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 هوالخالق

 «بنیانتبیین نقش استاندارد در توسعه اقتصاد دانش»همایش دومین کنداکتور 

 1400ماه  مهر 21تا  17

 مهر 17شنبه 

 دهندهارائه موضوع ساعت ردیف

 افتتاحیه

 همایش یمعرف یی،خوشامدگو 10:00تا  10:10 1
 فرآقای دکتر ملکی

 )معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفائی(

 بنیانصالحیت در توسعه اقتصاد دانش تأییدنقش  10:10تا  10:20 2
 خانم دکتر رحمانی

 صالحیت ایران( تأیید)رئیس مرکز ملی 

 10:20تا  10:30   3
نقش استانداردسازی محصوالت در حمایت از نظام 

 بنیان و فناورانهو محصوالت دانشتولید کاال 

 آقای دکتر صالحی

معاونت علمی و  معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری)

(فناوری  

 کلیپ

 بنیاننقش استاندارد در توسعه اقتصاد دانش 10:35تا  10:45   4
 آقای دکتر شریعتی

 )ریاست سازمان ملی استاندارد ایران(

 10:45تا  10:55 5
در حمایت از استانداردسازی  رویکردهای صندوق

 بنیانمحصوالت دانش

 آقای دکتر وحدت

 )ریاست صندوق نوآوری و شکوفایی(

 نامهامضای تفاهم

 «هاراهکارها و حمایت ؛بنیانهای تدوین استانداردهای دانشضرورت»پنل  11:00تا  11:40 6

 مالحظات و فرآیند تدوین استانداردهای جدید 11:40تا  12:00 7

 خانم مهندس خضرایی 

)مدیر کل دفتر تدوین استانداردهای ملی سازمان ملی 

 استاندارد ایران(

 مهر  18یکشنبه 

 هاسرفصل موضوع ساعت ردیف

 10:00تا  12:00 8

بنیان و فرآیند استانداردسازی محصوالت دانش

 فناورانه

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری()با همکاری 

  استاندارد و نقش آن در ایجاد و توسعه نوآوری، بازار و

 کارهای نوینوتقاضای کسبتحریک 

 باق و محصول ویژه های انطمعرفی گواهینامه

 بنیان و فناورانهمحصوالت دانش

 های انطباق و محصول تشریح فرآیند اخذ گواهینامه

 و فناورانه بنیانویژه محصوالت دانش

 14:30تا  17:30 9
 استاندارد، ابزار پیشرفت آزمایشگاه

 های راهبردی(شبکه آزمایشگاهی فناوری)با همکاری 

  جایگاه و اهمیت استاندارد و معرفی استاندارد
ISO/IEC17025 

 تأثیر استاندارد بر پیشرفت آزمایشگاه 

 شناسی دقیقشناسی و معنای اندازهاهمیت اندازه 

  اشعه ایکسایمنی در آزمایشگاه: حفاظت در برابر 

 های شبکه آزمایشگاهی فناوری نحوه عضویت در

 راهبردی
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 مهر 19دوشنبه 

 هاسرفصل موضوع ساعت ردیف

 10:00تا  12:30 10
 تجهیزات پزشکیدر حوزه استانداردهای صادراتی 

 یپزشک زاتیصادرکنندگان تجه هیاتحاد)با همکاری 

 )اپیل(( یانرژ عیصنا شگاهیاآزمو  رانیا

 یپزشک زاتیپرکاربرد تجه یالمللنیب یهانامهیگواه 

 م،ی)مستق یپزشک زاتیصادرات تجه یهاروش 

 و ارسال قطعات( (Rebranding) بازآفرینی برند

 یپزشک زاتیتجه یاستانداردها یمعرف 

 یهاآزمون یمعرف EMC یپزشک زاتیتجه 

 یپزشک زاتیتجه یمنیا یهاآزمون یمعرف 

 یوهایرکتیدا اصول MDD  وMDR  هاتفاوت آنو 

 مطابق  یپزشک زاتیتجه یبرا لیفا کالیتکن هیته اصول

 MDRالزامات 

 یپزشک زاتیتجه سکیر تیریالزامات مد بر یمرور 

 14:30تا  17:00 11

های مدیریتی، نقش استانداردهای سیستماستقرار 

 و مزایای آن

و شرکت  شرکت پیشران صنعت تهران)با همکاری 

 (ایرانیانبنیان بسپارسازان دانش

 های مدیریتیتمساستانداردهای سی انواع  معرفی 

 های سیستم مدیریت اثربخشویژگی 

 مهر 20سه شنبه 

 هاسرفصل موضوع ساعت ردیف

 10:00تا  12:30 12
 در حوزه نفت و گاز ی صادراتیاستانداردها

 )اپیل(( یانرژ عیصنا شگاهیاآزم)با همکاری 

 پرکاربرد در حوزه نفت و گاز یالمللنیب یهانامهیگواه 

 ضدانفجار یهاحفاظت انواع 

 ضد انفجار زاتیتجه یبرا لیفا کالیتکن هیته اصول 

 نامهیاخذ گواه برایافزار سخت یابیارز SIL 

 یعملکرد یمنیا تیریمد ستمیس 

 یهاآزمون on-site زاتیتجه 

 14:30تا  17:00 13
 راه و ساختماندر حوزه  هااستاندارد

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی()با همکاری 

 هیبا تک انیبندانش یهاشرکت یهاتیفعال یسامانده 

 در حوزه ساختمان یبر نقش استانداردها و ضوابط مل

 یهایدر توسعه فناور یفن هیو نظر نامهیگواه گاهیجا 

 حوزه راه و ساختمان نینو
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 مهر 21چهارشنبه 

 هاسرفصل موضوع ساعت ردیف

 10:00تا  12:30 14

موازین قرنطینه و بهداشت  ضوابط، استانداردها و

 گیاهی در تجارت محصوالت کشاورزی

 (سازمان حفظ نباتات کشور)با همکاری 

  رسالت قرنطینه و بهداشت گیاهی در تسهیل تجارت

 محصوالت کشاورزی و حفظ امنیت ملی

 قانون حفظ نباتات 

 حفظ نباتاتالمللی بین نسیونکنوا 

 المللی موازین بهداشت الزامات و استانداردهای بین

 گیاهی

 های دو جانبه و چند جانبه )از جمله نامهموافقت

 نامه اوراسیا( موافقت

استانداردهای مرتبط با سالمت و تجارت 

 محصوالت کشاورزی

 (کشور پزشکیگیاه مؤسسه تحقیقات)با همکاری 

 المللی در تجارت محصوالت استانداردهای ملی و بین

 کشاورزی 

 ( بهداشت گیاهیsps( و موانع تکنیکی )TBT در )

 صادرات محصوالت کشاورزی

 ها و اهمیت آن حداکثر میزان باقیمانده مجاز آفتکش

 در صادرات

 المللی ناهمسانی استانداردهای کشاورزی در سطح بین

 و اثرات آن بر صادرات

 ( سالمت محصوالت کشاورزیFood Safety) 

قوانین و مقررات صادرات و واردات محصوالت 

 کشاورزی

 وزارت جهاد کشاورزی()با همکاری 

 فرآیند صادرات محصوالت کشاورزی 

 معرفی محصوالت کشاورزی ممنوع صادرات 

 14:30تا  16:30 15
 حوزه برق و انرژی ها و استانداردها دریهتأیید

پژوهشگاه توانیر و  شرکت مادر تخصصی )با همکاری

 نیرو(

 )معرفی مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو )آبانیرو 

 پارچه مدیریت اطالعات و دبیرخانهاستقرار سیستم یک 

  استانداردهای صنعت برق و انرژی و تبیین فرآیندهای

 مرتبط

 محصول مطابق با تأییدفرآیندهای  تبیین 

 استانداردهای تولید صنعت برق و انرژی


