
 لیست تفاهم نامه هاي ارتباط با صنعت و مراکز علمی: 

 هاي پژوهشی و تحقیقاتی با دانشگاه صنعتی امیر کبیر.نامه همکاري) تفاهم1
 نامه همکاري با پژوهشگاه مواد و انرژي.) تفاهم2
 نامه همکاري با پژوهشکده تکنولوژي تولید جهاد دانشگاهی خوزستان.) تفاهم3
 .تهران تحقیقات و علوم واحد - اسالمی آزاد دانشگاه همکاري بانامه ) تفاهم4
 نامه همکاري با پژوهشگاه هوافضا.) تفاهم5
نامه همکاري با مرکز تحقیقات کاربردي دارویی دانشگاه علوم پزشکی ) تفاهم6

 تبریز.
 کاربردي مهرکام پارس. -نامه همکاري با مرکز آموزش علمی ) تفاهم7
 مکاري با شرکت پتروشیمی بندر امام.نامه ه) تفاهم8
 .ثابت الوان شرکت نامه همکاري با) تفاهم9

 .BIDCIMنامه همکاري با مدیریت صنعت شوینده ) تفاهم10
  .کشور زندانیان صنایع آموزيحرفه و تعاون بنگاه نامه همکاري با) تفاهم11
 مرکزي. استان رطوبتی هايعایق صنفی انجمن با همکاري نامهتفاهم )12
 نامه همکاري با پژوهشگاه مواد و انرژي.) تفاهم13
 نامه همکاري دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال.) تفاهم14
 .اوکراین متالوژي ملی آکادمی با همکاري نامهتفاهم )15
 .هستانل متالکم پالستیکی مواد تولیدات تحقیقاتی مرکز با نامه همکاري) تفاهم16
 .مپنا ژنراتور ساخت و مهندسی شرکت با نامه همکاريتفاهم) 17
 .ایران احمر هالل پزشکی تجهیزات شرکت با نامه همکاري) تفاهم18
 .کار پاش شرکت با نامه همکاري) تفاهم19
 .رزیتان شرکت با نامه همکاري) تفاهم20
 .آسیا آسفالت صنعت مهندسی شرکت با نامه همکاري) تفاهم21
 هاي آموزشی، پژوهشی و فناوري با دانشگاه کاشان.نامه همکاريتفاهم) 22
 هاي آموزشی، پژوهشی و فناوري با دانشگاه مالیر.نامه همکاري) تفاهم23
-هاي آموزشی، پژوهشی و فناوري با مرکز آموزش و علمینامه همکاري) تفاهم24

 .5کاربردي فرهنگ و هنر واحد
 نخ.شرکت نفیس با نامه همکاري) تفاهم25
 با شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران. نامه همکاري) تفاهم26
آزمایشگاهی با شبکه آزمایشگاهی فناوري  -خدمات علمی  نامه همکاري) تفاهم27

 نانو.
 پزشکی کشور.با موسسه تحقیقات گیاه نامه همکاري) تفاهم28

۱ 
 



 دانشگاه امیرکبیر.با پژوهشکده رنگ و پلیمر  نامه همکاري) تفاهم29
علمی، پژوهشی و آموزشی با مرکز تحقیقات ساختمان و  نامه همکاري) تفاهم30

 مسکن.
 نامه همکاري صنعتی با شرکت کاوشیار پژوهان.) تفاهم31
 با پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی. نامه همکاري) تفاهم32
 .نه)سوییس (مرکز خاورمیا QSبا شرکت  نامه همکاري) تفاهم33
 هاي مشترك علمی، پژوهشی و آموزشی با دانشگاه تبریز.نامه همکاري) تفاهم34
تحقیقاتی و پژوهشی با پژوهشگاه پلیمر و  -هاي علمی نامه همکاري) تفاهم35

 پتروشیمی ایران.
 تحقیقاتی و پژوهشی با شرکت پارس کیمیا. -هاي علمی نامه همکاري) تفاهم36
 با شرکت بازرسی و مهنسی ایران. ارينامه همک) تفاهم37
 .رادرسانی و اجرایی با شرکت فناوري اطالعات پرشیننامه همکاري اطالع) تفاهم38
 نامه همکاري با شرکت سیس الوان.) تفاهم39
 نامه همکاري با شرگت رنگ رونق.) تفاهم40
 علمی با دانشگاه صنعتی سهند. -نامه همکاري آموزشی ) تفاهم41
 نامه همکاري صنعتی با شرکت آریان کیمیاتک.تفاهم) 42
 نامه همکاري با دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران.) تفاهم43
 نامه همکاري با پژوهشگاه استاندارد در راستاي تاسیس کلینیک رنگ.) تفاهم44
 نامه همکاري صنعتی با شرکت بعد نگار ایرانیان.) تفاهم45
 همکاري با شرکت مهرکام پارس.نامه ) تفاهم46
نامه همکاري در تاسیس پژوهشده نانو مابین موسسه پژوهشی علوم و ) تفاهم47

 فناوري رنگ و دانشگاه مازندران.
 نامه همکاري علمی پژوهشی با پژوهشسراي ابن سینا.) تفاهم48
ایران نامه همکاري علمی پژوهشی با سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ) تفاهم49

 ن.یهاي نودر حوزه ي علوم و فناوري
 نامه همکاري صنعتی با پژوهشکده تحقیقات صنعتی پارس پژوهان.) تفاهم50
 نامه همکاري صنعتی با شرکت آزمون محیط آسا.) تفاهم51
 نامه همکاري صنعتی با شرکت لعاب ایران.) تفاهم52
 اسالمی واحد تهران مرکزي. نامه همکاري علمی پژوهشی با دانشگاه آزاد) تفاهم53
پژوهشی و صنعتی با شرکت ایده  -تحقیقاتی  -هاي علمی نامه همکاري) تفاهم54

 پژوهان پارك.
 ناجا آگاهی پلیس کاربردي تحقیقات مرکز )55
 بلوچستان و سیستان دانشگاه )56
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 کشور دامی علوم تحقیقاتی موسسه )57
 کو پلی شرکت )58
 گوهرفام صنعتی و تولیدي شرکت )59
 تبار طیف شرکت )60
 تجهیزات و سازه خوردگی نواندیشان شرکت )61
 ایران کاربردي هاي فناوري آزمایشگاهی شبکه )62

 ) انجمن علوم و فناوري چاپ ایران63         
 ) شرکت سازه فلزي کاشف64        

شرکت ایده تفاهم نامه همکاري صنعتی بین موسسه پژوهشی علوم و فناوري رنگ و ) 65
 پژوهان پارك

 دانشگاه سلمان فارسی کازرون) 66
 دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف )67
 ناشرکت نانو آیدنت ایر) 68
 آب تحقیقات ) موسسه69
 شرکت ابزار هنر قشم) 70
 شرکت ناجی پوشش) 71
 (سینره) شرکت طبیعت زنده) 72
 کرخه آب مشاور مهندسی شرکت) 73
 وابسته محصوالت و رنگ دگانکنن تولید ) تعاونی74
 داده تصویر آریا ) شرکت75
 ) دانشگاه نورث آمپتون 76
 ) دانشگاه یوویک نروژ77
 ) انجمن متخصصان محیط زیست ایران78
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