


شهراستانهردوزنمرد
نام و نام 

خانوادگي
ايميلفكسشماره تلفن

1بسته بندی های هوشمند1
آذربایجان 

شرقی
آزمایشگاه و تولید مرتبطزمزم آذربایجانتبریز

محبوبه 

اکثیری
9122033249

041-

36300581

ekdiri.m@gmail.co

m

1نوشیدنی های فرا سودمندی2
آذربایجان 

شرقی
آزمایشگاه و تولید مرتبطزمزم آذربایجانتبریز

محبوبه 

اکثیری
9122033249

041-

36300581

ekdiri.m@gmail.co

m

1نانو تکنولوژی در بسته بندی3
آذربایجان 

شرقی
آزمایشگاه و تولید مرتبطزمزم آذربایجانتبریز

محبوبه 

اکثیری
9122033249

041-

36300581

ekdiri.m@gmail.co

m

4
غنی سازی فرموالسیون سوسیس با اولئوژل حاوی 

3امگا 
تهرانتهران1

شرکت پروتئین 

گستر 

گوشت )سینا

(ایران

66823260نادیا شکرانه
nadia .shokraneh@y

ahoo.com

5

تولید فرمالیسیون سوسیس عملگرا پری بیوتیک 

حاوی فیبر و بررسی خواص تکنولوژیکی و رئولوژیکی 

آن

تهرانتهران1

شرکت پروتئین 

گستر 

گوشت )سینا

(ایران

66823260نادیا شکرانه
nadia .shokraneh@y

ahoo.com

6

تولید فرموالسیون سوسیس فراسودمند حاوی 

پلیمرهای آنیونی ضد سرطانی و تقویت کنندگی 

سیستم ایمنی

تهرانتهران1

شرکت پروتئین 

گستر 

گوشت )سینا

(ایران

66823260نادیا شکرانه
nadia .shokraneh@y

ahoo.com

7
تولید فرمالیسیون محصوالت گوشتی فراسودمند با 

استفاده از جابک
تهرانتهران1

شرکت پروتئین 

گستر 

گوشت )سینا

(ایران

66823260نادیا شکرانه
nadia .shokraneh@y

ahoo.com

(98تا پايان مهر )فرصت مطالعاتي 

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا

محورها و موضوعات مورد نيازرديف

مكانتعداد عضو هيأت علمي مورد نياز
عنوان واحد 

پذيرنده
تسهيالت و امكانات پيش بيني شده

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي
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8
طراحی و تولید استابیالیزرهای تخصصی فراورده های 

گوشتی
تهرانتهران1

شرکت پروتئین 

گستر 

گوشت )سینا

(ایران

66823260نادیا شکرانه
nadia .shokraneh@y

ahoo.com

9
طراحی و تولید امولسی فایرها و ژل های جایگزین 

چربی
تهرانتهران1

شرکت پروتئین 

گستر 

گوشت )سینا

(ایران

66823260نادیا شکرانه
nadia .shokraneh@y

ahoo.com

10
طراحی و تولید فراورده های گوشتی سیمبیوتیک، 

پاراپروبیوتیک، پروبیوتیک و پست بیوتیک
تهرانتهران1

شرکت پروتئین 

گستر 

گوشت )سینا

(ایران

66823260نادیا شکرانه
nadia .shokraneh@y

ahoo.com

روستای کالتبوشهر1تکثیر ماهیان دریایی بومی11

شرکت پروتئین 

گستر 

(ماهیران)سینا

سیامک 

یوسفی
66806272

s iamak.yousefi1@g

mail.com

شهراستانهردوزنمرد
نام و نام 

خانوادگي
زمينه فعاليتايميلفكسشماره تلفن

زنجانزنجان3محاسبات نیروهای الکترودینامیکی باسبارها12
شرکت صنایع 

برق زنگان پارس

24322221654 

112داخلی 

تولید کننده انواع تابلوهای 

فشار متوسط و فشار ضعیف

زنجانزنجان3محاسبات قدرت انفجار باسبارها13
شرکت صنایع 

برق زنگان پارس

24322221654 

112داخلی 

تولید کننده انواع تابلوهای 

فشار متوسط و فشار ضعیف

زنجانزنجان2بررسی تحلیل سیستمی در مهندسی صنایع14
شرکت صنایع 

برق زنگان پارس

24322221654 

112داخلی 

تولید کننده انواع تابلوهای 

فشار متوسط و فشار ضعیف

زنجانزنجان1طراحی و ساخت قالب برش15
شرکت صنایع 

برق زنگان پارس

24322221654 

112داخلی 

تولید کننده انواع تابلوهای 

فشار متوسط و فشار ضعیف

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در وزارت صنعت، معدن و تجارت

محورها و موضوعات مورد نيازرديف

مكانتعداد عضو هيأت علمي مورد نياز
عنوان واحد 

پذيرنده
تسهيالت و امكانات پيش بيني شده

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي
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16
پیکربندی رله های حفاظتی مطرح خارجی و جمع 

بندی آن
زنجانزنجان4

شرکت صنایع 

برق زنگان پارس

24322221654 

112داخلی 

تولید کننده انواع تابلوهای 

فشار متوسط و فشار ضعیف

زنجانزنجان2معدوم نمودن قطعات رزینی به روش سبز17
شرکت صنایع 

برق زنگان پارس

24322221654 

112داخلی 

تولید کننده انواع تابلوهای 

فشار متوسط و فشار ضعیف

زنجانزنجان1بررسی دالیل خطای نرم افزاری و واقعیت در خمکاری18
شرکت صنایع 

برق زنگان پارس

24322221654 

112داخلی 

تولید کننده انواع تابلوهای 

فشار متوسط و فشار ضعیف

زنجانزنجان1انواع آبکاری قابل استفاده19
شرکت صنایع 

برق زنگان پارس

24322221654 

112داخلی 

تولید کننده انواع تابلوهای 

فشار متوسط و فشار ضعیف

زنجانزنجانE-plan1طراحی المان های الکتریکی در نرم افزار  20
شرکت صنایع 

برق زنگان پارس

24322221654 

112داخلی 

تولید کننده انواع تابلوهای 

فشار متوسط و فشار ضعیف

21
امکانسنجی استحصال امالح از آب و لجن دریاچه 

ارومیه
1

آذربایجان 

غربی
ارومیه

صنعت، معدن و 

تجارت دانشگاه 

ارومیه

صنعت، معدن و تجارت44-33844335

22
امکانسنجی فراوری مواد معدنی فلزی مهم مانند 

تیتان، کروم و منگنز
1

آذربایجان 

غربی
ارومیه

صنعت، معدن و 

تجارت دانشگاه 

ارومیه

صنعت، معدن و تجارت44-33844335

1استحصال منیزیم از دولومیتهای استان23
آذربایجان 

غربی
ارومیه

صنعت، معدن و 

تجارت دانشگاه 

ارومیه

صنعت، معدن و تجارت44-33844335

1پتانسیل یابی عناصر نادر خاکی در استان24
آذربایجان 

غربی
ارومیه

صنعت، معدن و 

تجارت دانشگاه 

ارومیه

صنعت، معدن و تجارت44-33844335

25
ساخت کووره جهت اتمام طرح استحصال منیزیم از 

نمک دریاچه به روش خشک
1

آذربایجان 

غربی
ارومیه

صنعت، معدن و 

تجارت دانشگاه 

ارومیه

صنعت، معدن و تجارت44-33844335

1پایداری شیب26
سرب و روی 

انگوران
۳۳۷۸۰۶۷۴-۰۲۴

1پایداری شیب27
سنگ آهن چاه 

گز
۳۵۳۲۴۲۴۴۹۹



1مدلسازی فرایند28
مجتمع طالی 

موته
۴۵۳۳۶۲۴۰-۰۳۱

1تولید نانو ذرات مواد معدنی29
مرکز تحقیقات 

یزد
035-38249901

انتخاب روش استخراج30
آنتیموآن 

سفیدابه

شهراستانهردوزنمرد
نام و نام 

خانوادگي
ايميلفكسشماره تلفن

تهرانتهران2مشارکت در ارزیابی سیاست های کلی حمل و نقل31

کمیته حمل و 

نقل و توسعه 

دریا محور

9112238670فوالدی- تقوی

تهرانتهران2مشارکت در بازنگری سیاست های کلی حمل و نقل32

کمیته حمل و 

نقل و توسعه 

دریا محور

9112238670فوالدی- تقوی

تهرانتهران2بررسی نظام موضوعات و مسائل در دست بررسی33

کمیته حمل و 

نقل و توسعه 

دریا محور

9112238670فوالدی- تقوی

34
مشارکت در فرایند تدوین سیاست های بر اساس حکم 

اعضای دور هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام
تهرانتهران2

کمیته حمل و 

نقل و توسعه 

دریا محور

9112238670فوالدی- تقوی

35
مشارکت در کارگروه های تخصصی و بررسی 

موضوعات و مسائل آینده محور
تهرانتهران2

کمیته حمل و 

نقل و توسعه 

دریا محور

9112238670فوالدی- تقوی

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام

محورها و موضوعات مورد نيازرديف

مكانتعداد عضو هيأت علمي مورد نياز
عنوان واحد 

پذيرنده
تسهيالت و امكانات پيش بيني شده

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي



شهراستانهردوزنمرد
نام و نام 

خانوادگي
ايميلفكسشماره تلفن

36

بررسی و امکان سنجی استفاده از ماده پلی پروبیلن 

تولید کشور در دستگاه های تولید لوله های دوجداره 

فعلی در ایران و رقابت پذیر نمودن بیشتر این نوع لوله 

ها در بازار فالب شهری در مقایسه با رقبا با توجه به 

روند مصرف آن در دنیا

تهرانتهران11

انجمن لوله و 

اتصاالت پلی 

اتیلن

امکان استفاده از آزمایشگاه های واحدهای 

تحت پوشش و بازدید از خطوط تولید و 

انتقال اطالعات تولید و استانداردهای ملی 

و بین المللی به فرد محقق

محمد علی 

دربندی

021-86073061-

4

37

بررسی لوله های پلیمری در کاربرد زهکشی در دنیا و 

تهیه استاندارد ملی لوله های زهکشی برای لوله ها بر 

DIN 4252-1:2009اساس استاندارد جدید  

تهران یا کرجتهران یا کرج1

انجمن لوله و 

اتصاالت پلی 

اتیلن

امکان استفاده از آزمایشگاه های واحدهای 

تحت پوشش و بازدید از خطوط تولید و 

انتقال اطالعات تولید و استانداردهای ملی 

و بین المللی به فرد محقق

محمد علی 

دربندی

021-86073061-

4

38

تهیه دستورالعمل و چهارچوب فنی چگونگی بازیافت 

لوله های پلیمری و استفاده مجدد در پروسه تولید 

جهت کاهش اثرات منفی بر محیط زیست

تهرانتهران1

انجمن لوله و 

اتصاالت پلی 

اتیلن

امکان استفاده از آزمایشگاه های واحدهای 

تحت پوشش و بازدید از خطوط تولید و 

انتقال اطالعات تولید و استانداردهای ملی 

و بین المللی به فرد محقق

محمد علی 

دربندی

021-86073061-

4

39

تهیه دستورالعمل آزمون بهداشتی لوله های پلیمری 

جهت استفاده در کاربرد آب شرب با توجه به 

استاندارد ملی و امکان سنجی انجام آن در ایران

تهرانتهران11

انجمن لوله و 

اتصاالت پلی 

اتیلن

امکان استفاده از آزمایشگاه های واحدهای 

تحت پوشش و بازدید از خطوط تولید و 

انتقال اطالعات تولید و استانداردهای ملی 

و بین المللی به فرد محقق

محمد علی 

دربندی

021-86073061-

4

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن وکشاورزي تهران

محورها و موضوعات مورد نيازرديف

مكانتعداد عضو هيأت علمي مورد نياز
عنوان واحد 

پذيرنده
تسهيالت و امكانات پيش بيني شده

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي



40

انجام تست های تخریب نوری بر روی نوارهای آبیاری 

قطره های با سناریوهای مختلف و تعیین مقدار بهینه 

»میتریج در تولید آ

تهرانتهران1

انجمن لوله و 

اتصاالت پلی 

اتیلن

امکان استفاده از آزمایشگاه های واحدهای 

تحت پوشش و بازدید از خطوط تولید و 

انتقال اطالعات تولید و استانداردهای ملی 

و بین المللی به فرد محقق

محمد علی 

دربندی

021-86073061-

4
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