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 يزارت علًم، تحقيقبت ي فىبيري

 َبي علمي يصىعتي ايران سبزمبن پژيَش

 معبيوت وًآيري، تجبري سبزي ي اوتقبل فىبيري  

٤٢ 

 :خوانیمرد این شماره می
                                                             ٌ ٍ   د ف ت ر   م ر ك س ي   ا ر ت ب ب ط   ص ى ع ت   ي   د ا و ش گ ب         2ص ف ح 

 م ع ر ف ي   د ف ت ر                                                                                            -

ٍ   پ ژ ي َ ش                       - َ ف ت     ٌ  و م ب ي ش گ ب 

ٍ   خ ب ر                                                                                                                                                           4ص ف ح 

-  ٌ َ م ب ي ش   م ل ي   ت ع ب م     ص ى ع ت   ي   د ا و ش گ ب  ً م ي ه     ب ر ا س ا ر ي   س 

ٍ   س ب ز م ب ن   پ ژ ي َ ش  -  َ ب ي   ع ل م ي   ي   ص ى ع ت ي   ا ي ر ا ن     ك س ب   ا م ت ي ب ز   ب ر ت ر ي     ر ف 

ٍ   ا ر ت ب ب ط ب ت   پ ژ ي َ ش ي   ي   ف ى ب ي ر ي                                                                    ً س ع  ٍ   ت           6ص ف ح 

  3131 َبي پژيَشي يزارت ويريايلًيت -

   HPLC براساري كبرابٌ آمًزشي  -

تذييه داوش فىي افسايش راوذمبن ي كيفيت  تًليذ كمپًست زب بل ٍ       -
 شُري در ياحذَبي صىعتي                                                     

ً ا و م ى ذ ي  ٍ   َ ب ي   ف ى ي   ي   م ُ ى ذ   س ي                                                                                 ت                                                           3ص ف ح 

ً ا و م  ى ذ ي  - ً ر ا ي   م م ي س ي   ت  ٍ   ش  ُ ى ذ س ي ب ي س ت   ي   ي ك م ي ه   ی ل س   َ ب ي   ف ى ي   ي   م 

ً ز ي                                                                                                                                            ٍ   ك ب ر آ م                                                                 31ص ف ح 

ً ا ن  -  ف ر ا خ 

 

َاي علمي ي صىعتي ايران در پاوسدَميه ومايشگاٌ بسرگ كسب امتياز برتري غرفٍ سازمان پژيَش

 دستايردَاي پژيَشي ي فىايري كشًر

تدييه داوش فىي افسايش راودمان  ي كيفيت  تًليد 

 كمپًست زبالٍ شُري در ياحدَاي صىعتي
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ٔؼبٖٚ ٔحتحتحشْ       3/775502ثٝ اػتٙبد اثالغيٝ ؿٕبسٜ 

پظٚٞؾ ٚ فٙبٚسي ٚصاست ػّْٛ، تتميمبت ٚ فٙبٚسي ٚ دثيش 

 35ؿٛساي ػتف، ٔجٙي ثش ٚاٌزاسي ٚظيفٝ اخشاي ٔبدٜ   

ٞب ٚ ٔؤػحؼحبت    آئيٗ ٘بٔٝ اخشايي لبٖ٘ٛ حٕبيت اص ؿشوت

ٞبي ػّٕي ٚ كٙؼتي ايشاٖ،  دا٘ؾ ثٙيبٖ ثٝ ػبصٔبٖ پظٚٞؾ

٘بٔٝ ػحبصٔحبٖ    ؿبيبٖ روش اػت ٔغبثك ثب ايٗ ٔبدٜ اص آييٗ

ٔٛظف اػت فٟشػت ٘يبصٞبي فٙبٚسا٘ٝ، تدٟيضات ٚ ٔحٛاد  

ٞحب ٚ       ٞبي اخشايي سا ثٝ ؿشوت اِٚيٝ ٔٛسد ٘يبص دػتٍبٜ

 .ٔؤػؼبت دا٘ؾ ثٙيبٖ اػالْ ٕ٘بيذ

ٞب ٚ ٔؤػؼبت دا٘ؾ ثٙحيحبٖ    ثش ايٗ اػبع اص تٕبٔي ؿشوت

ٌشدد، ٘ؼجت ثٝ ثجت اظٟبسي حٛصٜ تخلحلحي    دػٛت ٔي

ي ٞبي فٙبٚسا٘ٝ خٛد اص عشيك ػبٔحب٘حٝ   فؼبِيت ٚ تٛإ٘ٙذي

org.irost.fanavari://http   ثحشاي  .  الذاْ ٕ٘بيحٙحذ

وؼت اعالػبت ثيـتش ثب دثيشخب٘ٝ ٔشثٛعٝ دس دفتش ٔشوضي 

تٕبع  77357735ياستجبط ثب دا٘ـٍبٜ ٚ كٙؼت ثب ؿٕبسٜ

 .حبكُ فشٔبييذ

ٞحبي     ٘بٔٝ عشح صٔيحٙحٝ   ثش اػبع آئيٗ دفتش ٔشوضي استجبط ثب دا٘ـٍبٜ ٚ كٙؼت
دس  327303033استجبعي كٙؼت ٚ دا٘ـٍبٜ ٔلٛة ٞيأت ٔتتشْ ٚصيشاٖ ٔٛسخ 

اي ثب دفبتش  سٚ ايٗ دفتش استجبط ػبصٔبٖ يبفتٝ اص ايٗ.  ٚصاست ػّْٛ تـىيُ ؿذٜ اػت
ٞب ٚ ٔشاوض پظٚٞـي ٚ ٘ححيض دفبتش استجبط ثب دا٘ـحٍحبٜ    استجبط ثب كٙؼت دا٘ـٍبٜ

ٞحبي   دفتش ٔزوٛس ثٝ ػبصٔبٖ پظٚٞؾ 3252اص ػبَ .  ٞبي ٔختّف داسد ٚصاستخب٘ٝ
 . دٞذ ػّٕي ٚ كٙؼتي ايشاٖ ٔٙتمُ ٚ تتت ٔذيشيت ايٗ ػبصٔبٖ ادأٝ فؼبِيت ٔي

 :ايٗ دفتش ٚظبيف اخشايي خٛد سا دس لبِت چٟبس ٌشٜٚ ؿبُٔ

 

 

 

 

 

 

 .سػب٘ذ ثٝ ا٘دبْ ٔي

ٞبي اخشايي،  ٞبي ايٗ دفتش ثشاي ٕٞبٍٞٙي ثيـتش دس ٔٛسد فؼبِيت اص ديٍش ثش٘بٔٝ 
ٞب اػت وٝ ٞش ػبِحٝ   ثشٌضاسي ٌشدٕٞبيي ٔذيشاٖ دفبتش استجبط ثب كٙؼت دا٘ـٍبٜ

 .ٌشدد سيضي ٚ اخشا ٔي ثش٘بٔٝ

 بىيان َا ي مؤسسات داوص فراخًان ثبت اظُاري ضركت  

 

 دفتر مركسي ارتباط با دانشگاه و صنعت                                                                            

 

 تٛػؼٝ استجبعبت پظٚٞـي ٚ فٙبٚسي ( 3)

 ٞبي فٙي ٚ ٟٔٙذػئٕيضي تٛإ٘ٙذي (2)

 ٞبي تخللي  ٞب ٚ ٕٞبيؾ ٕ٘بيـٍبٜ (3)

 وبسآٔٛصي (4)

 معرفی دفتر

http://fanavari.irost.org
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پب٘ضدٕٞيٗ ٕ٘حبيـحٍحبٜ    ” ٞبي ػّٕي ٚ كٙؼتي ايشاٖ، دس آخشيٗ دػتبٚسدٞبي پظٚٞؾ ٚ فٙبٚسي ػبصٔبٖ پظٚٞؾ
ٚ    1ٔتش دس ػبِٗ ٞبي    311دس ٔتُ غشفٝ ػبصٔبٖ ثٝ ٔؼبحت “  ثضسي دػتبٚسدٞبي پظٚٞؾ ٚ فٙبٚسي وـٛس

آرس    37تب   32اص تبسيخ  پب٘ضدٕٞيٗ ٕ٘بيـٍبٜ ثضسي دػتبٚسدٞبي پظٚٞـي ٚ فٙبٚسي وـٛس  . ػشضٝ ٌشديذ  9
 . ثشپب ؿذ  إِّّي تٟشاٖ ٞبي ثيٗ دائٕي ٕ٘بيـٍبٜ دس ٔتُ  3292ٔبٜ 

ٞبي تُٛ٘ ثحبد،   ٞبي ػّٕي ٚ كٙؼتي ايشاٖ ثب اسائٝ دػتبٚسدٞبي پظٚٞـي ٚ فٙبٚسي دس لبِت عشحػبصٔبٖ پظٚٞؾ
وٙٙذٜ ؿشثت ٔتحبدٖٚ، دػحتحٍحبٜ        ساديٛ ػٛ٘ذ ديديتبَ، دػتٍبٜ ٕٞٛديبِيض ٘ؼُ چٟبسْ ٚ پٙدٓ، دػتٍبٜ تٛصيغ

صٔبٖ، پشٚطٜ ثيٛديضَ ٚ    ٌيشي ٔمبٚٔت اِىتشيىي تٕبػي ٔٛسد اػتفبدٜ دس كٙبيغ ٞٛايي ٚ فضبيي، ػٙتض ٞٓ ا٘ذاصٜ
ٞحبي     ٞبي پشٚثيٛتيه، ٔبِح   ٔيىشٚآًِ، ػٙدؾ تـؼـبت حشاستي، ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ ٞبي ِيٛفياليض ؿذٜ، ٌشاَ٘ٛ

 .ٞبي سٚاٖ ٚ ا٘ٛاع ٔتلٛالت وـت ثبفت دس ايٗ ٕ٘بيـٍبٜ حضٛس يبفت ؿٗ  وٙٙذٜ ثيِٛٛطيه تثجيت
ٞبي خٛاٖ ٚ ثحيحٗ   ٞبي ٔٛفك فٙبٚس وٝ دس خـٙٛاسٜٕٞچٙيٗ دفتش تدبسي ػبصي فٙبٚسي ػبصٔبٖ ثٝ ٕٞشاٜ ؿشوت

إُِّ خٛاسصٔي ٔٛفك ثٝ وؼت ػٙبٚيٗ ثشتش ٌشديذٜ ا٘ذ ثب ثشپبيي غشفٝ دس ثخؾ فٗ ثبصاس ٕ٘بيـٍبٜ حضٛس فحؼحبَ   
داؿتٙذ، ٘يض دس ٔشاػٓ اختتبٔيٝ ٕ٘بيـٍبٜ ٔٛسد تمذيش ػتبد پب٘ضدٕٞيٗ ٕ٘بيـٍبٜ ٞفتٝ پظٚٞؾ ٚ فحٙحبٚسي لحشاس      

ٞبي دػتٍبٜ تؼتحش ا٘حظوحتحٛس        ٞبي ػّٕي ٚ كٙؼتي ايشاٖ ٘يض ثب اسائٝ عشحٔشوض سؿذ ػبصٔبٖ پظٚٞؾ.  ٌشفتٙذ
دػتحٍحبٜ    دػتٍبٜ ِيضس صيجبيي پٛػت ٚ فيضيٛتشاپي، ػبٔب٘ٝ ثشد ٔبؿيٟٙبي كٙؼتي، دػتٍبٜ تلفيٝ آة دسيب، ٞٛاپيٕب،

ٞبي فٙبٚس ٔؼتمش دس ٔشوحض  پشيٙتش ػٝ ثؼذي الذاْ ثٝ ٔؼشفي دػتبٚسدٞبي كٙؼتي ؿذٜ ؿشوت آػيبة ٌِّٛٝ اي ٚ 
 . سؿذ ػبصٔبٖ ٕ٘ٛد وٝ دس ٔتُ غشفٝ ػبصٔبٖ دس پب٘ضدٕٞيٗ ٕ٘بيـٍبٜ ٞفتٝ پظٚٞؾ ٚ فٙبٚسي اسائٝ ٌشديذ

دوتش أيذ، ٔؼبٖٚ اداسي ٚ ٔبِي ٚ دوتش احٕذي، ٔؼبٖٚ پظٚٞـي ٚصاست ػّْٛ، تتميمبت ٚ فٙبٚسي ٚ دوحتحش     
اوجشي، ٔؼبٖٚ ٚصيش ٚ سئيغ ػبصٔبٖ پظٚٞـٟبي ػّٕي ٚ كٙؼتي ايشاٖ اص آخشيٗ دػتبٚسدٞبي پظٚٞـي دس غشفحٝ  

 .ػبصٔبٖ ثبصديذ وشد٘ذ
 

 پاوسدَميه ومايطگاٌ بسرگ دستايردَاي پژيَطی ي فىايري كطًر 
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ػٛٔيٗ ٕٞبيؾ ّٔي تؼبُٔ كٙؼت ٚ دا٘ـٍبٜ تٛػظ اتبق ثبصسٌب٘ي، كٙبيغ، ٔؼبدٖ ٚ وـبٚسصي اِجشص ٚ ثب                      

ٞبي ػّٕي ٚ كٙؼتي ايشاٖ،      ػؼٝ آٔٛصؿي ٚ پظٚٞـي اتبق ثبصسٌب٘ي ايشاٖ، ػبصٔبٖ پظٚٞؾ           ؤٕٞىبسي ٔ 

ثٟٕٗ ٔبٜ ػبَ خبسي دس دا٘ـٍبٜ خٛاسصٔي وشج          /2ٚ    39ثٙيبٖ دس       ٞبي دا٘ؾ   ٞب ٚ ؿشوت    ٞب، دػتٍبٜ دا٘ـٍبٜ

 : ٔتٛسٞبي ايٗ ٕٞبيؾ ػجبستٙذ اص. ٌشدد ثشٌضاس ٔي

 ػبصي تتميمبت دا٘ـٍبٞي  تدبسي     -

 تأثيش ٞٓ افضايي دا٘ـٍبٜ ٚ كٙؼت دس ثٛٔي ػبصي فٙبٚسي     -

 وؼت ٚوبس دا٘ـدٛيي، وبس آٔٛصي ٚ وبسٚسصي ٞذفٕٙذ     -

 ( دا٘ـٍبٟٞبي وبسآفشيٗ)ٚيظٌي ٞبي دا٘ـٍبٟٞبي ٘ؼُ ػْٛ     -

 استمبء فشًٞٙ وبسآفشيٙي دا٘ؾ ثٙيبٖ دس خبٔؼٝ     -

 ٔٙذ كٙؼت ٚ دا٘ـٍبٜ پيؾ ؿشط التلبد دا٘ؾ ثٙيبٖ  تؼبُٔ ٘ظبْ    -

 ا٘تمبَ تدبسة وبسآفشيٙبٖ ٔٛفك ثٝ دا٘ـٍبٜ     -

 ٞب دس كٙؼت اػتفبدٜ اص دػتبٚسدٞبي ػّٕي دا٘ـٍبٜ    -

 اي ثش ٔجٙبي آٔبيؾ ػشصٔيٗ  ثش٘بٔٝ سيضي ٔٙغمٝ    -

ثخـي اص ايٗ ٕٞبيؾ ثٝ اسايٝ ٔمبالت ػّٕي ٚ وبسثشدي ٚ ثخؾ خٙجي ٕٞبيؾ ثٝ ايدبد يه ٕ٘بيـٍبٜ ٘ٛآٚسي ثٝ                    

 . ٔؼشفي ايذٜ ٞب ٚ دػتبٚسدٞبي ػّٕي ٚ پظٚٞـي ٘ٛ اختلبف يبفتٝ اػت

 .ثبؿذ ٔي fa/ir.3iuconf.www://httpآدسع ٚثٍبٜ ٕٞبيؾ 

 برگساري سًميه َمايص ملی تعامل صىعت ي داوطگاٌ تًسط اتاق بازرگاوی استان البرز 

http://www.iuconf3.ir/fa
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ٞبي ػّٕي ٚ كٙؼتي ايشاٖ دس ساػتحبي ٌؼتحشؽ  ٞحب ٚ كٙؼحت ػبصٔبٖ پظٚٞؾ  دفتحش ٔشوضي استجحبط ثحب دا٘ـٍبٜ
٘بٔٝ تأييحذ   ٞحبي فٙبٚس داساي ٌٛاٞي استجبعبت پظٚٞحؾ ٚ فٙحبٚسي خحٛد ثحب كٙبيغ ٔختّف ٚ حٕبيحت اص ؿشوت

تٛإ٘ٙذي فٙبٚسا٘ٝ الذاْ ثٝ ثشٌضاسي خّؼبت ٔتؼذد ثب كٙبيغ ٔختّف اص خّٕٝ كٙذٚق حٕبيت اص تتميمبت، ٘ٛآٚسي ٚ 
 .ٞبي دفبػي ٚ ٔؤػؼٝ آٔٛصؿي ٚ تتميمبتي كٙبيغ دفبع وشدٜ اػت تٛػؼٝ فٙبٚسي

وٙٙذٜ دس پب٘ضدٕٞيٗ ٕ٘بيـٍبٜ ثضسي دػتبٚسدٞبي پظٚٞـي ٚ فٙبٚسي وـٛس ػبصٔحبٖ   غشفٝ ؿشوت //2اص  ٕٞچٙيٗ
 .غشفٝ ثشتش لشاس ٌشفت 33پظٚٞـٟبي ػّٕي ٚ كٙؼتي ايشاٖ دس ٔيبٖ 

ٞبي ػٕؼي ٚ ثلشي ثشاي  ٞب، پبػخٍٛيي ٔؼئِٛيٗ، اػتفبدٜ اص ػيؼتٓ تدٟيضات اسائٝ ؿذٜ، ٘تٜٛ چيذٔبٖ ٚ صيجبيي غشفٝ
ٞبي اسائٝ ؿذٜ ثب ثش٘بٔٝ تٛػحؼحٝ    اسائٝ ثٝ ثبصديذوٙٙذٌبٖ، تؼذاد ٔشاخؼيٗ ثٝ غشفٝ، ٔتشاط غشفٝ ٚ ٔٙبػت ثٛدٖ پظٚٞؾ

  .ٞب ثٛد ثشتشي غشفٝ  ٞبي تؼييٗ وـٛس اص خّٕٝ ؿبخق

 َاي علمی ي صىعتی ايران  در ومايطگاٌ دستايردَاي پژيَطی ي فىايريكسب امتياز برتري غرفٍ سازمان پژيَص

 خبر
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 ي ارتباطات پژوهشی و فناوريتوسعه

 3131َاي پژيَطی يزارت ويري در سال ايلًيت

 ادأٝ داسد                 

 ٔتٛس ا٘تمبَ ٚ فٛق تٛصيغ -3

 ٞبي ا٘تمبَ ٚ فٛق تٛصيغٔغبِؼبت ٚ تٛػؼٝ ثٟيٙٝ ؿجىٝ -3-3

 

 

 

 ٔغبِؼبت التلبدي، اختٕبػي، صيؼت ٔتيغي ٚ ٔذيشيتي -3

 ٞبي ثشقٔغبِؼبت ٔذيشيتي ٚ ساٞجشدي ؿشوت -3-3

 ػٙٛاٖ تتميك ٘بْ ؿشوت سديف

ٞبي خغٛط كبدساتي ٚ كذٚس تٛػؼٝ ٚ عشاحي ٔضايذٜ ػبصي كٙؼت ثشقدفتش خلٛكي 1

 ػٙٛاٖ تتميك ٘بْ ؿشوت سديف

ثشسػي، ٔغبِؼٝ ٚ پيـٟٙبد ٔذَ ٔٙبػت ثشاي ٚاٌزاسي  ػبصي كٙؼت ثشقدفتش خلٛكي 1

 ٞبي ثشق آثي٘يشٌٚبٜ

ٔغبِؼٝ ٚ ثشسػي ػبصٚوبسٞبي ٘ظبست حبوٕيتي ثش  ػبصي كٙؼت ثشقدفتش خلٛكي 2

 ٞبٞب دس چبسچٛة كذٚس پشٚا٘ٝثشداساٖ ٘يشٌٚبٜػّٕىشدثٟشٜ

 عشح ٔذَ حبوٕيت دس ثخؾ تٛصيغ ػبصي كٙؼت ثشقدفتش خلٛكي 3

ٞبي تٛصيغ ثشق عشاحي ٔذَ ػبختبسي ٚ ػّٕىشدي ؿشوت ػبصي كٙؼت ثشقدفتش خلٛكي 4

 ٔجتٙي ثش اٞذاف پذافٙذ غيش ػبُٔ

ػبصي ثخؾ تٛصيغ ٔجتٙي ثش استمبي عشاحي ٔذَ خلٛكي ػبصي كٙؼت ثشقدفتش خلٛكي 5
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 ي ارتباطات پژوهشی و فناوريتوسعه

 
 HPLC برگساري كارگاٌ آمًزضی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ببال ييآببكبر مبيع كريمبتًارافي كبربردي-علمي آمًزشي كبرابٌ

HPLC)) ي استخراج بب فبز یبمذ)SPE) 

 آشىبيي بب تئًريُبي مربًطٍ¯

 آشىبيي عملي بب ایساي مختلف دستگبٌ¯

 در علًم مختلف  HPLCكبربردَبي عملي ¯

 اوجبم آزمبيشبت مرحلٍ اي ي كبر بب دستگبٌ ¯

 ي ستًوُبي مربًطٍ  HPLCمراقبت، حفظ ي وگُذاري از دستگبٌ¯

 

 

دي 3: آخشيٗ ّٟٔت ثجت ٘بْ) 31تب  /1:2اص ػبػت  3292دي ٔبٜ 5: صٔبٖ وبسٌبٜ 

 (ٔبٜ

 ٞبي ٔشخغ ٞبي ػّٕي ٚ كٙؼتي ايشاٖ، آصٔبيـٍبٜ ػبصٔبٖ پظٚٞؾ: ٔىبٖ ثشٌضاسي

 .ثشاي ؿشوت وٙٙذٌبٖ ٌٛاٞي ٔؼتجش كبدس خٛاٞذ ؿذ

 HPLC/ORG.IROST.LBNCخٟت وؼت اعالػبت ثيـتش ٚ ثجت ٘بْ ثٝ آدسع  

 .تٕبع حبكُ فشٔبييذ  939/-5257375ٔشاخؼٝ ٚ يب ثب تّفٗ 

 

 ريبل 3،٠11،111: َسيىٍ ثبت وبم

 تخفيف ييژٌ داوشجًيبن% 21

 

 

LBNC.IROST.ORG/HPLC
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، ػذْ ٔذيشيت كتيح دس صثبِٝ ؿٟشي دس د٘يبوٕپٛػت وٙٙذٜ ٚاحذٞبي كٙؼتي تِٛيذ يىي اص ٟٕٔتشيٗ ٔـىالت اغّت 

ٖ ايٗ أش ٔٛخت    .  وٕپٛػتيًٙ ٔي ثبؿذ  وٙتشَ فشايٙذ    وبٞؾ ويفيت  ٚ دس ٘تيدٝ    ايدبدثٛي ٘بٔغجٛع   ،  ٘بسع ٔب٘ذ

دس وٙتشَ فشايٙذ تِٛيذ وٕپٛػت اِٚٛيت ثٙذي فبوتٛسٞبي اكّي ٚفشػي ٔب٘ٙذ سٚؽ ٞٛادٞي، تٙظيٓ              .ٔي ؿٛد   وٕپٛػت

         َ (Maturity)ؿذٖ  ٚ سػيذٜ   (  Active Stage)سعٛثت ٚدٔب، اعالع اصٔبٞيت ؿيٕيبيي اص ٔٛادآِي دس فبصٞبي فؼب

دس وـٛس ٔب ثذِيُ ػذْ سػبيت كتيح تفىيه صثبِٝ اص ٔجذا،تٙٛع الّيٓ ٚفشًٞٙ               .  ثؼيبس حبئض إٞيت اػت     وٕپٛػت

ثٙبثشايٗ ثشاي ٞش   .  ٔـبٞذٜ ٔي ؿٛد    وٙتشَ فشايٙذ ٚاحذٞبي كٙؼتي   ٔلشف، ٔـىالت ٔذيشيتي ٔتؼذد ٚپيچيذٜ اي دس        

ثشاي ٔثبَ دس ٔٙبعك ؿٕبِي وـٛس      .  وذاْ اص ٚاحذٞبي ثش اػبع ؿشايظ ٔٙغمٝ، سٚؿٟبي تِٛيذ ثٟيٙٝ ٔتفبٚت ٔي ثبؿذ             

تٙظيٓ سعٛثت ثب اكالح سٚؽ ٞٛادٞي ٚدس ٔٙبعك خـه، تٙظيٓ دٔب ثب اكالح تٛاْ سٚؽ ٞٛادٞي ٚسعٛثت حبئض إٞيت         

 .ٕٞچٙيٗ ثشاي ٞشوذاْ اص ايٗ ٔٙبعك سٚؽ ٕٞضدٖ ٚ استفبع پبيُ ٔٙبػت تؼييٗ ٔي ٌشدد. اػت

سٚؿٟبي اخشايي وٙتشَ   .  اخشاؿذ  ٔميبع كٙؼتي دس تتميك ا٘دبْ ؿذٜ وٝ دس وبسخب٘ٝ وٕپٛػت ؿٟشداسي ٔـٟذ دس             

٘تبيح حبكُ ايٗ ثشسػي ٘ـبٖ داد وٝ دس فبص          .فشايٙذ ٚاِٛيت ثٙذي فبوتٛسٞبي اكّي ٚفشػي ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفت          

      ُ ٔٛخت ٔب٘ذٌبسي دٔبي تٛدٜ ٞب ؿذٜ ٚ ؿشايظ         (  تٛدٜ ٞبي خبٔذ  )  فؼبَ وٕپٛػت صٔبٖ ٚ سٚؽ ٞٛادٞي،استفبع پبي

ثٙبثشايٗ ثب تٙظيٓ استفبع ٚ تغييشات ٞٛادٞي، ؿشايظ ثشاي  تخٕيش ٟ٘بيي ٔٛاد آِي               .  ثشاي سػيذٜ ؿذٖ فشاٞٓ ٕ٘ي ٌشدد     

دس ٔشحّٝ سػيذٜ ؿذٖ وٕپٛػت وٝ دس فضبي ثبص ا٘دبْ ؿذ، يىٙٛاخت ػبصي سعٛثت ثب اخشاي سٚؽ                  . )فشاٞٓ ٌشديذ 

٘تبيح ٘ـبٖ داد وٝ ثب يىٙٛاخت ؿذٖ        (.  تٗ وٕپٛػت ٘بسع عي صٔبٖ ثٟيٙٝ ؿذٜ ا٘دبْ ؿذ         //3ٞبي ٔختّف ثشسٚي    

سعٛثت ٚ وبٞؾ دٔب، فؼبِيت ثشخي اص ٔيىشٚاسٌب٘يؼٕٟبي ٔفيذ افضايؾ ٚ ٔٙدشثٝ تغييشات ؿيٕيبيي ٔٙبػت دسخٟت                  

٘ـبٖ داد وٝ سٚؽ      ثشسػي فٙي التلبدي  ٕٞچٙيٗ  .  وبٞؾ ثٛي ٘بٔغجٛع ٚ دس ٘تيدٝ افضايؾ ويفيت وٕپٛػت ؿذٜ اػت          

ضٕٙب استمبي ويفي   .تِٛيذ ٔي ؿٛد    وبٞؾ ٞضيٙٝ ٞبي ٔتغيش   اسائٝ ؿذٜ ٔٛخت وبٞؾ صٔبٖ سػيذٜ ؿذٖ ٚ دس ٘تيدٝ            

دس خبن ٌٚيبٜ، تٕبيُ ٔلشف وٙٙذٌبٖ سا ثشاي اػتفبدٜ     وبٞؾ ػٛاسم ٘بؿي اص ٔلشف وٕپٛػت ٘بسعوٕپٛػت ضٕٗ 

 . اصآٖ ثيـتش خّت ٔي وٙذ

 دوتش ٟٔشاٖ ويب٘ي ساد: ٔدشي عشح

ثٟيٙٝ ػبصي ٞٛادٞي دس فبص : ػٙٛاٖ عشح

 ( وبسخب٘ٝ وٕپٛػت ٔـٟذ)فؼبَ وٕپٛػت 

 ي ارتباطات پژوهشی و فناوريتوسعه

 تدييه داوص فىی افسايص راودمان  ي كيفيت  تًليد كمپًست زبالٍ ضُري در ياحدَاي صىعتی
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 ضركت فىاير 4اعطاي گًاَيىامٍ تائيد تًاومىدي فىايراوٍ بٍ 

    هاي فناورانه                                                                      توانمندي

ٞبي ػّٕي ٚ كٙؼتي ايشاٖ، ثب حضٛس         ٞبي فٙبٚسا٘ٝ دس ػبصٔبٖ پظٚٞؾ      ثيؼت ٚ يىٕيٗ خّؼٝ ؿٛساي ٕٔيضي تٛإ٘ٙذي       

ٔؼبٖٚ ٘ٛآٚسي، تدبسي ػبصي ٚ ا٘تمبَ فٙبٚسي، ٔذيش وُ دفتش ٔشوضي استجبط ثب دا٘ـٍبٜ ٚ كٙؼت ،  سئيغ ٌشٜٚ                       

ٕٔيضي تٛإ٘ٙذي ٞبي فٙي ٚ ٟٔٙذػي ، سئيغ ٌشٜٚ استجبعبت پظٚٞـي ٚ فٙبٚسي  ػبصٔبٖ پظٚٞؾ ٞبي ػّٕي ٚ                       

كٙؼتي ايشاٖ، ٕ٘بيٙذٜ ٚصاست كٙؼت، ٔؼذٖ ٚ تدبست، ٕ٘بيٙذٜ ػبصٔبٖ كٙبيغ وٛچه ٚ ؿٟشن ٞبي كٙؼتي ايشاٖ ٚ                    

 .خٕؼي اص اػضبء ٞيبت ػّٕي ػبصٔبٖ، ثشٌضاس ٌشديذ

دس ايٗ خّؼٝ پغ اص ثشسػي چٙذيٗ تٛإ٘ٙذي فٙبٚسا٘ٝ اظٟبس ؿذٜ اص عشف ؿشوت ٞبي تِٛيذي ٚ خذٔبت فٙي ٚ                        

 :ؿشوت تٛإ٘ٙذ ٔٛافمت ثٝ ػُٕ آٔذ 5ثب اػغبي ٌٛاٞيٙبٔٝ تبئيذ تٛإ٘ٙذي فٙبٚسا٘ٝ ثٝ  ،ٟٔٙذػي

 “ػيؼتٓ وٙتشَ حشاست كٙؼتي”دي پبست ػبٖ آػيب ثشاي تٛإ٘ٙذي فٙبٚسا٘ٝ ثب ػٙٛاٖ ؿشوت  -

ثشاي تٛإ٘ٙذي    (٘بدوٛ)ؿشوت ٘ٛآٚساٖ اثضاس دا٘ؾ آٔٛص          -

عشاحي، تِٛيذ ٚ اسائٝ خذٔبت ػشٌشٔي       ”فٙبٚسا٘ٝ ثب ػٙٛاٖ     

 “ٞبي ػّٕي ٚ آٔٛصؿي ٘ٛيٗ

 -         ٗ ثشاي ٚيشا تٟشاٖ    0ؿشوت خذٔبت ٟٔٙذػي حٙيف آئي

ػبخت تٛسثيٗ ثخبس ته ٔشحّٝ اي      ”تٛإ٘ٙذي فٙبٚسا٘ٝ ثب ػٙٛاٖ     

  “ضشثٝ اي ثٝ سٚؽ ٟٔٙذػي ٔؼىٛع

ثشاي تٛإ٘ٙذي فٙبٚسا٘ٝ ثب ػٙٛاٖ     ؿشوت پظٚٞؾ ٚ تٛػؼٝ ٘بخي        -

 “ عشاحي ٚ ػبخت ػبٔب٘ٝ ساديٛتشا٘ه ديديتبَ تتشا”

، ٔٛفك ثٝ دسيبفت ٌٛاٞيٙبٔٝ تبئيذ تٛإ٘ٙذي        فٙبٚسايٗ چٟبس ثٍٙبٜ    

ٞبي ػّٕي ٚ     ػبَ اص ػبصٔبٖ پظٚٞؾ     3تب    3فٙبٚسا٘ٝ ثب ٔذت اػتجبس     

 . كٙؼتي ايشاٖ ؿذ٘ذ
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 فراخوانكارآموزي                                                                                                                     

ٞب ٚ كٙبيغ دػٛت ٔي ٌشدد خٟت ػضٛيت          ٞب، ٔشاوض آٔٛصؽ ػبِي، ؿشوت      ٘ظش ثٝ آغبص فلُ خذيذ وبسآٔٛصي اص وّيٝ دا٘ـٍبٜ

 .الذاْ ٕ٘بيٙذ org.irost.karamouzi://httpٚ اػالْ ظشفيت پزيشؽ وبسآٔٛص دس ػبٔب٘ٝ ريشثظ ثٝ ٘ـب٘ي 

 :لبثُ تٛخٝ دا٘ـدٛيبٖ ٚ دا٘ـٍبٜ ٞب

دا٘ـدٛي ٔتمحبضحي    //57دس حبَ حبضش ٚاحذٞبي كٙؼتي ػضٛ ػبٔب٘ٝ ّٔي وبسآٔٛص آٔبدٌي خٛدسا خٟت پزيشؽ ثيؾ اص 

اػحالْ    org.irost.karamouz://httpٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ فٙي ٚ ٟٔٙذػي اص عشيك ايٗ ػبٔب٘ٝ ثٝ آدسع   وبسآٔٛصي دس سؿتٝ

 ٞبي فٛق اػتفبدٜ ٕ٘بيٙذ  تٛا٘ٙذ ثب ٔشاخؼٝ ثٝ ايٗ ػبٔب٘ٝ اص ظشفيت دا٘ـدٛيبٖ ٔي. ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ

 .پبػخٍٛ ٚ سإٞٙبي ٕٞىبساٖ ٌشأي آٖ ٔدٕٛػٝ خٛاٞذ ثٛد 77357575خٟت وؼت اعالع ثيـتش ؿٕبسٜ تّفٗ

 مراحل ثبت وام ي جايابی كارآمًز در ساماوٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

وبسآٔٛصاٖ تبييذ ؿذٜ تٛػظ ٚاحذ ٞبي كٙؼتي دس ٔذت صٔبٖ ٔمشس ثب ٔؼشفي ٘بٔٝ دا٘ـٍبٜ ثٝ ٔتُ وبسآٔٛصي ٔشاخؼٝ ٕ٘ٛدٜ ٚ 

 .ٕ٘بيٙذ وبسثشاٖ كٙبيغ پزيشؽ لغؼي ايٗ وبسآٔٛصاٖ سا دس ػبٔب٘ٝ ثجت ٟ٘بيي ٔي

 َا ي مؤسسات آمًزش عالی كطًر فراخًان ساماوٍ ملی كارآمًزي داوطجًيان داوطگاٌ  

 ثجت ٘بْ ٚ ا٘تخبة ٚاحذ كٙؼتي -3

ٛ ”اثتذا دا٘ـدٛيبٖ ٔتمبضي دٚسٜ وبسآٔٛصي ثب ٚسٚد ثٝ ػبٔب٘ٝ اص ٌضيٙٝ              ثٝ لؼٕت ثجت ٘بْ ٚاسد ؿذٜ ٚ ٘ؼجت ثٝ         “  ٚسٚد دا٘ـد

دٞذ تب ثشاي دػتشػي ثٝ ثخؾ        ػپغ ػيؼتٓ ثٝ وبسآٔٛص ؿٙبػٝ وبسثشي ٚ سٔض ػجٛس ٔي          .  ٕ٘بيٙذ  تىٕيُ فشْ ثجت ٘بْ الذاْ ٔي     

 .وبسثشي ٚ تىٕيُ فشْ دسخٛاػت ٔتُ وبسآٔٛصي الذاْ ٕ٘بيذ

 تبييذ وبسآٔٛص تٛػظ دا٘ـٍبٜ -3

 .ٌشدد اعالػبت ثجت ؿذٜ تٛػظ وبسآٔٛصاٖ، تٛػظ وبسؿٙبع ريشثظ دس دا٘ـٍبٜ ثشسػي ٚ تأييذ ٔي

 تبييذ وبسآٔٛص تٛػظ ٚاحذ كٙؼتي -2

 .تٛا٘ٙذ اص ثيٗ وبسآٔٛصاٖ تأييذ ؿذٜ ٘ؼجت ثٝ ا٘تخبة وبسآٔٛص الذاْ ٕ٘بيٙذ ٚاحذٞبي كٙؼتي ٔي

 ثجت ٘بْ وبسآٔٛص تٛػظ ٚاحذ كٙؼتي -5

 

http://karamouzi.irost.org

