
دانشگاه نام قطب علمی ردیف
تهران مهندسی سطح و حفاظت از خوردگی در صنایع 1
تهران مواد با کارایی باال 2
تهران نانو زیست پزشکی 3
تهران فرآوري نفت وگاز 4
تهران مهندسی و مدیریت زیرساخت-هاي عمرانی 5

تهران مهندسی نقشه برداري در مقابله با سوانح طبیعی 6

تهران کنترل و پردازش هوشمند 7
تهران سامانه-هاي الکترومغناطیسی کاربردي 8
تهران الکترونیک و نانوالکترونیک 9

تهران
کاربرد روشهاي هوشمند و تجربی در مهندسی 

مکانیک
10

تهران طراحی و بهینه-سازي سامانه-هاي انرژي 11
تربیت مدرس فرایندهاي هیدروکربوري 12
تربیت مدرس زیست فناوري کاربردي 13

شیراز افزاره-هاي سوئیچینگ الکترونیک نوري 14
شیراز گاز 15

صنعتی شریف مواد نانوساختار: فرآوري و کاربردها 16
صنعتی شریف طراحی، رباتیک و اتوماسیون 17
صنعتی شریف هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهاي دریایی 18
صنعتی شریف سامانه-هاي هوافضایی (هواپیما، موشک ماهواره) 19
صنعتی شریف سازه و زلزله 20
صنعتی شریف مهندسی فرایندهاي زیستی 21
صنعتی شریف مدیریت وکنترل شبکه هاي قدرت 22
صنعتی شریف رمز 23
صنعتی شریف سامانه-هاي دسترسی مخابرات 24
صنعتی شریف تبدیل انرژي 25
صنعتی اصفهان فناوري-هاي نوین در صنعت فوالد 26
صنعتی اصفهان نانو فناوري کاربردي 27
رازي کرمانشاه جداسازي به روش غشایی 28

پژوهشکده توسعه تکنولوژي اندازه-گیري دقیق ابعادي 29
صنعتی امیرکبیر قدرت 30
صنعتی امیرکبیر سامانه-هاي مخابرات رادیویی فرکانس باال 31
صنعتی امیرکبیر انرژي و کنترل 32
صنعتی امیرکبیر فرایندهاي شکل-دهی مواد 33
صنعتی امیرکبیر هویت یابی-هاي نوین در صنعت نساجی 34
صنعتی امیرکبیر سازه-هاي الیافی متعامل و بهبود محیط 35
صنعتی امیرکبیر مهندسی هوافضاي محاسباتی 36
صنعتی امیرکبیر پتروشیمی 37



صنعتی امیرکبیر
مقاوم سازي و بهینه-سازي ابنیه، ساختگاهها و 

شریان-هاي حیاتی
38

صنعتی امیرکبیر سامانه-هاي پلیمري نانو و هوشمند 39
صنعتی امیرکبیر سامانه-هاي پردازش دیجیتال 40
صنعتی امیرکبیر ترمواالستیسیته 41
صنعتی امیرکبیر کنترل و رباتیک 42
صنعتی امیرکبیر بیومکانیک 43
صنعتی امیرکبیر بیومتریال 44
صنعتی امیرکبیر سازه-ها و سامانه--هاي دینامیکی هوشمند 45

نعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محاسبه و مشخصه-یابی افزاره-ها و زیرسیستم-هاي 

الکترومغناطیسی
46

نعتی خواجه نصیرالدین طوسی کنترل صنعتی 47
نعتی خواجه نصیرالدین طوسی رباتیک وکنترل 48
نعتی خواجه نصیرالدین طوسی طراحی و شبیه-سازي سامانه-هاي فضایی 49
نعتی خواجه نصیرالدین طوسی فناوري اطالعات مکانی 50

علم و صنعت ایران اتوماسیون و بهره-برداري سامانه-هاي قدرت 51
علم و صنعت ایران مکانیک جامدات تجربی و دینامیک 52

علم و صنعت ایران بهینه-سازي سامانه-هاي پیشرفته تولیدي و خدماتی 53

علم و صنعت ایران موادسرامیکی در کاربردهاي انرژي و محیط زیست 54

علم و صنعت ایران پژوهش-هاي بنیادین در مهندسی سازه 55
علم و صنعت ایران حمل و نقل ریلی 56
علم و صنعت ایران مدیریت روسازي راه، حمل و نقل و ایمنی 57
علم و صنعت ایران فناوري آلیاژهاي با استحکام باال 58
پژوهشگاه پلیمر و 
پتروشیمی ایران

پلی یورتان 59

پژوهشگاه پلیمر و 
پتروشیمی ایران

فرایند و پوشش-هاي پلیمري 60

پژوهشکده صنایع رنگ رنگ 61
صنعتی سهند پلیمرهاي استایرنی 62
فردوسی مشهد رایانش نرم و پردازش هوشمند اطالعات 63

 پژوهشگاه علوم و فنون
 هسته-اي سازمان انرژي

اتمی ایران
رادیوداروها 64



دانشگاه نام قطب علمی ردیف
صنعتی شریف ساختارهاي گسسته و محاسبه 1

اصفهان جبر باناخ 2
فردوسی مشهد مدلسازي و کنترل دستگاه-ها 3

فردوسی مشهد آنالیر روي ساختارهاي جبري 4

شهرکرد آنالیز غیر خطی و بهینه سازي و کنترل 5
یزد سامانه هاي مقاوم هوشمند 6

تربیت مدرس ابرساختارهاي جبري و کاربردهاي آن 7

تهران فیزیک ساختار و خواص میکروسکوپی ماده 8
صنعتی شریف ماده چگال و سامانه هاي پیچیده 9
شهید بهشتی فوتونیک 10
شهید بهشتی پالسما و کاربردهاي آن 11

تبریز فوتونیک و پالسما 12   
و اختر فیزیک مراغه نجوم و اختر فیزیک 13

شهید بهشتی کاتالیست 14
اصفهان آالینده هاي زیست محیطی 15
تبریز مواد جدید و شیمی پاك 16

صنعتی اصفهان حسگر و شیمی سبز 17
رازي کرمانشاه حسگرها و زیست حسگرها 18

بوعلی همدان
توسعه روش هاي سازگار با محیط زیست براي 

سنتز مواد شیمیایی 19
تهران تبارزایی موجودات زنده ایران 20
تهران بیوترمودینامیک 21

اصفهان تنش هاي گیاهان 22

تبریز سیتومولکولی و تنوع زیستی 23
موسسه تحقیقات  فلور ایران 24

شیراز خطرات زمین شناسی زیست محیطی 25

فردوسی مشهد داده-هاي ترتیبی و فضایی 26



دانشگاه نام قطب علمی ردیف
تهران برنامه-ریزي روستایی 1
تهران مطالعات محیط طبیعی 2
تهران برنامه-ریزي و توسعه گردشگري 3

شهید بهشتی توسعه پایدار محیط جغرافیایی 4
اصفهان جغرافیا و برنامه-ریزي شهري 5
خوارزمی تحلیل فضایی و مخاطرات طبیعی 6

تربیت مدرس جغرافیاي سیاسی 7
اصفهان متون عرفانی 8

فردوسی مشهد شاهنامه و فردوسی 9
شیراز پژوهش-هاي فرهنگ و ادب فارس 10
تهران اقتصاد سنجی 11
اصفهان اقتصاد بین الملل با تاکید بر همکاریهاي منطقه ایی 12

عالمه طباطبایی اقتصاد توسعه با تاکید بر الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت 13
شهید بهشتی خانواده ایرانی و اسالمی 14

اصفهان روانشناسی معنویت و شادي 15
عالمه طباطبایی بومی سازي برنامه درسی 16

تربیت دبیر شهید 
رجایی آموزش

17

شهید چمران اهواز آموزش مداوم 18
عالمه طباطبایی ارتباطات اجتماعی در رسانه ها 19

اصفهان مطالعات و فرهنگ و تمدن شیعه در دوره صفویه 20
تهران فناوري معماري 21
تهران شهرسازي و توسعه شهري پایدار 22

شهید بهشتی طراحی شهري در بافت هاي تاریخی با ارزش 23
علم و صنعت معماري اسالمی 24

شهید چمران اهواز مدیریت دانش 25
عالمه طباطبایی ترجمه 26

پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی فلسفه دین

27

عالمه طباطبایی روابط بین الملل اسالمی 28



دانشگاه نام قطب علمی ردیف

تهران
کاربرد فناوریهاي نوین براي تولید غذاها و 

نوشیدنی-هاي فراسودمند
1

تهران کنترل بیولوژیک آفات گیاهی 2

تهران بهبود کیفیت و  کمیت الشه در گوسفندان بومی 3

تهران بهبود کیفیت خاك براي تغذیه گیاه 4

تهران بهینه سازي مصرف انرژي در مکانیزاسیون کشاورزي 5

تهران مطالعات تدوین راهبردهاي توسعه کشاورزي در ایران 6

تهران حبوبات 7

تهران مدیریت کاربردي گونه-هاي چوبی تند رشد 8

تهران مدیریت پایدار حوزه هاي آبخیز 9

تهران فیزیولوژي، اصالح و بیوتکنولوژي میوه-هاي معتدله 10

تهران تولیدات گلخانه-اي 11

تهران ارزیابی و بهسازي شبکه-هاي آبیاري و زهکشی 12

تهران به-نژادي، به-زراعی و فناوري پس از برداشت گردو 13

شیراز ویروس شناسی گیاهی 14

شیراز مدیریت آب در مزرعه 15

شیراز انجیردیم 16

صنعتی اصفهان آلودگی خاك و آب و سالمت انسان 17

صنعتی اصفهان سالمت و کیفیت مواد و فرآورده-هاي غذایی(غالت) 18



صنعتی اصفهان
زیست فناوري بیماریهاي درختان مهم میوه منطقه 

مرکزي ایران(گالبی،به،سیب،بادام)
19

فردوسی مشهد گیاهان زراعی ویژه 20

تبریز اصالح مولکولی غالت 21

شهید چمران اهواز مدیریت بهره-برداري از شبکه-هاي آبیاري و زهکشی 22

شهید باهنر کرمان تنش-هاي محیطی در غالت 23

   سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشاورزي

کشاورزي ارگانیک 24

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشاورزي

همزیستی با تنشها و بحرانهاي آبی 25

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشاورزي

حفاظت، ارزیابی وبهره-برداري پایدار از بلوط غرب 
ایران

26

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشاورزي

گیاهان معطر و اسانسها 27

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشاورزي

تحقیقات فرآورده هاي مرکب چوبی 28



دانشگاه نام قطب علمی ردیف
تهران کاربردسلول-هاي بنیادي در سلول درمانی و ترمیم بافت 1
تهران بهداشت و بیماریهاي آبزیان 2
تهران زیست بوم و تغییرات ساختاري کرم-ها 3
تهران ایمونوپاتولوژي 4

فردوسی مشهد
مطالعات سقط جنین و مرگ و میر نوزاد  دامهاي نشخوارکننده 5

شیراز مطالعات تولیدمثل در گاو پرتولید 6
شیراز مطالعات ترکیبات ضدمیکربی طبیعی 7

شهید چمران اهواز بهداشت و بیماریهاي گاومیش 8
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