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طیور  ن ست مجمع عموم  عیی ی بی 

هیییی  الییدییی م مییجییمییع   یی یی  فییو 

بنیین ایران  بی ح ور هییت ماییرم   انش

  اع ی  بداایظهر ر ی ی  نب   ر محی  

 ا ی  بییرگین  ایران برگزار شا.

ب  گیزار  ر ابیا عیمیومی  میجیمیع 

بنیین ایران   لس  بیی  هیی  انش     

ارائ  گزارش  ای عمل ر  هییت میاییرم 

بنیییین  یوایا  هیی  انش مجمع     

 ک،ر احر بن اارپور   بیر کی  میجیمیع 

 آغیی شا.

ا   ر رابط  بی اامیت    سهیال ی  کی  

بینیییین بی   هییی  انیش مجمع   ی ی 

بنیین   اع یی ایو   هیی  انش شرکت

 ها  گزارش  را ارائ  کر م    ارائ  م 

هیی آمویش   یصی ی ی  کی   ای   رم

صورت رایعین برگیزار شیا  ایامییت  ب 

بیم    میل   ایامییت بیهیبیو  ف ییی 

هییی   کیر   ر یاا هی   ن یسیت کسب

م،دا ی ک   ر اکیوایییسی،یو نیوآ ری 

 برگزار شا  نی  بر .

 ر ا ام   اف ین کاله  رئیس هییییت 

بینیییین  هییی  انیش مایرم مجمع     

هییی  ایران ضمین  یقیاییر ای فیدییلیییت

 بیراین  مجمع  بیین کر :  ر این میات 

 ییوانسیی،یییییو بییی صیینییا   نییوآ ری   

ش وفیی    مدی نت علم    فینیی ری 

رییات  مهوری ار بیط اوبی  بیرایرار 

ای ک  میوضیوح حیمییییت  گون  کنیو؛ ب 

هیییی بییزرم   میی،ییقییا  ای  شییرکییت

پیی  ک  بی    کیرهیی نوآ ر    انش کسب

 ییگ  ای اوی این    نهی  مطرح شیام 

 پی نهی  می بو م اات.
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هیی صی را   صینیا    ا  همچنین   یثیرگذاری بر اییات

نوآ ری   ش وفیی    مدی نت علمی    فینیی ری ریییایت 

هییی   مهوری  افزایش ظرفیت امیریی  ایربیییی شیرکیت

بنیین   براراری ار بیط بی مدی نت فنی ری  یارت علیو    انش

بینیییین  هیی  انش را ای مهم،رین  ا،ی ر هیی مجمع     

 انست   افز  : عیال م بیر ایین   ر   بی  حیویم آمیوی  

هیییی  کی   ر اکیوایییسی،یو   ص      پیر کیر ن ایال 

بنیین   و   ار   موضوح مهمی  اایت کی  میجیمیع   انش

 بنیین ای پس آن برآمام اات. هیی  انش     

هییی مییلی    پس ای ارائ  گزار  بییرس     وییب صیورت

 ر  ی    حق ع ویت   ان،صیب ر ینیم  رام   انی،یصییبییت 

 مجمع عموم  انجی  گرفت.

 

بر این اایس ای میین کینایااهی آاییییین اف ییین کیالهی   

اف  ایییا میحیسین  محمارضیی طیالیی   ایدیییا رایول

میرصاری  محمارضی کمپین   ایا مهای مان    نیرییمیین 

عنوان اع یی هییت ماییرم   آاییییین  صاری ب   ر یب آرا ب 

عینیوان  الیایینی  بی  عبیس کبرییی  یا م   ایا ییار مدیین

 البال ان،صیب شانا. اع یی عل 

عنوان بییرس  آرای میاوذم آایی محما طیهری ب  اایس بر

الیبیال  عنوان بییرس علی    آایی شهرا  حیج اربین  هو ب 

 ان،صیب شانا.

همچنین  ر ینییمی   یهیین اای،ی یی  بی  عینیوان ر ینییمی  

 بنیین ان،صیب شا. هیی  انش کثیراالن، یر مجمع     

براایس این گزار   مجمع عموم  بی ح ور نمیینام ا یی  

 بییرگین  ایران برگزار شا.

ها و خدمات اتاق بازرگانی تهران و مجمع تشکل های  برگزاری نشست آشنایی با ساختار، فعالیت

 دانش بنیان ایران

هیی   ایامییت  ن ست آشنیی  بی ایا،یر  فدیلیییت

هییی  آشنیی  شیرکیت ا ی  بییرگین   هران  بی هاف

بنیین بی ایی کیر مرکز نوآ ری  مدی نت کسیب   انش

  کیر   ع ویت ا ی  بییرگین   هران   آشینیییی  بیی 

 نحوم  رییفت کیرت بییرگین ؛ برگزار شا.

 ر اب،اای این ن ست مدرف  کو ییهی  ای میجیمیع 

بنیین ایران  واا ر ابا عیمیومی   هیی  انش     

میجیمیع  این مجمع صورت گرفیت. بیر ایین ااییس 

ع یو 31بنیین اییران بیی  اشی،ین  هیی  انش     

یییر 1321ع و اا،یینی   ر اییل 2     مل    

نظر ا ی  بییرگین  ایران   مدی نت علم    فینیی ری 

 .رییات  مهوری فدیلیت او  را آغیی کر م اات

عینیوان  این مجمع یک      بیال ا،  اات ک  بی 

رابا مییین ا یی  بیییرگیینی  اییران   میدیی نیت بیی 

بنیین   نوآ ر فدیل  ر عرص   ولییا  هیی  انش شرکت

هییی کییر    صی رات   بی هاف کمک ب  ایجی  فیرصیت

آفرین    گسی،یر  بیییار میحی یوالت   ایامییت 

 بنیین  ر ک ور ش   گرف،  اات.  انش

هیی حیضر  ر ن ست اعیال    ر این  بینیر ب  شرکت

       مل  فیدییل    ی ی 211شا ک  بی بررا  

مربوط ب  فدیلیت او  را ان،صییب کیر م  یی بی،یوانینیا 

صورت اار منا ر صاای او  را ب  گو  مسو الن  ب 

انارکیران برایننا   همچنین بی ع یوییت  ر     ات

هیی ای میزاییی    سیهیییال ی  کی  بیرای  این    ی 

مینیا   کیرهی  ر نظر گرف،  شیام اایت بیهیرم کسب

 شونا.
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 اف ین کاله 

 رئیس هییت مایرم مجمع      هیی  انش بنیین ایران

 ر ر یهیی  ک  بحث مذاکرات  ین  اغ اایت   بی  نیظیر 

ب   وافیق  ایت  ۱+۵راا  مم ن اات ایران بی گر م  م 

ا وص فیدییالن بیصیش   کیر   ب  ییبا  برای صیحبین کسب

ا وص   این اوال مطیرح شیام اایت کی   ر صیورت 

هیی اای،ی یی  اییران     موفقیت مذاکرات  چ  ا فیا   ر الی 

ا وص این   چنا اییل پیییش  بیدیا ای  اواها اف،ی ؟ ب 

ام یی بر ی    ر ک ور  جربیی   ب   ات آما کی  امیر ی 

بییر  ایو. آیی این    ر  شام      بیرم بی  ضدیت  قریبی م یبه  ر ب 

 هو همین ا فیایت اواها اف،ی ؟

 ر   رم ابل    پس ای ام یی بر ی   شییهیا بیو ییو کی  

هیی اا، ی ی ای ک ورهییی میصی،یلید  ار      ی بیرم هییت ب 

ای ک   رافییک میذاکیرات اای،ی یی ی     گون     ک ور شانا  ب 

 اش،یو. ایطر  هست ک  ر یهیی   ر ا یی  بیییرگیینی   

هییت بلناپیی  اا، ی ی ح ور  اش،نا   بی   ۳یی  ۲همزمین 

 نوع   ر نوبت بو نا.

طرف  آمیریی یی ای بیر یی      اادیت این اات ک  ار ج یک

 ینب  ایین ک یور بیر ضیا اییران   حی،ی   هیی یک     حریو

ایرانیین  بیعث شام اات ک  بیرنیاهییی اییرانی   ییییعییم 

گذش،  او  را  ر  نیی نااش،  بیشنا   بی   و  این   اییران 

ی   ای بیییارهییی بی یر    ارای پی،یینسییی  یییی  بیرای 

گیذاری هیو  ر آن  گذاری اات  ریسک ایرمیییی  ارمیی 

 بسییر ییی  اات.

  

الملل  ا فیایت چنا ایل گذش،  را رصیا  هیی بین شرکت 

هی  چییر ضیرر       انا. بد   ای آنهی  ر شر ح هم یری    کر م

انا   بسییری نیعیران اییجیی   یمیییییر میجیا   ر     ییین شام

هیی آمری ی  بی  مییر اح،میل  حزب حیکو  ر   رم     اییات

 ان،صیبیت بدای هس،نا.

ضمن این    ر  ضدیت فدل  هو ام ین مااال  کنیعیرم  ر 

هیی طیول  راا  اییل آینام  وافقیت   و   ار . ب  نظر م 

چیییز    ر  رف،ن هم   ر صورت اوب پیش-اواها ک یا  ی 

ایران   فدیالن اا، ی ی ایران  ب،وانینیا بی   -به،رین شرایا

الملل   الب،   ییم  ییعییم   ییعیم گذش،  او   ر اا، ی  بین

 م،زلزل بدا ای بر ی    ات ییبنا.

موضوعیت  یعری هو  ذابیت ح ور  ر اییران را کیمیرنی  

 کر م اات.

 شود؟ شرایط همانند دوره برجام می 
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منطبیق بیی  هیی اا، ی ی     پذیر  مدیهاات   اییات عا 

الملل   کیهش محسوس  رآماهی   ذاییییر  بییار آیا    بین

هیی   ل،ی    ا یولی،ی  بیر  اریی   لت  ایطرم شرکت

ف یی اا، ی ی ک ور   ایی  انعین    اییلیت  ائیمی  

اییات بر ف یی اا، ی ی ک ور  موضوعی ی  هسی،ینیا 

 ک  ای چ و ک ورهیی  یعر پوشیام نمینام اات.

 یوان بیرای     الب،   ر این   رم  ن یت میثیبی،ی  را هیو می 

رایا  گذاران ایر   م، ور بو . مثال ب  نیظیر می  ارمیی 

هیی عیل  ر ب  ک ور ی اات بو م    وافقیت نظرات مقی 

گیذاری   ر ایران مصیلد  ای ناار  یی این   ایران ب  ارمیی 

هیی نییییی  یای  ار    ای طیرفی   یجیربی       ر ییرایایت

 هیی مم ن را  اش،  اات.     رین  حریو    انعین

رایا  ایین بییر  بی  و   ب  موضوعیت یی شام  ب  نظر می 

هییی     پس ای  وافق اح،میل   یین  شیلیوغی   رایواایت

هم یری م یب  یمین بیر یی  را  یجیربی  نی ینیییو   نیوح 

 منا ب  هم یری کم  م،فی ت بیشا.    هیی عالا  شرکت

ای طرف  یعر  شییا میزان عالا  ب  هم یری بی ک ورهییی  

هی ب    ای،یین  بلوک غرب ای طرف   لت کم،ر بیشا   نعیم

شرا    شمیل  بیشا   آنهی  ر ا لیوییت هیمی ییری ایرار 

 بعیرنا.

اگر بصواهیو  ر ف یی بدا ای  وافق اح،میل   ین  نی،یییجی  

 ری برای اا، ی  ک یور کسیب کینیییو  بی  نیظیر     مطلوب

 راا بییا چنا موضوح اایا    مهو را رعییت کنیو: م 

هیی بیی     نییی ب   یپلمیا  فدیل اا، ی ی  ر هیمی  حیویم  –

همیهنع  ابل    ل،مر ان   ا ی  بییرگین    یو   ار   یی 

شیام بیی بیرنییمی   هیی ای پیییش  یدییییین    ب،وان برای حویم

منا را فیراهیو     هیی عالا  م صص  یمین  م یرکت شرکت

 کر .

هی    یدییمیالت     بصش ا وص   ااد  بییا محور فدیلیت  –

اا، ی ی اح،میل  بیشا  ی  ر صورت بر ی ا فیایت  حریمی  

م یب   ر آینام  ارمیی  طرف ایر   امنیییت بییی ی،یری 

  اش،  بیشا    ر مدرض  هایا فوری ارار نعیر .

هییی احی،یمییلی   یی حیا امی یین بی  شی ی      م یرکیت  –

گذاری مس،قیو ایر    بال ای فیییینینیس صیورت  ارمیی 

الملیلی   پذیر   ی  ییعیم ک ور را  ر مذاکرات    وافقیت بین

گذاران برای حفظ موادییت   ر کنا   ارمیی     بدای مس،ح و

 منیاب ایران ب    ر ای  نش  ال  بی ،ری کننا.

هییی      ال  برای هم یری بی ک ورهیی مص،لد ای حیویم  –

هییی      یوانیا بی  ثیبییت اییییایت     مرافییی  مص،لد می 

 اا، ی ی  ر آینام کمک کنا.

گیری هم یری بی پهن   مرافییی  مینییایب      ر صورت ش  

گیییری      وان بی نعیم بی  شیر  شییهیا شی ی      ر غرب  م 

  دیمالت به،ر  ر ف یی رایب،      ر ای انح یر بو .

هیی ان،   ارای پ،ینسی      راا  ر کنیر حویم ب  نظر م   –

هیی       آپ مث  نفت   گیی   پ،ر شیم    میدیی ن  اای،ییرت

بنیین هو  ییعیم منیایبی  بیرای  یذب  هیی  انش شرکت

  ارنا.FDIا وص  ارمیی    م یرکت  ب 

هیی   طرف  ب  ش    ولیا   فر   م ،رک  ر     م یرکت

هیی  یولیییا        یی چنا ک ور    ال  برای ح ور  ر ینجیرم

گیییری      یوانیا بی  شی ی     طیور حی،یو می  الملیلی   بی  بین

گذاری بییال یر کیمیک  هیی به،ر   بی امنیت ارمیی     هم یری

کنا. امیا اریو بی کسب  جرب  ای ف یی بیدیا ای بیر یی    

هیی انعین بدای  بی،یوانیییو بیی آمیی گی      همچنین  حریو

بی ،ری ای گ ییش اح،میل  ایجی شام  ر  یهیت مینییفیع 

 مل  ایران اا،فی م کنیو.
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هیی  انش بنیین  ن ست مجییی  بیران ع و مجمع     

بینیییین اییران   هییی  انیش بی ح ور  بیر ک  مجمع   ی ی 

 هی برگزار شا.  داا ی ای  بیران   نمییناگین     

بینیییین  هییی  انیش ب  گزار  ر ابا عموم  مجمع    ی 

ایران   ر این ن ست گیزارشی  ای اایاامییت ا یرایی    

هیی مجمع ارائ  شا ک  مهم،رین آنهی مدرف  میییز  فدیلیت

هی  ارائ   وضیحیت   میل   ر ا وص  اامت مجمع     

هیی مجمع  مدرف  السل  ر یاا هییی  ایی   کیر کیرگر م

اینواکسپرت    وضیح پیرامون ام ین م یرکت اع ی  ر ایین 

ر یاا   ارائ  گزارش  ای برگزاری ر یاا  ایرمیییی  گیذاری 

 ایمرغ   ر یاا  بزرگااشت مل  شهر هوشمنا بو .

هییی   ر ا ام  بی  و   ب  اهمیت   میزان اثرگذاری کیرگیر م

 ص    پی نهی ا   ای اوی حییضیران  یهیت   ی ییی  

 هیی  ایا مطرح شا. کیرگر م

هی  اطالعیت  سهیالت   اامیت مص،لف  ک  ای طریق رایزن 

مجمع بی نهی هیی مص،لف  ای  یمیلی  صینیا   نیوآ ری   

بنیییین  هیی  انش ش وفیی  رییات  مهوری  برای شرکت

 لحیظ شام نیز  ر اا،ییر حیضران ارار گرفت.

 ر    ر پییین  لس  نیز  بیران ع و مجیمیع  بی  هیمی ییری

هییی آمیویشی   یمین  اطالح راین  اابیر   برگزاری   رم

 عوت شانا  ی بی م یرکت     ریک مسیع  اااامیت ایین 

     بیال ا،    حمییت ای اع ی بیش ای پیش موثر  اایع 

 شو .

 های دانش بنیان برگزاری نشست مجازی دبیران عضو مجمع تشکل

ر یاا  ارمیی  گذاری 

نوآ ری ا ی،یمییعی    

صنییع اال  ایییمیرغ 

بی هیمی ییری میجیمیع 

  یی یی  هیییی  انییش 

بنییین   بینیییی  بییین 

الملل  ایواریمی   ر 

ا ی  بییرگیینی  اییران 

 برگزار شا.

اییام  16 ر این ر یاا  

مطرح شیا کی  طی  

بییرگییزاری  ییلییسیییت 

B2B ارمیی  گیذاری

ر ی آنییهییی صییورت 

 گرفت.
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ن ست ارائ  راه ییرهییی  یوایدی  صیی رات بیی عینیوان 

گییر شییعییری هییوشییمیینییا؛ صییی رات نیییمییرئیی  ای اییری 

هییی  هیی اینواکسپورت  یوایا میجیمیع   ی ی  ن ست

بنیین ایران   بی همی ییری میرکیز  یحیقیییقییت شیهیر   انش

 هوشمنا ایران برگزار شا.

 ر اب،اای این ن ست هینی  حقیق  ضمن مدرف  مجیمیع 

بنیین   اامیت آن ب  السل  ر یاا هیی  هیی  انش     

اینواکسپورت اشیرم کر م   ط  مدرف  این ر یاا  ان،یقییل 

  جرب   اهااف آن را  بیین کر .

 ر ا ام  مدی ن مرکز  حقیقیت شهر هیوشیمینیا اییران  بیی 

هییی اییص  هیی شهر هوشمنا ب  میولیفی  مدرف   یژگ 

گر شعری هوشمنا پر اا،    گفت: هاف ای گیر شیعیری 

هوشمنا  ایجی  یک رابیا بییین بییی ییاکینینیام   میقی یا 

گر شعری اات. یک مق ا گر شعری هیوشیمینیا  ارای 

اطیح بییالیی  ای نیوآ ری    سیهییی  بیی اای،یفیی م ای 

 هیی نوین اات. فنی ری

 ر ا ام  این ن ست  رئیس کمیی،ی  رایینی    میحی،یوای 

کمیسیون گر شعری ا ی  ایران  ر رابط  بی نقش م،یی رس 

 ر صندت گر شعری گفت: م،ی رس  ر صندت گر شعیری  

صیورت فیییزیی ی   انیریوی  اات ک   ر آن مر    یعر بی 

کننا   ر این مال گیر شیعیر ایفیر ایو  را  ر  افر نم 

کینیا   ایین  یجیلی  عییینی    اادیت مجییی  جیربی  می 

 گر شعری هوشمنا اات.

یحی  من ورمویا بی بیین این   شییا ایین میوضیوح   ر ای 

ذهن ب  نظر براا  گفت:  اادیت افز  م    اادیت مجییی 

هیات  ر  نییی  یجی،یل مطرح اات  امیی می،یی رس  ایل

 یری رایینیام  این  جربییت را ب  اطح  ایا ر   پی رفی،ی 

 اات.

 ر بصش  یعری ای ایین ن یسیت  ییز ان شیییرمیحیمیای 

پژ ه عر حویم گر شعری   اای،یی   ان یعییم پیییرامیون 

هیییی  را ارائی    اادیت افز  م  ر صندت گر شعری میال

کر م    ر رابط  بی  ضدیت گر شعری   افول آن  ر   ران 

شیوح کر نی  گفت: گر شعری هوشمنا    اادیت افیز  م 

 وانا ب  این صندت ای نفیس افی،یی م بییر  ییعیر ر نیق  م 

 ببص ا.

امین فر    رئیس مرکز  حقیقیت شهر هوشمنا ایران نییز 

بی بیین این    گر شعری هوشمنیا  ر ییک ینیجیییرم    ر 

 دیم  بی اییر عنیصر   بر بس،ر یک ر ی ر   یمع اات کی  

ییبا  ب  این ن ،  اشیرم کر  ک  گیر شیعیری بی    حقق م 

 صورت یک الی  اات   عن ری  اا ای شهر نیست.

آیا م فالح  ای  یعر میییهیمیینیین ایین ن یسیت نیییز بی  

هیی  ک  مو ب  ذاب شان عمل ر  گیر شیعیری  پ،ینسی 

شو   اشیرم کر م   گفت: اییجیی  ف ییی راییبی،ی  ای  م 

هیی  اات کی  گیر شیعیری هیوشیمینیا  مهم،رین مولف 

هیی مو و   ر آن اا،یفیی م   وانا ای این ف ی   پ،ینسی  م 

 کنا.

هییی گیر شیعیری  هییش بی  میولیفی   ی  ر ا ام  صحبت

هوشمنا ای  مل  ار قیی  جرب  گر شعری   پییااری منیبیع 

اشیرم کر م   گفت:  نهی بی اعمیل یک نعیم ایس،می یییک   

بی ر  اش،ن نوآ ری ب  عنیوان ییک ایییسی،یو اایت کی  

 وان ش یف  یجی،یل مو و   ر این حویم را مر فع کر م  م 

   نهییت بهرم را ای حویم گر شعری هوشمنا بر .

 گردشگری عنصری جدا از شهر نیست
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بینیییین  هیی  انش شرکتR&Dعا  حمییت ایا،یرییف،  ای 

 رین م  ال   اات ک   ر ایین حیویم بیی آن  ی   ای مهو

موا   هس،یو.  ر حقیقت این مسیل  کی  میی بی   نیبییل 

کسب حمییت میل  هس،یو  یک بر اشت نی رات اایت. 

هی بیش ای هیر چیییز نیییییمینیا  یو ی   بنیین  ر  ااع  انش

ربا ب  موضوح  حقییق    یوایدی    رین نهی هیی ذی  ای

 هس،نا.

میاییرم شیرکیت  مهای مان   مایرعیم    رئیییس هییییت

بنیین پیمین اطوط شر    ای اع یی هییییت میاییرم   انش

 گیو بیی  مجمع      هیی  انش بینیییین اییران   ر گیفیت

بنیین  ی  بی  یکیا بر این   یک شرکت  انش   «اا، ی   نییی»

اییی   کسب ایو  ای میحی   رایان ب  ار      جیری

فر   مح والت او  مم ن اات ب  یک بییم یمین  چینیا 

کنا: پس ای رایان ب  این  ایل  نییی  اش،  بیشا  بیین م 

برای طیراحی  میحی یوالت  یاییا   R&Dمرحل  اهمیت 

شیو .  اا،مرار ر نا رشا شرکت ب   را،ی  ر شین می 

بنیییین میمی ین  چرا ک   ر غیر این صورت یک شرکت  انش

اات بی افول   ح،   رش س،ع  موا   شو . ای ایین ر  

هی ب  ش ل   ایق   شفیف برای  ضر ری اات ک  حمییت

 هی  درید    بیین شونا. بنیین  انش

بنیین انای یی صندت بر   هیی  انش رئیس کمی،  شرکت

ایران کپ  مح والت   عرض  گس،ر م آن  ر بییار را هو ای 

شمر    ایطیرن یین   یعر م  الت فدیالن این حویم برم 

ای اات ک  یک شرکیت  کنا: م،یافین  شرایا ب  گون  م 

هیی  ای پرانل  یی  حقیق    یوایدی   با ن صرف هزین 

بنیین را بی  بیییار عیرضی    وانا کپ  یک مح ول  انش م 

کنا. اگرچ  مم ن اات پییین بو ن اطح کییفیییت آن بی  

فیصل  ی       ایل م صص شو   امی م،یافین  همییین 

بییر    بنیین اسییرت   رم یمین  هو برای یک شرکت  انش

 غیرایب   بران اواها بو .

ییف،    هافیمینیا  مان  ضمن  یکیا بر لز   حمییت اییمین

بنیین  ک  میحی یوال ی  بیی ا ی یی بی   هیی  انش ای شرکت

ربیا  گویا:   لت   نهی هیی ذی  حقیق    واد   ارنا  م 

بییا این مسیل  را بپذیرنا ک   نیهیی  ر صیورت حیمییییت ای 

بنیین امی یین  یوایدی   هیی  انش  ر شرکتR&Dموضوح 

انیا  فیراهیو  مح وال   ک  بر پیی   انش اییای،ی  شیام

شو . الب،  این حمییت ب  مدنیی ایجی  انح یر نییسیت   م 

می هموارم ب   ریین رایبت  ر بییار مح والت اع،قی   ارییو 

  بی رمین این اات ک  این رایبت ب  رشا مح والت کمیک 

هیی اا، ی ی بییا راهی  بیرای  کنا. می ب  عنوان بنعیم م 

فر   مح والت  ر بییارهیی رایب،  پیاا کنییو    ر ایین 

گیذاری  حویم نیییی ب  حمییت   لت ناارییو  امیی ایرمیییی 

هیی  ک  بی ا ی یی بی   بنیین اطرپذیر حیکمیت  ر حویم  انش

انا  ای اهیمیییت  افیری   حقیق    واد  او  را ثیبت کر م

 براور ار اات.

 

 تحقیق و توسعه؛ حلقه مفقوده صنعت برق
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 ایامحسن میرصاری

 ع و هییت مایرم مجمع      هیی  انش بنیین ایران

گواه  مح ول  یک مدییر برای اریییب  کیفیت آن اایت. 

یک راهنمی ک  اریااران   کیرفرمییین ) اال    ایر  ( را 

کیینییا؛  کیینیینیاگییین ایییبیی  اعیی،ییمیی  هییاایییت میی  بی   ییولیییییا

 ولیاکنناگین  ک  مح والت   اا  ولیا آنهی بی مدییییرهییی 

الملل  منطیبیق بییشیا.  ر  اایع ایین  اریییب  مل    بین

کنیا کی  ییک میحی یول اییص  فرآینا اطمینین حیص  م 

هیی ایمن  / عمل ر ی   الزامیت ایس،و میاییرییت   ست

کیفیت مر با را گذرانام   مدییرهیی صالحیییت مینیارج  ر 

 نیم  را برآ ر م کنا. ارار ا هی  مقررات   طرح گواه 

 

نهی  »نی   هیی  ب  نیم  مح ول   واا ارگین صا ر گواه 

شیو  کی   ارای  انیجیی  می «نیم  مح ول صا ر گواه 

الملیلی  بییشینیا.  ر  اایع  بینISOIEC۵۶۰۷۱»»مجوی 

یییک اایی،ییینییاار  بییرای ISOIEC۵۶۰۷۱»»اایی،ییینییاار 

نیم  میحی یول  هیی صا ر گواه  اع،بیربص   ب  اییمین

هیی  اات ک  کیفیت یک میحی یول  بو م   مربوط ب  ارگین

نیم   مح والت بیی  کننا.  ر فرآینا صا ر گواه  را  یییا م 

 و   ب  ریسک   محیط  کی  ایرار اایت  ر آن ن یب 

 شونا. شونا  ای چنا منظر اریییب  م 

اب،اا ب  بررا  م ص یت فن  مح ول    نی یل فیییی    

هیی مور  نییی  یوایا  هی پر اا،  شام    ییپ  ست نق  

ISOIEC»نییمی  هیی مد،بیر    ارای گیواهی  آیمیی عیم

۵۶۰۲۱»شو .  ر برا   یجیهیییزات   الملل  انجی  م  بین

افیزاری  عال م بر انجی  آیمون   جزی     حلی   ایق ایصیت

افیزار  ک   جیهیییز  ارای نیر  نیز مور  نییی اات.  ر صور  

افزار   یییا     یاییق اعی،یبییر  بیشا  فرآیناهیی  ست نر 

(V&V) شو . نظر ب  اهمیت  ایت   صیحیت  نیز انجی  م

هیی بییییا  یوایا  هیی ایمن  مح ول  ایین آیمیون آیمون

ISOIEC۵۶۰۲۱»»  هیی مد،بر    ارای  یییای  آیمیی عیم

گیونی   انجی  شو   ی ن،ییج ایب  ا  ی   اطمینیین بییشیا. ایین

طرف   حفظ میحیرمیینیعی    هی ای ر ب  اثبیت ب  آیمیی عیم

کفییت  جهیزات  صالحیت منیبع انسین   ر یییبی  نی،ییییج  

 ه   رات ن،ییج   وانیی   فسیر ن،ییج   یصیمییین  گزار 

 رات عا  اطدیت  ر ن،ییج آیمون     مین کیفیت ن،ییییج 

آیمون هس،نا   ایس،و مایریت کیفیت او  را ب  نیحیوی 

هیی بیی  کننیا کی  نی،ییییج آیمیون اییی   نعهااری م  پیی م

 هیی ایر   ایب  مقییس  بیشا. آیمیی عیم

 ر نهییت پس ای این    یولیییاکینینیام ن یین  ا   یوانیییی  

طراح     ولیا مح ول بی کیفیت را  ار   بییا ایبلیت حفیظ 

ی نواا،  کیفیت  ر اا  ولیا را نیز اثبیت کنا. ایین بی  آن 

مدن  اات ک  ای ر بیشا بی ارائ  شواها منییایب اثیبییت 

کنا  اا  ولیا آن  وانیی   ولیا انبوم ای همین مح ول   بیی 

کیفیت م یب  را  ارا اات. اریییب  اا  ولیا   ایییسی،یو 

نییمی   مایریت کیفیت ایینام  واا نهی هیی صا ر گواه 

شیو .  انیجیی  می ISOIEC۵۶۰۷۱»»نیم    ارای گواه 

کننام برای ح ول اطمینین ای  اا   کیییفیییت نهی  گواه 

  ها.  هیی مرااب،  را نیز انجی  م  ایینام  ممیزی

 

 »های صادراتی محصول نامه گواهی«های داخلی برای صدور  ظرفیت
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آ ری شام ای بیییار  بیررای  نیمیونی    مع  بررا  نمون 

مو و   ر اا  ولیا   بررا  نمون  ای انیبییر میحی یول ای 

هیی مرااب،  اات کی  نیهیی   هیی انجی  ممیزی  مل  رام

  ها. کننام انجی  م  گواه 

کنناگین ایران   اابیل منییایبی    ر حیل حیضر  ر بین  ولیا

  »CE» «ATEX»هیییی نیییمیی  نسییبییت بیی  ااییذ گییواهیی 

  و   ار . برا   ولیاکنناگین  ر راا،ییی صیی رات      … 

برا   یعر  ر راا،یی  ر   ب   نا رهیی مص،لید نسیبیت 

کینینیا. صیا ر ایین  هیی اایاا  می  نیم  ب  ااذ این گواه 

ار پیی  صیورت (NB)هی  واا نهی هیی مطلع  نیم  گواه 

آلیمیین  TUVRheinlandگیر  ک  برا  ای آنهی نیظیییر  م 

TUVSUD  آلمینIMQ  ای،یلییCESI  ای،یلییDEKRA   آلمین

ISOIEC۵۶۰۷۱»»هیی نیم   لی   ارا بو ن گواه    ب … 

  «ISOIEC۵۶۰۲۱» نیهیی هییی »  ع ویت  ر لیییسیت

  «IEC» «IECEx»میدی،یبیر «نیم  مح ول صا ر گواه 

هییی  شیونیا  امیی  یحیرییو هی میحیسیوب می   ز   رای ا ل

هییی  ر ی  چینیا  ار پیییی    NBالملل  بیعث  ر    بین

هییی آنیهیی بی  اییران شیام کی  می،ییایفیینی   نمیینیاگی 

کننا ک  اع،یبییر کییفی  نیاار .  هیی  صی ر م  نیم  گواه 

بد ی شیها هس،یو ای عیا  اطیالح  یولیییاکینینیاگیین ییی 

اا،فیی م کیر م   بی  صیالحیاییا ایو   نفدین آنهی او  ذی

صورت نیاص یی  ر مراکز نیمد،بر انجی   ا م    هی را ب  آیمون

 کننا. نیم  صی ر م  نهیی،ی گواه 

هییی ار پیییی   نییمی  اگرچ  ب  رامیت شنیا،ین گیواهی 

مزاییی م،یدیا ی بی     ر ک ورمین»CE«  «ATEX»نظیر

هیی  نییمی  همرام  ار   امی بییا  و    اشت ک  این گیواهی 

مص،ص ا حی ی  ار پی هس،نا.  ر ا حی ی  ار پیی نیظییرت بیر 

شو     ولییاکینینیاگیین  ر  صورت مس،مر انجی  م  بییار ب 

ایلب نمییناگین مجیی  مسو لیت پیاصعوی  ب  هیر گیونی  

کیییفیییت  ر ک یورهییی  عوااب نیش  ای  وییع  جهیز بی 

 ع و این ا حی ی  را  ارنا.

 یی این   بیرای  فیی یر  راا  ات آن رایام ب  نظر م  ب 

NB  بی   هیی  ر   چنا  ار پیی  بییار ایجی  کینیییو  کیمی

هیی  اا    ی  کر م   ای ایین طیرییق ایییمیت   وانمنای

شام  ولیا را کیهش  ا م    ر نهییت ای ایر ج اری ای   می 

 ک ور  لوگیری کنیو.

ای طرف    و  یک ایس،و ی پیرچ  مل  برای نظییرت بیر 

عمل ر  نمییناگین شدب ایر     فرآینیا گیواهی  کیر ن 

مح والت ضر ری اات. این ایس،و مل  بییا ای انیجیی  

هیی  جهیز  ر آیمیی عیم مد،بر  اریییبی   ی ینییی ییل  آیمون

انج  میاارک فینی     فیی   شنیانیم  مح ول  صحت

  ممیزی   بییرای  ایا  یولیییا  بیررای  …  هی   نق  

هییی  میزان انطبی  بی الزامیت اای،یینیاار هییی ایییسی،یو

هییی  (    و  یییراییایتISO۱۰۰۵مایریت کیفیت )میننا 

هی  ر اا  یولیییا میربیوطی  مور  نییی   انجی  ر  ین  ست

هییی  نییمی  اطمینین حیص  کنا   ی مینیع ای صیا ر گیواهی 

هیی نییمیدی،یبیر اسییرات  نیم  نیمد،بر شو . صا ر گواه 

کنا    نیپذیری ب  صندت بر    انرژی ک ور  ار  م   بران

الیمیلیلی   ر ب  طور اطع عا  رعییت اا،یناار هیی بییین

مح والت   اامیت صی را     عا   ییمییین کیییفیییت  ر 

نیپذیری ب  ایهیو   اعی،یبییر  اطح  هین   صامیت  بران

ک ورمین  ر بییارهیی منطق    بد ی بیییارهییی  یهیینی  

 ار  اواها کر . ک ورهیی  هیمیچیون چییین   ر اییی  

شیرطی   الیمیلیلی  را بی  هیی میحی یول بییین نیم  گواه 

پذیرنا ک   ولیاکننام برای هیمیین میحی یول گیواهی   م 

 اریییب  انطبی  مل  را نیز ااذ کر م بیشا.

بنیین    و   ارنا ک  بی   ی  بیر  هیی  انش  ر ایران شرکت

   انش م،ص  ین  اال    بی حیمییییت میدیی نیت عیلیمی 

فنی ری رییات  مهوری   صنا   نوآ ری   شی یوفیییی   

الملل  مور  نییییی بییبیت ارکیین  انا مجویهیی بین  وانس، 

الملل  صیا ر  نهی  بین»نیم  مح ول شیم   صا ر گواه 

اییبی   ISOIEC۵۶۰۷۱نییمی   نیم   ارای گیواهی  گواه 

الیمیلیلی   آیمیی عیم آکر  ی،ی  بییین»  نیز IAF»ر ییب  ای 

ILAC»ایب  ر ییب  ای  ISOIEC۵۶۰۲۱نیم    ارای گواه 

 را ااذ کننا.

بنیبراین  ات آن رایییام  یی  یر یییبی  ا یصییذ شیو  کی  

هیی ارییییبی  انیطیبیی  صیی ر شیام  یوایا  نیم  گواه 

نییمی  اییرانی  نیییز میور   ییییییا  نهی هیی صا ر گیواهی 

 هی   اییر کیرفرمییین   ل،  ارار گیر .  یار صین 



     

     

     

     

     

     

اتحاديه توليدكنندگان و 
 صادرکنندگان نرم افزار ايران

اتحادیه شرکت های فنی مهندسی 
حفاظت الکترونيک  و شبکه های 

 ایمنی

 اتحادیه صنایع لوح های فشرده ایران

انجمن توليدکنندگان نرم افزار 
 تلفن همراه ایران

 اتحادیه صادرکنندگان تجهيزات پزشکی

انجمن بهينه سازی مصرف 
 انرژی ایران

 انجمن ارگانيک ایران

انجمن شرکت های مهندسی و 
 پيمانکاری نفت و گاز و پتروشيمی

 اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

انجمن توليدکنندگان و واردکنندگان ماشين 
آالت سنگين معدنی، ساختمانی و 

 راهسازی

 انجمن ناشران دیجيتال

سندیکا توليدکنندگان تجهيزات 
 فن آوری اطالعات ایران 

سندیکای توليدکنندگان داروهای 
 دامپزشکی

 انجمن صنایع خورشيدی
انجمن صادرکنندگان خدمات 

 فنی و مهندسی ایران

 

انجمن صنفی شرکت های 
 اتوماسيون صنعتی

سندیکای توليدکنندگان مکمل 
 های رژیمی _غذایی ایران 

سندیکای شناسایی و 
 مکانيابی رادیویی

سندیکای صاحبان صنایع 
 سندیکای صنعت برق داروهای انسانی ایران

فدراسيون صادرات انرژی و  سندیکای صنعت مخابرات
 صنایع وابسته ایران

کانون طراحی و مهندسی و 
 طراحی مونتاژ ایران

 انجمن شرکت های 
 دانش بنيان استان  کرمان

 انجمن شرکت های
دانش بنيان استان  لرستان   

 انجمن شرکت های
دانش بنيان استان مرکزی   

 انجمن های استانی

انجمن صنفی کارفرمایی ماشين 
 سازان صنایع غذایی ایران

 

انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان 
 محصوالت بيوتکنولوژی پزشکی ایران

انجمن شرکت های دانش بنيان 
 استان اصفهان 

انجمن شرکت های دانش بنيان 
 خراسان رضوی 

انجمن شرکت های دانش بنيان 
انجمن شرکت های دانش بنيان  سالمت تهران

 سالمت همدان

 انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون 
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انجمن توليدکنندگان حالل های 
 هيدروکربنی ایران 

انجمن صنفی توليدکنندگان و فن آوران 
 صنعتی ساختمان 

 انجمن شرکت های
دانش بنيان استان گيالن   

 ابرنیم  صاای  انش بنیین  31ایل او    شمیرم 


