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 شناسنامه شرکت :
 

o  فنآوری اطالعات و ارتباطات ایمن ارقام : نام شرکت مجری 
o  : 296066شماره ثبت 
o مجوز شورای عالی انفورماتیک : دارد 
o  : 4رتبه در شورای عالی انفورماتیک 
o عضویت در انجمن رایانه ای کشور : دارد 
o  :  سال 19سابقه فعالیت 
o عنوان دپارتمان حوزه پژوهش : اکسیر 
o  : سال  6سابقه فعالیت اکسیر 
o  :  وب سایت رسمیwww.exirresearch.ir 

http://www.exirresearch.ir/
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o  خیابان مهدی سوم  –خیابان آزمایش -شهرک آزمایش(   )ابتدای مرزداران  -: بزرگراه شیخ فضا اهلل نوری  آدرس

 4واحد  – 32پالک  –انتهای بن بست مهر  –
o  : 02188254526تلفن تماس 
o  سوابق اجرایی : 

  طراحی و پیاده سازی سامانه ملی مدیریت اطالعات پژوهشی پزشکی کشور در معاونت تحقیقات وزارت

 50ماژول با گستره بهره برداری ملی برای بیش از  30بهداشت , درمان و آموزش پزشکی با بیش از 

شامل ماژول هزار عضو هیوت علمی  14پژوهشگاه و  30نشریه ,  300مرکز تحقیقاتی ,  500دانشگاه , 

 های زیر :
 علمی انتشارات و اطالعات هماهنگی و توسعه فهرست پروژه ها در مرکز .1

 

a.  معاونت تحقیقات به آدرس وب سایتwww.hbi.ir 

b. آدرس  به و توسعه وب سایت نیماد طراحیnimad.hbi.ir 

c. ان دستیارپروژه جذب و توسعه وب سایت و سیستم پذیرش و داوری طرح ها در   طراحی

 (RAP) یپژوهش

d. توسعه ظرفیت و توسعه وب سایت و سیستم پذیرش و داوری طرح ها در   طراحی

 (RCDتحقیقات علوم پزشکی )

e. بانک مقاالت علوم پزشکی کشور -  و توسعه وب سایت مدلیب طراحی 

f.  طراحی و پیاده سازی سامانه ورود اطالعات و داوری مدلیب 

g.  طراحی و پیاده سازی سی وی اعضای هیئت علمی 

h. داوری و نام ثبت شامل کتاب ترجمه و تالیف آنالین و توسعه فرایند طراحی 

i. خبرنامه ویزارد و توسعه طراحی   

j. و توسعه پرتال نشریات طراحی 

k. و توسعه صفحه نشریات در سامانه طراحی 

l. و توسعه روال اخذ موافقت اصولی نشریات طراحی 

m. و توسعه روال اخذ موافقت اصولی قطعی نشریات  طراحی 

n.  طراحی و پیاده سازی سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم

پزشکی کشور به همراه ربات هوشمند جمع آوری اطالعات علم سنجی از پایگاه 

 استنادی اسکوپوس بطور خودکار 
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o.  طراحی و پیاده سازی سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به

ی اطالعات علم سنجی از پایگاه استنادی اسکوپوس همراه ربات هوشمند جمع آور

 بطور خودکار 

 فنآوری و تحقیقات هماهنگی و توسعه فهرست پروژه ها در مرکز .2
 

a.  دانشگاه های  1393و 1390,1391,1392طراحی و توسعه سیستم ارزشیابی سال

 علوم پزشکی کشور 

b.  مراکز  1393و 1390,1391,1392طراحی و توسعه سیستم ارزشیابی سال

 تحقیقاتی علوم پزشکی کشور 

c.  پژوهشکده های  1392و  1390,1391طراحی و توسعه سیستم ارزشیابی سال

 علوم پزشکی کشور 

d.  1390برای سالهای طراحی و توسعه سیستم وب سایت جشنواره رازی 

 93و92و91و

e. برای   -طراحی و توسعه سیستم سیستم ثبت و داوری مقاله جشنواره رازی

 93و92و91و 1390سالهای 

f.   علوم پزشکی کشور پرتال مراکز تحقیقاتی طراحی و پیاده سازی 

g.  علوم پزشکی مراکز تحقیقاتی طراحی و پیاده سازی روال آنالین موافقت اصولی

 کشور 

h.  علوم پزشکی مراکز تحقیقاتی طراحی و پیاده سازی روال آنالین  موافقت قطعی

 کشور 

i. مراکز تحقیقاتی واست عضو هیئت رئیسه طراحی و پیاده سازی روال آنالین  درخ

 علوم پزشکی کشور 

j.  مراکز تحقیقاتی طراحی و پیاده سازی گزارش مقایسه ای سه ساله موافقت قطعی

 علوم پزشکی کشور 

k.   علوم پزشکی کشور وب سایت شبکه های توسعه و پشتیبانی 

l.  علوم پزشکی کشور پرتال شبکه های طراحی و پیاده سازی 

m.  محور پژوهشی دکترای تخصصی دوره رسانی جدید اطالع پرتالسازی  طراحی و پیاده  

 پزشکی آموزش و درمان,  بهداشت وزارت

n. وزارت  محور پژوهشی دکترای تخصصی دوره در دانشجویان نام ثبت آنالین اصالح روال 
 پزشکی آموزش و درمان,  بهداشت

o. پژوهشی دکترای تخصصی دوره انجام برای مراکز تایید و نام ثبت آنالین اصالح روال 
 پزشکی آموزش و درمان,  بهداشت وزارت  محور



 
 
 
 
 

 1395آذر ماه  اکسیر در یک نگاه 

p. بهداشت وزارت  محور پژوهشی دکترای تخصصی دوره انجام آنالین اصالح ارزشیابی  ,
 پزشکی آموزش و درمان

q.  محور پژوهشی دکترای تخصصی دوره مدیریتی گزارشات داشبوردطراحی و پیاده سازی  

 پزشکی آموزش و درمان,  بهداشت وزارت

r.  طراحی و پیاده سازی روال آنالین برگزاری گردهمایی بین المللی شامل ثبت نام و

 داوری  

s.  برگزاری گردهمایی بین المللی شامل روال ارزشیابی آنالین طراحی و پیاده سازی

 ثبت نام و داوری  

t.  مللی برگزاری گردهمایی بین الداشبورد گزارشات و مانیتورینگ طراحی و پیاده سازی

 شامل ثبت نام و داوری  

u.  روال آنالین ثبت و داوری ابداعات و اختراعات طراحی و پیاده سازی  

v.  ابداعات و اختراعات طراحی و پیاده سازی پرتال ستادی اطالع رسانی  

w.  ابداعات و طراحی و پیاده سازی داشبورد گزارشات و مانیتورینگ  اطالعات

  اختراعات 

 
 
 

 
 سالمت فنآوری توسعه دفترفهرست پروژه ها در  .3

 
a.  شامل  سامانه ارزشیابی مراکز رشد و فناوری طراحی و پیاده سازی 

i. ثبت اطالعات مراکز رشد و واحد های فنآور 

ii. ر سه الیه مرکز , دانشگاه و ستادداوری ارزشیابی د 

iii.  داشبورد گزارشات و خروجی ها 

 
b. علوم پزشکی کشور شبکه مراکز رشد و پشتیبانی   طراحی 

c. و پشتیبانی وب سایت های اختصاصی مراکز رشد علوم پزشکی با قابلیت اتصال به  طراحی
 اطالعات ارزشیابی 

ii.  مپفا در وزارت علوم  –طراحی و پیاده سازی سامانه ملی مدیریت اطالعات پژوهشی و فنآوری ایران

دفتر اصلی وزارت خانه در معاونت پژوهش و  5تحقیقات و فنآوری شامل کلیه روال ها و فرایندهای 

 فنآوری وزارت علوم , تحقیقات و فنآوری شامل :
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a. پژوهش یمل سامانه یاطالعات یها بانک کالن ساخت ریز یاجرا و یطراح 

  خانه وزارت
b. خانه وزارت شده یمعرف منابع از ها بانک اطالعات نیتام  
c. سامانه نام ثبت زاردیو دیتول و یطراح   
d. لیپروفا تیریمد و سامانه داشبورد دیتول و یطراح   
e. یعلم ئتیه یاعضا  یو یس دیتول و یطراح  
f. مقاالت بانک دیتول و یطراح   
g. یخارج و یداخل مقاالت هیکل یگذار شاخص و ییآزما یراست,  یآور جمع 

   بیمدل مقاالت بانک به 1392 سال در انتقال و یفنآور و قاتیتحق علوم وزارت
h. شده یاور جمع مقاالت یداور داشبورد دیتول و یطراح  
i. نگیتوریمان و گزارشات داشبورد دیتول و یطراح  
j. ارسال پانل و خبرنامه زاردیو شامل سامانه یرسان اطالع سامانه دیتول و یطراح 

 کوتاه امیپ
k. یبانیپشت بخش یبرا نگیکتیت ستمیس ریز دیتول و یطراح  
l. کیالکترون آموزش بخش دیتول و یطراح  

m. روال 18 شامل یفنآور امور یزیر برنامه دفتر نیآنال یروالها دیتول و یطراح  
n. یفنآور امور یزیر برنامه دفتر آمار و گزارشات داشبورد دیتول و یطراح  
o. نیآنال ماژول - یپژوهش امور یزیر برنامه و یگذار استیس دفتر یها ماژول 

 ها قطب نام ثبت
p. نیآنال ماژول - یپژوهش امور یزیر برنامه و یگذار استیس دفتر یها ماژول 

 ها قطب یها درخواست دییتا و یداور
q. یابیارز ماژول - یپژوهش امور یزیر برنامه و یگذار استیس دفتر یها ماژول 

 ها قطب عملکرد
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r. گزارش داشبورد - یپژوهش امور یزیر برنامه و یگذار استیس دفتر یها ماژول 

 ها قطب آمار و گزارشات
s. نیآنال روال - یپژوهش امور یزیر برنامه و یگذار استیس دفتر یها ماژول 

 اتینشر یاصول موافقت درخواست
t. نیآنال ماژول - یپژوهش امور یزیر برنامه و یگذار استیس دفتر یها ماژول 

 (ستاد در) اتینشر یاصول موافقت دییتا و یداور
u. نیآنال روال - یپژوهش امور یزیر برنامه و یگذار استیس دفتر یها ماژول 

 یقطع موافقت و اتینشر یابیارزش و یابیارز
v. اتینشر پرتال - یپژوهش امور یزیر برنامه و یگذار استیس دفتر یها ماژول 

 یفنآور و قاتیتحق,  علوم وزارت
w. داشبورد - یپژوهش امور یزیر برنامه و یگذار استیس دفتر یها ماژول 

 ستاد و مجالت,  یدانشگاه یها هیال در آمار و گزارشات
x. یابیارزش روال - یپژوهش امور یزیر برنامه و یگذار استیس دفتر یها ماژول 

 علوم وزارت یها دانشگاه
y. یابیارزش روال - یپژوهش امور یزیر برنامه و یگذار استیس دفتر یها ماژول 

  علوم وزارت یپژوهش موسسات
z. نیآنال روال  - یپژوهش امور یزیر برنامه و یگذار استیس دفتر یها ماژول 

 PHD By Research یها دانشجو رشیپذ یها دوره مجوز درخواست
aa. یها روال  - یپژوهش امور یزیر برنامه و یگذار استیس دفتر یها ماژول 

 یمطالعات یها فرصت نیآنال
bb. نیآنال روال  - یپژوهش امور یزیر برنامه و یگذار استیس دفتر یها ماژول 

 کتاب ترجمه و فیتال
cc. نیآنال روال  - یپژوهش امور یزیر برنامه و یگذار استیس دفتر یها ماژول 

 یعلم یها شیهما یبرگزار
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dd. پرتال روال  - یپژوهش امور یزیر برنامه و یگذار استیس دفتر یها ماژول 

 هنر و یانسان علوم در یفنآور و پژوهش توسعه یشورا
ee. اطالع سامانه - یپژوهش امور یزیر برنامه و یگذار استیس دفتر یها ماژول 

 ها العمل دستور و ها نامه نییآ یرسان
ff. نیآنال روال - یپژوهش امور یزیر برنامه و یگذار استیس دفتر یها ماژول 

 یپژوهش مراکز سیتاس
gg. نیآنال روال - یپژوهش امور یزیر برنامه و یگذار استیس دفتر یها ماژول 

 یعلم یها انجمن سیتاس درخواست
hh. نیآنال ماژول - یپژوهش امور یزیر برنامه و یگذار استیس دفتر یها ماژول 

 (ستاد) یعلم یها انجمن سیتاس یداور
ii. و یابیارز ماژول - یپژوهش امور یزیر برنامه و یگذار استیس دفتر یها ماژول 

  یعلم یها انجمن نیآنال یابیارزش

jj. داشبورد - یپژوهش امور یزیر برنامه و یگذار استیس دفتر یها ماژول 

 یعلم یها انجمن آمار و گزارشات
 

iii. سامانه جامع مدیریت اطالعات پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 

iv. سامانه جامع مدیریت اطالعات پژوهشی پژوهشگاه وزارت نیرو 

v.  سامانه جامع مدیریت اطالعات پژوهشی پژوهشگاه وزارت راه 

vi.  بیوتک میتر  با خروجی در آدرس :  –سامانه رصد رشد علمی کشور در حوزه بیوتکنولوژی

www.biotechmeter.ir 

vii.  سامانه ملی پایش شاخص های فنآوری کشور در معاونت فنآوری ریاست جمهوری 

  

http://www.biotechmeter.ir/
http://www.biotechmeter.ir/
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 : معرفی  شرکت 
سال سابقه فعالیت در حوزه پژوهش کشور بزرگ ترین و با سابقه ترین مجموعه است که در  6اکسیر با بیش از 

پروژه پژوهشی انجام شده که اهم آن ها در وزارت خانه های اصلی و  200طول سال های گذشته توانسته بابیش از 

نرم افزار ها و راه حل های حوزه پژوهش قطب های مرکزی پژوهش کشور به انجام رسیده است سهم اعظم بازار 

کشور را در اختیار داشته باشد . شناخت کافی و لازم از حوزه پژوهش داخل و خارج از کشور , آشنایی با مفاهیم 

علم سنجی , ارزش یابی و محتوای پژوهشی , درک خواسته های مدیران ارشد کشور در حوزه پژوهش و طراحی 

نفر، پشتیبانی امنیتی و تجربیات ارزشمند در زمان و شرایط  5000ر هم زمان بیش از سیستم های متمرکز با کارب

خاص کشور، سرعت تولید و عملیاتی کردن پروژه شما در حداقل زمان با توجه به تیم قدرتمند فنی و اجرایی و در 

ودات کاری همه و همه نهایت مشتری مداری در ارائه خدمات بعد از فروش ،اخلاق گرایی و حرفه ای گری در مرا

 .تضمین کننده اجرای موفق پروژه شما در اکسیر خواهد بود

 

 
 :  چرا اکسیر را انتخاب نمایید 

 
 تجربه

تجربه اجرای اولین سامانه ملی یکپارچه مدیریت داده های پژوهشی و فنآوری در کشور در وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی و 

 علم سامانه همچنین و فنآوری و تحقیقات,  علوم وزارت در مپفا –همچنین سامانه ملی یکپارچه مدیریت اطالعات پژوهش و فنآوری ایران 

 در توانایی و حوزه این درک در مجموعه باالی توانایی گویایی خود که پزشکی علوم شاخه –ر دانشگاه آزاد اسالمی د ارزشیابی و سنجی

 .باشد می کالن و بزرگ ابعاد با هایی پروژه اجرای و طراحی

 شناخت
 ی در این حوزهشناخت و درک صحیح از داده های حوزه پژوهش و فنآوری و منطبق نمودن خود با استاندارهای بین الملل
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 توانمندی

 .کاربر همزمان را کارنامه خود به همراه دارد 5000مجهز بودن به سامانه ای نرم افزاری قدرتمند که در شرایط خاص پشتیبانی بیش از 

 فعالیت کشوری
ان و آموزش پزشکی و تجربه اجرای اولین سامانه ملی یکپارچه مدیریت داده های پژوهشی و فنآوری در کشور در وزارت بهداشت , درم

 علم سامانه همچنین و فنآوری و تحقیقات,  علوم وزارت در مپفا –همچنین سامانه ملی یکپارچه مدیریت اطالعات پژوهش و فنآوری ایران 

یی در توانا و حوزه این درک در مجموعه باالی توانایی گویایی خود که پزشکی علوم شاخه – اسالمی آزاد دانشگاه در ارزشیابی و سنجی

 .طراحی و اجرای پروژه هایی با ابعاد بزرگ و کالن می باشد

 افزار امنیت اطالعات و نرم

سال گذشته , هیچیک از پروژه از نظر امنیتی خللی در روند  6باال بودن ضریب امنیتی محصوالت و خدمات بگونه ای که در طول فعالیت خود در 

 کارها و روالهای در حال اجرا حادث نشد

 المللی یندرک ب
و... و بهره گیری از  Webometric , Scimago , Scival های مختلف مانند اشنایی با نظام های بین المللی رنکینگ و ارزشیابی در حوزه

 استاندارد ها و شاخص های آنان در طراحی نظام های علم سنجی و ارزیابی و ارزشیابی داخلی

 ش برای اجرا و عملیاتی نمودن پروژه های محول شده در سطح ملیعدم نگاه نرم افزاری صرف به پروژه ها و تال

 نگاه یکپارچه به داده های پژوهشی و فنآوری و تالش برای تولید گزارشات باالدستی از اطالعات جمع آوری شده در قالب داشبورد گزارشات و

 آمار

 پشتیبانی

 برداران صی برای هر پروژه برای پاسخ به کاربران و بهرهبهره گیری از تیم پشتیبانی قدرتمند و مجهز به کال سنتر اختصا

 افق دید

توجه به تامین نیاز سیاست گذاران و ستادهای تخصیص بودجه به منظور ارائه گزارش های عملکرد از داده های پژوهشی و فنآوری به جهت 

و سازمان های پژوهشی و فنآوری و حتی ناحیه  اجرای سیاست های تشویق و تنبیه از طریق شاخص های علمی برای پژوهشگران , مراکز

 بندی های استانی و منطقه ای
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 :   فهرست خدمات  ما  

 پژوهش
Research solutions 

ساله خود در حوزه پژوهش کشور که عموما در سطح ملی کسب شده است و  7اکسیر مفتخر است با توجه به تجربه 

مان های پژوهشی کشور که افتخار همکاری همچنین با بهره مندی از دانش کارشناسان توانمند وزارت خانه ها و ساز

 :با آنها را داشته است اقدام به ارائه راع حل ها و ماژول های زیر در حوزه پژوهشی نماید

 طراحی و پیاده سازی پرتال ها و وب سایت های موسسات پژوهشی و دانشگاهی 

 طراحی و پیاده سازی وب سایت های همایش ها و جنشواره ها 

 طراحی و پیاده سازی سامانه های پذیرش و داوری طرح های تحقیقاتی 

  سایت نشریات , سامانه های پذیرش و داوری مقاالتطراحی و پیاده سازی وب 

 طراحی و پیاده سازی وب سایت بانک مقاالت , کتاب , پایان نامه ها و طرح ها 

 طراحی و پیاده سازی سی وی اعضای هیئت علمی 

  , طراحی و پیاده سازی فرایند های پژوهشی شامل روند آنالین تالیف و ترجمه کتاب , پایان نامه , موافقت اصولی , موافقت قطعی

ل , طراحی و پیاده سازی تاسیس , انحالل , ارتقاء , تغییرات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و نشریات , گرانت , ارتقاء , تایید پروپوزا

 ماژول خبرنامه و اطالع رسانی

 طراحی و پیاده سازی پرتال نشریات 

 طراحی و پیاده سازی روال اخذ موافقت اصولی نشریات 

 و پیاده سازی روال اخذ موافقت اصولی قطعی نشریات طراحی 

  طراحی و پیاده سازی سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی دانشگاهی به همراه ربات هوشمند جمع آوری اطالعات علم سنجی از

 پایگاه های استنادی

  ... طراحی و پیاده سازی سامانه های ارزیابی عملکرد , ارزشیابی و رتبه بندی دانشگاهی , مراکز تحقیقاتی , نشریات , پژوهشگاه ها و

 بر اساس شاخص های متنوع پژوهشی و علمی

 طراحی و پیاده سازی پرتال مراکز تحقیقاتی 

 طراحی و پیاده سازی روال آنالین موافقت اصولی مراکز تحقیقاتی 

 طراحی و پیاده سازی روال آنالین موافقت قطعی مراکز تحقیقاتی 
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 واست عضو هیئت رئیسه مراکز تحقیقاتطراحی و پیاده سازی روال آنالین درخ 

 طراحی و پیاده سازی پرتال دوره دکترای پژوهشی محور 

 طراحی و پیاده سازی روال ثبت نام دانشجویان دوره دکترای پژوهشی 

 طراحی و پیاده سازی روال ثبت نام و تایید مراکز برای دوره دکترای پژوهشی 

 طراحی و پیاده سازی روال ارزشیابی آنالین دوره تخصصی دکترای پژوهشی 

 طراحی و پیاده سازی روال برگزاری گردهمایی شامل ثبت نام و داوری 

 طراحی و پیاده سازی روال آنالین ثبت و داوری ابداعات و اختراعات 

 اختراعات طراحی و پیاده سازی پرتال ستادی اطالع رسانی ابداعات و 

  طراحی و پیاده سازی داشبورد گزارشات کالن پژوهشی شامل گزارشات کمی , کیفی , نمودارها و آمارهای مقایسه ای , نمودارهای در

 بستر زمان و چند وجهی

 مشابه( طراحی و پیاده سازی شبکه های اجتماعی اکادمیک Research Gate ) 

 طراحی و پیاده سازی نظام های پایش و شاخص گذاری داده های پژوهشی 

 نیتورینگ دادهطراحی و پیاده سازی سامانه های رصد رشد علمی و ما 
  طراحی و پیاده سازی ربات های هوشمند جمع آوری مقاالت , طرح ها ی تحقیقاتی , کتاب و سایر مستندات از کلیه ایندکس های بین

 المللی و آنالین

 فناوری
technology solutions 

در حوزه فناوری نیز اکسیر توانسته با حضور در حوزه های مطرح این بخش در کشور تجربیات ارزنده ای را به دست 

 :حصل آن راه حل ها و محصوالتی به شرح زیر می باشد آورد که ما

 طراحی و پیاده سازی پرتال پارک ها , مراکز رشد و واحد های فناور 

 طراحی و پیاده سازی پرتال شرکت های دانش بنیان 

 طراحی و پیاده سازی فن بازارها و بازارهای ایده 

 طراحی و پیاده سازی بسترهای تعاملی حوزه فناوری 
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  هاارائه راه حل های کالن ملی در حوزه بازاریابی و فروش محصوالت شرکت 

 ارائه راه حل های کالن ملی در حوزه اطالع رسانی و معرفی شرکت ها 

 , طراحی و پیاده سازی سامانه های اطالعاتی یکپارچه در حوزه فنآوری شامل شهرک های علم و فناوری ,پارک ها , مراکز رشد 

 .. واحد های فناور و شرکت های دانش بنیان , نیروی انسانی , محصوالت , ابداعات و اختراعات , قرارداد ها و

 طراحی و پیاده سازی فرآیند درخواست تاسیس مرکز رشد 

 درخواست تصویب اساسنامه پارک طراحی و پیاده سازی فرآیند 

 طراحی و پیاده سازی فرآیند درخواست تصویب اساسنامه مرکز 

 طراحی و پیاده سازی فرآیند ارسال درخواست به هیئت امناء پارک 

 طراحی و پیاده سازی فرآیند ارسال درخواست به هیئت اجرایی پارک 

 طراحی و پیاده سازی فرایند ثبت واحد های فنآور پارک 

 های گزارش گیری و گزارش ساز از داده های حوزه فناوری با قابلیت مقایسه و بررسی گزارش طراحی و پیاده سازی داشبورد

 عملکرد در بستر زمان و همچنین رسم نمودار ها و ارائه آمار مدیریتی

 طراحی و پیاده سازی فرایند ثبت واحد های فنآور مرکز 

 طراحی و پیاده سازی فرایند ارزشیابی پارک ها 

 طراحی و پیاده سازی فرایند ارزشیابی مراکز 
 فرآیند لغو موافقت اصولی / قطعی پارک و مراکز علم و فناوری 
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 :     معرفی پروژه های انجام شده 

 

 

 بانک مقاالت علوم پزشیک کشور -مدلیب 

 وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشیک

 

http://exirresearch.ir/
http://exirresearch.ir/
http://exirresearch.ir/
http://exirresearch.ir/
http://exirresearch.ir/
http://exirresearch.ir/
http://exirresearch.ir/


 
 
 
 
 

 1395آذر ماه  اکسیر در یک نگاه 

 

 

 پرتال معاونت تحقیقات و فناوری

 وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشیک
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 سامانه میل مدیریت اطالعات پژوهیش و فناوری سالمت کشور

 وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشیک
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 پرتال اطالعات پژوهیش پزشیک کشور

 وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشیک
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 لوم پزشیکوب سایت مؤسسه میل توسعه تحقیقات ع -نیماد

 وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشیک
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 پرتال برنامه جذب دستیاران پژوهیش

 وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشیک
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 سامانه ارزشیایب آنالین دانشگاه های علوم پزشیک کشور

 وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشیک
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 سامانه ثبت و داوری طرح های توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشیک

 وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشیک
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 وب سایت و سامانه ثبت نام وداوری جشنواره رازی

 وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشیک

 

 

http://exirresearch.ir/
http://exirresearch.ir/
http://exirresearch.ir/
http://exirresearch.ir/
http://exirresearch.ir/
http://exirresearch.ir/
http://exirresearch.ir/


 
 
 
 
 

 1395آذر ماه  اکسیر در یک نگاه 

 

 شورسامانه توسعه اطالعات فناوری علوم پزشیک ک

 وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشیک
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 گزارشات و آمار کشوری -داشبورد معاونین پژوهیش 

 وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشیک
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 سامانه ارزشیایب آنالین مراکز تحقیقایت علوم پزشیک کشور

 وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشیک
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 سامانه میل پژوهش و فناوری ایران -مپفا 

 عتف -وزارت علوم , تحقیقات و فناوری 
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 (... سامانه مدیریت اطالعات پژوهیش ) گرنت , طرح تحقیقایت و

 مرکز تحقیقات سیاست علیم کشور
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 د های فناورروالهای آنالین پارک ها , مراکز رشد و واح

 عتف -دفتر فناوری وزارت علوم , تحقیقات و فناوری 
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 سامانه ارزشیایب پارک ها , مراکز رشد و واحد های فناور

 عتف -دفتر فناوری وزارت علوم , تحقیقات و فناوری 
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 سامانه میل پژوهش و فناوری ایران -مپفا 

 عتف -وزارت علوم , تحقیقات و فناوری 
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 پرتال ثبت , پذیرش و داوری قطب های علیم کشور

 عتف -دفتر پژوهیش وزارت علوم , تحقیقات و فناوری 
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 داشبورد گزارشات و آمار دفتر فناوری

 عتف -وزارت علوم , تحقیقات و فناوری 
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 و فناور برتر ایرانانه سامسامانه هفدهمین جشنواره انتخاب پژوهشگر

 عتف -وزارت علوم , تحقیقات و فناوری 
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 سامانه علم سنجی اعضای هیئت علیم و ارزیایب عملکرد

 معاونت علوم پزشیک -واحد های پژوهیش دانشگاه آزاد اسالیم 
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 سامانه هوشمند رصد رشد بیوتکنولوژی -بیوتک میتر 

 معاونت علیم و فناوری ریاست جمهوری
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 :      اطالعات تماس 

 
 اطالعات تماس

CONTACT US 
بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری , ابتدای مرزداران ) شهرک آزمایش(، خیابان آزمایش , خیابان مهدی سوم ,  -آدرس : تهران 

 4, واحد  32انتهای بن بست مهر , پالک 

Tel :  +98 021-88246248 , 021-88246023 

Web Site :  www.exirresearch.com  

Fax  :  +98 021-88254526 

Email :  info@exirresearch.com  
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