بسمه تعالی
متقاضی محترم خواهشمندیم در تعیین مرجع ذیصالح  ،به موارد زیر توجه فرمایید.
استعالم به دو روش زیر صورت می پذیرد:

 -الکترونیکی (غیر حضوری) :

در جدول زیر  ،مراجعی که ارتباط الکترونیکی دارند با "دارد" مشخص شده اند.
نحوه ارسال نامه استعالم بصورت الکترونیکی به این شرح است که  ،نامه به
ایمیل مرجع فرستاده می شود و جواب نامه نیز به صورت الکترونیکی از مرجع
به اداره ثبت اختراعات فرستاده می شود  ،لذا نیازی به حضور متقاضی در
اداره ثبت اختراعات نمی باشد.
 -غیر الکترونیکی (حضوری):

برخی از مراجع که ارتباط الکترونیکی ندارند ،نامه بدون مهر برجسته را
می پذیرند  ،در این حالت متقاضیان می توانند از طریق گزینه "پیگیری
اظهارنامه و خالصه پرونده اختراع"  ،نامه استعالم را مشاهده و چاپ نموده و
تحویل مرجع نمایند.مراحل استعالم را تا گرفتن پاسخ از طریق مرجع پیگیری
نموده و در نهایت پاسخ استعالم را از طریق گزینه "ثبت انواع درخواست (رفع
نقص  ،پرداخت حق الثبت ،اقساط  ،انتقال و  )...با موضوع "ارسال پاسخ
استعالم مرجع ذی صالح استعالم" ،ارسال نمایند.
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بنابراین پیگیری نامه استعالم و همچنین بارگذاری تصویر پاسخ مرجع با خود
متقاضی میباشد

 در صورتی که مرجع مورد نظر شما ارتباط الکترونیکی با اداره اختراعات
ندارند و نامه بدون مهر برجسته را نیز نمی پذیرند  ،الزم است متقاضی از
طریق گزینه " پیگیری اظهارنامه و خالصه پرونده اختراع"  ،نامه استعالم را
مشاهده و چاپ نموده و جهت گرفتن مهر برجسته به اداره ثبت اختراعات
مراجعه نماید .سپس اصل نامه را تحویل مرجع نموده و مراحل استعالم را تا
گرفتن پاسخ از طریق مرجع پیگیری نموده و در نهایت پاسخ استعالم را از از
طریق گزینه "ثبت انواع درخواست (رفع نقص  ،پرداخت حق الثبت ،اقساط ،
انتقال و  ، )...با موضوع "ارسال پاسخ استعالم مرجع ذی صالح استعالم "،
ارسال نماید.

تذکر:
گزینه های "رویت نامه استعالم (جهت مراجع ذیصالح" و "ثبت پاسخ استعالم (جهت مراجع
ذیصالح)"  ،برای مراجعی که ارتباط الکترونیکی با اداره ثبت اختراعات دارند کاربرد
دارد ،در باقی موارد  ،پاسخ استعالم  ،باید از طریق گزینه "ثبت انواع درخواست (رفع نقص
 ،پرداخت حق الثبت ،اقساط  ،انتقال و  )...توسط متقاضی ارسال شود .
تاریخ بروزرسانی 1397/04/06 :
ردیف
.1

عنوان مرجع
سازمان پژوهش های
علمی و صنعتی ایران

آدرس
آدرس پورتال http://patent.irost.org :
آدرس پستی :تهران-شهریار-سعید آباد -سازمان
پژوهش های علمی و صنعتی ایران
ایمیل ارتباطیip@irost.ir :

2

ارتباط الکترونیکی با اداره ثبت
اختراعات ( دارد /ندارد)

2

مرکز تحقیقات راه ،مسکن
و شهرسازی

آدرس پورتالwww.bhrc.ac.ir :
آدرس پستی:تهران -بزرگراه شیخ فضل هلل
نوری -بین شهرک قدس و فرهنگیان -مرکز
تحقیقات راه و مسکن شهرسازی
شماره تماس 88255942-6 :داخلی 435

.3

موسسه آموزشی و
تحقیقاتی صنایع دفاعی
وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح

آدرس پورتالwww.tridi.ir:

.4

آدرس پستی :تهران -خیابان پاسداران -باالتر از میدان
نوبنیاد -نبش کوهستان هشتم -موسسه آموزشی و
تحقیقاتی صنایع دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح شماره تماس22808749 :

آدرس پورتالwww.nano.ir:

ستاد ویژه توسعه فناوری
نانو ،معاونت علمی و
فناوری

آدرس پستی :تهران -خیابان ستارخان -خیابان
شهید حبیب هللا -بلوار شهید سید حمید متولیان-
پالک  -9ساختمان شماره دو -مرکز همکاری
فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
شماره تماس63103134:
الزم به ذکر است که مخترعین می توانند به
آدرس های زیر مراجعه نمایند -1:مخترعین
حقیقی و تمامی مراکز اعم از دانشگاهها،
پژوهشگاهها و Nano.ir/patent:...
 -2مخترعین حقوقی (شرکت ها):
nano.ir/patent/company

.5

دانشگاه صنعتی اصفهان

.6

موسسه پژوهشی علوم و
فناوری رنگ

.7

اداره ارتباط با صنعت و
مالکیت فکری و
کارآفرینی دانشگاه تبریز

آدرس پورتالwww.iut.ac.ir:

آدرس پستی :دانشگاه صنعتی اصفهان
شماره تماس:
دفتر انتقال فناوری33912293-031:
آدرس پورتالwww.icrc.ac.ir :
آدرس پستی :تهران-بزرگراه صیاد شیرازی
شمالی -خروجی لویزان -میدان حسین آباد -نبش
کوچه شمس -شماره 55
شماره تماس22969773 :
آدرس اینترنتیtabrizu.ac.ir:
آدرس پستی:تبریز -بلوار  29بهمن -دانشگاه
تبریز -ساختمان ادارات مرکزی -دانشگاه امور
مدیریت فناوری اتاق 108
3

شماره تماس04113393529 :
.8

مرکز تحقیقات و فناوری
انیستیتو پاستور ایران

9

دفتر مالکیت فکری
دانشگاه شیراز

آدرس اینترنتی:
fa.pasteur.ac.ir/pages.aspx?id=488
آدرس پستی :تهران -خ پاستور -پالک 69
کدپستی13164 :
شماره تماس 66953311 :داخلی2203
66496753
آدرس اینترنتیmailto:www.shirazu.ac.ir:
آدرس پستی:شیراز -بلوار جمهوری اسالمی –
ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز -طبقه سوم-
دفتر مالکیت فکری
شماره تماس0711-6134733 :

.10

پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتیک و زیست فناوری

.11

پژوهشگاه تربیت بدنی و
علوم ورزشی

.12

مالکیت فکری دانشگاه
تهران

.13

مرکزمالکیت
فکری،تجاری سازی
وانتقال فناوری پارک علم
و فناوری دانشگاه تهران

.14

شهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان

آدرس اینترنتیmailto:www.nigeb.ac.ir:
آدرس پستی:کیلومتر 15اتوبان تهران-کرج-
شهرک پژوهش
شماره تماس8 :الی 021- 44787305
آدرس اینترنتیwww.ssrc.ac.ir :
آدرس پستی :تهران – خیابان مطهری -خیابان
میرعماد -کوچه پنجم -پالک  -3پژوهشگاه
تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس 88529123:و - 88529122
021
داخلی 412
آدرس اینترنتیrso.ut.ac.ir:
آدرس پستی :تهران -خ کارگر شمالی -خ فرشی
مقدم(شانزدهم) – اداره کل خدمات پژوهشی و
انتشارات دانشگاه تهران
شماره تماس 88012076 :الی 7
آدرس اینترنتی:
آدرس پستی :تهران -حدفاصل چهار بزرگراه:
حکیم ،کردستان ،شهید گمنام(جالل آل احمد) و
چمران -خ کارگر شمالی – خ فرشی مقدم(
شانزدهم) -پردیس شمال دانشگاه تهران-
ساختمان شماره یک پارک -اتاق 224
شماره تماس 88330723 :الی21
آدرس اینترنتیwww.istt.ir :
آدرس پستی :اصفهان -بلوار دانشگاه صنعتی
اصفهان -شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
شماره تماس0311-3871876 :

15

پژوهشگاه پلیمر و
پتروشیمی ایران

آدرس اینترنتی www.ippi.ac.ir :و
www.iranpolymerinstitute.org
آدرس پستی :تهران -کیلومتر  15آزاد راه تهران
4

کرج -شهرک علم و فناوری پژوهش بلوار
پژوهش -پزوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران-
اداره انتقال فناوری
شماره تماس 44580000 :الی 20
.16

پژوهشگاه شیمی و
مهندسی شیمی ایران

.17

مالکیت فکری دانشگاه
اصفهان( امور ارتباط با
صنعت و جامعه)

.18

دانشگاه جامع علمی
کاربردی

آدرس :تهران  -بلوار كشاورز  -خیابان شهید
كبكانیان  -كوچه فرگاه -پالك 6
تلفن02142573176 :

.19

شرکت آب و فاضالب
استان تهران

آدرس پورتال www.tpww.co.ir

.20

ریاست امور مستند سازی
و مالکیت فکری شرکت
پژوهش و فناوری
پتروشیمی

.21

پارک علم و فناوری و
نوآوری یزد

.22

پارک علم و فناوری
خراسان رضوی

آدرس اینترنتیwww.ccerci.ac.ir:

آدرس پستی :کیلومتر  17بزرگراه تهران کرج-
شهرک علم و فناوری وپژوهش -پژوهشگاه
شیمی و مهندسی شیمی ایران
شماره تماس44580745:
آدرس پورتالhttp://ui.ac.ir :
آدرس پستی :اصفهان -بلوار دانشگاه -دانشگاه
اصفهان
شماره تماس0311-7932171 :

آدرس پستی :تهران -میدان فاطمی – نبش حجاب
حوزه ستادی آبفای استان تهران –دفتر پژوهش
بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد
شماره تماس888992880 :
آدرس اینترنتیwww.npc-rt.ir :
آدرس پستی :تهران  ،امتداد اتوبان همت غرب-
(اتوبان شهید خرازي)-بلوار پژوهش ،پژوهشگاه
پلیمر و پتروشیمي ایران شركت پژوهش و
فناوري پتروشیمي ،امور مستند سازي و مالكیت
فكري
شماره تماس44580525:
آدرس اینترنتیtec.ystp.ac.ir:
آدرس پستی :یزد – خ شهید مطهری -مرکز
فناوری اقبال دفتر مالکیت فکری
شماره تماس0351-7260041:
آدرس اینترنتیwww.ksp.ir/portal/innovation:
آدرس پستی :مشهد -کیلومتر  12بزرگراه
مشهد-قوچان-مقابل شیر پگاه
شماره تماس051-5003315:
35003288-051

5

ندارد

.23

امور زیر ساخت ها و
خدمات ارتباطات و
فناوری اطالعات

آدرس پورتالwww.shci.ir :
آدرس پستی :تهران -میدان بهارستان -خیابان
دانشسرا -سازمان برنامه و بودجه کشور
امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و
فناوری اطالعات  -بخش اختراعات
شماره تماس33274357 :

.24

انجمن احتراق ایران

آدرس اینترنتیwww.ici.org.ir :
آدرس پستی :تهران-تقاطع بزرگراه جالل آل
احمد و شهید چمران-دانشگاه تربیت مدرس-
دانشکده فنی و مهندسی -انجمن احتراق ایران
شماره تماس82883962-021:

.25

پارک علم و فناوری استان
هرمزگان

آدرس اینترنتیwww.hmstp.ir:

.26

دفتر انتشارات و
تکنولوژی آموزشی
سازمان پژوهش و برنامه
ریزی آموزشی
دفتر ثبت مالکیت فکری
نوآوری های سالمت
دانشگاه علوم پزشکی
جندی شاپور اهواز

27 .

آدرس پستی :بندر عباس-بلوار امام خمینی(ره)-
کوی فرهنگیان-خیابان ابن سینا
شماره تماس7914954561:
آدرس اینترنتی:
آدرس پستی :تهران -خ انقالب بهار جنوبی-
کوچه سمنان -شماره 8-6
شماره تماس77502966:
آدرس اینترنتیhttp://patent.ajums.ac.ir :
آدرس پستی:اهواز ،شهردانشگاهی ،معاونت
توسعه پژوهش و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز،
دفتر ثبت مالکیت فکری نوآوری های سالمت
دانشگاه

ندارد

شماره تماس0611-3338341:
.28

.29

.30

پارک علم و فناوری استان
مازندران

آدرس اینترنتیwww.mstp.ir:

آدرس پستی :مازندران –ساری -بلوار خزر-
کوی طبرستان-میدان دانشجو -پارک علم و
فناوری مازندران
شماره تماس01133208294:
دفتر تجاری سازی و
آدرس اینترنتیwww.fanavari.areo.ir :
انتقال فناوری سازمان
آدرس پستی :تهران -بزرگراه چمران-خیابان
تحقیقات ،آموزش و ترویج یمن خیابان مقدس اردبیلی – سازمان تحقیقات
کشاورزی
،آموزش و ترویج کشاورزی دفتر تجاری سازی
و انتقال فناوری تماس22413808:
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه آدرس اینترنتی:
آدرس پستی :تهران -انتهای کارگر شمالی
تهران
شماره تماس8821083:
6

ندارد

آدرس اینترنتیpatent . tums.ac.ir:
آدرس پستی :تهران -بلوار کشاورز -نبش قدس-
سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران-
طبقه ششم -واحد -608دفتر ثبت اختراعات
دانشگاه علوم پزشکی تهران
شماره تماس81633682:

.31

دانشگاه علوم پزشکی
تهران

.32

اینترنتی:
دانشگاه شهید بهشتی
آدرس پستی :تهران -بزرگرا شهید چمران-
خیابان یمن-میدان شهید شهریاری -دانشگاه شهید
بهشتی -سازمان مرکزی
شماره تماس29902233-29902232:
آدرس اینترنتی:
دانشگاه علوم پزشکی
آدرس پستی :تهران -بزرگرا شهید چمران-
شهید بهشتی
خیابان یمن-میدان شهید شهریاری -دانشگاه شهید
بهشتی -سازمان مرکزی
شماره تماس29902233-29902232:
دانشگاه صنعتی شریف
آدرس اینترنتیwww.sharif.ir. :
آدرس پستی :خیابان آزادي -دانشگاه صنعتي
شریف -صندوق پستي دانشگاه 8639/1136
شماره تماس66072582:
اداره حقوقی مالکیت
آدرس اینترنتیwww.ikco.com:
معنوی ایران خودرو
آدرس پستی :اتوبان تهران کرج .کیلومتر 14
خروجی آزادشهر.شهرک پیکان شهر -ساختمان
سمند 5معاونت حقوقی
شماره تماس48229346 :
پارک علم و فناوری استان آدرس اینترنتیwww.gomstp.ir :
قم
آدرس پستی :قم – شهرک پردیسان – بلوار
دانشگاه – ابتدای بلوار مولوی
شماره تماس 32812125-025 :الی  28داخلی
117

.33

.34

.35

.36

.37

مرکز تحقیقات صنایع
انفورماتیک ایران

آدرس اینترنتی:
آدرس پستی :تهران -خ کریم زند -خ شهید
عضدی -خ رودسر -پالک 3
شماره تماس88925950:

7

ندارد

ندارد

ندارد

.38

پارک فناوری پردیس

.39

دانشگاه آزاد اسالمی -
اداره کل کارآفرینی و
تجاری سازی

.40

دانشگاه علوم پزشکی و
آدرس اینترنتیwww.qums.ac.ir :
خدمات بهداشتی –درمانی آدرس پستی :قزوین-بلوار شهید باهنر-معاونت
قزوین
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
شماره تماس02833337006:
آدرس پستی :کرمانشاه -بلوار شهید بهشتی-
دانشگاه علوم پزشکی
ساختمان شماره دو -دانشگاه علوم پزشکی حوزه
کرمانشاه
معاونت تحقیقات و فناوری
شماره تماس 38384185-083:و38370541
پارک علم و فناوری
آدرس اینترنتیwww.Kti.ir:
کرمانشاه
آدرس پستی :کرمانشاه،سه راه 22بهمن،ساختمان
جهاد دانشگاهی،طبقه چهارم
شماره تماس08338253809:
پارک علم و فناوری فارس آدرس اینترنتیwww.fstp.ir:
آدرس پستی :شیراز – بلوار دکتر حسابی –
شهرک آرین-خیابان فناوری – پارک علم
وفناوری فارس.
شماره تماس 36360303-071:داخلی 329
دانشگاه علوم پزشكي
آدرس اینترنتیwww.mui.ac.ir:
اصفهان
آدرس پستی :اصفهان -خیابان هزار جریب-
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -ساختمان شماره
 4ستاد مركزي دانشگاه -معاونت تحقیقات و
فناوري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
شماره تماس37923059-031:
و37923060و37923070

.41

.42

.43

-44

آدرس اینترنتیwww.techpark.ir:
www.techmart.ir

آدرس پستی:تهران کیلومتر 20جاده دماوند –
جنب سایت ماهواره ای بومهن – پارک فناوری
پردیس
شماره تماس 76250250-021:داخلی 4337
آدرس پستی :تهران -انتهای بزرگراه شهید
ستاری-میدان دانشگاه-بلوار شهدای حصارک –
سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسالمی -بلوک 3
اداری-طبقه  -6اتاق -603اداره حمایت از
اختراعات و ثبت پتنت بین المللی دانشگاه آزاد
اسالمی،کد پستی . 1477893866
متقاضیان جهت دریافت فرم درخواست ارزیابی
اظهارنامه اختراع در دانشگاه آزاد اسالمی باید
به ادرس  Sp. rvp.iau.irمراجعه نمایند،برای
مشاهده فرم ها ضروری است از  officeنسخه
 2007استفاده شود .
شماره تماس47353616:

8

.45

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

.46

دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی

.47

اداره نوآوری دانشگاه یزد

.48

پارک علم و فناوری استان
سمنان

.49

معاونت تحقیقات و
فناوری علوم پزشکی
مازندران

.50

پارک علم و فناوری
خراسان جنوبی

آدرس اینترنتیHttp:// :
research.aut.ac.ir/Persian/?mid=279&lang=fa

آدرس پستی :خیابان حافظ -بعد از خ طالقانی-خ
رشت-ساختمان فارابی-طبقه اول .اداره کل
فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه امیر کبیر
صندوق پستی 15875 -4413
شماره تماس64545429- 021:

.51
دانشگاه فردوسی مشهد

آدرس اینترنتیHttp://www.uswr.ac.ir:

آدرس پستی :اوین -بلوار دانشجو -خیابان
کودکیار-روبروی دانشگاه شهید بهشتی-دانشگاه
علوم بهزیستی و توانبخشی – مرکز رشد
تجهیزات پزشکی توانبخشی
شماره تماس22180165:
آدرس اینترنتیwww.yazd.ac.ir:

آدرس پستی :یزد –صفاییه –چهاراه پژوهش
سایت اصلی دانشگاه یزد -اداره نوآوری دانشگاه
یزدشماره تماس38212783-035:
آدرس اینترنتیwww.sstp.ir:
آدرس پستی :شاهرود-بلوار دانشگاه –پارک علم
و فناوری استان سمنان تماس-3300283-9:
0273
آدرس اینترنتیwww.mazums.ac.ir:
آدرس پستی :ساری -میدان معلم – معاونت
تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی
مازندران
شماره تماس:
33241877و 33044840و 33257230کد
011
آدرس اینترنتیwww.skstp.ir:
آدرس پستی :خراسان جنوبي -بیرجند -بلوار
مدرس-چهارراه سیلو،خیابان امام موسي صدر
شرقي
شماره تماس 05632434848 :داخلی 213
آدرس اینترنتیSERVISE.UM.AC.IR :
آدرس پستی :مشهد ،میدان آزادي پردیس دانشگاه
سازمان مركزي اتاق  118دفتر مالكیت فكري
صندوق پستي 9177948974
شماره تماس0513-8802353:

9

.52

دانشگاه علوم پزشکی
ایران

آدرس اینترنتی:
آدرس پستی :تهران -بزرگراه شهید همت -بین
بزرگراه راههای شیخ فضل اله نوری ئ شهید
چمران-دانشگاه علوم پزشکی ایران ساختمان
ستاد مرکزی-طبقه پنجم-معاونت تحقیقات و
فناوری -اتاق 519
کدپستی1449614535:
شماره تماس 86702567 :

.53

پارک علم و فناوری
دانشگاه سمنان

54

پارک علم و فناوری
همدان

.55

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی و درمانی
البرز

.56

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی
شیراز

آدرس اینترنتیwww.sustp.ir:
آدرس پستی :سمنان –میدان سعدی بلوارمولوی-
خیابان علم و فناوری-پارک علم و فناوری
دانشگاه سمنان
شماره تماس)0231( 3325669-3325631:
آدرس اینترنتیwww.hstp.ir :
آدرس پستی :همدان-شهرک مدرس -پشت آتش
نشانی-کوچه کوثر-3پالک18
شماره تماس 081-38320618:و
081- 38290502
آدرس اینترنتیwww.htd.abzums.ac.ir:
آدرس پستی :كرج -بلوار طالقاني شمالي -شهرك
اداري -كد پستي3149779453
شماره تماس02632555537:
آدرس اینترنتی:

.57

پارک علم و فناوری گیالن

-58

پارک علم و فناوری
آذربایجان غربی

:http://research.sums.ac.ir
/fa/invention-office

آدرس پستی :شیراز -بلوار زند -دانشگاه علوم
پزشكي شیراز -طبقه هفتم -معاونت پژوهشي و
فناوري -كد پستي7134814338 :
شماره تماس32122117-071 :
آدرس اینترنتیwww.gstp.ir:
آدرس پستی :رشت-بلوار شهید بهشتی -میدان
انتظام -مجتمع اداری پارک علم و فناوری گیالن
شماره تماس33461567-013:
آدرس اینترنتیwww.wastp.ir:
آدرس پستی :ارومیه-کیلومتر  11جاده سرو-
روبروی دانشگاه ارومیه(پردیس دانشگاهی) –
پارک علم و فناوری آذربایجان غربی ،صندوق
پستی 333
10

شماره تماس32751241-044:
-59

60

دانشگاه خواجه نصیر
الدین طوسی

پارک علم و فناوری سیستان
و بلوچستان

آدرس پستی :تهران  -میرداماد غربي پالك 470
 پایین تر از مجتمع كامپیوتر  -سازمان مركزيدانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي -
طبقه چهارم -دفتر پژوهشي و ارتباط با صنعت -
كد پستي 1969764499
شماره تماس88795912:و021- 88795913
داخلی 1
آدرس اینترنتیwww.sbstp.ir:
آدرس پستی:استان سیستان و بلوچستان –
شهرستان زاهدان-خیابان دانشگاه –جنب دانشکده
مهندسی شهید نیکبخت -پارک علم و فناوری
سیستان و بلوچستان
شماره تماس 054 -33410087:و
054 -33410086

-61

پارک علم و فناوری
خوزستان

-62
پارک علم و فناوری استان
چهارمحال و بختیاري

آدرس اینترنتیwww.khstp.ir:

آدرس پستی:استان خوزستان -اهواز -امانیه-
خیابان دز -بین عارف و لقمان -پالک77
شماره تماس8:الی 061- 33338335
آدرس اینترنتیwww.chbstp.ir:
آدرس پستی :شهركرد -باالتر از شهدا -نبش
تقاطع سعدي و فارابي -پارك علم و فناوري
استان چهارمحال و بختیاري
شماره تماس038- 33330048 :

آدرس اینترنتیwww. merc.ac.ir:

-63

پژوهشگاه مواد و انرژی

آدرس پستی :كرج  -مشكین دشت -بلوار امام
خمیني -پژوهشگاه موادو انرژي
شماره تماس36280040-9 :و36204131-4
با کد کرج 026
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-64

-65

-66

-67

-68

-69

دانشگاه علوم پزشکی
جهرم

آدرس اینترنتیwww.jums.ac.ir:

آدرس پستی :فارس -جهرم،انتهاي بلوار استاد
مطهري،پردیس دانشگاه علوم پزشكي
جهرم،معاونت پژوهشي دانشگاه ،دفتر
ابداعات،اختراعات،و نوآوري ها
شماره تماس54440821-071 :
شركت دانشگاهي خدمات
آدرس اینترنتیwww.jums.ac.ir:
بین المللي حقوق مالكیت
آدرس پستی :تهران -ابتداي خیابان طالقاني
فكري وابسته به دانشگاه
غربي-روبروي درب شرقي دانشگاه تهران-
تهران
پالك590
شماره تماس66475399-021 :
آدرس اینترنتیhttp://rifst.ac.ir:
پژوهشکده علوم و صنایع آدرس پستی :مشهد -كیلومتر  12بزرگراه آسیایي
غذایی(پردیس پارک علم و مشهد -قوچان -پردیس پارك علم و فناوري
فناوری خراسان)
خراسان
شماره تماس 354254420 :کد 051
پارک علم و فناوری استان آدرس اینترنتیhttp://ilam-stp.ir:
ایالم
آدرس پستی :ایالم – میدان دانش -انتهای خیابان
مهدیه -ساختمان پارک علم و فناوری
شماره تماس 32201358 :کد 084
ستاد توسعه فناوری و
آدرس اینترنتیwww.iatdh.isti.ir:
صنایع دانش بنیان هوایی
آدرس پستی :تهران -انتهای بزرگراه شهید صیاد
و هوانوردی
شیرازی شمال -خیابان صنایع شرقی -خیابان
گلزار جنوبی -خیابان الدن شرقی 12 -متری
ولیعصر -بن بست قائم (عج)-ستاد توسعه فناوری
و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی
شماره تماس22967984-021 :
پارک علم و فناوری خلیج آدرس اینترنتیwww.pgstp.ir:
فارس استان بوشهر
آدرس پستی :بوشهر -خیابان امام خمیني -خیابان
فردوسي-پارك علم و فناوري خلیج فارس استان
بوشهر
شماره تماس 33333560-077 :و
3330168و33330171و33330233

70

پارک علم و فناوری استان
کردستان

-71

پژوهشگاه فضایی ایران

آدرس اینترنتیwww.stpok.ir:
آدرس پستی:کردستان –سنندج-شهرک بهاران -بلوار
بوعلی-پارک علم وفناوری کردستان

شماره تماس33784090-087 :
3377707-087
آدرس اینترنتیwww.isrc.ac.ir:
آدرس پستی :طرشت -بلوار شهید تیموري -نرسیده
به بزرگراه شیخ فضل اله نوري -شماره 182

شماره تماس63192866 :
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-72

دانشگاه علوم پزشكي و
خدمات بهداشتي درماني
بیرجند

-73

پارک علم و فناوری استان
اردبیل

-74

پژوهشگاه بین المللی
زلزله شناسی ومهندسی
زلزله

-75

مرکز تحقیقات طب و
دارو سازی سنتی دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات
درمانی تهران

-76

پژوهشگاه ارتباطات و
فناوري اطالعات (مركز
تحقیقات مخابرات ایران)

-77

دفترتوسعه فناوري،تجاري
سازي وكارآفریني دانشگاه
علم و صنعت ایران

-78

پارک علم و فناوری استان
لرستان

آدرس اینترنتیwww.bums.ac.ir:
آدرس پستی :خراسان جنوبي -بیرجند -خیابان آیت
اله غفاري-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و
درماني بیرجند  .كدپستي 9717853577 :

شماره تماس056-32381253 :
056-32381200

آدرس
اینترنتیhttp://www.ardabilstp.com:
آدرس پستی :اردبیل -خیابان هالل احمر-
روبروي اورژانس بیمارستان دكتر فاطمي
 .كدپستي 5614713359 :

شماره تماس 33258420-045 :و
 33258420و 33258370
آدرس اینترنتیhttp://www.iiees.ac.ir:
آدرس پستی :تهران -فرمانیه -دیباجی شمالی-
ارغوان غربی -پالک 21
شماره تماس22830983 :
آدرس اینترنتی:
آدرس پستی :تهران-خیابان کارگر شمالی -باالتر
از نصرت -ساختمان گل -پالک  – 1547طبقه
اول -واحد شماره 40
شماره تماس88992156-021 :
آدرس اینترنتیhttp://www.itrc.ac.ir:
آدرس پستی :تهران -انتهاي كارگر شمالي -رو
به روي سازمان انرژي اتمي،پژوهشگاه
ارتباطات و فناوري اطالعات
 .كدپستي 1439955471 :

شماره تماس84977135-88005510 :
آدرس اینترنتی:
آدرس پستی :تهران -میدان رسالت -خیابان
هنگام-دانشگاه علم و صنعت ایران-دفتر توسعه
انتقال فناوري و تجاري سازي و كار آفریني
(ساختمان قدیم كامپیوتر  -طبقه اول)
شماره تماس77240379 :
آدرس اینترنتی:
آدرس پستی :استان لرستان  -خرم آباد -
خیابان 60متري  -پارك علم و فناوري استان
لرستان
شماره تماس121 :داخلی 0661-3231955
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-79

پارک علم و فناوری استان
مرکزی

آدرس اینترنتیwww.astp.ir:
آدرس پستی :اراك -انتهاي خیابان شهید رجایي-
بلوار شهید قدوسي -پارك علم و فناوري استان
مركزي
شماره تماس206:داخلی 086-32226011

-80

دانشگاه علوم پزشكي
تبریز

آدرس اینترنتیhttp://researchvice.tbzmed.ac.ir:

81

دانشگاه علوم پزشكي
همدان

82

پارک علم و فناوری استان
کرمان

-83

پارك علم و فناوري
خراسان شمالي

-84

آدرس پستی :تبریز -دانشگاه علوم پزشكي
تبریز -كتابخانه مركزي -مدیریت توسعه فناوري
سالمت معاونت تحقیقات و فناوري
شماره تماس206:داخلی 041-33379546
آدرس اینترنتیhttp://Roshd.umsha.ac.ir:

آدرس پستی :همدان -خیابان شهید فهمیده-
روبروي بوستان مردم -مجتمع آموزشي دانشگاه
علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني -معاونت
تحقیقات و فناوري
شماره تماس206:داخلی 081-38381938
آدرس اینترنتیwww.msp.ir:

آدرس پستی :کرمان -خیابان شهید کامیاب -جنب
یخدان مویدی -کدپستی 13178-76146
شماره تماس32228468-034:
آدرس اینترنتیwww.nkstp.ir:

آدرس پستی :بجنورد  -خیابان طالقاني غربي-
خیابان صمدیه لباف -پالك -45پارك علم و
فناوري خراسان شمالي
شماره تماس32210086-058:
آدرس اینترنتیwww.mums.ac.ir:

دانشگاه علوم پزشکی
مشهد
-85

كانون پژوهشگران خانه
موسیقي ایران

-86

پژوهشگاه نیرو

آدرس پستی :مشهد -خیابان دانشگاه -بعداز
سینما هویزه -ساختمان مركزي
پزشكي(قرشي)معاونت پژوهش و فناوري
كدپستي9138813944
شماره تماس051- 38452473:
آدرس اینترنتی/ https://www.iranhmusic.ir:

آدرس پستی :تهران -خیابان فاطمي -ابتداي
خیابان شهید گمنام -خیابان جهانمهر -نبش بوعلي
سیناي غربي -پالك  -12طبقه  2خانه موسیقي
ایران-
شماره تماس 88984908:و 021- 88977306

آدرس اینترنتی:

آدرس پستی :تهران -شهرک قدس -انتهای بلوار
شهید دادمان – جنب پل یادگار امام-
صندوق14665-517
شماره تماس88079440:
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