههایبرونسازمانیمنعقده پروژههایدرونسازمانیمنعقده
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9913گزارش عملکرد سال  رانهای علمی و صنعتی ایسازمان پژوهش   



 هایپژوهشیمکانیکبهتفکیکگروهعملکردپژوهشکده-9-2جدول

99سرانه 99عملکردشاخصارزیابیگروهپژوهشی

طراحی
ماشینو
مکاترونیک

 0 0 تعداد اختراعات 

 0 0 * تعدادکل مقاالت نمایه معتبر داخلی و خارجی

 27/0 3 المللیهای داخلی و بینتعداد مقاالت کنفرانس 

 18/0 2 سازمانی در دست اجرا های برون  تعداد پروژه 

 3/27 300 ریال( )میلیونهای برون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 0 0 های برون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 0 0 ریال( )میلیوندرآمد حاصل از پروژه برون سازمانی  

 0 0 های درون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 0 0 ریال( )میلیونهای درون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 0 0 های جاری درون سازمانی  ت علمی در پروژه أسرانه عضو هی

 5/4 %50 های درون سازمانیپروژه ای متوسط نسبت پیشرفت واقعی به پیشرفت برنامه 

 0 0 ریال( )میلیوندرآمد حاصل از فروش دستاوردهای پروژه درون سازمانی  

 09/0 1 های درون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 0 0 های دانشجویی خاتمه یافتهتعداد پروژه 

موتور

 0 0 تعداد اختراعات 

 09/0 1 * ل مقاالت نمایه معتبر داخلی و خارجیکتعداد

 09/0 1 المللیهای داخلی و بینمقاالت کنفرانس تعداد  

 27/0 3 های برون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 3/67 740 ریال( )میلیونهای برون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 36/0 4 های برون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 404 4445 ریال( )میلیوندرآمد حاصل از پروژه برون سازمانی  

 0 0 های درون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 0 0 ریال( )میلیونهای درون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 0 0 های جاری درون سازمانی  ت علمی در پروژه أسرانه عضو هی

 6/16 50 های درون سازمانیپروژه ای پیشرفت برنامه متوسط نسبت پیشرفت واقعی به  

 09/0 1 ریال( )میلیوندرآمد حاصل از فروش دستاوردهای پروژه درون سازمانی  

 0 0 های درون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 0 0 های دانشجویی خاتمه یافتهتعداد پروژه 
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9913گزارش عملکرد سال  رانهای علمی و صنعتی ایسازمان پژوهش   



 هایپژوهشیمکانیکبهتفکیکگروهعملکردپژوهشکده-9-2جدولادامه

99سرانه 99عملکردشاخصارزیابیگروهپژوهشی

سیاالت

 0 0 تعداد اختراعات 

 73/0 8 * تعدادکل مقاالت نمایه معتبر داخلی و خارجی

 09/0 1 المللیهای داخلی و بینتعداد مقاالت کنفرانس 

 36/0 4 های برون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 5/52 578 ریال( )میلیونهای برون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 18/0 2 های برون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 50 540 ریال( )میلیوندرآمد حاصل از پروژه برون سازمانی  

 0 0 های درون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 0 0 ریال( )میلیونهای درون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 0 0 های جاری درون سازمانی  ت علمی در پروژه أسرانه عضو هی

 6/16 %50 های درون سازمانیپروژه ای متوسط نسبت پیشرفت واقعی به پیشرفت برنامه 

 0 0 ریال( )میلیوندرآمد حاصل از فروش دستاوردهای پروژه درون سازمانی  

 0 0 های درون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 09/0 1 های دانشجویی خاتمه یافتهتعداد پروژه 
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9913گزارش عملکرد سال  رانهای علمی و صنعتی ایسازمان پژوهش   

 

 

 

 پژوهشکده کشاورزی 
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9913گزارش عملکرد سال  رانهای علمی و صنعتی ایسازمان پژوهش   



 . استان دارویی در حال فعالیت  ـگیاهو    ورـدام و طیگروه پژوهشی  دو    در و هیأت علمی  ـعض  12  کشاورزی دارای   دهـ پژوهشک    

آورده   11-2و خالصه عملکرد پژوهشکده در جدول    10-2های در حال اجرای پژوهشکده کشاورزی در جدول  فهرست پروژه

 ست.های پژوهشی آمده ا عملکرد پژوهشکده به تفکیک گروه 12-2شده است. همچنین در جدول  

 

هایپژوهشیبهتفکیکگروههایپژوهشکدهکشاورزیفهرستپروژه-10-2جدول  

اعضای   تعداد گروه پژوهشی   
 هیأت علمی 

های  تعداد پروژه 
دانشجویی در  

 دست اجرا* 

های  تعداد پروژه 
درون سازمانی در  

 دست اجرا** 

های  حجم پروژه 
درون سازمانی  

 منعقد شده  
 )میلیون ریال( 

های  تعداد پروژه 
 برون سازمانی
 در دست اجرا 

های حجم پروژه   
برون سازمانی  
منعقد شده  
 )میلیون ریال( 

 1500 1 488 2 0 4 دام و طیور 

502 2 0 4 0 8 گیاهان دارویی   

21 مجموع  0 6 488 3 1750 

شود.ایاستکهدرقالبپسادکتری،دکتری،کارشناسیارشد،فرصتمطالعاتیویابورسیه)راتبه(تعریفمیدانشجویی،پروژهمنظورازپروژه*

باشند.اجرامیهایقبلمنعقدشدهباشندوهمچناندردستهایمصوبیهستندکهدرهمانسالیاسالهایدردستاجرادرهرسال،کلیهپروژهمنظورازپرروژه**



خالصهعملکردپژوهشکدهکشاورزی-11-2جدول







































هایپژوهشیذیربطبهصورتمساویریزی،نظارتوارزیابیپژوهشگاه،دستاوردهایپژوهشیمشتركاعضایهیأتعلمیدرگروهبرنامهعطفبهمصوبهشورای*

تقسیمخواهدشد.ازاینرو،امکانداردبعضیازاعدادمندرجدراینجداول،اعشاریباشد.

99عملکرد شاخصارزیابی  سرانهکل 

 01/0 1 تعداد اختراعات 

 22/0 20 * تعدادکل مقاالت نمایه معتبر داخلی و خارجی

 01/0 1 المللیهای داخلی و بینتعداد مقاالت کنفرانس 

 03/0 3 های برون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 6/20 1750 ریال( )میلیونهای برون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 01/0 1 های برون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 8/1 150 ریال( )میلیوندرآمد حاصل از پروژه برون سازمانی  

 07/0 6 های درون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 3/5 488 ریال( )میلیونهای درون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 01/0 1 های جاری درون سازمانی  سرانه عضو هیأت علمی در پروژه 

 5/7 %5/52 های درون سازمانیای پروژه متوسط نسبت پیشرفت واقعی به پیشرفت برنامه 

 0 0 ریال( )میلیوندرآمد حاصل از فروش دستاوردهای پروژه درون سازمانی  

 05/0 4 های درون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 0 0 های دانشجویی خاتمه یافتهتعداد پروژه 
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9913گزارش عملکرد سال  رانهای علمی و صنعتی ایسازمان پژوهش   

 

1399درسالکشاورزییافتهپژوهشکدههایدردستاجراوخاتمهپروژه-10-2شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )میلیون ریال( کشاورزیمنعقدهپژوهشکدهسازمانیهایبرونودرونحجمپروژه-11-2شکل

 

 

 

 

 

 

 

منعقدهسازمانیهایدرونسازمانیوفروشدستاوردهایپروژههایبرونسهمدرآمدحاصلازپروژه-12-2شکل

)میلیونریال(کشاورزیپژوهشکده  

1750
78%

488
22%

Sales

پروژههایبرونسازمانیمنعقده پروژههایدرونسازمانیمنعقده

150
100%

0
0%

Sales

پروژههایبرونسازمانیمنعقده پروژههایدرونسازمانیمنعقده

۶

۳

۰

۴

۱
۰

0

5

10

پروژههایدرونسازمانی پروژههایبرونسازمانی پروژههایدانشجویی

دردستاجرا

خاتمهیافته
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9913گزارش عملکرد سال  رانهای علمی و صنعتی ایسازمان پژوهش   

 

 هایپژوهشیعملکردپژوهشکدهکشاورزیبهتفکیکگروه-12-2جدول

99سرانه 99عملکردشاخصارزیابیگروهپژوهشی


داموطیور

 0 0 اختراعات تعداد  

 58/0 7 * تعدادکل مقاالت نمایه معتبر داخلی و خارجی

 0 0 المللیهای داخلی و بینتعداد مقاالت کنفرانس 

 08/0 1 های برون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 125 1500 ریال( )میلیونهای برون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 0 0 یافتهسازمانی خاتمههای برون  تعداد پروژه 

 0 0 ریال( )میلیونسازمانی  درآمد حاصل از پروژه برون 

 16/0 2 های درون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 41 488 ریال( )میلیونهای درون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 16/0 5/0 های جاری درون سازمانی  سرانه عضو هیأت علمی در پروژه 

 15 %60 های درون سازمانیپروژه ای متوسط نسبت پیشرفت واقعی به پیشرفت برنامه 

 0 0 ریال( )میلیوندرآمد حاصل از فروش دستاوردهای پروژه درون سازمانی  

 16/0 2 یافتهخاتمه های درون سازمانی  تعداد پروژه 

 0 0 یافتههای دانشجویی خاتمه تعداد پروژه 

 0 0 های دانشجویی خاتمه یافتهتعداد پروژه 
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9913گزارش عملکرد سال  رانهای علمی و صنعتی ایسازمان پژوهش   

 

 هایپژوهشیعملکردپژوهشکدهکشاورزیبهتفکیکگروه-12-2جدولادامه

99سرانه 99عملکردشاخصارزیابیگروهپژوهشی

گیاهاندارویی

 08/0 1 تعداد اختراعات  

 08/1 13 * تعداد کل مقاالت نمایه معتبر داخلی و خارجی

 08/0 1 المللی  های داخلی و بینتعداد مقاالت کنفرانس 

 16/0 2 های برون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 8/20 250 ریال( )میلیونهای برون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 08/0 1 های برون سازمانی خاتمه یافته پروژه تعداد  

 5/12 150 )میلیون ریال( درآمد حاصل از پروژه برون سازمانی  

 33/0 4 های درون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 0 0 ریال( )میلیونهای درون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 33/0 5/0 های جاری درون سازمانی  ت علمی در پروژه أسرانه عضو هی

 75/3 %45 های درون سازمانیای پروژه متوسط نسبت پیشرفت واقعی به پیشرفت برنامه 

 0 0 ریال( )میلیوندرآمد حاصل از فروش دستاوردهای پروژه درون سازمانی  

 16/0 2 های درون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 0 0 های دانشجویی خاتمه یافتهتعداد پروژه 
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9913گزارش عملکرد سال  رانهای علمی و صنعتی ایسازمان پژوهش   

 

 

 پژوهشکده زیست فناوری 
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9913گزارش عملکرد سال  رانهای علمی و صنعتی ایسازمان پژوهش   

     

فهرست   .است  بیوتکنولوژی در حال فعالیت گروه پژوهشی    یک   در عضو هیأت علمی    20  زیست فناوری دارای  پژوهشکده    

آورده شده    14-2و خالصه عملکرد پژوهشکده در جدول    13-2های در حال اجرای پژوهشکده زیست فناوری در جدول  پروژه

 های پژوهشی آمده است.عملکرد پژوهشکده به تفکیک گروه 15-2است. همچنین در جدول 


 بهتفکیکگروهپژوهشیفناوریهایپژوهشکدهزیستفهرستپروژه-13-2جدول

 گروهپژوهشی
 تعداد

 هیأتعلمی

تعداد
هایپروژه

دانشجوییدر
 دستاجرا*

تعداد
هایپروژه  

درونسازمانی
 دردستاجرا**

هایحجمپروژه
درونسازمانی
منعقدشده

ریال()میلیون  

تعداد
هایپروژه

برونسازمانی
 دردستاجرا

هایحجمپروژه
برونسازمانی
منعقدشده

ریال()میلیون  

 2500 12 470 6 5 20 بیوتکنولوژی  

 2500 12 470 6 5 20 مجموع


شود.ایاستکهدرقالبپسادکتری،دکتری،کارشناسیارشد،فرصتمطالعاتیویابورسیه)راتبه(تعریفمیمنظورازپروژهدانشجویی،پروژه*

باشند.منعقدشدهباشندوهمچناندردستاجرامیهایقبلهایمصوبیهستندکهدرهمانسالیاسالهایدردستاجرادرهرسال،کلیهپروژهمنظورازپرروژه**

 

 فناوریخالصهعملکردپژوهشکدهزیست-14-2جدول

سرانهکل99عملکردشاخصارزیابی

 01/0 1 تعداد اختراعات 

 51/0 47 * تعدادکل مقاالت نمایه معتبر داخلی و خارجی

 12/0 11 المللی  های داخلی و بینتعداد مقاالت کنفرانس 

 13/0 12 های برون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 2/27 2500 ریال( )میلیونهای برون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 1/0 9 های برون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 4/38 3530 ریال( )میلیوندرآمد حاصل از پروژه برون سازمانی  

 06/0 6 های درون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 1/5 470 ریال( )میلیونهای درون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 003/0 3/0 های جاری درون سازمانی  سرانه عضو هیأت علمی در پروژه 

 3/4 %30 های درون سازمانیای پروژه متوسط نسبت پیشرفت واقعی به پیشرفت برنامه 

 0 0 ریال( )میلیوندرآمد حاصل از فروش دستاوردهای پروژه درون سازمانی  

 06/0 6 های درون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 05/0 5 های دانشجویی خاتمه یافتهتعداد پروژه 
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9913گزارش عملکرد سال  رانهای علمی و صنعتی ایسازمان پژوهش   

 

 

1399درسالیافتهپژوهشکدهزیستفناوریهایدردستاجراوخاتمهپروژه-13-2شکل

 

 )میلیونریال(زیستفناوریمنعقدهپژوهشکدهسازمانیهایبرونودرونحجمپروژه-14-2شکل

 

منعقدهسازمانیهایدرونسازمانیوفروشدستاوردهایپروژههایبرونسهمدرآمدحاصلازپروژه-15-2شکل

)میلیونریال(زیستفناوریپژوهشکده  

2500
84%

470
16%

Sales
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 فناوریبهتفکیکگروهپژوهشیعملکردپژوهشکدهزیست-15-2جدول

99سرانه 99عملکردشاخصارزیابیگروهپژوهشی

بیوتکنولوژی

 05/0 1 اختراعات تعداد  

 35/2 47 * تعدادکل مقاالت نمایه معتبر داخلی و خارجی

 55/0 11 المللیهای داخلی و بینتعداد مقاالت کنفرانس 

 6/0 12 های برون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 125 2500 ریال( )میلیونهای برون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 45/0 9 های برون سازمانی خاتمه یافته پروژه تعداد  

 5/176 3530 ریال( )میلیوندرآمد حاصل از پروژه برون سازمانی  

 3/0 6 های درون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 5/23 470 ریال( )میلیونهای درون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 015/0 3/0 های جاری درون سازمانی  سرانه عضو هیأت علمی در پروژه 

 30 %30 های درون سازمانیپروژه ای متوسط نسبت پیشرفت واقعی به پیشرفت برنامه 

 0 0 ریال( )میلیوندرآمد حاصل از فروش دستاوردهای پروژه درون سازمانی  

 3/0 6 های درون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 25/0 5 های دانشجویی خاتمه یافتهتعداد پروژه 
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های نوین پژوهشکده فناوری  
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های  مطالعات تکنولوژی، ارزیابی و تعیین اولویتسه گروه پژوهشی    درعضو هیأت علمی    5  های نوین دارایفناوری  پژوهشکده    

بررسی فعالیتهای  تکنولوژی،  تکنولوزی در حال  اجتماعی  و  پروژه  .است  اقتصادی  اجرای پژوهشکده  فهرست  های در حال 

 18-2آورده شده است. همچنین در جدول    17-2و خالصه عملکرد پژوهشکده در جدول    16- 2های نوین در جدول  فناوری

 های پژوهشی آمده است.عملکرد پژوهشکده به تفکیک گروه
 

 هایپژوهشیبهتفکیکگروههاینوینهایپژوهشکدهفناوریوژهفهرستپر-16-2جدول

 تعداد گروهپژوهشی
 هیأتعلمی

تعداد
هایپروژه

دانشجوییدر
 دستاجرا*

تعداد
هایپروژه

درونسازمانی
 دردستاجرا**

هایحجمپروژه
درونسازمانی
منعقدشده
 )میلیونریال(

هایتعدادپروژه
برونسازمانی

دستاجرادر  

حجم
هایپروژه

برونسازمانی
منعقدشده
 )میلیونریال(

 0 0 0 0 0 1 مطالعات تکنولوژی  

 ارزیابی و تعیین
های تکنولوژی  اولویت   2 0 0 0 1 1100 

های اقتصادی و  بررسی 
 0 1 400 1 0 2   اجتماعی تکنولوژی

 1100 2 400 1 0 5 مجموع


شود.ایاستکهدرقالبپسادکتری،دکتری،کارشناسیارشد،فرصتمطالعاتیویابورسیه)راتبه(تعریفمیدانشجویی،پروژهمنظورازپروژه*

باشند.اجرامیهایقبلمنعقدشدهباشندوهمچناندردستهایمصوبیهستندکهدرهمانسالیاسالهایدردستاجرادرهرسال،کلیهپروژهمنظورازپرروژه**

 

هاینوینخالصهعملکردپژوهشکدهفناوری-71-2جدول  

سرانهکل99عملکردشاخصارزیابی

 0 0 تعداد اختراعات 

 18/0 17 * تعدادکل مقاالت نمایه معتبر داخلی و خارجی
 0 0 المللیهای داخلی و بینتعداد مقاالت کنفرانس 

 01/0 1 اجرا های برون سازمانی در دست  تعداد پروژه 
 9/11 1100 ریال( )میلیونهای برون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 
 02/0 2 های برون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 31 2850 ریال( )میلیوندرآمد حاصل از پروژه برون سازمانی  

 01/0 1 های درون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 
 34/4 400 ریال( )میلیونهای درون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 002/0 2/0 های جاری درون سازمانی  سرانه عضو هیأت علمی در پروژه 

 1/7 50 های درون سازمانیای پروژه متوسط نسبت پیشرفت واقعی به پیشرفت برنامه 

 0 0 )میلیون ریال( درآمد حاصل از فروش دستاوردهای پروژه درون سازمانی  

 01/0 1 های درون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 
 01/0 1 های دانشجویی خاتمه یافتهتعداد پروژه 
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1399درسالهاینوینیافتهپژوهشکدهفناوریهایدردستاجراوخاتمهپروژه-16-2شکل  

 

میلیونریال(هاینوین)فناوریمنعقدهپژوهشکدهسازمانیهایبرونودرونحجمپروژه-17-2شکل  

 

منعقدهسازمانیهایدرونسازمانیوفروشدستاوردهایپروژههایبرونسهمدرآمدحاصلازپروژه-18-2شکل

 )میلیونریال(هاینوینفناوریپژوهشکده
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۱
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۱
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5
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خاتمهیافته
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 هاینوینبهتفکیکگروهپژوهشیعملکردپژوهشکدهفناوری-18-2جدول

99سرانه 99عملکردشاخصارزیابیگروهپژوهشی

مطالعات
تکنولوژی

 0 0 تعداد اختراعات 

 4/1 7 * تعدادکل مقاالت نمایه معتبر داخلی و خارجی

 0 0 های داخلی و بین المللیتعداد مقاالت کنفرانس 

 0 0 های برون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 0 0 ریال( )میلیونهای برون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 4/0 2 های برون سازمانی خاتمه یافته پروژه تعداد  

 570 2850 ریال( )میلیونحاصل از پروژه برون سازمانی    درآمد

 0 0 های درون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 0 0 ریال( )میلیونهای درون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 0 0 های جاری درون سازمانی  ت علمی در پروژه أسرانه عضو هی

 6/16 %50 های درون سازمانیای پروژه متوسط نسبت پیشرفت واقعی به پیشرفت برنامه 

 0 0 ریال( )میلیوندرآمد حاصل از فروش دستاوردهای پروژه درون سازمانی  

 0 0 های درون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 2/0 1 های دانشجویی خاتمه یافتهپروژه تعداد  

ارزیابیو
تعیین
هایاولویت

تکنولوژی

 0 0 تعداد اختراعات  

 2/1 6 * تعدادکل مقاالت نمایه معتبر داخلی و خارجی

 0 0 المللی  های داخلی و بینتعداد مقاالت کنفرانس 

 2/0 1 های برون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 220 1100 ریال( )میلیونهای برون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 0 0 های برون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 0 0 ریال( )میلیوندرآمد حاصل از پروژه برون سازمانی  

 0 0 های درون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 0 0 )میلیون ریال( های درون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 0 0 های جاری درون سازمانی  ت علمی در پروژه أسرانه عضو هی

 6/16 %50 های درون سازمانیای پروژه متوسط نسبت پیشرفت واقعی به پیشرفت برنامه 

 0 0 )میلیون ریال( درآمد حاصل از فروش دستاوردهای پروژه درون سازمانی  

 2/0 1 یافتههای درون سازمانی خاتمه تعداد پروژه 

 0 0 یافتههای دانشجویی خاتمه تعداد پروژه 
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 هاینوینبهتفکیکگروهپژوهشیعملکردپژوهشکدهفناوری-18-2جدولادامه

99سرانه 99عملکردارزیابیشاخصگروهپژوهشی

هایبررسی
اقتصادیو
اجتماعی
تکنولوژی

 0 0 تعداد اختراعات  

 8/0 4 * تعدادکل مقاالت نمایه معتبر داخلی و خارجی

 0 0 المللی  های داخلی و بینتعداد مقاالت کنفرانس 

 2/0 1 های برون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 0 0 ریال( )میلیونهای برون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 0 0 های برون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 0 0 ریال( )میلیوندرآمد حاصل از پروژه برون سازمانی  

 2/0 1 های درون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 80 400 ریال( )میلیونهای درون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 2/0 1 های جاری درون سازمانی  ت علمی در پروژه أسرانه عضو هی

 6/16 %50 های درون سازمانیای پروژه متوسط نسبت پیشرفت واقعی به پیشرفت برنامه 

 0 0 )میلیون ریال( درآمد حاصل از فروش دستاوردهای پروژه درون سازمانی  

 0 0 های درون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 0 0 های دانشجویی خاتمه یافتهتعداد پروژه 
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های نوپژوهشکده مواد پیشرفته و انرژی  
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  .استمتالورژی در حال فعالیت  گروه پژوهشی    یک  درعضو هیأت علمی    7  های نو دارای مواد پیشرفته و انرژی  پژوهشکده     

آورده شده است.    20-2و خالصه عملکرد پژوهشکده در جدول    19-2های در حال اجرای پژوهشکده در جدول  فهرست پروژه

 های پژوهشی آمده است.تفکیک گروهعملکرد پژوهشکده به  21-2همچنین در جدول 
 

 هایپژوهشیبهتفکیکگروههاینوهایپژوهشکدهموادپیشرفتهوانرژیفهرستپروژه-19-2جدول

 تعداد گروهپژوهشی
 هیأتعلمی

تعداد
هایپروژه

دانشجوییدر
 دستاجرا*

تعداد
هایپروژه

درونسازمانی
دردست
 اجرا**

حجم
هایپروژه

درونسازمانی
منعقدشده

ریال()میلیون  

تعداد
هایپروژه

برونسازمانی
 دردستاجرا

حجم
هایپروژه

برونسازمانی
منعقدشده

ریال()میلیون  

 1200 6 3316 5 9 7 متالورژی  

 1200 6 3316 5 9 7 مجموع

شود.پسادکتری،دکتری،کارشناسیارشد،فرصتمطالعاتیویابورسیه)راتبه(تعریفمیایاستکهدرقالبمنظورازپروژهدانشجویی،پروژه*

باشند.هایقبلمنعقدشدهباشندوهمچناندردستاجرامیهایمصوبیهستندکهدرهمانسالیاسالهایدردستاجرادرهرسال،کلیهپروژهمنظورازپرروژه**

 

 هاینوعملکردپژوهشکدهموادپیشرفتهوانرژیخالصه-20-2جدول

سرانهکل99عملکردشاخصارزیابی

 0 0 تعداد اختراعات 

 16/0 15 * تعداد کل مقاالت نمایه معتبر داخلی و خارجی

 05/0 5 المللی  های داخلی و بینتعداد مقاالت کنفرانس 

 06/0 6 های برون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 13 1200 ریال( )میلیونهای برون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 0 0 یافتههای برون سازمانی خاتمهتعداد پروژه 

 0 0 ریال( )میلیوندرآمد حاصل از پروژه برون سازمانی  

 05/0 5 های درون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 4/36 3316 ریال( )میلیونهای درون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 007/0 71/0 های جاری درون سازمانی  سرانه عضو هیأت علمی در پروژه 

 7/3 %26 های درون سازمانیای پروژه متوسط نسبت پیشرفت واقعی به پیشرفت برنامه 

 0 0 ریال( )میلیوندرآمد حاصل از فروش دستاوردهای پروژه درون سازمانی  

 04/0 4 های درون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 04/0 4 های دانشجویی خاتمه یافتهتعداد پروژه 
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1399درسالهاینویافتهپژوهشکدهموادپیشرفتهوانرژیهایدردستاجراوخاتمهپروژه-19-2شکل

 

 

 )میلیونریال(هاینوموادپیشرفتهوانرژیمنعقدهپژوهشکدهسازمانیهایبرونودرونحجمپروژه-20-2شکل

 

منعقدهسازمانیهایدرونسازمانیوفروشدستاوردهایپروژههایبرونسهمدرآمدحاصلازپروژه-21-2شکل

)میلیونریال(هاینوموادپیشرفتهوانرژیپژوهشکده  
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خاتمهیافته
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 هاینوبهتفکیکگروهپژوهشیعملکردپژوهشکدهموادپیشرفتهوانرژی-21-2جدول

99سرانه 99عملکردشاخصارزیابیگروهپژوهشی

متالورژی

 0 0 تعداد اختراعات 

 14/2 15 * تعدادکل مقاالت نمایه معتبر داخلی و خارجی

 71/0 5 المللیهای داخلی و بینتعداد مقاالت کنفرانس 

 85/0 6 های برون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 4/171 1200 ریال( )میلیونهای برون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 0 0 های برون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 0 0 ریال( )میلیوندرآمد حاصل از پروژه برون سازمانی  

 71/0 5 های درون سازمانی در دست اجرا تعداد پروژه 

 474 3316 ریال( )میلیونهای درون سازمانی منعقد شده  حجم پروژه 

 71/0 71/0 های جاری درون سازمانی  سرانه عضو هیات علمی در پروژه 

 26 %26 های درون سازمانیپروژه ای متوسط نسبت پیشرفت واقعی به پیشرفت برنامه 

 0 0 ریال( )میلیوندرآمد حاصل از فروش دستاوردهای پروژه درون سازمانی  

 57/0 4 های درون سازمانی خاتمه یافته تعداد پروژه 

 57/0 4 های دانشجویی خاتمه یافتهتعداد پروژه 
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سازی : معاونت نوآوری، تجاری 3فصل   
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مقدمه

: به شرح زیر تشکیل شده است  سازمانی  واحد چهارسازی از نوآوری، تجاری معاونت

 سازی  دفتر مالکیت فکری و تجاری ✓

 دفتر مرکزی ارتباط با دانشگاه و صنعت   ✓

 ی فناورخدمات   اداره ✓

 های صنعتی  ای میکروارگانیسممرکز منطقه ✓

 

سازیدفترمالکیتفکریوتجاری-1-3

باشد که با هدف صیانت  سازی سازمان میی یکی از دفاتر معاونت نوآوری و تجاریسازیو تجار   یفکر  تیدفتر مالک      

یافته تجاریاز  و همچنین  نتایج و دستاوردهای تحقیقاتی سازمان  و  یافته  های پژوهشی خاتمهسازی طرحهای علمی 

 شده است.  سازمان تشکیل

سازیعبارتستاز:مهمترینوظایفدفترمالکیتفکریوتجاری

فنی ❖ و  علمی  اختراع   هایاظهارنامه  ارزیابی  اختراعات رجاعا  ثبت  ثبت  اداره  از  معنوی   ی  مالکیت  از  و    کشور 

   هاارزیابی اختراعات و نوآوریملی سامانه  طریق

 نامه و صدور گواهیاختراعات ثبت شده در ایران  و امتیازدهی  اعتبارسنجی ❖

 های فکری یافته و داراییهای پژوهشی خاتمهسازی و ارزشگذاری اختراعات ثبت شده، طرحارزیابی قابلیت تجاری ❖

 یافته  های پژوهشی و تحقیقات کاربردی خاتمهسنجی فنی و اقتصادی طرحتعیین سطوح فناوری، بررسی امکان ❖

فن مشاوره علمی،  ارائه   ❖ افراد حق  یو مهندس   یخدمات  بازار    یاقتصاد  ،یفن   یاب یارز  نهی در زم  یو حقوق   ی قیبه  و 

 سازی آنهاو تجاری هایها، اختراعات و نوآورطرح

سازی  تجاریهای آموزشی به منظور ترویج و گسترش فرهنگ مالکیت فکری، ثبت اختراع و  ها و کارگاهبرگزاری دوره ❖

 نتایج تحقیقات در کشور 







http://patent.irost.org/
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 وضعیتبررسی،ارزیابیوحمایتازثبتاختراع-1-3جدول

 تعداد شرحفعالیت
 وضعیت

 عدمپذیرشارزیابی دردستبررسی مردود تأیید

از ارجاعی اختراع ثبت تقاضاهای بررسی
 ادارهکلمالکیتصنعتی

428 55 239 66 68 

ارزیابیتخصصیاختراعاتثبتشدهجهت
 صدورتأییدیه

240 137 41 62 - 

 - - - - - 

رسانیمشاورهواطالع  
مشاورهبهصورتحضوریوتلفنی600  

رسانیبهصورتپیامکوتاهوپستالکترونیکیاطالع10000  



 اختراعاتثبتشدهسازمانی-2-3جدول



ف
دی
 ر

میزان نامونامخانوادگی
 عنواناختراع مالکیت

 تاریخثبت
 شمارهثبت

 سال ماه روز

1 
خیاطسیدصادق  

 ولیالهدشتیزاد
 علیکفلو

* 
 دستگاه جوشکاری القائی  

و فلز    جهت اتصال شیشه   
18 03 1399 101336 

2 
میردامادیسعید  
میرزائیمهتا  * 

 سنتز پپتید با توالی 
YGKHVAVHAR  

اکسیدانی  دارای فعالیت آنتی   
 و ضد فشار خونی 

30 02 1399 101208 

3 

سدرپوشانعلیرضا  
حیدریمسعود  
حقیهدی  
دهدشتیمحمدنبی  

* 
و   CMK-3 سنتز کربوکاتالیست
 بررسی کارایی آن در اکسیداسیون  

 سولفیدهای آلی به سولفوکسید 
24 02 1399 101128 

4 

سدرپوشانعلیرضا  
فاتحصادقیداود  

دهدشتیمحمدنبی  
مسعودحیدری   

* 

 مبتنی بر   II سنتز کمپلکس مس 
 بستر مزومتخلخل سیلیکات 

SBA-15 
ه عنوان کاتالیزور کارا در  ب

 اکسیداسیون سریع آلدهید 
 به کربوکسیلیک  

22 02 1399 101107 

مظفریسیداحمد 5  
ابراهیمیفاطمه  * 

ی حسگر سنجش سریع  تهیه
های  روش الکتوفرین با استفاده از  

سنجی تک ایمپدیمتری و خازن 
ی از الکترود اصالح  فرکانسی بر پایه 

ی نانوساختار  شده با تک الیه
 کاپتوپریل 

12 11 1399 103585 

 باشد.مالکیتمتعلقبهسازمانمی100%*
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 هایانجامشدهدرحوزهمستندسازیفعالیت-3-3جدول

 ردیف عنواناقدام اهداف آثارنتایج

گذاری طرح همودیالیز، تولید  ارزش 

 رادیو سوند دیجیتال و طرح تولید  

متیل اتر از متانول دی   

ی و واگذار   یگذار ارزش   

سازمان   یفکر  یهاییدارا    

یگذارنامهارزشوهیشتصویب  

یهاییدارایوواگذار  

سازمانیفکر  

1 

ی دانش فن  دارانی ارائه به خر  
 استفاده در قراردادهای  

 واگذاری دانش فنی

 تصویبفرمتقرارداد

 دوجانبهمحرمانگی
2 

 

 

هایانجامشدهدرحوزهمعرفیدستاوردهایسازمانفعالیت-4-3جدول  

 آثارنتایج اهداف عنواناقدام ردیف

1 
 ارائهفناوریطرحتولید

پاراتیدمادهداروییتری  
سازی طرح  پیشنهاد تجاری  ژن ارائه به شرکت سینا    

 

 

هایانجامشدهدرخصوصواگذاریدانشفنیفعالیت-5-3جدول  

آثارنتایجاهدافعنواناقدامردیف

1
تعیینارزشدانشفنیطرحتولید

دیمتیلاترازمتانول
 واگذاری دانش فنی  

ارسال برای شرکت   -1

 متقاضی خرید  

2
هایانجامشدهجهتتعیینهزینه

اجرایطرحتولیدرادیوسوند

تعیین مالکیت فکری طرح با  

 کشور  سازمان هواشناسی

 ارائه به  

 سازمان هواشناسی کشور  

 

 

 



 

43 

 

9913گزارش عملکرد سال  رانهای علمی و صنعتی ایسازمان پژوهش   



 هایانجامشدهاهمسایرفعالیت-6-3جدول

نتایـجاهـدافنوعفعالیتردیـف

1

هـایتوسعـهبـانک

اطالعـاتـیمرتبـطبــا

ارزیابیاختراعـات

پذیرش و داوری تمامی تقاضاها شامل    -

کل  تقاضای ثبت اختراع ارسالی از اداره 

مالکیت صنعتی، سازمان ثبت اسناد و  

طریق   از  اعتبارسنجی  و  کشور  امالک 

 سامانه  

و      - فرایند  تدوین  و  گردش کار   تهیه 

فرم  تغییرات  با  منطبق  های  جدید 

 داوری جدید 

 اعمال تغییرات در سامانه جدید       -

سامانه       - قرارداد  اجرای  بر  نظارت 

 جدید  

جدیدبهره     - نسخه  از  سامانه    برداری 

 ها اختراعات و نوآوری ارزیابی ملی

پیام     - سرویس  سازی  پیاده  و  طراحی 

 کوتاه جهت ارتباط با متقاضیان 

پیام کوتاه و   10000رسال بیش از ا    -

 الکترونیکی پست  

 نام داوران واجد شرایط در سامانهبت   -

  278داور و انتخاب    748ثبت نام       -

 داور واجد شرایط

عملکرد        - از  تحلیلی  گزارش  ارائه 

 داوران 

گواهینامه داوری و ارزیابی   85صدور      -

 اختراعات 

باالبردن     - و  اطمینان  ضریب  افزایش 

 های صادره امنیت گواهی 

شناسه               - به  مربوط  قرارداد  تمدید 

 المللی بین

المللی کد شناسه بین  137دریافت       -

 های صادره و درج بر روی گواهی 

2

تشکیلجلساتشورای

تخصصیارزیابی

اختراعات

اختراعات    - پرونده  تکلیف  تعیین  جهت 

 ها ارزیابی شده و پاسخگویی به آن

شورای  جلسه  11تشکیل و هماهنگی    -

 تخصصی ارزیابی ختراعات  

3
صدورگواهینامه

اعتبارسنجیاختراع

رزیابیا  -    و   اختراعات  علمی، تخصصی 

های مربوطصدور تأییدیه  و مساعدت و 

حقوق   از  اطالع در  مخترعان راهنمایی

هایدارایی   فکری  

گواهی اعتبارسنجی    137صدور      -

 اختراع 
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 هایانجامشدهسایرفعالیتاهم-6-3جدولادامه

نتایـجاهـدافنوعفعالیتردیـف

4

 دریافتحقالزحمه

بابتبررسیشکلیو

هایماهویاظهارنامه  

ثبتاختراعواختراعات

 ثبتشدهبرگزاری

هاوارائهمشاورهدوره  

و    - دفتر  اهداف  راستای  در  درآمدزایی 

 سازمان 
 8/ 000ریال    40/265/2درآمدزایی      -

5

انجامامورمربوطبه

ثبتاختراعاتبا

مالکیتسازمان

انجام امور اختراعات سازمانی شامل   -

ثبت اظهارنامه، ثبت انواع  

ها، پیگیری،  درخواست 

استعالم، بارگذاری در  نامه دریافت

سامانه ارزیابی اختراعات و دریافت  

 گواهی ثبت

 مورد   9

 نامه جهت نمایندگان    صدور معرفی  -

 تام االختیار به اداره ثبت اختراع 

معرفی نامه جهت پیگیری امور    2 -

های با مالکیت  مربوط به اظهارنامه 

 سازمان  صادر شده است. 

 

ارائه مشاوره در زمینه ثبت اختراع به   -

 مورد مشاوره   12 همکاران



هایبرگزاریکارگاه

ترویجمالکیتفکری

تجاریسازیو

 ترویج هایدوره  اجرای  و  ریزی برنامه   -

 از  فکری جهت حمایت مالکیت حقوق

 حقوق  با  مرتبط ای حرفه  های فعالیت

 فکری  مالکیت

منطقه   - مراکز  توسعه  و  ای  تقویت 

 حمایت از مالکیت فکری 

رسانی، آموزش و فرهنگ سازی  اطالع    -

در ارتباط با حقوق مالکیت فکری در  

 سازمان و یا خارج از سازمان

مالکیت    2ی  برگزار   - ترویج   کارگاه 

فناوری   و  علم  پارک  برای  فکری 

 استان زنجان 

برگزاری کارگاه ترویج  مالکیت فکری     -

 در هفته پژوهش و فناوری 

سنجی آموزشـی امکان   دوره برگــزاری -

های تحقیقاتی  فنی و اقتصادی طرح 

 ها نامهپایان و 
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 هایانجامشدهاهمسایرفعالیت-6-3ادامهجدول

نتایـجاهـدافنوعفعالیتردیـف

7

همکاریباسایر

هاودانشگاه

مراکزتحقیقاتی

اجرایی     - دبیرخانه  به  مربوط  امور  انجام 

علوم،   وزارت  در  فکری  مالکیت 

 تحقیقات و فناوری 

بیـن    - هماهنگـی  مراجع  ایجـاد 

 ای منطقه 

ها در  توسعه همکاری با دانشگاه  -

 حمایت از مخترعین و ثبت اختراعات 

برگزاری جلسه با پارک علم و   -

 فناوری استان زنجان 

8
همکاریبا

داوراناختراعات

مناسب        - محیطی  و  فضا  آوردن  فراهم 

بررسی  انجام  علمیبرای   - های 

استفاده  تخصصی دارایی با  های فکری 

های سازمان و  ها و ظرفیت توانمندی از 

 سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی 

عضو هیأت علمی و    100همکاری با    -

داور خارج    150کارشناس سازمان و  

 از سازمان 

مستندسازی9
شیوه   - بازنگری  و  و  نامه تدوین  ها 

 های مورد استفاده دستورالعمل 

نامه ثبت اختراعات  تهیه و تدوین شیوه    -

 سازمانی 

10

Virtual workshop 

on “ Capacity 

Buildingin 

Developing 

Countries in the 

Managementof 

Intellectual 

PropertyRights 

(IPR and 

Geographical 

Indications (GI)” 

 کشورها   گریبا تجارب د  ییآشنا -
مالکیت  تطابق با شرایط و حقوق   -

 فکری در ایران 
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دفترمرکزیارتباطبادانشگاهوصنعت-3-2

امروزه موفقیت در تولید محصول و یا ارائه خدمات جدید، بیش از پیش به نوآوری وابسته است. فرآیند نوآوری در      

خاصی از اقتصاد است که با محیط  گیری از دانش جدید در بخش  ای از عوامل درگیر در تولید، گسترش و بهرهواقع شبکه

ها و مراکز تحقیقاتی در یک کشور به عنوان فضای تعامالت اقتصادی و محیط پویای  نهادی خود در تعامل است. دانشگاه

انسانی،  یک جامعه مطرح می نیـروی  اطالعات،  بین جریـان  عنوان هماهنگ کننـده  به  نـوآوری  ملّی  نظام  و  باشنـد 

 لب یک مدل کالن ارائه شده است. صنعت و خدمات در قا

ای با دفاتر ارتباط با  های علمی و صنعتی ایران، ارتباط سازمان یافتهاکنون اداره ارتباط با صنعت سازمان پژوهشهم    

های  خدمات فنی و مهندسی و نیز دفاتر ارتباط با دانشگاه وزارتخانهها و مراکز پژوهشی، تولیدی،  جامعه و صنعت دانشگاه

های علمی، صنعتی و صنفی و نهادهای دولتی و  ها، صنایع، انجمنختلف دارد و امید است با همکاری ارزشمند دانشگاهم

های دانشگاه و صنعت با این دفتر بیش از پیش افزایش یافته و منجر به ارتقای سهم اقتصاد  غیردولتی، حوزه همکاری

های تولیدکننده کاالی  اه ویژه این دفتر در حوزه توسعه فناوری بنگاهبنیان در کشور شود. همچنین، باتوجه به جایگدانش

ها به همراه پایداری اجتماعی و زیست محیطی از اهداف و وظایف اصلی این دفتر  ایرانی، بهبود شرایط اقتصادی شرکت

 اره شد، میسر است. های وابسته به هم که پیش از این اشی حلقهروند؛ چرا که موفقیت در همبستگی همهشمار میبه

های اخیر مطرح است،  اندازی »سامانه ملی کارآموزی«، که به عنوان یکی از افتخارات این اداره در سالهمچنین، راه    

رسانی به کاربران محترم به آن اضافه  منظور ارتقای کیفیت خدمتبه روزرسانی شده و امکانات متعدد به 1399در سال 

به منظور تسهیل و تسریع فرآیند جایابی دانشجویان متقاضی دوره کارآموزی توسعه یافته    شده است. این سامانه که 

شود. پایش  های کارآموزی در کشور شناخته میاست، امروزه به عنوان راهکاری مطمئن برای افزایش کیفی سطح دوره

گذاری فایل گزارش کارآموزی و  مستمر، خدمت رسانی آنالین، پشتیبانی تمام وقت، ارزشیابی تخصصی و دوطرفه، بار 

های منحصر به فرد سامانه ملی کارآموزی است که  های تحصیلی، بخشی از امکانات و ویژگیپوشش تمام رشته و گرایش

 ها و واحدهای پذیرنده کارآموزی در سراسر کشور قرار گرفته است. مورد توجه دانشگاه

ی اساسنامه خود، از طریق ساختار اداره ارتباط با صنعت، در جهت  مبنا بر  های علمی و صنعتی ایران  سازمان پژوهش    

 ریزی نموده است. ایفای نـقـش کلیدی در تحقق ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت برنامه
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نماید:درراستایدستیابیبهاینمهم،ایندفترچهارسیاستکلیرابهشرحذیلدنبالمی

 های تولیدی های مناسب برای توسعه و ارتقای علمی بنگاهزمینهایفای نقش مؤثر در ایجاد  ❖

 ها و صنایع توسعه ارتباط پژوهشی و فناوری متقابل دانشگاه ❖

 های فنی و مهندسی های فناورانه شرکتایفای نقش مؤثر در ارزیابی توانمندی ❖

حداکثری ❖ پوشش  و  صنعتی  واحدهای  ممیزی  طریق  از  متخصص  انسانی  نیروی  متقاضیان    توانمندسازی 

 کارآموزی، کارورزی در سطح کشور.

این سیاست        نمودن  اجرایی  برای  توانمندیاین دفتر  را درچهار گروه ممیزی  راهبردهای ذیل  و  ها،  فنی  های 

نمایشگاه فناوری،  و  پژوهشی  ارتـبـاطـات  تـوسـعـه  و همایشمهندسی،  دنبال  ها  کارآموزی  اداره  و  تخصصی  های 

 :  نماید می

 های کارآموزی دانشجویان کشور با توسعه سامانه ملی کارآموزیاندهی و بهبود ارائه خدمات جایابی دورهسام ❖

 های تولیدی و خدماتی های فناورانه در بنگاهممیزی و پایش توانمندی ❖

 گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت )توسعه فیزیکی و مجازی مبتنی بر دولت الکترونیک(  ❖

 های ملّی و فراملّی در نمایشگاهحضور فعال و تأثیرگذار  ❖

 استفاده از فضای مجازی برای ارائه دستاوردهای علمی و فناوری و خدمات سازمانی   ❖

 های صنعتی کشور های وزارتخانههای زیرمجموعهبرقراری ارتباط موثر با نهادها و سازمان ❖

 صنعت و دانشگاه مشارکت فعال با مراجع تصمیم ساز و اجرایی کشور مرتبط با موضوعات ارتباط  ❖

 گذار گیر و قانونها و پیشنهاد راهکار در مراجع تصمیم رسانی آسیبشناسی و اطالعآسیب ❖

 تعامل با نهادهای فرهنگی و علمی مرتبط  ❖

 ل صنعت و دانشگاه ئاندیشی پیرامون مساگفتمان و هم ❖
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ف
دی
 ر

واحدصنعتی-مرکزاقتصادی  

 هدفازبرقراریارتباط نوعهمکاری

واحدصنعتی-مرکزاقتصادی  
مرکزپژوهشی

 دانشگاه
 سایر

 1 
 اتاقبازرگانیصنایع،

 معادنوکشاورزیتهران
  * 

 برگزاری جلسه، بازدید  
 و ارسال پیشنهاد طرح 

 نامه همکاری اجرای تفاهم

2 
 انجمنخودروسازان

 سنگینونیمهسنگین
  * 

 برگزاری جلسه، بازدید  
 و ارسال پیشنهاد طرح 

های استاندارد  فراهم کردن بستر آزمون
های علمی و  مربوط به خودرو و همکاری

خودروسازی بین  پژوهشی مرتبط با صنایع  
 های فناور انجمن، سازمان و شرکت

 *   گروهتوسعهبندا 3
 برگزاری جلسه، بازدید  
 و ارسال پیشنهاد طرح 

پژوهشی و جذب  و علمیهایهمکاریگسترش
برداری از  های مالی برای تکمیل و بهرهحمایت

 های توسعه یافته در سازمان فناوری

4 
 مؤسسهآموزشو

دفاعیتحقیقات  
 برگزاری جلسه، بازدید    * 

 و ارسال پیشنهاد طرح 
 جذب سرباز نخبه برای سازمان  

 *   شرکتعسلدختشهد 5
 برگزاری جلسه، بازدید 

و ارسال پیشنهاد طرح    
 رفع نیازهای فناورانه  

6 
 شرکتآبوفاضالب
 غرباستانتهران

  * 
 برگزاری جلسه، بازدید 

و ارسال پیشنهاد طرح    
های پژوهشی  ارائه راه حل برای اولویت  

 *   نیروگاهشهیدسلیمینکاء 7
 برگزاری جلسه، بازدید  
 و ارسال پیشنهاد طرح 

 مرتع کردن نیازهای فناورانه  
ها این شرکت و ارائه پیشنهادیه برای آن  

 8 
سازیمرکزصنعتی  

 نانوفناوریکاربردی
جلسه، بازدید برگزاری   *   

و ارسال پیشنهاد طرح    

 همکاری در رفع نیازهای فناورانه  
ها و صنایع شرکت  

 9 

 شرکتفروسیلیس
 آذرخشهمدانو

 فنبازارمنطقهایهمدان

  * 

هماهنگی حضور اعضای محترم  
 هیأت علمی در 

 رویدادهای فناورانه 
 رفع نیازهای فناورانه 

10  
هایصنعتیشرکتشهرك
گلستاناستان  

  * 

هماهنگی حضور اعضای محترم  
 هیأت علمی در  

 رویدادهای فناورانه 
 رفع نیازهای فناورانه  

 

هاوصنعتهایمرتبطبادفترمرکزیارتباطبادانشگاهدانشگاه-صنایع/مراکزپژوهشی-راکزاقتصادیم-7-3جدول  
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ف
دی
ر

 

 واحدصنعتی-مرکزاقتصادی

 ازبرقراریارتباطهدف نوعهمکاری

 واحدصنعتی-مرکزاقتصادی
مرکزپژوهشی

 دانشگاه
 سایر

11
شرکتلولهو

مخابراتنفتایران
  * 

هماهنگی حضور اعضای محترم  

 هیأت علمی در  

 رویدادهای فناورانه 

 رفع نیازهای فناورانه  

12 
شرکتتوسعهانرژی

شهرپایدار
  * 

 برگزاری جلسه، بازدید  

 و ارسال پیشنهاد طرح 

 امکان استفاده از محصوالت این شرکت  

 های مقیاس کوچک در نیروگاه

13 
شرکتتوسعهفناوری

نانوالکترونیککران
  * 

 برگزاری جلسه، بازدید  

 و ارسال پیشنهاد طرح 

 امکان استفاده از تجهیزات  

 آزمایشگاهی موجود در سازمان 

14
مرکزتوسعهو

انتقالفناوریسورنا
 *  

 برگزاری جلسه، بازدید  

 و ارسال پیشنهاد طرح 
 شرکت در رویداد ارائه نیازهای فناورانه 

  *  صندوقملیمحیطزیست 15
 برگزاری جلسه، بازدید  

 و ارسال پیشنهاد طرح 

 های سازمان مرتبط  ارائه طرح

 های محیط زیست با حوزه

 *   کاریزاعتمادکارگزاری 16
 برگزاری جلسه، بازدید  

 و ارسال پیشنهاد طرح 
 رفع نیازهای فناورانه 

17 
هواپیمایی

 جمهوریاسالمیایران
 های آموزشی برگزاری دوره خدمات آموزشی  *  

 

 

 

 

 

 

 صنعتهاوهایمرتبطبادفترمرکزیارتباطبادانشگاهدانشگاه-صنایع/مراکزپژوهشی-مراکزاقتصادی-7-3ادامهجدول
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هایبرگزارشدهنمایشگاه-8-3جدول

 موضوع ردیف
تاریخ

 برگزاری
 محلبرگزاری

 پژوهشکده/

مرتبطمدیریت  

فضایغرفه

 )مترمربع(

1

بیست و یکمین نمایشگاه  

،  دستاوردهای پژوهش

بازار فناوری و فن   

30-  27 

 آذرماه 

 

و پوشش    یبصورت مجاز 

 ق یهمزمان از طر

 اینترنتی  درگاه
http://www.gil-

expo.ir 
 

  15ی سازمان و  ها پژوهشکده

 شرکت فناور مستقر در

 پارک علم و فناوری 

سازمان   واحدهای فناور  

 مجازی 

 

هادرسامانه)دومقطع(هایدانشجویانمتقاضیوجایابیشدهکارآموزیدانشگاهظرفیت-9-3جدول  

دانشگاه ردیف  تعداد 
 دانشجویانجایابیشده دانشجویانمتقاضیکارآموزی

 جمع کارشناسی کاردانی جمع کارشناسی کاردانی

 465 429 36 847 761 86  آزاداسالمی 1

 89 89 0 223 218 5  پیامنور 2

کاربردیجامععلمی 3   4753 5163 9916 754 817 1571 

 12 4 8 292 145 147  جهاددانشگاهی 4

ایفنیوحرفه 5   4876 4090 8966 3198 2498 5696 

 3140 3059 81 5156 5017 139  دولتی 6

 4 4 0 59 58 1  علومپزشکی 7

 161 139 22 410 360 50  غیرانتفاعی 8

 0 0 0 14 11 3  سایر 9

 11138 7039 4099 25883 15823 10060  جمع
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 )دومقطع(هادرسامانههایاعالمشدهوجایابیشدهکارآموزیوزارتخانهظرفیت-10-3جدول

 تعدادمراکز ناموزارتخانه ردیف
کارآموزجایابیشدهتعداد ظرفیتکارآموزیاعالمشده  

 جمع کارشناسی کاردانی جمع کارشناسی کاردانی

 9 4 5 53 27 26  وزارتنفت 1

2 
 وزارتبهداشت،

 درمانوآموزشپزشکی
 668 838 1506 11 26 37 

 718 351 367 14385 8137 6248  وزارتصنعت،معدن،تجارت 3

 82 59 23 3229 1852 1377  وزارتراهوشهرسازی 4

5 
 وزارتارتباطات
 وفناوریاطالعات

 103 569 672 1 2 3 

6 
 وزارتعلوم،

 تحقیقاتوفناوری
 2689 4487 7176 271 322 593 

 441 366 75 9723 7973 1750  وزارتنیرو 7

8 
 وزارتتعاون،

 کارورفاهاجتماعی
 7953 9220 17173 125 199 324 

 0 0 0 0 0 0  وزارتاطالعات 9

 10 6 4 390 127 263  وزارتجهادکشاورزی 10

11 
 وزارتفرهنگ
 وارشاداسالمی

 7134 5415 12549 617 353 970 

 100 61 39 1705 993 712  وزارتاموراقتصادیودارایی 12

 90 58 32 2954 1725 1229  وزارتآموزشوپرورش 13

 568 282 286 6916 4083 2833  وزارتکشور 14

 3 1 2 314 131 183  نهادریاستجمهوری 15

 1 1 0 19 14 5  وزارتامورخارجه 16

 385 231 154 2750 1350 1400  وزارتدادگستری 17

18
وزارتدفاعوپشتیبانی

نیروهایمسلح
 64 84 148 2 15 17 

 148 74 74 2377 1504 873 وزارتورزشوجوانان19

 2131 1204 927 74552 39639 34913 بخشخصوصی20

 167 133 34 1796 1200 596 سایر21

7101989368160387304937486797جمع

فاوتموجوددرمقادیردوجدولفوق،ناشیازاعالمنشدنخاتمهکاراموزیتوسطبرخیازدانشجویاندرسامانهمیباشد.ت •
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هایانجامشدهفعالیتاهمسایر

اندازی دبیرخانه اجرایی نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی )تستا( با همکاری دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات  راه ❖

 و فناوری )عتف( 

 های همکاری پژوهشی و فناوری افزایش سطح ارتباطات بیرونی به منظور ارتقاء زمینه ❖

جدید   ❖ نسخه  ایجاد  و  روزرسانی  برنامهبه  اهم  از  کارآموزی  ملی  کیفی  سامانه  ارتقای  و  توسعه  برای  اداره  این  های 

 انی سامانه بوده است. سرخدمت

 های مستقر در پارک علم و فناوری سازمان سازی فناوری برای شرکتمورد توافقنامه چهار جانبه یارانه تجاری 3انعقاد  ❖

 عرضه پژوهش و فناوری )ساتع(، با همکاری اعضای هیأت علمی سازمان مودر پروپوزال در سامانه اجرایی تقاضا و    40ثبت   ❖

 نامه به منظور توسعه خدمات و همکاری با سایر نهادهای علمی و پژوهشی کشور تفاهم دمور 3انعقاد  ❖

ها  ریواحد فناور مستقر در پارک علم و فناوری سازمان به منظور شناسایی و جمع آوری اطالعات فناو  30جلسه و بازدید از   ❖

 سازمان ی ها و فناورانه مستقر در پارک علم و فناورتکو دستاوردهای نوآورانه شر

 ها و پارک علم و فناوری سازمان در سامانه ارزیابی فناوری ایران)یافا( های پژوهشکدهفناوری  مورد از اطالعات 38ثبت  ❖

 پوستر(  12) در غرفه مجازی ان متدوین محتوا برای معرفی دستاوردهای حمایتی، پژوهشی و فناوری ساز ❖

 مورد(   11) ی های حمایتها، پردیس علم و فناوری ، دفاتر و سامانهطراحی بروشور معرفی پژوهشکده ❖

 ارتباط مستمر و تعامل با ستاد هفته پژوهش وزارت عتف، پارک علم و فناوری گیالن  ❖

مرتبط با معرفی سازمان، دستاوردهای ثبت    ستنداتمثبت نام غرفه سازمان در نمایشگاه مجازی و بارگذاری فایل ها و   ❖

 شده در سامانه سافا و پوسترهای قابل نمایش در غرفه سازمان 

گذاران و فناوران و در نهایت فراهم نمودن زمینه اعضای سه توافق نامه چهارجانبه یاران  هماهنگی و ارتباط با سرمایه ❖

 های مستقر در پارک علم و فناوری سازی برای شرکتتجاری

رسانی و معرفی محتوای سه کارگاه آموزشی قابل برگزاری توسط سازمان به دبیرخانه نمایشگاه و برگزیده شدن یک  اطالع  ❖

 آموزشی برای اجرا، از طرف دبیرخانه نمایشگاه کارگاه 

های  شرکتها و  المللی به پژوهشکدههای مجازی و وبینارهای ملی و بینرسانی مستمر و ارسال فراخوان نمایشگاهاطالع  ❖

 مستقر در پارک علم و فناوری سازمان 
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 ادارهخدماتوفناوری-3-2-1

هاواهدافمعرفیادارهخدماتوفناوریوبیانمأموریت

های  عنوان عضو قطعی شبکه آزمایشگاهی فناوری  های علمی و صنعتی ایران بههای مرجع سازمان پژوهشآزمایشگاه     

با  ـراهب خدم  هدفردی  مخترعـارائه  پژوهشگران،  به  تخصصی  دانشجویـات  نوآوران،  و  علمـان  هیأت  اعضای  ی،  ـ ان، 

ک، مهندسی  ـرق و الکترونیـف از جمله بـای مختلـهی در زمینهـی و دولتـات تحقیقاتی غیردولتـی و موسسـصنعتمراکز

زیست اسپکتروسکوپی،  و  کروماتوگرافی  متالورژی،  و  مواد  فعالیت  پزشکی،  الکترونی  میکروسکوپ  کشاورزی،  شناسی، 

  نمایند. می

تاین مجموعه د     ت   ISO/IEC 17025 یید صالحیتأارای گواهینامه  ایرانأاز مرکز ملی  در    (NACI) یید صالحیت 

 های تست تجهیزات پزشکی است. های مرتبط با آزمونزمینه

 

ارائهخدماتبهمتقاضیان-11-3جدول

 آزمایشگاه ردیف
تعداد
 خدمات

 )درصد(توزیعمتقاضیان

محققین
 سازمان

 محققینبیرونازسازمان

 دانشجویان
بخش
 خصوصی

 آزاد بخشدولتی

یالکترونکروسکوپیم 1
Fe-SEM 

244 45 122 77   

   89   89تجهیزاتپزشکی2

   57 30 59 146هاسایرآزمایشگاه3

   223 152 104 479 جمع
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هایتخصصیهاوکارگاهآزمایشگاه-12-3جدول

 

 ردیف
نامآزمایشگاه

 یاکارگاه

 تجهیزاتموجوددرآزمایشگاه

 محلاستقرار

 تعداد کشورسازنده دستگاهمشخصات نامدستگاه

 تجهیزات پزشکی   Metron نروژ/ Super Vario-N شبیه ساز بیمار  هایمرجعآزمایشگاه 1

 تجهیزات پزشکی   Metron نروژ/ WB 436 آناالیزر الکتروشوک  هایمرجعآزمایشگاه 2

 پزشکی تجهیزات    Metron نروژ/ 7610 تستر چند پارامتری  هایمرجعآزمایشگاه 3

 تجهیزات پزشکی   Metron نروژ/ ---- آناالیزر فشارخون  هایمرجعآزمایشگاه 4

 تجهیزات پزشکی   Metron نروژ/ SPO2 4810آناالیزر   هایمرجعآزمایشگاه 5

 تجهیزات پزشکی   Metron نروژ/ Reax تستر ونتیالتور  هایمرجعآزمایشگاه 6

 تجهیزات پزشکی   Metron نروژ/ MR 3002 الکتریکیآناالیزر   هایمرجعآزمایشگاه 7

 هایمرجعآزمایشگاه 8
 آناالیزر مانیتور  

 عالئم حیاتی بیمار 
prosim8    تجهیزات پزشکی 

 تجهیزات پزشکی    imt medical آناالیزر بیهوشی  هایمرجعآزمایشگاه 9

 تجهیزات پزشکی    IDA -5 آناالیزر پمپ تزریق  هایمرجعآزمایشگاه 10

 هایمرجعآزمایشگاه 11
 آناالیزر  

 ایمنی الکتریکی 
QA -ESIII    تجهیزات پزشکی 

 هایمرجعآزمایشگاه 12
میکروسکوپ  

 الکترونی روبشی
MIRAII- 

LMU 
 مواد و متالورژی   چک/ نوآورشاد 
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هایانجامشدهاهمسایرفعالیت

 درصدی به دانشجویان سراسر کشور    20ارائه تخفیف 

ت علمی سازمان در جهت استفاده از خدمات آزمایشگاه  أریالی به اعضای محترم هی  40.000.000اعطای گرنت   -1

 مرجع 

 ریالی به دانشجویان دکتری سازمان در جهت استفاده از خدمات آزمایشگاه مرجع   20.000.000اعطای گرنت   -2

 درصدی به متقاضیان مستقر در مراکز رشد سازمان   20اعطای تخفیف  -3

 های سازنده تجهیزات پزشکی نامه با برخی شرکتانعقاد تفاهم -4

های مذکور به  های دستگاهو انجام کلیه آزمون  19های بیمارستانی مرتبط با ویروس کووید  پذیرش دستگاه -5

 صورت خارج از نوبت
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هایصنعتیایکلکسیونمیکروارگانیسممنطقهمرکز-2-2-3

های صنعتی و عفونی ایران با  ها و باکتریتحت عنوان مرکز کلکسیون قارچ  1361این مرکز در سال    تاریخچه: -1

های  گذرد تعداد میکروارگانیسمجمع آوری صد نمونه میکروبی شروع بکار نموده است و طی مدتی که از فعالیت آن می

 امل باکتری، مخمر و قارچ به بیش از پنج هزار نمونه افزایش یافته است.  موجود در آن ش 

به عضویت فدراسیون جهانی مراکز کلکسیون     WDCM 124و کد  PTCCI  مرکز با عالمت اختصاری    1363در سال        

هایی که  راهنماها و دستورالعملهای خود را هماهنگ با  پذیرفته شد و از آن تاریخ فعالیت  (WFCC)1های سلولی کشت

 دهد. کند، انجام میاز این فدراسیون دریافت می

یونسک  1975ال  ـدر س       با همراهـمیالدی  ای  ـور پیشبرد کاربردهـ به منظ  UNDP  3و   UNEP  2ایـهی سازمانـو 

میکروبی از یک سو و توسعه فناوری  ت محیطی و اقتصادی میکروبیولوژی، تقویت مدیریت، توزیع و کاربرد منابع  ـزیس

ها و موسسات آکادمیک/ پژوهشی موجود  المللی علمی متشکل از سازماناقدام به ایجاد یک شبکه بین  ارزان قیمت بومی

،  1371کرد. درسال    (MIRCEN)4در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تحت عنوان شبکه مراکز منابع میکروبی 

های صنعتی ایران به  ها و باکترینفرانس عمومی یونسکو ، ضمن پذیرش مرکز کلکسیون قارچدر هیجدهمین اجالس ک 

و به عنوان مرجع  TEHRANM IMIRCENهمراه پژوهشکده زیست فناوری سازمان در این شبکه، مصوب گردید با نام  

 (. 1ای آسیای مرکزی و غربی فعالیت نماید )شکل منطقه

میکروبیشبکهجهانیمراکزمنابع-1شکل  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1 World Federation of Culture Collections 

2 United Nations Environment Programme 
3 United Nations  
4 Microbial Resources Centers 
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راهنمای  پ     از شرکت فعال در یازدهمین کنگره مراکز کلکسیون دنیا در کشور آلمان و دریافت  سازمان    2007س 

اقتصادی  توسعه و همکاری و  (OECD)5های  ارتقاء کیفیت  توصیه شده جهت  و اصول  اجرای رهنمودها  برای  ، مرکز 

ها و با تأکید بر جایگاه  به منظور فراهم آمدن امکان توسعه زیرساخت  .6ریزی کرد ها برنامهفعالیتکمیت زیرساخت ها و  

های  ای کلکسیون میکروارگانیسممرکز منطقه، به پیشنهاد شورای سازمان نام مرکز به  1389ای مرکز، در سال  منطقه

 رئیسه سازمان رسید.    صنعتی تغییر یافت و اساسنامه تدوین شده برای آن به تأیید هیأت

منطقه     میکروارگانیسممرکز  کلکسیون  سال  ای  از  بر 1390های صنعتی  کیفیت  مدیریت  استقرار سیستم  به  موفق 

گردید. با استقرار سیستم مدیریت کیفیت، مرکز توانست بخشی از الزامات توصیه     ISO 9001: 2008اساس استاندارد

 های اقتصادی را برآورده سازد. و همکاریسازمان توسعه  2007شده در راهنمای 
  

اهدافمرکز-2

های  های پیشرفته تولید و نگهداری از میکرو ارگانیسمها، کاربردی کردن و اشاعه فناوریشناسایی زمینه-2-1

 المللی مراکز کلکسیونصنعتی، براساس استانداردها و مقررات بین

 ها های مرتبط با میکروارگانیسمراهبردی در زمینههای بنیادی و انجام پژوهش-2-2

 های تحقیق و توسعه و تضمین کیفیت صنایع تهیه و تأمین منابع میکروبی مورد نیاز بخش-2-3

 مدیریت و انتشار اطالعات مرتبط با منابع میکروبی موجود در مرکز  -2-4

 حفظ تنوع زیستی میکروبی کشور -2-5

 زیستی صنعتی مورد استفاده در صنایع زیست فناوری کشور  حفظ و نگهداری منابع -2-6
 

وظایفمرکز-3

خدماتی برای در راستای اهداف    -های صنعتی به عنوان یک مرکز پژوهشی ای کلکسیون میکروارگانیسممرکز منطقه     

 فوق انجام وظایف زیر را بر عهده دارد :

ها و سایر مواد بیولوژیک مرتبط با آموزش و پژوهش در  میکروارگانیسمآوری، حفظ و نگهداری بلندمدت   جمع-3-1

زمینه بیولوژی کاربردی، بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی




 
 
5 Organization for Economic Co-operation and Development,  

6 OECD (2007). Best Practice Guidelines for Biological Resource Centres .OECD Publications, Paris, France 
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های استاندارد از دیگر مراکز کلکسیون و موسسات خارج از کشور و نگهداری آنها مطابق با استانداردها  تهیه سویه-3-2

 (WFCC)های سلولی  کلکسیون کشت فدراسیون جهانی مراکزو مقررات 

به موسسات    cultures and biologic materials)   (Authenticبیولوژیک معتبر ها و موادعرضه کشت-3-3

 المللی    ینب و مراکز آموزشی، تحقیقاتی و صنعتی داخل و خارج کشور بر طبق قوانین و مقرارت ملی و

های موجود در مرکز کلکسیون از طریق انتشار  صنعتی کشور در مورد سویهارائه اطالعات به جامعه علمی و  -3-4

 کاتالوگ و تشکیل بانک اطالعاتی تحت وب 

 ی هامیکروارگانیسم           های آموزشی، پژوهشی و صنعتی، و در حوزه استفاده از  به بخشارائه خدمات اطالعاتی  -5-3

 صنعتی و زیست فناوری 

های تخصصی نظیر ارزیابی اثرات ضدمیکروبی مواد، تهیه زیست توده و لیوفیلیزاسیون  آزمونها و انجام فعالیت-3-6

 های میکروبی بر اساس درخواست مراکز آموزشی و پژوهشی   نمونه 

  و  ها برای انتشار المللی در زمینه شناسایی، ثبت و اعتباردهی به میکروارگانیسمفعالیت به عنوان یک مرکز بین-3-7

 ر نشریات علمی ارجاع د

ها به صورت اختصاصی بر اساس درخواست سایر مراکز و حفظ اطالعات مربوط به آنها نگهداری میکروارگانیسم-3-8

 (safe deposit)به صورت سپرده امن 

    WDCMو WFCCالمللی نظیر رسانی ملی و بینارتباط مستقیم و همکاری نزدیک با مراکز اطالع-3-9

به منظور آموزش و   المللی های آموزشی در سطوح ملی و بینهای علمی و تخصصی، دورهبرگزاری گردهمایی-3-10

 مبادله اطالعات علمی 

 فعالیت به عنوان یک مرکز مشاوره برای جامعه علمی و صنعتی کشور در جهت ارائه خدمات آموزشی و اجرایی-3-11
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99هایصنعتیدرسالایکلکسیونمیکروارگانیسممنطقههایمرکزفعالیت-13-3جدول  
 

 تعداد نوعسازمان/فعالیت تعداد نوعفعالیت ردیف

1 
ارائهخدماتبهمراکزدانشگاهی،

 پژوهشیوصنعتی
مرکز   365  

هادانشگاه   164 

 23 مراکز و موسسات پژوهشی

 178 صنایع و بخش خصوصی

2 
هایمرجعومعتبربهارائهسویه  

 مراکزدانشگاهی،پژوهشیوصنعتی
سویه   3760  

ها های ارائه شده به دانشگاه سویه   347 

های ارائه شده به مراکز و  سویه 

 موسسات پژوهشی 
81 

های ارائه شده به صنایع  سویه   

 و بخش خصوصی
3332 

3 
هایشناساییواعتباردهیبهسویه

 دریافتشدهازسایرمراکز
سویه  73   

هایجدیددرمرکزثبتسویه 4 سویه  39   

 ثبت در کلکسیون عمومی 

(Public Deposit) 
21 

امانت گذاری در کلکسیون ایمن  

(Safe Deposit) 
18 

5 

هایمربوطبهکنترلکیفیتهیهنمونه

هایشناسیآزمایشگاهبخشمیکروب

 تشخیصطبی

ویال   720،2   
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      : معاونت توسعه فناوری  4 فصل
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مقدمه

فناوری عاونت  م      ز  توسعه  تکمیلی، مدیریت  ادارهمجموعه    ر یاز چهار  اداره تحصیالت  آموزش،  و  فناوری  پژوهش،  کل 

  این معاونتشده است. همچنین،    لیتشکپژوهشکده    7الملل و جشنواره ها و  های بینکل همکاریکتابخانه و انتشارات، اداره

معاونت و هریک از    نیلکرد ا. اهم عمت امنای نیز همکاری داردأت ممیزه و دبیرخانه هیأ در اداره امور هی  عنوان دبیره  ب

   های تابعه در ادامه آورده شده است.مدیریت

 

 کلپژوهش،فناوریوآموزشاداره-1-4

های پیشرفته وظیفه  های علمی و فناورانه و رشد و توسعه فناوریمعاونت توسعه فناوری به عنوان بازوی پرورش خالقیت    

های سازمانی، تحصیالت  آموزش را به عهده دارد. سیاستگذاری، تصویب و راهبری طرحسیاستگذاری در حوزه امور پژوهش و  

آموزش و  از  تکمیلی  پشتیبانی  و  حمایت  علمی،  هیأت  اعضای  ترفیع  امور  به  رسیدگی  و  ساماندهی   ، تخصصی  های 

هشی سازمان در  های پژوهشی و فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی، گسترش و نشر دستاوردهای علمی و پژومأموریت

ن  ـهای علمی و پژوهشی، تأمیو مجله  سازمان   اوری ـی جایگاه علمی و فنـبانت دانش و دیدهـمدیری  ، قالب انتشار کتاب

های  ای و نشریات علمی جهان، بررسی و ارزیابی طرحهای دادههای به روز، دسترسی به پایگاهمنابع علمی از جمله کتاب

های مرجع دارای  های سازمان به همراه آزمایشگاهپژوهشکده  گردد.این  معاونت محقق می  های تأییدی در چارچوب فعالیت

ها و واحدهای پایلوت پلنت پیشرفته و منحصر به فردی هستند که زمینه مناسبی را  ها، کارگاهامکاناتی از قبیل آزمایشگاه

ها و  مستقل و بعضاً با مشارکت پژوهشگاه  سازمان به صورت اند. در این راستا  برای پژوهش و توسعه فناوری مهیا نموده

 .پردازد های فناورانه و کاربردی میهای معتبر و تراز اول کشور به تربیت نیروی متخصص با توانمندیدانشگاه

ای  های تخصصی به منظور ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی و با هدف افزودن به غن اداره تحصیالت تکمیلی و آموزش    

علمی و فناوری اعضای هیأت علمی، کارشناسان، دانشجویان و متخصصین کشور، از طریق تبادل اطالعات، پیوند علم با  

آغاز نموده   1389صنعت و در راستای دست یافتن کشور به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه، فعالیت خود را از سال 

کوتاه مدت و با توجه به اهداف زیر ارائه خدمت   های تخصصیمیلی و آموزشاست. این اداره با داشتن دو گروه تحصیالت تک

   : نماید می

های مختلف علم و فناوری کشور که از کارایی و توانمندی مناسبی برخوردار  تربیت نیروی متخصص مورد نیاز بخش •

 باشد.ای از مهمترین اهداف این گروه میهای بین رشتهباشند و همچنین ایجاد تخصص
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های  های آموزشی و کارگاهریزی و برگزاری دورههای تخصصی کوتاه مدت، نیازسنجی، تدوین، برنامههدف از آموزش •

های علمی و فنی کارشناسان و متخصصین مراکز علمی و صنعتی، مراکز رشد  علمی و فناوری در جهت ارتقاء مهارت

ای  های مختلف دولتی و خصوصی در کشور و سطح منطقهشرکتها، صنایع و  های علم و فناوری، سازمانو پارک

 .باشدمی



 هاواهدافمأموریت

 های پژوهشی داخلی و بیرونی انجام بررسی طرح ❖

 سازی سازمان مسئولیت دبیرخانه شورای تخصصی پژوهش، فناوری و تجاری ❖

 یدی أیهای تمسئولیت دبیرخانه شورای طرح  ❖

 کالنهای  مسئولیت دبیرخانه طرح ❖

 های آنان از طریق سیستم الکترونیکی و سایر خدمات قابل ارائههای متقاضی جهت کارشناسی طرحعامل با ارگانت ❖

 های پژوهشی تصویب و نظارت بر اجرای طرح ❖

 ارائه آمار و اطالعات آموزشی و پژوهشی مورد نیاز واحدهای داخلی و خارج از سازمان  ❖

های مورد نیاز  دستورالعملی آموزشی و پژوهشی تحصیالت تکمیلی و  هانامهشیوهآئین نامه ها و تهیه و تدوین  ❖

 پژوهش، فناوری و آموزشکل و اداره

 برگزاری جلسات ترفیع و بررسی ترفیعات سالیانه اعضای هیأت علمی سازمان  ❖

 وهش در کشورتربیت دانشجویان دکتری پژوهش محور در جهت پرورش نیروهای متخصص در امر پژ ❖

مشترک با  های تخصصی کارگاهوبینارها و  اعم از سمینارها، سمپوزیوم، های آموزشی ریزی و برگزاری دورهبرنامه  ❖

 مراکز علمی داخلی و خارجی 

های نوین با توجه به نیاز  های آموزشی و پژوهشی تحصیالت تکمیلی در زمینه فناوریریزی و برگزاری دورهبرنامه  ❖

 صنایع کشور 

 های جدید تحصیالت تکمیلی در سازمان و اخذ مجوز از وزارتخانهتدوین مدارک و مستندات الزم جهت ایجاد رشته ❖

تصویب پروپوزال، دفاع   و ها، بررسی نام و معرفی به پژوهشکدهانجام کلیه امور داخلی مرتبط با دانشجویان مانند ثبت ❖

 و فارغ التحصیلی 

 برگزاری جلسات مصاحبه  و ذب دانشجوی تحصیالت تکمیلی اعم از فراخوانانجام کلیه امور ستادی مرتبط با ج ❖
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 های تحصیالت تکمیلی برآورد ظرفیت ساالنه پذیرش دانشجویان جدید دوره ❖

 هانامهصدور احکام اساتید راهنما و مشاور در ارتباط با تدوین پایان ❖

 

 

ماتعلمیوفنیبهتفکیکزمینهتخصصیدخ-1-4جدول  

هایتأییدیطرح زمینهتخصصی  

 کارشناسیپروپزال

هایکالنطرح هایپژوهشیطرح   

 5 - 1 برقوفناوریاطالعات

هایشیمیاییفناوری  1 - 15 

 5 - 3 مکانیک

فناوریزیست  - - 12 

هاینوموادپیشرفتهوانرژی  - - 5 

 7 - - کشاورزی

هاینوینفناوری  - - 2 

 51 - 5 جمع
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 هایکارشناسیفعالیت-2-4جدول

 تأییدی فعالیتهایکارشناسی

 طرحپژوهشی

با اعتبار   جمع صندوق

 داخلی  

 با اعتبار 

بیرونی  100%  
 مشترک

هایورودیبررسیوکارشناسیطرح  5 24 26 2 - 57 

هاجهتاختتامبررسیوکارشناسیطرح  - 23 32 3 - 58 

هاجهتبررسیوکارشناسیطرح  

 افزایشزمانواعتبار
- 13 18 3 - 34 

هابررسیوکارشناسیطرح  

 جهتتعیینتکلیف
- 8 14 2 - 24 

هابررسیوکارشناسیطرح  

 جهتانعقادقراداد
- - 26 2 - 28 

 بررسیوکارشناسی

نامهاجرایطرحپژوهشیموافقت  
- 10 19 2 - 31 

 232 - 14 135 78 5 جمع




هایتأییدیمصوبطرح-3-4جدول

ف
دی
 ر

 عنوانطرح کدطرح
ارائهدهنده/

دهندگانارائه  

 ویژگیطرح
تاریخ

 تصویب

پژوهشکده

 بررسیکننده
 ابتکار

 بدون

 ذکریژگی
 بهینهسازی

1 3010397004 
 طراحیوساختدستگاه

 تولیدآبازرطوبتهوا

پژوهشگاه علوم و  

ای فنون هسته  
 *  6/11/99  

های  فناوری 

 شیمیایی

2 3010397003 

طراحی،ساخت،نصبو

هاینسلاندازیمشعلراه

جدید)ازنوعماژوالرو

دار(بهجایدمنده  

ایاتمسفریکمشعل  

هایبررویگرمکنایستگاه  

 تقلیلفشارگاز

شرکت  

سازان  بهینه

 صنعت تأسیسات

 *  5/12/99  مکانیک  
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 دربخشپژوهشهایانجامشدهاهمسایرفعالیت

 سازی جلسه شورای تخصصی پژوهش، فناوری و تجاری 33برگزاری  -1

 طرح مشترک  2طرح بیرونی و  18طرح داخلی،  11تصویب  -2

 طرح مشترک  3طرح بیرونی و  34طرح داخلی،  22خاتمه  -3

 طرح معوق  24تعیین تکلیف  -4

ترفیع    31زاری  ـبرگ -5 کمیته  هیأتجلسه  از  ـ علماعضای  بیش  بررسی  و  اعضـپرون  80ی  سالیانه  ترفیع  ای  ـده 

 علمی سازمان هیأت

 علمی سازمان نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیأتتهیه و تدوین شیوه -6

 های انتخاب پژوهشکده و پژوهشگر برگزیده سازمان در هفته پژوهش نامهتهیه و تدوین شیوه -7

 طالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هیأت علمی سازمان تهیه و تدوین دستورالعمل فرصت م -8

 های کالن  نامه ارائه، اجرا و نظارت بر طرحتهیه و تدوین شیوه -9

 سازیهای پژوهشی، فناوری و تجاریی بررسی و تصویب طرحتهیه و تدوین دستورالعمل نحوه -10

 بازنگری جداول امتیازدهی ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی سازمان  -11

 های تشویق نویسندگان مقاالت و اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی سازمان نامهشیوه بازنگری -12

های  های زمانی مختلف در پایگاهسنجی و تدوین گزارش تولید علمی سازمان در بازههای علمپایش وضعیت شاخص -13

 نی در مقاالت، بررسی شاخصمعتبر استنادی، استانداردسازی نام مراکز و نویسندگان برای ذکر وابستگی سازما

 هرش  ( و شناسایی مقاالتی که افزایش تعداد ارجاعات به آنها منجر به افزایش شاخصh-indexسازمان ) هرش

های  های سازمان بر اساس شاخصرسانی در خصوص پیشرفتسازمان شده است. تعیین مجالت هسته و اطالع

 سنجی علم
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 هایانجامشدهدربخشآموزشفعالیتاهمسایر

ها با تمام ظرفیت پیشنهادی در سه گرایش : مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک  اخذ مجوز دائم برای تمام درخواست -1

 )تبدیل انرژی(، زیست فناوری میکروبی  

 نفر   5تمدید اخذ ظرفیت مهندسی مواد  به تعداد  -2

 ها  ، تشکیل پرونده و ارسال درخواست1400های جدید سال شتهتشکیل پرونده، بررسی و ارسال مدارک ایجاد ر -3

 1399های مجازی دکتری از  شهریور تا پایان آبان سال نجام مصاحبه ا -4

 در سامانه سنجش  1399امور مربوط به ثبت نام دانشجویان جدید الورود سال  -5

برگزاری جلسات  نامه شورای آموزشتدوین شیوه -6 برای درآمدزایی( و  امنا  )با مصوبه هیات  های تخصصی سازمان 

  1399های سال ریزی آموزشی کارگاههای تخصصی جهت سیاستگذاری و برنامهشورای آموزش

رسانی،  ، )اعم از اطالع1399های تخصصی در سال  های الزم جهت مجازی نمودن تمام مراحل کارگاهتهیه زیرساخت -7

 های مجازی، درون سازمانی و برون سازمانی(  کارگاه 12نام، واریز وجه و  برگزاری   ثبت

 بارگذاری اطالعات مربوط به دانشجویان فارغ التحصیالن در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان   -8

 بارگذاری اطالعات کل دانشجویان در سامانه سهام وزارت عتف  -9

 بات الزمه در خصوص مجوز تمدید سنوات دانشجویان با کمیسیون موارد خاص مکات -10

 پیگیری و نامه نگاری های الزم در خصوص مجوز سهمیه فرصت مطالعاتی دانشجویان و اعزام آنان   -11

 صدور گواهی موقت و دانشنامه های دانشجویان  -12

 پرداخت تحصیالت به دانشجویان -13

 م ثبت نام و برگزاری امتحانات پایان تر -14

ریال443،224،084مطابق اعالم اداره مالی :    1399درآمدزایی اداره در سال  -15
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هایتخصصیادارهتحصیالتتکمیلیوآموزش-1-4-1

هایعلمیوصنعتیایرانرشته،گرایشوتعداددانشجویانمقطعدکتریسازمانپژوهش-4-4جدول

 تعداددانشجو گرایش رشته پژوهشکده ردیف

 زیستفناوری 1

 3 بیوتکنولوژی  مهندسی شیمی

شناسی زیست  4 علوم سلولی و مولکولی  

شناسی زیست زیست بیوتکنولوژی محیط   0 

شناسی زیست میکروبی  -بیوتکنولوژی     12 

شناسی زیست  12 میکروبیولوژی  

هاینوینمطالعاتوفناوری 2  5 سیاستگذاری  مدیریت  

کشاورزی مهندسی کشاورزی 3  4 اصالح نژاد دام  

 مکانیک 4

 5 تبدیل انرژی  مهندسی مکانیک 

 مکانیک بیوسیستم 
 طراحی 

های کشاورزی ماشین   
2 

شیمیاییهایفناوری 5  

 شیمی

 3 آلی 

 6 معدنی 

 0 کاربردی 

 3 تجزیه

 1 شیمی فیزیک

 15 مهندسی شیمی مهندسی شیمی

 4 فناوری مواد غذایی  علوم و صنایع غذایی 

هاینوموادوانرژی 6  15 مواد و متالورژی  مهندسی مواد و متالورژِی  

 برقوفناوریاطالعات 7
 مهندسی برق 

 4 مخابرات 

 1 بیوالکتریک 

 3 نرم افزار  مهندسی کامپیوتر 

 102 مجموعدانشجویان
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1399هایعلمیوصنعتیایراندرسالهایمصوبدانشجویانمقطعدکتریسازمانپژوهشعناوینرساله-5-4دولج

ف
دی
ر



استاد/اساتیدراهنماپژوهشکدهرشتهوگرایشنامونامخانوادگیدانشجوارائهشدهعنوانپروپوزال

1
پوستهبرپایهنانومیلهاکسیدروی-یابیساختارهستهسنتزومشخصه

برایآشکارسازنوریپیزوفوتوترونیک
مهندسی مواد ندا سادات فعال نظری 

 مواد پیشرفته و 
های نو انرژی   

رجبیدکتر  

2
به-هایفلزسنتز،شناساییوکاربردچارچوب ایمیدوزوالتی آلیجدید

هایفلزینیکل،کادمیموسربمنظورجذبیون
 های شیمیایی فناوری  شیمی معدنی امیر خسروی 

 دکتر رنجبر  
 پور دکتر حبیب

3
هایبرپایهکیتوزاناصالحشدهبااسیدهایآمینهوامکانتهیهکامپوزیت

سنجیاستفادهازآنبعنوانزخمپوش
 های شیمیایی فناوری  شیمی آلی سارا ترکمان

 دکتر عشوری  
 دکتر رحمانی 

4

ساخت،بررسیعملکردومطالعاتسینتیکوایزوترمهایجإبسطحی
هاینانوکامپوزیت

MFe2o4(M=Mn/Fe/Co/Nh/Cu/Zn)/MgAl2o4/zeoliteNaA 

هایآبیمحلولبرایجذبسطحیمتیلنبلواز

 راد دکتر صالحی های شیمیایی فناوری  شیمی معدنی ساینا سنجابی 

5
هایموثربرتکاملهایکشتبلوغتخمکرویبیانژنبررسیاثرمحیط

اولیهرویان
 دکتر زندی  کشاورزی  علوم دامی  نیاعباس درزی 

6
ادغامکردنهایمختلفبرآورداجزایواریانسژنومیواستفادهازروش

هایکمیاببرایصفاتکمیدرگوسفندهایباآللواریانت
 دکتر سنجابی کشاورزی  علوم دامی  یگانه امیر طاهری  

7
گذارشهریدرایـرانباتأکیدبرابعادجغرافیایی،الگویمدیریتطراحی

مطالعهموردیانرژیساختمانیشهرتهران
 رحمتی فاطمه سادات

 سیاستگذاری 
 علم و فناوری

 مطالعات و  
 های نوین فناوری

 دکتر میر عمادی 
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1399هایعلمیوصنعتیایراندرسالهایمصوبدانشجویانمقطعدکتریسازمانپژوهشعناوینرساله-5-4ادامهجدول

ف
دی
ر



استاد/اساتیدراهنماپژوهشکدهرشتهوگرایشنامونامخانوادگیدانشجوعنوانپروپوزالارائهشده

8

هدفتوسعهمدلریاضیشبکهجریانبراساسحلعددیسهبعدیبا

سیستمپیش از مسیـری در مکش پدیـده ثانویهبینی هوایـی های

توربینگاز

خانی سمانه حاجی
 مهندسی مکانیک،  

تبدیل انرژی
مکانیک

 دکترازگلی 

دکتر فرحانی 

9
بررسیریزساختار،خواصمکانیکیواکسیداسیوناتصالفازمایعگذرا

درشرایطمحیطیودمایباال
 مهندسی مواد  اسماعیل گنجه

 مواد پیشرفته و 

 نوهایانرژی 

 دکتر کفلو

 دکتر شیروانی

10

نانوکامپوزیتیپلیمرییابیخواصیخسنتزومشخصه -گریزیپوشش

(باالیهواسط1000سرامیکیاعمالشدهبررویآلیاژآلومینیوم)سری

"ایجادشدهبهروشاکسیداسیونپالسمایالکترولیتی

 مهندسی مواد  سامانی محمدمهدی محمدی
 مواد پیشرفته و

 نو هایانرژی  

 آهنگرانی

 پور  دکتر غالمی 
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 1399تسهیالتپرداختیبهدانشجویاندرنیمسالاولتحصیلیلیست-6-4جدول

 نوعتسهیالترفاهیردیف
 تعداد

 دانشجویانمتقاضی

 تعدادوام

 اخذشده

 مبلغپرداختی

 )ریال(

 000/000/500 2 2 مسکنوام 1

2 
 ویژهدکتریوام

 بانکتوسعهوتعاون
6 6 000/000/126 

 000/000/966 43 43 وامویژهدکتریصندوق 3

 000/000/190 5 5 ضروریوام 4

 000/000/250 1 1 نخبگانوام 5

 000/000/032/2 57 57 جمع

 

 

 

1399لیستتسهیالتپرداختیبهدانشجویاندرنیمسالدومتحصیلی-7-4جدول

 نوعتسهیالترفاهیردیف
 تعداد

 دانشجویانمتقاضی

 تعدادوام

 اخذشده

 مبلغپرداختی

 )ریال(

 000/000/150 3 3 مسکنوام 1

2 
 ویژهدکتریوام

 بانکتوسعهوتعاون
4 4 000/000/84 

 000/000/380/1 23 23 وامویژهدکتریصندوق 3

000/000/614/1 30 30 جمع
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کتابخانهوانتشارات-4-1-2

 مقدمه

همزمان با تأسیس سازمان فعالیت خود را آغاز    1359های علمی و صنعتی ایران از سال  ی سازمان پژوهشکتابخانه    

نموده و در کنار نقش زیادی که در پیشبرد اهداف پژوهشی سازمان داشته است در راستای اهداف سازمان در سطح ملی  

واحد انتشارات سازمان    1397سال در نیمه سال  39ت. پس از گذشت  به گردآوری، سازماندهی و اشاعه اطالعات پرداخته اس

آثار تألیفی و  پور تغییر نام داد و فعالیت خود را در زمینه نشر و چاپ با کتابخانه ادغام و به کتابخانه و انتشارات دکتر فالح

 چاپ نشریات آغاز نمود.و  ترجمه

 هایکتابخانهفعالیت

باشد :های انجام به شرح زیر میگردد که مهمترین فعالیتکتابخانه در هشت بخش انجام میهای  فعالیت

منابعموجود -1

های فشرده،  منابع کتابخانه شامل کتب التین، کتب فارسی، اسناد فارسی، مجالت فارسی، آرشیو مجالت التین، لوح      

باشد.  المللی میای از استانداردهای ملی و بینخره مجموعههای پژوهشی، کتب و مقاالت الکترونیک و باالگزارش طرح

های علمی فعال در سازمان شامل : برق و فناوری  زمینه موضوعی منابع و مدارک گردآوری شده بیشتر همسو با رشته

ذایی،  اطالعات، ماهواره، مکانیک، متالورژی، کشاورزی، مهندسی پزشکی، زیست فناوری، شیمی، مهندسی شیمی، صنایع غ

 مطالعات و تحقیقات فناوری است.
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منابعموجوددرکتابخانهومرکزاسناد-8-4جدول

 

 امانت-2

نامه عضویت و امانتمندان بر اساس شیوهامکان عضویت و امانت مدارک برای عموم عالقه ❖

های فشرده، مجالت، برخی از اسناد و منابع مرجع تحت شرایط خاص امکان امانت لوح ❖

 نامه های پژوهشی طبق آئینامکان استفاده از گزارش طرح ❖

 کاربرمدار و با کیفیت های کتابخانه برای ارائه خدمات  همکاری با سایر بخش ❖

 گیری امانت مدرک گیری از سیستم امانت الکترونیک با قابلیت اطالع از وضعیت امانت، رزرو و پیبهره  ❖

 مورد   234تعداد کل امانت و تمدید منابع   ❖

 مورد  216تعداد بازگشت منابع  ❖

 

99تعداداعضاکتابخانهومرکزاسناددرسال-9-4جدول  
 

 تعداداعضا مقطع ردیف

تعلمیأهی 1  80 

 150 کارمند 2

 64 همکارطرح،کارآموز دانشجو 3
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تعدادمراجعینوخدمات)خدماتشاملمطالعهکتاب،نشریه،استفادهازاینترنت-1-4نمودار

 1399وجودرسیستمجامعکتابخانهوخدماتمجازی(درسالوجست


 سازیوتأمینمدركمجموعه-3

 (99برگزاری نمایشگاه و فروشگاه داخلی کتاب در سازمان )آبان  ❖

 پایگاه اطالعاتی آنالین 40تأمین دسترسی سامانه تأمین منابع و دسترسی به بیش از ❖

 ها( همکاری در سامانه طرح امین )امانت بین کتابخانه ❖

 ها سیویلیکا دریافت مقاله از مقاالت کنفرانس ❖

 های دیگرهمکاران برای تهیه فایل الکترونیک یا امانت از کتابخانهبررسی درخواست خرید کتاب   ❖
 

 نشریاتادواری-4

نامه، ماهنامه، فصلنامه و دو فصلنامه در بخش نشریات کتابخانه برای استفاده مراجعان  مجالت علمی اعم از هفته     

ها است و به صورت نظام قفسه باز و  های تخصصی پژوهشکدهشود. این بخش دارای مجالت تخصصی در حوزهارائه می

شود. نظم الفبایی اداره می

شناسایی نشریات اهدایی جدید  ❖

 پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -های نشریات علمی سایتبررسی وب ❖

 سازماندهی مجالت فارسی و التین اهدایی  ❖

 تخصصی ناشر مجله  دریافت مقاله فارسی از وب سایت ❖

 اطالعات نشریات الکترونیک در قفسه نمایش مجالت ارائه  ❖
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 سازماندهی-5

تحلیلی            بررسی  مورد  کتابخانه  اطالعاتی  منابع  بخش،  این  استانداردهای  در  چارچوب  در  و  گرفته  قرار  موضوعی  و 

بندی  نویسی و ردهکاربرگ، فهرستهای موضوعی و تهیه  بندی کنگره و سرعنوانالمللی کتابداری، با استفاده از طبقهبین

شوند. با توجه به ضرورت استفاده از تکنولوژی در سازماندهی و بازیابی منابع، این بخش به مکانیزه کردن خدمات  می

های معتبر  شناسی ملی و فهرست کتابخانهها با استفاده از کتابنویسی کتابنویسی اقدام نموده است. فهرستفهرست

 گیرد. بداران صورت میجهان توسط کتا

طرحفهرست ❖ گزارش  التین،  و  فارسی  کتب  اطالعات  ورود  و  لوحنویسی  پژوهشی،  اسناد،  های  و  فشرده  های 

 ها در صورت نیاز ها و انجام اصالحات در پایگاهنامهپایان

 ارزیابی مداوم مجموعه کتابخانه )اصالح، وجین و غیره(  ❖

 های اطالعاتی شی، وجین و مبادله و بانک های انتخاب کتاب، آموزهمکاری با کمیته ❖

بندی خرید منابع مشارکت فعال در امر خرید کتاب و اولویت ❖

 نسخه(    20حلقه(، اسناد ) 5های فشرده )جلد(، لوح 104سازی کتب )آماده ❖

 کتابخانه های پژوهشی در قفسه نمایشهای انتشارات سازمان و گزارش طرحنمایش تازه ❖
 

رسانیوآموزشنابعمرجعاطالع-6

کنندگان در چگونگی استفاده از منابع مرجع  آموزش استفاده ❖

 های اطالعاتی به مراجعین داخلی و خارجی وجو در پایگاهآموزش و جست ❖

ها و مراکز اطالعاتی در صورتی که منابع  کننده به سایرکتابخانهارائه خدمات ارجاعی، راهنمایی و هدایت مراجعه ❖

 نیاز در کتابخانه موجود نباشد   مورد

رسانی جاری با ارسال نامه الکترونیکی ناشران به اعضاء هیأت علمی و کارشناسان پژوهشی  ارائه خدمات آگاهی ❖

 ها پژوهشکده

 های داخلی سیستم جامع کتابخانه و سیستم امانت  به صورت ماهانه تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه ❖

 سایت کتابخانه ازی وباندهمکاری در طراحی و راه ❖

 سایت  وب ها ورفع مشکالتروز نمودن اطالعات، وارد نمودن اخبار، تازهسایت کتابخانه شامل بهمدیریت وب ❖

 ها  های دریافت کتاب و مقاله و ارسال اطالعات برای پژوهشکدهسایتشناسایی وب ❖
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 کتابخانهدیجیتال-7

های دانشجویان  نامهمورد نیاز، استخراج متن کامل مقاالت، تهیه فایل مناسب از پایانانتخاب، شناسایی و تهیه کتب      

فایل نهایت سازماندهی  در  و  اطالعات کتابسازمان  ورود  و  نمودن  ها  وارد  و  کتابخانه  جامع  پایگاه سیستم  در  شناختی 

 اطالعات و برقراری دسترسی به متن کامل منابع در کتابخانه دیجیتال 

ناوینموجوددرکتابخانهدیجیتالتعدادع  

 5757 کتاب التین 

 27780 مقاله )فارسی و التین(

نامه )دکتری و کارشناسی ارشد(پایان  218 

 1600 گزارش طرح پژوهشی

 بخشعلمسنجی -8

زمانی مختلف  های  تدوین گزارش تولید علمی دانشگاه در بازهبه    های علم سنجی پایش وضعیت شاخصدر این بخش با      

پایگاه استنادیدر  معتبر  بررسی  ،  های  مقاالت،  در  سازمانی  وابستگی  ذکر  برای  نویسندگان  و  مراکز  نام  استانداردسازی 

 هرش ( و شناسایی مقاالتی که افزایش تعداد ارجاعات به آنها منجر به افزایش شاخصh-indexسازمان ) هرش شاخص

  سنجی های علمهای سازمان بر اساس شاخصرسانی در خصوص پیشرفتطالعسازمان خواهد بود، تعیین مجالت هسته، ا

های آموزشی جهت توانمندسازی اعضاء محترم هیأت علمی، محققین، دانشجویان، مدیران و کارشناسان  برگزاری کارگاهو 

 انجام پذیرفته است.  سنجی مبانی و مفاهیم علم در زمینه

اهدافعلمسنجی

 های علمی و پژوهشی ها و خط مشیسیاستتدوین  ❖

 مطالعه ارتباطات علمی و تحلیل استنادی   ❖

 ارزیابی کمی و کیفی منابع و انتشارات علمی   ❖

 داد، بازدهی/ عملکرد و تأثیرگذاری علمی  بررسی برون ❖

 بهره وری مناسب از امکانات و توانمندی های موجود جهت پژوهش ❖

 های پژوهشی  برقراری توازن میان بودجه و هزینه ❖

های ثبت اختراع موازنه  های تحقیق و توسعه، منابع انسانی، پروانه)شاخصه  های رشد و توسعه علوم بررسی شاخصه ❖

 سازی علوم و قراردادهای فناوری، ساختاری، عملکردی، مالی و...(تجاری

 …ا، کشورها، مجالت تخصصی، موضوعات تخصصی وهبندی پژوهشگران، مؤسسهارزیابی صحیح و رتبه ❖

 سنجش و ارزیابی نوآوری های علمی  ❖
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 ساله5دوره(طیISI-ISCمجموعمقاالتسازمان)-3-4نمودار

 (وروندتعدادارجاعاتمقاالتسازمانh-indexشاخصهرش)-2-4نمودار

 بیشترینموضوعاتیکهمقاالتسازماندرآنهابهچاپرسیده:-4-4نمودار

 شیمی-1

 مواد-2

 مهندسی-3

 کشاورزی-4

 بیوشیمی-5
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:اندمراکزیکهبیشترینمشارکتباسازمانرادرمقاالتداشته-5-4نمودار  

 دانشگاهتهران-1

 دانشگاهآزاد-2

 دانشگاهعلومپزشکیتهران-3

 تربیتمدرس-4

 امیرکبیر-5

اند:داشتهدرمقاالتکشورهاییکهبیشترینمشارکتباسازمانرا-6-4نمودار  

 سازمانداشتهاند:موسساتومراکزیکهبیشترینحمایتمالیرادرمقاالتباهمکاران-7-4نمودار

 کانادا-1 -2

 آلمان-2 -3

 فرانسه-3 -4

 امریکا-4 -5

 چین-5 -6

 صندوقحمایتازفناورانریاستجمهوری-1

 ستادتوسعهفناورینانو-2

 موسسهتحقیقاتشیالت-3

 دانشگاهعلومپزشکیتهران-4

 دانشگاهآزاد-5
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 هاسایرفعالیت -9

های و موسسات پژوهشی  بندی دانشگاه( و سامانه رتبهISCنماینده سازمان در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ) ❖

 کشور  

 نامه خدمات عمومی کتابخانه، انتشارات و مرکز اسناد «  بازنگری و به روزرسانی » آیین ❖

 روز  15بزرگداشت هفته کتاب و کتابخوانی و برگزاری نمایشگاه کتاب و نوشت افزاربه همین مناسبت مدت  ❖

 تمدید قرارداد دسترسی و تأمین منابع علمی با شرکت ایده پردازان جوان فالینوس   ❖

 و تکمیل اطالعات ها )آک( مدیریت سامانه آمار کتابخانه ❖

 شرکت در مجمع عمومی ساالنه شورای تأمین منابع علمی وزارت عطف  ❖

 برگزاری جلسات علم سنجی سازمان  ❖

 نماینده سازمان در » کارگروه تدوین استاندارد تخصیص فضای کتابخانه عمومی « و شرکت در جلسات   ❖
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هایانتشاراتفعالیت-4-1-3

هایچاپشدهانتشاراتسازمانگزارشاقداماتانجامگرفتهدربخشکتاب-10-4جدول

 1399درسال

شابکنوعاثرنویسنده/مترجم ناماثرردیف

1

فرایندغشاییاسمزمستقیمدر

زداییوتصفیهآبونمک

فاضالب

 978-622-97169-0-8 تألیف زاده دکتر سهیال شکرالل 

 جاتروفاسوختسبز 2
 دکتر انور شلماشی 

 دکتر شهره صفارزاده 
 تألیف

5-1-97169-622-978 

 

3
 هایبازیدیومیستقارچ

چوبزیدرزاگرس
 978-622-99578-9-9 تألیف قبادنژاد دکتر معصومه  

 الگوهایطبیعت 4
 نیا  دکتر بهرام تفقدی 

 دکتر وحیدرضا نفیسی 
978-622-99578-1-3 ترجمه   

5 
 گذرانیوزمستان

دیاپوزدرحشرات

 دکتر مریم عطاپور 

 دکتر سعید محرمی 
 978-622-97169-2-2 تألیف
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علمیسازمانمارانتشارنشریاتآ-11-4جدول

ف
دی
 ر

 زبان نامنشریه
نوع

 نشریه

سال

شروع

 انتشار

 همکار
هایپایگاه

 نمایهکننده

تعداد

انتشار

مدیر

 مسئول
 سردبیر

1 

Iranian Journal 

of Hydrogen and 

Fuel Cell 

(IJHFC) 

 فصلنامه انگلیسی 
(1393 )  

2014 

انجمن  

هیدروژن و  

پیل سوختی  

 ایران 

SID 

Chemical 

abstract 

Google 

Scholar 

21 
 دکتر

 علی الیاسی 

دکتر حسین  

 غریبی

2 

Advances in 

Environmental 

Technology 

(AET) 

 فصلنامه انگلیسی 
(1394  )

2015 

انجمن  

مهندسی  

 شیمی

Scopus 
Magiran 

ISC 

Google 

Scholar 
DOAJ, 

SID 

 

 

 

 

 

 

 

22 
دکتر سهیال  

زادهشکرالل   

دکتر جالل  

 شایگان 

3 

Journal of 

Particle Science 

& Technology 

(JPST) 

 فصلنامه انگلیسی 
(1394  )

2015 
_ 

Google 

Scholar 
Chemical 

abstract 
DOAJ 

18 

دکتر  

سیدحیدر  

محمودی  

 نجفی

دکتر  

عبدالرضا  

 صمیمی 

4 

Advanced 

Research in 

Microbial 

Metabolites and 
Technology 

 انگلیسی 
دو  

 فصلنامه

(1397   )

2018 

انجمن  

 بیوتکنولوژی 
_ 4 

 دکتر

 جعفر همت 

دکتر سعید  

 میردامادی 

5 
 مدیریت

 توسعهفناوری
 فصلنامه فارسی

(2014  )  

1392 

انجمن  

مدیریت  

 فناوری ایران 

ISC 
SID 

Google 

Scholar 

30 

 دکتر

طاهره  

 میرعمادی 

دکتر  

منوچهر  

 منطقی 

6 
هایجدیدفناوری  

صنعتغذادر  
 فصلنامه فارسی

(2014   )

1392 
_ 

ISC 
Google 

Scholar 

Magiran 

SID 

29 

دکتر مجید  

جوانمرد  

 داخلی 

دکتر محمد  

 حسن ایکانی 
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هایبخشانتشاراتسایرفعالیت

های منتشر شده توسط سازمان و هماهنگی جهت  شرکت در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران و عرضه کتاب -1

 (1399ها )بهمن  فروش و ارسال کتاب

 سال  3تمدید پروانه نشرکتاب در وزارت ارشاد به مدت  -2

 کتاب در وزارت ارشاد   نشر الکترونیک پیگیری امور مربوط به اخذ پروانه  -3

 سازمان  نظارت و مدیریت سامانه نشریات علمی   -4

       سامانه جامع صدور مجوز چاپ و نشر کتاب مدیریت و انجام امور مربوط به مجوزها و اعالم وصول کتب در   -5

 هاسامانه جامع رسانهانجام امور مربوط به مجوزها و اعالم وصول نشریات در  -6

 برای نشریات  ISSNدریافت شابک و فیپا برای کتب و  -7

 های مربوط به کتب و نشریات ها و دستورالعملنامهتهیه آیین -8

 سازی نشریات علمی  همکاری در نمایه -9

 ارتباط با پایگاه استنادی جهان علوم اسالم   -10

  ها و قوانین جدید کمیسیون نشریات علمیرسانی دستورالعملاطالع  -11
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 هاوجشنوارهالمللبینهایکلهمکاریاداره-4-2

مقدمه

های  در دنیای پر شتاب و متغیر کنونی، علم و فناوری با سرعت در حال گسترش و تکامل است و یکی از مهمترین شاخص    

رود، به بیان دیگر پیشرفت علم و فناوری پیش شرط و الزمه توسعه پایدار کشورها محسوب  اقتصادی به شمار میرشد  

های  گذاری فعالیتریزی و به   اشتراکالمللی پویا، با سیاستگذاری، برنامههای علمی بینشود. بنابراین روابط و همکاریمی

 گردد. المللی میسر میها و نهادهای تخصصی بینها، مراکز پژوهشی و سازمانعلمی از طریق برقراری ارتباطات با دانشگاه

هایپژوهشیوطرحهایهاومأموریتپژوهشیمعتبرجهان)کمکهزینه-هایمراکزعلمیشناساییفرصت

المللی(مشتركبین

ها  های مطالعاتی، کمک هزینهالمللی، فرصتهای مشترک بینشامل طرحالمللی ، یکصد رویدادهای بین1399طی سال     

های  المللی، کارگاههای تخصصی بینهای تخصصی، جوایز علمی سازمانرا ، دورههای پسا دکتهای پژوهشی، دورهو مأموریت

 رسانی شده است.المللی شناسایی و اطالعهای بینآموزشی،  نمایشگاه

ها و مراکز پژوهشی  های سازمان، دانشگاهالمللی از طریق نامه رسمی در سطح پژوهشکدهفراخوان این رویدادهای بین      

وزار بینت عتف و سایر دستگاهتابعه  وبگاه روابط  به موضوع( و همچنین در  )بسته  الملل و سازمان  های ذی ربط کشور 

 اند.رسانی شدههای علمی و صنعتی ایران اطالعپژوهش



هایکشورهایتوسعهیافتهالمللبادانشگاههایبینهایهمکاریعضویتدرکارگروه

ها و مراکز پژوهشی خارجی است، بنابراین  مشترک مبنای دیپلماسی علمی و تعامل با دانشگاههای پژوهشی  اجرای طرح    

الملل با کشورهای خارجی توسعه یافته در  های بینهای مسؤل همکاریالمللی دانشگاههای بینعضویت و حضور در نشست

صنعت ایران(، سوییس ) با محوریت دانشگاه    دستور کار قرار گرفت. این کشورها شامل آلمان )با محوریت دانشگاه علم و

ن  ـا ) با محوریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(، چیـصنعتی اصفهان(، کره جنوبی ) با محوریت دانشگاه اصفهان(، ایتالی

فرانسه  ) با محوریت دانشگاه صنعتی شریف(، ترکیه ) با محوریت دانشگاه تبریز(، ژاپن ) با محوریت دانشگاه تربیت مدرس(، 

ب امیرکبیـت دانشگاه صنعتـا محوریـ)  بـی  اتریش )  با محوریت دانشگاه  ـی( و اسپانیـت دانشگاه خوارزمـا محوریـر(،  ا ) 

 ه طباطبایی(  ـعالم
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 هاهایایجادشدهتوسطاینسازمانمندیازفرصتالمللیوبهرهتخصصیبینهایعضویتدرسازمان

 است که عبارتند از : المللی تخصصی بین پنج سازمان1های علمی و صنعتی ایران مرجع ملیسازمان پژوهش

 2 (APCTT)مرکز انتقال فناوری در آسیا و اقیانوسیه  -

 COMSETECH( 3(های علمی و فنی کمیتة دائمی سازمان کنفرانس اسالمی در زمینة همکاری -

 COMSATS(4(کمیسیون علوم و فناوری برای توسعه پایدار در جنوب -

 WAITRO( 5(ی های تحقیقات صنعتی و فناورمجمع جهانی سازمان -

 center S&T NAM( 6(مرکز علم و فناوری کشورهای غیر متعهد و سایر کشورهای در حال توسعه  -

های علمی و صنعتی ایران در آنها عضویت المللی که سازمان پژوهشهای تخصصی بینهای سازمانیکی از مهمترین فعالیت     

هایی است که به میزبانی و حمایت این  ها و کارگاهرهها، دودارد، توسعه نیروی انسانی متخصص در قالب شرکت در کنفرانس

 باشند :به شرح زیر می 1399های بهره برداری شده در سال فرصت ها برگزار می شوند.سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1National Focal Point 
 2Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT) 

 3Organization of Islamic Conference Standing Committee on Scientific & Technological Cooperation 

(COMSTECH) 

 4The Commission on Science and Technology for Sustainable Development in the South (COMSATS) 

 5 World Association of Industrial & Technological Research Organizations (WAITRO) 

 6Centre for Science and Technology of the Non-Aligned and Other Developing Countries (NAM S&T Centre)
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المللیهایتخصصیبینمجازیسازمان-هاودورهآموزشیبینالمللیها،کارگاهشرکتدرنشست-12-4جدول

 عنوان
تاریخ
برگزاری

کشور
میزبان

سازمان
برگزارکننده

شرکتکننده ردیف

23rd Meeting of COMSATS Coordinating 

Council and Conference on Science and 
Technology for Sustainable Development 

 تیر   24

1399 
 1 دکترعلیرضااللهیاری COMSATS پاکستان 

International Seminar on "Current Challenges; 
Imperative of South-South Cooperation" at 
UN's International Day of South-South 
Cooperation 2020 

 شهریور   26

1399 
دکترعلیرضااللهیاری COMSATS پاکستان  2 

Regional Workshop on Technology Transfer - 
Renewable Energy Technologies for Climate 
Change Mitigation 

 مهر   4-3
1399 

دکترعلیازگلی APCTT تایلند 3 

Belt and Road Training Course on Leadership 
and Sustainable Development (Online 
Course)-consist of about 10 modules spanning 

over 2.5 months starting in October 2020 

 مهر   26
1399 

 4 دکترنگینفالح ANSO چین 

The WAITRO://50 Virtual Innovation Summit 

(online edition of the WAITRO Global 
Innovation Summit)  
-  A virtual conference on water and 
sustainable development  
- The 25th WAITRO General Assembly    

دکترعلیرضااللهیاری WAITRO آلمان  1399آبان    9-7 5 

Meeting for Joint cooperation between TIB 
and IROST 

 آبان   12

1399 
 چین  دکترعلیرضااللهیاری 6
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المللیهایتخصصیبینمجازیسازمان-هاودورهآموزشیبینالمللیها،کارگاهشرکتدرنشست-12-4جدولادامه

 عنوان
تاریخ

برگزاری

کشور

میزبان

سازمان

برگزارکننده
شرکتکننده ردیف

Meeting for Joint cooperation between TIB 

and IROST 

 آبان   12

1399 
 7 دکترملیحهصفوی TIB چین 

Meeting for Joint cooperation between TIB 

and IROST 
آبان   12  

1399 
دکترزهراامینیبیات TIB چین  8 

 4th Meeting of COMSATS Consultative 

Committee  

 آبان   21

1399 
دکترعلیرضااللهیاری COMSATS پاکستان  9 

International Virtual Training Workshop on 

“Capacity Building in  Developing Countries 

in the Management of Intellectual Property 

Rights  (IPR) and Geographical Indications 

(GI)”   

آبان    22-21

1399 
 NAM S&T مصر 

CENTRE 
 10 دکترابوالفضلرفیعپور

International Virtual Training Workshop on 

“Capacity Building in  Developing Countries 

in the Management of Intellectual Property 

Rights  (IPR) and Geographical Indications 

(GI)”   

آبان    22-21

1399 
 NAM S&T مصر 

CENTRE 
فاطمهپورمسجدیاندکتر 11 

International Virtual Training Workshop on 

“Capacity Building in  Developing Countries 

in the Management of Intellectual Property 

Rights  (IPR) and Geographical Indications 

(GI)”   

22-21                   

 1399آبان  
 NAM S&T مصر 

CENTRE
 مهندسسید

سعیداشراقینائینی
12
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المللیهایتخصصیبینمجازیسازمان-هاودورهآموزشیبینالمللیها،کارگاهشرکتدرنشست-12-4جدولادامه

 عنوان
تاریخ

برگزاری

کشور

میزبان

سازمان

برگزارکننده
شرکتکننده ردیف

International Virtual Training Workshop on 

“Capacity Building in   Developing Countries in the 

Management of Intellectual Property Rights   (IPR) 

and Geographical Indications (GI)”   

22-21                      

 1399آبان  
 NAM S&T مصر 

CENTRE 

 مهندس

 محبوبهسیفمحدثی
13 

International workshop on Intellectual Property 

Management and Technology Transfer 
29   

 1399آبان  
دکترمجیدجوانمرد APCTT اندونزی  14 

International Conference on Emerging Technologies 

to Combat the COVID-1 9  Pandemic  
11   

 1399آذر  
دکترعلیرضااللهیاری APCTT چین  15 

International Conference on Emerging 

Technologies to Combat the COVID-1 9  Pandemic  
11   

 1399آذر  
 16 دکترمحسنواعظ APCTT چین 

Sixteenth Session of the Governing Council of APCTT 
13-12  

 1399آذر  
دکترعلیرضااللهیاری APCTT چین  17 

Meeting of the D-8 Network of Pioneers for 

Research and Innovation (D-8 NPRI) 

1   

 1399دی  
D8 پاکستان  دکترعلیرضااللهیاری 18

International Workshop  on Renewable 

Energy and Storage Devices for 

Sustainable Development (IWRESD - 

2021) (A Virtual Conference) 

23-25  

1399دی   
 NAM S&T هند 

CENTRE  
دکترناهیدخندان 19

15Governing Council (GC) Meeting of the  th

NAM S&T  Centre, (Virtual Mode) 

6   

1399اسفند    
 NAM S&T سریالنکا 

CENTRE  
دکترعلیرضااللهیاری 20
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 المللیرحهایپژوهشیبینط

در بیست و سومین نشست    COMSATSای همکاری مشترک با کشورهای عضو  ارائه پیشنهاد انجام چهار طرح بر ❖

( تیانجین چین،  TIBشورای هماهنگی این کمیسیون و به دنبال آن کسب موافقت موسسه بیوتکنولوژی صنعتی ) 

 ها به طور مشترک با آن موسسه  برای انجام این این طرح

و    TIBاقدام برای مأموریت پژوهشی یکی از اعضای هیأت علمی سازمان برای اعزام به موسسه بیوتکنولوژی صنعتی   ❖

 انجام طرح پژوهشی در آن موسسه

 

کادمیعلومچین(وابستهبهآTIBهمکاریباموسسهزیستفناوریصنعتیتیانجین)

های علمی و صنعتی ایران در دومین نشست  ها و ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی سازمان پژوهشیرو معرفی فعالیتپ    

، موسسه زیست  1399(، در شهریور COMSATSکشورهای عضو کمیسیون علوم و فناوری برای توسعه پایدار در جنوب )

( وابسته به آکادمی علوم چین به عنوان یکی از مراکز عضو کمیسیون مزبور، درخواست خود  TIBفناوری صنعتی تیانجین )

های علمی و صنعتی ایران در زمینه زیست فناوری صنعتی  های مشترک با  سازمان پژوهشرا مبنی بر بررسی همکاری

راستا طرح فناوارائه داد. در همین  پژوهشکده زیست  از  این موضوع،  با  پژوهشهای مرتبط  به  ری سازمان  و  ها دریافت 

الملل و محققین طرفین برگزار شد.اعالم شد و در پی آن نشست مجازی با حضور مدیران کل بین TIBموسسه 



بهره برای پایداریهماهنگی و اقلیم تغییرات مرکز درشبکه مزایایعضویت از کشور متخصصین مندی

COMSATSسازمان

پایداری سازمان       و  اقلیم  تغییرات  ایران در شبکه مرکز  ا.  به عضویت ج.  توجه  دانشکده    COMSATSبا  فعالیت  و 

های به عمل آمده از سوی  جغرافیای دانشگاه تهران به عنوان محور ملی در زمینه تغییرات اقلیمی، بر اساس هماهنگی

های علمی و صنعتی ایران این دانشکده با بقیه اعضای شبکه در تعامل و ارتباط است و عالوه بر شرکت  سازمان پژوهش

و این شبکه، باتوجه به توانمندی کشور در حوزه تغییرات اقلیم و پایداری توانسته  در رویدادهای علمی کشورهای عض

ارایه مباحث   اصلی در  کلیدی و مشارکت کننده در پنل های  به عنوان سخنران  علمی  از رویدادهای  برخی  است در 

برداری قرار  رد بهرههای متعددی در این شبکه تبادل و مووبینار و کارگاه  1399تخصصی صاحب نظر باشد. طی سال  

 گرفته است.
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هایهایخوارزمیدرجلساتونشستالمللوجشنوارههایبینمدیرکلوکارشناساندفترهمکاری  شرکت

 ملی)بهطورمجازی(

های علمی و صنعتی ایران به عنوان  و سابقه فعالیت سازمان پژوهش COMSTECHارائه گزارش معرفی سازمان  ❖

های  الملل و جشنوارههای بینتوسط آقای دکتر اللهیاری، مدیر کل همکاری COMSTECH مرجع ملی همکاری با 

المللی وزارت عتف « با حضور مقام عالی وزارت  ها و مجامع بینخوارزمی در نشست » شورای هماهنگی سازمان

 1399اردیبهشت  8ها در تاریخ رئیس محترم سازمان پژوهشو 

المللی با عنـوان  ها و مجامع بیناندیشی توسعه همکاری با سازمانارائه سخنرانی آقای دکتر اللهیاری در نشست هم ❖

 1399ها در کمیسیون علوم و فناوری برای توسعه پایدار در جنوب، اسفند  تجارب موفق عضویت سازمان پژوهش 

اوری،  ـم و فنـهای علها، پارکها، پژوهشگاهالملل دانشگاهران بینـان و مدیـکت در یازدهمین نشست معاونشر ❖

 1399آبان 

 1399ها با هدف توسعه همکاری در پسا کرونا، اردیبهشت الملل دانشگاهشرکت در دهمین نشست معاونان بین ❖

  1399آذر  23لی در ایران، سازی آموزش عاالمللیشرکت در نشست علمی با عنوان بین ❖

 1399آذر 23های پژوهشی در چین، شرکت در وبینار علمی با عنوان فرصت ❖

 1399ها با جامعه و صنعت، دی المللی توسعه دانشگاهشرکت در نشست تجارب و الگوهای بین ❖

 1399دی  ،COMSTECH های مجازی  نامه شبکهشرکت در نشست امضای تفاهم  ❖



 المللخوارزمیهایجوانوبینالمللیازجشنوارهیتخصصیبینهاجلبحمایتسازمان

های خوارزمی را  المللی جشنوارهالملل سازمان که موجبات تقویت و ارتقای سطح بینهای روابط بینیکی از فعالیت     

 المللی شاملینها است. هفت سازمان بالمللی از این جشنوارههای تخصصی بینآورد، جلب حمایت سازمانفراهم می

 WIPO, UNESCO, ISESCO, COMSATS, COMSTECH, ECO, ECI    به طور رسمی از سی و چهارمین جشنواره

المللی خوارزمی حمایت نمودند، همچنین جوایزی را به برگزیدگان بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی اعطا  بین

:باشد ها به شرح زیر میهای این سازماننمودند. حمایت

 المللی خوارزمی در سطح کشورهای عضو رسانی گسترده فراخوان جشنواره بیناطالع  ❖

 المللی خوارزمی های جوان و بیناعطای گواهینامه و  مدال به برگزیدگان جشنواره ❖

  کننده  برای درج در خبرنامه جشنوارهالمللی حمایتارسال پیام رسمی باالترین مقام سازمان بین ❖

 المللی حمایت کننده در مراسم جشنواره های بینندگان سازمانحضور رؤسا و نمای ❖

 المللی های بیندرج فراخوان و اخبار مربوط به جشنواره خوارزمی در وبگاه رسمی و خبرنامه سازمان ❖
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 برگزیدگان سازمانبرگزارکننده عنوان ردیف

1 
Certificate of Iranian 

NationalCommission 
for UNESCO 

 

UNESCO 

 

 خوارزمی المللی  و چهارمین جشنواره بین  برگزیدگان سی 

 خواه، طرح مشترک دکتر حسین جهان 

 محمد علی گودرزی، محمد مهدی کبیری 

 برگزیدگان بیست و دومین جشنواره جوان 

 ناصر گلستانی 

 مهدی اسدزاده 

2 WIPO medal for inventors 

and certificate 

WIPO 

 

 برگزیدگان بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی 

 صدرالساداتی سید محمد  

 آرش طهری 

 عسل پیدایی 

3 COMSATS Certificate 
 

COMSATS 

 المللی خوارزمی و چهارمین جشنواره بین  رگزیدگان سی ب

 علی اصغر پاشایی نماینده سازمان صنایع دریایی

 مهندس مصطفی نمازی نماینده شرکت صنعتی 

 و تولیدی دیزل سنگین ایران 

4 ECI Certificate 
 

ECI 

 المللی خوارزمی و چهارمین جشنواره بین  برگزیدگان سی 

 دکتر احمد مولودی نماینده سازمان جهاد دانشگاهی

 خراسان رضوی 

مهندس سعید بدیعی نماینده شرکت صنایع  

 صا شیراز   الکترونیک

 مهندس ابوالفضل دیانی نماینده پژوهشگاه فضایی ایران 

 المللیهایتخصصیبینالمللیخوارزمیازجوایزسازمانبهرهمندیبرگزیدگانجشنوارهجوانوبین-13-4جدول
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 سایرفعالیتها

 در پاسخ به درخواست سازمان  19گزارش اقدامات انجام شده توسط ج. ا. ایران برای مقابله با ویروس کووید ارائه  ❖

COMSATS 

و درج در مصوبات این نشست با    APCTTبرای ارائه در نشست    (Country Statement)ارسال بیانیه کشوری   ❖

 عنوان زیر : 

"Third Session of the Committee on Information and Communications Technology, 

Science, Technology and Innovation" held at the United Nations Conference 

Centre in Bangkok from 19 to 20 August 2020 

کشوری   ❖ بیانیه  مشورتی    (Country Statement)تهیه  کمیته  نشست  چهارمین  مصوبات  در  درج  برای 

COMSATS 

 با عنوان زیر : APCTTمرکز  STIتهیه گزارش برای ارائه در نشست  ❖

The priorities of I. R. Iran on Science, Technology and Innovation (STI) and 

technology transfer 

و به تفکیک نام    H-index>100در زمینه های مختلف با    دانشمند برتر جهان   400ایجاد بانک اطالعاتی شامل ❖

 پژوهشگر، نام دانشگاه یا مرکز وابسته، زمینه تخصصی، کشور و پست الکترونیک  

اطالعاتی   ❖ بانک  جهان    712تهیه  برتر  دانشگاه  و  پست  موسسه  و  نام  موسسه، کشور،  یا  دانشگاه  نام  تفکیک  به 

 الکترونیک ریاست و یا معاونت آن دانشگاه  
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 هاومسابقاتعلمیوفناوریامورجشنوارهاداره-4-2-1

المللیخوارزمیسیوچهارمینجشنوارهبین

مقدمه

های برتر ملی و قدردانی از دانشمندان،  ای برای شناسایی و معرفی طرحالمللی خوارزمی رهیافت سنجیدهجشنواره بین    

تر  های ذهنی و عملی  خود دنیای پرتالطم امروز را به سویی روشنپژوهشگران و نوآورانی است که با دانش و نوآفرینی

های بهداشت  بیشتر کائنات و قوانین حاکم بر آن و توسعه علمی در زمینهت  برند. افرادی که با کنکاش و شناختر میو امن

و سالمت، کشاورزی، منابع غذایی، محیط زیست، علوم مهندسی، ارتباطات و ... آسایشی بیشتر را برای مردمان خود و  

 سازند. دیگر ملل محقق می

المللی  و خصوصی، علمی و اقتصادی، ملی و بین  صد نهاد و سازمان دولتی  در سی و چهار سال گذشته بیش از یک      

اند که این نیز شاخص دیگری برای سنجش اعتبار، پویایی و  در فهرست حامیان مادی و معنوی این جشنواره قرار گرفته

 اثرگذار بودن جشنواره است. 

 المللیخوارزمیعبارتنداز:پنجبخشرقابتدرجشنوارهبین

های  های ایرانیان مقیم خارج،  طرح برگزیده موفق در تولید ملی )برای طرححای خارجی، طرههای داخلی، طرحطرح     

های قبل( و برگزیده ویژه )برای تکریم فرهیختگان و دانشمندان ایرانی که با یک  شده از میان برگزیدگان دورهتجاری

 اند( عمر تالش موثر در زمینه علمی خود به آبادانی این مرزو بوم همت گماشته

المللی خوارزمی در فروردین ماه، از طریق وبگاه جشنواره ها در سی و چهارمین جشنواره بین فراخوان پذیرش طرح      

رسانی الکترونیکی و پستی در داخل و به چهار زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و اسپانیایی در  و سایر مسیرهای اطالع

صورت  های ارایه شده بر حسب موضوع، به تقاضیان در مهرماه خاتمه یافت. طرحخارج از کشور آغاز گردید و ثبت نام م

الکترونیکی از طریق سامانه برای ارزیابی به هجده گروه تخصصی ارسال گردید. کارشناسان و اعضای هیأت علمی عضو  

برتر به هیأت داوران   هایهای تعریف شده ارزیابی نموده و طرحها را بر اساس ماهیت و شاخصهای تخصصی طرحگروه

 المللی خوارزمی پیشنهاد شد. جشنواره بین

در این دوره از جشنواره دویست و دو طرح داخلی و چهل و هفت  طرح خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور از      

تخصصی،    بیست و شش کشور جهان برای حضور در این رقابت ثبت نام نمودند. نتیجه فعالیت چند ماهه در هجده گروه

 های تخصصی به هیأت داوران جشنواره بوده است.   ( طرح از سوی گروه28پیشنهاد بیست و هشت )
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رتبه     و  ارزشی  فنی،  علمی،  بررسی  وظیفه  است  جشنواره  تخصصی  و  علمی  رکن  باالترین  که  داوران  بندی  هیأت 

 های تخصصی از های  متعدد و دفاع گروهدارد. پس از جلسههای تخصصی را به عهده های پیشنهادی توسط گروهطرح

( خارجی از دانشمندان کشورهای سوئیس و چین به عنوان  2( داخلی،  دو طرح )9های پیشنهادی، تعداد نه طرح )طرح

 المللی خوارزمی انتخاب گردید. و چهارمین جشنواره بین برگزیده سی

ای، اختراع و نوآوری  های توسعه  های بنیادی، کاربردی، طرحهای اصلی پژوهشالمللی خوارزمی در محورجشنواره بین    

های شیمیایی، فناوری نانو، مواد، متالورژی  های تخصصی مهندسی برق وکامپیوتر، مکانیک، مکاترونیک، فناوریدر گروه

پزشکی، کشاورزی و منابع طبیعی،  های نو، فناوری اطالعات، صنایع و مدیریت فناوری، زیست فناوری و علوم پایه  و انرژی

المللی  محیط زیست، علوم پایه، عمران، هوافضا، معماری و شهر سازی، هنر، علوم پزشکی و نظایر آن در سطح ملی و بین

 نماید.فعالیت می

 المللیخوارزمینهادهایداخلیحمایتکنندهازسیوچهارمینجشنوارهبین-14-4جدول





 





  هادهایخارجیحمایتکنندهازسیوچهارمینجشنوارهبینالمللیخوارزمین-15-4جدول

 











 نامسازمان ردیف

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  1

 بنیاد ملی نخبگان 2

 گروه مشاورین جاوید سرمایه صدرا چی متعلق به  برند تضمین 3

 نامسازمان ردیف

 سازمان جهانی مالکیت فکری  1

 کمیسیون ملی یونسکو در ایران  2

 سازمان اسالمی، آموزشی، علمی و فرهنگی 3

 کمیسیون علوم و فناوری برای توسعه پایدار در جنوب 4

های علمی و فناوری سازمان همکاری اسالمی کمیته دائمی همکاری  5  

های اقتصادی سازمان همکاری  6  

 موسسه فرهنگی اکو  7
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المللیخوارزمیهایارائهشدهبهسیوچهارمینجشنوارهبینطرح-16-4جدول

 

 تخصصیگروه ردیف

 هایداخلیطرح

 دریافتشده

توسطدبیرخانه

هایخارجیوطرح

ایرانیانمقیمخارجاز

کشوردریافتشده

توسطدبیرخانه

هایدریافتشدهکلطرح

داخلی،خارجیوایرانیان

مقیمخارجازکشور

 41 7 34 برقوکامپیوتر1

2
 زیستفناوریو

 علومپایهپزشکی
11 2 13 

 22 9 13 هایشیمیاییفناوری3

4
 هایطرح

 موفقدرتولیدملی
7 - 7 

5
 مهندسیصنایعو

 مدیریتفناوری
6 1 7 

 14 3 11 علومپایه6

 9 9 - علومپزشکی7

 7 0 7 عمران8

 10 0 10 فناورینانو9

 23 7 16 کشاورزیومنابعطبیعی10

 5 0 5 محیطزیست11

 11 0 11 مکاترونیک12

 20 4 16 مکانیک13

 21 5 16 هاینومواد،متالورژیوانرژی14

 18 0 18 نرمافزاروفناوریاطالعات15

 8 0 8 وشهرسازی معماری16

 6 - 6 هنر17

 7 - 7 هوافضا18

249 47 202جمع
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المللیخوارزمیهایبرگزیدهداخلیسیوچهارمینجشنوارهبینطرح-17-4جدولشماره

  

 

















المللیخوارزمیهایبرگزیدهخارجیسیوچهارمینجشنوارهبینطرح-18-4جدول

 کشور گروهتخصصیماهیتپژوهشردیف

 بنیادی 1

 چین  شیمیایی های فناوری

 سوئی های نومواد، متالورژی و انرژی



 

 

 

 

 

 

 



 گروهتخصصی ماهیتپژوهش ردیف
رتبه

 اول

رتبه

 دوم

رتبه

 سوم
 جمع

 1 - - 1 علوم پایهبرگزیدهویژه 1

 1 1 - - برق و کامپیوتر  نوآوری 2

هایکاربردیپژوهش 3  2 1 - 1 مکانیک  



4 

هایپژوهش

ایتوسعه

 3 1 2 - برق و کامپیوتر 

 1 - 1 - مکانیک 

 مواد، متالورژی 

 های نو و انرژی  
- - 1 1 

 9 4 3 2 جمع
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 برگزیدگانداخلیسیوچهارمینجشنوارهبینالمللیخوارزمی-19-4جدول

 رتبه عنوانطرح نامونامخانوادگیردیف

 برگزیده ویژه  نقش ماندگار در توسعه آموزش و پژوهشدکتریوسفثبوتی 1

 اسب بخار   1350کسب دانش فنی طراحی و ساخت موتور دیزل  نمازیمهندسمصطفی 2
 اول  

 های کاربردی پژوهش

الهفوالدیدکترنعمت 3
 طراحی و ساخت سکوی آزمون موتورهای سوخت جامد 

 )ارتفاع باال( 

 سوم  

های کاربردی پژوهش  

4 
مهندسعبدالرضا

زادهطارییعقوب
 بزرگساالن و اطفال های ویژه  دستگاه ونتیالتور مراقبت

 دوم  

 ای های توسعهپژوهش

 تصویربردار هواپایه بر اساس رادار روزنه ترکیبی دکترشاهرخشهرام 5
 دوم  

 ای های توسعهپژوهش

6 
مهندسعلیاصغر

پاشایی
 طراحی و ساخت سیستم رانش واترجت

 دوم  

 ای های توسعهپژوهش

 کن داخلی خطوط تقلیل فشار گازخفه سازی تولید صدا  بومیدکتراحمدمولودی 7
 سوم  

 ای های توسعهپژوهش

 ساز نرم افزاری ماهواره سامانه شبیهمهندسابوالفضلدیانی 8
 سوم   

 ای های توسعهپژوهش

 سامانه افزایش فرکانس رصد آنی )افرا(خواهدکترحسینجهان 9
 سوم  

 نوآوری 
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 المللیخوارزمیچهارمینجشنوارهبینبرگزیدگانخارجیسیو-20-4جدول

Country Rank Research Work Title Researcher NO 

Switzerland 
Fundamental 

Research 
Perovskite Solar Cells 

Prof. Mohammad 
khaja Nazeeruddin 

1 

The People’s 

Republic of 

China 

Fundamental 

Research 

Discovering and 

Establishing super-

wettability system: from 

fundamental 

understanding to 

innovative applications 

Prof. Lei-jiang 2 

 

 المللیخوارزمیجشنوارهبینسیوچهارمینجوایزبرگزیدگان

 جوایزبرگزیدگانداخلیوخارجی

 تقدیرنامه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، تندیس خوارزمی و جایزه نقدی تقدیرنامه ریاست جمهوری، 

المللیحمایتکنندههایبینجوایزسازمان

 (UNESCO)ای یونسکو در تهران کمیسیون ملی یونسکو در ایران و دفتر منطقه 

 گواهینامه به سه نفر از برگزیدگان 

 (COMSATS)کمیسیون علوم و فناوری برای توسعه پایدار در جنوب 

 گواهینامه به دو نفر از برگزیدگان

 (WIPO)  سازمان جهانی مالکیت فکری

 نامه به سه نفر از برگزیدگان مدال و گواهی

     (ECI) موسسه فرهنگی اکو 

 نامه و مدال به سه نفر از برگزیدگان گواهی
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دومینجشنوارهجوانخوارزمی بیستو

 مقدمه

ها و تقویت فرهنگ پژوهش و نوآوری  ساله در مسیر تحقق مأموریتهای علمی و صنعتی ایران همهسازمان پژوهش     

 نماید :   پژوهان و فناوران، جشنواره جوان خوارزمی را با اهداف زیر برگزار میدر بین دانش

 های مختلف علم و فناوریعدادهای جوان کشور در زمینهشناسایی، معرفی، جذب و پرورش است -1

 ارج نهادن و تقدیر از پژوهشگران، نوآوران و فناوران جوان کشور -2

 ترویج فرهنگ نوآوری، کاربردی نمودن نتایج تحقیقات و کارآفرینی دانش بنیان در میان جوانان کشور  -3

رسانی الکترونیکی و  طریق وبگاه جشنواره و سایر مسیرهای اطالعفراخوان این دوره از جشنواره در فروردین ماه، از    

صورت  فیزیکی آغاز گردید و ثبت نام متقاضیان در پایان مرداد ماه خاتمه یافت. طرح های ارائه شده بر حسب موضوع، به

علمی  ن و اعضـای هیأتالکترونیکی از طریق سامانه مکانیزه برای ارزیابی به شانزده گروه تخصصی ارسال گردید. کارشناسا

های  های تعریف شده ارزیابی نموده و طرحها را بر اساس ماهیت و شاخصهای تخصصی طرحو کارشناسان عضو گروه

 برتر به هیأت داوران جشنواره جوان پیشنهاد کردند. 

پژوهان و فناوران بیست و دومین دوره از جشنواره جوان خوارزمی، دویست و هفتاد و  پس از فراخوان، در بخش دانش  

های تخصصی ارجاع شد. نتیجه این فعالیت چند ماهه در شانزده گروه تخصصی،  ( طرح برای ارزیابی به گروه276شش )

 یأت داوران جشنواره شد.   های تخصصی به ه( طرح  از سوی گروه15پیشنهاد پانزده )

های  بندی طرحکه باالترین رکن علمی و تخصصی جشنواره است وظیفه بررسی علمی، فنی، ارزشی و رتبه  هیأت داوران   

های  های تخصصی از طرحهای  متعدد و دفاع گروهتخصصی را به عهده دارد. پس از طی جلسههای  ارجاعی توسط گروه

پژوهان و فناوران بیست و دومین جشنواره جوان  ح  به عنوان برگزیده نهایی بخش دانش( طر9پیشنهادی، تعداد نه )

 خوارزمی انتخاب گردید. 
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 جشنوارهجوانخوارزمیبیستودومینهایارائهشدهبهطرح-21-4جدول

 تعدادطرحها گروه ردیف تعدادطرحها گروه ردیف

 22 فناوری نانو  12 37 برقوکامپیوتر 1

 12 هنر 13 28 مکانیک 2

 15 معماری و شهرسازی  14 23 فناوریهایشیمیایی 3

4 
 زیستفناوری
 10 محیط زیست 15 15وعلومپزشکی

 6 هوا فضا  16 13 علومپایه 5

6 
 مهندسیصنایع
 2ومدیریتفناوری

 

 31کشاورزیومنابعطبیعی7

8 
مهندسینرمافزار
 وفناوریاطالعات

17 

 18 مکاترونیک 9

 16 عمران 10

11 
 مواد،متالورژی
 11وانرژیهاینو

 276  جمعکل

 

جشنوارهجوانخوارزمیبیستودومینهایبرگزیدهحطر-22-4جدول

 جمع رتبهسوم رتبهدوم رتبهاول گروهتخصصی ماهیتپژوهشردیف

 هایبنیادیپژوهش 1

 1  1  علوم پایه

 1   1 برق و کامپیوتر 

 1 1   های شیمیایی فناوری 

 1 1   های شیمیایی فناوری  نوآوری 2

هایتوسعهایپژوهش 3  1 1   مکانیک  

 هایکاربردیپژوهش 4

 1  1  زیست فناوری و علوم پزشکی

 1   1 برق و کامپیوتر 

 1 1   شیمیایی های  فناوری 

 1 1   مکانیک 

 9 5 2 2 جمع
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 آزاد-برگزیدگانبیستودومینجشنوارهجوانخوارزمیبخشدانشجویی-23-4جدول

 رتبه گروهتخصصی نامونامخانوادگی عنوانطرحردیف

1 
 هایپردازندهسیستم

کاراگرافیکیانرژی
 برق و کامپیوتر  صدرالساداتی سید محمد

 اول  

 پژوهش های بنیادی 

2 
 یادگیریدانشقابلانتقال

توسطفضاهایجایدهی
 برق و کامپیوتر  رستمی محمد

 اول  

 های کاربردی پژوهش 

3 
 طبقهبندیفضاهایکوانتومی

وتقارنهایآنها
 علوم پایه ناصر گلستانی 

 دوم   

 های بنیادی پژوهش 

4 

هایپالستیکیباتجزیهبیولوژیکیزباله

 استفادهازالروحشرهگالریاملونال

وشناساییعواملمولکولی

 عسل پیدایی 

 هدایت باقری 

زیست فناوری و علوم  

 پایه پزشکی 

 دوم   

 های کاربردی پژوهش 

5 
 دستگاهپرداختکاریخودکار

هایمفصلرانایمپلنت

 یحیی چوپانی 

 محمدرضا راز فر 

 زادهمحسن خواجه 

 سوم  

 های کاربردی پژوهش 
 مکانیک 

6 
 ساختدستگاهکنترلو

مدیریتبهینهسوختموتورخانه

 محمد تقی زاده

 علی نادری اسرمی 

 جمال قاسمی 

 سوم  

 ای های توسعه طرح 
 مکانیک 

7 
سنتزالکتروشیمیاییفضاگزین

 ادرشرایطسبزھسولفونامید
 صادق خزل پور 

 سوم   

 بنیادی پژوهش های  
 های شیمیایی فناوری 

8 
ساختستوناستخراجچرخاننامتقارندر

 فرآیندهایجداسازی

 مهدی اسداله زاده 

 میثم تراب مستعدی 

 رضوان ترکمان 

 سوم   

های کاربردی پژوهش   
 های شیمیایی فناوری 

 دستگاهتمامخودکارآزمونتهنشینی 9
 آرش طهری 

 شهرام آقایی 
 های شیمیایی فناوری  سوم نوآوری 
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جوانخوارزمیتشویقوحمایتازبرگزیدگانجشنواره

 لوح تقدیر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری  -

 تندیس جشنواره جوان خوارزمی   -

 جوایز نقدی -

 نامه مربوطعضویت و استفاده از تسهیالت بنیاد ملی نخبگان مطابق با آئین -

 نامه مربوطسنجش برای استفاده از تسهیالت مطابق با آئینمعرفی برگزیدگان به سازمان  -

 نامه کسب رتبه در جشنواره جوان خوارزمی برای مجری و همکاران طرح با تعیین درصد مشارکت صدور گواهی -

 های تخصصی برای توسعه و اجرای طرح برگزیده برخورداری از حمایت صندوق -

های اقتصادی برای افزایش  مراکز رشد، صندوق های حمایتی و بنگاهمعرفی برگزیدگان به پارک های علم و فناوری،  -

های فی مابین تعامل و همکاری
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 معاونت پشتیبانی و منابع انسانی :   5فصل 
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9913گزارش عملکرد سال  یرانهای علمی و صنعتی اشسازمان پژوه   



مقدمه

کل امور مالی تشکیل شده  کل امور اداری و پشتیبانی، اداره، از دو زیر مجموعه ادارهپشتیبانی و منابع انسانیمعاونت 

 است. 
 

کلاموراداریوپشتیبانیاداره-5-1

وضعیتنیرویانسانیسازمان-1-1-5

30/12/1399لغایت01/01/1399ازتاریخ



استخداموجنسیتاعضایهیأتعلمیبهتفکیکمدركتحصیلی،نوع-1-5جدول

 جمع فوقلیسانس دکتری مدركتحصیلی

 مرد زن مرد زن مرد زن جنسیت

 40 12 1 1 39 11 رسمیقطعی

 17 16 1 0 16 16 رسمیآزمایشی

 4 4 1 0 3 4 پیمانی

 0 0 0 0 0 0 سایر

 61 32 3 1 58 31 جمع

 93جمعکل:

 

رتبهعلمی،مدركتحصیلیوجنسیت آماراعضایهیأتعلمیبهتفکیک-2-5جدول

 مدركتحصیلی



 رتبهعلمی

 جمع فوقلیسانس دکتری

 مرد زن مرد زن مرد زن

 7 2 0 0 7 2 استاد

 27 10 0 0 27 10 دانشیار

 23 18 0 0 23 18 استادیار

 4 2 3 1 1 1 مربی

 61 32 3 1 58 31 جمع

 93جمعکل:
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علمیبهتفکیکمدركتحصیلی،نوعاستخداموجنسیتکارکنانغیرهیأت-3-5جدول  

 مدركتحصیلی



   نوعاستخدام

فوق دکتری

 لیسانس
 جمع زیردیپلم دپیلم فوقدیپلم لیسانس

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 59 27 13 0 11 1 2 0 6 7 26 19 1 0 رسمیقطعی

 6 8 2 0 0 0 0 0 1 3 3 5 0 0 پیمانی

 60 39 7 0 11 4 6 4 24 14 12 17 0 0 انجامکارمعینقرارداد

 125 74 22 0 22 5 8 4 31 24 41 41 1 0 جمع

 199جمعکل:

 

 ادارهپشتیبانیورفاه:-5-1-2



قراردادهایپیمانکاری-4-5جدول

 

ف
دی
ر



موضوعقرارداد
مدتقرارداد

طرفقرارداد
مبلغقرارداد
)میلیونریال(

شرحقرارداد
پایانشروع

1
ایابو

ذهابکارکنان
01/08/1399 30/07/1400 

 شرکت  

 افق نوین توسعه 
31.939 

سرویس ایاب و ذهاب  

 کارکنان

2

امورنظافتو

دهیسرویس

هاآبدارخانه

01/05/1399 31/04/1400 
 فراور  

 پژوهش رازی 
42.736 

دهی نظافت و سرویس 

 هاآبدارخانه 

3
نگهداری،بهسازیو

مرمتفضایسبز
01/05/1399 31/04/1399 

 سیمای  

 سبز بهار 
15.232 

نگهداری، بهسازی و  

 مرمت فضای سبز 

4
سرویس،نگهداریو

راهبریتأسیسات
 21.404 مبردسازان دما  31/04/1400 01/05/1399

سرویس، نگهداری و  

راهبری تأسیسات  

مکانیکی و برقی و  

 تعمیرات جزئی 
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 )ادارهخدماتورفاه(قراردادهایپیمانکاری-5-5جدول

ف
دی
ر



موضوعقرارداد
مدتقرارداد

طرفقرارداد
مبلغقرارداد

)ریال(
شرحقرارداد

پایانشروع

1

 قراردادانجام

امورنظافتو

دهیسرویس

هاآبدارخانه

01/05/1399 31/04/1400 
شرکت فرآور  

 پژوهش رازی 
507/242/736/42 

ها و  نظافت کلیه ساختمان

جابجایی تجهیزات و وسایل  

 اداری و غیر اداری و  

 انجام امور خدمات آبدارخانه 

2

قراردادبهسازی،

نگهداریومرمت

فضایسبز

01/05/1399 31/04/1400 
شرکت سیمای  

 سبز بهار 
859/833/232/15 

نگهداری، بهسازی و مرمت  

فضای سبز به مساحت  

 هکتار  14تقریبی  

3
قراردادایابوذهاب

کارکنانسازمان
01/08/1399 30/07/1400 

 شرکت افق  

 نوین توسعه 
000/200/939/31 

 تأمین سرویس  

 ایاب و ذهاب کارکنان 

4
 قراردادسمپاشی

وطعمهگذاری 
15/12/1399 14/12/1400 

شرکت حامیان  

 طبیعت سبز
000/000/183 

پاشی و طعمه گذاری  سم

 جهت مبارزه با  

 انواع حشرات و  

 حیوانات موذی  

 30/07/1400 01/08/1399قراردادرستوران5
شرکت تشریفات  

 گستران دیبا
000/000/252 

در اختیار گذاشتن آشپزخانه  

 و تأمین غذای  

 روزانه کارکنان 
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 هایبرگزارشدهمراسمدرآمدهایمکتسبهبابت-5-6جدول





عنوانسمینار/اردوردیف
تعدادتاریخبرگزاری

نفرات

مبلغواریزی

(1) 

()ریال

مبلغواریزی

(2)
)ریال(

مبلغنهائی

قرارداد
)ریال( پایانشروع

 000/000/32 معوقه 000/000/32 18 24/12/98 14/12/98تیمنفتمسجدسلیمان1

2
هزینهایابوذهاب

ولیفتراك
26/01/99 31/02/99 ....... 000/300/171 .......... 000/300/171 

 000/010/321 معوقه 000/010/321 15 02/12/98 21/11/98مسجدسلیمانتیمنفت3

4
هزینهایابوذهاب

ولیفتراك
01/03/99 31/03/99 ....... 000/420/113 .......... 000/420/113 

5
فروش

چوبخشکدرختان
 500/792/19 .......... 500/792/19 ...... همانروز  26/01/99

6
فروش

درختانچوبخشک
 000/480/5 .......... 000/480/5 ...... همانروز  16/02/99

 000/990/206 .......... 000/990/206 20 12/03/99 05/03/99تیمنفتمسجدسلیمان7

8
فروش

چوبخشکدرختان
 000/400/2 .......... 000/400/2 ...... همانروز  16/04/99

9
نیرویانتظامی

تهرانبزرگ
02/04/99 04/04/99 130 000/950/324 .......... 000/950/324 

10
شرکت

سروهیدرولیک
17/04/99 18/04/99 50 000/000/6 .......... 000/000/6 

 000/195/11 000/445/2 000/750/8 20 همانروز  18/04/99انجمنصنفیکارفرمایی11

12
هزینهایابوذهاب

ولیفتراك
31/03/99 31/04/99 ....... 000/900/108 .......... 000/900/108 

13
شرکتبهینه

فرآیندآزما
 000/000/5 .......... 000/000/5 20 همانروز  03/05/99

14
تیمفوتبال

شاهینبوشهر
11/03/99 25/03/99 15 000/400/035/1 .......... 000/400/035/1 
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 درآمدهایمکتسبهبابتمراسمهایبرگزارشده-5-6جدولادامه





عنوانسمینار/اردوردیف
تعدادتاریخبرگزاری

نفرات

مبلغواریزی

(1) 

()ریال

مبلغواریزی

(2)
)ریال(

مبلغنهائی

قرارداد
)ریال( پایانشروع

15
هزینهایابوذهاب

ولیفتراك
01/05/99 31/05/99 ....... 000/870/108 .......... 000/870/108 

 000/250/26 .......... 000/250/26 25 همانروز  19/06/99انجمنصنفیکارفرمایی16

 000/500/64 .......... 000/500/64 50 همانروز  01/07/99دانشبنیانرازق17

18
هزینهایابوذهاب

ولیفتراك
01/06/99 31/06/99 ....... 000/780/97 .......... 000/780/97 

19
تیمفوتبال

شهرداریبندرعباس
18/04/99 29/04/99 27 000/305/589 000/695/10 000/000/600 

20
تیمفوتبال

آبادخیبرخرم
05/07/99 23/07/99 25 000/710/072/1 .......... 000/710/072/1 

21
تیمفوتبال

رایکایبابل
05/07/99 12/07/99 36 000/510/560 .......... 000/510/560 

22
تیمفوتبال

استقاللمالثانی
01/07/99 03/07/99 26 000/985/127 .......... 000/985/127 

23
تیمفوتبال

استقاللشوش
30/06/99 31/06/99 22 000/600/33 .......... 000/600/33 

 000/875/143 .......... 000/875/143 85 09/07/99 08/07/99حراستوزارتعلوم24

25
هزینهایابوذهاب

ولیفتراك
01/07/99 30/07/99 ....... 000/975/78 .......... 000/975/78 

26
تیمفوتبال

خوشهطالیی
20/07/99 28/07/.99 34 000/415/736 .......... 000/415/736 

27
تیمفوتبال

تالشچوکای
24/07/99 30/07/99 24 000/695/334 .......... 000/695/334 

28
تیمفوتبال

شهرداریآستارا
04/08/99 11/08/99 38 000/345/579 .......... 000/345/579 
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 درآمدهایمکتسبهبابتمراسمهایبرگزارشده-5-6جدولادامه





عنوانسمینار/اردوردیف
تعدادتاریخبرگزاری

نفرات

مبلغواریزی

(1) 

()ریال

مبلغواریزی

(2)
)ریال(

مبلغنهائی

قرارداد
)ریال( پایانشروع

29
تیمفوتبال

خیبرخرمآباد
27/07/99 21/08/99 25 000/160/700 .......... 000/160/700 

30
وزارتارتباطاتو

فناوریاطالعات
05/08/99 25/08/99  000/530/607/2 .......... 000/530/607/2 

31
هزینهایابوذهاب

ولیفتراك
01/08/99 30/08/99 ....... 000/890/115 .......... 000/890/115 

32
تیمفوتبال

پاسهمدان
11/08/99 19/08/99 25 000/560/420 .......... 000/560/420 

 000/000/5 .......... 000/000/5 30 همانروز  04/09/99شرکتسروهیدرولیک33

 000/000/12 .......... 000/000/12 20 11/09/99 09/09/99شرکتسروهیدرولیک34

 000/500/5 .......... 000/500/5 20 همانروز  16/09/99شرکتسروهیدرولیک35

36
تیمنفت

مسجدسلیمان
18/09/99 24/09/99 24 000/900/202 .......... 000/900/202 

37
هزینهایابوذهاب

ولیفتراك
01/09/99 30/09/99 ....... 000/850/108 .......... 000/850/108 

 000/540/52 .......... 000/540/52 26 02/09/99 01/09/99چوکایتالش38

 000/100/264 .......... 000/100/264 30 25/08/99 21/08/99شهرداریبندرعباس39

40
وزارتارتباطاتو

فناوریاطالعات
 000/975/115 .......... 000/975/115 65 همانروز  03/10/99

 000/000/42 .......... 000/000/42  آذر آبان اجارهرستوران41
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 درآمدهایمکتسبهبابتمراسمهایبرگزارشده-5-6جدولادامه





سمینار/اردوعنوانردیف
تعدادتاریخبرگزاری

نفرات

مبلغواریزی

(1) 

()ریال

مبلغواریزی

(2)
)ریال(

مبلغنهائی

قرارداد
)ریال( پایانشروع

42
هزینهایابوذهاب

ولیفتراك
01/10/99 30/10/99 ....... 000/030/103 .......... 000/030/103 

43
فروشچوبخشک

درختان
 000/550/10 .......... 000/550/10 ...... همانروز  01/11/99

44
تیمنفت

مسجدسلیمان
30/09/99 07/10/99 29 000/450/291 .......... 000/450/291 

 000/835/918 .......... 000/835/918 27 23/10/99 04/10/99خوشهطالییساوه45

 000/448/35 .......... 000/448/35 16 همانروز  11/11/99تیمفوتبالآریانوین46

47
فرآوردههایگوشتی

سولیکو)کاله(
 000/220/47 .......... 000/220/47 42 همانروز  11/11/99

42
هزینهایابوذهاب

ولیفتراك
01/10/99 30/10/99 ....... 000/030/103 .......... 000/030/103 

43
فروشچوبخشک

درختان
 000/550/10 .......... 000/550/10 ...... همانروز  01/11/99

44
تیمنفت

مسجدسلیمان
30/09/99 07/10/99 29 000/450/291 .......... 000/450/291 

 000/835/918 .......... 000/835/918 27 23/10/99 04/10/99خوشهطالییساوه45

 000/448/35 .......... 000/448/35 16 همانروز  11/11/99آریانوینتیمفوتبال46

47
فرآوردههایگوشتی

سولیکو)کاله(
 000/220/47 .......... 000/220/47 42 همانروز  11/11/99

48
هزینهایابوذهاب،

لیفتراكوپژوهشگاه
01/11/99 30/11/99 ....... 000/770/199 .......... 000/770/199 

49
شرکتسرو

هیدرولیکپویا
01/10/99 06/10/99 20 000/180/47 .......... 000/180/47 



 

109 

 

9913گزارش عملکرد سال  یرانهای علمی و صنعتی اشسازمان پژوه   



 درآمدهایمکتسبهبابتمراسمهایبرگزارشده-5-6جدولادامه





عنوانسمینار/اردوردیف
تعدادتاریخبرگزاری

نفرات

مبلغواریزی

(1) 

()ریال

مبلغواریزی

(2)
)ریال(

مبلغنهائی

قرارداد
)ریال( پایانشروع

50
تیمفوتبال

 000/215/262 .......... 000/215/262 24 24/11/99 20/11/99شهرداریماهشهر

51
تیمفوتبال

خوشهطالییساوه
14/11/99 20/11/99 25 000/765/316 .......... 000/765/316 

52
تیمفوتبال

خوشهطالییساوه
03/11/99 11/11/99 27 000/070/535 .......... 000/070/535 

53
تیمنفت

مسجدسلیمان
28/11/99 02/12/99 25 000/510/252 .......... 000/510/252 

54
پژوهشگاه

فضاییایران
11/11/99 

به مدت  

 روز 11
80 000/925/405/1 .......... 000/925/405/1 

 000/000/5 .......... 000/000/5 10 همانروز  11/12/99شرکتسروهیدرولیک55

 000/490/1 .......... 000/490/1 1 همانروز  19/12/99شرکتسروهیدرولیک56

57
هزینهایابوذهاب

ولیفتراك
01/12/99 30/12/99 ....... 000/736/111 .......... 000/736/111 

 000/070/535 .......... 000/070/535 27 11/11/99 03/11/99خوشهطالییساوه58

 000/765/316 .......... 000/765/316 25 20/11/99 14/11/99خوشهطالییساوه59

60
تیمفوتبال

شهرداریماهشهر
18/12/99 19/12/99 24 000/070 /95  .......... 000/070 /95 

 ریال500/451/073/17 1399جمعکلمبلغدرآمدهادرسال



 

110 

 

9913گزارش عملکرد سال  یرانهای علمی و صنعتی اشسازمان پژوه   





1399اقداماتانجامشدهدرفضایسبزدرسال ❖

 هکتار   14حفظ و نگهداشت فضای سبز سازمان به متراژ بیش از   1

 متر مربع   5000طراحی، بهسازی و توسعه فضای سبز به متراژ حداقل  2

 مسقف و حمل و تخلیه آنها ها در فضای غیر  آوری روزانه زواید گیاهی و زبالهنظافت ، جمع 3

 های خرید ایجاد گلخانه و تولید انواع گل )رز، آهار و میمون( به منظور کاهش دادن هزینه4

 

اقداماتانجامشدهدرادارهفنیعمران ❖

 مترمربع 10300 های فناور دستگاه سوله جهت استقرار شرکت   23طراحی و احداث  1

 مترمربع   900 موتورخانه مرکزی بازسازی ساختمان   2

 مترمربع   9000 سازی طراحی محوطه و اجرای عملیات محوطه 3

 درصد    30 هابازسازی سرویس بهداشتی ساختمان  4

 عدد   1000 های کم مصرف تعویض چراغ روشنایی و تبدیل آن به چراغ  5

 - تعمیرات اساسی موتورخانه استخر  6

 - برداری آناخذ مجوز چاه و حفر و بهره   7

 - های فشارقوی دستگاه کلید دژنکتور پست برق   10تهیه و نصب   8

 دستگاه   5 تعمیر اساسی دیزل ژنراتور  9

 درصد  30 های قدیمی و تبدیل آن به پنجره دوجداره تعویض پنجره 10

 مترمربع   250 احداث آزمایشگاه رویان  11

 دستگاه   2 دیگ آب گرم موتورخانه   2سازی  هوشمند  12
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امورمالیکلاداره-5-2

این مدیریت مسئول انجام کلیه امور مالی براساس قوانین و مقررات و اعتبارات تخصیص یافته و هم چنین نظارت بر اموال      

 آمده است.  2-5های این مدیریت در جدول باشد. در ادامه عملکرد شاخصکلیه واحدهای پژوهشگاه می

هایامورمالیشاخص-7-5جدول
 

ف
یـ
رد



 عناویناعتبارات

 وضعیتاعتباراتابالغی

 )ارقامبهمیلیونریال(

مانده

 سالقبل
 مصوب

تخصیص

 یافته

مصرف

 شده

 مانده

 مصرفنشده

 83.189 662.647 738.829 822.128 7.007 اعتبارهزینهای)جاری( 1

 0 138.568 138.568 144.402 0 درآمداختصاصی 2

3 
 تملکداراییهایسرمایهای

 )تعمیراتاساسیوخریدتجهیزات(
15.193 105.500 105.500 74.876 45.817 

4 

ا
ف
دی
زر
یا

الغ
هاب

رق
تف
تم

ارا
تب
ع

کز
مر
مت
ی
ها

 
 

 جاری

 معاونتعلمیوفناوری-1-4

 ریاستجمهوری

2.334 

76.000 76.000 23.340 52.660 

 2.334    فناوریوپژوهشیامور-2-4

 15.038 53.762 68.800 68.800وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری-3-4

 199.038 953.193 1.127.697 1.216.830 24.534 جمع

 تملک

داراییهای

 سرمایهای

ستادفناورینانوتکنولوژی-4-4

149 

   149 

 وزارتعلوم،تحقیقات-5-4

وفناوری
5.100 5.100 1.620 3.480 

 3.629 1.620 5.100 5.100 149 جمع

 



 

112 

 

9913گزارش عملکرد سال  یرانهای علمی و صنعتی اشسازمان پژوه   





 1399آماردرآمدوصولیسازماندرسال-8-5جدول

ارقامبهمیلیونریال

درآمدشرححسابردیف

 251فعالیتهایآموزشی1

 241/4استفادهازفضاهایپژوهشی2

 846/19استفادهازامکاناتورزشیوسلفسرویسوسایرفضاها3

 قراردادهایتحقیقاتی5

 فروشدانشفنیطرحها6

 424/10فروشخدماتفنیومهندسیوآزمایشگاهی7

 859/3سرویساینترنتشبکهعلمیکشور8

 فروشموادولوازممازادبرنیازوضایعاتی9

 783/6تجهیزاتواموابلمازادبرنیازوضایعاتیفروش10

 501/7قراردادهایتحقیقاتی،طرحهایملی11

 500/70مرکزرشد12

 202/4هایصنعتیایرانایمیکروارگانیسممرکزمنطقه13

 2020جشنوارهخوارزمی14

 938/8سایردرآمدها15

568/138جمع
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ت و شبکه علمی کشورا: فناوری اطالع 6فصل  د  
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 :معرفیدفترفناوریاطالعاتوشبکهعلمیکشور

 ای آغاز گردید.و به همراه پدید آمدن و گسترش خدمات رایانه 1364های دفتر فناوری اطالعات از سال فعالیت    

الملل در کشور بوده است. با  اطالعاتی بینهای  ر آن دوره دفتر فناوری اطالعات یکی از مراکز اصلی ارتباط با بانک د

ها و  های ارتباطی این دفتر اجرای پروژه شبکه علمی کشور با هدف ایجاد زیرساخت ارتباطی بین دانشگاهتوسعه فناوری

ها در کشور این دفتر یکی از اولین مراکز داده استاندارد در  مراکز آموزش عالی بوده است. با اهمیت یافتن نقش داده

دهد. در حال حاضر دفتر فناوری اطالعات  اندازی کرد که همچنان به فعالیت خود ادامه میراه  1385شور را در سال  ک

های ملی مانند سامانه ملی کارآموزی، سامانه ثبت اختراعات  عالوه بر ارائه خدمات زیرساختی به سازمان میزبانی سرویس

گروه    4های خود را از طریق  ای اینترنتی را برعهده دارد. این دفتر فعالیتهسایتها و وبای از سامانهو مجموعه گسترده

رساند و شرح وظایف هر گروه در راستای تأمین اهداف مجموعه و ارائه خدمات بهتر و سریعتر به کاربران به انجام می

و فناوری این دفتر خدمات  با توجه به تمرکز سازمان بر توسعه مرکز رشد و ایجاد پارک علم     شبکه تدوین شده است.

 های الزم برای ارائه سرویس در پارک گسترش داده است.خود را به توسعه زیرساخت

 

 هایانجامشدهدرگروهشبکهعلمیکشورفعالیت-1-6دولج

اقداماتانجامگرفتهاهموظایف

FTTHایجادبستر

VOIP وCCTV

 VOIP Serverاندازی  راه  -

 VOIP Serverاتصال سیستم مرکز تلفن به شبکه فیبر نوری و   -

برای    VOIP Serverهای تلفن سیپ ترانک در  تنظیم پارامترها و معرفی شماره  -

 ارائه خدمات به کاربران 

 از بستر ایجاد شده   VOIPخط تلفن    15برقراری   -

های مستقر در  برای ارائه خدمات ارتباطی به شرکت  FTTHایجاد شبکه فیبر نوری   -

 پارک علم و فناوری 

 های نظارت تصویری ایجاد شبکه یکپارچه دوربین  -

های نظارت  اندازی سرور و استوریج برای میزبانی نرم افزار دوربین تأمین و نصب و راه  -

 تصویری 

 دوربین(  250های نظارت تصویری )افزار مدیریت دوربیناندازی نرم نصب و راه  -

 های نظارت تصویری فضاهای داخلی و  محیط بیرونی  توسعه و تکمیل دوربین  -
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 ایبهواحدهایداخلسازمانارائهخدماترایانه-1-6ادامهجدول

























ایبهواحدهایداخلسازمانارائهخدماترایانه-2-6جدول

عنوانخدماتاهموظایف

خدماتپشتیبانی

افزارنرم

بوک (  تاپ و نوت ها ) اعم از دسک های کالینت ها بر روی سیستم نصب سیستم عامل  -

های  سرویس افزارهای کاربردی، آنتی ویروس تحت شبکه،  افزارهای تخصصی، نرم، نرم

کدکاربری تحت دامین و انجام تنظیمات مورد نیاز برای    ، تعریفipیص  )تخص  ارتباطی

 ارتباط کامپیوترهای تحت شبکه با دامین(  

های مورد نیاز  سازی سرویس نصب سیستم عامل بر روی سرورها و بروزرسانی و پیاده    -

 هاو پشتیبانی از آن 

راه    - و  نرم نصب  ماشین اندازی  و  افزاری  نگهداری  اسکنر و  و  پرینتر  نظیر  اداری  های 

 پشتیبانی آنها  

 ا نصب نرم افزاری و تنظیمات دستگاه چند کاره اداری و آموزش استفاده از آنه -

اشکال نرم  - ارتباطی شاملافزاری و سرویس رفع  اینترنت،  هادسترسی   های  ی شبکه، 

) تلفنی و حضوری (  گذاری منابع و ...اشتراک 



 اقداماتانجامگرفتهاهموظایف

 توسعه و نگهداری

سازمانوشبکه

 پاركعلموفناوری

کابلـی   - شبکـه  تعنگهــداری  با  حایستگاه   700داد  ـسازمـان  و   450دود  ـکاری 

 ایستگاه کاری فعال 

ساختمان با پراکندگی    10چ مستقر در بیش از  ی یسودستگاه    35مدیریت و نگهداری   -

 هکتار  40در  

 دستگاه اکسس پوینت   80مدیریت و نگهداری شبکه وای فای شامل حدود   -

متر    8000با بیش از    FTTHمدیریت و نگهداری شبکه فیبر نوری و شبکه فیبر نوری   -

 OLTو اسپلیتر و    FATفیبر نوری و دهها  

 شرکت مستقر در پارک علم و فناوری   30ارائه خدمات ارتباطی به حدود   -

 پهنای مدیریت

 بانداینترنت

 مگابیت بر ثانیه  450تأمین اینترنت از دو سرویس دهنده اینترنت با ظرفیت   -

 مدیریت و توزیع پهنای باند بین سازمان، مرکز داده و پارک علم و فناوری  -

 مگابیت برثانیه   150تأمین اینترانت در مرکز داده و با ظرفیت   -

 مگابیت بر ثانیه   150تأمین اینترانت در محل سازمان با ظرفیت   -
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ایبهواحدهایداخلسازمانارائهخدماترایانه-2-6ادامهجدول

عنوانخدماتاهموظایف

خدماتپشتیبانی

افزارسخت

سخت - و  تعمیرات  جانبی  تجهیزات  مانیتور،  کامپیوتر،  کیس  مختلف  قطعات  افزاری 

 های اداری )پرینتر، اسکنر و ...( و ویدئو پروژکتورها  ماشین 

 سیمتعمیرات تجهیزات شبکه شامل کابلی و بی -

 تعمیرات و رفع ایراد سرورها   -

ی و تجهیزات شبکه  های ادار سرویس، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات کامپیوتری، ماشین  -

 )کابلی و بی سیم( و سرورها و ویدئو پروژکتورها  

 های اداری ، شبکه و ماشینمشاوره و کارشناسی برای خرید و تعمیر تجهیزات کامپیوتری  -

 افزاری سرورهای مورد نیاز سازمان  اندازی سخت نصب و راه  -

 داری در واحدها  های اهای کامپیوتری و ماشین افزاری سیستماندازی سخت نصب و راه  -

 های سایت کامپیوتر   UPSکننده و  های خنک نگهداری و پشتیبانی از سیستم -

های مختلف  های فرسوده و مستهلک جهت استفاده مجدد و ارائه به بخش بازیابی سیستم  -

سازمان 

هاسرویس

راه  - سرویس نصب،  نگهداری  و  ) اندازی  بانک   Domain Controller ، FTP های  و 

 افزار ( نرم 

 هاهای جدید سامانه نصب نسخه -

اتوماسیون

مکاتباتاداری

 آموزش،نگهداریوپشتیبانیسامانهمکاتباتاداریشامل: -1

یابی  رسانی پس از نصب نگارش جدید،  اشکال های جدید ، رفع اشکاالت بروز نصب نسخه

کاربران در حین کار، آموزش  ها به نماینده شرکت، رفع اشکاالت  نسخه جدید و اعالم آن 

 به کاربران جدید 

جهت -2 قرارداد طرف شرکت به سیستم کاربران جدید نیازهای انتقال

 سازیسیستمشامل:بهینه

ایجاد تغییرات در تعیین جلسات بر اساس درخواست های مدیران و کارشناسان سازمان،  

حقوقی، اعمال سطوح دسترسی  ارتباط با سامانه احکام کارگزینی، کنترل تردد و فیش 

های مورد نیاز  در ارسال مکاتبات، افزایش ضریب امنیت ورود به سامانه، افزودن قابلیت

 های مورد نیاز سازمان در سامانه پیوند رفاهی، افزودن فرم سازمان در سامانه تسهیالت 
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ایبهواحدهایداخلسازمانارائهخدماترایانه-2-6ادامهجدول

عنوانخدماتاهموظایف

اتوماسیونمکاتبات

اداری

 

گردش -3 در  کاربران  اشکاالت  رفع  نیاز،  در صورت  سازمانی  چارت  تغییرات  کار    اعمال 

 مکاتبات 

سامانه -4  ، کارگزینی  سامانه  با  پیوند  سامانه  ارتباط  سامانه    برقراری  و  تردد  کنترل 

های حقوقی با  حقوقی و رفع اشکال کاربران برای مشاهده احکام، ترددها و فیش فیش

اعمال سطوح امنیتی 

 نگهداریو

پشتیبانیسرورها

 

 سرور اتوماسیون مکاتبات اداری   -1

 ، آنتی ویروس  Domain Controller    ،Accountingسرورهای  -2

 سرورهای مجازی سازمان   -3

   DNS  ، FTP  ،Mail    ،DHCPسرورهای   -4

 (Softbank)افزار  سرور  بانک نرم  -5

 شامل :    سازیمعاونتنوآوریوتجاریسرورهای   -6

 های اندازی سرور جدید کارآموزی و سرورآزمایشگاه سازی، نصب و راه تجاری      

 شامل :  معاونتتوسعهفناوریسرورهای  -7

وب آموزش         دانشجویان،  امور  سما(،  )سامانه  تخصصی  داده سرور های  پایگاه  و  ها ها 

 الملل خوارزمی(  )کتابخانه، جشنواره جوان و بین 

 شامل :    معاونتپشتیبانیومنابعانسانیهای  سرور  -8

حقوقی و جمعداری اموال(، سرور اداری  سرور مالی )حقوق و دستمزد، حسابداری، فیش        

و غیاب و کارگزینی، وب کارگزینی، کارگزینی قدیم(، سامانه تغذیه رستوران و  )حضور  

 سامانه سالمت درمانگاه 

افزارهای  های مختلف  سازمان و نرم اعمال سطوح امنیت برای سرورهای سامانه  •

 هامربوط به آن 

بر اساس  سطوح     Domain Controllerسرور   های کاربران دراعمال دسترسی  •

 ها و سرورها   دسترسی در سطح کاربران، سامانه 

 ها و سرورها سایتهای امنیتی وب رسانی اعمال بروز  •

 هاهای سامانه از دیتا بیس   Backupتهیه     -9

 آموزش
کنفرانس -  ، سمینارها  برگزاری  در  دورههمکاری   ، و  ها  آموزشی  مختلف  های 

 های آموزشی ارگاه
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هایانجامشدهدرگروهامنیتفناوریاطالعاتفعالیت-3-6جدول

عنوانخدماتاهموظایف

رسیدگیبه

هایامنیتیفوریت

 ای های امنیتی شبکهدر مرکز داده علمی کشور، اعمال سیاست  مقابله با حمالت سایبری -

 گیری و رفع مشکالت گزارش شده از سوی مراجع باالدستی پی -

مشکالت جاری شبکه مجتمع عصر انقالب همکاری در رفع   -

ارتقاءسطحامنیت،

رسانیواطالع

آموزش

حفره اطالع  - مخاطرات،  مورد  در  تخصصی  امنیترسانی  ویـهای  حمالت  ـ ی،  و  روس 

 ری جدید  ـسایب

 پاسخگویی و مشاوره عمومی در خصوص امنیت فناوری اطالعات  -

اف - ع  ـ و مجتم ورـروال مرکز داده علمی کشـزار و الیسنس فایـافزار، نرم ـارتقاء سخت 

 عصر انقالب 

 گیری خرید الیسنس و ارتقا نسخه آنتی ویروس سازمان پی -

 رایانه تحت پوشش   400پشتیبانی سامانه آنتی ویروس تحت شبکه با بیش از   -

 گیری تمدید الیسنس و ارتقاء نسخه پست الکترونیکی سازمانی پی -

 هاها و سامانه سایت پشتیبانی وبهای الزم در مورد  ارائه آموزش  -

 ارزیابی

 سطحامنیت

 مورد(  6)افزاری  نظارت بر تعهدات امنیتی قراردادهای نرم  -

شده برای خدمات سازمان    های توسعه داده گیری تست نفوذ و ارزیابی امنیتی سامانه پی -

 صالح و نظارت بر رفع مشکالت امنیتی گزارش شده توسط مراجع ذی 

توسعهتحقیقو  

های ثبت اختراع و جشنواره خوارزمی در حـوزه امنیـت فناوری  ارزیابی و داوری طرح  -

 طـرح جشنـواره خوارزمی (  12) مجموعـا  اطالعـات  

رتبه - و  شرکت کارشناسی  تفاهمبندی  با  مطابق  الکترونیکی  حفاظت  مرکز  های  با  نامه 

 پرونده(  3)حراست وزارت عتف  

 سایروظایفمحوله

 مدیریت سامانه ایمیل سازمان، رفع مشکالت امنیتی سامانه ایمیل -

 تشکیل کارگروه پایش خدمات الکترونیکی سازمان  -

 های سازمان در سامانه پایش خدمات الکترونیکی  تکمیل اطالعات مرتبط با سامانه  -

 های کارآموزی و ثبت اختراعاتسپاری سامانه همکاری در برون  -
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هایانجامشدهدرگروهامنیتفناوریاطالعاتفعالیت-3-6جدولادامه

عنوانخدماتاهموظایف

سایروظایف

محوله

 

 جشنواره خوارزمی  توسعه و پشتیبانی سامانه -

سامانهپیاده - کاربری  سازی  پنل  و  الکترونیکی  پرداخت  کنفرانس،  ویدئو  های 

 خدمات پارک علم و فناوری

 ازمان  سهای کل و پژوهشکده اداراتسازمان، هایسایتارتقاء وب -

 SSLها با پروتکل ها و سامانهرسانی امنیتی سایتبروز -

 سایت(وب  47)مجموعا    های سازمانسایت  رسانی مجموعه پشتیبانی، بروز  توسعه، -

سامان - سازمـپشتیبانی  کنفرانس  ویدئو  )مجموع ـ ه  بیـان  از  ـا  جلسه   700ش 

زار شده(ـبرگ



 مشترکینمرکزدادهعلمیکشور

علمیکشورمرکزدادهمشترکینخدماتمیزبانی-4-6جدول
 

 

 

 

 

 

 

 مرکزدادهعلمیکشورMail Hostingمشترکین-5-6جدول

 

 

 

 

 

 

 

تعدادمشترکین  نوعسرویس

28 Colocation 

7 Dedicated 

 VPS )سازمانیوغیرسازمانی(25

100 تعدادمراکز

G 388  کل فضای اختصاص داده شده 

 تعداد کل کاربران تعریف شده 1670
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 هایانجامشدهمرکزدادهاهمسایرفعالیت

و عملکرد سرورهای سایت و مشترکین در ساعات اداری و     هاUPSای وضعیت سایت وضعیت  چک کردن دوره ❖

 خارج از ساعات  

 سازمان مرکزی   LANبه مشترکین دیتاسنتر،  IPتخصیص و مدیریت   ❖

 یابی سرورهای مشترکین در سایت و همکاری با مشترکین جهت رفع عیب عیب ❖

 های درخواستی شان  Recordو تعریف  DNSرفع مشکالت مشترکین در  ❖

 پشتیبانی فنی سرویس میزبانی پست الکترونیکی دیتا سنتر و سرور ایمیل جشنواره خوارزمی  ❖

 ها  IPشدن  Blacklistرفع مشکالت مربوط به  ❖

 Task،نصب سیستـم عامل مـورد نظـر مشتـری و برقـراری شبکـه و    Cloudتعریـف سرورهای مجـازی بـر روی   ❖

Backup  

 های دیتاسنتر سابمشارکت در امور قراردادها و صورتح ❖

 های جدید برای دیتاسنتر با توجه به دیتاسنترهای دیگرای و برآورد و پیشنهاد تعرفهمقایسه دوره ❖

 و آزمایشگاه حمایتی   IORهای بخش   افزاری و اتوماسیون سیستمو مشکالت نرم LANرفع مشکالت  ❖

 ها مدیریت سرورهای مجازی و پشتیبانی آن ❖

 سازی  ی ارتباطی دیتاسنتر و مستندو مسیرها  Cablingمدیریت  ❖

 ها های آی پی های آزاد و تخصیص داده شده به کاربران و مشتریسازی کالسمستند ❖

 ای مورد نیاز با توجه به تعداد کاربران و نقاط اتصال های رایانهسنجی و طراحی نقشه شبکهامکان ❖

 های داخلی  کشی شبکهسازی و کابلاجرای عملیات پیاده ❖

 گیری برخی از سرورها ملیات پشتیبانانجام ع  ❖

 یابی و رفع خطا در بستر شبکه ارتباطی  عیب ❖

 مشارکت در سمینارهای تخصصی  ❖

 Solarwinds,Prtgهای مانیتورینگ سایت مدیریت سیستم ❖

 مدت برای دیتاسنترمدت، بلندمدت، میانهای کوتاهسازی سایت و اجزا آن، پیشنهاد برنامهبهینه ❖
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 : مرکز رشد واحدهای فناور  7فصل 
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مقدمه

ترین مراکز تحقیقاتی کشور بر پایه تجربیات  های علمی و صنعتی ایران به عنوان یکی از بزرگترین و فعالسازمان پژوهش    

فناوری توسعه  راستای  در  تولید  به  تحقیقات  حلقه  تکمیل  منظور  به  و  تأسیس  گذشته  به  اقدام  نوین،  رشد  های  مرکز 

موفق به دریافت موافقت اصولی و قطعی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری    1387و    1382واحدهای فناور نمود و در سال 

شد. طبق اساسنامه مصوب، مراکز رشد واحدهای فناور برای کارآفرینان و واحدهای فناوری که با تکیه بر علم، فناوری و  

های ضروری و نیز خدمات  شدن هستند، برای مدت زمان مشخصی اطالعات و مشاورهیهای قابل تجارنوآوری، دارای ایده

و تجهیزات مناسب برای رشد و ارتقای آنها ارائه داده و آنها را برای حضور مستقل و موثر در عرصه کسب و کار و صحنه  

 کند.فناوری کشور آماده می

بع آن در ایجاد رونق اقتصادی و کارآفرینی نقش بسیار موثری دارند  واحدهای فناور در توسعه فناوری و نوآوری و به ت     

 باشد.  پذیری آنها در دوران شروع فعالیت خود میهای الزم برای کاهش خطرتوسعه این واحدها در گرو ایجاد زیرساخت

نحوی که تاکنون موفق به  سیاست مرکز رشد جذب و پذیرش واحدهای فناور با سطح فناوری متوسط و باال بوده، به       

های تشخیص سریع ایمونوکروماتوگرافی، تجهیزات حساس مورد  پذیرش واحدهای مهمی در زمینه طراحی و تولید تست

های نظارت تصویری و کنترلی  نیاز در زمینه صنایع هوافضا مانند سامانه توزیع سوخت هواپیماهای جت، پهبادها، دوربین

تگاه تصویربرداری سه بعدی مبتنی بر فلورسانس القایی لیزری، طراحی و ساخت ویلچر  دید در شب، طراحی و ساخت دس

سبک وزن فعالی موسوم به کربوران با استفاده از الیاف کربن، تولید ماسک نانو با استفاده از فناوری نانو الیاف و بهبود  

های نانو محصوالت محلولی مانند شویندهخواص نفوذپذیری، طراحی و ساخت سامانه تصویربرداری الپاراسکوپی، تولید  

   فناوری و مالت آب گریز و... گردیده است .

اندازی بخش فناوری نانو در مرکز رشد، یکی دیگر از دستاوردهای مهم بوده است که این کار با همکاری ستاد ویژه  اهر     

مترمربع   1200مترمربع فضای کارگاهی و    6180نامه آغاز شده و تاکنون  براساس تفاهم  92توسعه فناوری نانو از سال  

 فضای اداری احداث و در اختیار واحدهای فناور نانویی قرار گرفته است.  

این مرکز در سال های اخیر در راستای فراهم نمودن بستر مناسب به منظور حمایت از محصوالت دانش بنیان و رونق       

های توسعه یافته  ها و حضور شرکتتوسعه فعالیتاین اقدامات موجب    های موثـری برداشته است کهتولیدات داخلی گام

در مرکز رشد گردید که در همین خصوص در آبان ماه درخواست اخذ مجوز ایجاد پارک علم و فناوری را به وزارت علوم  

 باشد. ارائه نمودیم که در مراحل بررسی می
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هایمستقردرمرکزرشدواحدهاوهسته-1-7جدول

ف
دی
ر



 نام
واحد/شرکت/مؤسسه

وضعیت
 زمینه1حقوقی

 نامونامخانوادگی2شمارهوتاریخثبتتخصصیفعالیت
مسئول/مدیرواحد

 نوعفعالیت
دانشایدهمحوری/طرح3درمرکزرشد

بنیان
1212345

 * * * * * وحید فرشید  344076/11/87-21 برق والکترونیک   *تمدنپویایمداربسته1

 های نظارت تصویری  دوربین 
و کنترلی دید در شب و نیز  

 برد باال    هایدوربین 
 زنیو چهره 

- 

 * * * * * پور رضا غالمی  21/4/93  -4295 نانو فناوری   *فراذوبخالء2
ساخت دستگاه    طراحی و

   گری تحتذوب و ریخته
 گاز خنثی با قوس الکتریکی 

* 

 * * * * * محمد مهدی ایزدپناه  6/11/86  -316951 مکانیک   *سروهیدرولیکپویا3
طراحی و ساخت شیرهای  

سلونوئیدی مبتنی بر  
 استانداردهای هوایی

* 

 طراحی و ساخت بالگرد   * * * * * مجید دهقان  442219/5/92-5 هوافضا   *فاتحآسمانشریف4
 * بدون سرنشین 

 حمیدرضا   28/3/93  -455987 نانو فناوری   *امینآسیافناورپارس5
 طراحی و ساخت آسیاب   * * * * * کمال آبادی فراهانی 

 * گلوله ای سیارهای 

 * * * * * خوش رسول لسان  29/7/91  -429398 نانو فناوری   *بسپارپیشرفتهشریف6
تولید صنعتی بسته بندی  
پلیمری پیشرفته با کاربرد  

 آنتی باکتریال 
* 

 ایجاد نانو فناوری   * * * * * حسن علم خواه  16/7/93  -461568 نانو فناوری   *فناورانسختآرا7
 * های سخت صنعتیپوشش 





1
ثبتنشده-2ثبتشده-1
برایمؤسساتموجود2
دستاوردهایتحقیقاتیفعلیتجاریسازی-5بازاریابیوجذبمشارکتمالی-4تولیدمحصولنمونه-3طراحیمحصولنمونه-2کسبدانشفنی-31
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هایمستقردرمرکزرشدواحدهاوهسته-1-7جدولادامه

ف
دی
ر



 نام

واحد/شرکت/مؤسسه

وضعیت

 زمینه1حقوقی

تخصصیفعالیت
2شمارهوتاریخثبت

 نامونامخانوادگی

مسئول/مدیرواحد

 نوعفعالیت

ایدهمحوری/طرح3درمرکزرشد
دانش

بنیان
1212345

8
پیامآوران

فناوریفردانگر
 * * * * * بهاره کاویانی  18/1/86  -293309 نانو فناوری   *

ساخت واحدهای حذف  
آب آشامیدنی    آالینده های  

 و صنعتی 
* 

 * * * * * رضا افراز  27/8/87  -333453 برق   *ارتباطاتموجبرشهاب9
 طراحی و ساخت  

 زمین رادار نفوذ در  
* 

 * * * * * احمد عرفان منش  11/3/94  -473357 زیست فناوری   *دامطبکوشان10
ای  تولید واکسن دو گانه

استرکوکوریس/الکتوکوکوریس  
 ماهی

 * 

 * * * * * عباس فرازمند  13/2/91  -423649 زیست فناوری   *پارسآبفناوران11
 های تصفیه زیستی  تولید پکیچ

 های نوین با استفاده از فناوری
 * 

 * * * * * غروی کاشانی سیده وحیده  23/9/91  -23814 صنایع شیمیایی  *سدریندارویالبرز12

سازی روش تهیه انبوه مواد  بهینه
ضد اکسایش از منشاء گیاهان  

دارویی جهت پایدارسازی  
 های غذایی مکمل

 * 

 * * * * * حمیدرضا پرویزیان  31/6/82  -209454 برق   *هوشمندنمایهافراز13
طراحی و تولید سیستم پرتابل  

 *  ثبت تخلفات سرعت لیزری 

14

هایتوسعهفناوری

پیشرفتهموادنانو

فناوریساختارنماد

 * * * * * محسن عسکری پیکانی  22/10/88  -363972 نانو فناوری   *
 تولید الکترود توپودری با  
 فناوری نانو جهت ارائه  
 خدمات سخت پوشی 

 * 







 

125 

 

9913گزارش عملکرد سال  های علمی و صنعتی ایرانسازمان پژوهش   



هایمستقردرمرکزرشدواحدهاوهسته-1-7جدولادامه

ف
دی
ر



 نام

واحد/شرکت/مؤسسه

وضعیت

 زمینه1حقوقی

تخصصیفعالیت
2شمارهوتاریخثبت

 نامونامخانوادگی

مسئول/مدیرواحد

 نوعفعالیت

ایدهمحوری/طرح3مرکزرشددر
دانش

بنیان
1212345

 * * * * * مجید کرچی  30/5/90  -411257 برق   *ماننیکطراحانسروش15
طراحی و ساخت انواع شارژ  

 کنترلر خورشیدی 
* 

  * * * * احمد عبدالمالکی  9/8/94  -481424 مکانیک   *کنترلابزاردقیقکهربا16
طراحی، ساخت و تولید  
 سلونوئید و الکترومگنت 

- 

17
زیستپاالیشگاه

ریزجلبکقشم
  * * * * نژاد قاسم گل 5/5/93  -4447 زیست فناوری   *

ها و  کشت ریز جلبک
 استخراج مواد مؤثر  

 موجود در آنها 
* 

 * * * * * محمد سلماسی 22/6/88  -363286 تجهیزات پزشکی   *فنیارطبپرسین18
 طراحی و ساخت هولتر  
 مانیتورینگ ضربان قلب

- 

 * * * * * امیر حسام آقایی قهی 25/3/91  -427144 صنایع شیمیایی  *شمیمشریف19
 های صنعتی  تصفیه پساب

 به روش الکتریکی 
* 

  * * * * سید حسین علوی لواسانی  22/4/94  -475594 برق   *بسامدافرازسیستم20

طراحی و ساخت رادار  
مونوپالس صنعتی جهت  

 گیری سرعت، فاصله  اندازه 
 و زاویه چند هدف  
 به صورت همزمان 

* 

21
فناوریموتور

ژنراتورساحلارس
 * * * * * مهدی احمدی  19/4/87  -151 برق   *

 طراحی، مهندسی معکوس  
و ساخت انواع موتور و ژنراتور  

 با سطح تکنولوژی باال 
* 
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هایمستقردرمرکزرشدواحدهاوهسته-1-7جدولادامه

ف
دی
ر



 نام

واحد/شرکت/مؤسسه

وضعیت

 زمینه1حقوقی

تخصصیفعالیت
2شمارهوتاریخثبت

 نامونامخانوادگی

مسئول/مدیرواحد

 نوعفعالیت

ایدهمحوری/طرح3درمرکزرشد
دانش

بنیان
1212345

 * * * * * سید مهدی زرگر نتاج  2/2/94  -471387 فناوری اطالعات   *ساینااندیشانسبز22
اندازی شبکه  راه   

 همراه سالمت 
- 

23
پدیدهزیستی
نانوفناوری

  * * * * فرهاد بخشی 17/1/95  -489652 نانو فناوری   *
 تولید نانو فناوری پودر  
 ترمیمی بافت سخت 

* 

 * * * * * تقی اشرفی 9/11/95  -505079 برق   *ماشینپارستسال24
 ساخت دستگاه کاهنده  
 سرعت الکترومغناطیسی 

- 

25
سازانافزایه

سیمانحفاری
 * * * * * جعفر رمضانی  10/4/92  -439538 صنایع شیمیایی  *

 فرموالسیون و تولید  
 های سیمان چاه نفت افزایه 

- 

26
موادشیمیائیتولیدی

نانوفناوریشیمی
نوینایرانیان

 * * * * * محمود زیارتی 8/6/95  -497511 صنایع شیمیایی  *

تولید مواد نانو فناوری سایز  
ها از  مورد استفاده در باتری 

قبیل سولفات باریم، دی  
 سولفید آهن و .. 

* 

27
ممکنسازان
حکمتپارس

 * * * * * ادیبیرضا   25/11/94  -487278 مکانیک   *
ساخت قطعات دقیق  

 موتورهای توربینی 
- 

28
مهندسیعصر
صنعتاعال

 * * * * * پویا باهمت  7/7/93  -461091 مکانیک   *
سازی ساخت و  بومی 
سازی تجهیزات  تجاری 

 پیشرفته تاپ درایو حفاری 
* 

29
مهندسیتوسعه
انرژیشهرپایدار

 * * * * * جهاندیده گل تپه احد   6/9/89  -390835 برق   *

طراحی، ساخت، تولید و  
سازی مولدهای مقیاس  تجاری 

 کوچک تولید همزمان برق  
 CHPو حرارت  

* 
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هایمستقردرمرکزرشدواحدهاوهسته-1-7جدولادامه

ف
دی
ر



 نام

واحد/شرکت/مؤسسه

وضعیت

 زمینه1حقوقی

تخصصیفعالیت
2شمارهوتاریخثبت

خانوادگینامونام  

مسئول/مدیرواحد

 نوعفعالیت

ایدهمحوری/طرح3درمرکزرشد
دانش

بنیان
1212345

  * * * * خسرو افشار  22/10/86  -315285 تجهیزات پزشکی   *ایرانیانتجهیزسینا30
طراحی و ساخت اره و دریل  
 جراحی ارتوپدی، نروسرجری  

 و قلب و عروق هوشمند 
- 

 * * * * * محمدجعفر صابر  16/12/82  -1465 مواد   *صنایعجوشارکان31
 اجرای تخصصی  

 های مهندسی جوش 
* 

 * * * * * نسیم غالم شهبازی  13/11/88  -39608 نانو فناوری   *نانوفناوریتارپاك32
 نانویی با استفاده تولید ماسک 

 از نانو الیاف و بهبود  
 خواص نفوذپذیری 

* 

 * * * * * جالل جعفری  20/7/93  -461760 تجهیزات پزشکی   *پرنیانگسترپرتوسنج33
 طراحی و ساخت لیزر  

 دیود جهت حذف موهای زاید 
* 

 * رو طراحی و ساخت ویلچر پله  * * * * * چیفتوره فرهاد   26/9/84  -261604 تجهیزات پزشکی   *فهمالکترونیک34

  * * * * بهرام ابوالمعالی  22/2/93  -26783 برق   *ابرگانالبرز35
ساخت تجهیزات روشنایی  

 سطوح پروازی فرودگاه  
 )ناوبری بصری( 

* 

 * * * * * علی امیری  19/11/90-421913 مواد   *بسافنآوراننصیر36
توسعه خط طراحی و تولید  
 سامانه پردازش پالسمایی  

 تحت خال 
* 

37
افزایهفرایند
شیمیکربونام

 * * * * * رضا میرزائی  11/5/91  -472 صنایع شیمیایی  *

افزایش سطح داخلی لوله  
پوشش یافته با ماده ضد  

خوردگی در عملیات پیگ  
 رانی با کمک مواد پلیمری 

- 
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هایمستقردرمرکزرشدواحدهاوهسته-1-7جدولادامه

ف
دی
ر



 نام

واحد/شرکت/مؤسسه

وضعیت

 زمینه1حقوقی

تخصصیفعالیت
2شمارهوتاریخثبت

 نامونامخانوادگی

مسئول/مدیرواحد

 نوعفعالیت

ایدهمحوری/طرح3درمرکزرشد
دانش

بنیان
1212345

 * * * * * علی اکبر میرزایی صبا 3/12/94  -487690 تجهیزات پزشکی   *آوررباتیکتحركفن38
های تولید سیستم   

 رباتیک توانبخشی 
* 

39
مؤسسهخدمات

فناوریتابازار
 * * * * * رضا ایجادی  - نانو فناوری   *

سازی محصوالت و  صنعتی
 تجهیزات فناوری نانو فناوری 

* 

40
 دانشمحورتبدیل

خودرویامیری
 * * * * * فرشید امیری  19/4/97-  6790 مکانیک   *

طراحی و تولید عملگرهای  
پیشرفته کروز کنترل و کالچ  

اتوماتیک خودرو  با روش  
 مهندسی معکوس 

* 

 * * * * * نادر نادری  15/10/83  -237986 صنایع شیمیایی  *فناوراننانومقیاس41
سازی محصوالت پلت  صنعتی

الکتروریسی  فرم تکنولوژی  
 )نانو الیاف( 

* 

  * * * * شروین امیری  6/10/95  -499893 برق   *پایشگرانجوباال42
ارتقای سطح آمادگی فناوری  

 رادیوسوند دیجیتال 
* 

 * رادیویی   VHFساخت رادیو   * * * * * اصغر جعفری علی 20/2/88  -346415 برق   *بکرپارتخاورمیانه43

44
مهندسیتوان

گسترساینا
  * * * * مصطفی قربان حسینی 11/3/93  -455050 مکانیک   *

های  طراحی و ساخت تکنیک 
 گیری اپتیکی پیشرفتهاندازه 

- 

  * * * * مجید عامری  21/12/96  -524396 صنایع شیمیایی  *جویابهنود45
تحقیق و توسعه و تضمین 

 سالمت مواد غذایی
- 
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هایمستقردرمرکزرشدواحدهاوهسته-1-7جدولادامه

ف
دی
ر



 نام

واحد/شرکت/مؤسسه

وضعیت

 زمینه1حقوقی

تخصصیفعالیت
2شمارهوتاریخثبت

 نامونامخانوادگی

مسئول/مدیرواحد

 نوعفعالیت

ایدهمحوری/طرح3درمرکزرشد
دانش

بنیان
1212345

 * * * * * نما علی مه 4/10/92  -447577 تجهیزات پزشکی   *مدیساآرمانتجهیز46
طراحی و ساخت  

 های ارزیابی  سیستم
 و آنالیز بیومکانیکال پا 

* 

47
 گسترشکاربرد

باریکهالکترون
 * * * * * احمدرضا محمد  24/11/94  -2177 مواد   *

سازی شتاب دهنده  بومی 
 خطی الکترون باند 

* 

 * * * * * مهدی نورس فرد  29/8/89  -389887 صنایع شیمیایی  *فرآیندآزمابهینه48
 کالیبراسیون تجهیزات  

 خاص آزمایشگاهی 
* 

 * * * * * سید یاسر دریاباری  5/10/96  -520650 صنایع شیمیایی  *وراپلیمرپیشرو49
تولید نانو فناوری کامپاند  

کاهنده شیرینکیج  
 پالستیک محصوالت تزریق  

* 

 * * * * * بابک اکبری  19/3/95  -493171 مواد   *المانصنعتسیستم50
 تولید زیر پایه  

 سرامیکی کاتالیست 
* 

 * * * * * ابوالفضل همتی 7/4/89  -378245 مکانیک   *نیکاکمپرسور51
 طراحی و ساخت قطعات  

کمپرسورهای رفت و  
 برگشتی

* 

52
مشاورآزمای

ایرانیاننفت
 * * * * * مرتضی بقایی شهریور  3/3/91-426417 صنایع شیمیایی  *

 ایجاد یک روش کارآمد  
به منظور سولفورزدائی  

 اکسایشی عمیق  

 گازوئیل و نفت سفید 

* 
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هایمستقردرمرکزرشدواحدهاوهسته-1-7جدولادامه

ف
دی
ر



 نام

واحد/شرکت/مؤسسه

وضعیت

 زمینه1حقوقی

تخصصیفعالیت
2شمارهوتاریخثبت

 نامونامخانوادگی

مسئول/مدیرواحد

 نوعفعالیت

ایدهمحوری/طرح3درمرکزرشد
دانش

بنیان
1212345

 * * * * * ابراهیم حشمت دهکردی  4/11/96-522109 مواد   *گرانیکتاسامانپایش53
ساخت الکترودهای تیتانیوم  

پوشش برپایه نانو  با  
 های اکسیدی تیوب

- 

 * * * * * محمدرضا احمدیان  23/10/96-521463 مواد   *آوایکتاسامانهنوین54

طراحی و ساخت ویلچر  
 سبک وزن فعال موسوم  
 به کربوران با استفاده  

 از الیاف کربن 

* 

 * * * * * شعرباف صبورا رحیمی   8/10/96-251371 برق   *کاوشمکانیزهفناور55
طراحی و ساخت ربات  

 بازرسی خطوط لوله 
* 

  * * * * سید علیرضا عسکریانی  26/7/94-527297 مواد   *فنونسیماسپید56
 های  تولید مفتول 

 فوق نازک از فلزات خاص 
* 

  * * * * غزاله نجفی 30/6/90-414412 صنایع شیمیایی  *رزاکسیرسیما57

استخراج مواد مؤثره از  
ها و تهیه ریزجلبک 

های گیاهی جهت  روغن 
 مصارف دارویی،  

 آرایشی بهداشتی و  

* 

 * * * * * علیرضا صفریزدی  16/8/63-54127 مکانیک   *رخشسرخ58
 طراحی و ساخت  

 های صنعتی ربات 
* 

 * * * * * احمد رشید  29/7/82-210790 برق   *ریزسازگارانتکین59
و    RTUطراحی و ساخت  

بریر و ساخت قطعات  
 سیستم مانیتورینگ و اسکادا 

* 
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هایمستقردرمرکزرشدواحدهاوهسته-1-7جدولادامه

ف
دی
ر



 نام

واحد/شرکت/مؤسسه

وضعیت

 زمینه1حقوقی

تخصصیفعالیت
2شمارهوتاریخثبت

 نامونامخانوادگی

مسئول/مدیرواحد

 نوعفعالیت

ایدهمحوری/طرح3مرکزرشددر
دانش

بنیان
1212345

 * * * * * امیر اسمعیلی ابهریان  8/3/87-236426 برق   *رویالصنعتسامانه60
طراحی و ساخت سامانه  

کنترل الکترونیکی توربوجت  
 های هوایی و فضایی سامانه 

* 

 * * * * * مصطفی بهمن آبادی  4/8/95-502362 تجهیزات پزشکی   *توسعهسالمتامیرکبیر61
طراحی و ساخت دستگاه  

فرکانس درمانی  
 بیورزونانس( )

- 

  * * * * محسن جعفری  5/4/90-418 مکانیک   *آکسفرآیند62
 طراحی و ساخت دستگاه  

 - تست جعبه فرمان 

 * * * * * بصام محمد امین   17/6/92-443246 تجهیزات پزشکی   *نگارتجهیزامینپرتو63
طراحی و ساخت دستگاه  

برداری سه بعدی مبتنی  تصویر 
 بر فلورسانس القایی لیزری 

* 

 * * * * * حسین سحابی روشن  14/6/89-384843 برق   *مکانپردازرایمند64
دقیق   GNSSگیرنده کاربر  
 * برداری نقشه

 * * * * * فرهاد طاهری  6/10/84-511044 نانو فناوری   *آژینهابزارپارس65
 تولید ماسک پزشکی و  

های پیشرفته  دستکش 
 صنعتی 

* 

66
آمایشراهمیهن

)آرامیکو(
 * تولید کک سوزنی  * * * * * عبدالحسن مهنما  13/5/88-354566 مواد   *

 * * * * * علی صادقی دعوتی 18/12/89-399622 برق   *سامانهصنعتطاها67
های  انواع سامانه 

 * الکترواپتیکی 

ساخت کمپرسورهای   * * * * * پور میالد باالخان  26/3/94-474114 مکانیک   *آرارادآرتا68
centrifugal 

- 
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هایمستقردرمرکزرشدواحدهاوهسته-1-7جدولادامه

ف
دی
ر



 نام

واحد/شرکت/مؤسسه

وضعیت

 زمینه1حقوقی

تخصصیفعالیت
2شمارهوتاریخثبت

 نامونامخانوادگی

مسئول/مدیرواحد

 نوعفعالیت

ایدهمحوری/طرح3درمرکزرشد
دانش

بنیان
1212345

 *  *  *  *  *  مجتبی عالقه بند راد  22/7/86-307729 برق   * رویالتوسعهپایدار69
 تولید محصوالت  
 *  الکترونیکی چاپی 

  *  *  *  *  مهدی منشی زادگان  18/7/94-5675 نانو فناوری   * پلیمرایرانیاننانوغشاء70
 ساخت محصول  
 - فیلتر سر سرنگی 

71
سازانبهینه

صنعتتأسیسات
 *  *  *  *  *  مهدی جمالی 13/8/83-233670 مکانیک   * 

 های استاندارد  آزمون

 *  های گرمایشی سیستم

 - تولید مواد تست مایع نافذ    *  *  *  داوود صادقی فاتح  25/10/97-536531 مواد  * آرکاتاوشیمی72

  *  *  *  *  ابوالقاسم دولتی  10/4/90-407937 نانو فناوری   * شریفنانوپارس73
تولید محصوالت محلولی مانند  

 های نانو و  شوینده
 مالت آب گریز 

 * 

   *  *  *  بهرام قنبری  1/10/97 -535098 صنایع شیمیایی   * همایماندگارانرژی74

اندازی آزمایشگاه و ارزیابی  راه
های رسوب واکس و  بازدارنده

هیدرات برای استفاده در  
 خطوط انتقال نفت و گاز 

 * 

 *  *  *  *  *  پور صابر قاضی 7/2/98 -540376 نانو فناوری   * پوشاكنانوپیشرو75
تولید پوشاک با مواد نانو با  

باکتریال، ضد لک،  خواص آنتی 
 ضدچروک و ضد امواج 

- 

76
هایپادپوشش

حرارتآزماتک
 *  تولید پوشش پالتین آلومیناید   *  *  *  *  کوروش شیروانی  29/11/96 -523132 مواد  * 
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هایمستقردرمرکزرشدواحدهاوهسته-1-7جدولادامه

ف
دی
ر



 نام

واحد/شرکت/مؤسسه

وضعیت

 زمینه1حقوقی

تخصصیفعالیت
2شمارهوتاریخثبت

 نامونامخانوادگی

مسئول/مدیرواحد

 نوعفعالیت

ایدهمحوری/طرح3درمرکزرشد
دانش

بنیان
1212345

77

مهندسیارتباط
پیشروفن
پویاپارسیان

 * * * * * نادر قدیمی 26/5/86-301223 برق   *
 طراحی و ساخت رادار برد  

 کوتاه طیف گسترده 
* 

 * * * * * احمد اقتصادی بهرامی  30/8/81  -1450 مکانیک   *پشتیبانیفنیاویاکیش78
طراحی و ساخت موتور  

  90توربوشفت و توربوپراپ  
 اسب بخار 

* 

 - تولید پتاسیم تترا اگزاالت   * * * * علیرضا بیات  27/2/83  -223073 مواد   *توسعهانرژیخاورمیانه79

  * * * * حمیدرضاابراهیمی 19/12/92 -451435 برق   *داتامفناورآروین80
طراحی و ساخت دوربین  
 کابلی اتوماتیک )شرکت  

 رامین مهر گستر( 
= 

81

هایتوسعهفناوری

نانوفناوریو

میکروالکترونیککران

 * * * * * حیدرعلی محمدرضا   21/7/98-548699 برق   *

طراحی و ساخت سامانه  
تصویربرداری الپاراسکوپی  
 )منبع نور سرد، هد دروبین  

 و بخش پردازشگر( 

* 

  * * * * دکتر رضا ریاحی فر 19/5/98  -545431 مواد   *پارتیانباترینوین82
 تولید مواد اولیه باتری  

لیتیوم یون و دانش فنی  
 ساخت باتری 

- 

  * * * * سید حسین موسوی  17/7/97  -532397 مکانیک   *فناوریآرمیتازیست83

 طراحی و ساخت دستگاه  
آزمونگر و تست متعلقات  

 های هوایی  سازمانه 
 و تجهیزات پیشرفته صنعتی

* 
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هایمستقردرمرکزرشدواحدهاوهسته-1-7جدولادامه

ف
دی
ر



 نام

واحد/شرکت/مؤسسه

وضعیت

 زمینه1حقوقی

تخصصیفعالیت
2شمارهوتاریخثبت

 نامونامخانوادگی

مسئول/مدیرواحد

 نوعفعالیت

ایدهمحوری/طرح3درمرکزرشد
دانش

بنیان
1212345

  * * * * محمد مهدی درخشانی  6/6/96  -514304 برق   *فناورانسپهرانموتور84
طراحی، ساخت و تولید  
الکتروموتور سنکرون  

 ربای دائم آهن 
* 

 * * * * * آرش حقی  4/4/92  -439070 برق   *آنیلصنعتپیشرو85

تولید تجهیزات ابزاردقیق  
هوشمند )شامل فلومترهای  
الکترومغناطیسی هوشمند و  

های دیجیتال و  فشارسنج
های انتقال اطالعات  سیستم

GSM/GPRS ) 

* 

  * * * * راضیه رعایایی 8/11/87  -341778 صنایع شیمیایی  *آریامحیطهیرسا86
اندازی آزمایشگاه  راه   

محیط زیست  معتمد  
= 

 = تولید محصوالت پروبیوتیک   * * * * محمدعلی صمدیان  16/8/95-500998 زیست فناوری   *آریانزیستشیمی87

   * * * علی عسکری  4/2/97  -44743 کشاورزی   *نوینتجهیزآساندوش88
طراحی و ساخت دستگاه  

شستشو و خشک کن پستان  
 قبل از شیردوشی   گاو

= 

89
دانشپژوهانانرژی

تهویهگستر
   * * * کیوان سیدی نیاکی 30/1/91-422929 مکانیک   *

 مرکز تحقیقات و آزمون  
 های تهویه مطبوع سیستم

= 

90
سازیآبصنایعپمپ

رواناتركشمال
 * * * * * یوسف جعفری  7/12/85-3205 مکانیک   *

سازی و  توسعه فناوری، تجاری 
 های عمودی و  تولید پمپ 

 کنهای آب شیرین پمپ 
= 
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هایمستقردرمرکزرشدواحدهاوهسته-1-7جدولادامه

ف
دی
ر



 نام

واحد/شرکت/مؤسسه

وضعیت

 زمینه1حقوقی

تخصصیفعالیت
2شمارهوتاریخثبت

 نامونامخانوادگی

مسئول/مدیرواحد

فعالیتنوع  

ایدهمحوری/طرح3درمرکزرشد
دانش

بنیان
1212345

91
 گروهپژوهشیوصنعتی

G-MOTOR
 21/10/98  -552959 برق   *

 سید امیر فربد  
 حسینی آفتابدری 

* * * *  
ساخت و تولید موتورهای  

DC   براشلس 
= 

 * * * * * سید نوید حیدری  10/8/93  -462748 مکانیک   *سامانهرونقفروشرازق92

طراحی و ساخت انواع  
 ساز  های شبیه دستگاه 

 رانندگی خودروهای  

 سبک و سنگین 

* 

برهای تخصصیتولید لکه   * * * * سعید معصومی 18/11/95-505612 نانو فناوری   *شیمیفناورآروشا93  * 

  * * * * مجتبی خادم  - کشاورزی   *پرورشگلخادم94
 تکثیر گیاهان زیستی 
 به روش کشت بافت 

= 

  * * * * انور شلماشی  6/1/96  -507906 صنایع شیمیایی  *ابزارواکسنروناك95
تولید آلومینیوم آمونیوم  

 سولفات در مقیاس  
 نیمه صنعتی 

= 

   * * * سپیده خاموشی  31/1/94-4824 کشاورزی   *رویانکشتیاخته96
 تولید و تکثیر  

 گیاهان زینتی، باغی و دارویی
= 

97
سامانهایمنگستر

هوشمند
   * * * میثم رادمنش  17/3/94  -541611 مکانیک   *

طراحی و ساخت ربات  
 متحرک خود مختار دریایی

* 

  * * * * اسماعیل گنجه 13/10/89  -393619 مواد   *آرتینهصنعتپرتو98
 ساخت کوره تابشی  

 مادون قرمز 
* 
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هایمستقردرمرکزرشدواحدهاوهسته-1-7جدولادامه

ف
دی
ر



 نام

واحد/شرکت/مؤسسه

وضعیت

 زمینه1حقوقی

تخصصیفعالیت
2شمارهوتاریخثبت

 نامونامخانوادگی

مسئول/مدیرواحد

 نوعفعالیت

ایدهمحوری/طرح3درمرکزرشد
دانش

بنیان
1212345

   * * * بهزاد ترابی  21/12/98-555998 صنایع شیمیایی  *پارساکسیرسبزآرون99

های  تو لید عرقیات و عصاره 
گیاهان معطر و دارویی با  
خلوص و کیفیت ممتاز با  

های نوین  استفاده از روش 
 جداسازی 

= 

 * * * * * سید جواد مرتضوی  29/8/89-390035 مکانیک   *بهپوفناورینوین100
 طراحی و ساخت  

 دستگاه توزین مولتی هد 
* 

 * * * * * فرشته سادات طباطبایی قمی  6/2/99  -557038 نانو فناوری   *پویافناورانیسان101
طراحی و ساخت دستگاه  

 تصفیه و ضدعفونی کننده هوا 
* 

    * * داوود زارع  21/3/99  -559471 زیست فناوری   *شرکتشاپركآبی102

تولید پودر پروبیوتیک قابل  
استفاده در محصوالت غذایی  

با تمرکز برایمنی بخشی  
 بیماری های ویروسی 

- 

 * * * * * مهدی شفیعی قاسمی  20/12/90  -422434 نانو فناوری   *پردازانظهورشریفآتیه103
 های   طراحی و ساخت پکیج

 الکترولیز آب دریا 
* 

 * * * * * فرهاد فارغی  1/3/97  -526576 صنایع شیمیایی  *ریننمونهآزمایمادآ104

اندازی شبکه آزمایشگاهی  راه 
در زمینه محیط زیست، 
صنایع غذایی، آرایشی و  

 دارویی 

* 

 * * * * * سعید  نصیری  27/9/86  -312569 زیست فناوری   *شرکتآریامبناتشخیص105
های  طراحی و تولید تست 
تشخیصی سریع  

 ایمونوکروماتوگرافی 
* 
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9913گزارش عملکرد سال  های علمی و صنعتی ایرانسازمان پژوهش   



هایمستقردرمرکزرشدواحدهاوهسته-1-7جدولادامه

ف
دی
ر



 نام

واحد/شرکت/مؤسسه

وضعیت

 زمینه1حقوقی

تخصصیفعالیت
2شمارهوتاریخثبت

 نامونامخانوادگی

مسئول/مدیرواحد

 نوعفعالیت

ایدهمحوری/طرح3درمرکزرشد
دانش

بنیان
1212345

106
 شرکتتأمین

تجهیزاسپیناس
 * MBRسازی فرآیند  بومی  * * * * * احمد رحیمی 28/2/99  -439275 صنایع شیمیایی  *

107
شرکتنانو

مبتکرسیمرغ
 * * * * * امیر میرزاجانی  30/1/94  -471186 صنایع شیمیایی  *

سنجی، انجام مطالعات امکان 
بندی، انتخاب، و سنتز  دسته

پلیمر مناسب مورد استفاده  
در خطوط انتقال گاز به  

 منظور جلوگیری 
 از انسداد خطوط 

- 

   * * * منوچهر اقبال  25/8/83  -234256 تجهیزات پژشکی   *شرکتجهانطبدرمان108
های  ایجاد آزمایشگاه آزمون 

نشتی و خوردگی    فشار،
 تجهیزات پزشکی 

- 

 * * * * * حمید اسدی زاده  22/6/90  -412434 صنایع شیمیایی  *کاوشفرآیندشیمی109
 ساخت ماده اولیه  
 دارویی توپیرامات

- 

   * * * رامین خدام  --  تجهیزات پزشکی  * -110
 طراحی و ساخت  

 های شفاف ماسک 
- 

111
آرازشرکت

پیشگامپارسی
   * * * زهرا صحرایی  19/6/97 -531282 صنایع شیمیایی  *

 های  تولید فرآورده 
 داروهای گیاهی

- 

 * * * * * مهدی هاشمی  2/8/90  -416894 نانوفناوری   *شرکتخالپوشانفلز112

 

* 



های  طراحی و ساخت سیستم
فرآوری مواد پیشرفته و  

دهی های پوششسیستم  
در خال    
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9913گزارش عملکرد سال  های علمی و صنعتی ایرانسازمان پژوهش   



هایمستقردرمرکزرشدواحدهاوهسته-1-7جدولادامه

ف
دی
ر



 نام

واحد/شرکت/مؤسسه

وضعیت

 زمینه1حقوقی

تخصصیفعالیت
2شمارهوتاریخثبت

 نامونامخانوادگی

مسئول/مدیرواحد

 نوعفعالیت

ایدهمحوری/طرح3درمرکزرشد
دانش

بنیان
1212345

 * * * * * سید محمدحسین طباطبایی 9/9/93  -464255 تجهیزات پزشکی   *شرکتنفسیارطب113
 مانیتورینگ  

 گازهای بیمارستانی 
* 

114
 شرکتکنترل

فرآیندپاسارگاد
 * * * * * سید مهدی حمیدزاده  10/9/83  -235712 برق   *

های  ساخت دستگاه 

نگاری  سنجی و طیفطیف

 ایکس، آلفا و بتا گاما،  

* 

   * * * محمد جعفر موسوی  25/5/99  -653235 صنایع شیمیایی  *شرکتدناکاتالیست115
 های ساخت کاتالیست 

  EO FCC , 
- 

116
شرکتسپنتا

پلیمرشریف
 * ساخت فیلترهای غشایی   * * * سینا مالکی  4/4/92  -438898 صنایع شیمیایی  *

   * * * محمد آشوری  1275 صنایع شیمیایی  *هستیآریاشیمی117
 تولید ساپروپترین به عنوان 

 ماده اولیه دارویی
* 

    * * سید مهدی لطیفی - صنایع شیمیایی * -118
تولید محصوالت با ارزش  

 افزوده باالی پایه آلومینایی  

 های نوآورانه با استفاده از روش 
- 

119
 شرکتبرقو

پردیسانانرژیمبین
 * * * * * سید مهدی علوی  25/9/97  -535161 مکانیک   *

 طراحی و ساخت  

 موتورهای احتراق  
 داخلی پیستونی 

* 

  * * * * خشایار رشیدی  20/1/98  -1956 صنایع شیمیایی  *شرکتسروشمانافارمد120
های دارویی و  سنتز مولکول 

 واکنشگرهای شیمیایی
* 
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9913گزارش عملکرد سال  های علمی و صنعتی ایرانسازمان پژوهش   



هایمستقردرمرکزرشدواحدهاوهسته-1-7جدولادامه

ف
دی
ر



 نام

واحد/شرکت/مؤسسه

وضعیت

 زمینه1حقوقی

تخصصیفعالیت
2شمارهوتاریخثبت

 نامونامخانوادگی

مسئول/مدیرواحد

 نوعفعالیت

ایدهمحوری/طرح3درمرکزرشد
دانش

بنیان
1212345

   * * * آرین عقیلی 3/10/97  -535422 زیست فناوری   *پرتقالشرکتشتابنده121
های   طراحی و تولید سوش  

 *  باکتریایی بومی پروبیوتیک

  * * * * محمد تقی فتحی  27/8/98  -550323 زیست فناوری   *شرکتواریانفارمد122
دانش فنی و تکنولوژی  

رسانی در  های نوین داروسامانه  
 ضدسرطان حوزه داروهای  

 * 

123
هایشرکتریزسامانه  
سبزآینده

   * * * فرشاد برازنده  19/11/94  -486948 برق   *
 طراحی و ساخت محصوالت  

 *  memsبر پایه سنسورهای  

 * * * * * سبحان اردکانی  30/2/83  -2297 مکانیک   *شرکتفراسنجشصبا124
گیری و طراحی  اندازه  

 *  های سیاالتی سیستم

 - های تخمیری و سرکه تولید دوغ    * * حنانه کره ئی  --  زیست فناوری  * -125

    * * ملیحه صفوی  24/4/99  -561337 زیست فناوری   *ماهانکاسپینجاوید126
 تولید ماسک و کرم بر 

 - اساس فرآوری ترکیبات دریایی 

   * * * اسبری شیوا   20/1/93  -452634 زیست فناوری   *شرکتبرناکیانرستا127
 های  تولید نانو پچ

 *  جایگزین پوستی

128
 شرکتپلیمرگستر

فرتاكپارس
   *  *  *  حمیدرضا مهدوی  2/11/97  -536820 نانو فناوری   * 

تولید غشاء الیاف توخالی  
 پلیمری )هالوفایبر( 

 * 
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9913گزارش عملکرد سال  های علمی و صنعتی ایرانسازمان پژوهش   



هایمستقردرمرکزرشدواحدهاوهسته-1-7جدولادامه

ف
دی
ر



 نام

شرکت/مؤسسهواحد/

وضعیت

 زمینه1حقوقی

تخصصیفعالیت
2شمارهوتاریخثبت

 نامونامخانوادگی

مسئول/مدیرواحد

 نوعفعالیت

ایدهمحوری/طرح3درمرکزرشد
دانش

بنیان
1212345

 * * * * * سیدعلی مؤذن  23/8/98  -7645 برق   *شرکتصدراآتیهماهور129
تولید تجهیزات  ساخت و  

پیشرفته حوزه معدن )حفاری  
 و سنگ شکن پالسمایی( 

* 

130
شرکتنانوحسگرهای

هوشمندلوتوس
   * * * میالد قارونی  8/3/98  -541881 نانو فناوری   *

 های  ساخت دستگاه 
 نانو فبریکیشن 

* 

   * * * محمدعلی باقریان  - نانو فناوری  * -131
سازی  شتابدهی در ذخیره   

 های لیتیومی( انرژی )باتری 
- 

   * * * شکوه خلیلی فرد - نانو فناوری  * -132
 شتابدهی فرآیند توسعه  

 سازی نانو مواد و تجاری 
- 

   * * * سید عبدالمجید خادم  25/1/99  -556652 مواد   *شرکتنانوآزمونتجهیز133
 تولید سیال  

 فلورسنت مغناطیسی  
* 

134
 شرکتآكزدا

نوسازافرازآریا
   * * * سید امیر آذرمهر  7/4/97  -7622 مواد   *

های نانو کامپوزیت  پوشش 
NI-P-PTFE و     NI-P-

AL2O  3  مورد استفاده در
 شیرآالت صنعتی 

 در صنایع نفت وگاز

- 

135
شرکتتدبیرگران

تأمینکیمیا
 * * * * * رزاقیصادق   2/2/92  -437667 مکانیک   *

 طراحی و ساخت پهپاد بال  
 ثابت عمود پرواز 

* 

136
 شرکتکیمیا

توسعهصنعتبهتا
 * * * * * آبادی سعید لک علی  23/9/97  -534706 کارگزار   *

 کارگزار در زمینه ایجاد  
 ارتباط با کشور چین 

- 
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9913گزارش عملکرد سال  های علمی و صنعتی ایرانسازمان پژوهش   



99جذبشدهدرسالواحدهایفناور-2-7جدول

ف
دی
ر



نام

شرکت/مؤسسهواحد/

وضعیت

1حقوقی
زمینه

تخصصیفعالیت
۲شمارهوتاریخثبت

نامونامخانوادگی

مسئول/مدیرواحد

نوعفعالیت

ایدهمحوری/طرح۳درمرکزرشد

1212345

 6/2/99  -557038 نانو فناوری   *شرکتپویافناورانیسان1
 فرشته سادات  

  طباطبایی قمی
* * * * * 

طراحی و ساخت دستگاه تصفیه و  

 ضدعفونی کننده هوا 

2
 شرکتآتیهپردازان

ظهورشریف
 * * * * * مهدی شفیعی قاسمی   20/12/90  -422434 نانو فناوری   *

 های طراحی و ساخت پکیج

 الکترولیز آب دریا 

3
شرکتنمونه

رینآزمایمادآ
 * * * * * فرهاد فارغی   1/3/97  -526576 صنایع شیمیایی  *

اندازی شبکه آزمایشگاهی در  راه 

زمینه محیط زیست، صنایع غذایی،  

 آرایشی و دارویی 

 * * * * * سعید  نصیری  27/9/86  -312569 زیست فناوری    *شرکتآریامبناتشخیص4
های تشخیصی  طراحی و تولید تست 

 سریع ایمونوکروماتوگرافی

5
آموزشیوشرکتخدمات،

تحقیقاتیمرجعانخاتم
 * * * * * امیرگیل عسگر  10/4/80  -175454 صنایع شیمیایی  *

سازی اندازه گیری  طراحی و بومی 

ها به منظور تدوین  فومونیسین 

 استانداردهای ملی و بین المللی

   * * * سیدمحمدحسن دیباجی   30/8/89  -389919 هوافضا   *شرکتدیباانرژیپگاه6

طراحی، تولید، بازسازی و تعمیر  

های موتورهای  قطعات و مجموعه 

 توربینی هوایی و صنعتی 




ثبتنشده-2ثبتشده-11
برایمؤسساتموجود2
 تجاریسازیدستاوردهایتحقیقاتیفعلی-5بازاریابیوجذبمشارکتمالی-4تولیدمحصولنمونه-3طراحیمحصولنمونه-2کسبدانشفنی-31
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9913گزارش عملکرد سال  های علمی و صنعتی ایرانسازمان پژوهش   

 

99جذبشدهدرسالواحدهایفناور-2-7جدولادامه

ف
دی
ر



نام

واحد/شرکت/مؤسسه

وضعیت

1حقوقی
زمینه

تخصصیفعالیت
۲تاریخثبتشمارهو

نامونامخانوادگی

مسئول/مدیرواحد

نوعفعالیت

ایدهمحوری/طرح۳درمرکزرشد

1212345

7
هایدما،شرکتسامانه

نوروانرژیسدنا
 * * * * * هادی قزاقی  1/11/91  -434071 برق   *

 طراحی و تولید درایور موتورهای  

 بی ال دی سی  

8
شرکتتأمین

تجهیزاسپیناس
 MBRسازی فرآیند  بومی  * * * * * احمد رحیمی   28/2/92  -439275 صنایع شیمیایی  *

 هاتولید و فرآوری ریزجلبک     * * سجاد صفری   5/1/93  -4242 زیست فناوری   *شرکتستارهشاخابقشم9

 * * * * * امیر میرزاجانی   30/1/94  -471186 صنایع شیمیایی  *شرکتنانومبتکرسیمرغ10

انجام مطالعات امکان سنجی،  

بندی، انتخاب، و سنتز پلیمر  دسته

مناسب مورد استفاده در خطوط  

 انتقال گاز به منظور جلوگیری  

 از انسداد خطوط 

   * * * منوچهر اقبال   25/8/83  -234256 تجهیزات پزشکی   *شرکتجهانطبدرمان11
های فشار،  ایجاد آزمایشگاه آزمون 

 نشتی و خوردگی تجهیزات پزشکی 

 ساخت ماده اولیه دارویی توپیرامات   * * * * * حمید اسدی زاده   22/6/90  -412434 صنایع شیمیایی  *کاوشفرآیندشیمی12

 های داروهای گیاهیتولید فرآورده    * * * زهرا صحرایی   19/6/97  -531282 صنایع شیمیایی  *آرازپیشگامپارسیشرکت13

 * * * * * مهدی هاشمی  2/8/90  -416894 مواد   *شرکتخالپوشانفلز14

های فرآوری  طراحی و ساخت سیستم 

های  مواد پیشرفته و سیستم

 دهی در خالپوشش 
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9913گزارش عملکرد سال  های علمی و صنعتی ایرانسازمان پژوهش   



99جذبشدهدرسالواحدهایفناور-2-7جدولادامه

ف
دی
ر



نام

واحد/شرکت/مؤسسه

وضعیت

1حقوقی
زمینه

تخصصیفعالیت
۲شمارهوتاریخثبت

نامونامخانوادگی

مسئول/مدیرواحد

نوعفعالیت

ایدهمحوری/طرح۳درمرکزرشد

1212345

 9/9/93  -464255 تجهیزات پزشکی   *شرکتنفسیارطب15
 سید محمد  

 حسین طباطبایی 
 مانیتورینگ گازهای بیمارستانی  * * * * *

16
شرکتکنترل

فرآیندپاسارگاد
 * * * * * سید مهدی حمیدزاده  10/9/83  -235712 برق   *

های طیف سنجی و  ساخت دستگاه 

 طیف نگاری گاما، ایکس، آلفا و بتا 

 FCC , EOهای  ساخت کاتالیست    * * * محمد جعفر موسوی  25/5/99  -653235 صنایع شیمیایی  *شرکتدناکاتالیست17

 ساخت فیلترهای غشایی   * * * سینا مالکی  4/4/92  -438898 شیمیاییصنایع    *شرکتسپنتاپلیمرشریف18

   * * * محمد آشوری  1275 صنایع شیمیایی  *شیمیهستیآریا19
 تولید ساپروپترین به عنوان 

 ماده اولیه دارویی

20
شرکتبرقوانرژی

مبینپردیسان
 * * * * * سید مهدی علوی  25/9/97  -535161 مکانیک   *

طراحی و ساخت موتورهای احتراق  

 داخلی پیستونی 

  * * * * خشایار رشیدی  20/1/98  -1956 صنایع شیمیایی  *شرکتسروشمانافارمد21
های دارویی و  سنتز مولکول 

 واکنشگرهای شیمیایی

   * * * آرین عقیلی 2/10/97  -535422 زیست فناوری   *شرکتشتابندهپرتقال22
 های  تولید سوش طراحی و  

 باکتریایی بومی پروبیوتیک 

  * * * * محمد تقی فتحی  27/8/98  -550323 زیست فناوری   *شرکتواریانفارمد23

های  دانش فنی و تکنولوژی سامانه 

 نوین دارو رسانی در حوزه  

 داروهای ضدسرطان 
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9913گزارش عملکرد سال  های علمی و صنعتی ایرانسازمان پژوهش   



99جذبشدهدرسالواحدهایفناور-2-7جدولادامه

ف
دی
ر



نام

واحد/شرکت/مؤسسه

وضعیت

1حقوقی
زمینه

تخصصیفعالیت
۲شمارهوتاریخثبت

نامونامخانوادگی

مسئول/مدیرواحد

نوعفعالیت

ایدهمحوری/طرح۳درمرکزرشد

1212345

24
هایشرکتریزسامانه

یندهآسبز
   * * * فرشاد برازنده  19/11/94  -486948 برق   *

طراحی و ساخت محصوالت بر پایه  

 memsسنسورهای  

 * * * * * سبحان اردکانی  30/2/83  -2297 مکانیک   *شرکتفراسنجشصبا25
 گیری و طراحی  اندازه 

 های سیاالتی سیستم

    * * ملیحه صفوی  24/4/99  -561337 زیست فناوری   *ماهانکاسپینجاوید26
 تولید ماسک و کرم براساس  

 فرآوری ترکیبات دریایی

 های جایگزین پوستیتولید نانو پچ    * * * شیوا  اسبری  20/1/93  -452634 زیست فناوری   *شرکتبرناکیانرستا27

28
شرکتپلیمرگستر

فرتاكپارس
   * * * حمیدرضا مهدوی   2/11/97  -536820 نانو فناوری   *

 تولید غشاء الیاف توخالی  

 پلیمری )هالوفایبر( 

 * * * * * سیدعلی مؤذن   23/8/98  -7645 برق   *شرکتصدراآتیهماهور29

ساخت و تولید تجهیزات پیشرفته  

 حوزه معدن )حفاری و  

 سنگ شکن پالسمایی( 

30
شرکتنانوحسگرهای

هوشمندلوتوس
 های نانو فبریکیشن ساخت دستگاه    * * * قارونی میالد   8/3/98  -541881 نانوفناوری   *

 تولید سیال مغناطیسی فلورسنت    * * * سید عبدالمجید خادم    25/1/99  -556652 مواد   *شرکتنانوآزمونتجهیز31
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99جذبشدهدرسالواحدهایفناور-2-7جدولادامه

ف
دی
ر



نام

واحد/شرکت/مؤسسه

وضعیت

1حقوقی
زمینه

تخصصیفعالیت
2شمارهوتاریخثبت

نامونامخانوادگی

مسئول/مدیرواحد

نوعفعالیت

ایدهمحوری/طرح3درمرکزرشد

1212345

32
شرکتآكزدانوساز

افرازآریا
   * * * سید امیر آذرمهر   7/4/97  -7622 مواد   *

-NI-Pهای نانو کامپوزیت  پوشش 

PTFE    وAL-P-NI2O3    مورد

استفاده در شیرآالت صنعتی در 

 صنایع نفت وگاز 

33
شرکتتدبیرگران

تأمینکیمیا
 * * * * * صادق رزاقی   --  مکانیک   *

 طراحی و ساخت پهپاد  

 بال ثابت عمود پرواز 

34
شرکتکیمیاتوسعه

صنعتبهتا
 * * * * * سعید لک علی آبادی  23/9/97  -534706 کارگزار   *

 کارگزار در زمینه ایجاد  

 ارتباط با کشور چین 
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 هایفناورپذیرفتهشدهدردورهپیشرشدهسته-3-7جدول

 

 























تجاریسازیدستاوردهایتحقیقاتیفعلی-5بازاریابیوجذبمشارکتمالی-4تولیدمحصولنمونه-3طراحیمحصولنمونه-2دانشفنیکسب-11



ف
دی
ر



موضوعفعالیت
نامنامخانوادگی

مسئول/مدیر

1ماهیتفعالیت

12345

1

قابلاستفادهدرپروبیوتیکپودرتولید

محصوالتغذاییباتمرکزبر

هایویروسیایمنیبخشیبیماری

    * * دکتر داوود زارع 

   * * * دکتر رامین خدام هایشفافطراحیوساختماسک2

3 
تولیدمحصوالتباارزشافزودهباالیپایه

هاینوآورانهآلومیناییبااستفادهازروش

 دکتر  

 مهدی لطیفیسید  
* *    

    * * دکتر مظاهری هایتخمیریوسرکهتولیددوغ 4

5 
سازیانرژیشتابدهیدرذخیره

هایلیتیومی()باتری
   * * * محمدعلی باقریان 

6 
دهیفرآیندتوسعهوشتاب

سازینانوموادتجاری
   * * * شکوه خلیلی فرد
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یافتهدردورهرشدواحدهایفناورخاتمه-4-7جدول

ف
دی
ر



نام

واحد/شرکت/مؤسسه

وضعیت

1حقوقی
زمینه

تخصصیفعالیت
2شمارهوتاریخثبت

نامونامخانوادگی

مسئول/مدیرواحد

نوعفعالیت

ایدهمحوری/طرح3درمرکزرشد

1212345

  * * * * امیر کاظمی  28/10/91  -433211 صنایع شیمیایی  *آکپادپلیمر1
 های  تولید کاتالیست 

 دهنده پلیمرشتاب 

2
مشاورهراهبردی

هوشمندساختکارا
 ارائه مشاوره فنی مجازی ساختمان   * * * * محمدجواد پوراکرمی  25/5/95  -496800 فناوری اطالعات   *

 * * * * * حسن فخیم 4/10/95  -502830 صنایع شیمیایی  *آورزرینگلآریافن3
 تولید اسپری زعفران و گیاهان معطر  

 نظیر آویشن، زیره، ریحان 

 تولید اورسولیک اسید از پوست سیب  * * * * * نورالدین بختیاری  23/11/93  -9870 شیمیاییصنایع    *مکملسالمتپیری4

  * * * * پیمان حاجی صادقی 27/7/93  -462031 تجهیزات پزشکی   *آریناطبجاوید5
 طراحی و ساخت نمونه دستگاه 

 تراپی تراپی و لیزر ترکیبی مگنت

 رادار مایکرویو نقطه کور خودرو   * * * * محسن محمدیان  17/5/88  -355152 برق   *نوتاشصنعتآریان6

 19/3/81  -187581 تجهیزات پزشکی   *فراصوتطب7
 سید محمود  

 حاجی میر عرب 
* * *   

 شکن  طراحی و ساخت دستگاه سنگ 

 مجاری ادرار پنیوماتیک درون اندامی 

8
شرکتپلهنورد

امنایرانیان
 طراحی و ساخت پله نورد    * * * محمدهادی بابکی  3/5/97  -529148 مکانیک   *

 * * * * * سعید نصیری  22/3/95  -493228 تجهیزات پزشکی   *آریاتشخیصسالمت9
 سازی تولید  توسعه و بهینه

 های تشخیصی به روش االیزا کیت
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یافتهدردورهرشدواحدهایفناورخاتمه-4-7جدولادامه

ف
دی
ر



نام

واحد/شرکت/مؤسسه

وضعیت

1حقوقی
زمینه

تخصصیفعالیت
2شمارهوتاریخثبت

نامونامخانوادگی

مسئول/مدیرواحد

نوعفعالیت

ایدهمحوری/طرح3درمرکزرشد

1212345

  * * * * حجت اله یزدانی 22/5/86  -1828 برق   *تکینارتباطپویا10
 طراحی و ساخت رادار  

 ثانویه فرودگاهی 

11
 نوینسازان

صنعتبرقسپاهان
  * * * * مهدی یارمحمدیان  25/10/89  -394771 برق   *

انداز فرکانس  طراحی و تولید راه 
 متغییر موتور القایی

   * * * تعب علی بی 28/4/91 مکانیک   *سامانهسرمایهنانوفناوری12
 دهنده  اندازی شتابراه 

 در زمینه ساخت و تولید 

13
 کاوشگرانآذرین

نیرویپارس
  * * * * علی زندی  27/3/98-542623 مکانیک   *

ایجاد سامانه یکپارچه کنترل  
ها تجهیزات و مدیریت انرژی و آالینده   

 * * * * * سید صادق پژمان  - فناوری اطالعات   *ایهایرایانهبنیادملیبازی14
 طراحی و توسعه 

 ای های بومی رایانه بازی 

 * * * * * فرهاد معصومی 7/4/96  -511520 برق   *کیانفرسارتجارتآسیا15
 تولید چراغ اتاق عمل هوشمند  

 تمام الکترونیک از نوع دیود نوری 

  * * * * آیدا پوری  5/5/93-458120 برق   *آسمانتجهیزخاورمیانه16
 طراحی و ساخت سیستم سوئیچینگ  

 ارتباطات برج مراقبت فرودگاهی 

17
شرکتخدمات،آموزشیو

تحقیقاتیمرجعانخاتم
 10/4/80  -175454 صنایع شیمیایی  *

 مهندس  

 امیرگیل عسگر 
* * * * * 

گیری  سازی اندازه طراحی و بومی 
ها به منظور تدوین  فومونیسین 

 المللیبین استانداردهای ملی و  

18
هایدما،شرکتسامانه

نوروانرژیسدنا
 * * * * * مهندس هادی قزاقی 1/11/91  -434071 برق   *

 طراحی و تولید درایور  
 موتورهای بی ال دی سی  
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یافتهدردورهرشدواحدهایفناورخاتمه-4-7جدولادامه

ف
دی
ر



نام

واحد/شرکت/مؤسسه

وضعیت

1حقوقی
زمینه

تخصصیفعالیت
2شمارهوتاریخثبت

نامونامخانوادگی

مسئول/مدیرواحد

نوعفعالیت

ایدهمحوری/طرح3درمرکزرشد

1212345

 تولید اتانول زیستی   * * * آرش ارشادی  23/6/98  -547118 صنایع شیمیایی  *فرهیختگانزیستپویان19

 * * * * * محمد فخری زاده  16/6/92  -443496 تجهیزات پزشکی   *آستینیار20
طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی  

 ویژه افراد فاقد توان حرکت 

   * * * بابک لطیف  13/11/92  -449580 زیست فناوری   *هاینوینآرینیکتافناوری21

 تولید ترکیبات زیستی ارزشمند  

در میکروارگانیسم ها از طریق  

 مهندسی متابولیک 

 افزاری طراحی و ساخت رادیوی نرم  * * * * * مرضیه فرقانی 28/11/83  -41226 برق   *فاتکالکترونیک22

 های رسانا و ضد امواج تولید پارچه    * * * الله ملک نیا 30/9/89  -391743 نانو فناوری   *نانوفناوریمادپارس23

 ای خودکار دریاییآنتن ماهواره  * * * * * لو احسان حاجی  3/10/93  -465433 برق   *ارتباطصنعتیگانه24

 * * * * * محمود حدادی  23/6/90-412718 مواد   *ندامهندسیآریوانرژیو25
 ساخت و تست سنسورهای  

 حرارتی صنایع هوایی

   * * * نیکو طباطبائینازنین   26/4/97  -528750 صنایع شیمیایی  *ماهچهرهمدرننیکو26
 سازی سس کم چرب و رژیمی  غنی

 با جلبک اسپرولینا 

27
تدبیروتوسعه

ارتباطاتهوشمند
   * * * بهمن دلداده  25/9/96-520091 برق   *

 طراحی و ساخت دستگاه حفاظتی  

 و خانه هوشمند بارویکرد جدید 

   * * * سیما باباجانزاده آهنگر  23/2/97-526151 تجهیزات پزشکی   *فراسوآیرینتجهیز28
تولید لنزهای تخصصی جراحی چشمی 

 تک کانونی و چند کانونی 
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یافتهدردورهرشدواحدهایفناورخاتمه-4-7جدولادامه

ف
دی
ر



نام

واحد/شرکت/مؤسسه

وضعیت

1حقوقی
زمینه

تخصصیفعالیت
2شمارهوتاریخثبت

نامونامخانوادگی

مسئول/مدیرواحد

نوعفعالیت

ایدهمحوری/طرح3درمرکزرشد

1212345

29
شرکتستاره

شاخابقشم
 هاتولید و فرآوری ریزجلبک    * * * مهندس صفری   5/1/93  -4242 زیست فناوری   

    * * سیدمحمدحسن دیباجی   30/8/89-389919 هوافضا   شرکتدیباانرژیپگاه30

طراحی، تولید، بازسازی و تعمیر  

های موتورهای  قطعات و مجموعه 

 توربینی هوایی و صنعتی 

 Iteسیم مبتنی بر  ارائه مکالمه بی  * * * * نیما صمدایی 18/1/98-539595 فناوری اطالعات   *توسعهارتباطاتپایدارآوا31

   * * * سید محمدرضا امام  12/12/98  -555524 صنایع شیمیایی  *رهبازیافتطبیعت32
بازیافت فلزات گرانبها از پسماند  

 کارخانجات روی و فوالد

  * * * * اشکان امیرخانی  8/4/94-474878 تجهیزات پزشکی   *آزماآریاایده33
ارتقاء خط تولید محصوالت  

 آزمایشگاهی، پزشکی 

   * * * علی اکبر زینلی  9/4/98-542781 کارگزار   *فناورکارآفرینتپش34

های سازی ظرفیتفعال   

علمی و صنعتی در راستای  

سازی تجاری   
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هایفناورخاتمهیافتهدردورهپیشرشدهسته-5-7جدول  







 

یافتهبهدورهرشدهایفناورموفقانتقالهسته-6-7جدول  

ف
دی
ر



نام

واحد/شرکت/مؤسسه

وضعیت

1حقوقی
زمینه

تخصصیفعالیت
2شمارهوتاریخثبت

نامونامخانوادگی

مسئول/مدیرواحد

نوعفعالیت

ایدهمحوری/طرح3درمرکزرشد

1212345

  * * * * حمیدرضاابراهیمی 19/12/92-451435 مکانیک   *داتامفناورآروین1
طراحی و ساخت دوربین کابلی  

 اتوماتیک )شرکت رامین مهر گستر( 

  * * * * دکتر انورشلماشی  6/1/96-507906 صنایع شیمیایی  *روناكشرکتابزارواکسن2
 تولید آمونیوم آلومینیوم سولفات  

 در مقیاس نیمه صنعتی 

3
 شرکتگاهنگان
موتورایرانیان

  * * * * مهندس حسینی آفتابداری  21/10/98-529595 برق   *
 ساخت و تولید  

 براشلس   DCموتورهای  

    * * دکتر داود زارع    21/3/99-559471 زیست فناوری   *شرکتشاپركآبی4
 تولید پودر پروبیوتیک قابل استفاده  

 در محصوالت غذایی با تمرکز بر 
 های ویروسی ایمنی بخشی بیماری

ف
دی
 ر

 موضوعفعالیت
 نامنامخانوادگی

 مسئول/مدیر

مدتزمانپیش ماهیتفعالیت1

 6 5 4 3 2 1 بینیشده)ماه(

1 
 بازیافتکاتالیستپاالیشگاهی

 وپتروشیمیبهروشهیدرومتالوژی
 6    * * * حسین دامادیه
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1399گزارش عملکرد سال   



 هایانجامشده:همفعالیتا

 ، دوازده جلسه شورای مرکز رشد برگزار شد.  99در سال -1

ی فناور جدید، بررسی درخواست واحدهای فناور مستقر،  ها و هسته  اهم تصمیمات شورا مربوط به پذیرش واحدها

حل درمورد تنگناها و مشکالت پیش رو و همچنین  خاتمه فعالیت، حمایت از واحدهای فناور، بررسی و ارائه راه

هسته و واحد فناور جدید پذیرش شدند    40های مالی مرکز بود. طی جلسات شورای مرکز،  بررسی و تصویب برنامه

واحد فناور را به انجام رساند و مکاتبات    34هسته و    6که مرکز رشد اقدامات الزم برای انعقاد قراردادهای استقرار  

واحد فناور موافقت    34هسته و    1الزم برای ارائه خدمات به آنها را به عمل آورد. همچنین با خاتمه فعالیت و خروج  

واحد و هسته فناور در مرکز    136آنها انجام شد. در حال حاضر  شد که اقدامات مقتضی برای تسویه حساب و خروج  

 باشند.  بنیان میشرکت دانش 91باشندکه از این تعداد رشد مشغول فعالیت می

فضای ترکیبی با متراژ    2متر مربع و    264فضای ترکیبی با متراژ    6متر مربع،    540فضای ترکیبی با متراژ    5احداث   -2

با هدف حمایت    متر مربع با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  5284اژ  متر مربع جمعا با متر  500

 بنیانشرکت دانش 13از استقرار 

متر مربع با اعتبار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور حمایت از    3480واحد ترکیبی جمعاً با متراژ  7احداث   -3

 بنیان های دانششرکت

 های فناور ها توسط شرکتیشگاهتوسعه و استفاده بهینه از آزما -4

 احداث خیابان و اجرای آسفالت  -5

 آوری اطالعات اجرای پروژه فیبرنوری با همکاری دفتر فن -6

 گازرسانی به واحدهای کارگاهی جدید االحداث   -7

درخواست اخذ مجوز از وزارت علوم به منظور ایجاد پارک علم و فناوری در سازمان و در همین راستا نگارش و   -8

 ساله وطرح جامع 5رنامه تدوین ب

 سازی و تصویب طرح کالبدی سازمان آماده -9

 بنیان  سازی، مالکیت فکری و صادرات محصوالت دانشاستقرار کارگزار به منظور ارائه مشاوره در زمینه تجاری  -10

 محصوالت واحدهای فناور استقرار کارگزار به منظور ارائه مشاوره در زمینه تحقیقات بازار و تحقیقات استراتژیک   -11

رسانی و ارائه  نامه با موسسه خدمات فناوری تا بازار )وابسته به ستاد نانو فناوری( به منظور خدماتتمدید تفاهم -12

زمینه کلیه  در  تأییدیهمشاوره  اخذ  مالی،  مالیات،  )بیمه،  وگواهینامهها  شرکتها  به   ).... و  علیها  الخصوص  ها 

 اوری نانو فن های فعال در شرکت

نامه با صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران به منظور ارائه خدمات مالی و تضمینات به واحدها و  تمدید تفاهم -13

 های فناور مستقر در مرکزهسته

های مشترک و ارائه  جمهوری به منظور انجام فعالیتهای تحول و پیشرفت ریاستنامه با مرکز همکاریانعقاد تفاهم -14

 واحدهای فناور خدمات به 


