بسمه تعالي

خثزوامٍ دفتز ارتثاط تا صىعت داوطکذٌ تزق
تاريخ 1391/04/20:

شماره خبر نامه 1 :

فزاخًان َا
 -1391/04/06اطالعيٍ َمکاری در لالة کسز خذمت ،وخثٍ يظيفٍ ي پزيصٌ ای
هجتوع داًطگاُی علْم کاربزدی داًطگاٍ صٌعتی هالک اضتز اصفِاى اطالعيَ ُوکاری کسز خذهتً ،خبَ ّظيفَ
با هذکز دکتزا ّ ارضذ هٌتطز کزدٍ است .
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=9.406.24874 .fa

 -1391/04/0 6فزاخًان ضزکت ايزان پاش در خصًظ ساخت لايك تىذري
ضزکت ايزاى پاش تْليذ کٌٌذٍ بشرگتزيي هخاسى پلی اتيلي يکپارچَ در جِاى در ًظز دارد در قالب پزّژٍ ُای پيْست اس
تْاى علوی هحققيي داًطگاُی بِزٍ بزداری ًوايذ
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=9.406.24873 .fa

-1391/03/22

سىذ ي تزوامٍ راَثزدی تًسعٍ آمًسضعالی کطًر در حًسٌ علًم ي فىًن دريايی ي الياوًسی
دعْت بَ ُوکاری هْسسَ هلی اقياًْص ضٌاسی اس داًطگاُياى جِت اعالم ًظزات علوی خْد در خصْظ سٌذ
ّ بزًاهَ راُبزدی تْسعَ آهْسضعالی کطْر در حْسٍ علْم ّ فٌْى دريايی ّ اقياًْسی
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=9.406.24722 .fa

-1391/03/07

فزاخًان پزيصٌ َای تحميماتی ضزکت فًالد َزمشگان جىًب
ضزکت فْالد ُزهشگاى در ًظز دارد ًسبت بَ اًجام تعذادی اس پزّژٍ ُای
هتخصصيي داًطگاٍ اقذام ًوايذ .

تحقيقاتی آى ضزکت با کارضٌاساى ّ

http://www.iust.ac.ir/find.php?item=9.406.24553 .fa

-1391/03/06

حمايت اس پضيَص َای کارتزدی ي تماضا محًر تًسط يسارت علًم
حوايت ّسارت علْم ،تحقيقات ّ فٌاّری اس پژُّص ُای کاربزدی ّ تقاضا هحْر در قالب تسِيالت بٌذ (الف) هادٍ 17
قاًْى بزًاهَ پٌجن تْسعَ کطْر با ُذف ايجاد ضزايط السم جِت هطارکت بخص غيزدّلتی در اًجام پژُّص ُای
کاربزدی.
هِلت ارسال پزّپْسال تا 91/4/31
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=9.406.22242 .fa
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-1391/02/25

ايلًيت َای پضيَطی سال  1391ضزکت معذوی ي صىعت گل گُز
اّلْيت ُای پژُّطی سال  1391ضزکت هعذًی ّ صٌعت گل گِز (سِاهی عام)_هزکش تحقيقات سٌگ آُي ّ
فْالد -بَ صْرت کتابچَ هٌتطز ضذ.
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=9.406.24406 .fa

-1391/01/16

تذييه معيار مصزف اوزصی در صىايع فزآيردٌ َای کاغذی ي تًليذ وًضاتٍ َای گاسدار
دفتز استاًذاردُای فٌی ،هٌِذسی ،اجتواعی ّ سيست هحيطی ّسارت ًيزّ در ًظز دارد استاًذارد هعيار هصزف
اًزژی در صٌايع فزآّردٍ ُای کاغذی ّ تْليذ ًْضابَ ُای گاسدار را در قالب طزح پژُّطی تذّيي ًوايذ .
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=9.406.24403 .fa

-1391/01/15

وياسَای پضيَطی ضزکت فًالدمثارکٍ اصفُان
ضزکت فْالد هبارکَ اصفِاى عٌاّيي ًياسُای پژُّطی خْد را در سال  1391جِت بِزٍ بزداری اساتيذ ّ
داًطجْياى اعالم ًوْد .
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=9.406.24400 .fa

 -1391/12/13ايلًيت َای تحميماتی گاس استان کزدستان در لالة طزح پضيَطی ،پايان وامٍ ي ايىتزوطيپ
ضزکت گاس استاى کزدستاى اّلْيت ُای تحقيقاتی خْد را جِت بِزٍ بزداری هحققيي داًطگاُی (در قالب
طزح پژُّطی ،پاياى ًاهَ ،طزح ايٌتزًطيپ)اعالم ًوْد.
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=9.406.23783 .fa
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