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پيشگفتار

پیشگفتار
حرکت توس��عه فناورینانو در کش��ور از سال  1382با ایجاد ستاد ویژهی توسعهی فناورینانو شروع شد و در سال  84با تصویب سند
راهبرد آینده عزم جدی کش��ور برای توس��عه این فناوری با نگاهی بلندمدت ش��کل گرفت .در طول سالهای اجرای سند راهبرد آینده،
فعالیتهای متنوعی برای توسعه این فناوری و دستیابی به اهداف کالن کشور دنبال شده است و دستاوردهای خوبی را برای کشور به
ارمغان آوردهاست ،و جای بسی امیدواری است که بارها این حرکت از سوی فعاالن توسعه فناوری کشور و دیگر کشورهای اسالمی و
منطقه ،تقدیر و الگوبرداری شدهاست .شرح کامل و دقیق سیاستها ،برنامهها و اقدامات توسعه فناورینانو در کشور به الگوگیری صحیح
از این حرکت کمک کرده و بررس��ی و نقد عالمانه فعالیتهای س��تاد را امکانپذیر خواهدکرد .در س��الهای اخیر ،تهیه و انتشار سالیانه
گزارش عملکرد اجرای س��ند راهبرد آینده ،فعالیتی منظم در این مس��یر اس��ت ،که از س��ال  1386آغاز شده و گزارش پیشرو ،چهارمین
گزارش از این سری است.
این گزارش ،ترسیم تالشهای صورتگرفته برای تحقق سیاستها و برنامههای سند راهبرد آینده در ششمین سال اجرای سند (سال
)1389است .در ادامه برای استفاده مؤثر از اطالعات و آمار موجود در گزارش مختصراً اجزای آن معرفی میشود:
ش��ش فصل ابتدایی این گزارش ،فعالیتهای انجامش��ده س��ال  89و دس��تاوردهای کسبش��ده در ش��ش سرفصل
توس��عهی فناورینانو کش��ور را شرح میکند .این سرفصلها به ترتیب عبارتند از :ترویج و آموزش عمومی ،زیرساختهای
علم و فناوری ،پیشران علم و فناوری ،انتقال و انتشار فناوری ،تولید و بازار و سیاستگذاری و ارزیابی.
ش��اخصهای فرایندی عملکرد نمایانگر اقدامات صورت گرفته در مس��یر توس��عه فناورینانو در کش��ور است ،که در
بخش اول از فصل تحلیل عملکرد به تفکیک سرفصلهای سند آمدهاست.
ش��اخصهای ارزیابی راهبردی بیانگر مهمترین ش��اخصهای علم ،فناوری و صنعت نانو هس��تند که ضمن ارزیابی
رش��د این فناوری در کش��ور به تبیی��ن جایگاه بینالمللی کش��ور در فناورینانو میپردازد .در بخ��ش دوم از فصل تحلیل
عملکرد ،ش��اخصهای س��ال  89با مقادیر سال گذشته آن مقایس��ه شدهاست .این بخش از شاخصها ،در پی آن است که
میزان اثرگذاری شاخصهای فرایندی عملکرد را به تصویر کشد.
در بخش س��وم از فصل تحلیل عملکرد ،بودجهی هزینه ش��ده در هر یک از برنامههای س��ند راهبرد آینده در س��ال
 1389آمدهاست.
حمایت از تأس��یس نهادهای نظام نوآوری نانو در کش��ور و هدایت آنها در مس��یر اهداف توس��عه فناوری کش��ور
همجهت با اجرای س��ند راهبرد آینده ،در جریان اس��ت .در انتهای گزارش عملکرد س��ال  ،89این نهادها که در حقیقت
نهادهای مؤثر در اجرای س��ند راهبرد آینده هستند ،معرفیش��دهاند .هدف از پیوست این بخش ،آشنایی عمومی مخاطبان
گزارش با برخی از اجزای فعال در توسعه فناورینانو و درک بهتر آمارهای عملکردی توسعه فناورینانو است.
در پایان الزم به ذکر است که سال  1389سال پایانی اجرای سند تکمیلی دوم راهبرد آینده است و از سال  ،1390سند تکمیلی سوم
راهبرد آینده با افق زمانی  4ساله ،به اجرا در خواهد آمد.
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ترویج و فرهنگسازی

ترويج و فرهنگسازي
یکی از س��رفصلهای س��ند راهبرد آینده ،ترویج و فرهنگس��ازی اس��ت .این سرفصل به ترویج و اطالعرس��انی عمومی در خصوص
علم ،فناوری و صنعت نانو توجه دارد .از اینرو مخاطبان برنامههای این س��رفصل را تعداد زیادی از مردم تش��کیل میدهند ،چه بهعنوان
مصرفکننده و چه بهعنوان عضوی از چرخۀ تولید علم ،فناوری و صنعت که بهطور کلی میتوان آنها را به چهار دسته تقسیم نمود:
دانشآموزان؛
دانشجویان؛
مدیران؛
عموم مردم.
از آنجا که نیاز به ترویج و آموزش یک نیاز همیش��گی اس��ت ،برنامههای این س��رفصل برنامههایی مس��تمر اس��ت و متناسب با نوع
مخاطب ،از ابزارهای مختلف استفاده میشود.
جدول  .1برنامههای سرفصل ترویج و فرهنگسازی
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شماره برنامه

موضوع برنامه

عنوان برنامه

1

آموزش پیش از دانشگاه

آموزش عمومی با تمركز بر مقاطع تحصیلی پیش از دانشگاه

2

تشویق مروجان

تشویق نهادهای مروج فناورینانو

3

اطالعرسانی

اطالعرسانی سیاستها ،برنامهها و فعالیتهای كشور در زمینۀ فناورینانو

گزارش عملکرد اجرای «سند راهبرد آینده»در سال 1389

برنامـه1

آموزش عمومی با تمرکز بر مقاطع پيش از دانشگاه
س��تاد ویژۀ توس��عۀ فناورینانو بهمنظور ارتقای سطح آشنایی دانشآموزان کش��ور با علوم و فناورینانو و زمینهسازی برای تحقیق و
پژوهش دانشآموزی در این حوزه ،اقدام به تأسیس باشگاه دانشآموزی فناورینانو نمودهاست .این مجموعه سعی دارد تا دانشآموزان
را در یک فرایند آموزشی ،از یادگیری مفاهیم اولیه تا خلق ایدههای دانشمحور هدایت نماید .از مهمترین اصول مطرح در باشگاه نانو،
فراهمسازی امکان تجربهی کارگروهی است .ترسیم ماهیت بینرشتهای علوم و فناورینانو ،مفهومی است که در جریان فعالیت در آن
باشگاه بهطور تجربی به دانشآموزان آموزش داده میشود.
در باشگاه دانشآموزی فناورینانو بهمنظور اجرای رسالتها و دستیابی به اهداف ،فعالیتهای متنوعی طراحی و اجرا شده که مهمترین
آنها به شرح زیر است .بخشهای بعدی این گزارش ،مروری است بر اقداماتی که در سال  1389در این زمینه صورت پذیرفتهاست.
عناوین فعالیتهای باشگاه دانشآموزی فناورینانو در سال :1389
 .1حمایت از سمینارهای دانشآموزی؛
 .2برگزاری اولین المپیاد علوم و فناورینانو؛
 .3تولید منابع آموزشی در حوزۀ علوم و فناورینانو برای دانشآموزان؛
 .4فیلم و کتاب آموزشی نانو 10-9؛
 .5بازیهای آموزشی؛
 .6چاپ و انتشار خبرنامۀ دانشآموزی زنگ نانو؛
 .7برگزاری نمایشگاههای آموزش علوم و فناورینانو؛
1
 .8پوششدهی مجازی فعالیتهای باشگاه از طریق پایگاه اینترنتی ؛

 -1-1حمایت از سمینارهای دانشآموزی

امسال نیز همچون سالهای پیش ،این ستاد از برگزارکنندگان کارگاهها و سمینارهای آموزشی برای دانشآموزان در حوزۀ فناورینانو
حمایت به عمل آورد که تعداد آن به  286س��مینار و کارگاه میرس��د .این آمار در مقایس��ه با  212رویداد آموزش��ی در سال  88و 106
رویداد آموزشی در سال  ،87رشد قابل توجهی را نشان میدهد .برنامههای مورد حمایت در سال  89به تفکیک نوع در جدول( )2نشان
داده شدهاست.
این کارگاهها و سمینارها در مجموع ،زمینهي آشنایی بیش از  23000معلم و دانشآموز را با مفاهیم و کاربردهای فناورینانو فراهم
نمودهاست.
جدول  .2توزیع انواع فعالیتهای آموزشی_ترویجی دانشآموزی (سال )1389

ردیف

نوع دوره

تعداد دوره

سهم از کل

1

سمینار دانشآموزی

148

%52

2

دوره آموزشی دانشآموزی

105

%37

3

سمینار دبیران

33

%11
1 . www.nanoclub.ir
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 -2-1برگزاری اولین المپیاد علوم و فناورینانو

با توجه به برگزاری یک دوره مسابقۀ «دستاوردهای دانشآموزی» در سال  1388و پس از آن ،آشنایی تعداد زیادی از دانش آموزان
کشور با فناورینانو در سال  ،1389شرایط برای برگزاری «المپیاد دانشآموزی علوم و فناورینانو» فراهم گردید.
این المپیاد بهصورت دو مرحله طراحی ش��د؛ مرحلهي نخس��ت آن به ش��کل یک آزمون تستی در تاریخ چهارم تیرماه  89و در محل
مدارس استعدادهای درخشان ده مرکز استان تهران ،تبریز ،اصفهان ،شیراز ،رشت ،مشهد ،یزد ،خرمآباد ،اهواز و ساری برگزار گردید .در
اين مرحله  1200دانشآموز از  20استان به رقابت پرداختند.
در این آزمون ،دانشآموزان به  35س��ؤال چهارگزینهای از ش��اخههای مختلف فناورینانو (شامل مبانی علمی فناورینانو ،روشهای
ساخت در مقیاس نانو ،نانومواد و نانوساختارها ،شبیهسازی در مقیاس نانو و تجهیزات نانومقیاس) پاسخدادند.
در نهایت  30نفر از  18شهرس��تان و  14اس��تان مختلف کشور بهعنوان برگزیدگان مرحلۀ اول به اردوی علمی مرحلۀ دوم راه یافتند.
ش��هرهای تهران ،ری ،کرج ،یزد ،مشهد ،ش��یراز ،نیریز ،س��اری ،اصفهان ،اهواز ،زنجان ،تبریز ،اردبیل ،نمین ،ماسال ،بروجن ،گرگان،
زاهدان و رشت ،شهرهایی بودند که برگزیدگان مرحلۀ اول از میان آنها انتخاب شده بودند .توزیع مناسب برگزیدگان در میان استانهای
مختلف کش��ور را میتوان از نکات مثبت فعالیتهای باش��گاه دانشآموزی نانو دانسته؛ آن را نشانهای از توسعۀ یکنواخت آموزشهای
نانو در سراسر ایران برشمرد.
مرحلۀ دوم المپیاد مذکور در قالب يک اردوی علمی ،در دو بخش آزمایش��گاهی و شبیهس��ازی ،در مردادماه  89به مدت ده روز در
شهر تهران برگزار شد .در بخش اول آن که با میزبانی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار گردید ،دانشآموزان با مدیریت و سرپرستی دکتر
علیمراد رش��یدی با روشهای آزمایش��گاهی و صنعتی تولید نانومواد و فعالیت در مرکز تحقیقات فناورینانو پژوهشگاه صنعت نفت آشنا
شدند و به روشهای  ،CVDهمرسوبی ،میکروامولسیون ،اسپری پیرولیز و هیدروترمال نانوذرات  ZnOرا سنتز کردند.
تس��لط علمی بر روشهای مورد اس��تفاده ،کیفیت نمونههای ساختهش��ده ،توانمندی گزارشنویس��ی علمی و تحلی��ل نتایج در کنار
مهارتهای مربوط به انجام کارگروهی و همکاری جمعی ،شاخصهای ارزیابی و رتبهبندی افراد در این مرحله بود.
بخش دوم اردوی علمی ،شامل بازدید از آزمایشگاه فناورینانو واقع در پارک فناوری پردیس و آشنایی با تجهیزات میکروسکوپی از جمله
ی مولکولی ،بهصورت کارگاههای موازی در اين پارک آغاز گردید.
 AFM ،STM ،TEMبود .آموزشهای نظری مربوط به بخش شبیهساز 
مبانی نظري مدلسازیهای اتمی و مولکولی و انواع روشهای انجام آن ،در کنار بحث و بررسی اهمیت روشهای شبیهسازی در طراحی
نانومواد ،از جمله سرفصلهای مطرحشده در این کارگاهها بودند.
در پایان ،دانشآموزان در یک فرصتي 25س��اعته یک نانوکامپوزیت پلیاتیلن را با ترکیب درصدهای مختلف ،شبیهس��ازی نمودند .افراد به
کمک بس��تۀ نرمافزاری  Tinkerبه شبیهس��ازی جزئی پلیاتیلن و نانوکامپوزیت جدیدی از آن مش��غول شده ،اثرات اعمال فشار بر هر یک از
نمونهها را محاسبه نمودند .این طرح مشابه بخش عمدهای از یک پایاننامۀ تحصیالت تکمیلی بوده ،موفقیت دانشآموزان در اجرای آن بسیار
حائز اهمیت است.
آزمون نهایی با  9س��وال تش��ریحی در مدت  3ساعت برگزار گردید و از برگزیدگان نهایی همزمان با سومین جشنوارۀ فناورینانو در
آبانماه  ،1389در مراسم «برترینهای فناورینانو» تقدیر به عمل آمد.
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 -3-1تولید محتواهای آموزشی علوم و فناورینانو

تولید محتواهای آموزش��ی س��اده در باش��گاه دانشآموزی فناورینانو در سال  ،89با انتشار س��ه کتاب ،دو بازی آموزشی و یک فیلم
آموزشی  120دقیقهای ادامه پیدا کرد.
جدول  .3انتشارات باشگاه نانو در سال 89
عنوان

نانو 10-9

سواالت اولین المپیاد علوم و فناورینانو
تحصیل در فناورینانو

شمارگان

توضیح

3000

کتاب

3000

3000

فیلم  +کتابچه آموزشی
کتاب

فیلم و کتاب آموزشی «نانو »10-9
کتاب «نانو  »10-9نوش��تاری است که برای س��اخت مجموعۀ نمایشی آموزشی
« »10-9به نگارش درآمدهاس��ت .این فیلم آموزشی که ساخت آن از بهمنماه 88
تا مهرماه  89به طول انجامید ،نخس��تین بار در «س��ومین جش��نوارۀ فناورینانو»
عرض��ه گردید .این مجموعه ،اولین فیلم ایرانی ب��ا مضمون آموزش فناورینانو به
دانشآموزاناس��ت و مخاطب آن تمامی کسانی هستند که اطالعات تخصصی از
فناورینانو ندارند.
فیلم « »10-9در دو بخش آش��نایی ب��ا علوم و فناورینان��و ،و فناورینانو برای
زندگی امروز و فردا تدوین شدهاست.
بخش اول فیلم ش��امل  8قسمت اس��ت که عناوین آن عبارتند از :مقیاس نانو،
چرا مقیاس نانو؟ ،فناورینانو ،چرایی تغییر خواص ،طبیعت نانومقیاس پیرامون ما ،چگونه مقیاس نانو دیده ش��د ،روشهای س��اخت و
نانومواد و نانوس��اختارها .بخش دوم نیز به کاربردهای فناورینانو در پزش��کی ،منس��وجات ،ورزش ،خودرو ،کشاورزی و صنایع غذایی
اختصاص دارد.
بازیهای آموزشی
تأثیر قابل توجه فعالیتهای س��رگرمیمحور در امر آموزش ،باش��گاه نانو را بر آن
ی توسعه بخشد .در این
داش��ت تا محصوالت آموزش��ی خود را بر مبنای طراحی باز 
مس��یر «نانوریزه» (برای کودکان دبس��تانی) و «نانو ،بازی ،حافظه» (برای س��نین
راهنمایی) ،نخستین بار در سومین جشنوارۀ فناورینانو در دسترس عموم قرار گرفت.
اجما ًال میتوان گفت که مهمترین هدف نانوریزه ایجاد درک صحیحی از مقیاس نانو
است که از طریق تصاویر اجسام مختلف و مقایسه بزرگی آنها با یکدیگر به مخاطب
منتقل میگردد .بازی نانو ،بازی ،حافظه نیز به دنبال انتقال مفاهیم و تعاریف اصلی
علم وفناورینانو است.
چاپ و انتشار خبرنامۀ «زنگ نانو»
انتشار ماهنامۀ زنگ نانو در سال  89نیز تداوم یافت و  9شماره و هر کدام با تیراژ
 12000نسخه به چاپ رسید.
 3000نسخه از این ماهنامۀ دانشآموزی در اختیار آموزش و پرورش شهر تهران
ق��رار میگیرد و  4000نس��خه از آن ب��راي توزيع بين دانشآم��وزان عالقهمند به
آموزش و پرورش مراکز استانها ارسال میشود.
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 -4-1برگزاری نمایشگاههای آموزش علوم و فناورینانو

باشگاه دانشآموزی فناورینانو از سال  87تاکنون ،عالوهبر حمایت از سمینارهای آموزشی در سراسر کشور ،نمایشگاههایی را برای
آموزش عملی مفاهیم و کاربردهای نانو به دانشآموزان برپا میکند.
این برنامه در س��ال  89با برپایی س��ه نمایشگاه دنبال شد که عبارت بودند از :نمایش��گاه هفتۀ نانو در استان لرستان ،بخش آموزش
عمومی نانو در جشنوارۀ نانو و نمایشگاه هفتۀ نانو در استان فارس .مشخصات این نمایشگاهها در جدول ( )4ارائه شدهاست.
جدول  .4نمایشگاههای آموزش عمومی سال 89
عنوان نمایشگاه

غرفۀ آموزش عمومی
در سومین جشنواره ملی
فناورینانو

تاریخ و محل برگزاری

آبانماه 89
محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی تهران

هفتۀ نانو استان لرستان

اردیبهشتماه 89
خرم آباد

هفتۀ نانو استان فارس

بهمنماه 89
شیراز

محتوا و ویژگیها

نمایش محصوالت مبتنی بر فناورینانو
سینمای نانو
مسابقه
انتشارات
ارائۀ طرحهای دانشآموزی
معرفی فعالیتهای باشگاه نانو
سخنرانی دبیر کارگروه ترویج و آموزش عمومی ستاد ویژهی
توسعهی فناورینانو
سخنرانی مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان
همایش آشنایی با مبانی علوم و فناورینانو
نمایش محصوالت  40گانۀ فناورینانو
سینمای نانو
حضور  9تن از متخصصان فناورینانو با رشتههای تحصیلی مختلف
بازدید بیش از 3000دانش آموز از این نمایشگاه از شهرهای خرمآباد،
کوهدشت ،درود ،الشتر ،نورآباد ،الیگودرز و بروجرد
بازدید  5000دانشآموز به همراه مردم و مسئوالن استان از نمایشگاه
سخنرانی متخصصان علوم و فناورینانو
حضور فعال پژوهشسراهای نواحی چهارگانۀ شیراز
بازدید نمایندۀ مقام معظم رهبری و امام جمعۀ شیراز
برگزاری مسابقۀ ایدههای دانشآموزی با پذیرش بیش از  1000طرح اولیه

 -5-1پوششدهی مجازی کلیه فعالیتهای باشگاه از طریق پایگاه اینترنتی

1

شکلگيريپایگاه اینترنتی «باشگاه نانو» باهدف معرفی علوم و فناوری نانو به زبان ساده و عامه فهم ،درسال  1383صورت گرفت.
عمده فعالیت این پایگاه ،که با شعار «فناوری ایرانی برای دانشآموز ایرانی» راهاندازی گردید ،ایجاد یک بانک اطالعاتی قوی از مقاالت
نانو به زبان ساده ،گزارشها و تاالرهای گفتگو بود .در فاز دوم راهاندازی و همزمان با تاسیس حقیقی باشگاه در سال  ،1387اینپایگاه
اینترنتی با حفظ ماهیت آموزش��ی خود و ادامه مس��یر انتشار مقاالت ساده ،تبدیل به فصل مشترک تعامل باشگاه و مخاطبین گردید .در
فاز جدید ،سایت محلی است برای درخواست عضویت در باشگاه ،حضور در کارگاههای مجازی آموزشی ،هدایت پروژههای دانشآموزی
و ارتب��اط با متخصصین ،مطالعه مقاالت آموزش��ی ،دریافت طرحهای مختلف آموزش علوم و فن��اوری نانو ،آگاهی از برنامههای جاری
(س��مینارها ،دورهها ،نمایش��گاهها) و . ...عضویت در باشگاه نانو از طریقپایگاه اینترنتی باشگاه انجام میگیرد .عالوه بر این ،استفاده از
1 . www.nanoclub.ir
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تاالرهای گفتگو ،ثبت نام در المپیاد و مسابقههای دیگر ،دریافت خبرنامه و ...فرصتهایی است که تنها برای کاربران و اعضای باشگاه
فراهم شده است.
به طور کلی بخشهای فعال فعلی سایت باشگاه را میتوان در قالب مقاالت ،اخبار ،تاالرهای گفتگو ،همایشها و نگارهها دستهبندی نمود.
درطول س��ال  ،89محتوای توليد و منتش��ر ش��ده در پایگاه اینترنتی باش��گاه را میتوان در قالب انتشار  50گزارش و مقاله آموزشی و
 96خب��ر جمعبن��دی نمود .مقاالت در  11حوزه موضوعی (تجهيزات ،دانش و فنون مرتبط با نانو ،فناوري نانوچيس��ت؟ ،فناوري نانو در
ايران ،کاربرد ،مبانی ،محصوالت و بازار ،معرفی کتاب و محصوالت آموزش��ی ،منابع آموزش��ی ،نانودانش و فنون مقياس نانو و نانومواد
و نانوس��اختارها) برای س��ه گروه (معلمان نانو ،نانوآموزان دبیرستانی و نانوآموزان راهنمایی) منتشرشدهاند .مطالب بخش اخبار نيز تا حد
امکان س��عی نمودهاند تا به تبیین دستاوردهای دانشمندان ایرانی (درقالب اخبار «ایرانی میتواند») ،یافتههای پژوهشگران سراسرجهان
(درقالب اخبار «فناوری نانو در جهان») و نيز اخبار فعالیتهای باشگاه نانو و اخبار استانها بپردازند.
تاالرهای گفتگو؛ فضاي تعامل پایگاه اینترنتی باشگاه نانو
در این بخش اعضا میتوانند با متخصصین علوم و فناوری نانو ارتباط برقرار کنند ،هرگونه سوالی در این خصوص دارند مطرح نمایند
و طرحهای پژوهش��ی خود را ب��ا آنها در میان
بگذارند .در طول س��ال  89يک تيم متخصص
چه��ار نفره عهدهدار پاس��خگویی به س��واالت
مط��رح ش��ده توس��ط دانشآم��وزان بودهاند.
تاالرهای فعال سایت را میتوان در چهار دسته
«به من بگو نانو چیس��ت؟»« ،دانش و فناوری
نانو»« ،محصوالت فن��اوری نانو و کاربردهای
آن» و «پیشکسوتان و دانشجویان» دستهبندی
نمود.
تع��داد بازدیدکنن��دگان پای��گاه اینترنتی باش��گاه دانشآموزی فناوری نانو در س��ال  1389بالغ بر  102,000بازدید بوده اس��ت و این
بازدیدکنندگان در مجموع زمانی در حدود  10,200ساعت (معادل با  34سمینار  3ساعته براي  100مخاطب) را به این سایت اختصاص
دادهاند.
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برنامـه2

تشویق نهادهای مروج فناورینانو
نهادهای ترویجی و آموزش��ی فناورینانو ،ش��امل گروههای دانشجویی و شرکتهای ترویجی میشود .این نهادها نقش مهمی را در
برقراری ارتباط بین س��تاد نانو و مخاطبان برنامههای آموزش��ی و ترویجی آن ایفا میکنند؛ به همین منظور حمایت و تش��ویق نهادهای
ترویجی و آموزشی فناورینانو ،یکی از برنامههای سند راهبرد آینده قرار گرفتهاست.

 -1-2بانک اطالعات نهادهای ترویجی فناورینانو

بهمنظور ايجاد ارتباط مستمر و مؤثر با نهادهای ترویجی ،بانک اطالعات نهادهای ترویجی فناورینانو بهصورت یک سامانه اینترنتی،
طراحی و اجرا گردید .تاکنون در این بانک ،اطالعات  50نهاد ترویجی ثبت گردیدهاست .در این سامانه ،هر نهاد ترویجی يک کارتابل
اختصاصی برای ثبت اطالعات و فعالیتهای خود دارد ،که این اطالعات ش��امل س��مینارها و کارگاههای آموزش��ی برگزارشده ،اعضا و
مسئوالن نهاد ،شرکتکنندگان در مسابقات فناورینانو ،استادان همکار با نهاد ترویجی و ...است.

 -2-2جلسات هماندیشی نهادهای ترویجی

س��ه جلس��ۀ هماندیشی در ماههای خرداد ،مهر و بهمن  89با حضور نمایندگانی از نهادهای ترویجی برگزار شد .این جلسات با هدف
آش��نایی با فعالیتهای نهادهای ترویجی ،آموزش متمرکز رابطان ،آش��نایی آنان با فعالیتهای س��تاد نانو و همفکری و هماهنگی در
خصوص فعالیتهای ترویجی و آموزشی نانو صورت گرفتهاست.
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 -3-2حمایت از سمینارها و کارگاههای آموزشی دانشجویی

در س��ال  1389در مجموع از  72س��مینار دانشجویی حمایتشده است که از این تعداد 54 ،مورد سمینار عمومی ترویجی و  18مورد
تخصصی بودهاس��ت .این حمایت ش��امل ،پرداخت حمایت مالی (مطابق آییننامهي حمایت از س��مینارهای ترویجی و تخصصی حوزۀ
دانشجویی) و ارسال محتواهای آموزشی همچون ماهنامۀ فناورینانو و لوحهای فشردۀ این ستاد برای مجریان سمینارها بودهاست.
سمینارتخصصی
دانشجویی
%25

سمینار ترویجی
دانشجویی
%75

نمودار  .1توزیع انواع فعالیتهای دانشجویی

 -4-2طرح حمايت از کتابهاي تخصصي فناوري نانو

س��تاد ویژه توس��عه فناوری نانو با هدف تس��هيل در دسترس��ي
عالقمن��دان ب��ه کتابهای فن��اوري نانو و ترغیب ناش��ران علمی
به انتش��ار کتابهای تخصصی فناوری نان��و و همچنین باال بردن
شمارگان کتابهاي مرتبط با اين فناوري ،از ابتدای خرداد ماه سال
 1389شرایطی را ايجاد کرده است که عالقمندان بتوانند از آخرین
کتابهای داخلی منتشر شده در زمینه فناوری نانو مطلع شده و آنها
را با  40درصد تخفیف تهیه نمایند.
از ابتدای این طرح تا پایان س��ال  1389بیش از  10نمایش��گاه
محصوالت علمی و آموزش��ی فناوری نانو در مراکز علمی ،به شرح
زير برپا شده است:
تهران؛ دانشگاه تربیت مدرس (نمایشگاه جنبی هفتمین همایش دانشجویی فناوری نانو)
اصفهان؛ اولین نمایشگاه بینالمللی فناوری نانو اصفهان
تهران؛ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
تهران؛ سومین جشنواره فناوری نانو
زابل؛ دانشگاه زابل ،دانشگاه علوم پزشکی زابل ،دانشگاه آزاد زابل و دبیرستان دانشگاه
تهران؛ دانشگاه علم و صنعت ایران
یزد؛ دانشگاه پیام نور یزد (اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو)
تهران؛ دانشگاه تربیت مدرس (نهمین همایش دانشجویی فناوری نانو)
تهران؛ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
عالوه بر این ،دبیرخانه اجرایی این طرح با همکاری ش��رکتهای فعال در زمینه ترویج فناوری نانو تاکنون نمایشگاههای متعددی را
در کنار کارگاههای آموزشی فناوری نانو در استانهای مختلفی از جمله اراک ،سمنان و خراسان شمالی برپا نموده است.
در س��ومین جش��نواره فناوری نانو نيز بخش��ی با عنوان «فروش��گاه محصوالت علمی و آموزش��ی فناوری نانو» با هدف تسهیل در
دسترسی بازدیدکنندگان به منابع علمی برپا شد .در این نمایشگاه بیش از  70عنوان کتاب با  40درصد تخفیف در اختیار عالقمندان و
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بازدیدکنندگان این نمایشگاه قرار داده شد .شایان ذکر است این فروشگاه در طول برگزاری جشنواره فناوری نانو مورد بازدید شمار قابل
توجهی از دانشآموزان ،دانش��جویان ،پژوهش��گران و عالقمندان به فناوری نانو قرار گرفت .همچنین در طی این مدت بیش از 1500
نسخه کتاب ،نرم افزار و فیلم آموزشی به مخاطبان ارائه شد.
از ابتدای این طرح تا پايان سال  1389بیش از  8000نسخه کتاب ،نرمافزار و فیلمهای آموزشی در اختیار عالقمندان قرار گرفته است.

 -5-2حمایت از نشریات تخصصی

س��تاد ویژهی توس��عهی فناورینانو از دیماه  1386طرحی را برای حمایت از نشریات تخصصی فعال در حوزۀ فناورینانو آغاز نمود.
مطابق این طرح ،مبلغی بهعنوان حمایت تش��ویقی به نش��ریاتی پرداخت ميش��ود که اقدام به انتش��ار مطالب مرتبط با فناورینانو در
حوزههای صنعتی نمایند 40 .نشریه در سال  89از این حمایت استفاده کردند که اطالعات آن در جدول( )5ارائه شدهاست.
جدول  .5حمایت از نشریات تخصصی
ردیف

آمار ماهانه

شش ماه اول

139

2

شش ماه دوم

140

649

279

1,303

1

جمع
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تعداد مطالب

تعداد صفحه

2001
4,163

654
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برنامـه3

اطالع رسانی سياستها ،برنامهها و فعاليتهای کشور در فناورینانو
 -1-3تداوم انتشار ماهنامۀ فناورینانو

«ماهنامۀ فناورینانو» با هدف فراهمس��ازي بستري الزم برای ایجاد جریان فناورینانو در
کش��ور و س��وق دادن این جریان در مس��یر نیازهای ملی ،از آذرماه  1380منتشر میشود .این
ماهنامه در این مسير ،اقدام به اطالعرسانی دربارۀ آخرین تحوالت علمی و مدیریتی در عرصۀ
فناورینان��و ،و آموزش مبانی علمی این فناوری و نمایش دس��تاوردهای کش��ور در این حوزه
میکند.
در سال  ،89دوازده شمارۀ ماهنامۀ فوق در شمارگاني بین  8تا  15هزار نسخه چاپ و منتشر
ش��د که هر ماه حدود  5000نس��خه از آن برای مشترکان پستی ارسال و مابقی در همایشها
و س��مینارهای آموزش��ی توزیعگردید .این  12ش��ماره در مجموع شامل  431خبر و  69مقاله
بودهاست.
ماهنامۀ فناورینانو همزمان با انتشار چاپی ،بهصورت الکترونیکی و با دسترسی آزاد ،بر روی
سایت این ستاد نیز منتشر میشود.

 -2-3انتشار اخبار و مقاالت فناورینانو در سایت ستاد

بخش اخبار س��ایت س��تاد ویژۀ توس��عۀ فناورینانو ،بهصورت روزانه چند خبر از آخرین دس��تاوردهای علمی و رویدادهای مدیریتی
فناورینانو در جهان را منتش��ر میکند .اخبار جهان بهوس��یلۀ یک تیم از متخصصان فناورینانو از منابع خبری مختلف دریافت ،تحلیل،
گزینش و ترجمه میشود .برای اخبار پژوهشی ایران نیز گروهي کارشناسی ،برخی از مقاالت  ISIمورد تأیید این ستاد را بهصورت خبر
تنظیم و منتشر میکنند.
در س��ال  89در مجموع  1723خبر در س��ایت ستاد نانو منتشر شد که  1210خبر ( 70/2درصد) از آن ،اخبار جهان و  513خبر (29/8
درصد) از آن ،مربوط به ایران بود .این اخبار در مجموع 1,059,480بار مورد بازدید کاربران سایت قرار گرفت.
خبرها در هفت موضوع کلی مدیریت ،معرفی ،کاربردها ،رویدادها ،نانوساختارها ،ستاد ،ساخت و محاسبه دستهبندی میشوند که تنوع
آنها در نمودار شماره ( )2نشان داده شدهاست.

نمودار  .2تنوع موضوعی اخبار سایت نانو در سال 89
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در بخش مقاالت سایت نیز  99مقاله در چهار حوزۀ آموزش و مبانی ،مدیریت نانو ،کاربردهای نانو ،تجهیزات و مدلسازی منتشر شد،
که در مجموع  91745مرتبه مورد بازدید کاربران سایت قرار گرفت.
در سال  89بالغ بر  732هزار کاربر از سایت ستاد نانو بازدید کردند که در مجموع بیش از سه میلیون و  509هزار صفحه را مشاهده
نمودند .مجموع زمان بازديد کاربران از اين پايگاه اينترنتي بالغ بر 72هزار ساعت بودهاست.
اخبار و مقاالت سایت ،هر ماه در قالب یک خبرنامۀ الکترونیک برای مشترکان این خبرنامه (حدود  20هزار نفر) ارسال میشود.
سایتهای خارجی ستاد
در س��ال  89عالوه بر تداوم انتش��ار اخبار و رویدادها در س��ایت انگلیسی ستاد نانو ،دو زبان روسی و عربی نیز به زبانهای این سایت
اضافه شد.
اخبار دستاوردها و فعالیتهای محققان کشور پس از ترجمه ،به سه زبان انگلیسی ،روسی و عربی ،در این سایت منتشر میشود.
انتشار  510خبر ،اعم از اخبار دستاوردهای علمی ،صنعتی و رویدادهای داخل کشور در سایت انگلیسی ،عربی و روسی و اطالعرسانی
 83رویداد بینالمللی و منطقهای در بخش رویدادهای نانو از فعالیتهای این سایت بودهاست.

 -3-3بخش خبری ویژۀ نانو در اخبار علمی -فرهنگی شبکۀ چهار

با همکاری بخش خبر علمی و فرهنگی شبکۀ چهار سیما ،روزهای چهارشنبۀ هر هفته ،آخرین اخبار فناورینانو در کشور ،بهصورت
ی��ک بس��تۀ ویژه خبری پخش میگردد .در س��ال  89در مجموع  50بس��تة خب��ري فناورينانو در اين بخش خبري پخش ش��د .اين
بستههايخبري معمو ًال شامل  3خبر از ايران و  2خبر از ساير نقاط جهان است.

 -4-3مجلهي نانو در پیامنمای شبکۀ دو سیما

از آنجا که س��ایتهای اینترنتی ،پاس��خگوی نیازهای اطالعاتی طیف محدودی از مردم اس��ت و با توجه به دسترسی آسان مردم به
پیامنمای تلویزیون ،مجله نانو بستری مناسب برای افزایش سطح آگاهی مردم است.
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از ابتدای مردادماه  ،1388مجلهای با عنوان «فناورینانو» بر روی پیامنمای شبکۀ دو سیما منتشر میشود .مسابقۀ پیامکی فناورینانو
بخشی از این مجله است و در هر هفته به قید قرعه به  40نفر از کسانی که در آن شرکت کرده و جواب صحیح را داده باشند ،جوایزی
از سوی ستاد ویژۀ توسعۀ فناورینانو اعطا میشود.
در سال  85 ،89شماره از مجلۀ پیامنمای نانو منتشر شد و بیش از  85هزار نفر در مسابقات آن شرکت کردند.

 -5-3اطالعرسانی رویداهای فناورینانو از طریق رسانههای عمومی

در سال  1389اطالعرسانی رویدادهای فناورینانو و معرفی توانمندیهای کشور ،از طریق رسانهها انجام شد .در این سال بیش 2000
دقیقه برنامۀ تلویزیونی و  3000دقیقه برنامۀ رادیویی از صدا و سیما در ارتباط با فناورینانو پخش شدهاست .همچنین خبرگزاریها در
خصوص فناورینانو در حدود  1700خبر و روزنامهها نیز بیش از  500خبر منتشر کردند.

 -6-3تولید نرمافزار آموزشی نانوکاوش

یک نرم افزار آموزشی با عنوان «نانو کاوش» با هدف آموزش مبانی فناورینانو
و آش��نایی با تجهیزات فناورینانو ،بهوسیلۀ کارگروه ترویج و آموزش عمومی ستاد
ویژۀ توس��عۀ فناورینانو ارائه گردید .این نرمافزار آموزش��ی با ویژگیهایی از قبیل
نمایش واکنشها در ابعاد نانومتری ،انواع عملکرد ابزارهای س��اخت وشناس��ایی و
خواص مختلف مواد نانوساختار عرضه گردید.
شایان ذکر است نرمافزار فوق ،ساخت یکی از کشورهای اتحادیۀ اروپا بوده و با
مشارکت و همکاری دانشگاههای معتبر دنیا از جمله ،دانشگاه ایلینوی و  13مؤسسۀ
فعال در زمینۀ فناورینانو تدوین و ساخته شدهاست و تدوين و فارسيسازي آن 6
ما به طول انجاميد و در سومین جشنوارۀ فناورینانو به مخاطبان ارائه شد.

 -7-3تولید مجموعه فیلم نانو و صنعت

بهمنظ��ور آش��نایی مدیران و متخصصان صنایع مختل��ف با فناورینانو ،مجموعه فیلمی با عنوان «نانو و صنعت» تولید ش��د .در این
مجموعه به معرفی کاربردهای فناورینانو در صنایع نفت ،خودرو ،نس��اجی ،س��اختمان ،پزش��کی و داروسازی ،کشاورزی و بستهبندی،
تصفیۀ آب و محیط زیس��ت و تجهیزات فناورینانو پرداخته شدهاس��ت .همچنین توانمندیهای ش��رکتهای فعال داخلی در هر یک از
صنایع فوق ارائه گردیدهاست.

 -8-3تولید فیلم مروری بر فناورینانو در ایران

فیلم «مروری بر فناورینانو در ایران» با هدف معرفی تاریخچۀ فناورینانو در ایران و ارائۀ روند تحول فناورینانو از س��ال  1379تا
 1389تولید گردید .این فیلم در سومین جشنوارۀ فناورینانو به نمایش درآمد.

 -9-3تولید انیمیشن کاربردهای فناورینانو در صنعت خودرو

کاربردهای فناورینان��و در صنعت خودرو یکی جذابترین
حوزههای فناورینانو اس��ت .در س��ال  89انیمیشني بهمنظور
معرف��ی کاربرده��ای فناورینانو در صنعت خ��ودرو و معرفی
خودروی��ی ک��ه در آین��ده از فناورینانو برای بهب��ود عملکرد
خود استفاده میکند ،س��اخته شد .در این انیمیشن  10کاربرد
فناورینانو در قالب یک انیمیش��ن داس��تانی معرفی گردیده و
با استفاده از تصاویر انیمیشن ،بهصورت علمی ،نحوۀ عملکرد
فناورینانو به نمایش درآمدهاست.
19

ترويج و فرهنگسازي

 -10-3سومین جشنوارهی فناورینانو

پس از برگزاري دو س��ال نمايش��گاه فناورينانو ،س��تاد توس��عه فناورینانو در س��ال  ١٣٨٩نیز اقدام به برگزاری سومین جشنوارهی
فناورینانو با حضور بیش از  ١٧٠نهاد در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران نمود.
در سومین جشنوارهی فناورینانو ،نهادهای فعال در قالب نهادهای ترویجی شامل مسابقهی هنر و فناورینانو ،باشگاه دانشآموزی،
راهروی آشنایی با فناورینانو ،فروشگاه کتاب تخصصی ،انجمنهای دانشگاهی ،انجمن نانوفناوری ایران و شرکتهای خدماتی -آموزشی،
مراکزعلمی ش��امل آزمایش��گاه ،دانشگاه و پژوهشگاه ،پارک و مرکز رش��د ،کریدور خدمات فناوری تا بازار شامل ١٣مرکز ،شرکتهای
صنعتی در  10بخش س��ازندگان تجهیزات ،خودرو  ،آب و محیط زیس��ت  ،بازرگانی ،بهداش��ت و س�لامت ،س��اختمان و کش��اورزی و
بستهبندی ،نانومواد ،نساجی ،نفت و صنایع وابسته ،بخش بینالملل و فروشگاه محصوالت فناورینانو حضور داشتند.

 -1-10-3نهادهای ترویجی

ترویج و آموزش عمومی ،یکی از عمدهترین و گس��تردهترین برنامههای س��تاد ویژهی توس��عهی فناورینانو در ارتقای آموزش عمومی
فناورینانوست که برای تحقق این امر ،در سومین جشنوارهی فناورینانو ،بخشهای زیر در قالب نهادهای ترویجی فعالیت میکردند:
باشگاه دانشآموزی فناورینانو
باش��گاه دانشآموزی فناورینانو ،در مس��یر تحقق اهداف خود در باالبردن آگاهی دانشآموزان نس��بت به فناورینانو ،در س��ومين
جشنوارهی فناورینانو در قالب بخشهای متنوعی از جمله آموزش عمومی ،سینمای نانو ،معرفی برگزیدگان المپیاد دانشآموزی ،ارائهی
کتب و بازی ،معرفی پایگاه اینترنتی باش��گاه نانو ،ارائهی خبرنامه باش��گاه دانشآموزی ،دستاوردهای فناورینانو بهوسیله دانشآموزان و
مسابقهی جورچین حضور پیدا کرد .
باش��گاه دانشآموزی در س��ومین جش��نوارهی فناورینانو ،با رويکرد آموزش درهمتنيدة زمينههاي مختلف علوم و با تأکيد بر کاربرد
ي نانو ،پذیرای حدود  ٤۰۰۰نفر در قالب  ۳۰۰۰دانش آموز از بیش از  ٦۰مدرس��ه و  ١۰۰۰بازدیدکنندهی عمومی،
آنها در علوم و فناور 
از بخشهای مختلف باشگاه دانشآموزی بود.
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بخش هنر و فناورینانو
اولین مسابقهی ملی«هنر و فناورینانو» از ارديبهشت تا آبان برگزار گردید .در جشنوارة فناورینانو از بین  ٣۰۰اثر ارسالي به دبيرخانه اين مسابقه،
با نظر هیئت داوران  ٩٣اثر در رشتههای داستان ،نقاشی ،کاریکاتور ،تصویرسازی ،فیلم کوتاه ،پویانمایی ،حجم و بازی و سرگرمی به نمایش گذاشته
شدند و در پایان نیز به نفرات برتر در هر رشته در دو بخش کودک و نوجوان ،و بزرگساالن ،لوح تقدیر و هدایایی نیز اعطا گردید.

راهروی آشنایی با فناورینانو
در جش��نواره فناوري نانو  ،89بخش جديدی براي معرفی فناورینانو به زبانی س��اده و گویا با عنوان«راهروي آشنايي با فناوري نانو»
ايجاد گردید .در اين بخش  ٥ایستگاه با موضوعات مطرح در زمینه فناورینانو و با عناوین زیر در نظر گرفته شده بود:
ایستگاه آشنایی با فناورینانو؛
ایستگاه فناورینانو در سالمت و بهداشت؛
ایستگاه فناورینانو در غذا و نوشیدنی؛
ایستگاه فناورینانو و آسایش و رفاه؛
ایستگاه شما و فناورینانو.

فروشگاه کتب تخصصی
در جش��نوارهی  89بخشی با عنوان «فروشگاه محصوالت علمی و آموزشی فناورینانو» با هدف تسهیل در دسترسی بازدیدکنندگان
به منابع علمی برپا ش��د .در این نمایش��گاه بیش از  ٧٠عنوان کتاب ،دهها عنوان فیلم و نرمافزار آموزش��ی با  ٤٠درصد تخفیف در اختیار
عالقهمندان و بازدیدکنندگان این نمایشگاه قرار داده شد.
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انجمنهای دانشگاهی
انجمنهای دانشجویی فعال در حوزهی فناورینانو با حضور در سومین جشنوارهی فناورینانو ،دستاوردها و فعالیتهای علمی و آموزشی
خود را به نمایش گذاشتند .انجمن نانوفناوری ایران ،انجمن علمی فناورینانو دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری ،تشکل جامعهی اسالمی
دانش��جویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت معلم تهران ،انجمن علمی نانوشیمی دانشگاه آزاد
اس�لامی واحد علوم و تحقیقات ،انجمن علمی و دانش��جویی علوم و فناورینانو دانشگاه ش��یراز و انجمن علمی فناورینانو دانشگاه آزاد
اسالمی واحد نراق و هستهی علمی فناورینانو دانشگاه امیرکبیر ،از جمله انجمنهای حاضر در این جشنواره بودند.
شرکتهای خدماتی-آموزشی
دورههای آموزش��ی عمومی و تخصصی برای مدارس ،دانش��گاهها و صنایع ،تولید و عرضهی کتاب و محصوالت علمی و آموزشی و
کمک به برپایی نمایشگاهها و همایشهای ترویجی ،از جمله خدماتی بود که این بخشها در حوزهی ترویج و آموزش فناورینانو ارائه
نمودند 3 .شرکت آموزشی در این بخش حضور داشتند.

 -2-10-3مراکز علمی

توس��عه و پیش��رفت علمی و فناوری ،محصول اتصال حلقههای توس��عهی علمی ،صنعتی و تجاری است .دانشگاهها بهعنوان متولی
توسعهی علمی و تربیت نیروی متخصص ،آزمایشگاهها بهعنوان فراهمکنندهی زیرساختهای پژوهشی و پارکها و مراکز رشد در نقش
فضای واسط بین پژوهش و کاربرد ،نقش مهمی را در این بین بر عهده دارند.
در س��ومین جش��نوارهی فناورینانو  ۲۲دانش��گاه و مرکز علمی ١١ ،آزمایش��گاه و ١۲پارک و مرکز رش��د حضور داشتند و به معرفی
فعالیته��ای خود برای توس��عه فناورینانو پرداختند .در این میان برخی از پارکها و دانش��گاهها عالوه ب��ر فعالیت تحقیقاتی ،به تولید
نیمهصنعتی دستاوردهای خود نیز دست یافته بودند.
آزمایشگاهها
یکي از نيازهاي مربوط به توسعة فناوري نانو ،وجود آزمايشگاههاي پيشرفته با تجهيزات دقيق ،متخصصان ماهر و سرويسدهي آسان
و تماموقت به محققان است ،دسترسی سریع و آشنایی محققان با این آزمایشگاه ها از اهمیت باالیی برخوردار است .در همين راستا در
سومين جشنوارهی فناورینانو دو بخش جداگانه به «سازندگان ایرانی تجهیزات» و «شبکه آزمایشگاهی فناورینانو» اختصاص يافت که
بهصورت تخصصی به ارائهی دستاوردهای سازندگان داخلی تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط با فناورینانو و خدمات علمی-آزمایشگاهی
اعضای شبکه آزمایشگاهی پرداختند .در این دو بخش 12 ،آزمایشگاه و  20شرکت سازندهی تجهیزات حضور داشتند.
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شايان ذکر است در حاشیهی این جشنواره ،غرفهداران به منظور گسترش دانش استفاده از تجهيزات فناوري نانو ،چهار کارگاه آموزشی
با موضوعات میکروسکوپتونلی روبشی ،میکروسکوپ نیروی اتمی ،موزباور و طیفسنجی جرمی را برگزار کردند.
برگزاری س��مینار مش��ترک با حضور کلیهی غرفهداران در بخش سازندگان تجهیزات نانو و برخی از مسئوالن و مشاوران ذیربط در
س��تاد نانو و ارائهی تجهیزات س��اخت داخل (فارسی ،انگلیسی) در قالب بروشور مش��ترک ،از برنامههای واحد بررسی طرحهای ساخت
تجهیزات شرکت کفا برای مدیریت این بخش بودهاست.
دانشگاهها
در س��ومین جش��نوارهی فناورینانو ۲۲ ،دانشگاه
و پژوهش��گاه از سراس��ر کش��ور حض��ور یافتن��د و
دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی خود را ارائه کردند.
بر خالف تص��وری ک��ه بس��یاری از بازدیدکنندگان
داشتند ،دانشگاهها و مراکز علمی به ارائهی انتشارات
و آمار طرحهای پژوهشی خود بسنده نکردند؛ بلکه در
برخ��ی از غرفههای مربوط به این بخش ،تجهیزات و
محصوالت��ی که محصول تحقی��ق و تالش محققان
کشورمان بودهاست ،ارائه شد.
پارک ها و مراکز رشد

در جشنوارهی  12 ،89پارک و مرکز رشد حضور داشت،
که این میزان نس��بت به س��ال گذش��ته رش��د دوبرابری
داشتهاس��ت .در این بخ��ش از نمایش��گاه ،ضمن معرفی
ش��رکتهای فناور و دانشبنیان مس��تقر در مراکز رش��د،
خدمات قابل ارائه به این مراکز ارائه گش��ت .این خدمات
شامل دورهها و کارگاههای آموزشی برگزارشده ،فضاهای
آزمایش��گاهی و اداری تخصیص دادهش��ده و حمایتهای
مالی و سایر تسهیالت قابل ارائه به این شرکتها بود.

 -3-10-3کریدور خدمات فناوری تا بازار

کريدور خدمات فناوری تا بازار به منظور تکميل حلقههای
مفقودهی زنجي��رهی «ايده تا بازار» و ب��ا هدف حمايت از
فناوران و ش��رکتهای دانشبنيان در مسیر تجاریسازی،
بهعن��وان يک��ي از بخشه��ای س��تاد ويژهی توس��عهی
فناورینانو پايهگذاری شدهاس��ت .يکي از بخشهای اصلی
سومين جش��نوارهی فناورینانو ،به کريدور خدمات فناوری
تا بازار اختصاص داشت .در اين بخش از نمایشگاه ،ساختار
اجرايي و طيف خدمات مورد ارائهی كريدور شامل خدمات
زيرس��اختي ،توسعهی محصول و توس��عهی بازار ،در قالب
ايس��تگاههاي 16گانه به بازديدكنندگان معرفي گرديد ،همچنين در اين بخش از جش��نواره ،مجموعهای از دوازده شرکت فعال در حوزهی
خدمات توسعهی فناوری ،مستقر در  8ایستگاه با عناوین بررسی مقياس مواد و محصوالت نانو ،ثبت اختراع ،رصد بازار ،طرح تجاری ،اخذ
مجوز ،سرمايهگذاری خطرپذير ،مشاورهی توليد و تسهيالت ،به ارائه و معرفي خدمات خود پرداختند.
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 -4-10-3شرکتهای صنعتی

در س��ومین جش��نوارهی فناورینانو ،شرکتها و نهادهای فعال در زمینههای مختلف صنعتی ،با توجه به نوع فعالیت و حوزهی کاربرد
محصوالت ،در  ١۰بخش به ارائهی فعالیتها ،دستاوردها و خدمات خود پرداختند.
تفکیک شرکتها بر اساس نوع فعالیت ،این امکان را برای بازدیدکنندگان فراهم آورد تا بتوانند بهصورت هدفمند به دریافت اطالعات
و مذاکره با مدیران شرکتها بپردازند.
در مجموع  79شرکت شامل ۲۰شرکت در بخش سازندگان تجهیزات 7 ،شرکت در بخش نانومواد 9 ،شرکت در بخش نفت و صنایع
وابسته ٨ ،شرکت در بخش آب و محیط زیست ٧ ،شرکت در بخش بهداشت و سالمت ٦ ،شرکت در بخش خودرو ٥ ،شرکت در بخش
س��اختمان ٥ ،ش��رکت در بخش کشاورزی و بستهبندی ٤ ،شرکت در بخش نساجی و  ٨شرکت در بخش بازرگانی بهعنوان صنایع فعال
در زمینهی فناورینانو در جشنوارهی امسال حضور پیدا کردند.

 -5-10-3بینالملل

در س��ومین جش��نوارهی فناورینانو ٦ ،شرکت خارجی
از کش��ورهای روس��یه ،کره ،مال��زی و انگلی��س خدمات
تولی��دی و علمی پژوهش��ی خود را ارائه نمودند .ش��رکت
 SIRIM Berhadارائهدهندهی خدمات در زمینهی نانومواد
و نانوکامپوزیتها از کشور مالزی ،شرکتهای Hevel Solar
فعال در زمینهی سلولهای خورشیدی ،شرکت Microbor
و ش��رکت  NT-MDTاز کشور روس��یه ،شبکهی همکاری
بینالملل��ی در زمین��هی فناورینان��و ) (ACPCو مجلهی
 Nano Magazineاز کش��ور انگلی��س ،بهعنوان یک مرکز
ترویجی و مؤسس��هی انجمن تحقیق��ات نانوتکنولوژی از
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کش��ور کره ،از جمله شرکتها و موسسات خارجی حاضر در سومین جشنوارهی فناورینانو بودهاند ،همچنین ۷نفر از استادان برجستهی
دانشگاهی و محققان فناورینانو از کشورهای سوئد ،هند ،سوریه ،عراق و انگلیس مهمانهای خارجی سومین جشنوارهی فناورینانو را
تش��کیل دادند و اس��تادانی از کشورهای سوئد و انگلیس با سخنرانی در زمینهی فناورینانو ،در ایام برگزاری جشنواره ،اطالعات خود را
در اختیار دیگر همکاران و محققان قرار دادند.

 -6-10-3فروشگاه محصوالت مبتنی بر فناورینانو

همانند س��ال گذشته ،در سومین جشنوارهی فناورینانو
نی��ز ،فروش��گاه محص��والت فناورینانو توانس��ت توجه
بازدیدگنندگان زیادی را به خود جلب کند.
در این فروش��گاه ،محصوالت تأییدشده از سوی ستاد
ویژهی توس��عهی فناورینانو ،با هدف آشناس��ازی مردم
با محصوالت مبتنی بر فناورینانو و تجاریس��ازی آنها،
ارائه گردید .در نمایش��گاه س��ال گذش��ته بیست عنوان
محصول در فروش��گاه محصوالت ارائه گشت که اگرچه
این تعداد امس��ال افزایش نیافت؛ اما کیفیت محصوالت
ارائهش��ده در فروشگاه این جش��نواره به مراتب باالتر از
سال گذشته بود.

 -7-10-3نشست ها و کارگاه های تخصصی

در خالل برگزاری س��ومین جش��نوارهی فناورینانو ١٣ ،کارگاه تخصصی برگزار گردید که پذیرای حضور عالقهمندان بس��یاری بود.
عناوین این کارگاه ها به شرح زیر میباشد:
آشنایی با فعالیت نهادهای بینالمللی در فناورینانو؛
کاربردهای فناورینانو در انرژی و توسعهی صنایع؛
تدوین استانداردهای ملی و بینالمللی استانداردسازی
فناورینانو؛
بررسی تجارب بنگاهداری فناورینانو در ایران؛
ثبت اختراع (پتنت) در دفاتر ثبت بینالمللی؛
نگرشی نوین بر تحلیل فنی اطالعات پتنتها؛
نانوحسگرهای زیستی؛

کاربرد طیفسنجی جرمی در فناورینانو؛
اصول و کابردهای طیفسنجی Mossbauer؛
Scanning Tunneling Microscopy - STM؛
VIA Consultants Activities in the area of

Nanotechnology؛
كارگاه تجاريسازي طرحهاي دانشبنيان نانويي؛
آموزش میکروسکوپ نیروی اتمی ).(AFM
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خالصهای از اطالعات جشنوارهی فناورینانو به شرح زیر است:
جدول .6جشنوارهی فناورینانو در یک نگاه
موضوع

شرح

دانشگاه

نهاد ترویجی (شرکتهای آموزشی ،انجمنهای علمی)
مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری

12

برنامههای جانبی

شرکتهای خدماتی مستقر در کریدور خدمات فناوری تا بازار
مؤسسه  /شرکت خارجی

6

سایر بخشهای نمایشگاه
دانشآموز

3000

کارگاه آموزشی

 11کارگاه با حضور  380نفر

جشنوارهی برترینهای فناورینانو

 700نفر

ایمیل

 5000شرکت نانویی خارجی
 10000ایمیل محققان
و شرکتهای داخلی

عادی

خارجی

افتتاحیه

 300نفر

تبادل لینک و بنر

 15سایت خارجی

تهیهی مصاحبه ،گزارش و برنامهی تولیدی و پخش در
شبکههای مختلف صدا و سیما
تهیه و ارسال خبر به خبرگزاریها

 11000نفر
 20نوبت

 700دقیقه
 100خبر

معرفی جشنواره در پیامنمای شبکه  2سیما

 9شماره

پیامک

20000

تبلیغات شهری و محیطی در شهر تهران
ویژهنامه

چاپ بنر

 45بیلبورد در  5منطقه
 11000نسخه
 3000متر

برشور معرفی بخشهای ستاد

 12000نسخه

برشور فارسی و التین جشنواره

 3000نسخه

تهیه و چاپ پوستر

کتاب نمایشگاه به دو زبان فارسی و انگلیسی
26

170

نامهی رسمی

پخش تیزر رادیو و تلویزیون

انتشارات

18500

 1500نامه

دعوتنامه

اطالعرسانی عمومی

83
10

سایت فارسی و انگلیسی جشنواره

اطالعرسانی تخصصی

12
12

شرکتهای دارای محصول در  9بخش صنعتی

بازدیدکنندگان
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آزمایشگاه

شرکتکنندگان

تعداد

 4000نسخه

 3000نسخه فارسی
 500نسخه انگلیسی
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 -11-3نظرسنجی

س��تاد ویژهي توس��عهي فناورینانو از س��ال  1381در مسير توس��عهي فناورینانو و ترویج و آموزش این فناوری ،تالش خود را آغاز
نمودهاست .در سال  1383به سفارش اين ستاد ،پژوهشی برای سنجش میزان آگاهی دانشجویان دانشگاههای تهران از فناورینانو تهیه
ش��ده که آن س��نجش دارای جنبههای توصیفی بوده و فاقد هرگونه جنبة استنباطی است .در مردادماه  1389میزان آشنایی دانشجویان
دانشگاههای تهران ارزیابی شد.
در این نظرس��نجی تعداد نمونههای تصادفی ،بر اس��اس تعداد كل دانشجویان رشتههای علوم پزشكی ،علوم پایه و فنی مهندسی كه
در دانش��گاههای دولتی و آزاد تهران مش��غول به تحصیل هس��تند ،به دست آمدهاس��ت .تعداد نمونههای مورد نیاز برای این نظرسنجی
 780نمونه مش��خص ش��د که از این تعداد  440نفر برای دانشجویان دانشگاههای دولتی و  340نفر برای دانشجویان دانشگاههای آزاد
به دست آمد.
شاخصهای ارزیابی در این نظرسنجی در سه حوزهي زير تقسیم شدهاست:
الف) فناوری؛ ش��امل ش��اخصهای مفهوم فناوری ،زیرس��اخت توسعهي فناوری ش��امل مالکیت فکری و پارکهای علم و فناوری،
نوآوری و تجاریسازی و انتقال فناوری است.
ب) نانو؛ ش��امل ش��اخصهای مقیاس نانو ،تغییر خواص در مقیاس نانو ،مفهوم فناورینانو ،بینرش��تهای بودن ،روشهای تولید نانو،
تجهیزات نانو و کابردهای نانو است.
ج) نانو در ایران شامل شاخصهای نهاد متولی نانو در ایران ،جایگاه ایران و صنعت نانوی ایران است.
برای هر یک از این شاخصها سؤاالتی مطرح گردید که مجموع آن ،بیانگر شاخص مورد نظر است.

نگاهی به یافتههای توصیفی سنجش آگاهی دانشجویان از فناورینانو

نتایج توصیفی به دست آمده از تجزیه و تحلیل دادههای این نظرسنجی نشان دادهاست که دانشجویان دانشگاههای
دولتی و آزاد ،فناورینانو را مهمترین و جدیدترین فناوری روز دنیا میدانند؛ بدین ترتیب كه  23/5درصد از پاسخگویان
دانش��گاههای آزاد و  33/6درصد از پاس��خگویان دانش��گاههای دولتی ب��ه آن بهعنوان یك��ی از مهمترین و جدیدترین
فناوریهای روز دنیا اش��اره داشتهاند .اولویت دوم و سوم مد نظر دانشجویان دانشگاههای آزاد به ترتیب انرژی هستهای
و شبیهس��ازی و اولویت دوم و س��وم مد نظر دانشجویان دانش��گاههای دولتی به ترتیب انرژی هستهای و زيستفناوري
بودهاست.
میزان آش��نایی با فناوری در هر دو دانش��گاه دولتی و آزاد مناسب بودهاس��ت ،بهگونهای كه  81/8درصد دانشجویان
دانشگاههای دولتی و  69/1درصد دانشجویان دانشگاه آزاد با موضوع مذكور آشنا بودهاند.
 43/3درصد از پاسخگویان دانشگاه دولتی و  16/8درصد از دانشجویان دانشگاه آزاد با مفهوم نانو آشنایی داشتهاند.
در ه��ر دو دانش��گاه دولت��ی و آزاد میزان آش��نایی با كاربرده��ای فناورینانو در صنایع مختلف ،ضعیف و در س��طح
پایینی بودهاس��ت 5/3 .درصد پاس��خگویان دانشگاه آزاد و  7/3درصد پاسخگویان دانشگاه دولتی با این كاربردها آشنایی
داشتهاند.
میزان آشنایی با موضوع زیرساخت توسعه و فناوری در دانشجویان دانشگاههای دولتی و آزاد بسیار پایین بودهاست.
میزان آشنایی با نحوة انتقال فناوری در هر دو دانشگاه دولتی و آزاد بسیار كم بودهاست؛ بدین ترتیب كه  96/2درصد
از دانشجویان دانشگاه آزاد و  88/6درصد از دانشجویان دانشگاه دولتی با این مسأله آشنایی نداشتهاند.
مقایسة جداول توصیفی به دست آمده در دو دانشگاه دولتی و آزاد حاكی از آن بودهاست كه  28/8درصد از دانشجویان
دانشگاه آزاد و  73/9درصد از دانشگاههای دولتی با نوآوری و تجاریسازی آشنا بودهاند.
میزان ش��ناخت وضعیت فناورینانو در ایران در هر دو بخش دانش��گاه دولتی و آزاد پایین بودهاست؛ بدین ترتیب كه
 41/5درصد از دانش��جویان دانش��گاه آزاد و  49/3درصد از دانشجویان دانش��گاه دولتی با این موضوع هیچگونه آشنایی
نداشتهاند.
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 -12-3حضور در نمایشگاه تخصصی بین المللی فناوری نانو

یکی از فعالیتهای مؤثر در اطالعرس��انی فعالیتهای کش��ور در عرصه بینالملل ،حمایت از حضور ش��رکتهای داخلی در مهمترین
نمایشگاههای تخصصی فناورینانو ،در سایر کشورهاست .اهداف حضور در نمایشگاههای خارجی را میتوان در موارد زیر خالصه کرد:
 .1تقویت حضور ایران در وقایع بین المللی فناوری نانو؛
 .2معرفی توانمندیهای ملی و بنگاهی ایران در فناورینانو در عرصه بینالملل (ارایه تصویر مناسبی از فناورینانو در ایران)؛
 .3گسترش سهم بازار كاالها و خدمات صادراتي كشور در حوزه نانو؛
 .4توانمندسازی شرکتها و آموزش حین کار در تعامل با شرکتهای خارجی؛
 .5شناخت وضعیت فناورینانو سایر کشورها.

در س��ال  ،1389فناوریه��ا و محصوالت کش��ور در ح��وزه فناورینانو با حمایت و راهبری س��تاد ،در نمایش��گاههای زیر به نمایش
درآمدهاست.
رديف

عنوان نمايشگاه

تاريخ برگزاري

1

نمايشگاه تكنولوژيهاي پيشرفته ایران در زیمباوه

فروردین 89

2

نمایشگاه اکسپوی چین

فروردین 89

3

نمايشگاه تكنولوژيهاي پيشرفته ایران در تاجیکستان

فروردین 89

4

نمایشگاه توانمندیهای ایران در قطر

اردیبهشت 89

5

نمايشگاه تكنولوژيهاي پيشرفته ایران در نیجریه

تیر 89

6

نمایشگاه نانوی کره 2010

مرداد 89

7

نمايشگاه تكنولوژيهاي پيشرفته ایران در زیمباوه

مرداد 89

8

نمایشگاه نانوی روسیه 2010

مرداد 89

9

نمايشگاه تكنولوژيهاي پيشرفته ایران در لبنان

آبان 89

10

نمایشگاه نانوی ژاپن 2011

بهمن 89

11

نمايشگاه تكنولوژيهاي پيشرفته ایران در سوريه

بهمن 89

در ادامه حضور کشور در برخی از نمایشگاهها با تفصیل بیشتری شرح داده میشود.

 1-12-3نمایشگاه نانوی کره 2010

در نمايشگاه کره دستاوردها از مجموعههای مختلف در
سطوح تجاری ،صنعتی ،پایلوت ،آزمايشگاهي و تحقيقاتي
ارائ��ه ش��د .در این نمایش��گاه مانن��د اکثر نمایش��گاههای
فناورینان��و ،بخش��ي از ش��ركتكنندگان نمايش��گاهی،
تجهيزات آزمايشگاهي مقياس نانو را ارائه كردند.
از کش��ورمان نیز ش��رکتهای نانوسیستم پارس ،صدور
احرار شرق ،زیس��ت پژوهان خاورمیانه ،پیشگامان فناوری
آس��یا ،و پیامآوران نانوفناوری فردانگر در نمایشگاه حضور
یافتند.
در این نمایش��گاه  242غرفه در حوزه میکرو و نانو به معرفی آخرین دس��تاوردهای خود پرداختند و از این نمایشگاه حدود  10000نفر
نیز بازدید کردند .در کنار نمایشگاه نیز  27سمینار علمی برگزار گردید.
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در آخرین روز نمایش��گاه ،رایزن اقتصادی ایران از محل غرفه دیدن کرد .وی حضور کش��ور را در نمایش��گاههای فناوری برتر مفید
دانسته و غرفه ایران در این نمایشگاه را غرفهای قوی ارزیابی نمود.

 -2-12-3نمایشگاه نانوی ژاپن 2011

نمایش��گاه نانو ژاپن بزرگترین رویداد نمایش��گاهی جهان در حوزه فناورینانو ش��ناخته میش��ود و هر س��اله کشورها و شرکتهای
خصوصی مطرح در فناورینانو در توکیو محصوالت و دستاوردهای خود را عرضه میکنند.
در این نمایشگاه حدود  650شرکت در قالب  460شرکت داخلی و  190شرکت خارجی ،از  19کشور دنیا ،در  850غرفه حضور دارند
و به ارائه توانمندیهای خود میپردازند .از این نمایشگاه حدود  42000نفر بازدید کردند.
جمهوري اسالمي ايران براي چهارمين سال پياپي در نمايشگاه فناورينانوي ژاپن حضور یافت و هفت شرکت ايراني ،در فضايي به
وس��عت  72متر مربع دستاوردهای خود را به نمایش گذاش��تند .این شرکتها شامل شرکت نانوسيستم پارس (توليد کننده نانوسکوپ)،
ص��دور احرار ش��رق (تولي��د کننده کود نانوکالت آهن) ،فن��اوران نانومقياس (توليد کننده دس��تگاههاي الکتروريس��ي و نانوالياف) ،پيام
آوران فناوري نانو فردانگر (توليد کننده دس��تگاههاي توليد نانومواد) ،پوش��شهاي نانوس��اختار (توليد کننده دستگاه اليهنشاني به روش
اسپاترينگ) ،زيستپژوهان خاورميانه (توليد کننده نانوجاذب اتيلن) و ريف ايران (توليد کننده رنگهاي ترافيکي) بودند.
در اولین روز نمایشگاه سفیر محترم ایران در ژاپن از نمایشگاه و غرفه ایران بازدید نمود.

 -3-12-3نمایشگاه نانوی روسیه 2010

غرفهها حاضر در نمایش��گاه روس��یه ،اغلب شامل شرکتها ،دانش��گاهها ،مراکز علمی و تحقیقاتی روسی بود .در این نمایشگاه 123
غرفه از  14کشور جهان دستاوردهای خود در فناوری نانو را به نمایش گذاشتند .از ایران نیز پنج شرکت به مديريت ستاد ویژه توسعهی
فناورینانو در نمایش��گاه حضور یافتند .روس��یه ،آلمان ،آمریکا ،ژاپن ،انگلیس ،چک ،سوئیس ،فنالند ،اتریش ،ایتالیا ،استونی ،بالروس و
صربس��تان از کشورهای حاضر در نمایشگاه فناورینانو روس��یه بودند .از ایران شرکتهای صدور احرار شرق ،زیستپژوهان خاورمیانه،
پیامآوران نانوفناوری فردانگر ،آرتاش کامپوزیت و نانوپوشش فلز حضور یافتند.
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الزم به ذکر اس��ت که ش��رکتهای ایرانی جلس��های با س��فیر ایران در روسیه داشتند و در این جلس��ه که در محل سفارت ایران در
روسیه برگزار شد ،آفای مهندس سجادی ضمن بیان فرصتهای شرکتهای ایرانی برای حضور در بازار روسیه ،از حضور ایران در این
نمایشگاه ابراز رضایت کرد.

 -4-12-3نمايشگاه فناوریهاي پيشرفته ایران در سوريه

حضور در نمایشگاه ارائه توانمندیهای ایران در سوریه نتایج زیر را دربرداشتهاست:
حضور پر رنگ محصوالت و دستاوردهای شرکتهای نانویی و نمایش عینی آنها؛
تمایز غرفه ستاد با سایر غرفهها؛
تسلط کافی نمایندگان شرکت ها به موضوع برخالف برخی نمایشگاههای دیگر؛
عالقه و تمایل دانشگاهیان و محققان سوری به خرید تجهیزات حاضر در غرفه؛
تمایل بازدیدکنندگان سایر کشورهای عربی به تعامل بیشتر با ستاد توسعه فناورینانو؛
تمایل چند شرکت عربی به گرفتن نمایندگی محصوالت حاضر.

قابل ذکر است ،از خرید برخی محصوالت مانند دستگاه تولید نانومواد شرکت  PNFاستقبال شد و به نظر میرسد حضور در کشورهایی
مانند سوریه که بازار خوبی برای کشور ماست ،میتواند برای شرکتهای ایرانی مناسب باشد.
در این نمایش��گاه قراردادهایی نیز جهت فروش محصوالت تنظیم ش��د ،که میتوان به قرارداد ش��رکت فناوران نانومقیاس و طرف
سوری اشاره نمود.

 -5-12-3نمایشگاه توانمندیهای ایران در قطر

در این نمایشگاه سه شرکت نانویی ایران حضور یافتند و محصول بیش از ده شرکت نیز به نمایش گذاشتهشد؛ شرکتهای مذکور عبارتند
از :نانوسیستم پارس ،فناوران نانومقیاس ،کاسپر ،لوله وحید ،ریف ایران ،نانوپاک پرشیا ،نانوذرات نافذ و پیشگامان فناوری آسیا.
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گزارش آماری

فعاليت استانها در ترويج فناوری نانو
کارگروه ترویج س��تاد توس��عهی فناورینانو در سال 89
فعالیتهای گس��تردهای را در زمینهه��ای آموزش پیش از
دانش��گاه ،حمای��ت از مروجان فناورینانو و اطالعرس��انی
در خصوص رویدادهای پژوهش��ی داخلی و خارجی ،انجام
دادهاس��ت؛ حمای��ت از برگ��زاری همایشه��ای مرتبط با
فناورینانو در آموزش و پرورش و دانش��گاهها ،تداوم انتشار
ماهنامهی فناورینانو ،بهروزرس��انی مرتب پایگاه اینترنتی
س��تاد با انتش��ار اخبار و مقاالت فناورینانو ،برگزاری اولین
المپیاد دانشآموزی عل��وم و فناورینانو ،افزودن زبانهای
عرب��ی و روس��ی به پای��گاه اینترنتی س��تاد ،هم��کاری با
روزنامهها و صدا و سیما در تهیهی اخبار و مطالب آموزشی
فناورینان��و و معرف��ی دس��تاوردهای ایران ،تداوم انتش��ار
مجلهی نانو در پیامنمای شبکه دو سیما ،تولید نرمافزارهای
آموزشی فناورینانو و تهیه و تولید فیلمهای آموزشی و ترویجی ،از جمله این اقدامات بودهاست.
طراح��ی این اقدامات و آیین نامههای حمایتی مربوطه به گونهای اس��ت که نهادها ،اس��تانها و مراک��ز عالقهمندتر و فعالتر ،نقش
بیشتری در اجرا و بهرهمندی از حمایتهای ستاد خواهند داشت.
بهمنظور نمایش توزیع این فعالیتها در استانهای مختلف ،و آگاهی مدیران استانها از وضعت سایر نقاط کشور در این زمینه ،برخی
از این فعالیتهای ترویجی س��ال  1389در دو قالب کلی «فعالیتهای آموزش��ی» و «مش��ارکت در دریافت اطالعات» تفکیک و آمار
فعالیت استانها در هر شاخص ارائه شده است.

 -1فعالیتهای آموزشی
سمینارهای دانشآموزی
ستاد فناورینانو از سال  86تا کنون به برگزارکنندگان سمینارهای ترویجی و آموزشی فناورینانو در آموزش و پرورش و دانشگاه ها،
حمایت پرداخت میکند .در س��ال  286 ،1389س��مینار دانشآموزی در  16اس��تان کشور برگزار و از حمایت ستاد بهرهمند شدند .از این
میان بیش��ترین س��هم متعلق به استان مازندران بوده است و استانهای اردبیل ،ایالم ،آذربایجان شرقی و غربی ،بوشهر ،زنجان ،قزوین،
کردستان ،کرمان ،کرمانشاه ،هرمزگان و همدان نیز سهمی در برگزاری این سمینارها نداشتهاند.
تعداد سمینارهای دانشجویی
در سال  ،1389همچنین دانشگاههای  13استان کشور 72 ،سمینار دانشجویی فناورینانو را برگزار و از حمایت ستاد استفاده کردند.
بیش��ترین تعداد این س��مینارها متعلق به استان اصفهان است و در اس��تانهای اردبیل ،ایالم و آذربایجان شرقی سمیناری برگزار نشده
است.
المپیاد دانشآموزی فناورینانو
اولین المپیاد دانشآموزی علوم و فناورینانو در س��ال  1389به دو صورت تئوری و عملی برگزار ش��د و از برگزیدگان آن همزمان با
جشنواره فناورینانو در آبان ماه  89تقدیر به عمل آمد.
داوطلبانی از  29اس��تان در این المپیاد ش��رکت کردند .اس��تان گیالن با  259نفر ،تهران با  247نفر و خوزستان با  122نفر به ترتیب
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رتبههای اول تا سوم تعداد ثبتنامی المپیاد را دارا بودند و استانهای سیستان و بلوچستان ،ایالم ،قزوین و همدان دارای کمترین تعداد
ثبتنامی در المپیاد نانو بودند 30 .نفر برگزیده مرحله اول این المپیاد نیز از  15استان بودند
مقایس��ه فعالیت اس��تانها در برگزاری سمینار و دورههای آموزشی و سهم آنها در تعداد داوطلبان و برگزیدگان المپیاد ،میتواند دیدی
کلی از کمیت و کیفیت فعالیتهای آموزشی آنها به دست بدهد.

 -2مشارکت در دریافت اطالعات
تعداد کاربران پایگاه اینترنتی ستاد توسعه فناورینانو
سایت ستاد نانو ) (www.nano.irدر سالهای اخیر به مرجع همه فعاالن و عالقمندان به فعالیت در زمینه فناورینانو تبدیل شده و از
نظر تعداد کاربران ،در میان همه سایتهای مرتبط با فناورینانو در رتبه سوم جهان قرار دارد .در سال  89بالغ بر  730هزار نفر از این
سایت بازدید کردهاند که 93درصد آن ( 680هزار نفر) از داخل کشور و  7درصد از خارج از کشور بودهاند.
کاربران ایرانی از  27استان کشور از این پایگاه بازدید کردند که بیشترین تعداد بازدید از استان تهران بوده است .البته ازآنجا که این
آمار بر اساس  IPکاربران استخراج شده است ،ممکن است خیلی دقیق نباشد ولی تاحدودی توزیع کاربران را نشان میدهد.
تعداد مشترکان مجله فناورینانو
تعداد مش��ترکان مجله فناورینانو در س��ال  1389به  6100مش��ترک حقیقی و حقوقی رس��ید .از این تعداد  821مشترک حقیقی با
پرداخت هزینه مش��ترک ماهنامه ش��دهاند که بیش��ترین تعداد آن متعلق به اس��تان تهران و کمترین تعداد متعلق به استانهای ایالم و
هرمزگان است.
تعداد شرکتکنندگان در مسابقه پیامنما
ستاد فناورینانو با همکاری پیام نمای شبکه دو سیما ،مجلهای با عنوان فناورینانو در این شبکه راهاندازی کرده است .این مجله در
هر هفته یک مس��ابقه پیامکی برگزار میکند که طبق آمار س��ال  1389بیش از  63هزار نفر با پیش شماره  091در این مسابقه شرکت
کردهاند .بیش��ترین س��هم آن متعلق به پیش شماره  0913است که اس��تانهای اصفهان ،یزد ،کرمان و چهارمحال و بختیاری را شامل
میشود و کمترین سهم متعلق به پیش شماره  0914از استانهای آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل است.
توزیع سایر پیش شمارهها در جدول زیر آمده است .از آنجا که امکان تعیین موقعیت جغرافیایی پیش شمارههای  0910و  093وجود
نداشت ،این شمارهها در این تحلیل وارد نشدهاند .همچنین امکان تعیین دقیق استانها ،با این اطالعات وجود ندارد ،لذا میزان مشارکت
در این مسابقه ،در رتبهبندی نهایی استانها تاثیر داده نشده است.
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پیش شماره

استانها

تعداد خط

98913

اصفهان ،یزد ،کرمان ،چهارمحال و بختیاری

12351

98915

خراسان رضوی و شمالی و جنوبی ،سیستان و بلوچستان

9221

98912

تهران ،البرز ،قم ،سمنان ،قزوین ،زنجان

8846

98911

مازندران ،گلستان ،گیالن

8041

98917

فارس ،بوشهر ،کهکیلویه و بویراحمد ،هرمزگان

7756

98918

مرکزی ،کرمانشاه ،کردستان ،ایالم ،همدان

6493

98916

خوزستان ،لرستان

5455

98914

آذربایجان شرقی و غربی ،اردبیل

4970
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 -3رتبهبندی

رتبهبندی اس��تانها از نظر ترویج فناوری نانو به معنای واقعی ،به آس��انی امکانپذیر نیس��ت و پارامترهای متنوعی از جمله جمعیت و
دسترسی به اینترنت در آن نقش دارند .لیکن با اطالعات موجود و با وزندهی به کمیت و کیفیت فعالیتها میتوان تاحدودی موقعیت
استانها نسبت به یکدیگر را سنجید .برای این منظور ،امتیاز هر استان طبق دستورالعمل زیر محاسبه شده است:
امتیاز فعالیتهای آموزشی ( 100امتیاز)
به ازای هر سمینار دانشآموزی؛ یک امتیاز تا سقف  30امتیاز
به ازای هر سمینار دانشجویی؛ یک امتیاز تا سقف  30امتیاز
به ازای هر  10داوطلب المپیاد نانو ،یک امتیاز تا سقف  25امتیاز
به ازای هر نفر در برگزیدگان المپیاد نانو 5 ،امتیاز تا سقف  15امتیاز
امتیاز دریافت اطالعات ( 50امتیاز)
به ازای هر پنج مشترک ماهنامه ،یک امتیاز تا سقف  20امتیاز
به ازای هر  1000بازدیدکننده سایت ،یک امتیاز تا سقف  30امتیاز
امتیاز کل ( 150امتیاز) = امتیاز فعالیتهای آموزشی  +امتیاز دریافت اطالعات
مطابق این شاخصها ،استانهای تهران ،اصفهان و مازندران بیشترین سهم را در فعالیتهای ترویجی فناوری نانو داشته و استانهای
کردستان ،ایالم و کرمانشاه تقریبا هیچ فعالیتی در این حوزه نداشتهاند.
جزئیات فعالیت استانها و رتبهبندی آنها در جدول و نمودار قابل مشاهده است.
تعداد
داوطلبان
المپیاد نانو

تعداد
برگزیدگان
المپیاد نانو

تعداد
مشترک
ماهنامه

تعداد بازدید
سایت نانو

شاخص
آموزش

شاخص
دریافت
اطالعات

امتیاز کل

10

247

9

371

317913

79.7

50.0

129.7

77

2

80

50962

76.7

46.0

122.7

1

37

31325

48.8

37.4

86.2

40

32970

42.3

38.0

80.3

40183

29.3

35.6

64.9

32.0

32.8

64.8

19.9

49.1
48.0

تعداد
تعداد سمینار
سمینار
دانشآموزی
دانشجویی

رتبه

استان

1

تهران

34

2

اصفهان

59

29

3

مازندران

92

4

98

4

فارس

15

2

103

3

5

خراسان
رضوی

13

2

93

1

28

6

گیالن

0

2

259

1

14

47337

7

خوزستان

12

0

122

1

26

14745

29.2

8

یزد

2

5

30

3

23

18381

25.0

23.0

9

سیستان و
بلوچستان

24

0

1

1

16

11060

29.1

14.3

43.4

10

مرکزی

0

11

2

0

19

13664

11.2

17.5

28.7

11

زنجان

0

0

7

2

29

8568

10.7

14.4

25.1

12

چهارمحال
و بختیاری

13

0

8

1

6

3127

18.8

4.3

23.1

13

اردبیل

0

0

5

2

8

10594

10.5

12.2

22.7

14

لرستان

3

1

50

0

13

10916

9.0

13.5

22.5

15

گلستان

8

0

7

1

3

5467

13.7

6.1

19.8
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ترويج و فرهنگسازي

تعداد
داوطلبان
المپیاد نانو

تعداد
برگزیدگان
المپیاد نانو

تعداد
مشترک
ماهنامه

تعداد بازدید
سایت نانو

شاخص
آموزش

شاخص
دریافت
اطالعات

امتیاز کل

0

2

10

1

8

9251

8.0

10.9

18.9

2

1

30

0

12

8976

6.0

11.4

17.4

18

قم

1

0

2

0

12

8908

1.2

11.3

12.5

19

سمنان

3

2

3

0

3

5644

5.3

6.2

11.5

20

آذربایجان
شرقی

0

0

14

1

4

3747

6.4

4.5

10.9

21

آذربایجان
غربی

0

0

10

0

16

5475

1.0

8.7

9.7

22

کرمان

0

0

2

0

7

6846

0.2

8.2

8.4

23

قزوین

0

0

1

0

6

5338

0.1

6.5

6.6

24

خراسان
جنوبی

2

1

2

0

4

2339

3.2

3.1

6.3

25

خراسان
شمالی

3

0

0

0

11

0

3.0

2.2

5.2

26

همدان

0

0

1

0

9

3139

0.1

4.9

5.0

27

بوشهر

0

0

5

0

2

2449

0.5

2.8

3.3

28

هرمزگان

0

0

2

0

2

1813

0.2

2.2

2.4

29

کردستان

0

0

2

0

5

0

0.2

1.0

1.2

30

ایالم

0

0

1

0

4

0

0.1

0.8

0.9
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کرمانشاه

0

0

0

0

3

0

0.0

0.6

0.6

رتبه

استان

16

البرز

کهکیلویه و
17
بویراحمد

تعداد
تعداد سمینار
سمینار
دانشآموزی
دانشجویی

ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻧﺎﻧﻮ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

60.0

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
50.0
ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ

ﻓﺎﺭﺱ
ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ
ﮔﻴﻼﻥ

30.0

ﻳﺰﺩ
ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ
ﻣﺮﻛﺰﻱ
ﺯﻧﺠﺎﻥ

ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ
ﻗﻢ

ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ

ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ
ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ

ﺍﻟﺒﺮﺯ

20.0

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ
ﺳﻤﻨﺎﻥ
ﻗﺰﻭﻳﻦ10.0
ﻫﻤﺪﺍﻥ
ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
0.0

100.0

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

شاخص فعالیتهای آموزشی

نمودار  .3شاخص فعاليتهاي ترويج فناوري نانو در استانها
34

10.0

0.0

شاخص دریافت اطالعات

40.0

فصلدوم

زیرساختهای علم و فناوری

زيرساختهای علم و فناوری
این س��رفصل به فراهمس��ازى زیرساختهاى الزم برای توسعة فناورى نانو توجه دارد .كارگروه زیرساختهاى توسعة فناورى نانو در
زمس��تان س��ال  1382و به فاصلة چند ماه پس از ایجاد ستاد ویژة توسعة فناورى نانو ،با هدف طراحى و كمك به ایجاد زیرساختهاى
الزم براى توسعة فناورى نانو در كشور تشکیل شد .پس از بازنگرى سند راهبرد آینده در سال 1386و تصویب ویرایش دوم آن 8 ،برنامه
از  33برنامة سند راهبرد آینده به شرح جدول زیر ،به این كارگروه محول شد.
جدول .1موضوع و عنوان برنامههای سرفصل زیرساختهای علم و فناوری
شماره برنامه

موضوع برنامه

عنوان برنامه

4

شبکه آزمایشگاهی
فناورینانو

ارتقای سختافزاری و نرمافزاری شبکه آزمایشگاهی فناورینانو
با اولویت توسعه توانمندی ساخت داخل

5

مالکیت فکری

حمایت از تولید ،حفاظت و بهکارگیری داراییهای فکری فناورینانو

6

نانومترولوژی

ایجاد و توانمندسازی مرکز «نانومترولوژی و توسعهی تجهیزات آزمایشگاهی فناورینانو»

7

استاندارد و ایمنی

تدوین و اعمال استانداردهای ایمنی و کنترل کیفی و مکانیزمهای نظارت بر آنها

8

تعامل بینالمللی

ایجاد زیرساخت تعامل سازنده با سازمانهای منطقهای و بینالمللی

9

تأمین مالی

ایجاد زیرساختهای تأمین منابع مالی پایدار داخلی و خارجی

10

مدیریت دانش

اجرای نظام گردآوری ،پردازش و انتشار اطالعات و دانش فناورینانو برای گروههای مختلف هدف

11

قوانین و مقررات

پیگیری تدوین و تصویب قوانین و مقررات حمایتی و ایجاد نظامهای داوری

در ادامه به تفكیك ،گزارش اجمالى فعالیتهاى انجام ش��ده در هر برنامه ،در س��ال  1389و فعالیتهاى مورد نظر براى پیگیرى و
انجام در سال 1390بیان خواهد شد.
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برنامـه4

ارتقای سختافزاری و نرمافزاری شبکه آزمایشگاهی
فناورینانو با اولویت توسعهی توانمندی ساخت داخل
ش��بکه آزمایش��گاهی فناورینانو ،به دنبال اعالم دو هدف «افزایش سطح همکاری آزمایشگاههای شبکه آزمایشگاهی با یکدیگر» و
«افزایش مشارکت آزمایشگاهها در مدیریت و راهبری شبکه» ،بهعنوان اهداف مهم خود در سالهای  89و  ،90برنامههای مختلفی را
پیگیری نمودهاست که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش تعداد نشست مدیران مراکز عضو شبکه به دو برنامه در سال و برگزاری این نشستها در آزمایشگاههای عضو شبکه؛
تشکیل گروه هماندیشی شبکه 1و برگزاری مستمر جلسات این گروه برای تصمیمگیری بهتر در مورد سیاستهای شبکه و ستاد؛
افزای��ش فعالی��ت کارگروهه��ای تخصصی دس��تگاهی ش��بکه آزمایش��گاهی فناورینان��و و برگزاری نشس��تهای آنها در
آزمایشگاههای مراکز عضو؛
تشویق آزمایشگاهها به برقراری ارتباط بیشتر با یکدیگر بهویژه در زمینهی تبادل اطالعات ،آموزش ،و تبادل نمونه و مشتری.

در حال حاضر53 ،درصد اعضای شبکه را مراکز دانشگاهی37 ،درصد را مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاهی و 10درصد باقیمانده را مراکز
خصوصی ارایه دهندة خدمات آزمایشگاهی تشکیل میدهند .این تنوع در نمودار ( )1نشان داده شدهاست.

نمودار  .1میزان تنوع اعضای شبکه آزمایشگاهی فناورینانو

 -1-4ارزیابی عملکرد آزمایشگاههای عضو شبکه آزمایشگاهی
فناورینانو

طبق دستورالعمل ارزیابی آزمایشگاهها (ویرایش ششم؛ سال  ،2)1388هشتمین دورهي
ارزیابی آزمایشگاههای عضو شبکه آزمایشگاهی فناورینانو ،با دریافت گزارش عملکرد
س��ال  1388آنها ،از نیمه دوم فروردین  1389آغاز ش��د که  91درصد آزمایش��گاههای
عضو در این دورهي ارزیابی ،ش��رکت کردهاند .در این دوره ،برای کس��ب نظر مشتریان
آزمایش��گاهها ،با بیش از  700نفر از مشتریان آزمایش��گاهها ،تماس تلفنی برقرار شد و
نظرات ،انتقادها و پیشنهادهای آنها ثبت گردید.
 .1در این گروه نمایندگانی از  7مرکز برتر عضو شبکه حضور دارند و برنامههای شبکه را بررسی ميکند.
 . 2به نشانی www.nanolab.ir/regulation.php :مراجعه شود.
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تأثیر شبکۀ آزمایشگاهی فناورینانو ،بر افزایش تعداد کاربران و همچنین درآمد مراکز عضو شبکه ،طی چند دورۀ ارزیابی انجام شده،
در نمودارهای زیر نشان داده شدهاست.

 -2-4حمایتهای شبکه از تعمیر ،نگهداری و كالیبراسیون تجهیزات

در سال  20 ،1389مورد حمایت از آزمایشگاههای عضو شبکه به مبلغ کل  3,940میلیون ریال انجام شدهاست.
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 -3-4حمایت شبکه از استقرار استاندارد بینالمللی  ISO/IEC17025در آزمایشگاهها

برنامهی پیادهس��ازی اس��تاندارد بینالمللی  ،ISO/IEC17025در سه مرکز دیگر از اعضای شبکه در سال  1389آغاز شد .در این سال،
مبلغ  260میلیون ریال به دو مرکز که این برنامه را در سال  1388شروع کرده بودند ،پرداخت شد.

 -4-4حمایت شبکه از خرید تجهیزات مرتبط با فناورینانو

حمای��ت از خرید تجهیزات آزمایش��گاهی جدید برای اعضای ش��بکه ،در س��ال  1389مبلغ  6,890میلیون ریال ب��وده که برای 10
آزمایشگاه عضو شبکه هزینه شدهاست.
ردیف

نام مرکز عضو

نام دستگاه حمایتشده

مبلغ حمایت
(میلیون ریال)

1

دانشگاه علم و صنعت ایران

 VSMساخت داخل کشور

750

2

دانشگاه فردوسی مشهد

 XRDساخت خارج کشور

1500

3

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

رئومتر و پکیج آنالیز حرارتی ساخت خارج کشور

1500

4

پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی – ابن سینا

اولتراسانتریفیوژ ساخت خارج کشور

150

5

مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تبریز

 GCساخت داخل کشور

170

6

دانشگاه صنعتی اصفهان

تجهیزات الیهنشانی ساخت داخل کشور

700

7

پژوهشگاه مواد و انرژی

تجهیزات آزمایشگاهی ساخت داخل کشور

420

8

پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ

 NIRساخت خارج کشور

200

9

آزمایشگاه نانوالکترونیک و الیهي نازک دانشگاه تهران

 DRIEساخت داخل کشور

500
5890

جمع حمایتها

 -5-4برگزاری کارگاهها و شركت در دورههای آموزشی

در س��ال  ،1389هفت دورهی آموزش��ی از طرف
آزمایشگاههای عضو و یک دوره نیز از طرف شبکه،
برای کارشناسان مراکز برگزار شد .،همچنین ،شش
نفر از مدیران کیفیت مراکز عضو ش��بکه که دانش و
تجربه کافی در زمینهی ممیزی استاندارد بینالمللی
 ISO/IEC17025کس��ب کردهاند ،برای شرکت در
دورهی س��رممیزی بینالمللی این استاندارد معرفی
ش��دند .کل مبلغ هزینهش��ده در سال  1389در این
بخش 38/12 ،میلیون ریال است.
سال

1389

تعداد کارگاه مورد حمایت مبلغ حمایتی (میلیون ریال)

9

38/12

تعداد افراد آموزشدیده (تقریبی)

270
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 -6-4ارتقای پایگاه اطالعرسانی اینترنتی شبکه آزمایشگاهی فناورینانو

طراحی و پیادهسازی نسخهی جدید پایگاه اینترنتی شبکه
با امکانات بیش��تر و دسترسی بهتر در سال  1389با هزینهای
در ح��دود 100میلیون ریال آغاز ش��د .طرح یکسانس��ازی
اطالع��ات پایگاه نیز در س��ال  1389ش��روع ش��د و در آن،
اطالعات بیش از  220نوع دستگاه (نامهای فارسی ،انگلیسی
و اختصاری برای هر دستگاه) و بیش از  280مدل از تجهیزات
آزمایش��گاهی (مدل ،نام شرکت س��ازنده و نام کشور سازنده
برای هر دستگاه) در بانک اطالعات پایگاه ثبت شد .همچنین
با همهی آزمایشگاههایی که اطالعات آنها در این پایگاه قرار
دارد ،تماس گرفته شد و تمام اطالعات مربوط به آنها (از قبیل
اطالعات نیروی انس��انی ،اطالعات تماس و اطالعرسانی و
غیره) ،تکمیل و بهروز شد.
فعالیت

سال

ثبت نوع و مدل تجهیزات
بهروزرسانی اطالعات تجهیزات و آزمایشگاهها
اقدام برای تهیهی ساختار جدید

1389

تعداد تجهیزات

تعداد آزمایشگاهها

 220نوع دستگاه
 300مدل دستگاه
 740دستگاه

 80مجموعه آزمایشگاهی
عضو و غیر عضو

 -7-4نرمافزار جامع مدیریت آزمایشگاهی

در س��ال  ،1389با انتخاب پیمانکار دارای ش��رایط ،مرحلهی ساخت و پیادهس��ازی این نرمافزار انجام شد .نسخهی آزمایشی نرمافزار
برای انجام بررس��یهای الزم ،مراحل اس��تقرار را در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ،طی میکند .اجرای مراحل ساخت نرمافزار ،در
سال  1389هزینهای در حدود 1300میلیون ریال داشتهاست.

 -8-4عضویت در شبکهي آزمایشگاهی فناورینانو

در سال  1389تعداد  13مركز ،درخواست عضویت خود را به شبكه ارسال نمودند كه  4مورد آنها ،بهعنوان عضو آزمایشی در این شبکه
پذیرفته شدند .عضویت تعداد  4آزمایشگاه نیز در شبکه قطعی شد .همچنین ،بهدلیل ارائه نکردن گزارش عملکرد و کسب نکردن امتیاز
الزم در شبکه ،عضویت یک آزمایشگاه در شبکه آزمایشگاهی لغو شد و در نتیجه ،تعداد اعضای قطعی شبکه به  45عضو رسید .شایان ذکر
است برای همهی آزمایشگاهها ،نام كاربری ایجاد شدهاست ،تا اطالعات خود را در پایگاه اینترنتی شبكه ثبت و منتشر نمایند.
سال

تعداد درخواست
عضویت

تعداد عضو
آزمایشی جدید

تعداد عضویت
قطعی جدید

تعدا عضویت
لغوشده

تعداد کل اعضای قطعی
)پایان (1389

1389

13

4

4

1

45

 -9-4حمایت شبکه از ساخت تجهیزات آزمایشگاهی در داخل کشور

دس��تگاهها و تجهیزات آزمایش��گاهی مورد نیاز در حوزهی فناورینانو ،بهعنوان ابزارهای اصلی برای تحقیق و زیرس��اخت توس��عه
فناورینانو مطرح میباش��ند .بهدلیل تحریمهای موجود ،دسترسی به تجهیزات پیشرفتهي آزمایشگاهی همواره یکی از نقاط آسیبپذیر
کشورمان بودهاست .به دالیل فوق و در مسیر اهداف سند راهبرد آینده «توسعه توانمندی ساخت تجهیزات آزمایشگاهی فناورینانو در
کش��ور» ،با حمایت از مبتکران ،طراحان و س��ازندگان داخلی دستگاههای آزمایش��گاهی در حوزه فناورینانو ،در دستور کار ستاد ویژهي
40
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توس��عهي فناورینانو قرار گرفت .در این مس��یر در سال  1387ش��بکه آزمایش��گاهی فناورینانو ،واحد بررسی طرحهای ساخت داخل
تجهیزات فناورینانو را در شرکت کارآفرینی و فنآوری ایران(کفا) -بهعنوان کارگزار ستاد نانو -ایجاد نمود ،تا امور کارشناسی طرحهای
ساخت تجهیزات نانو را بر عهده گیرد.
مهمترین برنامههای پیشبینیشده برای پیگیری ماموریت مذکور به قرار زیر است:
حمایت از توسعهي دانش فنی ساخت تجهیزات آزمایشگاهی در کشور؛
حمایت از ارتقاي کیفی و تکمیل تجهیزات ساخت داخل با هدف برندسازی و صادرات.
بر اين اساس ساز و کار اجرایی واحد بررسی طرحهای ساخت تجهیزات ،بهمنظور انجام امور کارشناسی ،پیگیری برنامههای حمایتی،
توسعه و تجاریسازی طرحها به شرح زیر میباشد:
الف) شناسایی و فرصتیابی:
شناسایی افراد و واحدهای مبتکر و محقق ایرانی ،در زمینهی طراحی ،ساخت و سرمایهگذاری در توسعهي تجهیزات نانو؛
تشکیل کارگروههای تخصصی در زمینهی طراحی و ساخت تجهیزات.
ب) همکاریها و حمایتها:
اعتبارس��نجی س��ازندگان و ارائهدهندگان طرحهای س��اخت تجهیزات و حمایت از تأمین مالی طرحها با ساز و کار پیشخرید و ارائه
تسهیالت برای تکمیل ،نمونهسازی و ساخت؛
همکاری در تهیهی طرحهای بازارسنجی و شناسایی مخاطبان و شناخت الزامات تهیهی طرحهای تجاریسازی؛
حمایت از تکمیل و مناسبسازی تجهیزات برای صادرات؛
حمایت از ساخت و توسعهی فناوریهای راهبردی؛
حمایت از ایجاد شرکتهای معتبر برای صادرات تجهیزات تولید داخل؛
حمایت از آزمایشگاههای عضو شبکه آزمایشگاهی فناورینانو برای خرید تجهیزات ساخت داخل.

 -1-9-4مهمترین فعالیتهای انجامشدهی واحد ساخت تجهیزات عبارتند از:

سازماندهی و ایجاد ساختار مناسب برای بررسی طرحها و ارائهی خدمات به سازندگان؛
بررسی و نظارت بهمنظور ارتقای کیفی در برخی از دستگاههای مورد حمایت؛
معرفی دستگاههای مورد حمایت ،به مصرفکنندگان از طرق برنامههای تبلیغی مختلف؛
فراهم نمودن شرایط حضور متقاضیان در نمایشگاههای داخلی و خارجی؛
پیگیری بهمنظور استفاده از تجهیزات پیشرفته فناورینانو در بستههای اهدایی رئیس جمهور به مقامات سایر کشورها،
و هدایای داخلی به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی؛
پیگیری توسعهي بازار و تکمیل روند تجاریسازی طرحها از سازندگان.

همچنین این واحد بهمنظور تکمیل روند تجاریسازی تجهیزات فناورینانو ،پیگیری مواردی از قبیل ثبت پتنت ،دریافت گواهینامههای
بینالمللی از قبیل  ،CEمشاوره طراحی صنعتی ،پیگیری موارد پیشنهادی برای ارائهی نمایندگی فروش در خارج از کشور ،انجام مطالعات
امکانس��نجی و تهی��هي طرحهای اقتصادی برای تعیین راهبرد ورود و توزیع تجهی��زات فناورینانو به بازار جهانی و تهیهي طرحهای
بازارسنجی را با استفاده از چندین شرکت مشاور در سال  1389آغاز نمودهاست.

 -2-9-4وضعیت طرحهای ساخت تجهیزات نانو

تاکنون طرحهای ساخت تجهیزات آزمایشگاهی زیر که دارای کاربرد بیشتری در موضوع نانو هستند ،شناسایی و پس از بررسیهای
کارشناس��ی و تأیید ،به ش��کلهای مختلف مورد حمایت قرار گرفته و همکاری با آنان ادامه دارد .در این خصوص در س��ال  1389بیش
از  30میلیارد ریال بهصورت تس��هیالتي شامل کمک بالعوض ،پیشخرید ،حمایت از خریداران عضو شبکهی آزمایشگاهی فناورینانو
و وامهای حمایتی برای این منظور ،جذب و به متقاضیان واجد ش��رایط اعطا شدهاس��ت .بیش از 80درصد تس��هیالت مذکور بهصورت
پیشخرید و حمایت از خریداران عضو شبکهی آزمایشگاهی فناورینانو بودهاست.
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حمایت برای تکمیل ،نمونهسازی و تجاریسازی تجهیزات
ردیف

1
2

شرکت نانوسیستم
پارس

میکروسکوپ تونلی روبشی

)Scanning Tunneling Microscopy (STM

میکروسکوپ نیروی اتمی

)Atomic Force Microscopy (AFM

3

شرکت آراپژوهش

میکروسکوپ نیروی اتمی

)Atomic Force Microscopy (AFM

4

شرکت مغناطیس
دقیق کویر

مغناطیسسنج

Vibrating Sample Magnetometer
(VSM),
Alternative Gradient Force
)Magnetometer (AGFM

5

شرکت فناورینانو
ساختار آسیا

الکتروریسی

Electrospinning

الکتروریسی

Electrospinning

6
7

42

نام سازنده

عنوان دستگاه به زبان فارسی

عنوان دستگاه به زبان انگلیسی

شرکت فناوران
نانومقیاس

الکتروفورز موئینه

Capillary Electrophoresis

8

شرکت یارنیکان
صالح

سامانهي الیهنشانی کند و پاش
تبخیر حرارتی

9

شرکت توسعه
صنعت روز

الیهنشانی به روش بخار
شیمیایی

)Chemical Vapor Deposition (CVD

10

شرکت پژوهشی
کیمیا شنگرف پارس

کروماتو گرافی دوبعدی

GCxGC

Vacuum Sputtering and Evaporation
Systems

تصاویر
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ردیف

نام سازنده

عنوان دستگاه به زبان فارسی

عنوان دستگاه به زبان انگلیسی

11

شرکت طیفگستر
فراز

کروماتوگافی گازی

)Gas Chromatography (GC

الیهنشانی بخار شیمیایی
پالسمای مستقیم

Plasma Enhanced Chemical Vapor
)Deposition (PECVD

12
شرکت توسعهي
حسگرسازان آسیا

دستگاه اندازهگیری سطح ویژهي
 ،BETجذب شیمیایی و دفع و
احیا با برنامه دمایی

BET-TPR-TPD

حد واسط الکترواسپری

Interface Electrospray

دستگاه آنالیز حرارتی

DTA-DSC

خشککن انجمادی

Freeze Dryer

17

شرکت
نانومتری پژوه

الیهنشانی مولکولی

Coating Equipment

18

شرکت
پالسما فناور امین

الیهنشانی بخار شیمیایی به
کمک پالسما

Plasma Assistant Chemical Vapor
)Deposition (PACVD

19

شرکت مهندسین
مشاور سامان پژوهان
آریاگستر

سانتریفیوژ با سرعت باال

High Speed Centrifuge

دستگاه انفجار الکتریکی سیم
برای تولید نانوپودر

)Pulse Electrical Exploding (PEE

13

14

15

16

پژوهشکده گياهان
و مواد اوليه دارويي
دانشگاه شهيد بهشتي

شرکت
تجهیزاتسازان
پیشتاز

20

تصاویر

شرکت پیامآوران
نانو فناوری فردانگر
21

دستگاه انفجار الکتریکی سیم
برای تولید نانوکلوئید فلزی

)Plasma Nano Colloid (PNC

43

زيرساختهای علم و فناوری

ردیف

نام سازنده

عنوان دستگاه به زبان فارسی

عنوان دستگاه به زبان انگلیسی

22

شرکت
تجهيزآفرينان نوري
پارسه

تصویربرداری مولکولی
فلورسانس

Fluorescence Molecular Imaging

23

شرکت
کهربا پرتونگار

ثبت دیجیتالی تصاویر حاصل از
پرتوهای پرانرژی

Digital Imaging System for High Energy
Beam Images

24

شرکت پوششهای
نانو ساختار

اسپاترینگ رومیزی

Desktop Sputtering

25

قطب سنسور و
الکترواسپری -طیفسنج جرمی
شيمي سبز دانشگاه
زمان پرواز
صنعتي اصفهان

تصاویر

ESI-TOF Mass spectroscopy

پروژههای در دست امکانسنجی:
ردیف

1
2

عنوان طرح به زبان فارسی

نام شرکت

شرکت توسعهي حسگرسازان آسیا سامانهي زدایش عمیق با استفاده از یونهای فعال
شرکت یارنیکان صالح

عنوان طرح به زبان انگلیسی
)Deep Reactive Ion Etching (DRIE

پمپ خأل توربو مولکوالر

Turbomolecular Pump

بررسی آماری طرحهای ساخت تجهیزات:

44

ردیف

نوع طرح پیشنهادی

تعداد

1

کل پروندههای موجود در واحد بررسی طرحهای ساخت تجهیزات در سال 1389

47

2

طرحهای تأییدشده در سال 1389

17

3

طرحهای ردشده در سال 1389

8

4

طرحهای خارجشده از روند بررسی در سال 1389

5

5

طرحهای در دست بررسی

8

6

کل طرحهای تأییدشده از ابتدای تشکیل واحد بررسی طرحهای ساخت

26
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 -3-9-4حضور در جشنوارهها ،نمایشگاهها و رویدادها
حضور در نمایشگاه ARAB LAB 2011

بهمنظور معرفی دس��تاوردهای برتر سازندگان تجهیزات فناورینانو و بررسی بازار منطقهای این تجهیزات و تشویق سازندگان داخلی
برای حضور در عرصههای بینالمللی ،نسبت به ثبت نام غرفهای به مساحت  30متر مربع در نمایشگاه  ARAB LABاقدام گردید.
در این نمایش��گاه که بهصورت س��الیانه برگزار میشود ،شرکتهاي مختلف بينالمللي دستگاهها ،ابزارآالت و مبلمان آزمایشگاهی را
عرضه کردند ،که مورد توجه کشورهای منطقه ،شرکتهای بزرگ و معتبر بینالمللی قرار گرفتهاست 729 .شرکت در ARAB LAB 2011
حضور داشتند که شرکتهاي کشورهای آلمان ،انگلستان ،آمریکا ،ژاپن ،سوئیس ،کره ،اسپانیا و چین ،در نمایشگاه به معرفی محصوالت
خود پرداختند .در این مس��ير ،ش��رکت کارآفرینی و فنآوری ایران(کفا) -که کارگزاری س��تاد ویژهي توسعهي فناورینانو را در زمینهی
بررسی و حمایت از طرحهای ساخت تجهیزات آزمایشگاهی نانو را بر عهده دارد -با هدف تجاریسازی و معرفی محصوالت برگزیدهي
داخلی به بازار منطقهای و جهانی ،در نمایشگاه  ARABLAB 2011نمود .اين نمايشگاه از  16تا  19اسفندماه سال  1389برگزار شد.
مراجعان کثیری از کش��ورهای مختلف به خصوص کش��ورهای حوزهی خلیج فارس ،پاکستان ،هند ،مصر ،سوریه ،اردن ،عراق ،یمن،
س��وئد ،ترکیه و آفریقای جنوبی از غرفهی ش��رکت کفا ،بهعنوان تنها غرفهی عرضهکنندهی تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران بازدید
کردند .بیشتر مراجعات در زمینهي برقراری ارتباط و همکاری مشترک برای فروش محصوالت در کشورهای مورد نظر بود.
در این نمایش��گاه هفت دستگاه  ،STM ،AFM ،GC ،Electrospinning ،Desktop Sputteringدستگاه تولید نانوپودر ) (PEEو تولید
نانولیکوئید ) (PNCبهصورت حضوری و دس��تگاههای  VSM ،Freeze Drying ،PACVD ،PECVDو سیس��تمهای الیهنشانی خأل باال
بهصورت پوستر و بروشور ارائه شدند.
ایجاد و بارگذاری س��ایت انگلیس��ی تجهیزات با آدرس  ،www.kefalab.comبهمنظور ارائهی اطالعات مربوط به کلیهی تجهیزات و
همچنین امکان ثبت سفارش و درخواست همکاری ،یکی دیگر از برنامههای واحد بررسی طرحهای ساخت تجهیزات بهمنظور حصول
نتیجه مطلوب بود.
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نمایشگاه اختصاصی فناوریهای پیشرفته ایران

در حاش��یهي س��فر رئیس محترم جمهور به کش��ور لبنان ،يک نمایشگاه اختصاصی از دستاوردهای پیش��رفتهي کشور ایران ،شامل
تعدادی از تجهیزات فناورینانو در آن کشور برگزار گردید.
همچنین در حاش��یه س��فر رئیسجمهور کش��ور سوریه ،آقای بشار اسد ،به ایران و بازدید ایش��ان از نمایشگاه اختصاصی فناوریهای
پیش��رفته ایران ،تعدادی از تجهیزات فناورینانو نیز در این نمایش��گاه عرضه گردید .در پی این بازدید و با هماهنگیهای انجام ش��ده،
دستاوردهای برتر سازندگان تجهیزات فناورینانو در نمایشگاه فناوریهای پیشرفتهي کشور ایران که در بهمنماه  1389در شهر دمشق
برگزار شد ،ارائه گردید.

 -4-9-4برنامههای آتی واحد بررسی طرحهای ساخت

نظارت بر برنامهي تجاریس��ازی تجهیزات ساختهشده ،و تهیهي طرحهای بازارسنجی ،شناسایی مخاطب و همکاری
در اجرای روشهای بازاریابی موفق؛
پیگیری و نظارت بر ثبت مالکیت فکری طرحها؛
پیگیری و نظارت بر ارتقای کیفی دستگاههای مورد نظر؛
پیگیری مستمر بهمنظور ارتباط و همافزایی سازندگان تجهیزات؛
پیگیری آمادهسازی دستگاهها برای صادرات؛
انجام برنامههای ترویجی برای معرفی س��ازندگان تجهیزات و دس��تگاههای آنان و جذب متخصصان دیگر بهمنظور
افزایش تعداد سازندگان تجهیزات؛
شناسایی دستگاههای مورد نیاز دارای فناوری راهبردی و برنامهریزی برای فراهم نمودن شرایط ساخت آنها؛
شناسایی افراد متخصص در زمینهي طراحی و ساخت تجهیزات برای ایجاد بانک اطالعاتی بهمنظور ارائهي مشاورهي
طراحی ،ساخت و تجاریسازی ،به سازندگان و داوری طرحهای ساخت.
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 -10-4گروه هماندیشی شبکهی آزمایشگاهی

گروه هماندیش��ی ش��بکهی آزمایشگاهی نیز بر اساس برنامهریزی انجامشده ،سلسله جلس��ات خود را در سال  1389نیز برگزار کرد.
صورت کلی فعالیتهای انجام شده در این گروه در سال  ،1389عبارتند از:
تدوین اساسنامهی تشكیل و فعالیت شبكه؛
اساسنامهی تشكیل و فعالیت كارگروههای تخصصی دستگاهی؛
دستورالعمل سطحبندی و فعالیت آزمایشگاههای عضو شبكه؛
طرح راهاندازی مركز آزمون تخصص ) (Proficiency Testsدر ایران؛
برنامهریزی الزم برای برگزاری نشستهای شبکه؛
تهیه پیشنویس دستورالعمل ارزیابی و تعیین سطح مهارتی كارشناسان تجهیزات آزمایشگاهی.

 -11-4کارگروههای تخصصی دستگاهی

در سال  ،1389کارگروه تخصصی دستگاه  SPMنیز فعالیت خود را آغاز کرد .اولین نشست این کارگروه در مهرماه ،همزمان با نشست
مدیران شبکه ،و دومین نشست آن در دیماه ،برگزار شد .کارگروه تخصصی دستگاه  TEMنیز همزمان با نشست مدیران شبکه ،کارگاه
آموزشی یکروزهای را برای اعضای کارگروه برگزار کرد .سایر فعالیتهای انجامشده در این بخش عبارتند از:
گردهمآیی كارشناسان دستگاههای  TEMعضو شبكه؛
راهاندازی و فعالیت تاالر گفتگوی اینترنتی ) (Forumو فعالیت كارگروهها در این تاالر بهمنظور به اشتراكگذاری دانش؛
برنامهریزی برای تهیهي اقالم مصرفی مورد نیاز دستگاههای كارگروهها از تولیدكنندهي معتبر و بهصورت عمده؛
جمعآوری اطالعات تجربی كارشناسان عضو در هر كارگروه در زمینة آمادهسازی نمونهها ،برای ایجاد بانك اطالعاتی
آمادهسازی نمونه و اصالح روشها در صورت نیاز.
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برنامـه5

حمایت از تولید ،حفاظت و بهکارگیری
دارائیهای فکری فناورینانو
مالکیت فکری بهعنوان یکی از زیرساختهای مهم توسعة فناوری ،بیش از یک قرن است که در دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفتهاست
و در این مسير نیز بیش از  25معاهده و کنوانسیون بینالمللی وجود دارد که همگی حاکی از اهمیت این مقوله بهعنوان زیرساختهای
مهم توس��عة فناوری میباش��د .فعالیتهای مربوط به مالکیت فکری در س��تاد ویژهي توسعهي فناورینانو از سال  1384آغاز شده و در
این مدت این س��تاد سعی داش��ته تا ،ضمن توانمندسازی نهادهای موجود مالکیت فکری در کشور ،به اقدامات حمایتی خاصی در زمینة
مالکیت فکری در حوزة فناورینانو بپردازد.
هدف از این برنامه ،کمک به پژوهشگران و صنایع فعال در حوزة فناورینانو برای حفاظت از دستاوردهای تحقیقاتی آنها و جلوگیری
از هدر رفتن این دس��تاوردها در قالب انتش��ار مقاالت علمی اس��ت .همانطور که تعداد مقاالت علمي يک کشور شاخص رشد تولیدات
علمی آن به شمار ميرود ،شاخص رشد فناوری نیز تعداد پتنتها و مهمتر از آن ،فروش و تجاریسازی آنهاست.
5ـ1ـ اعطای جوایز تشویقی به مؤسسات و افراد برای تولید و ثبت حق اختراع )(Patent

بر اس��اس این برنامه ،در س��ال  ،1389ستاد ویژهي توس��عهي فناورینانو از ثبت اختراعات مرتبط با فناورینانو ،تا سقف پرداخت 80
درص��د از هزینهه��ای ثبت اختراع در ادارات معتبر خارجی ) (EPO ،USPTOحمایت کرد .س��قف ریالی این حمایت 120 ،میلیون ریال
است؛ همچنین مبلغ  200میلیون ریال بهعنوان جایزة تشویقی پس از گرنت و تجاریسازی به مخترع پرداخت میشود.
در سال  1389بالغ بر  50درخواست ثبت اختراع به واحد مالکیت فکری ستاد ارجاع شد ،که از میان آنها تا پایان سال 19 ،درخواست
تصویب و برای انجام مراحل ثبت به وکالی پتنت ارس��ال ش��د ،همچنین در سال  12 ،89درخواست ثبت اختراع (شامل پروندههای 88
و  )89منتشر و  12مورد نیز به مرحله فایل رسیدهاست.
جدول .2عملکرد ستاد در حوزة مالکیت فکری
 50درخواست

تعداد درخواستهای ثبت اختراع ارائهشده

 19درخواست

تعداد درخواستهای ثبت اختراع مصوب ستاد برای حمایت

 12مورد

تعداد اختراعات منتشرشده )(Publish

 4مورد

تعداد اختراعات گرنتشده(( ،)Grantبا جستجوی کلیدواژههای نانو در پایگاههای داده پتنت)
جدول .3عناوین اختراعات منتشرشده مورد حمایت ستاد
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ردیف

عنوان اختراع

مخترع

دفتر ثبتشده

1

NANO-COMPOSITE SUPERABSORBENT
CONTAINING FERTILIZER NUTRIENTS USED IN
AGRICULTURE

ابوالفضل براتی

USPTO

2

METHOD FOR PRODUCTION OF
BIOCOMPATIBLE NANOPARTICLES
CONTAINING DENTAL ADHESIVE

مهدی سادات شجاعی،
محمد عطایی ،عزیز اهلل نودهی

USPTO
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دفتر ثبتشده

مخترع

عنوان اختراع

ردیف

USPTO

جواد سائین

TREATMENT OF THE REFINERY WASTEWATER
BY NANO PARTICLES OF TIO2

3

، مرتضی خرمی،اسماعیل گنجیان
عبدالحسن وفایی

METHOD AND MATERIAL FOR
MANUFACTURING FIBER CEMENT BOARD

4

USPTO

محمدرضا مظفری

METHOD FOR THE PREPARATION OF MICROAND NANO-SIZED CARRIER SYSTEMS FOR THE
ENCAPSULATION OF BIOACTIVE SUBSTANCES

5

USPTO

لیال اصغرنژاد

PREPARATION OF NANOSIZED COMPOUND
ZNO/SNO2 PHOTOCATALYSTS

6

USPTO

آرش دقیقی

DOUBLE INSULATING SILICON ON DIAMOND
DEVICE

7

،الهام محققپور
 محمد ربیعی،فتحاهلل مضطرزاده

NANO-BIOSENSOR FOR BIOMOLECULAR
RECOGNITION AND A METHOD OF
SYNTHESIZING THE SAME

8

، حسن هاشمپور رفسنجانی،مریم احتشامزاده
سیدمرتضی مدنی

SURFACE PRE-TREATMENT COATING FILM AND
PROCESS FOR METALLIC SUBSTRATES

9

، جعفر توفیقی،کامیار کیوانلو
علیمحمد علیزاده

CARBON NANOTUBE CATALYST FOR OLEFIN
PRODUCTION

10

، محسن عادلی،فاطمه اطیابی
، رسول دیناروند،زهرا سبحانی
محمدحسین قهرمانی

POLY(CITRIC ACID) FUNCTIONALIZED CARBON
NANOTUBE DRUG DELIVERY SYSTEM

11

 یداهلل، مرتضی مغربی،عباسعلی خدادادی
 علی صانع،مرتضوی

ENHANCEMENT OF QUALITY AND QUANTITY
OF CARBON NANOTUBES DURING GROWTH BY
ADDITION OF MISCIBLE OXYGENATES

12

USPTO

USPTO

USPTO

USPTO

USPTO

USPTO

) آمار و مقایسه پتنتهای بینالمللی ایران (فایلشده در ادارههای ثبت اختراع اروپا و امریکا.4  جدول
پتنتهای بینالمللی ایران پتنتهای بینالمللی ایران در حوزه نانو نسبت پتنتهای نانو به پتنتهای بینالمللی ایران
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پتنتهای نانو ایران به تفکیک سال و اداره ثبت اختراع
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5ـ2ـ حمایت از دفاتر مالکیت فکری در مراکز فعال فناورینانو

ایجاد دفاتر مالکیت فکری در دانشگاهها و مراکز پژوهشی فعال در نانو از سال  1386با اهداف زیر شروع شد:
اطالعرسانی و ترویج مالكیت فكری و ترغیب محققان به استفاده از مزیت پتنت؛
ارائة خدمات ثبت اختراع در مراجع بینالمللی به پژوهشگران؛
برنامهریزی برای استفاده از داراییهای فکری (بهویژه پتنت) برای تجاریسازی آنها؛
کم��ک ب��ه محققان برای اس��تفاده از اطالعات پتنت ،با ه��دف افزایش کیفیت پژوهشه��ا و جلوگیری از تحقیقات
تکراری.
بر این اساس در سال  9 ،1386دفتر مالکیت فکری در مراکز فعال فناورینانو ایجاد و حمایت شد .در سال  1388نیز از تشکیل دفتر
مالکیت فکری در دانشگاه امیرکبیر حمایت صورت گرفت.
با توجه به نبود س��اختار حقوقی برای این دفاتر ،در عمل این دفاتر در معرض رفتارهای س��لیقهای سازمانها و مدیران قرار گرفتهاند
که تحقق اهداف برنامه را با مشکل مواجه کردهاست.
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مؤسسه

وضعیت

1

دانشگاه علوم پزشکی تهران

فعال

2

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فعال

3

دانشگاه صنعتی اصفهان

فعال

4

انستیتو پاستور ایران

فعال

5

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

فعال

6

دانشگاه تهران

نیمهفعال

7

دانشگاه صنعتی شریف

نیمهفعال

8

دانشگاه علم و صنعت

غیرفعال

9

پژوهشگاه مواد و انرژی

غیرفعال
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5ـ2ـ1ـ آموزش کارشناسان دفاتر مالکیت فکری

واحد مالکیت فکری ستاد ویژهی توسعهی فناورینانو در مسیر باال بردن سطح تخصص و مهارتهای کارشناسان دفاتر و آشنایی
آنها با مفاهیم جدید ،اقدام به برگزاری دورههای پیشرفتة مالکیت فکری ،شامل دورههای جستوجو و تحلیل پتنت ،کردهاست.
با برگزاری کالسها و دورهها برای کارشناس��ان دفاتر ،پروندههایی که از مس��یر کارشناسان پتنت به این واحد ارجاع شدهاند ،از نظر
س��اختار بس��یار حرفهایتر شدهاست ،همچنین در سال  ،89برای باال بردن تجربهی کارشناس��ان ،جلسات منظمی برای آموزش عملی
روشهای مختلف جستجوی پتنت برگزار شد.
 -2-2-5خرید نامکاربری پایگاه دادهي QPAT

برای بهبود فرایند بررسی درخواست و اطمینان از نوآوری آنها ،واحد مالکیت فکری ستاد ویژهی توسعهی فناورینانو اقدام به خرید
دانشگاهی تحت حمایت کردهاست.
 10عدد نام کاربری پایگاه داده  QPATو واگذاری آنها به دفاتر مالکیت فکری مراکز پژوهشی و
ِ

 -3-2-5جستوجو و تحلیل پتنت در دفاتر مالکیت فکری

در س��الهای گذش��ته روال بر این بود که محققان فرمهای درخواس��ت حمایت از ثبت اختراع را تکمیل و مستقیم ًا برای این ستاد
ارسال میکردند؛ از معایب این کار میتوان به ناقص بودن فرمها ،آشنا نبودن محققان به محتوای پتنت و ناتوانی واحد مالکیت فکری
ستاد برای پاسخگویی به تمامی درخواستها اشاره کرد.
از اواخر سال  1388با فعالشدن دفاتر مالکیت فکری ،محققان درخواستهای خود را به دفاتر مالکیت فکری دانشگاه یا موسسۀ
خود ارائه میدهند .فرمهای درخواست ثبت اختراع پس از بررسی جدید بودن ) (Noveltyبهوسيله کارشناس آن دفاتر و اصالح طرح از
نظر شکلی و محتوایی ،برای ستاد نانو ارسال میشوند؛ این فرایند مزایای زیر را به دنبال داشتهاست:
صرفهجویی چشمگیر در وقت؛
افزایش کیفیت درخواستهای ثبت اختراع؛
افزایش توانمندی دفاتر مالکیت فکری.

با توجه به اینکه درخواستهای ثبت اختراع رسیده به این واحد ،از نظر رشتههای تحصیلی تنوع باالیی دارند ،این ستاد با قطببندی
تخصصی دفاتر ،درخواس��تهای ثبت اختراع را برای جس��توجو و تحلیل اولیه ،به کارشناس مرتبط با آن گرایش ارسال میکند که این
رویه میتواند کیفیت جستوجوهایهای پتننت را افزایش و میزان ریسک را کاهش دهد.

 -4-2-5برگزاری کارگاه های آموزشی برای شرکتها ،استادان و دانشجویان

در س��ال  1389چندین دورهی آموزش��ی در سطوح مختلف برای دانشجویان ،ش��رکتها و استادان برگزار گردید .در این جلسات
مبانی مالکیتفکری و مزاياي پتنت و حمایتهای این ستاد ،در زمینه ثبت اختراع ،برای محققان تشریح گردید.
کارگاه مالکیت فکری برای شرکتهای فعال در حوزهي نانو
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هماندیشی با موضوع ثبت اختراع با حضور استادان برتر در حوزهي فناورینانو

 -3-5راهاندازی سامانهی ثبت اختراع

با توجه به افزایش درخواس��تهای ثبت اختراع و نبود س��از وکار پیگیری مناس��ب ،سامانهی آنالین ثبت اختراع پس از  6ماه طراحی
و پیادهس��ازی ،در اس��فند  89راهاندازی شد .محققان میتوانند برای ثبت اختراع به س��ایت نانو 1مراجعه و فرم درخواست ثبت اختراع را
بهصورت آنالین پر نمایند.

1. www.nano.ir/patent
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برنامـه6

ایجاد و توانمندسازی مرکز «نانومترولوژی
و توسعه تجهيزات آزمايشگاهی فناورینانو»
انج��ام مطالعات طراحی و اجرای س��اخت مرکز نانومترولوژی پیرو
اقدام��ات انجامش��ده برای ایجاد مرک��ز نانومترولوژی در س��الهای
 86-88از قبیل:
مطالعه و طراحی اهداف و برنامهها؛
مطالعهي مکانیابی اجرای طرح؛
خرید زمین؛
شناسایی مش��اور برای مطالعات معماری و طراحی
سازه و تأسیسات؛
انعق��اد قرارداد مطالعات معماری و طراحی س��ازه و
تأسیسات با مشاور منتخب؛
آغاز مطالعات معماری و طراحی س��ازه و تأسیسات
و ایمنی؛
بررسی آزمایشگاههای مشابه در داخل و خارج کشور و بازدید از برخی آزمایشگاههای منتخب داخلی و کشور آلمان؛
انجام مطالعات برای شناسایی و تعیین الزامات و شرایط محیطی تجهیزات آنالیز نانومواد؛
انجام مطالعات برای شناسایی و انتخاب تجهیزات آزمایشگاهی مرکز نانومترولوژی؛
پیگیری تصویب مطالعات معماری در کمیتهی معماری پارک فناوری پردیس؛
پیگیری تشریفات و دریافت پروانهي ساختمان پروژه از شهرداری پردیس.
مهمترین فعالیتهای سال :1389
انجام مطالعات ژئوفیزیک در زمین پروژهی نانومترولوژی (ژئوالکتریک و میکروترمور)؛
بررسی و انجام آخرین اصالحات مشخصات و مساحتهای آزمایشگاهها؛
بررسی و تعیین مشخصات و شرایط فیزیکی اتاقهای تمیز آزمایشگاه؛
بررسی گزارش مطالعات و محاسبات سازهي ساختمانهای مختلف پروژه بهوسيلهي مشاوران داخلی و آلمانی؛
برآورد هزینهي اجرای فازهای مختلف پروژه؛
تکمیل مراحل پروژهی «مروری بر الزامات و شرایط محیطی تجهیزات آنالیز مواد نانو»
تکمیل مراحل پروژهی «بررسی و انتخاب تجهیزات آزمایشگاهی مرکز نانومترولوژی»
تدوی��ن و تنظیم «طرح تملک داراییهای س��رمایهای» و ملحقات آن ،برای طرح در کمیس��یون موضوع مادهی 32
قانون برنامهی چهارم توسعه؛
پیگیری مراحل و گردش کار طرح تملک داراییهای سرمایهای پروژهی «نانو مترولوژی» ،در معاونت برنامهریزی و
نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
ش��ایان ذکر اس��ت ،از اوایل س��ال  1389کلیهی مقدمات الزم برای آغاز عملیات اجرایی احداث س��اختمانهای آزمایشگاهها و ستاد
نانومترولوژی فراهم بود ،لیکن بهدلیل تأمین نبودن اعتبارات مورد نیاز ،در خصوص آن اقدام نگردید .در مرحلهي جدید ،قرار است این
مرکز با همکاری و هماهنگی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مورد احداث و بهرهبرداری قرار گیرد.
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برنامـه7

تدوین و اعمال استانداردهای ایمنی و کنترل کیفی و
ساز و کار نظارت بر آنها
با توجه به اینکه یکی از برنامههای س��ند راهبرد آینده مربوط به اس��تاندارد و ایمنی است و بدون کسب استانداردهای ایمنی و کیفی،
تولید انبوه ،تجاریس��ازی و وارد ش��دن به بازارهای جهانی امکانپذیر نیست ،ستاد ویژهی توس��عهی فناورینانو و سازمان استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،کمیتهی استانداردسازی فناورینانو ایران را با مشارکت هم در سال  1385تشکیل دادند که مسئولیت دبیرخانه
آن رس��مأ کمیته بهصورت رس��می به ستاد واگذار شد .این کمیته از زمان تشکیل عضو اصلی و فعال کمیتهی بینالمللی استانداردسازی
فناورینانو ) (ISO/TC229بوده و دارای س��ه کارگروه تخصصی متناظر با کمیته بینالمللی اس��ت که در این کارگروهها حدود  40نفر از
دانشگاه ،صنعت ،سازمان استاندارد ،وزارت بهداشت و مراکز تحقیقاتی عضو بوده و فعالیت میکنند.
از جملهی مهمترین اهداف کمیتهی استاندارد ،تهیه و تدوین استانداردهای ملی و مشارکت در فعالیتهای بینالمللی استانداردسازی است.
با توجه به این اهداف ،مجموعهي اقدامات و فعالیتهای انجامشده در حوزهي ملی و بینالمللی بهصورت خالصه در زیر آمدهاست:

 -1-7بررسی تخصصی پیشنویس استانداردهای ارسالی از ایزو و ارسال نظرات ایران

برای تدوین اس��تانداردهای بینالمللی در کمیته بین المللی استانداردس��ازی فناورینانو ) ،(ISO/TC229پیشنویس استانداردها برای
کش��ورهای عضو کمیته براي رأیگیری و اظهار نظر تخصصی ارس��ال میش��ود .ایران هم بهعنوان عضو اصلی این کمیته باید نظرات
تخصصی خود را در خصوص تدوین این اس��تانداردها ارس��ال کند .در سال  ،1389ده سند استاندارد بینالمللی در کارگروههای کمیتهی
مذکور بررسی و نظرات تخصصی ایران برای کمیته بینالمللی ارسال گردید.

 -2-7تدوین استاندارد ملی «روش آزمون تعیین ویژگیهای همولیتیک نانوذرات»

این اس��تاندارد ترجمه و بومیسازیشدهي استاندارد منتشرشده بهوسيله سازمان  ASTMاست .با توجه به کاربرد گستردهی نانوذرات
در محصوالت مختلف پزشکی وتجهیزات پزشکی این استاندارد در کمیته برای ترجمه و بومیسازی انتخاب شد و در طی چندین جلسه
کمیسیون فنی تدوین و در سال  89منتشر گردید.

 -3-7تدوین استاندارد «ملی آیین کار بستهبندی و حمل ونقل ایمن نانومواد»

ای��ن اس��تاندارد بر پایه کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی تدوین شدهاس��ت و کاربرد آن در محیطه��ای کاری نانومواد مانند کارخانهها و
آزمایشگاههاس��ت .این اس��تاندارد در چندین جلسه از جلسات کمیسیون فنی ،تدوین و توس��عه داده شده و برای کمیتهی ملی بهمنظور
تصویب نهایی و انتشار ارسال گردیدهاست.

 -4-7استاندارد ملی «روش آزمون ارزیابی اثر نانوذرات
بر تشکیل کلونیهای گرانولوسیت ماکروفاژ موش»

این اس��تاندارد ترجمه و بومیس��ازی شدهی اس��تاندارد منتشرشده
توس��ط س��ازمان  ASTMاس��ت .این اس��تاندارد ی��ک روش آزمون
ب��رای تعیی��ن خصوصی��ات پی��ش بالین��ی نان��وذرات در محی��ط
برون-ت��ن 1اس��ت و کاربرد آن ب��رای ارزیابی محص��والت با مصرف
پزشکی است.
1 . In vitro
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 -5-7در حال تدوین  12استاندارد ملی با عناوین زیر:
ردیف

عنوان

1

تولید نانوذرات فلزی برای تست سمیت تنفسی با استفاده از روش تبخیر و چگالش

2

اندازهگیری و تعیین مشخصات نانوذرات ،در محفظه آزمایش ،برای تعیین سمیت تنفسی

3

تعیین مشخصات نانولولههای کربنی تکدیواره با استفاده از روش TGA

4

تعیین مشخصات نانولولههای کربنی تکدیواره با استفاده از طیفسنجی UV-Vis-NIR

5

تعیین مشخصات نانولولههای کربنی تکدیواره با استفاده از طیفسنجی فتولومینسانس مادون قرمز نزدیک

6

تعیین مشخصات نانولولههای کربنی تکدیواره با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز اسپکتروسکوپی پراش اشعهی ایکس

7

متدولوژی تقسیمبندی و طبقهبندی نانومواد

8

منبع نوری برای تست محصوالت فتوکاتالیستی

9

روش تست کارایی خاصیت خود تمیزکنندگی محصوالت فتوکالیستی – قسمت اول اندازهگیری زوایهي تماس آب

10

روشهای حمل و نقل ایمن نانومواد

11

روش آزمون تعیین ایمنی بستهبندیهای مواد غذایی بر پایهي فناورینانو

12

استاندارد ملی «تست اندوتوکسین نمونههای نانومواد برای سیستمهای برون-تن»

 -6-7ارائهي یک استاندارد بینالمللی با عنوان «سنجش مورامیک اسید بهعنوان بیومارکر جهت
ارزیابی فعالیت نانونقره»

با توجه به کاربرد گستردهي نانونقره در محصوالت مختلفی مانند منسوجات ،بستهبندیهای غذایی ،فیلترها و  ...که بهوسيله چندین
ش��رکت در داخل کش��ور تولید میشوند و همچنین با توجه به نبود استاندارد بینالمللی ،پروژهای برای ارزیابی فعالیت نانونقره برای ارائه
بهصورت اس��تانداردي بینالمللی در کمیته تعریف شدهاس��ت که هماکنون تحقیقات آزمایش��گاهی آن را یک گروه دانشگاهی در حال
تکمیل و توس��عهي آن اس��ت .پیشنویس این استاندارد برای کش��ورهای عضو کمیته بینالمللی  ISO/TC229برای رأیگیری ارسال
گردیده که در مرحله اول از س��وي کش��ورهای عضو پذیرفته شدهاس��ت و پس از طی مراحل تدوین اس��تاندارد بهصورت یک استاندارد
بینالمللی منتشر خواهد شد.
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 -7-7انتشار استاندارد بینالمللی «روش تقسیمبندی و کالسه بندی نانومواد»

این استاندارد از سوي کمیتهي استاندارد حدود  3سال پیش به ایزو
پیش��نهاد شد و در چندین مرحله بهوسيلهي کشورها رأیگیری شده
و در کمیتهي استانداردس��ازی نانو ایران تکمیل و توس��عه داده شد.
این استاندارد که در تابستان  89سازمان ایزو آن را منتشر کردهاست،
چهارمین اس��تاندارد منتشرشده از س��وي کمیته  ISO/TC229است
که با انتش��ار آن ،ایران جزء پنج کشوری اس��ت که دارای استاندارد
بینالمللی چاپشده در حوزه فناوری هستند.

 -8-7طراحی نرمافزار پایگاه داده جامع ایمنی در فناورینانو

با هدف س��هولت دسترسی ش��رکتها ،مراکز تحقیقاتی ،سازمانهای سیاستگذار و مجری اس��تاندارد ،به استانداردها ،آییننامهها و
مس��تندات منتشرش��ده ملی و بینالمللی در زمینهي ایمنی در فناورینانو ،این کمیته در حال طراحی نرمافزاری برای ایجاد یک پایگاه
داده جامع در این حوزه است .همينک یک سیستم تقسیمبندی برای ورود و انتشار اطالعات و فاز تحلیل و شناخت این نرمافزار انجام
شدهاست و قرار است بخش برنامهنویسی آن تکمیل شده ،بر روی سایت اختصاصی مربوط به استاندارد نانو قرار گیرد.

 -9-7پیگیری طراحی سایت اختصاصی استاندارد نانو

با هدف اطالعرس��انی و خدمات بهتر در حوزهي اس��تانداردهای فناورینانو ،کمیتهي اس��تاندارد در حال طراحی س��ایت اختصاصی
استاندارد است .هماکنون ساختار کلی و چارچوب سایت مشخص و اطالعات مورد نیاز برای قرار گرفتن بر روی سایت آماده شدهاست
و فاز طراحی و برنامهنویسی آن در حال انجام است.

 -10-7حضور در دهمین و یازدهمین اجالس کمیته بینالمللی استانداردسازی فناورینانو
 -1-10-7اجالس هلند

دهمین اجالس کمیتهی بینالمللی در اردیبهشتماه سال  1389در شهر ماستریخت کشور هلند برگزار شد و ایران با  7نماینده حضور
فعالی در این اجالس داش��ت .ایران مسئولیت گروه ویژهاي با عنوان «تقسیمبندی نانومواد» در کارگروه چهارم کمیتهي بینالمللی داشت.
هدف این گروه ویژه ،تقسیمبندی نانومواد در گر وههای مشخصی است تا کارگروه چهارم با استفاده از این تقسیمبندیها ،مشخصات نانومواد
را دقیقتر و سریعتر تعیین کند .همچنین در این اجالس یک گروه ویژهای 1با رهبری ایران تشکیل شد.

1 . Task Force
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 -2-10-7اجالس مالزی

یازدهمین اجالس کمیتهي بینالمللی استانداردسازی فناورینانو در آذرماه  1389در کشور مالزی برگزار شد و ایران با  6نماینده در این
اجالس حضور پیدا کرد .در این اجالس ،ایران پیش��نهاد جدید اس��تاندارد خود را با عنوان س��نجش مورامیک اسید بهعنوان بیومارکر براي
سنجش فعالیت آنتیباکتریال نانونقره ارائه کرد که در این مرحله مورد پذیرش کشورها قرار گفت .همچنین برنامهها و پیشنویس پیشنهادی
گروه کاری تقسیمبندی نانومواد از طرف مسئول گروه که از ایران بود ارائه شد .در این اجالس همچنین یک پیشنویس پیشنهادی برای
ارائه شاخصهای ارزیابی فناورینانو از طرف ایران ارائه شد و قرار شد که برای اجالس بعد توسعه داده شده و تکمیل شود.

 -11-7حمایت از ایجاد زیر کمیتهی استاندارد نانو در وزارت جهاد کشاورزی

هم اکنون در کش��ور ،محصوالتی مانند کود و نانوس��موم و بس��تهبندی میوهه��ا مبتنی بر فناورینانو تولید میش��وند ولی پروتکل،
دستورالعمل و استانداردی برای بررسی این محصوالت در وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد .با توجه به این موضوع ،با حمایت و کمک
کمیتهي اس��تاندارد فناورینانو س��تاد ،در کمیتهي فناورینانو جهاد کشاورزی زیرکمیتهی استاندارد نانو تشکیل شد که هدف آن تهیه و
تدوین دس��تورالعملها و آییننامههای بررسی محصوالت نانوکشاورزی میباش��د .اعضای این کمیته متشکل از آن دسته از نمایندگان
بخشهای مختلف وزارت کشاورزی است که مسئولیت بررسی و صدور مجوز محصوالت را دارند ،همچنین شامل نمایندگانی از کمیته
استاندارد ستاد ،وزارت بهداشت و سازمان استاندارد ميشود.

 -12-7پایش فعالیتهای سایر سازمانهای استاندارد مانند  FDA ،CEN ،ASTM ،EPAو...

برای آگاهی از وضعیت جهانی در حوزهي اس��تانداردها و اطالع از فعالیتهای س��ایر س��ازمانهای معتبر و همچنین اس��تانداردها و
مستندات منتشرشده ،و آگاهی از نوع نانومحصوالتی که از این سازمانها مجوز گرفتهاند ،فعالیت این سازمانها بهطور مستمر بهوسيله
کمیته استانداردسازی فناورینانوی ایران پایش ميشود.
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برنامـه8

ایجاد زیرساخت تعامل سازنده
با سازمانهای منطقهای و بینالمللی
موفقیت در زمینهی علم و فناوری ،مستلزم تعامل سازنده با دیگر کشورها و سازمانهای بینالمللی و منطقهای است .کشور ايران هم
قصد دارد که به بازیگری جدی در زمینهی نانوفناوری تبدیل شده و سهم جهانی مناسبی را در این فناوری پیشرو به خود اختصاص دهد،
ضمن آنکه رابطهي س��ازندهاي با دیگر اقتصادهای نانو برقرار کند؛ به همین منظور در س��ند راهبرد توس��عهی فناورینانو ذیل سرفصل
زیرس��اختهای علم و فناوری ،برنامهي تعامل بینالمللی با هدف ایجاد زیرس��اخت تعامل سازنده با سازمانهای منطقهای و بینالمللی
تعریف شدهاس��ت .این مهم با ایجاد ش��بکههای منطقهای فناورینانو ،عضویت در ش��بکههای منطقهای و بینالمللی فناورینانو ،ایجاد
دفتر ارتباط با س��ازمانهای منطقهای و بینالمللی و همکاری با دیگر کش��ورها در قالب کنفرانسها ،کارگاههای آموزش��ی و پروژههای
مشترک ،دنبال میشود .در ادامه مهمترين فعاليتهاي انجام شده در اين برنامه تشريح ميشود.

 -1-8اطالع رساني بينالمللي

آمادهسازی و چاپ  3شماره از فصلنامه انگلیسی ستاد ويژهي توسعهي فناورینانو و ارسال به تمامی سفارتخانه های
ایران در جهان و نمایندگیهای دیگر کشورها و سازمانهای بینالمللی در ایران؛

آمادهس��ازی و چاپ گزارش س��الیانهي فعالیتهای س��تاد ويژهي توسعهي
فناورینانو به زبان انگلیس��ی و ارسال الکترونیکی آن برای سازمانها ،مراکز
تحقیقاتی و علمی و دانشگاهها؛
بهروزرسانی اطالعات صفحهی ایران در سایت اینترنتی شبکهي فناورینانو
آسیا ) (ANFو شرکت در تمامی تلکنفرانسهای این شبکه؛
تهیهي محتوای مرتبط با فناورینانو ایران برای چاپ در ماهنامهي سازمان
همکاریهای اقتصادی ECO؛
ارائهي گزارش از توس��عهي فناورینانو در ای��ران برای اتحادیهي اروپا در
قالب پروژه .ICPC
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 -2-8حضور فعال در شبکههاي بينالمللي

حضور فعال در شبکهي آسیایی فناورینانو یا :ANF
ستاد ویژهی توسعهی فناورینانو ایران در سال  1387به عضویت نانوفروم آسیا درآمد و در مهرماه سال  1388بهعنوان
عضو رس��می این شبکه در اجالس ساالنهي این شبکه در تایوان به ارائه توانمندیهای ایران پرداخت ANF .شبکهای
متشکل از  15کشور آسیا و اقیانوسیه است که در سال  2004بنیانگذاری شدهاست و مأموریت آن ترویج تحقیق ،توسعه
و صنعتیس��ازی فناورینانو بین کش��ورهای عضو است .ایران در س��ال  1389در هفتمین اجالس سالیانهي این شبکه
در تاریخ  18تا  20آبانماه ش��رکت نمود و مقرر گردید تا هش��تمین اجالس س��االنهي این شبکه در ایران و همزمان با
جشنوارهي فناورینانو ایران برگزار گردد.

مشارکت فعال با کمیتهي بینالمللی استانداردسازی فناورینانو ) :(ISO/TC229گزارش مشروح این فعالیت در بخش
کمیته استاندارد ارائه گردید.

 -3-8برقراري ارتباطات بينالمللي

شناسایی و دعوت از شرکتهای خارجی فعال در زمینه فناورینانو از کشورهای اوکراین ،مالزی ،کرهجنوبی ،روسیه،
انگلیس و نیجریه برای حضور و ارائهی فعالیتها ،خدمات و دستاوردها در سومین جشنوارهي فناورینانو؛
شناسایی و دعوت از مدیران و محققان برتر فناورینانو از کشورهای سوریه ،ونزوئال ،ویتنام ،هند ،انگلیس و ...برای
بازدید از سومین جشنواره فناورینانو؛
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حمایت از برگزاری اولین کارگاه آموزش��ی مش��ترک ایران و تایوان در حوزه انرژی و فناورینانو در دانش��گاه صنعتی
شریف در تاریخ  16تا  19آبان ماه 1389؛
شناس��ایی و دعوت از محققان برتر ایرانی فناورینانو س��اکن خارج از کش��ور ،برای حضور در همایش فناوریهای
پیشرفته در جزیرهي کیش ،در تاریخ  29بهمن تا  1اسفند 1389؛
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برنامـه10

اجرای نظام گردآوری ،پردازش و انتشار اطالعات
و دانش فناورینانو برای گروههای مختلف هدف
ایجاد نظام اطالعاتی از وضعیت نهادهای فعال در هر فناوری ،یکی از مهمترین ابزارهای توس��عه و گس��ترش آن فناوری اس��ت که
نقش مهمی را در مدیریت صحیح آن ایفا مینماید .با این هدف ،بانکهای اطالعاتی س��تاد ویژهی توس��عهی فناورینانو ،اطالعاتی را
دربارهي مراکز ،محققان ،پایگاههای اینترنتی ،پایاننامههای دانش��جویی ،مقاالت و دیگر توانمندیها و دستاوردهای جمهوری اسالمی
ایران در زمینة فناورینانو ارائه نمودهاند .اطالعات این بانکها از منابعی بسیار موثق ،مانند برنامهي حمایت تشویقی سند راهبرد آیندهي
توسعه فناورینانو در کشور مبنی بر اعطای جوایز تشویقی به دستاوردها و فعالیتهای مرتبط با فناورینانو ،تهیه شده و مستندات آنها
در دبیرخانة ستاد موجود است .در جدول زیر تعداد رکوردهای وارده در این بانکها طی سالیان گذشته ،ارائه شدهاست.
تعداد رکوردهای واردشده در بانکهای اطالعاتی
ردیف نام بانک اطالعاتی

1

پایاننامههای
دانشجویی

بخش

کارشناسی

کارشناسی ارشد
تعداد کل

2

مقاالت

3

4

5
6
7
8

مراكز فعال

228

724

1166

2429

3747

6559

ISI

0

علمی -پژوهشی

0

رویدادهای داخلی

30

101

182

302

650

24

110

126

404

405

977

460

140

509

1167

2036

4088

150

228

490

1089

96

850

1164

1577

2676

5405

کنگرههای خارجی

0

60

109

186

675

811

سایتهای اینترنتی

15

30

45

48

71

69

نانووبالگها

0

10

زیربخشهای نانو

تعداد کل

كتابها

173

505

984

2024

3238

96

کنگره

22

22

22

22

22

5370

دکتری

تعداد کل
پایگاههای
اینترنتی

15

40

تعداد کل
تقویم نانو

اسفند  84اسفند  85اسفند  86اسفند  87اسفند  88اسفند 89

30
0

15

95

176

180

285

207

393

252

927

310

1121

18

31

33

18

19

58

76

81

104

104

10

10

15

16

كتابهای چاپشده در جهان

700

902

973

1400

1550

1550

تعداد کل

700

970

1054

1540

1600

1598

1224

2450

4199

6382

10983

3352

4812

6600

8982

13517

کتابهای در حال ترجمه

0

مراكز فعال داخلی و خارجی

107

210

خارجی

850

2128

داخلی

افراد فعال
تعداد کل

اختراعات

450

1300
-

68

-

81

280

2362
-

109

350

2401
10

50

400

2600
9

48

590

2534
13
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برنامـه11

پیگیری ،تدوین و تصویب قوانین و
مقررات حمایتی و ایجاد نظامهای داوری
در سرفصل زیرساختهای توسعهي فناوری ،مکانیزمهای اجرایی زیر پیشبینی شده است:

پیشنهاد اصالح آییننامههای بیمه ،گمرک و ...با هدف تسهیل فعالیتهای فناورینانو؛
پیشنهاد قوانین و مقررات برای توسعه و رفع موانع فعالیتهای فناورینانو؛
ایجاد سیستم داوری برای رفع اختالفات میان فعاالن فناورینانو؛
پیگیری ایجاد نظام کارشناسی رسمی دادگستری در فناورینانو.

واح��د مق��ررات و قوانین فناورینان��و در کارگروه زیرس��اختهای فناورینانو ،عناوین ذکرش��ده را بهصورت دقیقتر و
مشخصشده در دستور کار خود قرار دادهاست .در ادامه به مهمترین فعالیتها و برنامههای این واحد اشاره میگردد.
فعالیتهای انجامشده:
ارتباط با مرکز ملی فرش ایران برای بررس��ی راهکارهای همکاری س��تاد ویژهی توس��عهی فناورینانو و این مرکز،
بهمنظور استفاده از پیشرفتهای فناورینانو در صنعت فرش؛
مطالعه و بررسی سیستم نانومارک تایوان بهعنوان اولین سیستم اعطای گواهی به محصوالت نانویی ،از حیث بودجه،
برنامهها ،ساختار ،فرایندها و محصوالت؛
بررس��ی «قان��ون تحقیق و توس��عهی فناورینانو» (تصویبش��ده در کنگ��ره امریکا در س��ال  )2003در برنامه ملی
فناورینانو امریکا.
دستاوردهای کسبشده:
کس��ب حمایت س��ازمان توسعه تجارت ایران از برگزاری  4نمایشگا ه تخصصی در خارج از کشور ،در سال  .1389این
نمایشگاهها عبارتند از :نمایشگاه فناورینانو ژاپن ،روسیه ،کره جنوبی و نمایشگاه .Arab Lab
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پیشران علم و فناوری
این س��رفصل به توس��عهی منابع انسانی فناورینانو و تشویق پژوهش در فضای تحقیقاتی کشور میپردازد .برنامههای آن با رویکرد
فشار علم و فناوری ) (Science and Technology Pushدر سیستم نوآوری فناورینانو همخوانی دارد .ایجاد انگیزه در میان پژوهشگران
کشور به تحقیق در حوزه فناورینانو ،گردآوری اطالعات پژوهشی و ارتقای سطح تحقیقات در کشور از اهداف این بخش است.
برنامههای سرفصل پیشران علم و فناوری در سند تکمیلی دوم به شرح زیر است.
جدول  .1موضوع و عنوان برنامههای سرفصل پیشران علم و فناوری
شمارة برنامه

موضوع برنامه

تحقیقات تحصیالت تكمیلی

تشویق پایاننامههای تحصیالت تكمیلی و هدایت آنها به سمت نیازهای ملی

13

تشویق محققان

اعطای جوایز تشویقی به دستاوردهای علمی ،فناوری محققان و مؤسسات بر اساس ارزیابیها

14

تولید فناوری

تولید فناوریهای جدید از طریق تقویت ایدهپردازی و شناخت فرصتهای نوآوری

15

ارتقای کیفیت آموزش

ارتقای كیفیت و هدفمندی دورههای آموزشی تحصیالت تكمیلی
و سایر دورههای آموزشی فناورینانو

12

عنوان برنامه

در ادامه مهمترین فعالیتهای انجامشده در این سرفصل و دستاوردهای مستقیم آن در هر برنامه تشریح میشود.
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برنامـه12

تشویقپایاننامههایتحصیالتتكمیلی
و هدایـ�ت آنها به س�مت نیـازهای ملـی
برنامة  12با س��از و كار اعطای حمایتهای تش��ویقی به فعاالن حوزۀ فناورینانو ،س��عی در توسعة علم و فناورینانو در جامعة علمی
کشور دارد .این برنامه در ادامة اجرای برنامة  50سند تکمیلی اول راهبرد آینده از ابتدای اسفندماه  1383در حال اجراست و به تشویق
پروژههای تحقیقاتی دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در حوزة فناورینانو میپردازد ،همچنین با استفاده از ساز و كارهایی
س��عی در هدایت ،همافزایی و انتش��ار نتایج این تحقیقات دارد .در س��ال  1389اعطای حمایت تش��ویقی به موارد زیر در دستور کار این
برنامه قرار داشت:
پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکتری؛
سفر استادان برای ارزیابی عملکرد دانشجویان در دورة فرصت تحقیقاتی؛
برگزاری همایشهای دانشجویی فناورینانو؛
حمایت از دانشجوهای دکتری ایرانی در حال تحصیل در خارج از کشور.
در سال  ،1389درخواستهای صورتگرفته در این برنامه در کمیتة داوری ارزیابی شد و اطالعات مدارک تأییدشده برای اطالعرسانی
روی سایت ستاد قرار گرفت ،همچنین مستندات این مدارک ،در بانکهای اطالعاتی ستاد ثبت و منتشر شدهاست .در این سال ،مدارک
زیر در این برنامه به تأیید ستاد رسیدهاست.
جدول  .2آمار حمایتهای تشویقی در برنامة  12در سال 1389
عنوان حمایت

تعداد

حمایت از پروپوزال و پایان نامۀ کارشناسی ارشد

2738

حمایت از برگزاری همایشهای دانشجویی

3

حمایت از پروپوزال و پایاننامة دکتری

حمایت از سفر استادان برای ارزیابی عملکرد دانشجویان در دورة فرصت تحقیقاتی

524
0

 -1-12پایاننامهها

حمایته��ای تش��ویقی از پایاننامهه��ا ش��امل حمای��ت از
پایاننامههای دکتری و کارشناسی ارشد در تمامی رشتههاست
و در صورت تأیی��د ارتباط موضوع پایاننامه با فناورینانو ،این
حمایتها طی دو قس��ط پرداخت میش��ود .در ای��ن برنامه ،از
پایاننامهها در  3س��طح حمایت قرار میش��ود؛ در س��طح  3از
هم��هی پایاننامههای مرتبط با فناورینانو حمایت میش��ود و
سطوح  1و  2به پایاننامههایی تعلق دارد که به مراحل تجاری
و کاربردی رسیده باشند .در سال  ،1389ستاد از یک پایاننامۀ
کارشناسی ارش��د و یک پایاننامۀ دکتری در سطح  ،2حمایت
کرد که مبلغ پرداختی به این افراد  94،500،000ریال است.
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مبالغ قابل پرداخت در سطح  3به تفکیک مقطع در زیر آمدهاست.
قس��ط اول ( 50درصد از مبلغ هر حمایت) برای پروپوزال :در این مرحله پروپوزال تصویبش��ده در دانشکده ،بررسی و
در صورت تأیید ارتباط موضوع آن با فناورینانو ،حمایت به آن پرداخت میشود؛
قس��ط دوم ( 50درصد مبلغ هر حمایت) برای پایاننامة دفاعش��ده :در این مرحله پایاننامة دفاعش��ده ،بررس��ی و در
صورت تأیید ارتباط موضوع آن با فناورینانو ،حمایت به آن پرداخت میشود.

 -1-1-12پایاننامة کارشناسی ارشد
استاد راهنما 6 :میلیون ریال؛
دانشجو 12 :میلیون ریال.

عملکرد انجام این حمایت در سال  1389بهصورت زیر است:
تعداد درخواستهای انجامشده در سال 1389
تعداد پذیرفتهشدگان در سال 1389

 3875پروپوزال و پایاننامة کارشناسی ارشد
 2738پروپوزال و پایاننامة کارشناسی ارشد

با توجه به اینکه مبلغ حمایتها به حس��اب ش��خصی افراد واریز میش��ود و افراد موظف به ارسال شماره حساب صحیح خود هستند،
مبالغ پرداختی ستاد به افراد تا پایان سال  1389به شرح زیر است:
نقش

دانشجو

استاد راهنما

تعداد

مبلغ حمایت پرداختشده (ریال)

1437

4.367.000.000

2088

12.758.000.000

 -2-1-12پایاننامة دکتری

استاد راهنما 18 :میلیون ریال؛
دانشجو 36 :میلیون ریال.

عملکرد انجام این حمایت در سال  1389بهصورت زیر است:
تعداد درخواستهای انجامشده در سال 1389
تعداد پذیرفتهشدگان در سال 1389

 718پروپوزال و پایاننامة دکتری
 524پروپوزال و پایاننامة دکتری

با توجه به اینکه مبلغ حمایتها به حساب شخصی افراد واریز میشود و افراد موظف به ارسال شماره حساب صحیح خود هستد ،مبالغ
پرداختی ستاد به افراد تا پایان سال  1389به شرح زیر است:
نقش

دانشجو

استاد راهنما

تعداد

مبلغ حمایت پرداخت شده (ریال)

310

2.802.000.000

385

6.972.000.000

 -2-12سفر استادان برای ارزیابی عملکرد دانشجویان در دورة فرصت تحقیقاتی

آن دسته از استادانی که دانشجویان دکتری آنها پایاننامههای مرتبط با فناورینانو داردو به همین منظور در دوره یا فرصت تحقیقاتی
خود ،در خارج از کش��ور به س��ر می برند ،چنانچه برای ارزیابی عملکرد دانش��جوی خود قصد سفر به آن کش��ور را داشته باشند ،از این
جایزه بهرهمند میش��وند .مبلغ حمایت این مورد حداکثر  14میلیون ریال اس��ت .در س��ال  1389درخواستی برای استفاده از این حمایت
به ستاد ارائه نشد.
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 -3-12همایش دانشجویی فناورینانو

همایشهای دانشجویی فناورینانو که برگزارکنندهی کارگاههای آموزشی ،تا سال  1388هر سال دو مرتبه با حمایت کامل ستاد و با
همکاری یکی از دانشگاههای کشور برگزار میشد .هدف از برگزاری این همایشها ،ایجاد فضای برخورد افکار ،امکان پیوند فعالیتها
و دس��تاوردها با یکدیگر و جلوگیری از انجام تحقیقات تکراری اس��ت .در سال  1389با توجه به افزایش تعداد پروپوزال و پایاننامههای
دانش��جویی س��تاد مجبور به برگزاری  3همایش شدهاست .از جمله سیاستهای ستاد ،برونسپاری برگزاری این همایشها بود که طی
توافق با انجمن نانوفناوری ایران ،نهمین همایش دانشجویی فناورینانو را این انجمن ،در محل دانشگاه تربیت مدرس برگزار کرد.
در سال  3 ،1389همایش برگزار شد که در مجموع از طرف ستاد  680میلیون ریال به عنوان حمایت پرداخت شد.
هفتمین همایش دانشجویی فناورینانو

محل برگزاری

دانشگاه تربیت مدرس ،دانشكدهی فنی و مهندسی

تعداد مقاالت تأییدشده

 300مقاله

زمان برگزاری

 5تا  7خرداد ماه 1389

تعداد مقاالت ارائهشده بهصورت سخنرانی

 25سخنرانی

تعداد کارگاههای آموزشی برگزارشده
میزان حمایت ستاد

 6کارگاه ،شامل ارائهی شفاهی مقاله ،برنامهریزی شغلی ،نگارش طرح کسب و کار،
ثبت اختراع ،نوشتار علمی ،سرقت علمی
 240میلیون ریال

محل برگزاری

دانشگاه تربیت مدرس ،دانشكدهی علوم پایه

تعداد مقاالت تأییدشده

 506مقاله

تعداد پوسترهای ارائه شده

زمان برگزاری

 275پوستر

 12تا  13اسفندماه 1389

تعداد مقاالت ارائهشده بهصورت سخنرانی

 23سخنرانی

تعداد کارگاههای آموزشی برگزارشده

 8کارگاه ،شامل نگارش طرح كسب و كار در فناورینانو ،روش ارائهی شفاهی مقاله ،ثبت
اختراع ،مقالهنویسی و نقد علمی ،جنبههای مختلف سرقت علمی ،برنامهریزی شغلی و
حرفهای ،بیوسنسورها ،نانوسیستمهای انتقال دارو

تعداد پوسترهای ارائهشده

میزان حمایت ستاد

 483پوستر

 220میلیون ریال
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برنامـه13

اعطای جوایز تشویقی به دستاوردهای علمی،
فناوری محققان و مؤسسات بر اساس ارزیابیها
برنامة  13همانند برنامة  12با س��از و كار اعطای حمایتهای تش��ویقی به فعاالن حوزۀ فناورینانو در حال اجراس��ت .این برنامه به
اعطای حمایت تشویقی به ازای دستاوردهای علمی و فناوری محققان و مؤسسات شامل موارد زیر میپردازد:
چاپ یا ارائة مقاله و پوستر در کنگرههای معتبر خارجی؛
چاپ کتب فناورینانو؛
مأموریتهای فناوری؛
فارغالتحصیالن دکتری فناورینانو مراکز دانشگاهی خارج که به کشور عزیمت کردهاند.
ستاد در سال  1389مدارک زیر را تأیید کردهاست.
جدول  .3آمار حمایتهای تشویقی برنامة  13در سال 1389
تعداد

عنوان حمایت

 1713مقاله ISI

تشویق نویسندة مقالة ISI

تشویق شرکتکننده در کنگرههای خارج از کشور برای ارائة مقاله

 316مقاله

تشویق نویسندة کتاب (تألیف ،ترجمه و گردآوری)

 24کتاب

 113مقاله علمی-پژوهشی

تشویق نویسندة مقالة علمی پژوهشی

 1مأموریت

تشویق اعضای هیئتعلمی برای مأموریت در فناورینانو

تشویق فارغالتحصیالن دکتری فناورینانو مراکز دانشگاهی خارج
که به کشور عزیمت کردهاند

 2نفر

 -1-13مقاالت ISI

مق��االت معتب��ر علم��ی یک کش��ور ،جای��گاه آن كش��ور را در تولی��د عل��م و توانمندی
علمی -تحقیقاتی در جهان نشان میدهد ،پس تولید و چاپ بیشتر مقاالت خودبهخود باعث
ارتقای جایگاه علمی کش��ور در این زمینه خواهد ش��د .فناورینان��و نیز از مباحث علمی روز
دنیاس��ت که هم بهدلیل نوپا بودن و هم میانرش��تهای بودن ،تعداد زی��ادی از محققان دنیا
از تمام��ی گرایشهای علمی عالقه و تمایل خود را ب��ه فعالیت و چاپ نتایج تحقیقات خود
بهصورت مقاله در این حوزه ابراز مینمایند.
در کش��ور ما نیز عالوه بر این جذابیتها ،برنامة حمایت تش��ویقی از چاپ مقاالت  ISIدر
حوزة فناورینانو ،کش��ش به این حوزه را افزای��ش داد و تاکنون بیش از  4000مقالة  ISIدر
مجالت مختلف به چاپ رسیدهاست که در سال  1389بیش از  1700مقاله از آنها درخواست
حمایت تشویقی دادهاند که به تآیید رسیده است.
تعداد درخواستهای ارائهشده در سال 1389
تعداد پذیرفتهشدگان در سال 1389
مبلغ حمایت پرداختشده در سال 1389
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 2404مقالة ISI
 1713مقالة ISI

12.726.000.000ریال ( 849مقاله)
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 -2-13شرکت در کنگرههای معتبر بینالمللی خارجی

از دیگر برنامههای حمایت تشویقی ،حمایت از ارائة مقاله بهصورت پوستر یا شفاهی در کنگرههای خارج از کشور است .در این برنامه
فرد پس از شرکت در کنگره و ارائة مقالة خود میتواند درخواست حمایت نماید .مبالغ قابل پرداخت برای شرکت در کنگرهها بهصورت
زیر است:
مقالة شفاهی 10.000.000 :ریال (برای دیگر مقاالت ارائهشده در همان کنگره ،به ازای هر مقاله  2.500.000ریال)؛
ارائ��ه مقاله بهصورت پوس��تر 7.500.000 :ریال (برای دیگر مقاالت ارائهش��ده در همان کنگره ،به ازای هر پوس��تر
 1.500.000ریال).
عملکرد حمایت از شرکت در کنگرههای معتبر بینالمللی در سال  1389بهصورت زیر است:
تعداد درخواست
تعداد پذیرفتهشدگان در سال 1389
مبلغ حمایت پرداختشده در سال 1389

 420شرکت در کنگره
 316شرکت در کنگره

 1.480.500.000ریال ( 216مقاله)

 -3-13مقالة علمی ـ پژوهشی داخلی

این حمایت به مقاالتی پرداخت میش��ود که در مجالت علمی ـ پژوهشی داخلی معرفیشده
از طرف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری چاپ شوند .مبالغ قابل پرداخت با توجه به زبان مجله
متفاوت و به شرح زیر است:
علمی ـ پژوهشی فارسی 4 :میلیون ریال
علمی ـ پژوهشی انگلیسی 6 :میلیون ریال.
عملکرد انجام این حمایت در سال  1389بهصورت زیر است:
تعداد درخواست
تعداد پذیرفتهشدگان در سال 1389
مبلغ حمایت پرداختشده در سال 1389

ی ـ پژوهشی
 161مقالة علم 
 113مقالة علمی ـ پژوهشی

 366میلیون ریال ( 74مقاله)

 -4-13دانشجوهای دکتری ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور

ستاد ویژۀ توسعۀ فناورینانو با هدف توسعة این فناوری و تالش برای انتقال و نشر علم و فناورینانو ،آن دسته از دانشجویان ایرانی
فعال در حوزة فناورینانو را كه در مقطع دکتری و در دانشگاههای خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند ،مورد حمایت تشویقی قرار
میدهد .این برنامه با هدف افزایش تعامالت علمی و فناوری بین مراکز علمی کشور با مراکز علمی دیگر کشورها و توسعۀ فناورینانو
اجرا میشود .این برنامه در سال  1387بهصورت آزمایشی با دانشگاههای کشور هند شروع شد و در سال  1388برای کلیۀ دانشگاههای
مورد تایید وزارت علوم کشورهای دیگر به اجرا درآمد.
شرایط الزم
 .1دانشگاه محل تحصیل باید مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور باشد؛
 .2یک استاد راهنمای همکار در دانشگاههای ایرانی ،با نامة رسمی ،بهعنوان استاد مشاور یا استاد راهنمای دوم معرفی شود؛
 .3پروپوزال پایاننامه در دانشگاه مبدأ ،ثبت و تأیید شده باشد (ضروری است که موضوع پایاننامه ،به تأیید دانشگاه استاد ایرانی برسد)؛
 .4پروپوزال پس از ارسال به ستاد ،بهوسیلة کمیتۀ داوری این ستاد داوری میشود تا ارتباط موضوع با فناورینانو محرز شود؛
 .5دانشجو پس از دفاع نیز موظف است پایاننامة دفاعشدة خود را برای داوری به ستاد ارسال کند.
در سال  1389درخواستی برای استفاده از این حمایت به ستاد ارائه نشد.
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 -5 -13چاپ کتاب در حوزه فناورینانو

س��تاد از تألی��ف ،ترجمه و گردآوری کتاب علمی در ح��وزة فناورینانو نیز بهصورت زیر حمایت میکن��د؛ البته این حمایتها فقط به
كتابهای چاپشده تعلق میگیرد و قبل از چاپ کتاب هیچ حمایتی پرداخت نمیشود.
جدول .4میزان و سقف حمایت از تألیف ،ترجمه و گردآوری کتاب
مورد حمایت

میزان حمایت

گردآوری

معادل قیمت  300جلد کتاب

ترجمه

نگارش کتاب خارجی
نگارش کتاب فارسی

سقف حمایت

معادل قیمت  300جلد کتاب

 10میلیون ریال

معادل قیمت  300جلد کتاب

 50میلیون ریال

 20میلیون ریال
 30میلیون ریال

معادل قیمت  300جلد کتاب

عملکرد انجام این حمایت در سال  1389به شرح زیر است:
تعداد درخواست
تعداد پذیرفتهشدگان در سال 1389
مبلغ حمایت پرداختشده در سال 1389

 30کتاب
 24کتاب

 220میلیون ریال ( 18کتاب)

 -6 -13مأموریتهای فناوری

این تش��ویق به افرادی تعلق میگیرد که در حین س��فرهای مطالعاتی خود به یادگیری و آموزش مهارت و یا فناوریهای مرتبط با
فناورینانو خواهند پرداخت.
مبلغ حمایت :ماهیانه  1000دالر به هر فرد که به افراد ش��رکتکننده برای مأموریتهای فناورینانو همجهت با اولویتهای س��تاد
پرداخت میگردد؛
مبلغ حمایت :ماهیانه  500دالر به افراد شرکتکننده برای مأموریتهای حوزههای عمومی فناورینانو؛
عملکرد انجام این حمایت در سال  1389به شرح زیر است:
تعداد درخواست
تعداد پذیرفتهشدگان در سال 1389
مبلغ حمایت پرداختشده در سال 1389

 1مأموریت فناوری
 1مأموریت فناوری

 15میلیون ریال ( 1نفر)

 -7-13فارغالتحصیالن دکتری فناورینانو مراکز دانشگاهی خارج که به کشور عزیمت کردهاند

اهداف این طرح عبارتند از:
ترغیب و ایجاد انگیزه برای بازگشت محققان خارج از کشور؛
ایجاد فرصت برای جذب فارغالتحصیالن به وسیله مراکز آموزشی و پژوهشی.
برای دس��تیابی به این اهداف ،س��تاد به مدت حداکثر یک سال حمایت تشویقی خود را بهصورت ماهانه و پس از دریافت گزارش کار
به محقق پرداخت میکند.
تعداد درخواست

تعداد پذیرفتهشدگان در سال 1389
مبلغ حمایت پرداختشده در سال 1389
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 2نفر
 2نفر

 160میلیون ریال ( 2نفر (در  5قسط
پرداخت شدهاست))
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برنامـه14

تولید فناوریهای جدید از طریق تقویت
ایدهپردازی و شناخت فرصتهای نوآوری
تاکنون زمینهی مناسب برای تشکیل و تکمیل دو شبکهی سرامدی در حوزههای فلزات نانوساختار و نانوکامپوزیتها فراهم شدهاست
و انشاءاهلل در سالهای آتی شبكههای سرآمدی دیگری تشكیل و دو شبكة سرآمدی مذكور نیز تكمیل و تقویت خواهند گردید.
الگوریتم تش��كیل ش��بكههای سرامدی در نمودار 1و فعالیتهای صورت گرفته در شبكة سرامدی فلزات نانوساختار در نمودار 2آورده
شدهاست ،همچنین هزینههای صورتگرفته در این شبكه در جدول  1قابل مشاهدهاست.

شناسایی موضوع
اولویتدار برای
تشكیل شبكة سرامدی

بررسی قابلیتهای كشور اعم
از نیروی انسانی ،امكانات و
تجهیزات و بازار مناسب

تشكیل شبكة سرامدی
در موضوع اولویتدار

تعیین مدیر شبكة سرامدی

بلی

آیا امكان تشكیل
شبكة سرامدی
وجود دارد؟

خیر
تشکیل نشدن
شبكة سرامدی

نمودار .1الگوریتم تشكیل شبكههای سرامدی
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ساخت و بهرهبرداری
از سایت اینترنتی
شبكة سرامدی فلزات
نانوساختار

تصمیم برای
تشكیل شبكة
سرامدی فلزات
نانوساختار

تهیه و تصویب آییننامة
تشكیل شبكة سرامدی فلزات
نانوساختار
تدوین منشور اخالقی
اعضای شبكه
تهیة سند «رنامه تقسیم
كار و تدوین مأموریتهای
فناورانه شبكة سرامدی
فلزات نانو ساختار»

تهیة گزارش «دادهكاوی
مقاالت و پایاننامههای
حوزة فلزات نانو ساختار»
شناسایی ده پژوهشگر فعال
در حوزة فلزات نانو ساختار
اخذ مصاحبه با ده پژوهشگر فعال و
تهیة گزارش «بررسی توانمندیها
و قابلیتهای ده پژوهشگر فعال در
حوزه فلزات نانوساختار»

به عضویت در آوردن
تعدادی از اعضای هیأت
علمی دانشگاهها در
شبكه

اخذ «برنامه تحقیقاتی»
و «اهداف فناورانه» از
اعضای اصلی شبكه

حمایت از یك محقق
پسادکتری در مسیر
اهداف شبکه

حمایت از چهار پایاننامه
کارشناسی ارشد و دو
رسالة دكتری در مسیر
اهداف شبکه

حمایت از تهیة تجهیزات
آزمایشگاهی مورد نیاز
برای اعضای شبكه

نمودار .2فعالیتهای انجامشده در شبكة سرامدی فلزات نانوساختار
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جدول .5هزینههای صورتگرفته در شبكة سرامدی فلزات نانوساختار
ردیف

عنوان فعالیت

هزینة صرفشده(ریال)

1

تصویب آییننامة تشكیل شبكه و منشور اخالقی اعضای شبكه

-

2

ساخت و بهرهبرداری از سایت اینترنتی شبكة سرامدی فلزات نانوساختار

20,000,000

3

تهیة گزارش «دادهكاوی مقاالت و پایاننامههای حوزة فلزات نانوساختار»

-

4

شناسایی ده پژوهشگر فعال در حوزة فلزات نانوساختار

-

5

تهیة گزارش «بررسی توانمندیها و قابلیتهای ده پژوهشگر فعال در حوزة فلزات نانوساختار»

-

6

تهیة سند «برنامة تقسیم كار و تدوین مأموریتهای فناورانه شبكة سرآمدی فلزات نانوساختار»

-

7

به عضویت در آوردن دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاهها در شبكه

4,000,000

8

اخذ «برنامة تحقیقاتی» و «اهداف فناورانه» از اعضای اصلی شبكه

-

9

حمایت از یك محقق پسادکتری در مسیر اهداف شبکه

20,000,000

10

حمایت از چهار پایاننامه کارشناسی ارشد و دو رسالة دكتری در مسیر اهداف شبکه

72,000,000

11

حمایت از تهیة تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز برای اعضای شبكه

با استفاده از گرنتهای تعلقگرفته

اقدامات آتی:

بهروزرسانی سایت اینترتی شبکة سرامدی فلزات نانوساختار؛
ایجاد سایت اینترتی شبکة سرامدی نانوكامپوزیتها؛
تكمیل اعضای شبكة سرامدی فلزات نانوساختار بهمنظور نیل به اهداف فناورانة شبكه؛
تکميل اعضا در شبكة سرآمدی نانوكامپوزیتها؛
تهیة گزارش «دادهکاویهای مقاالت و پایاننامههای حوزة فلزات نانوساختار در سال »90-89؛
تهیة گزارش «دادهکاویهای مقاالت و پایاننامههای حوزة نانوكامپوزیتها در سال .»90-89
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پیشران علم و فناوری

برنامـه15

ارتقای كیفیت و هدفمندی دورههای آموزشی
تحصیالت تكمیلی و سایر دورههای آموزشی فناورینانو
ستاد با اجرای این برنامه ،در نظر دارد تا کیفیت دورههای آموزشی فناورینانو را ارتقا دهد .در این برنامه ،ساز و كارهای زیر برنامهریزی شدهاست:
تعیین حوزة تمركز در پایاننامههای دانشجویان رشتههای فناورینانو؛
طراحی و اجرای دورههای آموزشی با مشاركت شریك صنعتی؛
کمک به برگزاری دورههایی با مشاركت مراكز كشورهای دارای قابلیت علمی و فناوری باالتر؛
ارتقای کیفیت برگزاری همایشها و كارگاههای آموزشی فناورینانو.

 -1-15حمایت از برگزاری همایش و کارگاههای آموزشی فناورینانو

س��تاد از مؤسس��ات و س��ازمانهایی که اقدام به برگزاری هر گونه همایش را اعم از کنگره ،کارگاههای داخلی و یا بینالمللی نمایند،
حمایت میکند .نحوة حمایتها كام ً
ال در آییننامة حمایتهای تشویقی مندرج در سایت ستاد آمدهاست.
تعداد درخواست
تعداد پذیرفتهشدگان
مبلغ حمایت پرداختی

 17کنگره و کارگاه آموزشی
 17کنگره و کارگاه آموزشی
 1,070,200,000ریال

جدول .6عنوان همایشها و میزان حمایتهای تخصیصیافته
ردیف

عنوان همایش و کارگاه

2

سومین همایش کاربرد نانوتکنولوژی در پزشکی و علوم زیستی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

4

5

اولین کارگاه سراسری نانوبیوتکنولوژی و کاربرد آن در طراحی دارو
چهارمین کنفرانس ملی خأل ایران

دانشگاه تبریز

6

دومین کنفرانس بینالمللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار

7

هجدهمین همایش ساالنه بینالمللی مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
دانشگاه تهران

9

دومین همایش ملی نانومواد و نانوتکنولوژی

دانشگاه صنعتی شریف

سومین کنفرانس نانوساختارها

دانشگاه آزاد واحد نجفآباد

پردیس بین الملل واحد کیش

264,200,000

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

50,000,000

1

3

8

سومین کنفرانس و کارگاه ریاضی -شیمی
چهارمین کنفرانس کنترل ریلیز ایران

دانشگاه تربیت مدرس

28,000,000

50,000,000

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

58,000,000

دانشگاه صنعتی اصفهان

25,000,000

38,000,000

100,000,000
42,000,000

50,000,000

10

کارگاه تخصصی فناورینانو

12

کارگاه مدلسازی ،طراحی و کاربرد زیستمواد نانو متخلخل

13

دوازدهمین همایش بین المللی علوم دارویی ایران

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و
زیستفناوری

15

سومین کنگره آزمایشگاه و بالین بیماریهای کودکان
سومین همایش بینالمللی علوم و فناورینانو

تاالر امام بیمارستان امامخمینی (ره)

50,000,000

همایش کاربردهای فناورینانو و توسعه صنعتی

دانشگاه بینالمللی امامخمینی (ره)

60,000,000

11

14

16

17

دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران

چهاردهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران
مبلغ کل
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محل برگزاری

مبالغ پرداختشده (ریال)

دانشگاه تهران

دانشگاه علومپزشکی زنجان
دانشگاه شیراز

انجمن شیمی ایران (کیش)

25,000,000

30,000,000
50,000,000
100,000,000
50,000,000

1,070,200,000

گزارش عملکرد اجرای «سند راهبرد آینده»در سال 1389

خـالصـه

حمایتهای تشویقی ستاد ویژه توسعه فناورینانو در یک نگاه
برنامهی حمایت تش��ویقی از فعالیتهای علمی و پژوهش��ی فناورینانو از اسفندماه  1383آغاز و تاکنون با پرداخت بیش از ده میلیارد
ریال به افراد مختلف در حال انجام اس��ت .این س��تاد با توجه به روند صعودی درخواس��تها در س��الهای گذشته و با تالش برای بهتر
شدن روند اجرایی این فعالیت ،سیستمهای آنالین دریافت و داوری مدارک را به اجرا گذاردهاست .در سال 1389بیش از  7600مدرک
را داوری کرده و بیش از  5400مدرک را تأیید و پذیرفتهاست و به بیش از  5400نفر از محققان مبلغی بیش از  43میلیارد ریال حمایت
تشویقی پرداخت کردهاست.
جدول .7فهرستی از حمایتهای تشویقی پرداختشده در سال 1389
نوع حمایت

تعداد(نفر)

مبلغ

پروپوزال و پایاننامهی کارشناسی ارشد (دانشجو و استاد راهنما)

3525

17,125,000,000

مقالهی ISI

849

12,726,000,000

پروپوزال و پایاننامه دکتری (دانشجو و استاد راهنما)

695

9,774,000,000

ارائه مقاله در کنگرههای خارج از کشور

216

1,480,500,000

مقالهی علمی -پژوهشی داخلی(فارسی و انگلیسی)

74

366,000,000

طرح انکوباتور

2

160,000,000

برگزاری کنگره و کارگاه آموزشی

17

1,070,200,000

همایش دانشجویی فناورینانو

3

680,000,000

مأموریت فناورینانو

1

15,000,000

ثبت اختراع

14

420,000,000

چاپ کتاب فناورینانو

18

220,000,000

کل

5,414

44.036.700.000

جدول  .8مقایسهای بین تعداد مدارک پذیرفتهشده در سالهای مختلف در برنامهی حمایت تشویقی از تحقیقات
ردیف

عنوان حمایت

1385

1386

1387

1388

1389

1

پروپوزال و پایاننامهی ارشد

335

1001

1224

2258

2738

2

پروپوزال و پایاننامهی دکتری

40

187

227

457

524

3

مقاله ISI

117

482

552

1291

1713

4

ارائه مقاله در کنگرههای خارج از کشور

78

116

138

263

316

5

چاپ مقاله علمی -پژوهشی

13

23

18

58

113

6

طرح درس فناورینانو

16

22

7

چاپ کتاب (تألیف ،ترجمه و گردآوری)

7

11

از موارد مشمول
از موارد مشمول حمایت
حمایت خارج شدهاست
خارج شدهاست
14

18

24
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ردیف

عنوان حمایت

1385

1386

1387

1388

1389

8

مأموریت فناورینانو

2

6

3

3

1

9

ثبت اختراع فناورینانو

0

6

0

8

7

10

سفر استادان برای ارزیابی عملکرد دانشجویان

0

1

1

1

0

11

برگزاری همایش و کارگاههای فناورینانو

7

10

5

11

17

615

1865

2182

4367

5453

تعداد کل

تعداد مدارک پذیرفتهشده در سالهای مختلف

مبالغ حمایتهای پرداختشده در سالهای مختلف (میلیارد ریال)
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فصلچهارم

انتقال و انتشار فناوری

انتقال و انتشار فناوري
حمايت از نهادهاي واسط در انتقال و انتشار فناوري با هدف پيگيري انتقال و انتشار فناورينانو به صنایع کشور و انعقاد قراردادهاي
انتقال فناوري صورت میگیرد .انتقال و انتشار به لحاظ مفهومی در دو جهت عمده توسعه فناوریهای نانو (فشار تکنولوژی) و ترغیب
صنایع موجود برای بهکارگیری فناورینانو (کشش بازار) مفهومسازی میشود .برنامههای این سرفصل به شرح زیر است:
جدول .1موضوع و عنوان برنامههای سرفصل انتقال و انتشار فناوری
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شماره برنامه

موضوع برنامه

عنوان برنامه

16

مراكز رشد

حمايت از جذب شركتهاي نوپاي فناوري نانو در مراكز رشد

17

پایش فناوری و صنعت

ايجاد ساز وكار شناخت دائمي فرصتهاي فناوري ،صنعت و
بازار و معرفي به حوزههاي ذيربط

18

اشاعه در صنعت

حمايت و برنامهريزي براي به كارگيري فناوري نانو در صنايع
موجود كشور

19

انتقال و جذب فناوري

حمايت از انتقال و جذب فناوريهاي نانو توسط بنگاهها

20

نهادهاي انتقال و انتشار

حمايت از ايجاد و توسعه نهادهاي واسط در انتقال و انتشار
فناوري

21

رفع نيازهاي ملي با فناورینانو

ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي كشور در به كارگيري
فناوري نانو در رفع نيازها و مشكالت كشور

22

حمايت از سرمايهگذاران

حمايت از سرمايهگذاريهاي خطرپذير در فناورينانو

گزارش عملکرد اجرای «سند راهبرد آینده»در سال 1389

برنامـه16

حمایت از جذب شركتهای نوپای فناورینانو در مراكز رشد
س��تاد ویژة توس��عة فناورینانو ،در مسیر تجاریس��ازی یافتههای پژوهشی و توسعة ش��ركتهای دانشبنیان در حوزة نانو ،از مراكز
رش��د حمایت كرده اس��ت ،این طرح حمایتی از س��ال  1387آغاز شد و در سال  1389نیز ادامه یافت .همچنین ستاد برای تسریع فرایند
تجاریسازی یافتههای پژوهشی و تشویق فنآفرینان در حوزة نانو ،عالوه بر حمایت از مراکز رشد ،به ارزیابی آنها میپردازد .در ادامه،
فعالیتها و دستاوردهای ستاد در حمایت از مراکز رشد تشریح میشود.

 -1-16مراکز رشد حمایتشده

طرح حمایت از مراكز رش��د طبق «روش اجرایی طرح حمایتی س��تاد ویژة توس��عة فناورینانو از مراكز رشد» و از طریق مراكز رشد،
منجر به توسعة واحدهای فناور نوپا در حوزة فناورینانو خواهد شد .در این طرح ،مراكز رشد و واحدهای فناور مستق ً
ال ،حمایت و ارزیابی
شده ،امید است زیربنایی در ایجاد شركتهای بزرگ و سودده در این حوزه شوند.

حمایت از متقاضیان پس از انجام مراحل زیر خواهد بود:
 .1جذب در یكی از مراكز رشد واحدهای فناوری در كشور؛
 .2تكمیل فرم درخواست بررسی ایدة تولید مواد و محصوالت نانو و ارائة آن به مركز رشد؛
 .3ارزیابی و داوری ایده در مركز رشد؛
 .4در صورت تأیید ایده در مركز رشد ،الزم است درخواست متقاضی ،فرم داوری و كلیة مستندات علمی و فنی دال بر معرفی و تأیید
ایده بههمراه نامة مركز رشد به شركت كارآفرینی و فناوری ایران (كفا) ارسال شود؛
 .5درخواست واصله ،در بخش بررسی ایدههای تولید مواد و محصوالت نانو شركت كفا رسیدگی و درصورت تأیید به صندوق توسعة
فناوریهای نوین ارسال خواهد شد؛
 .6صندوق توسعة فناوریهای نوین ،پس از دریافت اطالعات واصله ،نسبت به انعقاد قرارداد با مركز رشد اقدام خواهد كرد؛
 .7صندوق توسعة فناوریهای نوین ،روند انجام هزینة حمایتی و اسناد آن را بررسی خواهد كرد؛
خروج موفق خواهد بود.
 .8حمایتهای بعدی در صورت موفقیت متقاضی ،و طبق آییننامة
ِ
در نمودار زیر شرکتهای مستقر در مراکز رشد که در سال  1389مورد حمایت قرار گرفتهاند ،ارائه گردیدهاست.
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انتقال و انتشار فناوري
نمودار  .1مراکز رشد مورد حمایت و تعداد شرکتهای مستقر در آنها

 -2-16فعالیت صنعتی واحدهای مورد حمایت

طبق تقسیمبندی انجامشده ،حوزههای صنعتی شرکتهای مورد حمایت در جدول زیر فهرست شدهاست.

نمودار  .2تقسیمبندی تعداد شرکتهای مورد حمایت در حوزههای مختلف صنعتی
80
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جدول .2اسامی شرکتهای حمایتشدة مراکز رشد در سال 1389
ردیف

نام شرکت

نوع فعالیت

مرکز رشد مستقر

1

تولید نانوکامپوزیت پلیاتیلن قابل شبکهای شدن مناسب برای
فناوری آمیزههای پیشرفته
تولید مخازن نگهداری آب

مرکز رشد واحدهای فناور پلیمر

2

آنیل بسپار آریا

تهیه نانوروکشهای شفاف با مقاومت خش و خراش و مقاومت
خوردگی باال

مرکز رشد واحدهای فناور پلیمر

3

فراپلیمر هستی

نانوکامپوزیت پلیاتیلن ،نفتالین و PET

مرکز رشد واحدهای فناور پلیمر

4

آرا پلیمر نگین فنآور

کمک فرایند نانویی (افزودنی مورد استفاده در صنایع پلیمری)

مرکز رشد واحدهای فناور پلیمر

5

نانومواد افق شرق
(نانوتکنیکال)

ابرعایق حرارتی ،برودتی و صوتی

مرکز رشد واحدهای فناور صنایع رنگ

6

گزلین طب

تهیه و ساخت نانو لوله از پپتید حلقوی با مصارف دارویی برای
تولید انسولین خوراکی

مرکز رشد پارک دانشگاه تهران

7

آنزان شیمی ماندگار

سنجش بتاهیدروکسی بوتیریک اسید با استفاده از ذرات
نانونقره

مرکز رشد و پارک دانشگاه تهران

8

به اندیشان کیمیا ژاو

نانوکربن

مرکز رشد و پارک دانشگاه تهران

9

زیستپژوهان خاورمیانه

استفاده از نانوذرات بهمنظور خنثیسازی گاز اتیلن و
میکروارگانیسمهای بیماریزا برای نگهداری از میوهها

مرکز رشد و پارک دانشگاه تهران

10

نفیر پژوه یزد

تثبیت زئولیت روی پارچه

مرکز رشد پارک علم و فناوری یزد

11

نانو نساج کویر یزد

بررسی ویژگی خود تمیزشوندگی دیاکسید تیتانیوم

مرکز رشد پارک علم و فناوری یزد

12

بوم اندیشان اراک

غشای نانوسرامیکی کامپوزیتی

مرکز رشد پارک علم و فناوری یزد

13

فناورینانو پزشکی ایلیا

نانوذرات  PLGAتولیدی با روش الکترواسپری

مرکز رشد دانشگاه شریف

14

طراحی و مهندسی فناوران
پلیمر امیرکبیر

کفی کفش تولیدی با فناورینانو

مرکز رشد دانشگاه امیرکبیر

15

ققنوس خراسان شمالی

طراحی و ساخت نرمافزار سهبعدی مدلسازی نانوساختارها

مرکز رشد پارک علم و فناوری خراسان

16

نانو پوشش فیبر

نانوفیبرهای میكرو استخراج بر پایهی نانوساختارهای سهبعدی

مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی

17

پردیس هوا رایحه

گلست و عطرینه

مرکز رشد فراورده های دارویی علوم
پزشکی مشهد

18

پیامآوران هوای پاک

فیلتر هوشمند نانولولهی کربنی جاذب آالیندههای هیدروکربنی

مرکز رشد دانشگاه شهرکرد
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 -3-16ارزیابی مراکز رشد

در این برنامه ،مراکز رشد در مسیر تعامل خود با ستاد ،ارزیابی میشوند؛ شاخصهای این ارزیابی در جدول زیر ارائه شدهاست.
بهمنظور س��نجش ش��اخصهای فوق ،بانک اطالعاتی برای ورود اطالعات مربوط به هر ش��اخص ،در اختیار مراکز رش��د قرار داده
شدهاست .میزان عملكرد مراكز رشد در دو بعد عملكرد در مسیر وظایف اختصاصی و وظایف عمومی ارزیابی میشود .آنچه در این روش
مورد نظر است ،شاخصهای اختصاصی مشروح در جدول زیر هستند كه برای ستاد اهمیت راهبردی دارند.
جدول .3شاخصهای ارزیابی عملکرد مراکز رشد در جشنوارة پنجم
ردیف

عنوان

امتیاز

1

تعداد واحدهای فناور جذبشده بهوسیلة مركز رشد که دارای تأییدمقیاس میباشند

به ازای هر واحد  5امتیاز

2

تعداد واحدهای فناور جذبشده بهوسیلة مركز رشد در سال 89که دارای پرونده در واحد
تأییدمقیاس هستند

به ازای هر واحد  10امتیاز

3

تعداد واحدهای فناور جذبشده بهوسیلة مركز رشد در سال89که دارای پرونده در واحد
تأییدمقیاس کفا نیستند

به ازای هر واحد  2امتیاز

4

میزان حمایت مالی(مشاورهای ،خدمات آزمایشگاهی ،خرید رایانه و شرکت در نمایشگاهها) از
واحدهای فناور

هر ده میلیون ریال در سال 2

5

تعداد دورههای آموزشی فناورینانو برگزارشدهی مربوط به فناور

هر دوره 3

6

میزان جذب سرمایة خارج از مراكز رشد

هر صد میلیون ریال  1امتیاز

7

تعداد شركتهای نانویی موفق خارجشده از مركز رشد

هر شرکت 50

8

میزان فروش هستههای فناور

هر پنجاه میلیون ریال  1امتیاز

9

فضای کارگاهی

هر  100متر مربع سه امتیاز
جمع امتیاز

برطبق سنوات گذشته ،در جشنوارة پنجم (جشنوارة برترینهای
فناورینانو) ،یازده مرکز رشد مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج
رتبهبندی آنها در جدول شماره  3ارائه شده است.
جای��زة اختصاصیافت��ه به پارک فناوری و مرکز رش��د برتر،
 5س��کة بهار آزادی بود که در جش��نوارة پنجم به مرکز رش��د
واحدهای فناور پلیمر تخصیص یافت.
بررس��ی نتایج ارزیابی مراکز رشد ،نشاندهندة افزایش تعداد
مراکز رش��د امتیازدهیش��ده در جش��نوارة پنجم در مقایس��ه با
جش��نوارههای قبل اس��ت؛ در این دوره ،جذب شرکتها نسبت
ب��ه دورة قبل تغییر قابل توجهی نداش��ت .مرکز رش��د پلیمر در
جش��نوارة فعلی نس��بت به س��ال قبل ،واحد بیش��تری را جذب
كردهاست.
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جدول  .4رتبهبندی مراکز رشد در جشنوارة پنجم
نوع شاخص

شاخصهای تعامل با ستاد

شاخصهای ارزیابی عملکرد

نام مرکز رشد

تعداد واحدهای فناور جذبشده بهوسیلة مركز رشد که دارای
تأییدمقیاس میباشند

مرکز رشد پارک علم و
فناوری استان خراسان

0

20

2

0

0

1

0

0

0

0

5

0

5

33

مرکز رشد سازمان
پژوهشهای علمی و
صنعتی ایران

5

0

0

23

0

0

0

0

4.56

0

0

0

0

32.56

مرکز رشد پارک علم و
فناوری استان گیالن

0

0

0

0.5

0 3.28 0

20

0

0

0

0

0

23.78

مرکز رشد شهرک علمی
و تحقیقاتی اصفهان

10

10

2

*

0

0

0

3

5

2.5

0

-

تعداد واحدهای فناور جذبشده بهوسیلة مركز رشد در سال 88
که دارای پرونده در واحد تأییدمقیاس هستند

تعداد واحدهای فناور جذبشده بهوسیلة مركز رشد در سال88
که دارای پرونده در واحد تأییدمقیاس کفا نیستند

میزان حمایت مالی(مشاورهای ،خدمات آزمایشگاهی ،خرید
رایانه و شرکت در نمایشگاهها) از واحدهای فناور

مرکز رشد پارک علم و
فناوری دانشگاه تهران

10

10

0

10

3

0

0

0.25

1.5

0

5

2.5

5

47.25

تعداد دورههای آموزشی فناورینانو برگزارشده مربوط به فناور

مرکز رشد پارک علم و
فناوری استان سمنان

0

30

6

0

0

0

0

0

0

9

5

0

0

50

0

میزان جذب سرمایة خارج از مراكز رشد

مرکز رشد واحدهای
فناور دانشگاه امیرکبیر

5

10

0

24.9

3

0

0

0

0

3

5

0

0

50.9

*

تعداد شركتهای نانویی موفق خارجشده از مركز رشد

مرکز رشد لوازم و
تجهیزات پزشکی

5

0

0

16

3

0

0

28.6

0

3

5

2.5

0

63.1

میزان فروش هستههای فناور

مرکز رشد واحدهای
فناور دانشگاه شریف

15

10

0

49.46

0

0

50

32

0

3

5

2.5

0

166.96

فضای کارگاهی

مرکز رشد واحدهای
فناور صنایع رنگ

0

10

2

0 25.86 3 109.45

132.52

27

3

5

5

5

327.83

تعداد فرمهای ارسالی تکمیلشده بهوسیله مرکز

معرفی کارشناس مطلع و تاماالختیار بهعنوان رابط و همکار
فعال با ستاد

ارائهی گزارش عملکرد در پایان شهریورماه و بهمنماه هر سال

شرکت در جشنوارهی فناورینانو 88

مجموع

مرکز رشد واحدهای
فناوری پلیمر

15

50

0

98.23

0 7.4 6

3 15.51 119.5

5

5

5

329.64
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برنامـه18

حمایت و برنامهریزی برای
به كارگیری فناورینانو در صنایع موجود كشور
در این برنامه حوزههای مختلف صنعتی مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت و ش��رکتها و فناوریهایی تجاری شده و یا در حال توسعه
معرفی شده و چگونگی و میزان حمایت ستاد مشخص گردیده است.
ردیف

حوزه صنعتی

تعداد شرکت

1

کامپوزیت و پلیمر

2

2

رنگ و رزین

2

3

نفت ،انرژی و صنایع وابسته

2

4

ساختمان

2

5

خودرو

2

6

مواد شیمیایی و شوینده

1

7

کشاورزی ،غذایی و بسته بندی

1

8

پزشکی و بهداشت

3

9

نساجی

2

نوع محصول

وضعیت کنونی محصول

لولههای بیصدای انتقال آب

تجاری شده

سطلهای زباله ضد بو و مقاوم به شعله

بازاریابی

رنگهای مقاوم ترافیکی

تجاری شده

رنگ عایق ساختمانی

تجاری شده

فیلترهای تصفیه هوای نیروگاهی

مراحل اولیه تولید صنعتی

عایقهای حرارتی بر پایه آئروژل

سرمایهگذاری

انواع بتن و سیمان نانویی

توسعه محصول

نانو افزودنیهای مصالح ساختمان

توسعه محصول

پنجرههای دو جداره  Low-eو ضد کثیفی

بازارسنجی

انواع قطعات نانو کامپوزیت

توسعه محصول در قالب طرح

انواع روکش نانویی

تجاری شده

رینگ پیستون اصالح شده

توسعه محصول

پودر رختشویی

تکمیل استاندارد

مایع ظرفشویی

تکمیل استاندارد

مایع شیشه پاککن

تکمیل استاندارد

ظروف بستهبندی آنتیباکتریال

تجاری شده

فیلمهای پلیمری بستهبندی تکالیه

توسعه محصول

تولید پلیمرهای نانوحفره برای جذب انتخابی
اریترومایسین

توسعه محصول

تولید نانوساختارهای هیدروکسی آپاتیت و
ایمپلنتهای ارتوپدی

توسعه محصول

تولید ابزارهای جراحی با خواص مقاوم به
زنگزدگی و ضدکثیفی

توسعه محصول

نخهای نایلونی آنتیباکتریال

تجاری شده

منسوجات ضد لک و آب با دوام باال

بهبود کیفیت محصول
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 -1-18صنعت کامپوزیت و پلیمر
 -1-1-18تولید لولههای بیصدای فاضالب بر پایه فناورینانو
دارنده فناوری :شرکت پارسا پلیمر شریف
متقاضی فناوری :گروه صنعتی وحید
اقدامات ستاد:

در س��ال  1386گروه صنعتی وحید ،وارد کننده متقاضی دانش فنی
تولید لولههای مذکور بود .اطالعات اولیه این ش��رکت نشان میداد که
فرموالسیون لولههای بیصدای فاضالب بر پایه فناورینانو است.
پس از بررس��ی ش��رکتها و توانمندی ه��ای تحقیقاتی موجود در
دانش��گاهها و پژوهش��گاهها در ستاد ،شرکت پارس��ا پلیمر شریف به
عنوان فناور به گروه صنعتی وحید معرفی گردید.
تولید دانش فنی در قالب یک پروپزال از سوی شرکت پارسا پلیمر
ش��ریف ارائه ش��د که پس از بررس��ی و نظرات کارشناس��ان و افراد
متخصص اجرایی ،قرارداد هم��کاری با گروه وحید و با حمایت مالی
ستاد (در مرحله اول بهصورت وام) صورت گرفت.
نمونه های اولیه تا رس��یدن به فرمول بهینه و انجام تس��ت های
مکانیکی صورت گرفت و در نهایت پس از  12ماه ،تست های انجام
شده طرح مورد تایید ستاد قرار گرفت.
هم اکنون طرح در مرحله تولید انبوه لوله های بی صدا با فناوری داخلی قرار دارد.

هزینههای صرفشده:

در این طرح بالغ بر  75میلیون ریال برای فرایند تحقیق و توسعه محصول هزینه شده است که سهم ستاد مبلغ  378,500,000ریال
و بهصورت وام بودهاس��ت .بعد از مرحله تجاریس��ازی مبلغ  200میلیون ریال به عنوان حمایت تشویقی در اختیار شرکت گروه صنعتی
وحید قرار گرفت.
جمعبندی و نتیجهگیری:

طبق ارزیابی کارشناس��ان کارگروه توس��عه فناوری وتولید از فناوری تولید لولههای بیصدای فاضالب بر پایه فناورینانو و همچنین
خط تولید ،این فناوری بومی بوده و محصول نیز به تولید انبوه رسیده است .با توجه به تحقیقات انجام شده از این فناوری میتوان برای
فضاهایی که توسط قطعات پلی پروپیلن ایزوله میشوند استفاده نمود.

 -2-1-18تولید سطل زباله شهری ضد بو و مقاوم به حریق

یکی از مش��کالت عمده سطل های بزرگ زباله بوی نامطبوع و مشکل بودن تمیز
شوندگی آنها به دلیل ماندگاری طوالنی زبالهدر سطل ها و نشت مایعات از آنهاست .از
این رو ضد بو کردن سطلهای زباله یکی از اولویت های مهم شهرداریها میباشد.
دارنده فناوری :شرکت فناوری آمیزههای پیشرفته
متقاضی فناوری :شرکت پرشین صنعت بهارستان
اقدامات ستاد:

انجام مطالعات رصد فناوری های داخلی در زمینه فناوری های ضد
بو ،آنتی باکتریال ،خود تمیز شونده کردن و ضد حریق کردن پلیمرهای
سنتزی مانند پلی پروپیلن و پلی اتیلن که شامل پروژه های انجام شده
در دانشگاه ،پتنتهای ثبت شده و پروژه های انجام شده در شرکتهای تحقیقاتی که در مراکز رشد و پارکهای فناوری
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مستقر میباشند یا بهصورت مستقل فعالیت میکنند.
برگزاری جلسه با شرکت پرشین صنعت بهارستان و دریافت نظرات و خواستههای شرکت
برگزرای جلسه با چند شرکت دارنده فناوری و بیان صورت مسئله و دریافت نظرات کارشناسان.
هزینههای صرفشده:

در این طرح بالغ بر  920میلیون ریال هزینه ش��ده اس��ت که سهم ستاد مبلغ  480میلیون ریال و بهصورت وام میباشد .در صورتیکه
محصول مذکور تولید انبوه برسد  50در صد مبلغ فوق به عنوان پاداش برای شرکت پرشین صنعت در نظر گرفته می شود.
ارزش افزوده طرح:

به دلیل گس��ترش شهرنش��ینی در ایران و افزایش نیاز به وجود سیستم های جمع آوری زباله استفاده از این سطلها ،همواره در حال
گس��ترش میباش��د .میزان مصرف این س��طلها برای شهر تهران ساالنه در حدود  50هزار عدد میباش��د و به طور نسبی برای کشور
میتوان بالغ بر  200هزار عدد در نظر گرفت.
جمعبندی و نتیجهگیری:

پیرو مطالعات انجام ش��ده توس��ط در س��تاد ،تعداد زیادی پایان نامه در داخل کش��ور در ارتباط با نیاز ش��رکت فوق انجام شده است.
همچنین شرکت فناوری آمیزههای پیشرفته اعالم کرد که فناوری الزم در اختیار این شرکت میباشد .در حال حاضر همکاری بین دو
آغاز گردیده و ستاد نیز حمایتهای خود را اجرایی نموده است.

 -2-18صنعت نساجی
 -1-2-18تولید نخهای  POYنایلونی آنتیباکتریال با استفاده از نانوذرات

ارائهدهندة محصول :شرکت تهران زرنخ
مجموع��ة تولیدی تهران تک نخ و تهران زرنخ در س��ال  1384با هدف تولید انواع
نخهای  POYنایلونی و پلیاستری فعالیت خود را آغاز نمود .در این مجموعة تولیدی،
از مواد اولیة پلیآمید و پلیاس��تر بهصورت گرانول برای تولید انواع گرید نخ اس��تفاده
میشود .بازار مصرف نخهای نایلونی در انواع لباسهای زیر و جوراب ،و زمینة مصرف
نخهای پلیاستر در انواع لباسهای اداری و پیراهن و سایر منسوجات میباشد.
فرایند تولید:

در تولید نخهای نایلونی و پلیاستری چندین فرایند ،به شرح زیر ،انجام میشود:
تهیة فرموالسیون مناسب مواد اولیه
در ای��ن مرحل��ه گرانولهای مواد اولیه با مس��تربچهای مورد نظر ،ش��امل مس��تربچها رنگ��ی و آنتیباکتریال مخلوط
میشوند.
فرایند تولید فیالمنت
مواد اولیه بعد از ذوب و همگن ش��دن با فش��ار از منافذ خیلی باریک عبور کرده ،و تبدیل به فیالمنت میش��وند .در این
مرحله ممکن اس��ت مش��کالتی در حین ذوب ریسی ایجاد ش��ود که یکی از علل آن میتواند گرفتگی منافذ حین ذوب
ریسی باشد .برای تمیز نمودن این منافذ از کورههای با دمای  600تا  700درجة سانتیگراد استفاده میشود.
تولید نخهای  POYنایلون و پلیاستر
با توجه به گرید نخ تولیدی ،از تعداد مش��خصی فیالمنت برای تولید نخ اس��تفاده میشود كه با استفاده از روغن Finish
به یکدیگر چسبیده ،نخ را تشکیل میدهند.
استرچ نمودن نخهای  POYنایلون و پلیاستر
در این مرحله از حالت  POYبه حالت استرچ درآمده ،سپس به شکل کالف درمیآیند.
رنگآمیزی نخها
مرحلة نهایی ،رنگآمیزی انواع نخ نایلون و پلیاستر است كه در این مرحله رنگهای مختلفی به نخ میدهند.
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بازار مصرف نخهای نایلونی و پلیاستری:

نخهای نایلونی در انواع منس��وجاتی كاربرد دارند که برای لباسهای زیر (نظیر زیر پیراهن ،ش��ورت و انواع جوراب و انواع لباسهای
زنانه) اس��تفاده میش��ود و نخهای پلیاستری هم در انواع منس��وجات ،که در لباسهای اداری و انواع پیراهن و شلوار استفاده میشوند،
مصرف میگردد .از نخهای نایلونی بهدلیل داش��تن خواص مکانیکی و نداش��تن اثرات مخرب بر روی بدن ،بیش��تر برای لباسهای زیر
استفاده میشود.
رویکرد شرکت تولیدی زرنخ در تولید محصوالت جدید:

ش��رکت تولیدی زرنخ س��عی دارد با راهبردی مناس��ب بتواند بازار کنونی خود را حفظ كرده ،به توسعة بازار بینالمللی بپردازد .در این
مسیر فعالیتهایی را به شرح زیر در نظر دارد:
صادرات محصول به کشورهای آسیایی و آفریقایی
همینك این ش��رکت محصوالت خود را به کش��ورهایی نظیر چینو زیمباوه صادر نموده و قصد دارد بازار خود را نیز در
این کشورها توسعه دهد.
بهکارگیری فناوریهای نوین در خط تولیدی فعلی
اس��تفاده از فناورینانو و تولید نخهای آنتیباکتریال نایلونی بهوسیلة شرکت زرنخ در حال اجراست و به نظر میرسد كه
طی چند ماه آینده بتواند این محصول را تجاریس��ازی نماید ،همچنین این ش��رکت قصد دارد با استفاده از فناورینانو،
الیاف خنکشوندهای را تولید نماید که این پدیده باعث بهبود کارایی لباسهای زیر میشود.فناوری دیگری که در حال
توسعه است ،تولید انواع نخهای هالو به وسیلة این شرکت است.
جایگزینی مواد اولیة گرانقیمت با مواد اولیة ارزان با خواص مشابه:
گروه  R&Dش��رکت زرنخ با بررس��یهای علمی و فنی در تالش اس��ت تا از مواد اولیة ارزانتری به محصولی با کارایی
مناسب دست یابد .طبق ادعای مدیر کارخانه این فرایند جزو اطالعات محرمانة شرکت میباشد.
محصوالت تولیدی زرنخ بر پایة فناورینانو:

شرکت زرنخ تاکنون ،برای تولید نخهای آنتیباکتریال ،فعالیتهایی را به شرح زیر انجام دادهاست:
بررسی وضعیت محصول آنتیباکتریال در بازار جهانی؛
شناسایی شرکتهای فعال در این زمینه؛
خرید نانومستربچ برای تولید اولیه و تست بازار؛
عقد قرارداد با گروه تحقیقاتی برای بومیسازی فناورینانو و تولید صنعتی محصول؛
تهیة فرموالسیون اولیه و تولید نخ آنتیباکتریال با فناوری داخلی؛
بهینهسازی فرموالسیون.

 -2-2-18ضد آب و لک نمودن فرش ابریشم

فناورینانو میتواند در بهبود کارایی منسوجات و ارتقا و تعدیل کیفیت الیاف مؤثر
باش��د؛ لذا توس��عة مبتنی بر این فناوری ،راهبرد کلیدی برخی از شرکتهای نساجی
برای بقا و رشد در بازار منسوجات است.
اقدامات کارگروه:

انج��ام مطالع��ات رص��د فناوریهای داخل��ی در زمینة ضد آب و
لکسازی منسوجات؛
انجام مطالعات رصد فناوریهای خارجی و مکاتبه با ش��رکتهای
فناوری خارجی و ارائة درخواست.

جمعبندی و نتیجهگیری:

در داخ��ل فن��اوری الزم برای ضد آب و ضد لک کردن پارچه ابریش��م وجود ندارد،از اینرو مقرر گردید تا موضوع به دانش��گاهها و
نخبگان فعال کشور در این حوزه ارائه و از این طریق دانش فنی پایهای ایجاد گردد.
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 -3-18صنعت ساختمان
 -1-3-18تولید نانوسیلیس و نانوالیاف کربنی

فناورینان��و با بهبود خواص مکانیکی و جلوگیری از خوردگی در صنعت س��اختمان،
میتوان��د تحول عظیمی را ایجاد نماید؛ لذا تولید نان��وذرات و مواد اولیة این فناوری در
صنعت ساخت و ساز در داخل کشور ،زمینهساز تحولی بزرگ در آیندة این بخش است.
متقاضی فناوری :ش��رکت صنایع ش��یمی س��اختمان آبادگران ،ش��رکت س��یمان
فیروزکوه.
اقدامات ستاد:

معرفی افراد متخصص در زمینة تولید نانوسیلیس و نانوالیاف کربنی به شرکت مذکور؛
انجام تستهای اولیة موفق بر روی نانوبتنهای تولیدی؛
تکمیل گروه متخصص برای بومیسازی فناوریهای مذکور؛
انجام بررسیهای اولیه برای ایجاد خط تولید انبوه افزودنیهای نانویی الزم.

جمعبندی و نتیجهگیری:

همینك تمرکز اصلی برای تولید انبوه دو محصول زیر ادامه دارد:
تولید نانوسیلیس و بتن بر پایة نانوسیلیس؛
تولید نانوالیاف کربنی و استفاده از آن در بتن ،برای تقویت مکانیکی و فشاری.

 -2-3-18بهکارگیری نانوذرات کربنات کلسیم در چسب و رزین برای افزایش خواص چسب

اس��تفاده از نانوذرات کربنات کلس��یم (به شرط آنکه در ترکیب خوب پخش ش��ود) موجب افزایش استحکام سایشی و کششی رزین
میش��ود .مزیت دیگری که نانوذرات کلس��یم ایجاد میکند ،این اس��ت که اندازة نانومتری ذرات ،باعث افزایش شفافیت چسب یا رزین
میشود ،بهعالوه نانوذرات کلسیم ،بهعنوان یک اکستندر کیفیت چسبندگی و استحکام رزین تولیدی را ارتقا میدهد.
متقاضی فناوری :شرکت فیکاشیمی.
اقدامات ستاد:

دریافت گزارش طرح از شرکت فیکاشیمی؛
بازدید از کارخانة فیکا واقع در  30کیلومتری شهر مشهد؛
دریافت نمونههای چسب و رزین حاوی نانوذرات کربنات کلسیم و نتایج حاصل از آنالیز آنها؛
بررسی درخواست شرکت فیکا مبنی بر دریافت وام برای انجام پروژه.

هزینههای صرفشده:

طبق توافق به عملآمده مقرر شد تامبلغ  180,000,000ریال ،بهعنوان وام ،برای ادامة تحقیقات در نظر گرفته شود.

 -4-18صنعت نفت ،انرژی و صنایع وابسته
 -1-4-18تولید عایق حرارتی با استفاده از نانوساختارهای آئروژل

عایقهای نانوساختار ،نسل جدیدی از عایقهای حرارتی و صوتی به شمار میروند
که با کمک فناورینانو وارد عرصة رقابت با عایقهای حرارتی رایج گشته و هماکنون
از س��وی بسیاری از صنایع مورد توجه و استقبال قرار گرفتهاند .كرد بخش ساختمان
و صنایع نفت و گاز از جمله مهمترین بخشهایی است که این عایقها در آن كاربرد
دارند .بهخصوص اینکه عایق نانوساختار قابلیت استفاده در خانههای قدیمی و از پیش
ساختهشده را بهراحتی دارد.
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دارندة فناوری :مؤسسة بنیان دانشپژوهان
متقاضی فناوری :شرکت نفت و گاز پارس
اقدامات کارگروه:

کارگروه در این مسیر ،اقدام به جذب سرمایهگذار نمودهاست.
عایق نانوساختار با ضخامت  4تا  6میلیمتر ،سبب کاهش اتالف حرارت از  44تا  55درصد در ساختمان میشود که
زمان بازگش��ت هزینة عایقکاری حدود  13ماه برای عایق با ضخامت  4میلیمتر در س��اختمان اس��ت ،همچنین طبق
آمارهای جهانی ،بازار عایقهای نانوس��اختار از  24/8میلیون دالر در س��ال ،2004به مقدار  35/7میلیون دالر در س��ال
 2005افزایش پیدا کردهاست.

جمعبندی و نتیجهگیری:

در زمینة عایقهای حرارتی ،هماكنون چندین شرکت بهصورت تجاری محصوالت خود را عرضه نمودهاند و از بازار خوبی برخوردار بوده،
قابلیت مناسبی را برای رقابت با محصوالت رایج عایق حرارتی دارند .همینك نیز شرکت نفت و گاز پارس متقاضی این محصول میباشد
و مؤسسة بنیان دانشپژوهان برای تولید نیمهصنعتی این محصول از ستاد در خواست حمایت نموده که در حال بررسی است.

 -2-4-18فیلترهای نیروگاهی بر پایة نانوالیاف

فناوری تولید فیلترهای اصالحشده با استفاده از نانوالیاف را شرکت
فن��اوران نانومقیاس ایجاد كرد و توس��عة این فن��اوری با همکاری
مش��ترک این شرکت و ش��رکت تولیدی و صنعتی بهران فیلتر و با
حمایت س��تاد ویژة توسعة فناورینانو ش��کل گرفتهاست .نانوالیاف
كاربردهای زیادی در فیلترهای  Pulse-Cleanبرای جمعآوری گرد
و غبار و فیلتراس��یون انواع سیاالت در وس��ایط نقلیه و ماشینهای
صنعتی و نیروگاهه��ا دارند .از نانوالیافه��ای پلیمری هم در بهبود
توانایی جذب الكتروس��تاتیك ذرات بدون افزایش افت فش��ار ،برای
باال بردن كارایی فیلتر استفاده میشود.
دارندة فناوری :شرکت فناوران نانومقیاس.
متقاضی فناوری :شرکت تولیدی و صنعتی بهران فیلتر.
اقدامات ستاد:

ایجاد ارتباط بین ش��رکت فناوران نانومقیاس و
ش��رکت بهران فیلت��ر برای اس��تفاده از فیلترهای
نیروگاهی؛
پیگیری انجام تستهای مربوط به پوششدهی
کاغذ با نانوالیاف در محل شرکت بهران فیلتر.

هزینههای صرفشده:

هزینههای��ی که کارگروه برای تجاریس��ازی محصول فوق در
نظر گرفتهاست ،شامل هزینههای تست میباشدکه در حدود 140
میلیون ریال بوده ،همچنی��ن کارگروه مبلغ  2000میلیون ریال را
بهص��ورت وام در اختیار ش��رکت بهران فیلتر قرار دادهاس��ت تا از
فناوری فوق در خط تولید خود استفاده نماید.
جمعبندی و نتیجهگیری:

با بهکارگیری فناورینانو کارایی فیلترهای نیروگاهی افزایش یافته که به تبع آن کارایی نیروگاه و میزان تولید برق باال میرود.
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 5-18صنعت خودرو
 -1-5-18تولید رینگ خودرو با پوشش نانوالماس
متقاضی فناوری :شرکت رینگ خودروپارس.
اقدامات ستاد:

انج��ام مطالع��ات رص��د فناوریه��ای داخل��ی در زمین��ة
پوششدهی محصوالت شرکت رینگ خودروپارس؛
انج��ام مطالع��ات رص��د فناوریه��ای خارج��ی و مکاتبه با
شرکتهای فناوری خارجی و ارائة درخواست؛
شناسایی فناوری و ارسال نمونههای اولیه برای پوششدهی
نانوالماس.

 -2-5-18طرح ملی تولید قطعات خودرو بر پایة فناورینانو -همکاری مشترک ستاد با شرکت ایرانخودرو

با توجه به اهمیت صنعت خودرو و کاربرد فناوریهای گوناگون در حوزههایی نظیر الکترونیک ،کامپوزیت ،رنگ ،متالورژی ،انرژی و ذخیرة
آن ،الس��تیک و ،...ستاد ویژة توسعة فناورینانو با همکاری ش��رکتایرانخودرو ،کمیتهای را برای اجرا و راهبری ورود فناورینانو به حوزة
خودرو تشکیل دادهاست .پروژههای در حال اجرا در ایرانخودرو كه ستاد مدیریتشان را بر عهده دارد به شرح زیر است:
استفاده از نانوكامپوزیتهای  PPدر تولید حداقل  ۱قطعه از خودرو؛
استفاده از نانوكامپوزیتهای  ABSدر تولید حداقل  ۱قطعه از خودرو؛
استفاده از نانوپوششهای ضد لك و خود تمیزكننده بر روی حداقل  ۱قطعه از خودرو؛
تولید باك خودروها با استفاده از فناوری آلیاژهای الیهای با هدف دستیابی به استاندارد EURO III؛
بررس��ی امكانپذی��ری ب��اك خودروها ب��ا اس��تفاده از نانوكامپوزیتهای هیبریدی با هدف دس��تیابی به اس��تاندارد
EUROIV؛

جایگزینی لولههای سوخت چند الیه با لولههای تك الیة نانوكامپوزیتی پلیآمیدی؛
استفاده از نانوكامپوزیتهای داخلی  SBRبه جای الستیك وارداتی  ،EPDMدر حداقل  ۱قطعه از خودرو؛
طراحی فرموالسیون قطعات پلیمری ضد الكتریسیته ساكن ) (ESDدر داخل كشور؛
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برنامة آینده:

جایگزینی حداكثری فلزات دارای مراحل پیچیده ساخت با مواد پلیمری مناسب در حداقل  ۱قطعه از خودرو؛
بررسی استفاده از نانو فیلترها در خودرو؛
بررسی استفاده از شیشههای  Low Eو  Self Cleaningدر خودروها؛
بررسی استفاده از نانوروانکارها در خودرو؛
بررسی استفاده از نانومواد در رنگ خودروها؛
بررسی استفاده از نانوکامپوزیتهای پلیآمیدی در قطعات خودرو.
بررس��ی موارد پیش��نهادی به ش��رکتایرانخودرو در مورد طرحهای تولید یا ساخت نمونه محصوالت مرتبط با نانو با
کاربری در حوزة خودرو؛
تعیین و تصویب اولویتها و نیازهای اساسی صنعت خودرو که با فناورینانو قابل رسیدگی میباشند؛
نظارت بر اجرای طرحهای نانویی در حوزة خودرو؛
تأیید شیوة حمایتی الزم برای طرح کاربردی نانو در خودرو برای درخواست حمایت از ستاد؛
پیگیری تجاری شدن طرحهای به نتیجهرسیده در حوزة خودرو.

 -3-5-18طرح تولید مینیبوسهای نانویی -همکاری مشترک با شرکت بهمن دیزل

مینیب��وس بهعن��وان یک وس��یلة نقلی��ة عمومی
از اهمی��ت زی��ادی در حمل و نقل ش��هری برخوردار
اس��ت .یکی از مباحث مهم در خودروسازی ،مصرف
سوخت میباش��د که کلیة خودروسازان در تالشند تا
این ش��اخص را پایین آورند .ش��رکت بهمن دیزل که
باالترین سهم خودروسازی در بازار کامیونت ایران را
دارد ،بهتازگی خط تولید مینیبوس را به مجموعة خود
اضافه کردهاست و با توجه به ابراز عالقة این شرکت
برای بهرهگیری از فناورینانو در محصول جدید خود،
ستاد اقداماتی را به شرح زیر انجام داد:

بازدی��د از کارخان��ه در تاریخ  89/4/15و بررس��ی قس��متهای مختلف خط تولید مینیبوس بهوس��یلة کارشناس��ان
کارگروه؛
تعیین آن دس��ته از بخشهای مختلف مینیبوس که فناورینانو قابل كاربرد در آن اس��ت و فناوری آن نیز در کشور
موجود است؛
مشخص نمودن موضوعات عایقبندی بدنه و آنتیباکتریال کردن سطوح بهعنوان اولویتهای طرح؛
آمادهس��ازی یک دستگاه مینیبوس نانویی بهعنوان پایلوت طرح ،برای ارائه در سومین جشنوارة فناورینانو ،آبان 89
در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران؛
فناوریهای اعمالشده روی مینیبوس:
فعالیته��ای انجامش��ده در حین تولید مینیبوس ،ش��امل عای��ق حرارتی بر بدنة فلزی ،عایق ص��دا و حرارت کردن
محفظة موتور ،عایقهای داخل س��قف ،عایق دیوارة مینیبوس ،آنتیباکتریال کردن دستگیرهها و ضد بو کردن روکش
صندلی ،بهکارگیری فناوری  Low-eبر شیشة جلو و عقب میشود؛
فناوریه��ای مورد اس��تفاده پس از تکمیل خودرو ،ش��امل ضد ل��ک و آب کردن بدنة بیرون��ی ،آنتیباکتریال کردن
روکش سقف و قطعات کامپوزیتی ،ضد لک و آب کردن شیشههای بغل ،جلو و عقب ،ضد لک و باکتری کردن روکش
صندلی میشود.
91

انتقال و انتشار فناوري

هزینههای صرفشده:

در سال  1389مبلغ  15میلیون ریال برای تولید یک دستگاه مینیبوس نانویی بهمنظور ارائه در سومین جشنوارة فناورینانو بهوسیلة
کارگروه به شرکت بهمن دیزل پرداخت شد.
برنامة آینده:

با توجه به اس��تقبال خوبی که از مینیبوس نانویی در س��ومین جش��نوارة فناورینانو به عمل آمد ،مقرر ش��د تا در آینده راهکارهای
صنعتیشدن فناورینانو در مینیبوس طی نشستی با کارشناسان فنی بررسی گردد.

 -6-18صنعت کشاورزی و بستهبندی و صنایع غذایی
 -1-6-18تولید انواع بستهبندی آنتیباکتریال برای جلوگیری از فساد مواد غذایی

گروه تولیدی صنعتسازان در سال  1365فعالیت
خ��ود را با تولی��د (محصوالت پالس��تیکی – فلزی
شیشهای) به متقاضیان آغاز نمودهاست.
یکی از مهمترین اهداف این شرکت ،تولید وسایل
آشپزخانة با کیفیت است .این مجتمع تولیدی همینك
بیش از  100نوع تولید در زمینة لوازم آشپزخانة سبک
(شیش��ه ،پالستیک و فلز) دارد و توانستهاست تنوع و
نوآوری در محصوالت خود ایجاد نماید.
هماکن��ون این مجتم��ع تولیدی در نظ��ر دارد به
کمک فناورینانو محصوالت جدیدی را به بازار عرضه نماید تا بتواند صنعتی پیشگام در این حوزه باشد.
متقاضی فناوری :گروه تولیدی صنعتسازان
اقدامات ستاد:

انجام مطالعات رصد فناوریهای داخلی در زمینة انواع بستهبندی آنتیباکتریال برای جلوگیری از فساد مواد غذایی؛
ارائة اطالعات اولیه در خصوص تولید نانوکامپوزیت پلیپروپیلن؛
معرفی تولیدکنندة نانومستر بچ.

هماكنون نمونههای اولیة آنتی باکتریال ،برای تست به انیستیتوی رازی ارسال شده که در صورت تأیید وارد فاز تولید انبوه خواهد شد.

 -7-18صنایع شیمیایی و مواد شوینده
 -1-7-18تولید پودر رختشویی و مواد نرمکنندة لباس با استفاده از نانوذرات

ش��رکت تولیپرس از فناورینانو در سه محصول
زیر استفاده كردهاست:
 .1پودر رختشویی
 .2مایع ظرفشویی
 .3مایع شیشهشوی
الف .پودر رختشویی

پربورات سدیم ،از جمله موارد الزم در ساختار پودر
رختشویی اس��ت كه از آن در اکس��یدکردن لکهها
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اس��تفاده میش��ود .میزان مصرف این ترکیب حدود  11در صد است .شركت تولیپرس به جای آن ،از پرکربنات سدیم استفاده كرده كه
البته این تركیب نسبت به تركیب اولیه ،پایداری كمتری دارد .از «اوره پراکسید» هم میتوان به جای آن استفاده کرد 1 .تا  2درصد از
اکتیواتور  TEADهم یكی دیگر از مواد الزم در ساخت پودر میباشد.
حداقل دمای مورد نیاز برای اینكه موارد فوق كارایی الزم را پیدا كنند 40،درجة س��انتیگراد اس��ت .همة این مواد با ایجاد اكس��یژن
رادیكالی ،لكهها را میش��ویند .لکههای معدنی در آب قابل حل هس��تند و ش��ویندهها عامل از بینبرندة لکههای آلی به ش��مار میآیند.
ترکیب دیگر مورد نیاز برای س��اخت پودر STPP ،اس��ت که میزان متعارف آن  24درصد میباشد؛ اما تولیپرس كمترین میزان آن یعنی
 8تا  19درصد را استفاده میكند.
همینك شرکت تولیپرس به جای پربورات از نانوذرات اکسید آهن و نوعی آنزیم در سیستم استفاده میكند كه این امر باعث صفر
شدن مصرف  TEADو پربورات سدیم شدهاست .سولفات و یا کربنات سدیم كه نقش الکترولیت را دارد و در بهبود عملكرد سورفکتانت
كمك میكند ،نیز برای پر کردن اضافه می شود .از جمله مزایای این فرمول می توان به موارد زیر اشاره كرد:
افزایش کارایی پودر تا  20درصد؛
صرفهجویی ساالنه  5/2میلیارد تومان برای شركت؛
كاهش  30درصدی قیمت پودر؛
امکان پتنت جهانی.
ب .مایع ظرفشویی

ایران از  ،LABبهعنوان س��ورفکتانت در مایع ظرفش��ویی استفاده میكند و اکتیواتور هم  16درصد از فرمول را تشكیل میدهد .این
نوع ترکیبات گران بوده ،و باعث افزایش قیمت شدهاس��ت .با کاهش  LABقیمت کل کاهش مییابد .بنابراین محصول جدید كه 1/6
میلیارد تومان در سال کاهش هزینه برای تولیپرس دارد.
از نانوسیلیکا با مورفولوژی خاصی استفاده میكند و حدود  50درصد افزایش کارایی ایجاد كردهاست.
ج .مایع شیشهشوی

مایعات شیشهشوی بر روی شیشه لکهگذاری میکند و اکتیواتور آنها غیر یونی است .در فرمول جدید از نانوذرات سیلیکا با مورفولوژی
دیگری و با دوز پایین اس��تفاده شدهاس��ت که خصوصیت ضد مه را ایجاد كرده و لکهگذاری هم ندارد .در ضمن ارزش اقتصادی زیادی
ندارد ،زیرا قیمت  613تومان را برای محصول نهایی به  621تومان میرساند.

 -8-18صنایع پزشکی و بهداشت
 -1-8-18تولید پلیمرهای منقوش شوندة نانوحفره ،بهمنظور جذب انتخابی اریترومایسین
ارائهدهندة محصول :شرکت شفای ساری.

ارائهدهندة فناوری :پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران.
این طرح با درخواس��ت ش��رکت ش��فای س��اری ،بهمنظور تولید انواع کارتریج برای جذب انتخابی اریترومایسین مطرح گردید .گروه
تحقیقاتی این پروژه از پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران است .ستاد با بررسی طرح از شرکت شفای ساری برای تجاریسازی
آن ،حمایت خواهد نمود.

 -2-8-18تولید نانوساختارهای هیدروکسی آپاتیت و ایمپلنتهای ضد باکتری در ترمیم
شکستگیهای ارتوپدی

ارائهدهندة محصول :شرکت پویندگان پزشکی پردیس.
این طرح با درخواست شرکت پویندگان پزشکی پردیس مطرح گردید .به نظر میرسد با توجه به توانمندی این شرکت ستاد میتواند
برای تجاریسازی از آن شرکت ،حمایت نماید.
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برنامـه19

حمایت از انتقال و جذب فناورینانو توسط بنگاهها
هدف از اجرای این برنامه ،حمایت از انتقال و جذب فناوریهای نانو ایجادشده بهوسیلة بنگاههای داخلی یا خارجی است .منظور از انتقال
و جذب فناوری این اس��ت که بنگاه بتواند فناوری مربوط را به گونهای جذب کند که در آینده بتواند تغییراتی در آن ایجاد نماید و بس��ته به
درخواستهای مختلف بازار ،فرآیندهای مربوط را نیز تغییر دهد .راهکارهای پیشبینیشده برای تحقق این برنامه عبارت است از:
حمایت از انتقال فناوری از مراکز توسعة فناوری به بنگاهها؛
حمایت از سرمایهگذاری مشترک شرکتهای داخلی و خارجی؛
تشویق بنگاهها به یادگیری و جذب کامل دانش فنی؛
حمایت از بومیسازی و توسعة فناوریهای جذبشده در بنگاهها.

19ـ1ـ فعالیتهای انجامشده در سال 1389
19ـ1ـ1ـ تهیة طرح تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی فناورینانو و بررسی طرحهای ارائهشده
در این طرح ،لزوم شناسایی پژوهشهای داخلی دارای قابلیت تبدیل به فناوری ،مورد تأکید قرار گرفته است.

19ـ1ـ2ـ شناسایی پژوهشهای داخلی دارای قابلیت تبدیل به فناوری؛

بدین منظور گروه کارشناس��ی در کارگروهی تشکیل شده اس��ت و این گروه درحال شناسایی اینگونه طرحها از میان پایاننامههای
انجام یافته در حوزة فناورینانو و بررسی سوابق و فعالیت افراد متخصص است.
موارد زیر چند نمونه از دستاوردهای برنامه میباشد:
انتقال فناوری کامپوزیتهای خوداطفا و ضد باکتری از دانشگاه تهران به شرکت فناوری آمیزه پیشرفته؛
حمایت از دانشگاه صنعتی بابل برای ساخت دستگاه نیمه صنعتی تولید غشاءهای نانوساختار جهت انتقال به صنعت آب؛
حمایت از شرکت پارساپلیمر شریف برای توسعهی فناورینانو در لولهها انتقال حرارت از کف ساختمان؛
پیگیری و انجام مذاکرات الزم برای انتقال فناوری روکشهای نانو الماس از ش��رکت اوکراینی (س��ینتا) به ش��رکت
رینگ خودروپارس.
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برنامـه21

ایجاد هماهنگی بین دستگاههای كشور در
بهكارگیری فناورینانو برای رفع نیازها و مشكالت كشور
هدف این برنامه ایجاد هماهنگی بین دستگاههای کشور در رفع نیازها و مشکالت کشور با استفاده از فناورینانو است .در این برنامة
کارگروه ،س��عی ش��ده تا حد امکان فعالیتها به دس��تگاههای متولی آن در کشور واگذار و یا در غیر این صورت به نهادهای با تجربه در
این امر ،سپرده گردد .مراحل کار در این برنامه مطابق با بندهای زیر خواهد بود.
شناسایی معضالت و مشکالت کالن کشور؛
بررسی سه معضل در هر دوره و اجرای یک پروژه؛
حضور فعال متولی.

 -1-21طرح بررسی عملکرد نانوفیلتراسیون در تصفیة آب تهران
(با هدف حذف آالیندههای مضر از جمله نیترات)
پیشینة طرح:

با توجه به روند رو به رشد استفاده از آب در کالنشهرهایی مثل تهران ،شبکههای فرسودة موجود ،احتمال نشت فاضالب به منابع
آب ش��رب و تأسیس��ات تصفیة آب با عمر  ۵۰سالة فرسوده و ناکارامد ،استفاده از فناوریهای نوین از جمله فناورینانو ضروری به نظر
میرسد؛ لذا با توجه به مستندات موجود از طرحهای قبلی ،طرح بررسی کاربردهای نانوفیلتراسیون برای تصفیة آالیندههای آب شرب از
جمله نیترات ،در مقیاس یک طرح پایلوت نیمهصنعتی و با همکاری شرکت آب و فاضالب تهران در دستور کار قرار گرفت.
هزینة اجرای طرح:

هزینة انجام این طرح  600,000,000ریال (ششصد میلیون ریال) میباشد.

فازبندی طرح:

این طرح در  4فاز و به شرح زیر از دیماه  88عملیاتی شدهاست.
فاز اول :نصب ،راهاندازی و بهرهبرداری واحد نانوفیلتراسیون.
وضعیت :نصب و راهاندازی دس��تگاه و بهرهبرداری اولیه از دس��تگاه نانوفیلتراس��یون در نیمة نخست س��ال  1389با همکاری بخش
خصوصی انجام گردید.
فاز دوم :بررسی عملکرد دستگاه و جمعآوری دادهها.
وضعیت :مرحلة اول فاز دوم طرح که شامل بررسی کارایی دستگاه در تصفیة آب چاه شمارة  7بود ،خاتمه یافته و نتایج آن حاکی از
عملکرد خوب دستگاه نانوفیلتراسیون برای تصفیة آب مناطقی مانند تهران میباشد.
مرحلة دوم این فاز که شامل امکانسنجی و ارزیابی حذف آالیندهها از پساب خروجی دستگاه میباشد ،هنوز شروع نشدهاست.
فاز سوم :مستندسازی.
فاز چهارم :توسعهای.

 -2-21طرح تولید نیمهصنعتی غشاهای نانوفیلتراسیون برای تصفیة آب
اهمیت طرح:

افزایش هزینة حاملهای انرژی و محدود بودن ذخایر تولید این منابع عظیم خدادادی ،ضرورت اس��تفاده از غش��اهای نانوفیلتراسیون
را با نظر به مصرف پایین انرژی در امر جداسازی و تخلیص ،بیش از پیش آشکار نمودهاست.
پیشینة طرح:

نظر به اهمیت موضوع غشا و انحصاری بودن آن برای چند کشور محدود و نیاز گسترده به استفاده از آن در صنایع کشور ،پروژة حمایت از تولید
غشاهای نانوفیلتراسیون با همکاری بخشهای دانشگاهی و پژوهشی کشور در ستاد ویژة توسعة فناورینانو در حال پیگیری است .طرح «تولید
نیمهصنعتی غشاهای نانوفیلتراسیون برای تصفیة آب» با همکاری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و ستاد از سال  1388آغاز گردیدهاست.
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نتیجة این پروژه ،طراحی مفهومی و تفضیلی سامانههای ساخت غشای پایه (اولترافیلتراسیون) و غشای نانوفلیتراسیون خواهد بود که
جزئیات مربوط به ساخت غشای نانوفیلتراسیون اعم از فرموالسیون غشاهای پایه و اصلی و طراحی اجزای سامانههای تولید به تفضیل
بیان و نتایج ،ارزیابی و بررسی خواهد شد.
نانوفیلتراسیون:

نانوفیلتراسیون ،فرایند غشایی جدیدی است که خواص آن بین فرایندهای اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون قرار دارد و در اختالف فشار پایین
( 15-5بار) قابل استفاده میباشد .به علت عمل نمودن در فشار پایین و بازیابی باالتر ،هزینههای عملیاتی و نگهداری این فرایند ،به مواد شیمیایی
نیاز نبوده و پساب تولیدی فشرده و غلیظ میباشد ،لذا هزینة حمل و نقل و دفع آن کمتر است .همچنین به کمک تجهیزات خاص ،غشاها به طور
خودکار تمیز میشود .نکتة حائز اهمیت در مورد نانوفیلترها نسبت به سایر غشاها ،قدرت انتخابگری آنها در حذف یونهاست.
مجری طرح:

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

فازبندی طرح:

شروع :این طرح از مهرماه  1388آغاز شد.
فاز اول :ساخت غشا نانوفیلتراسیون در مقیاس آزمایشگاهی با مورفولوژی و خصوصیات مناسب.
این فاز در  6مرحله انجام گردید.
زمان مورد نیاز برای فاز اول  8ماه پیشبینی شده بود.
وضعیت :خاتمهیافتهاست.
فاز دوم :ساخت غشای نانوفیلتراسیون در مقیاس نیمهصنعتی با کیفیت استاندارد و مناسب ،بهصورت پیوسته و تکرارپذیر.
این فاز در  6مرحله انجام گردید.
زمان مورد نیاز برای فاز دوم  10ماه پیشبینی شده بود.
وضعیت :در حال بررسی عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون تولیدی (مرحلة پایانی) .
بودجة طرح:

بودجة طرح( 1,500,000,000 :یک میلیارد و پانصد میلیون ریال).
فاز اول 600,000,000 :ریال (ششصد میلیون ریال).
وضعیت :کل مبلغ فاز اول پرداخت گردید.
فاز دوم 900,000,000 :ریال (نهصد میلیون ریال).
وضعیت :مبلغ  720,000,000ریال پرداخت گردیدهاست.
وضعیت کلی طرح:

وضعیت فعلی :در حال بررسی عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون تولیدی (مرحلة پایانی).
نمای کلی از بوردکنترل سامانة تولید غشای نانوفیلتراسیون
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 -3-21طرح تثبیت شن و ماسههای روان با استفاده از فناورینانو
اهمیت و ضرورت موضوع:

یکی از مهمترین بالیایی که متأس��فانه در کش��ور به آن توجه چندانی نمیش��ود ،حادثة طوفان گرد و خاک و حرکت ماسههای روان
است .ماسههای روان و طوفان گرد و خاک ،ضمن وارد نمودن خسارات سنگین به اراضی ،تأسیسات زیربنایی و ایجاد انواع ناراحتیهای
جسمی و روانی باعث بروز مشکالتی از قبیل موارد زیر میگردد:
کاهش دید رانندگان و تقلیل ایمنی تردد راهها؛
وقوع تصادفات به علت کاهش دید؛
ایجاد ناراحتیها و بیماریهای تنفسی و بینایی برای عموم مردم بهخصوص کودکان و افراد سالخورده؛
ایجاد خسارتهای تخریبی به تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتری؛
انباشته شدن ماسه بر روی سطح جادهها و قطع عبور و مرور و تخریب سطوح جادهها؛
کاهش سرعت امدادرسانی و حمل و نقل شهری و برونشهری؛
ایجاد آلودگیهای زیستمحیطی و انباشته شدن گرد و خاک در محیطهای مسکونی شهری و روستایی؛
انتقال امالح از سواحل خلیج فارس به اراضی کشاورزی و حاصلخیز و افزایش شوری خاک.
راهحلهای پیشنهادی:

راه حل اساسی
راه حل اساس��ی نیازمند اجرای طرحهای ملی در مقیاس وس��یع و تثبیت مناطق برداشت ماس��ه پس از مطالعات دقیق محدودههای
مؤثر اس��ت که اجرای آن با همکاری تعدادی از دس��تگاههای اجرایی و در قالب طرحهای ملی کالن و درازمدت امکانپذیر اس��ت و به
نظر میرسد ،نیازمند اراده و تصمیم ملی است.
راه حل مؤثر
بهمنظور امکان بهرهبرداری و فعالیت مؤثر و کاهش خطر در مناطق باید ترتیبی اتخاذ نمود تا ماسههای در حال حمل قبل از رسیدن
به مناطق مسكونی و جاده مواصالتی رسوب نماید بدیهی است رسوب این ماسه ها باید به گو نه ای باشد که حتی االمکان در حاشیه
نزدیک به جاده ها و مناطق مسكونی نباشد تا در اثر حمل مجدد ایجاد مشكل ننماید برای دستیابی به این هدف ضروری است حداقل در
محدوده ای از منطقه مورد نظر که تپه های ماسه ای بیشتری تشکیل شده است با ایجاد موانع تلفیقی از قبیل ایجاد کمربند سبز  ،حفر
گودال  ،ایجاد موانع ارتفاعی با فواصل قابل توجهی از جاده و روستا ها نسبت به حرکت و حمل ماسه ها اقدامات الزم به عمل آید.

کاربردهای فناورینانو در تثبیت شنهای روان
خوش��بختانه نتایج آزمایش��گاهی حاکی از تأثیرات خوب برخی از نانوذرات در تثبیت شنهای روان است که این موضوع همچنان در
حال بررس��ی اس��ت ،اما بهمنظور بررسی کارایی و میزان اثرسنجی این نانوذرات در شرایط واقعی طرح تثبیت شنهای روان در مناطقی
از جنوب و جنوب غرب کشور با همکاری بخش خصوصی در حال اجراست.
فازبندی طرح:

فاز اول :مرحلة تولید ،حمل و پاشش نانوذرات تثبیتکننده در مناطق عملیاتی تعیینشده.
فاز دوم :مرحلة بررسی و ارزیابی نتایج حاصل از عملکرد نانوذرات تثبیتکننده در شرایط واقعی.
بودجة طرح:

بودجة مصوب برای کمک به اجرای این طرح  200,000,000ریال میباشد.

زمانبندی طرح:

فاز اول :زمان مورد نیاز برای فاز اول  6ماه پیشبینی شدهاست که بخشی از فاز اول طرح در اسفند  89انجام گردید.
فاز دوم :زمان مورد نیاز برای فاز دوم  12ماه پیشبینی شدهاست.
این طرح از آذرماه  1389شروع شدهاست.
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اجرای طرح پایلوت تثبیت شنهای روان در مناطق دشت عباس و میناب

الف .روستای ابوغریو ،واقع در دشت عباس

در بخشهای جنوبی روستای ابوغریو و در دو طرف جادهای معروف به جادة صدام ،تپههای متعددی از ماسههای روان دیده میشود
كه در زمانهای طوفانی به حركت درآمده ،منش��أ گرد و غبارها و آلودگیهای منطقه میگردد .در روزهای پایانی س��ال  1389بهمنظور
بررس��ی كارایی نانوذرات تثبیتکنندة خاک در تثبیت تپههای ماس��های ،نسبت به آمادهسازی و پاشش بر روی بخشی از تپههای ماسة
جنوب روستای ابوغریو اقداماتی صورت گرفت.
پاشش نانوذرات تثبیتکننده
در تپههای ماسهای جنوب ابوغریو در دشت عباس

آمادهسازی نانوذرات تثبیتکننده
در كارگاهی نزدیك به تپههای ماسهای جنوب ابوغریو

ب .منطقة میناب

میناب یکی از شهرستانهای شرقی استان هرمزگان واقع در جنوب ایران است .پس از اجرای پاشش در منطقة ابوغریو در مرحلهای
دیگر از طرح ،نس��بت به آمادهس��ازی نانوذرات تثبیتکننده در ادارة منابع طبیعی شهرس��تان میناب و پاشش بر روی بخشی از تپههای
ماسهای روستایی واقع در  35كیلومتری شرق شهرستان میناب اقدام گردید.
  كاشت نهال در منطقة در حال تثبیت
در منطقة میناب
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 -4-21طرح کاهش آلودگی هوا با استفاده از فناورینانو در منطقة عسلویه
ضرورت اجرای طرح:

یکی از دالیل اصلی آلودگی ،تعدد مجتمعهای گازی و پتروش��یمی در هر منطقه اس��ت .پاالیشگاههای پتروشیمی منطقة عسلویه به
ناچار مقداری از هیدروکربنها را از طریق مشعلهایش��ان میس��وزانند كه این امر منجر به ورود دود بس��یار تیرهای به هوا میشود .در
پاالیش��گاههای پتروش��یمی نیز نش��ت آمونیاک به رقابت با نش��ت گاز برآمده که تحمل آن به مراتب سختتر از بوی گاز است .گوگرد
یکی دیگر از محصوالت تولیدی اس��ت كه بهعلت س��بکی ،با نس��یمی مالیم ،به راحتی از روی زمین بلند شده ،بهصورت معلق در هوا
میماند و تنفس میشود.

منطقة عس��لویه از یک طرف با دریا و از طرف دیگر با کوه محاصره شدهاس��ت كه این امر خود باعث میش��ود هوا بهراحتی جریان
پیدا نکرده ،آلودگی هوا ،در منطقه باقی بماند .همة این موارد میتواند باعث بروز انواع بیماریها و از جمله بیماریهای تنفس��ی ش��ود.
اجرای طرحهایی با هدف کاهش آلودگی هوا با اس��تفاده از فناوریهای نوین از جمله فناورینانو ،میتواند حداقل تا حد مؤثری آلودگی
هوا را در داخل فضاهای اداری كاهش دهد.
پیشینة طرح:

طرح بررسی کاربردهای فناورینانو برای حذف یا کاهش
آالیندههای هوا ،بهعنوان یکی از طرحهای اولویتدار س��تاد
محسوب میشود .این فناوری یا به طور مستقیم وارد عرصة
حذف آالیندهها میش��ود و یا به شناسایی و اندازهگیری آنها
كمك مینماید .از طرف دیگر این فناوری ممکن اس��ت به
طور غیر مس��تقیم با ایجاد یك تغییر مسیر در فرایند آالینده
یا تغییر ماهیت آن ،س��بب حذف و یا دست كم كاهش حجم
آالیندههای حاصل از آن شود.
طبق این طرح ،از نیمة دوم سال  1389بررسی کاربردهای
فناورینانو در کاهش آلودگی ه��وای داخل فضاهای اداری
منطقة عسلویه ،با همکاری سازمان منطقة ویژة اقتصادی پارس ،در ستاد نانو بهطور جدی در حال پیگیری است.
محل اجرای طرح :منطقة ویژة اقتصادی پارس (عسلویه).

وضعیت طرح :در حال بررسی.
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برنامـه22

حمایت از سرمایهگذاریهای خطرپذیر در فناورینانو
در این برنامه با ایجاد ارتباط با مراکز سرمایهگذاری ،فرصتهای سرمایهگذاری داخلی شناسایی شده و مشوقها و امکانسنجیهای
الزم در اختیار سرمایهگذاران و صندوقهای سرمایهگذاری قرار میگیرد .در سال  89صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران در  29طرح
و مؤسس��ه توس��عه فناوری نخبگان در  4طرح با حمایت س��تاد و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور جمع ًا بالغ بر  20میلیارد ریال
سرمایهگذاری کردهاند.
نام طرح

شرکت مجری

سرمایهگذار مشارکتکننده

میزان کل
سرمایهگذاری
(میلیون ریال)

میزانسرمایهگذاری
سال 89
(میلیونریال)

تولید رنگهای نانویی با
کارایی باال

پیشگامان فناوری آسیا

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

1000

500

بکارگیری نانو زئولیت در
صنایع بستهبندی محصوالت
کشاورزی و غذایی

شرکت نانو فناوری ذرات

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

1000

500

تجاریسازی نانو کود
کالت آهن

شرکت صدور احرار شرق

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

1500

750

تولید دستگاه نانو الیاف

شرکت فناورینانو ساختار آسیا

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

500

500

تولید مواد نانو

شرکت نانو پارس اسپادانا

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

1000

1000

تولید مواد نانو کامپوزیت

شرکت پارسا پلیمر شریف

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

1000

1000

تولید اسپری زعفران

شرکت آیدا نمای نقش جهان

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

500

250

تولید نخهای ضد باکتری

شرکت تهران زرنخ

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

1000

1000

تولید کیت تشخیص
سرطان سینه

شرکت نانو سینا

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

1500

750

ساخت دستگاه
نانو پودرهای فلزی

شرکت پیامآوران نانو فناوری

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

1000

1000

ساخت دستگاههای EPCVD

شرکت حسگرسازان آسیا

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

1000

720

تولید مواد زئولیتی برای
بستهبندی و حفاظت از میوه

شرکت زیستپژوهان خاورمیانه

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

500

250

تولید سطل زباله شهری آنتی
باکتریال ضد بو و ضد حریق

شرکت پرشین صنعت

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

480

480

تولید انواع نانو افزودنیها

شرکت نانو شیمی لوتوس
پاسارگاد

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

200

100

تولید نانو کامپوزیتهای
پیشرفته

شرکت پارساپلیمر شریف

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

1000

1000

گزارش عملکرد اجرای «سند راهبرد آینده»در سال 1389

نام طرح

شرکت مجری

سرمایهگذار مشارکتکننده

میزان کل
سرمایهگذاری
(میلیون ریال)

میزانسرمایهگذاری
سال 89
(میلیونریال)

تولید انواع نانو کلوئید فلزی

شرکت پیامآوران نانو فناوری

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

280

252

طراحی و ساخت  2دستگاه
الکتروفورز مویینه

شرکت فناوران نانو مقیاس

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

460

238

طراحی و ساخت  3دستگاه

شرکت توسعه
حسگرسازان آسیا

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

1800

720

خانم صدیقه مرجانه حجازی

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

2500

1250

طراحی و ساخت  3دستگاه

شرکت تجهیزاتسازان پیشتاز

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

1350

675

طراحی و ساخت  2دستگاه
میکروسکپ نیروی اتمی

شرکت آرا پژوهش

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

1200

300

)(Nano sord

طراحی و ساخت  3دستگاه
Fluoresent molecular
Imagin

DTA-DSC

)(ARA-AFM

طراحی و ساخت یکدستگاه
رسوبنشان شیمیایی از بخار

شرکت پالسما فناور امین

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

600

300

طراحی و ساخت  2دستگاه
میکروسکپ نیروی اتمی

شرکت نانو سیستم پارس

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

1200

480

طراحی و ساخت  10دستگاه
الیهنشان به روش
بخار شیمیایی

آقای محمد جالل فالحی

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

550

220

طراحی و ساخت  4دستگاه
سیستم دیجیتال تصاویر

آقای فرزاد حمدی

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

1600

640

طراحی و ساخت  4دستگاه
اسپاترینگ رومیزی

شرکت پوششهای نانوساختار

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

400

200

طراحی و ساخت  2دستگاه
کروماتوگرافی دو بعدی

شرکت کیمیا شنگرف پارس

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

900

450

طراحی و ساخت یک دستگاه

آقای محمود تبریزچی

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

2500

1250

طراحی و ساخت  3دستگاه
سنترفیوژ

شرکت پژوهان آریاگستر

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

390

156

بازرگانی مواد نانویی

شرکت تأمین نانو ساختار آویژه

مؤسسه توسعه فناوری نخبگان

1200

400

تولید داروی دوسه تاکسل

شرکت نانو تندیس دارو
ایرانیان

مؤسسه توسعه فناوری نخبگان

6000

1135

تولید سیستم مدیریت اطالعات
آزمایشگاهی

شرکت مدیریت فناوران دنا
نفیس

مؤسسه توسعه فناوری نخبگان

4000

1740

بازرگانی محصوالت نانویی

شرکت نواندیشان آریانامور

مؤسسه توسعه فناوری نخبگان

3000

233

)(ESI-tof
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کریدور خدمات فناوری تا بازار

توليد و بازار
آمارهای جهانی نش��ان میدهد که در کش��ورهای صنعتی درصد باالیی از فناوریهای پیشرفته به بازار نمیرسند .از طرف دیگر ،در
اینقبیل از فناوریهای ،مدت رسیدن محصول به بازار طوالنی است و عم ً
ال ارزش نوآوری محصول در زمان تحویل به بازار به حداقل
میرس��د و در زمان عرضه در رقابت با نوآوریهای بازار ،شکس��ت محصوالت قابل پیشبینی اس��ت .رسالت «کریدور خدمات فناوری
تا بازار» کاهش مدت زمان تبدیل فناوری به محصول و ورود آن به بازار اس��ت و تالش میکند با ارائه س��ازمانیافتهی خدمات توسعه
فناوری ،نرخ تجاریس��ازی ایدهها را افزایش داد .كريدور ،س��اختاري براي تكميل حلقههاي مفقود در زنجيرهی «ايده تا بازار» و ارائهی
خدمات تخصصي فناوري به فناوران و ش��ركتهاي دانشبنيان اس��ت که با شناسایی مراحل رشد ایده تا محصول ،زمینه مناسب ارائه
خدمات را در قالب ایس��تگاههایی به عهده دارد .در حال حاضر ش��رکتهای خدمات توسعه فناوری با استقرار در کریدور به ارائه خدمات
توسعه فناوری به فناوران و شرکتهای دانشبنیان میپردازند.
کریدور خدمات فناوری تا بازار در راس��تای تس��ریع فرآیندهای تجاریسازی و افزایش نرخ موفقیت تجاریسازی شکل گرفته است.
این نهاد ،فعالیت خود در سال  89را در دو بخش بيان مینماید:
 .1امور فناوران و شرکتهای دانشبنیان
 .2امور کارگزاران خدمات توسعهی فناوری
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 -1امور فناوران و شرکتهای دانشبنیان

فعالیتهای کریدور در س��ال  1389برای جذب و پذیرش فناوران و ش��رکتهای دانشبنیان و ساماندهی آنها برای ارائهی خدمات
بر چند محور استوار بودهاست:

 -1-1ایجاد بانک اطالعات شرکتها و کارگزاران فعال در حوزهی فناورینانو:

این فعالیت برای  85ش��رکت صنعتی 65 ،ش��رکت مستقر در  15مرکز رشد و همچنین ش��رکتهای ارائهکنندهی خدمات توسعهی
فناوری صورت گرفت .عالوه بر این ،به منظور س��اماندهی ارجاع فناوران و ش��رکتهای دانشبنیان به ایستگاههای مختلف ،نرمافزار
کریدور اصالح گردید .با استفاده از آن ،بانک اطالعاتی شرکتهای فعال در حوزهی فناورینانو تهیه و ساماندهی شد.
تقسیمبندی شركتهای فعال در حوزه فناورینانو
بر حسب زمینه فعالیت و همچنین حوزه صنعتی

 -2-1جذب و پذیرش فناوران و شرکتهای فعال در حوزهی فناورینانو:
اقدامات انجامشده دراین حوزه را میتوان بهصورت زیر بیان کرد:

 -1-2-1ایجاد ساختار شناسایی ،جذب و پذیرش:

بهمنظور افزایش بازده ورودیهای ایس��تگاه نانومقیاس و ارجاع صحیح آنها به س��ایر ایستگاهها ،ساختار پذیرش متقاضیان در کریدور
ایجاد و وضعیت یك شرکت و محصول تولیدی ،همچنین روند پیگیری بررسی آن پیش از پذیرش و ارجاع در ایستگاه نانومقیاس مورد
ارزیابی اولیه قرار میگیرد.
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 -2-2-1بررسی ،ارزیابی و شناخت مشكالت فناوران و شرکتهای دانشبنیان:

طی سال  1389بهمنظور شناسایی ،هدایت و راهبری فناوران و شركتهای دانشبنیان در فرآیند تجاریسازی ،فعالیتهای مختلفی
در قالب جلسات مستمر با نمایندگان شرکت ،جلسات شورای داخلی و شورای فکری با موضوعیت مشکالت شرکتها ،و بازدید از محل
شرکتها صورت گرفت که شرح آن در جدول زیر آمدهاست:
تعداد بازدید از
شرکتها

58

تعداد بازدید از مراکز
رشد و هسته

9

تعداد جلسات برگزارشده
با شرکتها

76

تعداد جلسات شورای فکری و شورای داخلی با
موضوع بررسی وضعیت شرکتها

31

 -3-2-1جذب و پذیرش فناوران و شرکتهای دانشبنیان و تدوین مدل راهبری و راهبری آنها:

در ادامه ،وضعیت متقاضیان خدمات كریدور در سه دستهی شرکتهای صنعتی ،شرکتهای مستقر در مراکز رشد ،فناوران حقیقی و
همچنین فعالیتهای انجامشده در زمینهی تدوین مدل راهبری و هدایت آنها در كریدور بررسی شدهاست.

شرکتهای صنعتی:

در س��ال  ،1389تعداد  26ش��رکت صنعتی با  49محصول در کریدور پذیرش و به ایس��تگاه نانومقیاس ارجاع دادهشد که از این تعداد
 7محصول تا پایان سال موفق به اخذ تأییدیهی نانومقیاس گردید ،همچنین مدل راهبری و هدایت شركتها و سیر مراحل كریدور به
وسیله آنها در قالب مدل الیهای ،به اصالح و بازنگری رسید:

شرکتهای مستقر در مراكز رشد:

طی سال  20 ،1389شرکت مستقر در مراکز رشد در قالب  29محصول مختلف پذیرش و به ایستگاه نانومقیاس ارجاع داده شدند که از
این تعداد  9محصول تا پایان سال موفق به اخذ تأییدیهی نانومقیاس شد .دیگر فعالیتهای این بخش را میتوان بهصورت زیر بیان كرد:
تعیین وضعیت و نیازهای شرکتهای مستقر در مراكز رشد برای ارجاع به ایستگاههای مختلف؛
تدوین آییننامهی خروج شرکتهای موفق؛
مصوبهی حمایت از فناوران و شركتهای واجد شرایط در قالب شركت مستقر در مراكز رشد؛
تدوین آییننامهی گردش کار پذیرش ش��رکتهای مس��تقر در مراكز رش��د از ارجاع به ایستگاه نانومقیاس تا ایستگاه
تسهیالت
برگزاری دوره آموزشی مدیریت کیفیت .ISO 9001-2008
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فناوران حقیقی:

با توجه به رویکرد جامع کریدور در زمینهی تجاریس��ازی فناوری ،جذب فناوران حقیقی و حمایت از آنها در مس��یر تجاریس��ازی
بهعنوان یكی از اهداف كریدور در آیندهی نزدیك مطرح است .در همین مسیر  5فناور در قالب  6طرح در سال  89پذیرش شدند.

تعداد کل شرکتها و فناوران جذب و ارجاع داده شده
به ایستگاه نانومقیاس از ابتدای تأسیس ستاد

 -2امور کارگزاران خدمات توسعهی فناوری
 -1-2ایستگاه نانومقیاس:

فعالیتهای انجامشده بهمنظور اثربخشی خدمات این ایستگاه را که شركت كارآفرینی و فناوری ایران (كفا) بهعنوان کارگزار آن ،در
حال ارائهی خدمات به متقاضیان است ،میتوان در دو بعد ارائه نمود:

 -1-1-2ارجاع و پیگیری روند بررسی:

آمار و وضعیت پروندههای این ایستگاه در سال  89بهصورت زیر است:
کارگزار فعال

تعداد ارجاعات

سهم حمایتی کریدور

تعداد تأییدیههای صادرشده

شرکت کارآفرینی و فنآوری
ایران( کفا)

83

100%

28

 -2-1-2آسیبشناسی روند بررسی ایستگاه نانومقیاس و بهکارگیری راهکارهای اصالحی:

در این مسیر نحوهی ارائهی خدمات به متقاضیان بررسی شد و راهکارهایی اجرایی هم از سوی کارگزار و هم از سوی کریدور(تعیین
مشاور مترولوژی برای شرکتها) شناسایی شده و به اجرا در آمد .در این مسیر با پرداخت  100درصدی هزینههای مشاوره تخصصی،
به دو ش��رکت متقاضی خدمات مش��اوره ارائه شد .بر اس��اس آمارهای موجود ،تعداد تأییدیههای صادرشده برای متقاضیان در سال 89
نسبت به سال قبل ،رشد قابل توجهی داشتهاست.
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آمار صدور تأییدیه نانومقیاس در سه سال گذشته

 -2-2ثبت اختراع:

آمار خدمات ارائهشده به متقاضیان این ایستگاه که سه کارگزار در آن فعال هستند ،در زیر ارائه شدهاست .همچنین بهمنظور آشنایی
شرکتهای فعال در حوزهی فناورینانو ،كارگاه آموزشی دورهی عمومی مفاهیم مالکیت فکری برگزار گردید.
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کارگزاران فعال

تعداد ارجاعات
( براي فايلينگ در ادارات ثبت اختراع آمريكا و اروپا)

شرکت دریچه نوآوران جوان
شرکت ایدهسازان آرین
شرکت ایده کاوشگران میعاد

31

سهم حمايتي کريدور

%80

کارگزار فعال

تعداد ارجاعات

مبلغ قرارداد( میلیون ریال)

سهم حمایتی کريدور

شرکت سنجش فناوری خاورمیانه

10

300

%50
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 -3-2طرح تجاری:

وضعیت ارجاعات انجامشده در این ایستگاه که یک کارگزار در آن فعال است ،در زیر ارائه شدهاست.
تعداد کارگزار فعال

تعداد ارجاعات

حجم ارجاعات تضمینشده برای
کارگزار (میلیون ریال)

سهم حمایتی کریدور

شرکت ایمن نوآوران نانو

10

150

50%

 -4-2مجوز و استاندارد:

وضعیت ارجاعات انجامش��ده در این ایس��تگاه که یک کارگزار در آن فعال اس��ت ،در زیر ارائه شدهاس��ت .همچنین بهمنظور آشنایی
شرکتهای فعال در حوزهی فناورینانو ،کریدور كارگاه آموزشی تبیین مسیر اخذ مجوز محصوالت نانوپزشکی را برگزار کرد.

 -5-2تسهیالت:

تسهیالت اعطایی کریدور ،بهصورت تسهیالت حمایتی در قالب طرح حمایت از شرکتهای مستقر در مراکز رشد و همچنین در قالب
سایر تسهیالت مالی به شرکتها و متقاضیان ارائه میشود و دو کارگزار در حال ارائهی این خدمات به متقاضیان هستند .شرح تسهیالت
اعطایی به شركتهای فعال در حوزهی فناورینانو در جدول زیر ارائه شده است.
تعداد
کارگزار فعال

نوع تسهیالت

تسهیالت در قالب
صندوق توسعه طرح حمایت از
فناورینوین شرکتهای مستقر
در مراکز رشد

صندوق
مالی توسعه
تکنولوژی

مالی

عنوان

حجم واحد تسهیالت تعداد
ارجاع
(ریال)

کل حجم تسهیالت
اعطایی (ریال)

حمایت مرحلهی اول از شركتهای
مستقر در مراکز رشد
( قبل از تأییدیهی نانومقیاس)

10,000,000

18

180,000,000

شركتهای مستقر در مرکز رشد

50,000,000

43

2,150,000,000

200,000,000

1

200,000,000

700,000,000

1

700,000,000

500,000,000

1

500,000,000

تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز
شرکتها
تأمین سرمایه در گردش قرضالحسنه
مورد نیاز شرکتها
جعالهی پیشخرید
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 -6-2وضعیت سایر ایستگاهها:

بهمنظور فعالس��ازی ایس��تگاههای دیگر کریدور با اولویت نیاز شرکتها ،در سال  1389فعالیتهای مختلفی صورت گرفت که شرح
این فعالیتها در هر ایستگاه و آخرین وضعیت هر یک از آنها در جدول زیر ارائه شدهاست:
ایستگاه

تعداد کارگزاران
مورد مذاکره

تعداد تفاهمنامه و
قرارداد منعقدشده

کارگزار و آخرین وضعیت ایستگاه

ارزیابی سطح فناوری

-

-

در حال تدوین مدل ارزیابی

مستندسازی فناوری

-

-

در حال تدوین مدلهای ارائهی خدمات به متقاضیان

رصد فناوری

1

1

در حال تدوین مدلهای ارائهی خدمات به متقاضیان

صندوق ضمانت فناوری

1

-

صندوق توسعه فناوری ایرانیان  -آماده ارائهی
خدمات به متقاضیان

انتقال فناوری

-

-

در حال تدوین مدلهای ارائهی خدمات به متقاضیان

رصد بازار

4

2

آماده ارائهی خدمات به متقاضیان

سرمایهگذاری خطرپذیر

2

-

موسسه توسعه فناوری نخبگان آماده ارائهی خدمات به متقاضیان

مشاوره تولید

2

2

در حال تدوین مدلهای ارائهی خدمات به متقاضیان

خدمات حقوقی

-

-

در حال تدوین مدلهای ارائهی خدمات به متقاضیان

بازاریابی داخلی و بینالمللی

3

2

در حال ارائهی خدمات به متقاضیان و تدوین دیگر مدلهای
ارائهی خدمات به متقاضیان

فصل ششم

سیاستگذاری و ارزیابی

سیاستگذاری و ارزیابی
س��رفصل سياس��تگذاري و ارزيابي ،با توجه به اهميت ارزيابي سياس��تها و نظارت بر اجراي برنامههاي توسعه علم و فناورينانو در
کشور ،بهعنوان یکی از وظایف مبنایی ستاد در سند تکمیلی دوم راهبرد آینده جای گرفت .فراهم آوردن پتانسيل الزم برای بهبود مداوم
و پوياي سياستها و برنامهها در مسیر اهداف كالن ملي ،مأموریت این سرفصل است.
برنامههای سرفصل سیاستگذاری و ارزیابی در سند تکمیلی سوم راهبرد آینده در جدول زیر تشریح شده است.
جدول  .1برنامههای سرفصل سیاستگذاری و ارزیابی
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شمارة برنامه

موضوع برنامه

عنوان برنامه

28

ارزیابی راهبردی

ارزیابی راهبردی جایگاه بینالمللی کشور در علم ،فناوری و صنعت نانو،
برای دستیابی به چشمانداز دهسالة فناورینانو

29

ارزیابی نهادها

ارزیابی و رتبهبندی نهادهای مؤثر در توسعة علم ،فناوری و صنعت نانو
در جهت چشمانداز ،اهداف و برنامههای سند راهبرد آینده

30

ارزیابی برنامهها

نگاشت و ارزیابی اثربخشی و کارایی سیاستها و برنامههای توسعة فناورینانو

31

اولویتگذاری

تدوین و بهروزرسانی اولویتهای ملی علم ،فناوری و صنعت نانو و تالش در بهمنظور
به ثمر رساندن آنها با تسری اولویتها به تمامی برنامهها و نهادها

32

سیاستسازی

کمک به فرایند سیاستسازی و باال بردن قدرت تشخیص و تصمیم در حوزة
فناورینانو برای تسهیل فرآیند سیاستگذاری و اجرای سیاستهای مصوب

33

پایش سرمایههای انسانی

ارزیابی تأمین و بهرهگیری از سرمایههای انسانی فناورینانو
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برنامـه28

ارزیابیراهبردیجایگاهبینالمللیکشور
در علم ،فناوری و صنعت نانو
برای دستیابی به چشمانداز دهساله فناورینانو
یکی از مأموریتهای واحد سیاس��تگذاری و ارزیابی س��تاد ،ارزیابی راهبردی علم ،فناوری و صنعت نانو در کش��ور و مقایس��هی آن
با روندهای جهانی و کش��ورهای برتر در این زمینه اس��ت .این ارزیابی که در دورههای مش��خص انجام میگیرد ،به ما کمک میکند تا
وضعیت علم ،فناوری و صنعت نانو را در دورههای مختلف رصد کرده ،تأثیرات نهایی سیاس��تها و برنامهها را ارزیابی کنیم .برای این
منظور شاخصهای متعددی در هر یک از سه حوزه مذکور معرفی شدهاند که در این گزارش ضمن ارائهی آمار آنها تا پایان سال ،89
رتبهی ایران در شاخصهای قابل ردهبندی جهانی نیز ارائه شدهاست.
ارزیابی توليد علم نانو
يک��ي از ش��اخصهاي ارزياب��ي توليد علم در فناورينان��و که در کانون توجه کش��ورهاي جهان قرار دارد ،ميزان انتش��ارات علمي و
فناورينانو اس��ت .وجود بانکهاي اطالعات انتشارات علمي بينالمللي ،امکان رتبهبندي در اين دسته شاخصها را فراهم ساخته است.
از اين رو جايگاه بينالمللي کشور در فناورينانو در اين دسته شاخصها بهصورت دورهاي پايش و اعالم ميشود.
طبق ارزیابی صورتگرفته تا پایان سال  2010میالدی 1912 ،مقالهی ( ISIحدود  2/51درصد از کل مقاالت نانوی دنیا) را محققان
ایرانی در زمینهی فناورینانو منتشر کردهاند که نسبت به سال  1328( 2009مقاله) حدود  43درصد رشد داشتهاست .به همین ترتیب،
رتبهی ایران در تولید مقاالت  ISIدر سال گذشته بهبود یافت و با یک پله صعود نسبت به سال قبل به ردهی چهاردهم دنیا رسید .ایران
از لحاظ تولید علوم نانو در منطقه همچنان در ردهی اول قرا دارد و فاصلهی خود را با رقیبان اصلیاش بیش��تر کردهاس��ت( .نمودار 1و
جداول 2و.)3

نمودار .1تعداد مقاالت  ISIمرتبط با فناورینانو و رتبهی ایران در سالهای مختلف
113

سیاستگذاری و ارزیابی

جدول .2رتبهی ایران در منطقه و جهان بر اساس تولید مقاالت  ISIدر فناورینانو
سال

مقاالت ISI

رتبه ایران در جهان رتبه در کشورهای منطقه

کشورهای منطقه باالتر از ایران

2000

8

59

6

ترکیه ،مصر ،عربستان ،ازبکستان و ارمنستان

2001

10

55

3

ترکیه ( ،)36مصر ()52

2002

29

44

3

ترکیه ( ،)35مصر ()40

2003

30

45

3

ترکیه ( ،)34مصر ()40

2004

55

39

2

ترکیه ()34

2005

128

36

2

ترکیه ()33

2006

273

27

1

-

2007

474

23

1

-

2008

814

19

1

-

2009

1328

15

1

-

2010

1912

14

1

-

جدول .3تعداد مقاالت نانوی  20کشور اول دنیا در سال  2010میالدی

114

رتبه

نام کشور

تعداد مقاالت نانو

رتبه

نام کشور

تعداد مقاالت نانو

1

چین

19501

11

روسیه

2418

2

آمریکا

16561

12

ایتالیا

2389

3

آلمان

5638

13

کانادا

1935

4

ژاپن

5396

14

ایران

1912

5

کره جنوبی

4747

15

استرالیا

1600

6

هند

4117

16

سنگاپور

1482

7

فرانسه

3839

17

سوئیس

1206

8

انگلستان

2998

18

هلند

1130

9

تایوان

2451

19

برزیل

1081

10

اسپانیا

2438

20

لهستان

952

گزارش عملکرد اجرای «سند راهبرد آینده»در سال 1389

عالوه بر این ،س��هم و رتبهی ایران در ش��اخصهای دیگر علم نیز بهبود یافتهاس��ت .میزان شاخص اولویت ملی نانوی ایران که برابر با
نسبت سهم مقاالت نانو به سهم کل مقاالت علمی یک کشور است ،از  1/31در سال  2009به  1/45در پایان سال  2010رسید و رتبهی
ایران را از نهم به پنجم ارتقا داد ،همچنین سرانهی مقاالت نانوی ایران در سال  2009برابر با  1/8مقاله به ازای هر صدهزار نفر بود که در
سال  2010این مقدار به  2/5رسیدهاست .رتبهی ایران در این شاخص در سال  2010سی و پنجم است که نسبت به سال  2009شش پله
صعود داشتهاست .تعداد مقاالت نانوی ایران به ازای هر میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی )) (GDP(pppنیز از  1/5به  2/2افزایش یافته و
در جایگاه پانزدهم دنیا قرار گرفتهاست .مقدار و رتبهی ایران در هر یک از شاخصهای مذکور در نمودارهای 2و 3نشان داده شدهاست.

نمودار .2مقدار شاخصهای  4گانهی ارزیابی مقاالت نانوی ایران در دو سال اخیر
*مقدار  GDPبر حسب قدرت خرید ) (PPPمحاسبه شدهاست

نمودار .3رتبهی جهانی ایران در شاخصهای  4گانه ارزیابی
مقاالت نانو در دو سال اخیر

همچنین بر اساس ارزیابی ارجاعات مقاالت نانوی ایران که در اواسط سال  2010میالدی انجام گرفت ،کیفیت مقاالت نانوی ایران
در س��الهای گذشته رو به بهبود بودهاس��ت .رتبهی ایران در تعداد کل ارجاعات مقاالت نانوی سال  2008بیست و چهار و در میانگین
ارجاع به مقاالت همین سال چهل و سوم است ،ولی برای مقاالت نانوی  ،2009این رتبهها به ترتیب به هجده و سی و نه رسید.
از کل ارجاع��ات مقاالت نانوی ایران در س��ال  ،2008حدود  20/5درصد ارج��اع به خود 32/7 ،درصد ارجاعات داخلی و  46/8درصد
ارجاعات خارجی است .این ارقام برای مقاالت نانوی منتشرشده در سال  ،2009تاکنون به ترتیب  24/7 ،34/8و  40/5درصد است.
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 -2-28ارزیابی توليد فناوری در نانو

ایران در س��ال  2009میالدی 14 ،اختراع منتشرش��ده ) (Publicationرا در دفاتر معتبر ثبت پتنت داشت 2 .مورد از این تعداد در دفتر
ثبت پتنت اروپا ) 6 ،(EPOمورد در آمریکا ) (USPTOو بقیه در دفاتر ثبت دیگر از قبیل فرانسه ،انگلستان ،هند و سازمان جهانی مالکیت
فکری منتش��ر ش��دهاند .تعداد اختراعات ایران در فناورينانو در سال  2010به  19مورد میرسد که  17مورد آن در  2 ،USPTOمورد در
 EPOو کانادا منتش��ر ش��دهاند .قابل ذکر است در اين سال اختراعات منتشرشده ايران در حوزه فناوري نانو  37درصد از حجم اختراعات
بينالمللي ايران را به خود اختصاص داده است.
سال

کل پتنتهای بینالمللی ایران
USPTO

EPO

2006

11

6

جمع

2008

18

10
6

20

10

37

2007

2009

2010

10

27

41

6

17

24

47

پتنتهای بینالمللی ایران در فناورینانو
USPTO

EPO

2

0

سایر دفاتر

3

5

0

4

6

5

1

2

6

1

17

سهم نانو از کل
پتنتهای ایران

12%

30%
29%

22%

6

38%

1

تعداد مراکز و هستههای رشد مرتبط با فناورینانو نیز بهعنوان شاخص دیگر فناوری ارزیابی شد .تعداد مراکز رشد و هستههای آنها
تا پایان سال  ،88بهترتیب  9مرکز و  31هسته بود که در پایان سال  89به  18مرکز و  76هسته رسیدهاست.

 -3-28ارزیابی صنعت نانو

تعداد بنگاههای اقتصادی فعال در فناورینانو تا پایان سال گذشته  129بنگاه بود که در سال  89به  224بنگاه میرسد .از این تعداد
 147بنگاه تولیدی 28 ،ش��رکت تجهیزاتس��از 21 ،بنگاه بازرگانی 11 ،بنگاه خدماتی 11 ،ش��رکت سرمایهگذاری خطرپذیر و  6شرکت
آموزش��ی هستند .هم اکنون طبق ادعای شرکتهای فعال ،تعداد محصوالت نانویی که در سطح صنعتی تولید میشوند 154 ،محصول
است که نسبت به سال گذشته بیش از  100درصد رشد داشته است ،از این تعداد 40 ،محصول به تأیید واحد تأیید مقیاس ستاد رسیده
و نماد نانو را دریافتکردهاست.
فهرست شاخصهای مورد استفاده در هر حوزه و مقادیر آنها برای سال گذشته در جدول 4ارائه شدهاست.
جدول .4شاخصهای کالن علم ،فناوری ،صنعت و بازار نانو و مقادیر آنها در سال 1389
گروه

دسته
شاخص

عنوان شاخص

تعریف

تعداد افرادي كه در نهاد متبوع خود داراي سمت هيأت علمي بوده و دست
تعداد اعضاي هيأت علمي
کم يك دانشجوي كارشناسيارشد يا دكتري يا يك مقالة  ISIيا يك مقالة
مرتبط با فناورينانو
علمي -پژوهشي در حوزهی فناورينانو داشته باشند.

سرمایهی
انسانی

نیروی انسانی تعداد دانشجويان دكتري
دانشگاهی پژوهشگر در فناورينانو

تعداد دانشجويان مقطع دکتری که موضوع پاياننامهی آنها در ارتباط با
فناورينانو است ،فارغ از آنکه در چه رشتهای تحصیل میکنند.

تعداد دانشجويان
كارشناسي ارشد
پژوهشگر در فناورينانو

تعداد دانشجويان مقطع دکتری که موضوع پاياننامهی آنها در ارتباط با
فناورينانو است ،فارغ از آنکه در چه رشتهای تحصیل میکنند.

تعداد محققان خارجی که بهعنوان سخنران یا مدعو در کارگاههای آموزشی
نیروی انسانی تعداد متخصصان خارجي
یا کنفرانسهای بینالمللی داخلی شرکت کرده یا با همکاری محققان
خارجی همکار همكار با مراكز داخلي
داخلی تولیدات علمی اعم از مقاالت  ،ISIکتاب و  ...داشتهاند.
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واحد

کمیت

نفر

1693

نفر

832

نفر

2914

نفر

209
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گروه

دسته
شاخص

مراکز
تحقيقاتي

واحد

کمیت

عنوان شاخص

مرکز

74

تعداد آزمايشگاههاي عضو شبكهی آزمايشگاهي فناورينانو

آزمایشگاه

45

تعداد مراكز تحقيقاتي
اختصاصی علوم و فناورينانو

تعداد مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاهها و پژوهشگاهها و يا مستقل كه با
موضوع نانو با مجوز نهادهاي قانوني تأسيس شدهاند.

مرکز

9

تعداد مقاالت ISI

تعداد مقاالت مرتبط با فناورینانو که در پایگاه دادهی  ISIنمایه شدهاست.

مقاله

1912

تعداد مقاالت به ازای هر
میلیارد دالر GDP

نسبت تعداد مقاالت فناورینانو به تولید ناخالص داخلی بر حسب میلیارد دالر

مقاله

2/21

تعداد مقاالت به ازای هر یک
صد هزار نفر جمعیت

نسبت تعداد مقاالت فناورینانو به جمعیت کشور
بر حسب صدهزار نفر جمعیت

مقاله

2/5

ارجاع

2

سهم ارجاعات خارجی از کل
ارجاعات

عبارت است از سهم ارجاعات خارجی از كل ارجاعات داده شده به مقاالت
فناورینانوی ایران در پایگاه داده ISI

درصد

40/5

برابر است با hامین مقالهی علوم و فناورینانوی ایران در رتبهبندی برحسب
ارجاعات که دارای دست کم  hارجاع باشد.

ندارد

13

سهم محلی در مقاالت ISI

عبارت است از سهم مقاالت  ISIفناورينانو به كل مقاالت  ISIیک كشور

درصد

11/8

سهم ج .ا .ایران از مقاالت
فناورینانوی دنیا

عبارت است از نسبت مقاالت فناورینانوی کشور
به کل مقاالت فناورینانو در سطح دنیا

درصد

2/5

درصد

1/45

مقاله

113

مقاله

316

مرکز

18

تعداد دانشگاهها و پژوهشگاههای تعداد دانشگاهها و پژوهشگاههايي دست کم  5پروژهی مرتبط با نانو در دست
فعال در فناورینانو
اجرا دارند.
تعداد آزمايشگاههای تعیین
مشخصات

میانگین ارجاع به هر مقالهی
فناورينانو

توليد
علم
انتشارات علمي

مقدار  h-Indexملی

توليد
فناوری

اختراعات

تولید

صنعت

خدمات
بازرگانی
کل شرکتها

برابر است با متوسط تعداد ارجاعاتی که به هر یک از مقاالت فناورینانوی
ایران در پایگاه دادهی  ISIاز زمان چاپ مقاله تاکنون داده شدهاست.

اولویت ملی در تولید علم نانو

عبارت است از سهم مقاالت  ISIعلم و فناورینانو
به سهم کل مقاالت علمی  ISIکشور

تعداد مقاالت ارائهشده در
كنفرانسهاي بينالمللي

در کنفرانسها وسمینارهای بینالمللی داخل یا خارج بهوسیله
تعداد مقاالتی که 
محققان داخل کشور بهصورت سخنرانی یا پوستر ارائه شده و ارتباط آنها با فناورینانو
از سوی هیأت داوران منتخب ستاد ویژهی توسعهی فناورینانو تأیید شده باشد.

تعداد مقاالت علمي و
پژوهشي داخلي

مراکز رشد

تعریف

تعداد مراكز رشد مرتبط با
فناورينانو

تعداد هستهها يا شركتهاي
مستقر در مراكز رشد

تعداد مقاالتی که در مجالت علمی -پژوهشی داخل چاپ شده و ارتباط آنها با
فناورینانواز سوی هیأت داوران منتخب ستاد ویژهی توسعه فناورینانو تأیید شده باشد.

تعداد مراكز رشدي كه دست کم يك هسته يا شركت فناورينانو در آنها
استقرار دارد.
تعداد هستهها يا شركتها مستقر در مراكز رشد كه ارتباط فعاليت آنها با
فناورينانو به تأييد واحد تأييد مقياس ستاد شدهاست.

تعداد اختراعات ثبتشده در
خارج از كشور

تعداد اختراعات مرتبط با فناورینانو که در ادارات ثبت اختراعات خارج از
کشور ثبت شده باشد.

تعداد بنگاه های تولیدکنندهی
محصوالتنانو

تعداد بنگاههایی که دست کم یک محصول فناورینانو را تولید کرده و به
فروش رساندهاند.

تعداد محصوالت فناورينانو تعداد محصوالت توليدشدة داخلي در فناورينانو كه به تولید و فروش رسیده و
مورد تأييد واحد تأييد مقياس ستاد ویژهی توسعهی فناورينانو قرار گرفته باشد.
توليد داخل

تعداد بنگاههاي اقتصادي
فعال در فناورينانو

اختراع

19

محصول

40

بنگاه

147

بنگاه

11

تعداد بنگاههایی که در توزیع دست کم یک محصول نانو دخالت دارند.

بنگاه

21

تعداد کل بنگاههای اقتصادی فعال در حوزهی نانو

بنگاه

224

تعداد بنگاههایی که دست کم یک نوع خدمات فناوری شامل خدمات تحقیق
تعداد بنگاههای خدمات
و توسعه ،سرمایهگذاری ،انتقال فناوری ،مالکیت فکری ،آزمایشگاهی و ترویج
فناوری فعال در حوزهی نانو
در حوزهی عمومی در حوزهی فناورینانو ارائه میکنند.
تعداد بنگاههای بازرگانی
فعال در حوزهی نانو

شرکت

76
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برنامـه29

ارزیابی و رتبهبندی نهادهای مؤثر در
توسعهی علم ،فناوری و صنعت نانو در راستای
چشمانداز ،اهداف و برنامههای سند راهبرد آینده
س��ند راهبرد آینده ،نقش��هی حرکت فناورینانو کشور در سه حوزهی علم ،فناوری و صنعت است .برای حرکت هر یک از حوزههای
مذکور چش��م انداز ،مس��یر و اهداف آن مش��خص ش��ده و هر یک از نهادهای فعال در فناورینانو بهتنهایی در حال رش��د و توس��عهی
فناورینانو هس��تند .این برنامه برای ارزیابی نهادهای مؤثر در هر یک از حوزههای نامبرده اس��ت و در آن س��تاد با استفاده از اطالعات
فعالیتها و دستاوردها ،متخصصان و نهادهای فعال مرتبط با فناورینانو را در کشور ارزیابی و رتبهبندی میکند.
به منظور ارزیابی نهادهای مؤثر در توس��عهی فناورینانو ،ش��اخصهای ارزیابی تدوین ش��ده اس��ت و هر یک از نهادها با استفاده از
معیارهای ویژهای ارزیابی میش��وند .این ش��اخصها نشاندهندهی ارزشهای مد نظر ستاد اس��ت .شاخصهای انتخابی شفاف و ک ّمی
هس��تند و ارزیابی با آنها بهگونهای اس��ت که نظر شخصی افراد و اختالف سلیقهها بر آن تأثیری ندارد .هر یک از نهادهای ارزیابیشده،
میتوانند خود را بر اساس شاخصها ارزیابی نمایند .همه ساله با توجه به تغییر وضعیت فناورینانو در کشور ،شاخصها بازنگری میشود
تا بدینوس��یله ارزشهای مورد نظر س��تاد به نهادهای مؤثر اعالم شود .به این منظور ،س��تاد طی مکاتبه با رؤسای مؤسسات پژوهشی،
متخصصان برتر فناورینانو و خبرگان ارزیابی نهادها در کشور ،معیارهای ارزیابی را بازنگری نمودهاست.
این ارزیابی بهصورت سالیانه و با عنوان «جشنواره انتخاب برترینهای فناورینانو» انجام میشود که تاکنون پنج دوره از آن برگزار
شدهاست .انتشار مقاالت ،پایاننامهها ،اختراعات ،کتب ،جذب شرکتهای نوپا ،تولید برنامههای خبری ،ارائة خدمات آزمایشگاهی ،تولید
محص��والت نانویی و  ...از جمله دس��تاوردها و فعالیتهایی
هستند که در این برنامه بررسی میشود.
مهمترین تغییر این جش��نواره نس��بت به جشنوارههای
گذش��ته ،ارزیابی فن��اوری و معرف��ی برتری��ن فناوریها،
در ح��وزهی فناورینان��و بود .ب��ا توجه به روند پیش��رفت
فناورینانو و حرکت رو به رش��د ای��ن فناوری از تولید علم
به تولید محصول و فناوری در کش��ور ،ستاد بخش ارزیابی
فناوریه��ای موجود را نیز به جش��نواره اضاف��ه نمود .این
ارزیابی بر اس��اس اقدامات فرایندی و شاخصهای خروجی
به همراه ضریب کیفیت هر فناوری است.
بهمنظور معرفی شاخصهای ارزیابی ،برترینها ،نحوهی
ش��رکت در جشنواره ،ارائهی آمار از ش��رکتکنندگان و ،...
س��ایت اینترنتی با نش��انی  www.ranking.nano.irایجاد
شدهاس��ت .از جمله تغییرات این س��ایت نس��بت به س��ال
گذش��ته میتوان به ایجاد آرشیوی از برترینهای دورههای
قبل و نتایج ارزیابیهای سالهای قبل اشاره کرد.
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 -1-29ارزیابی فناوری و انتخاب فناوریهای برتر در زمینهی فناورینانو

در سال  89برای اولین بار ،ارزیابی محصوالت و فناوریهای توسعه دادهشده در زمینهی نانو انجام شده است .در این مسیر فناوریها
و محصوالتی که موفق به دریافت تأییدیهی نانومقیاس بودن از ش��رکت کارآفرینی و فناوری ایران (کفا) تا پایان س��ال  1388گشتهاند،
ارزیابی شدند و بهعنوان شرکتکنندگان در این دوره مطرح میباشند.
امتیاز هر فناوری در این ارزیابی طبق رابطهی زیر محاسبه شدهاست:
(اقدامات فرآیندی  +خروجی) * ضریب کیفیت فناوری = امتیاز
ضریب کیفیت فناوری ،ضریبی اس��ت که بیش��ترین مقدار آن یک و کمترین مقدار آن صفر اس��ت و با توجه به دو دس��ته ش��اخص
راهب��ردی و فناورانه بهدس��ت می آید .در جدول زیر عوامل مؤثر بر ضریب کیفیت فناوری و نح��وهی امتیازدهی به عوامل مذکور ارائه
شدهاست:
ضریب کیفیت برای ارزیابی فناوری

شاخصهای
راهبردي

شاخص های جزئی

طریقهی امتیازدهی

امتیاز

تأثیر بر امنیت

هر کاربرد امنيتي مستقیم (تا  2مورد)

0/5

مقابله با تحریم

هر مورد (تا  2مورد)

0/5

به ازای هر چند مورد

1

گستردگی بازار یک محصول

1

تنوع محصوالت (به ازای هر مورد)

0/5

پیشتاز در بین تولیدکنندگان داخلی از نظر درصد بازار

0/5

تنها تولیدکنندهی داخلی

0/5

تنها تولیدکننده بینالمللی

1

جذب فناوری

1

فرموالسیون

1/5

مهندسی معکوس

2

تحقیق و توسعهی داخلی

2/5

قطع نیاز از خارج
(واردات)
بازار متأثر از فناوری
ایجاد پیشتازی و
انحصار در فناوری

درجهی نوآوری

شاخصهای فناوری

درجهی پیچیدگی
تسلط بر فناوری و
زیر فناوری
کاربردهای متنوع

محصول

اجزای محصول

1/25

فرآیند

المانها و پارامترهای تولید

2/5

تسلط کامل

2/5

وابسته به یک قطعه برای حفظ کیفیت

2

وابسته از نظر مواد اولیه و یا قطعات و یا مغز افزار

1

به ازای هر کاربرد

0/75

س��قف مجموع امتیاز دادهش��ده به ش��اخصهای فوق عددی برابر با  15میشود که یک فناوری میتواند کسب کند ،بدیهی است که
کمترین امتیاز برای هر فناوری صفر میباش��د .در مرحلهی بعدی امتیاز دادهش��ده بین صفر و یک نرمال میش��ود که معادل با ضریب
کیفیت فناوری است .نکتهی قابل ذکر در مورد ضریب کیفیت فناوری ،عدم اتکا به توضیحات شفاهی تولیدکنندگان بودهاست؛ در واقع،
هر ادعایی از سوی تولیدکنندگان راجع به فناوری تنها در صورت ارائهی شواهد کتبی پذیرفته شدهاست.
اقدامات فرایندی در رابطهی مذکور به مجموعه اقداماتی اطالق میشود که در مسیر توسعهی فناوری انجام شدهاند .شاخص خروجی
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نیز میزان فروش محصول بهدست آمده از فناوری را شامل میشود .جزئیات این شاخصها در جدول زیر آمدهاست.
  شاخصهای فرایندی و خروجی
نوع شاخص

شاخص

خط تولید

شاخصهای فرایندی

شاخص خروجی

پتنت

توضیحات

امتیاز

نیمهصنعتی

50

صنعتی غیر اتوماتیک

75

صنعتی اتوماتیک

100

داخلی

5

بینالمللی

انتشار

20

گرنت

50

استقرار در مرکز رشد

-

5

رسوخ در صنعت

-

25

فروش محصول

در داخل کشور
صادرات

ضریب 1
ضریب 2

200

بهمنظور ارزیابی شاخصهای فوق ،ابتدا فهرستی از شرکتها و صاحبان فناوری دارای تأئیدیهی شرکت کفا استخراج و مستنداتی که
ال از س��وی ایش��ان به ستاد ،کریدور خدمات فناوری تا بازار و کفا ارسال شده بود ،کام ً
قب ً
ال بررسی گردیدند .شاخصهای مورد نیاز برای
تعیین ضریب کیفیت فناوری و وضعیت فناوریها نیز در مرحلهی بعدی و با حضور مدیران ش��رکتها و صاحبان فناوری بررس��ی ش��د.
برای تعیین امتیاز ش��اخصهای مربوط به اقدامات فرایندی ،از خط تولید راهاندازیش��ده بازدید کارشناس��ی به عمل آمد .در این مرحله
ب��رای اطمین��ان از نانویی بودن محص��والت تولیدی ،نمونهبرداری در حین تولید محصول و مص��رف آن صورت گرفت ،همچنین برای
بررس��ی میزان فروش محصوالت تولیدی ،عالوه بر مس��تندات رس��می که مبین تقاضای محصول از شرکت تولیدی بودند ،رسیدهای
انبار و فاکتورهای فروش نیز دریافت ش��دهاند .در نهایت ضمن اس��تعالم در خصوص رسیدهای فروش ،در مورد کیفیت محصول نیز از
مصرفکنندگان تحقیق به عمل آمدهاست.
در پایان امتیازات دادهشده از سوی کمیتهی ارزیابی در فرمول تعیینشده قرار داده شد و نتیجهی ارزیابی مشخص گردید.

 -2-29برگزاری مراسم معرفی برترینهای فناورینانو و تقدیر از آنها

مراس��م تقدی��ر از برترینه��ای فناورینانو ،یک��ی از مهمترین رویداده��ای مرتبط با
فناورینانوس��ت که در آن از نهادهایی تقدیر میش��ود که بیش��ترین س��هم را در توسعة
فناورینانو داشتهاند.
مراس��م اعالم برترینهای سال  ،1388شامگاه ششم آبانماه سال 1389و همزمان با
س��ومین جش��نواره فناورینانو برگزار شد که در این مراسم جناب آقای مهندس اسفندیار
رحیممش��ایی ،رئیس دفتر محترم رئیس جمهور ،س��رکار خانم دکتر نس��رین سلطانخواه،
معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور ،و نزدیک به 600نفر از دستاندرکاران این
فناوری در محل دائمی نمایشگاههای بینالملی تهران حضور داشتند .در این جشنواره ده
متخصص ،س��ه مؤسسهی پژوهشی ،چهار فناوری ،سه آزمایشگاه ،یک مرکز رشد ،چهار
رسانه ،یک محقق جوان ،یک محقق ایرانی مقیم خارج و یک محقق خارجی با بیشترین
همکاری با محققان داخلی بهعنوان برگزیده معرفی شدند.
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معیارهای امتیازدهی ،برگزیدگان ،تحلیل نتایج و اطالعات مربوط به جشنواره ،در کتابچهای با عنوان «جشنوارهی انتخاب برترینهای
فناورینانو (پنجمین دوره -آبان  »)1389چاپ و در اختیار عموم قرار گرفتهاست.
تصاویر پنجمين جشنوارهی برترینهای فناورینانو

 -1-2-29نهادهای ارزیابی شده

تعداد نهادهای ارزیابی ش��ده و امتیازگرفته در جش��نواره در طی پنج جشنواره گذشته برترینهای فناورینانو در جدولهای زیر نمایش
داده شده است.
تعداد نهادهای ارزیابیشده در جشنواره
تعداد نهادهای ارزیابیشده در سال

ردیف

نوع نهاد ارزیابیشده

1

متخصصان

512

2

مؤسسات

30

1385

1386

1387

1388

1389

916

5000

6400

8500

76

105

144

195
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تعداد نهادهای ارزیابیشده در سال

ردیف

نوع نهاد ارزیابیشده

3

دستگاههای دولتی

-

4

مراکز رشد

-

4

5

آزمایشگاهها

35

35

35

6

رسانهها

-

8

14

15

7

فناوری

-

-

-

-

1385

1386

1387

1388

1389

-

7

7

-

13

14

11

33

38
14
15

تعداد متخصصان ،مؤسسات ،آزمایشگاهها ،رسانهها ،مراکز رشد و فناوریهای امتیازگرفته در جشنواره
نوع شرکتکنندگان

تعداد امتیازگیرندگان
جشنوارة اول

جشنوارة دوم

جشنوارة سوم

جشنوارة چهارم

جشنوارة پنجم

محققان

513

959

1426

2256

4200

مؤسسات پژوهشی

50

70

86

144

195

آزمایشگاهها

35

35

35

33

38

مراکز رشد

-

3

6

10

11

رسانهها

-

8

14

15

14

فناوری

-

-

-

-

7

 -2-2-29برگزیدگان
  برترینهای پنجمین جشنوارهی انتخاب برترینهای فناورینانو
محققان برگزیده

122

رتبه

نام و نام خانوادگی

مرکز و رشته

امتیاز

اول

دکتر مسعود صلواتی نیاسر

دانشگاه کاشان -شیمی

338/256

دوم

دکتر علی مرسلی

دانشگاه تربیت مدرس -شیمی

242/346

سوم

دکتر سیدعلیرضا اشرفی

دانشگاه کاشان -ریاضی

192/207

چهارم

دکتر سیدشمسالدین مهاجرزاده

دانشگاه تهران -مهندسی برق و الکترونیک

142/427

پنجم

دکتر عبدالرضا سیمچی

دانشگاه صنعتی شریف -مهندسی مواد

141/402

ششم

دکتر اکبر خداپرست حقی

دانشگاه گیالن– مهندسی نساجی

135/106

هفتم

دکتر محمدحسین عنایتی

دانشگاه صنعتی اصفهان -مهندسی مواد

115/541
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هشتم

دکتر علی ایرانمنش

دانشگاه تربیت مدرس– ریاضی

115/384

نهم

دکتر علیرضا مشفق

دانشگاه صنعتی شریف– فیزیک

112/224

دکتر عبداهلل سلیمی

دانشگاه کردستان -شیمی

109/674

دکتر علیمراد رشیدی

پژوهشگاه صنعت نفت -مهندسی شیمی

109/122

دهم

محقق جوان
1

مهندس محمود علیاف خضرایی

74/129

دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

متخصص خارجی با بیشترین همکاری با متخصصان ایرانی
1

NEST-CNR-INFM and Scuola Normale Superiore

Dr. Marco Polini

مؤسسات پژوهشی برگزیده
رتبه

نام مؤسسه

امتیاز

1

دانشگاه صنعتی شریف

2006/351

2

دانشگاه تهران

1830/998

3

دانشگاه تربیت مدرس

1608/416
فناوریهای برتر

رتبه

عنوان فناوری

نام شرکت

فناوران

امتیاز

1

نانوکامپوزیت مس-آلومینا برای تولید سره
جوشکاری

آرتاش کامپوزیت

مهندس آرش کمانکش
مهندس حبیباهلل دهقانی

213/5

2

نانوکود کالت آهن

صدور احرار شرق

مهندس محمدحسن نظران
مهندس شهرام نظران
مهندس سمیه کالنکی

151/9

3

گرانولهای نانوکامپوزیت پلیپروپیلن بر
پایهی نانوذرات برای تولید لولههای بیصدا

پارسا پلیمر شریف

دکتر رضا باقری
مهندس سعید ذکایی

127/24

4

انواع سیستمهای الیهنشانی تحت خأل

یارنیکان صالح

دکتر فرشید رئیسی
مهندس میثم بابامحمدی

68/03

آزمایشگاههای برگزیده
رتبه

نام آزمایشگاه

امتیاز

1

مرکز پژوهش متالورژی رازی

77/87

2

مؤسسهی تحقیقات پیشرفته فرآوری مواد معدنی ایران

77/84

3

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

76/19

مرکز رشد برتر
رتبه

مرکز برگزیده

امتیاز

1

مرکز رشد فناوری پلیمر

329/64
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رسانههای برگزیده
رتبه

رسانهی برگزیده

دستة ارزیابی

امتیاز

1

شبکة خبر

شبکة تلویزیونی

2588

1

شبکة جوان

شبکة رادیویی

3741/93

1

خبرگزاری ایسنا

خبرگزاری

1110

1

خبر علمی فرهنگی شبکهی چهار

بخش خبری

728

1

جام جم

روزنامه

965

 -3-29توزیع و نظارت بر نحوة مصرف پژوهانههای برترینها در هر جشنواره

س��تاد عالوه بر تقدیر از برگزیدگان با جوایز نقدی ،اعطای پژوهانههای تحقیقاتی به این برگزیدگان را از دیگر برنامههای خود قرار
دادهاس��ت .در این برنامه ،به ده متخصص برتر و س��ه مؤسسة پژوهش��ی برتر ،پژوهانههای تحقیقاتی اعطا میشود که قابلیت صرف در
بهکارگیری پژوهشگر پسادکتری ،خرید تجهیزات مرتبط با فناورینانو ،انتشار مجالت تخصصی مرتبط و غیره را دارند.

 -4-29برنامههای آتی

برگزاری ششمین جشنوارة انتخاب برترینهای فناورینانو در مهر 1390؛
اعطای پژوهانههای اختصاص دادهشده به برگزیدگان جشنوارههای پیشین؛
توسعهی پایگاه اینترنتی جشنوارهی انتخاب برترینها؛
بازنگری معیارهای ارزیابی فعالیتها و دستاوردهای نهادها؛
توسعهی مدلی برای ارزیابی صنایع فعال در فناورینانو؛
توسعهی مدلی برای ارزیابی شرکتهای خدمات فناوری.

124

گزارش عملکرد اجرای «سند راهبرد آینده»در سال 1389

برنامه30

نگاشت و ارزیابی اثربخشی و کارایی
سیاستها و برنامههای توسعه فناورینانو
اجرای موفق برنامهها در سازمانهای تجاری و اقتصادی با دستیابی به سودآوری مالی حاصل میشود؛ در حالی که در مراکز دولتی
و از آن جمله ستاد ویژه توسعة فناورینانو ،موفقیت برنامه در دستیابی به اهداف برنامه و انجام مأموریت ستاد است .از مقدمات تمرکز
بر مأموریت ،برنامهریزی آگاهانه و مبتنی بر اهداف است .نگاشت برنامهها در برنامهریزی ،کوششی برای تعریف دقیق اجزای برنامه در
یک مجموعه مأموریتمحور به حساب می آید .نگاشت برنامههای توسعة فناورینانو مزایای متعددی از قبیل تجربهاندوزی ،یادگیری و
امکان ارزیابی صحیح برنامهها را داراست؛ سند راهبرد آینده اولین تالش در نگاشت برنامه کالن توسعه فناورینانو است که در الیههای
عملیاتی برنامهها ،به طور مستمر بهروز رسانی میشود.
ارزیابی عملکرد برنامه نیز در س��ازمان مأموریتمحور ،تفاوت عمدهای با بنگاه اقتصادی دارد .در این خصوص رابطهی سلسلهمراتبی
اهداف و اثر متقابل آنها ،تفاوت بارز آن محسوب میشود .معمو ًال شاخصهای ارزیابی عملکرد برنامه ،میزان جذب بودجه و حجم کار
انجامش��ده به ازای آن در نظر گرفته میش��ود؛ اما به کمک نگاش��ت برنامه ،تمرکز بر نتایج و اثرات برنامهها در دستیابی به مأموریت و
اهداف بلندمدت بهعنوان ش��اخص عملکرد ،واقعبینانه اس��ت؛ و از مجموع نتایج اقدامات ،فعالیتها ،طرحها و برنامهها حاصل میشود.
گفتنی است که همت غالب در تدوین برنامهی تکمیلی سوم سند راهبرد آینده بر مبنای این رویکرد در شاخصگذاری است.
دورهی سهس��الهی س��ند تکمیلی سوم ،تجربیات جدیدی را در برنامهریزی و ارزیابی در س��تاد به همراه داشتهاست .در این خصوص
میتوان به مستندس��ازی کلیهی اقدامات ،جهتگیری برای شفافس��ازی فرایندهای اجرایی برنامههای س��ند ،توجه به مدیریت دانش
سیاستگذاری و تالش برای بهینهسازی ارتباطات بینبرنامهای اشاره کرد.

 -1-30پیادهسازی سامانهی برنامههای سند راهبرد آینده

این س��امانه با نیت هر چه نزدیکتر ش��دن برنامههای سند راهبرد آینده با س��طوح اجرایی و عملیاتی ستاد طراحی و به بهرهبرداری
رسیدهاست .راهاندازی این سامانه در سال  89با ایدهی ادغام پایگاه اطالعات برنامههای ستاد  -که در سال  88به بهرهبرداری رسید -و
اطالعات مالی طرحهای هزینهای هر برنامه ش��کل گرفت .از مزایای بهرهمندی از این س��امانه میتوان به روانس��ازی تصمیمگیری
و تصویب طرحها ،امکان ثبت و گزارشگیری بهموقع از وضعیت اجرای س��ند راهبرد آینده اش��اره کرد .این س��امانه با هدف پشتیبانی و
زیرساخت ارزیابی بههنگام 1طراحی شدهاست؛ اما ظرفیت تأمین اطالعات برای ارزیابی گذشتهنگر را نیز داراست.

 -2-30گزارش عملکرد برنامههای سند

از مقدم��ات فراین��د ارزیاب��ی ،براورد
عملکرد برنامه در مقاطع پیشبینیش��ده
اس��ت؛ بازة زمانی یکس��اله ،به اقتضای
برنامهه��ای عمومی کش��ور ،یکی از این
فواصل زمانی به ش��مار می آید .هدف از
گزارش عملکرد ساالنه ،تصویربرداری از
وضعیت اجرای برنامههاست که بخشی از
فرایند ارزیابی را ش��امل میشود .کارکرد
گزارش عملکرد جمع بندی اقدامات انجام شده به ازای برنامهها در یک سال است که به نظارت ذینفعان بر برنامهها در طول دورة زمانی
می انجامد .تاکنون سه سال است که این گزارش منتشرشده و در اختیار مسئوالن و کارگزارن کشور و کلیهی فعاالن در توسعهی فناورینانو
قرار گرفتهاست .گزارش عملکرد برنامههای سند راهبرد آینده در سال  1389که پیشرو است ،برای چهارمین سال پیاپی منتشر میشود.
1 . Monitoring
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 -3-30اجرای طرح تدوین سند تکمیلی سوم سند راهبرد آینده

از ویژگیهای توس��عه فناورینانو در کش��ور،
حرک��ت مبتنی ب��ر برنام��ه و با اه��داف از پیش
تعیینش��ده بودهاس��ت .س��تاد ویژهی توس��عهی
فناورینانو بعد از ایجاد در س��ال  ،1382با انجام
مطالعات جامعی در مورد روندهای توس��عهی این
فناوری و تجربیات سایر کشورها در توسعهی آن،
در اندیش��ه برنامهریزی و تدوی��ن راهبردها برای
دستیابی به اهداف توسعهی این فناوری در کشور
بود .ای��ن تالشها منجر به تدوین س��ند راهبرد
توس��عه فناورینانو در ج.ا.ایران تحت عنوان سند
راهبرد آینده شد .این س��ند اهداف و راهبردهای
توس��عه این فناوری را در افق ده س��ال از س��ال
 1384ترسیم میکند .در این سند پیشبینی شده
که در دورههای زمانی مش��خصی برنامههای اجرایی تدوین و اجرا ش��ود .این موضوع نقش بس��زایی در ایجاد عزم ملی در این حوزه
داشتهاست ،همچنین حرکت مذکور حامل این پیام به کشورهای منطقه و جهان است که ج.ا.ایران دارای تصمیمی راهبردی و بلندمدت
برای توسعه فناورینانوست.
س��ال  ،1389س��ال پایانی دورهی دوم از سند راهبرد آینده است؛ لذا در ششماههی پایانی سال  89اقدامات زیر با هدف بهروزرسانی
سند راهبرد آینده انجام شده که محصول آن چند ویرایشاز پیشنویس سند تکمیلی سوم راهبرد آینده است:
 .1برگ��زاری جلس��ات کارشناس��ی کارگروهها برای تحلیل و ارزیابی اجرای برنامههای س��ند تکمیل��ی دوم (مروری بر
گذشته)؛
 .2مطالعه و بررسی اسناد باالدستی (سند چشمانداز 20ساله ،نقشه جامع علمی کشور ،برنامهی 5ساله پنجم)؛
 .3ارائ��هی پیش��نهادهایی برای بهب��ود برنامهها و ایجاد برنامهه��ای جدید (در چارچوب مدل منطقی برنامه) بهوس��یله
کارگروههای ستاد؛
 .4برگزاری جلسات همفکری برای بررسی ارزیابی برنامهها و طرح پیشنهادهایی برای بهبود برنامهها؛
 .5جمعبندی و تنظیم برنامههای سند تکمیلی سوم (طبق مدل منطقی برنامه).

پیشنویس کارشناسیش��دهی س��ند تکمیلی س��وم طبق نظرات جامعهی علمی ،فناوری و صنعت نانو بازنگری خواهد شد و به تأیید
مراجع ذیصالح خواهد رس��ید ،و با تدوین و اجرای آن ذینفعان و متولیان توس��عه فناورینانو در کش��ور همراه و همگام یکدیگر در
مس��یر پیش��رفت حرکت خواهند کرد .استادان و دانشجویان ،مدیران بنگاههای صنعتی ،مدیران نهادهای دولتی مرتبط ،مصرفکنندگان
محصوالت نانو و س��ایر ذینفعان فناورینانو زمانی با عزم جدی در این مس��یر حرکت میکنند که عزم ستاد بهعنوان متولی فناورینانو
در کشور را مشاهده نمایند ،همچنین تشریح اهداف ،مأموریت و چشمانداز توسعهی فناورینانو در کشور موجب همدلی و هماهنگی در
مخاطبان کلیدی این حوزه میشود.

 -4-30فعالیتهای آتی این برنامه
 -1-4-30تدوین طرح ارزیابی برنامه ،برای برنامههای منتخب ستاد

طرح ارزیابی برنامه ،زیرس��اختی برای ارزیابی گذش��تهنگر برنامه است .طرح ارزیابی برنامه ،طرحی است که با برنامه متولد میشود و
با تأثیر مستقیم در فرایند برنامهریزی قابلیت ارزیابی برنامه و سیاست را افزایش میدهد.
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برنامه31

تدوین و به روزرسانی اولویتهای ملی علم ،فناوری و
صنعت نانو و تالش در جهت به ثمررساندن آنها با تسری
اولویتها به تمامی برنامهها و نهادها
در سال  1386و در فرایند تدوین سند تکمیلی دوم راهبرد آینده ،موضوعات
کالن اولویتدار در دورة زماني سند تکمیلی دوم بر اساس معيارهاي كلي زير
تعيين گردید:
اولويتهاي كالن علم و فناوري كشور؛
 7ح��وزه تعيي��ن ش��ده توس��ط معاون��ت علم��ي و فناوري
رئيسجمهور عالوه بر فناورینانو؛
نيازها و معضالت و مزيتهاي كشور؛
فرصتهای خوشآتیه در فناوري نانو.

بر این اساس  5حوزة کاربردی بهعنوان اولویتهای فناورینانو انتخاب شدند:
جدول .5موضوعات کالن اولویتدار
نمونههایی از فناوريهاي مشترك

موضوعات کالن اولویتدار

نمونههایی از زیرشاخهها

انرژي

صرفهجويي انرژي
پيلهای خورشيدي
تبديالت سوختهای فسيلي
بهبود كيفيت پيلهاي
شيميايي

سالمت

داروهاي جديد
كيتهاي تشخيصي

محيط زيست و آب

تصفية آب
نمكزدايي
تصفیة پساب

نانوزيست

مواد

نانوکامپوزیتها

نانوحسگر

سازهها

مقابله با خوردگي
استحكام ساختمان و زيربنا

نانوفيلتر
نانوكاتاليست
نانوكامپوزيت
پوشش دهي نانويي (رنگ و)...
نانوذرات
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برنامه32

کمک به فرآیند سیاستسازی و باالبردن قدرت تشخیص و تصمیم در حوزه

فناوری نانو جهت تسهیل فرآیند سیاستگذاری و اجرای سیاستهای مصوب

 -1-32برگزاری جلسات شورای هماهنگی ستاد

شورای هماهنگی ستاد از سال  ،1382همزمان با تشکیل ستاد فعالیت خود را شروع کرد .این شورا متشکل از نمایندگان وزارتخانههای
عضو ستاد (صنایع و معادن ،علوم تحقیقات و فناوری ،بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،جهاد کشاورزی و نفت) ،نماینده سازمان محیط
زیست و چند نفر از متخصصان نانو و مدیران با تجربه پژوهش و فناوری کشور است.
تا پایان س��ال  89این ش��ورا  101جلس��ه برگزار نمود ،که از این تعداد 2جلس��ه در سال  89تشکیل ش��د .دبیرخانه ستاد سیاستها و
برنامههای اصلی را پس از بررسی و تهیه پیشنویسی ،در این شورا بررسی و به تصویب میرساند.
جدول .6موضوعات جلسات برگزار شده در سال 1388
ردیف

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

موضوع

1

100

89/4/1

گزارش عملکرد سال  88کارگروه توسعه منابع انسانی در برنامه حمایت تشویقی ستاد

2

101

89/6/8

گزارش عملکرد کریدور خدمات فناوری تا بازار

 -2-32کمیته فناورینانو معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

هدف کمیته تعیین ش��رایط برای توليدكنندگان و وارد کنندگان فرآوردههای نانوپزش��کی ،شرايط و دستورالعملهای الزم برای تولید
و واردات محصوالت نانوپزش��کی و کمک به تدوین اس��تانداردهای الزم در حوزههای آرایشی-بهداشتی ،غذایی ،فرآوردهها و ملزومات
دارویی-پزش��کی اس��ت .س��اختاراین کمیته در نمودار ذیل نمایش داده شده اس��ت .معاون غذا و دارو ،مدیران کل معاونت غذا و دارو از
اعضای این کمیته هستند .در سال  5 ،89جلسه کمیته تشکیل شد؛ که مهمترین مصوبات آن عبارتست از:
موافقت بر تشکیل دبیرخانه استاندارد؛
تدوین و تأیید آیین نامه کمیته؛
بررسی اولیه چگونگی بررسی محصوالت نانوپزشکی؛
ل ثبت و ورود مواد اولیه و محصوالت آرایشی-بهداشتی ،بسته بندی ،ملزومات؛
تأیید  7دستورالعم 
تصمیمگی��ری ب��رای انجام اقدامات الزم جهت نظارت بر بازار محصوالت نانوپزش��کی بدون مج��وز موجود در بازار
داخل و تکمیل زیر ساختهای الزم جهت بررسی محصوالت.

کمیته فناوری نانو معاونت غذا و دارو
انديشگاه فناورينانو
کارگروه
آموزش

کارگروه ترويج
بخش خصوصي

کارگروه
تجاريسازي

دبيرخانه استاندارد فناوري نانو
کارگروه تخصصي
و ملزومات دارويي

کارگروه
تخصصي غذا

کارگروه تخصصي
آرايشي  -بهداشتي

نمودار .4ساختار کمیته فناورینانو معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و زیرمجموعههای آن
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 -1-2-32دبیرخانه استاندارد فناورینانو

دبیرخانه بهمنظور ایجاد مرکزی واحد برای رسیدگی به محصوالت نانوپزشکی و هدایت صحیح صنایع نانوپزشکی کشور برای کاهش
ریس��ک ایجاد ش��د .نحوه بررسی محصوالت نانوپزشکی بدین صورت اس��ت که پس از ثبت مراجعات مربوط به محصوالت مربوطه به
دبیرخانه ،محصوالت دستهبندی شده و اقدامات الزم برای بررسی و تأیید آنها به عمل میآید .برای ارائه خدمات مشاورهای ،دبیرخانه
پروندههای ارجاعی را در کارگروههای تخصصی بررسی میکند.
کارگروههای تخصصی بهمنظور بررسی تخصصی موارد ارجاعی از سوی کمیته بهویژه در حوزه تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط
به فرآوردهها و فعالیت مؤسس��ات خدماتی و تولیدی فناورینانو تش��کیل شدهاند .کارگروههای تخصصی متشکل از استادان صاحبنظر
این حوزه و مدیران اجرایی وزارت بهداشت هستند .تعداد کارگروههای تخصصی بسته به نیاز و موارد ارجاعی از سوی دبیر کمیته تعیین
گردیده و اعضای آن با حکم رئیس کمیته منصوب میشوند .در حال حاضر سه کارگروه تخصصی شامل  .1آرایشی-بهداشتی  .2غذایی
و  .3داروها و ملزومات دارویی -پزشکی مشغول فعالیت هستند که هر گروه متولی بررسی و تعیین مسیرها و فرایندهای الزم برای تأیید
فرآوردههای مرتبط هس��تند .پیش��نهادات و تصمیمات ارائه شده در کارگروههای تخصصی در کمیته فناورینانو معاونت غذا و دارو تأیید
شده و پس از ابالغ به ادارات دارو ،غذا ،آرایشی-بهداشتی و آزمایشگاه کنترل غذا و دارو اجرایی میشوند.
اهداف دبیرخانه عبارتند از:
تسهیل شرایط برای توليدكنندگان و واردکنندگان فرآوردههای نانوپزشکی؛
تعريف شرايط و دستورالعملهای الزم برای تولید و واردات محصوالت نانوپزشکی؛
کمک به تدوین استانداردهای الزم در حوزههای آرایشی-بهداشتی ،غذایی ،فرآوردهها و ملزومات دارویی-پزشکی.
وظایف دبیرخانه عبارتند از:
مدیریت و راهبری کارگروههای تخصصی استاندارد در مسیر اهداف کمیته فناورینانو؛
سیاست سازی برای سیاستگذار (کمیته فناورینانو) در جهت تدوین برنامههای دقیق؛
ایجاد یک مرجع مش��خص توس��ط وزارت بهداشت برای هدایت تولید کنندگان ،مصرف کنندگان و سرمایهگذاران در
جهت صحیح؛
آم��وزش و هدایت کارشناس��ان وزارت بهداش��ت ب��رای کمک به فرآین��د تدوین دس��تورالعملهای مربوطه و ترویج
تخصصی شرکتها و سازمانها.
در مسیر انجام وظایف مذکور ،فعالیتهای ذیل در سال  89انجام شده است:
 .1مدیریت و راهبری کارگروههای تخصصی استاندارد
در س��ال  89جلس��ات مختلف کمیته اصلی و کارگروهها تشکیل شد .جدول زیر به صورت اجمالی تعداد جلسات و عناوین بحثهای
صورت گرفته در جلسات برگزار شده را نشان میدهد.
جدول .7جلسات زیرکمیتههای استانداردسازی
زیرکمیتههای
استانداردسازی

تعداد جلسات

عناوین بحثهای صورت گرفته در جلسات

کارگروه تخصصی غذا

 9جلسه

تدوین دستورالعمل ثبت و ورود مواد اولیه/ظروف بسته بندی مواد غذایی بر پایه فناورینانو؛
تدوین دستورالعمل ثبت و ورود نانوافزودنیهای غذایی؛
محصول اسپری زعفران پس از بررسیهای اولیه در جلسات کارگروه مطرح شده است.

کارگروه تخصصی
آرایشی بهداشتی

 9جلسه

تدوین دستورالعمل ثبت و ورود مواد اولیه آرایشی بهداشتی بر پایه فناورینانو؛
تدوین دستورالعمل محصول نهایی آرایشی بهداشتی بر پایه فناورینانو؛
 2محصول اسپری وارداتی خوشبو کننده هوا و ژل شستشوی دست پس از بررسیهای اولیه در
جلسات کارگروه مطرح شده است؛
پرونده  2محصول صابون وارداتی نانونقره و پودر ماشینی نانوشوما در دبیرخانه
در حال بررسی اولیه است.
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زیرکمیتههای
استانداردسازی

تعداد جلسات

عناوین بحثهای صورت گرفته در جلسات

کارگروه تخصصی
ملزومات دارویی

 12جلسه

تدوین دستورالعمل ثبت و ورود مواد اولیه ملزومات دارویی-پزشکی بر پایه فناورینانو؛
تدوین دستورالعمل ثبت و ورود محصول نهایی ملزومات دارویی-پزشکی بر پایه فناورینانو؛
تدوین دستورالعمل ثبت و ورود مواد اولیه دارویی (غیر بیولوژیک) تولید شده با فناورینانو؛
تدوین دستورالعمل ثبت و ورود فرآوردههای دارویی نانولیپوزوم؛
شروع به تدوین دستورالعمل ثبت و ورود مکملهای دارویی بر پایه فناورینانو؛
تأیید  1محصول ضدعفونیکننده سطوح در کارگروه؛
 2محصول ضدعفونیکننده سطوح 1 ،فراورده دارویی نانولیپوزوم 2 ،محصول ضدعفونیکننده زخم
و  1محصول ضدعفونی دست و کپسول وارداتی نانوکلسیم پس از بررسیهای اولیه در جلسات
کارگروه مطرح شده است؛
پرونده محصول ضدعفونیکننده سطوح ،کاشی و سرامیک آنتی باکتریال در دبیرخانه در حال
بررسی اولیه است.

 .2سیاستسازی برای کمیته فناورینانو معاونت غذا و دارو
تعریف پروژهای با عنوان «جستجو ،مطالعه ،ارزیابی
و تحلیل فعالیتهای انجام شده در کشورهای مختلف
در زمین��ه ایمنی محصوالت نانوپزش��کی و در نهایت
ارائ��ه و تصویب الگویی بومی جه��ت نحوه برخورد و
تأیید محصوالت نانوپزش��کی در کش��ور پس از انجام
نیاز سنجی» که در حال انجام است.
تعریف پروژهای با عنوان رصد و تحلیل محصوالت
نانوپزش��کی موج��ود در ب��ازار داخل که ب��ه صورت
گزارش��ی ارائه گردی��د و به طور مداوم به روزرس��انی
میشود.
تعری��ف پ��روژهای با عنوان رص��د و تحلیل مداوم محصوالت نانوپزش��کی موجود در بازار جه��ان که رصد برخی از
حوزهها از جمله غذا ،محصوالت ویژه کودکان و محصوالت آرایشی و بهداشتی تکمیل و گزارشی از آن تهیه شد.
 .3یکسانسازی روشها و تعرفههای آزمایشهای سمیت محصوالت نانوپزشکی و معرفی آزمایشگاههای مرجع
سنجش پتانسیلهای آزمایشگاههای سمشناسی برخی گروههای دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی؛
تنظیم برنامهای به منظور برگزاری جلس��ات همفکری متخصصین سمشناس��ی بهمنظور یکس��ان س��ازی روشها و
تعرفههای آزمایشهای سمیت محصوالت نانوپزشکی و معرفی آزمایشگاههای مرجع.
 .4پاسخ به مراجعات حضوری و غیر حضوری
هر روزه افرادی از جمله ش��رکتهای تولیدکننده و وارد کننده محصوالت نانوپزش��کی ،ش��رکتهایی که قصد سرمایهگذاری در این
ح��وزه را دارن��د و مردم عادی به صورت حضوری و غیر حضوری به دبیرخانه مراجعه میکنند و در موارد مختلف از جمله چگونگی روند
اخذ مجوز ،پیگیری پرونده محصوالت و اطمینان از ایمنی برخی محصوالت موجود در بازار و غیره مشاوره میگیرند.
 .5شرکت در جلسات زیرکمیته استاندارد فناورینانو وزارت کشاورزی
با توجه به تجربه دبیرخانه استاندارد کمیته نانو معاونت غذا و دارو در زمینه تشکیل کارگروههای تخصصی و رسیدگی به محصوالت
نانویی فردی از دبیرخانه در جلسات زیرکمیته استاندارد جهاد کشاورزی (به عنوان عضو زیرکمیته) شرکت میکند.
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 .6بررسی اختراعات ارجاعی از اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در خصوص محصوالت نانوپزشکی
بررسی ثبت اختراع نانوپاکسالبومین؛
بررسی کارایی اختراع «نانو فیلم جهت بستهبندی مواد غذایی».

 -2-2-32اندیشگاه فناورینانو معاونت غذا و دارو

اندیش��گاه فناورینانو دارای س��ه بخش تجاریسازی ،آموزش و توسعه بخش خصوصی (یا ترویج تخصصی در بخش صنعت) است.
بخش��ی از اندیش��گاه نیز مسئولیت اطالعرسانی به مخاطبان اندیشگاه از طریق سایت را برعهده دارد .همچنین اندیشگاه به عنوان اتاق
فکر کمیته فناورینانو وزارت بهداشت پاسخگوی نیازهای مطالعاتی کمیته و مدیران وزارت بهداشت در حوزه فناورینانوست.
تجاریسازی
تقویت ناحیه ابتدایی زنجیره ایده تا بازار ،اس��تخراج الگوی بومی تجاریس��ازی تحقیقات نانوپزش��کی کشور ،کمک به تجاریسازی
تحقیقات در حوزه نانوپزش��کی از اهداف این بخش اس��ت .کارگروه تجاریس��ازی در سال  89دو پروژه اساسی را پیگیری نموده است.
فعالیتها و گزارشهای تهیه شده در مسیر انجام پروژههای فوق به شرح زیر است.
 .1تدوین برنامه اجرایی وزارت بهداشت در حوزه نانوداروهای درمان کننده سرطان
این پروژه که شروع آن از اواخر سال  88و به درخواست معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت آغاز شده بود ،تا تیرماه  89تکمیل
ش��د .در این پروژه مطالعات تطبیقی و «اس��تخراج اطالعات بار انواع س��رطان و هزینه درمان آنها» انجام شد؛ همچنین با نخبگان این
حوزه مصاحبه و نظرات آنها جمعبندی شد و در نهایت برنامه اجرایی وزارت بهداشت در حوزه نانوداروهای درمان کننده سرطان تدوین
ش��د .الزم به ذکر اس��ت نتایج این مطالعه در مجله دنیای نانو انجمن فناورینانو به چاپ رس��یده است .همچنین در همایش بینالمللی
فناورینانو شیراز و کنفرانس مدیریت تکنولوژی به عنوان پوستر پذیرفته شد.
 .2شبکهسازی متخصصین نانوپزشکی کشور
در این پروژه ،مطالعات زیر انجام شد:
مطالع��ات اولی��ه در خصوص انواع ش��بکهها و
نحوه شبکهسازی؛
مطالعات تطبیقی شبکههای داخلی موجود؛
تهیه گزارش آسیبشناس��ی ش��بکههای فعال
پزشکی کشور؛
مطالعات تطبیقی جهانی (شبکهسازی تحقیقات
فناورینان��و در کش��ورهای اروپای��ی ،مطالع��ه
موسسات در اختیار گذارنده امکانات شبکهسازی،
تهیه گزارش بسترهای شبکهسازی موجود)؛
در نهایت گزینههای اجرایی برای ورود به فاز عملیاتی تشکیل شبکه نانوپزشکی تدوین شد.
 .3تهیه گزارش تجارب موفق شرکتها برای حضور در عرصه نانو
آموزش
اهداف بخش آموزش عبارتند از:
ایجاد انگیزه و تشویق بخشها و شرکتهای خصوصی برای سرمایهگذاری در نانوپزشکی؛
کمک به فرایند ترویج نانوپزشکی؛
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همراستا کردن فعالیتهای پژوهشی با اولویتهای پژوهشی؛
شفاف کردن مسیر و بازار آینده نانوپزشکی؛
ارتقاء دورههای آموزشی در طی دورههای متعدد و اصالح نقصهای احتمالی.
فعالیتهای انجام شده در این بخش در سال  89عبارتند از:
 .1آموزش غیر مستقیم
انتشار خبرنامه اندیشگاه به صورت ماهیانه و ارسال آن برای تمامی مخاطبان اندیشگاه؛
انتشار  8مقاله هدفمند در حوزه نانوپزشکی در ماهنامه فناورینانو ستاد توسعه فناورینانو و نشریه ندای محیا.
 .2آموزش مستقیم
برگزاری کارگاه آموزش��ی «کاربردهای فناورینانو در صنایع آرایش��ی بهداشتی و غذایی» برای کارشناسان و مدیران
معاونت غذا و دارو؛
برگزاری کارگاه آموزش��ی «کارگاه ایمنی محصوالت نانو پزش��کی و روند اخذ مجوزها» برای ش��رکتهای فعال در
کریدور خدمات فناوری تا بازار؛
ارائه سخنرانی در همایشها و کنفرانسهای مختلف.
ترویج تخصصی بخش صنعت
ترغیب بخش صنعت برای ورود به فناورینانو و تولید فراوردههای مرتبط با نانوپزشکی ،هدف این بخش است و ماموریتهای محوله
به این بخش عبارتند از:
پیمایش بازارهای بینالمللی در حوزههای مرتبط با نانوپزشکی؛
بررسی وضعیت بازار داخل کشور (پتانسیلها ،توانمندیها ،نقاط ضعف ،نقاط قوت و مشکالت)؛
تطبیق پتانسیلهای داخل کشور و نیازمندیهای آن با روند بازارهای جهانی؛
ت�لاش جهت تش��ویق ش��رکتهای صنعتی ب��رای ورود به حوزه نانوپزش��کی به ص��ورت برقراری ارتب��اط مؤثر با
شرکتهای خارجی صاحب فناوری از طریق جهتدار کردن فعالیتهایشان؛
در سال  89اقدامات متنوعی در این بخش صورت گرفت که در ادامه تشریح میشود.
پیمایش کامل و گس��ترده فناوریهای توس��عه یافته و در حال توس��عه در حوزه نانودارورس��انی درسطح بینالمللی و
تالش جهت ترغیب شرکتهای داروسازی داخلی جهت ورود به این حوزه؛
بررسی ،تجزیه و تحلیل پتانسيلهای کشور در حوزه نانودارورسانی؛
امضای تفاهمنامه همکاری مش��ترک با  15ش��رکت داروس��ازی داخلی در مس��یر انجام فعالیتهای مش��اورهای در
خصوص شناسایی و انتقال فناوری؛
آگاه نمودن شرکتها از فرصتهای موجود و تشویق آنها برای برقراری ارتباط مؤثر با شرکتهای خارجی صاحب فناوری از
طریق برگزاری جلسات و نیز ارسال اطالعاتی در خصوص فناوریها و فراوردههای نانودارورسانی در حال توسعه و یا توسعه یافته؛
بررس��ی دقیق  60ش��رکت خارج��ی صاحب فناوری در حوزه نانودارورس��انی و نیز فناوریه��ا و فراوردههای در حال
توس��عه و یا تجاری ش��ده توس��ط آنها و برقراری ارتباطاتی با برخی از آنها (از طریق خرید گزارش��ات بازار معتبر و نیز
انجام جستجوهای تکمیلی)؛
بررسی ویژگیهای شرکتهای صاحب فناوری در حوزه نانوداروها به منظور تدوین استراتژی ورود به بازار
پیمایش فناوریهای توس��عه یافته و در حال توس��عه در حوزه نانوغذاها در س��طح بینالمللی و بررس��ی و شناس��ایی
شرکتها و انجمنهای مختلف مرتبط با غذا در داخل کشور؛
پیمایش فناوریهای توس��عه یافته و در حال توس��عه در حوزه آرایش��ی بهداش��تی در س��طح بینالمللی و بررس��ی و
شناسایی شرکتها و انجمنهای مختلف مرتبط با این حوزه در داخل کشور.
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جدول زیر مختصری از تعامالت صورتگرفته با ش��رکتهای داروس��ازی داخلی را نشان میدهد .همچنین مجله فناورینانو وزارت
بهداشت و خبرنامه داخلی اندیشگاه به صورت ماهانه به این شرکتها ارسال میشود.
جدول  .8تعامالت صورت گرفته با شرکتهای داروسازی داخلی در گروه توسعه بخش خصوصی اندیشگاه
ردیف

نام شرکت

2

شفای ساری

1

3

4

5
6

7
8

9

سبحاندارو

1

داروسازی حکیم

داروسازی اکسیر
داروسازی زهراوی

1

ایرانهورمون

2

داروسازی اسوه

12

15

1

کاسپینتأمین

گروه صنعتی کات

14

3

2

10

13

2

14

5

داروسازی خوارزمی

3

تهراننیل

11

تعداد جلسات برگزار شده

تعداد مکاتبات ارسالی

سری پیشنهادات ارسالی

1

2

اکسیرمدپارس

داروسازی ابوریحان

2
2
2

داروسازی دارو و درمان حیان

2

مجموع

28

داروسازی پارس کات

2

13
8

9

4

14

4

12

5

13

4

7

11

12
13
7
2
2
2
2
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1

5

4
6
3
1
4
3
3

61

ضمن ًا اندیشگاه سعی در برقراری ارتباط با  25شرکت داروسازی دیگر نیز داشت که در این خصوص  68نامه به شرکتها ارسال شد
و با  8ش��رکت راموفارمین ،صالحانشیمی ،جابربنحیان ،البرزبالک ،هولدینگ پارسدارو و لقمان ،بنیاخته و آوینپاالیش نیرو جلساتی
برگزار ش��د و نیز به ش��رکتهای صالحانش��یمی ،جابربنحیان ،البرزبالک ،هولدینگ پارسدارو ،بنیاخت��ه ،آوینپاالیش نیرو و لقمان
پیشنهاداتی در خصوص ورود به حوزه نانو ارسال شد.
فعالیتهای انجام شده توسط کارگروه
ردیف فعالیتهای انجام شده

1

2

توضیحات

شرکت  ARAHCیکی از شرکتهای توسعه و تحقیق در نوع خود است که در زمینه پیشرفت خدمات تشخیصی
تهیه گزارشی جامع
از فعالیتهای شرکت بیولوژیکی و مولکولی متمرکز شده است .بر اساس بررسی انجام شده شرکت  ARAHCخدمات آزمایشگاهی که
Ara Health Care Ltd.
شامل شناسایی بیماری و توسعه محصول می باشد را به شرکت های دارویی و بیوتکنولوژیکی ارائه می دهد.

تهیه گزارش درخواستی
شرکت داروسازی
ابوریحان.

بنابر تعامالت صورت گرفته بین اندیشگاه فناورینانو وزارت بهداشت و شرکت داروسازی ابوریحان،
اندیشگاه فناورینانو وزارت بهداشت ،اقدام به بررسی شرکتها و تکنولوژی مرتبط با فناورینانو در
رسانش داروها نمودهاست که در ادامه فهرستی از فناوریهای مورد بررسی آمدهاست.
فناوریهای بررسی شده ،به صورت زیر است:
تکنولوژی  CobalaminTMکمپانی Access Pharmaceutical Inc.
تکنولوژی  CAGICLESکمپانی Novosome AG
تکنولوژی  Calcium Phosphate Nanoparticle basedکمپانی Biosante Pharmaceutical
سیستم دارورسانی ترکیبات نانو ذرهای Advance Nanotechnology
تکنولوژی  Medusaکمپانی Flamel Technologies
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ردیف فعالیتهای انجام شده

توضیحات

بنابر تعامالت صورت گرفته بین اندیشگاه فناورینانو وزارت بهداشت و شرکت داروسازی پارس دارو،
اندیشگاه فناورینانو وزارت بهداشت ،اقدام به بررسی عالقمندی ذکر شده توسط دستاندرکاران آن
شرکت نمود .در این گزارش سعی گردید تا لیستی از شرکت هایی تهیه شود که در زمینه تولید نانو
داروهای لیپوزومی و کپسوله فعالیت میکنند.

3

تهیه گزارش درخواستی
شرکت داروسازی پارس
دارو.

4

این گزارش به منظور شناسایی داروهایی که تولید داخلی نداشته و از خارج از کشور وارد میشوند ،تهیه
تهیه گزارشی در مورد
شد .هدف از تهیه این گزارش مشخص نمودن داروهایی بود که نمونه مشابه این داروها در خارج از کشور
داروهایی که وارد کشور
به فرم نانویی تهیه و تولید می شوند .در این برسی مشخص گردید که از  775قلم دارو که وارد کشور
میشوند و تولید داخلی
میشوند و تولید داخلی ندارند 4 .قلم از آنها در خارج از کشور به فرم نانویی موجود بوده و تأییده تولید نیز
ندارد.
دریافت کردهاند.

راهبری سایت اندیشگاه فناورینانو )(www.nanohealth.ir

از ابتدای س��ال  88که به طور منظم و به صورت جدولی از پیش آماده ش��ده
ماهیانه تعدادی خبر که ش��امل اخبار داخلی اندیش��گاه و اخبار نانوپزشکی (شامل
علمی ،سیاستگذاریهای دولتها در این زمینه ،معرفی همایش ،کارگاههای آموزشی
و  )..و مقاالت بر روی سایت انگلیسی و فارسی اندیشگاه قرار داده میشد این روند
در س��ال  89نیز ادامه یافت .جدول زیر گزارش مختصری از اخبار و مقاالت قرار
داده شده بر روی سایت را نشان میدهد.
جدول  .9اخبار و مقاالت قرار داده شده بر روی سایت اندیشگاه
ردیف

موضوع

تعداد

1

اخبار داخلی اندیشگاه

28

2

اخبار نانوپزشکی

147

3

اخبار انگلیسی

90

4

مقاالت فارسی

8

5

مقاالت انگلیسی

8

مجموع

281

انتشار خبرنامه اندیشگاه فناورینانو وزارت بهداشت
انتش��ار خبرنامه اندیش��گاه فناورینانو که به صورت ماهیانه از آبان س��ال 1388
ش��روع شده بود در س��ال  89نیز به طور مرتب هر ماه ( از فروردین  89تا اسفند 12
شماره) ،با سرفصلهای اخبار داخلی اندیشگاه ،اخبار نانوپزشکی ،معرفی همایشها و
معرفی مقاالت منتشر شد.

 -3-32کمیته فناورینانو وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي اصلي تامين غذا و امنيت غذايي در كشور ،با آگاهي از نقش کلیدی فناورينانو در توسعه کشاورزی
پایدار و دستیابی به بهروری بیشتر ،توجه ویژهای به توسعه و کاربرد اين فناوری در بخش کشاورزی داشته است .کمیته فناورینانو وزارتخانه
ت های اجرایی ،پژوهش��کدهها و مؤسسات تحقيقاتي وزارت متبوع ،مديريت
با حضور نمایندگانی از س��تاد ویژه توس��عه فناورینانو و معاون 
راهبردي فناورينانو در حوزه کشاورزی و منابع طبيعي را به عهده دارد .اين كميته در مسیر تحقق اهداف کالن کشور در بخش کشاورزی
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اقدامات گستردهای را تا امروز صورت داده است .اين اقدامات به طور کلی در چند بخش طبقهبندی میشوند:
 .1بسترسازی ،ترویج و آموزش؛
 .2ایجاد و تقویت زیر ساختهای فنی و آزمایشگاهی؛
 .3تصويب و اجراي طرحهای پژوهشی؛
 .4همکاری ،هدایت و تشویق بخش خصوصي.

 -1-3-32برگزاری جلسات کمیته

در س��ال  89کمیته فناورینانو وزارت جهاد کش��اورزی  9جلس��ه را با حضور اعضاء رس��می و میهمانانی از مس��ئوالن وزارت جهاد
کشاورزی و ستاد توسعه فناورینانو تشکیل داده است.
زیر کمیته آموزش
كميت��ه فناورينانو وزارت جهاد كش��اورزي به منظور آش��نایی مديران ،كارشناس��ان و محققان بخش کش��اورزی و وزارت متبوع با
فناورينانو ،با تشکیل زیر کمیته آموزش اقدام به ترویج و آموزش مفاهیم و کاربردهای این فناوری در بخش کشاورزی نمود که در این
مسیر تاکنون  36دوره آموزشی با هدف آشنایی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز با این علم نوپا در سطوح مقدماتی ،تکمیلی و تخصصی
برگزار نموده و برنامهریزی الزم جهت برگزاری دورههای آموزشی در سطح دورههای تخصصی از اهداف این کمیته است.
دورههای آموزشی برگزار شده در سال 89
ردیف

1
2
3
4
5
6

عنوان دوره آموزشی

مخاطبان

کارشناسان و مدیران
کارگاه آموزشی کاربرد فناورینانو
معاونت امور دام
در بخش کشاورزی
کارگاه آموزشی کاربرد فناورینانو در بخش کارشناسان و مدیران
معاونت امور دام
کشاورزی (دوره دوم)
کارگاه آموزشی کاربرد فناورینانو با تاکید
بر تحقیقات به زراعی و بهنژادی
کارگاه آموزشی کاربرد فناورینانو
در بخش کشاورزی
کارگاه آموزشی نانوپوششها (مهندسی
سطح و نانوپوششها)
کارگاه آموزشی مدیریت دانش

-

محل برگزاری

مرکز آموزش عالی
امام خمینی کرج
مرکز آموزش عالی
امام خمینی کرج
مؤسسه تحقیقات اصالح و
تهیه بذر و نهال
مرکز آموزش جهاد کشاورزی
استان بوشهر

تاریخ برگزاری

 4و  5خرداد 89
 10و 11خرداد 89
خرداد ماه 89
 2آذرماه 89

پژوهشکده مهندسی جهاد

 25تا  27دی ماه ( 24ساعت)

مرکز آموزش جهاد کشاورزی
استان هرمزگان – بندر عباس

 29تا  30دی ماه ( 16ساعت)

زیر کميته استاندارد
زيركميته اس��تاندارد كميته فناورينانو وزارت جهاد كش��اورزي با اهداف ،ساختار و ش��رح وظایف ذیل متناظر با كميته استاندارد ستاد
ويژه توسعه فناورينانو ساماندهی و فعالیت خود را از ابتدای سال  89آغاز نمود.
اهداف

تهيه و تدوين استانداردهاي مورد نياز در حوزه فناورينانو مرتبط با كشاورزي و منابع طبيعي
بوميسازي الگوهاي جهاني در شرايط كشور
تعريف شرايط و دستورالعملهاي الزم براي توليد و واردات فرآوردههاي نانويي مرتبط با كشاورزي

وظایف زیرکمیته استاندارد
 .1تشکیل جلسات منظم و هدایت و هماهنگی کلیه کارگروههای تخصصی ،نظارت بر نحوه عملکرد این کارگروهها.
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 .2نظارت بر اجرای دستورالعملها.
 .3انتخاب افراد متخصص برای كارگروهها.
 .4ارزیابی و تصویب استانداردهای تدوین شده توسط كارگروه های تخصصی و اعالم آن به کلیه مراکز و سازمانهای مرتبط.
وظایف کارگروهها
 .1کارگروهها مس��ئوليت بررسي و تعيين مس��يرها براي صدور مجوز و تاييديههاي الزم براي فرآورده مربوط به خود را
دارند .پيش��نهاداتي كه توس��ط اين كارگروهها ارائه ميشود با تائيد زيركميته استاندارد و تصويب در كميته ،به سازمانها
و نهادهاي ذيربط اعالم ميگردد.
 .2اين كارگروهها موظفند كه كليه دس��تورالعملهاي تصويب ش��ده در زير كميته را اجرا و در نحوه و چگونگي تدوين
استانداردهاي مختلف به زيركميته مشورت و خط مشي ارائه دهند.
 .3با توجه به نوع فرآوردههاي اعالم شده توسط زير كميته موظف به تدوين طرحهاي اوليه استاندارد براي هر فرآورده
خواهند بود.
ساختار
اعضای این زیرکمیته عبارتند از نمایندهی ارگانهای ذیل:
 .1کمیته فناورینانو وزارت جهاد کشاورزی
 .2کمیته استاندارد ستاد ويژه توسعه فناورينانو
 .3سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 .4معاونت آب و خاک و صنايع تبديلي وزارت جهاد كشاورزي
 .5وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
 .6سازمان حفظ نباتات
 .7سازمان دامپزشکي کشور
 .8مؤسسه تحقيقات خاك و آب
 .9مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال
كارگروههاي تخصصي در زيركميته استاندارد به پنج بخش به شرح زیر تقسیمبندی شده است؛
.1كارگروه دامپزشكي
 .2كارگروه حفظ نباتات
.3كارگروه خاك و آب
.4كارگروه آب و خاك و صنايع تبديلي
.5كارگروه ادوات و تجهيزات كشاورزي

 -2-3-32طرحهای پژوهشی

بررسی و تصویب طرحهای پژوهشی یکی از راهبردهای اصلی کمیته فناورینانو وزارت جهاد کشاورزی بهمنظور ارتقاء سطح تولید دانش
در حوزه نانوکشاورزی به شمار میرود .که تاکنون بیش از  30طرح پژوهشی با حمایت این کمیته به تمام رسیده و یا در دست اجرا است.
در س��ال  89نیز ش��مار زیادی از طرحهای پژوهشی در کمیته مورد بررس��ی قرار گرفته که  9مورد از آنها تصويب و جهت اجرا ابالغ
گرديده و  5مورد نيز مراحل پایانی داوری را سپری میکنند.
ش��ایان ذکر اس��ت دس��تاوردهای حاصل از برخی پژوهشهای صورت گرفته با حمایت کمیته فناورینانو وزرات جهاد کشاورزی به
مرحله تجاریسازی رسیدهاند که از این میان میتوان به مواردی به ترتیب زیر اشاره کرد:
كرم تهيه شده از نانو كپسول عصاره گياه بابونه با خاصيت ضدآفتاب و ضدالتهاب؛
كرم تهيه شده از نانو كپسول عصاره گياه هميشه بهار با خاصيت برطرفكنندگي خشكي ،اگزما ،التهاب ،قارچهاي پوستي و...؛
نانوذرات طال تهیه شده از میکروارگانیسمهای اکستریموفیلهای بومی کشور؛
نانوذرات نقره تهیه شده از میکروارگانیسمهای اکستریموفیلهای بومی کشور؛
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نانوكامپوزيت زيركنيا ،آلومينا و كربن نانوتيوپ؛
تبديلکننده امواج فروسرخ به مرئي؛
نانوالیاف بر پایه پلی کاپروالکتون؛
تولي��د نانو الياف زيستس��ازگار از آگار و كيتوزان به ش��يوه الكتروريس��تي و کاربرد آن در جه��ت حفظ و نگهداري و
افزايش زمان ماندگاري آبزيان؛
کامپوزیت سیمان پرتلند -نانولوله کربنی و خاکستر بادی -نانولوله کربنی؛
نانوکاتاليست پالتين وپاالديوم  /پلي سيتريک اسيد بر پايه نانولوله کربن؛
نانو ميله و نانو بلت دياکسيد تيتانيوم؛
نانوفيبر سراميكي دياكسيد تيتانيم با پيش مادههاي  TTIPو پليمر PVP؛
پوشش نانو آلومينا بر روي .Al 7075

 -3-3-32تعامل با شركتهاي خصوصي

کمیته فناورینانو وزارت جهاد کشاورزی بهمنظور بهرهگیری از پتانسیل بخش خصوصی ،کمک به فعالسازی و همچنین نظارت بر
عملکرد آنها در مسیر توسعه فناورینانو در بخش کشاورزی کشور ،تالش کردهاست تا روابط و تعامالت خود را با شركتهاي خصوصي
گسترش بخشد.
در س��ال  89تعامالتی با ش��رکتهای فعال در این زمینه ،از جمله «نانو نصب پارس»« ،صدور احرار ش��رق»« ،نانو ساختار آویژه» و
«نانو واحد صنعت پرشیا» صورت گرفته است.

 -4-3-32انتشارات

در سال  89دو کتاب در حوزه فناورینانو به سفارش کمیته فناورینانو وزارت جهاد کشاورزی تألیف و به چاپ رسیده است.
کت�اب فناورینان�و در علوم کش�اورزی /نويس�ندگان :دکتر س��یدمجتبی خیامنکویی،
مهندس اسماعیل بیآزار ،دکتر غالمرضا صالحی جوزانی
در این کتاب که در هفت فصل تنظیم گردیده ،به جنبههای مختلف کاربرد فناورینانو در
علوم کشاورزی ،زیستفناوری و صنایع غذایی پرداخته شده است.
کتاب نگاهی به فناورینانو در وزارت جهاد کش�اورزی /نويس�ندگان :دبيرخانه كميته
فناورينانو وزارت جهاد كشاورزي
اين كتاب همزمان با برگزاري س��ومين جش��نواره ملي فناورينانو منتش��ر گرديده است و
شامل معرفي پروژه هاي تحقيقاتي مصوب و اجرا شده ،فهرست مقاالت منتشر شده ،معرفي
تجهيزات و ش��رح خدمات ارائه ش��ده در آزمايش��گاه هاي عضو كميته ،گزارش حضور در دو
جش��نواره سال گذشته ،گزارش دومين همايش نانوتكنولوژي در كشاورزي ،گزارش برگزاري
دوره هاي آموزشي و ...است.

 -5-3-32حضور در نمایشگاهها و جشنوارهها
سومین جشنواره فناورینانو
كميته فناورينانو وزارت جهاد كشاورزي در سومین جشنواره فناورینانو ،همچون سالیان گذشته حضور چشمگیری داشت .برخی از خدمات
ارائه شده در غرفه این کمیته عبارتند از:
انتشار و ارائه خبرنامه شماره  8نانو تکنولوژی کشاورزی (ویژه نمایشگاه)
خبرنامه نانوتکنولوژی کش��اورزی با هدف اطالعرس��انی فعالیتها و عملکرد کمیته فناورینانو ،اطالعرس��انی تازهها و دستاوردهای
137

سیاستگذاری و ارزیابی

داخلی و جهانی در این زمینه ،ترویج کاربردهای وسیع فناورینانو در بخشهای گوناگون کشاورزی و صنایع غذایی و آموزش و ارتقای
س��طح دانش مخاطبان در حوزه فناورینانو ،توس��ط کمیته فناورینانو وزارت جهاد کشاورزی ،منتش��ر میشود .هشتمین شماره از این
خبرنامه ،همزمان با برگزاری سومین جشنواره فناورینانو منتشر شد و به صورت ویژه به معرفی این رویداد علمی کشور پرداخت.

ارائه گزارش فعالیتهای کمیته به صورت نمایشگاهی
فهرست پروژههاي تحقيقاتي در حال اجرا و خاتمه يافته مصوب كميته
فهرست دورههاي آموزشي برگزار شده توسط كميته
معرفی ،اهداف و وظایف زیر کمیته استاندارد و زیر کمیته آموزش
معرفی پروژهای خاتمه یافته و چکیدهای از آن
ارائه بروشور مربوط به معرفي تجهيزات نانويي آزمايشگاه هاي عضو شبكه آزمايشگاهي نانو
این بروشور شامل اطالعات مربوط به سه آزمایشگاه عضو شبکه آزمایشگاهی ستاد نانو از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ايران،
پژوهشکده مهندسی جهاد و مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع بود.
نمایش محصوالت نانویی توليد شده در مقياس آزمايشگاهي حاصل از طرحهاي تحقيقاتي كميته
حضور در اولين نمایشگاه فناورینانو اصفهان
اولین نمایش��گاه تخصصی فناورینانو ش��هر اصفهان،
در تاریخ  13تا  16مردادماه س��ال  ،89در محل برگزاري
نمايش��گاههاي بينالمللي اس��تان اصفه��ان (پل تاريخي
شهرستان) برگزار شد.
کمیت��ه فناورینان��و وزارت جهاد کش��اورزی ،با هدف
افزای��ش س��طح آگاهی دانش��جویان ،محقق��ان ،مدیران
و عم��وم م��ردم جامعه ب��ا کاربری فناورینان��و در بخش
کشاورزی و همچنین اطالع رسانی از دستاوردهای کشور
در ای��ن زمینه ،در این نمایش��گاه حضور پی��دا کرد .غرفه
کمیته فناورینانو وزارت جهاد کشاورزی با حضور کارشناسان این مجموعه ،پذیرای شمار قابل توجهی از بازدیدکنندگان نمایشگاه بود.
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برنامـه33

ارزیابی تأمین و بهرهگیری از سرمایههای انسانی فناورینانو
منابع انسانی ،ارزشمندترین سرمایة کشور در فناورینانو هستند و هیچ دارایی دیگری ارزش نیروی متخصص ،جوان و عالقهمند به
فعالیت در فناورینانو را ندارد .بنابراین ،دستیابی به اهداف در نظر گرفتهشده برای فناورینانو بدون توجه شایسته به منابع انسانی ممکن
نخواهد ش��د .دانشآموختگان متخصص در فناورینانو ،مهمترین بخش نیروی انسانی این فناوری در کشور را تشکیل میدهند و ستاد
ویژة توسعة فناورینانو باید برای بهرهمندی از تخصص این افراد بهمنظور رشد فناورینانو و تولید ثروت برنامهریزی کند.
با همین هدف ،س��تاد نانو طرحهایی را برای پایش و اندازهگیری نیروی انس��انی ،حمایت از اشتغال متخصصان ،ساماندهی بازار کار
فناورینانو و آموزشهای الزم برای اشتغال و کارآفرینی در نانو ،برنامهریزی و اجرا کردهاست.

 -1-33حمایت از اشتغال متخصصان فناورینانو

برنامة حمایت از اشتغال متخصصان فناورینانو با اهداف بهرهمندی از نیرویهای انسانی متخصص کشور در این حوزه ،ارتقای منابع
انسانی نهادهای فعال در فناورینانو و تشویق آنها به جذب نیروهای متخصص در این حوزه از ابتدای سال  1388اجرا شدهاست.
نهادهای اس��تخدامکنندة متخصصان نانو برای بهرهمندی از این حمایت باید به بخش اش��تغال س��ایت س��تاد مراجعه و پس از ثبت نام،
درخواستهای خود را برای دریافت حمایت در ازای استخدام هر متخصص ثبت نمایند .پس از بررسی مدارک ،حمایت در نظر گرفتهشده طی
سه مرحله به حساب نهاد واریز میشود .میزان حمایت از نهادها به ازای سطح تحصیالت و تخصص استخدامشدگان ،بهترتیب زیر است:
مدرک فرد

کارشناسی ارشد
دکتری

رشتة تحصیلی

میزان حمایت در هر ماه (ریال)

علم و فناورینانو

3,250,000

سایر رشتهها با پایاننامة نانو

2,500,000

علم و فناورینانو

5,200,000

سایر رشتهها با پایاننامةنانو

4,000,000
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 -2-33میزان و کیفیت حمایتهای صورتگرفته

در س��ال  74 ،1389درخواس��ت برای دریافت مراحل اول ،دوم و سوم حمایت اشتغال ارسال ش��د 53 .عدد از این درخواستها مورد
حمایت قرار گرفتهاند ،که  28نفر از افراد حمایتش��ده در مرحلة اول 18 ،نفر در مرحلة دوم و  7نفر در مرحلة س��وم حمایت را دریافت
نمودهاند .در مجموع مبلغ  598.900.000ریال بابت حمایت از اشتغال متخصصان در سال  1389هزینه شدهاست.
در ادامه ،سطح تحصیالت ،گروه و رشتة تحصیلی متخصصان استخدامشده و نوع نهادهای دریافتکنندة مرحلة اول حمایت اشتغال
در سال  ،1389به تفکیک ارائه شدهاست.

  نمودار .3توزیع متخصصان نانو استخدامشده بر اساس سطح تحصیالت
جدول  .10توزیع متخصصان نانو استخدام شده بر اساس گروه و رشتة تحصیلی
گروه

گروه فنی  -مهندسی

رشتة تحصیلی

تعداد استخدامشدگان

مهندسی شیمی

4

مهندسی مواد

مهندسی فناورینانو -نانومواد

2

مهندسی پلیمر

1

مهندسی نساجی
محیط زیست

گروه علوم تجربی

داروسازی
شیمی

گروه علوم پایه

ریاضی

جمع

فیزیک

نمودار  .4توزیع نوع نهادهای دریافتکنندة حمایت
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 -3-33پایگاه اطالع رسانی اشتغال فناورینانو

پایگاه اطالعرس��انی اش��تغال فناورینانو ،فعالیت رس��می خود را از ابتدای س��ال  1389آغاز کرده و مورد استقبال مخاطبان خود ،به
خصوص کارجویان قرار گرفت.
در مرحلة اول فعالیت س��ایت ،کارجویان ثبت نام و رزومههای خود را تکمیل نمودند و پس از مدتی امکان ثبت نام و تعریف ش��غل
برای کارفرمایان فراهم ش��د .تعداد رزومههای موجود ،بس��یار بیشتر از مش��اغل معرفیشده بودهاست؛ اما تا پایان سال  ،1389حدود 12
نفر از طریق این پایگاه ،شاغل شدند.
جدول  .11آمار تعداد کارفرمایان ،کارجویان و مشاغل پایگاه اطالعرسانی اشتغال
عنوان

تعداد

رزومههای ثبتشده

1500

رزومههای تاییدشده

600

کارفرمایان ثبتشده

13

مشاغل تعریفشده

41

نیروی کار مورد نیاز

101

تعداد افراد استخدامشده از طریق پایگاه

12

 -4-33برنامههای آتی
 1-4-33آموزشهای کارآفرینی

نوع نگرش متخصصان فناورینانو به اش��تغال و انتظار از ش��غل مورد نظرش��ان ،تأثیر بس��زایی بر وضعیت اشتغال ایشان دارد .طبق
پیمایش انجامش��ده بهوس��یلة س��تاد نانو ،درصد باالیی از متخصصان فناورینانو عالقهمند به مشاغل دانشگاهی و پژوهشی هستند .در
صورتی که درصد بسیار کمتری از متخصصان خواهان ایجاد شغل و کارآفرینی هستند .در چنین شرایطی ارائةآموزشهای کارآفرینی و
تالش برای اصالح فرهنگ کار در میان متخصصان ،میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت اش��تغال متخصصان داش��ته باشد ،بنابراین
یکی از برنامههای آتی س��تاد نانو در زمینة اش��تغال ،حمایت از آموزشهای کارآفرینی برای متخصصان فناورینانو است .این آموزشها
حضوری و غیر حضوری ارائه خواهد شد.

 2-4-33معرفی مشاغل نانویی و
کارآفرینان موفق

معرفی مش��اغل نانویی بهوسیلة متخصصان شاغل
در آنها ،عالقهمندان را با واقعیتهای این مشاغل آشنا
و آنها را در کس��ب مهارتهای الزم ب��رای احراز آن
مش��اغل یاری مینماید ،همچنین معرفی کارآفرینان
موفق در فناورینانو که از دانشآموختگان نانو بودهاند،
ای��ن را روش��ن میکند که موفقی��ت در کارآفرینی در
فناورینانو ،دور از دس��ترس نیست و با رعایت نکاتی
قابل دس��تیابی است .بنابراین یکی از برنامههای ستاد
نانو در آینده ،معرفی مشاغل نانویی و کارآفرینان موفق
این فناوری و عوامل موفقیت ایشان است.
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فصل هفتم

تحلیل عملکرد

تحلیل عملکرد

شاخصهای فرايندی عملکرد

شاخصهای فرایندی عملکرد نمایانگر اقدامات صورت گرفته در مسیر توسعهی فناورینانو در کشور است .میزان فعالیت انجام شده
در سال  1389در این شاخصها به تفکیک برنامههای سند تکمیلی دوم در جدول زیر تشریح شدهاست.
جدول  .1شاخصهای فرایندی عملکرد برنامههای سند راهبرد آینده و میزان تحقق آنها در سال 1389
سرفصل

ترویـج و آموزش عمومـی

شماره
برنامه

144

عنوان برنامه

1

آموزش عمومی با
تمرکز بر مقاطع
پیش از دانشگاه

2

تشویق نهادهای
مروج فناورینانو

3

اطالعرسانی
سیاستها ،برنامهها
و فعالیتهای کشور
در فناورینانو

اهداف ک ّمی تحقق یافته

واحد

مقدار تحقق یافته
در سال 89

تعداد سمینار عمومی دانشآموزی

سمینار

148

تعداد کارگاه تخصصی دانشآموزی

کارگاه

105

تعداد سمینارهای آموزشی فناورینانو برای دبیران آموزش و پرورش

سمینار

33

تعداد نمایشگاه آموزش دانشآموزی در استانها

نمایشگاه

3

تعداد بازديد از سايت باشگاه

بازديد

102,000

تعداد خبرنامه دانشآموزی منتشر شده

(شماره/شمارگان)

()12,000/9

تعداد بازی جدید منتشر شده در حوزه نانو

نوع

2

تعداد محتوای چند رسانهای منتشر شده

لوح فشرده

5

تعداد نهاد موجود در بانک اطالعات نهادهای ترویجی
فناورینانو  /گردهمايي نهادها

(نهاد/گردهمايي)

()3/509

تعداد سمینار دانشجویی عمومی

سمینار

54

تعداد سمینار دانشجویی تخصصی

سمینار

18

تعداد سمینار دانشآموزی

سمینار

212

مدت زمان برنامههای تلویزیون در ارتباط با نانو

دقیقه

2,000

مدت زمان برنامههای رادیو در ارتباط با نانو

دقیقه

2,000

تعداد نشریات تخصصی صنایع فعال در حوزه نانو
(تعداد نشریه/تعداد مطلب)

(نشریه  /مطلب)

()1,303 / 40

تعداد شماره ماهنامه منتشر شده

( شماره  /شمارگان)

()8,000 / 12

تعداد اخبار سایت

(خبر  /بازدید)

()1,953,969 / 3,167

تعداد مقاالت سایت

(مقاله  /بازدید)

()198,273/211

تعداد بازدیدکنندهی سایت

بازدید

732,000

تعداد خبر و رویداد سایت انگلیسی

خبر

510

تعداد نشریه پیامنما

(نشریه/مخاطب
مسابقه)

()85,000 / 85

تعداد بازدیدکنندههای جشنواره فناورینانو

(روز /نفر)

()21,670/5

تعداد نهادهای شرکتکننده در جشنواره فناوري نانو

نهاد

١٧٠
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سرفصل

زیرساختهای علم و فناوری

شماره
برنامه

عنوان برنامه

4

ارتقاء
سختافزاری و
نرمافزاری شبکه
آزمایشگاهی
فناورینانو با اولویت
توسعه توانمندی
ساخت داخل

5

حمایت از
تولید ،حفاظت
و بکارگیری
داراییهای فکری
فناورینانو

6

ایجاد و توانمندسازی
مرکز «نانومترولوژی
و توسعه تجهیزات
آزمایشگاهی
فناورینانو»

7

تدوین و اعمال
استانداردهای ایمنی
و کنترل کیفی و
مکانیزمهای نظارت
بر آنها

8

ایجاد زیرساخت
تعامل سازنده
با سازمانهای
منطقهای و
بینالمللی

10

اجرای نظام
گردآوری ،پردازش
و انتشار اطالعات
و دانش فناورینانو
برای گروههای
مختلف هدف

اهداف ک ّمی تحقق یافته

واحد

مقدار تحقق یافته
در سال 89

تعداد آزمایشگاههای عضو شبکه تا پایان سال 89

آزمایشگاه

45

میزان حمایت شبکه از تعمیر و نگهداری تجهیزات نانو

میلیون ریال

3,940

تعداد تجهیزات آزمایشگاهی تعمیر شده با حمایت شبکه

دستگاه

20

حمایت از ساخت نرمافزار جامع مدیریت آزمایشگاهی

تعداد آزمایشگاههای عضو شبکه که در سال  89موفق به اخذ
استاندارد  ISO/IEC17025شدهاند
تعداد تجهیزات آزمایشگاهی داخلی خریداری شده توسط
آزمایشگاهها با یارانه شبکه
تعداد کارگاههای آموزشی برگزاری شده

میلیون ریال

1,300

آزمایشگاه

2

(دستگاه/میلیون ریال)

()6,890/10

(دوره آموزشی /نفر)

()270/9

تعداد آزمایشگاه دارای اطالعات در سایت شبکه

آزمایشگاه

80

تعداد تجهیزات آزمایشگاهی ثبت شده در سایت شبکه

دستگاه

740

تعداد پروژههای امكانسنجي ساخت دستگاه در داخل حمایت شده

پروژه

2

تعداد دستگاههاي در حال ساخت حمایت شده

دستگاه

10

تعداد حمايت از شركتها براي تجاريسازي تجهيزات

دستگاه

14

تعداد حمایت از اختراعات ثبتشده

اختراع

12

تعداد حمایت از اختراعات گرنت شده

اختراع

4

تعداد اختراعات ثبت شده مخترعان ایرانی
در ادارات ثبت اختراع خارج از کشور ()2010

اختراع

18

تعداد صدور تأییدیة مقیاس نانو به محصوالت در سال 89

محصول

28

کل پرونده ارجاعشده برای دریافت نانومقیاس

محصول

83

تعداد اسناد اعالم نظر شده در مورد استاندارهای جدید
کمیته بینالمللی استانداردسازی فناورینانو

سند

10

تعداد استانداردهای ملی فناورینانو تدوین شده در سال 89

سند

3

تعداد استاندارد بينالمللي در حال تصویب (تدوین شده توسط ج.ا.ایران)

سند

1

تعداد استاندارد بينالمللي منتشرشده (تدوین شده توسط ج.ا.ایران)

سند

1

تعداد حضور شرکتهای فناورینانو در نمایشگاههای سایر کشورها

نمایشگاه

12

تعداد همایشهای مشترک فناورینانو با سایر کشورها

همایش

1

تعداد سازمانهای منطقهای و بینالمللی همکار با ج.ا.ایران
در فناورینانو

سازمان

5

تعداد پایاننامههای دانشجویی اضافهشده به بانک اطالعاتینانو

پایاننامه

تعداد مقاالت اضافه شده به بانک اطالعاتی نانو

مقاله

6,559

تعداد رویداد اضافه شده به بانک اطالعاتی نانو

رویداد

تعداد پایگاههای اینترنتی اضافه شده به بانک اطالعاتی نانو

پایگاه اینترنتی

1,121

تعداد كتاب های اضافه شده به بانک اطالعاتی نانو

کتاب

تعداد مراكز فعال نانو اضافه شده به بانک اطالعاتی نانو

مرکز

تعداد افراد فعال اضافه شده به بانک اطالعاتی نانو

متخصص

تعداد اختراعات اضافه شده به بانک اطالعاتی نانو

اختراع

5,405
35

1,598
590

13,517
13
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سرفصل

پيشران علم و فناوری

شماره
برنامه

عنوان برنامه

12

تشويق پاياننامههاي
تحصيالت تكميلي و
هدايت آنها به سمت
نيازهاي ملي

13

اعطاي جوايز
تشويقي به
دستاوردهاي علمي،
فناوري محققان و
مؤسسات بر اساس
ارزيابيها

ارتقاء كيفيت و

اهداف ک ّمی تحقق یافته

واحد

مقدار تحقق یافته
در سال 89

تعداد پروپوزال و پایاننامه ارشد حمایت شده

پایاننامه

2,738

تعداد پروپوزال و پایاننامه دکتری حمایت شده

پایاننامه

524

تعداد همايشهاي دانشجويي برگزار شده برای ارائه
دستاوردهای پایاننامهها

همایش

3

تعداد مقاالت  ISIتشویق شده

مقاله

1,713

تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره های خارج از کشور
تشویق شده

مقاله

316

تعداد مقاالت علمی -پژوهشی تشویق شده

مقاله

113

تعداد نویسنده کتاب مورد حمایت قرار گرفته

نفر

24

تعداد مأموریتهای فناوری اعضای هیات علمی
حمایت شده

مأموریت

1

تعداد فارغالتحصيالن دكتري عزيمت كرده از خارج
به داخل حمایت شده

نفر

2

میلیون ریال

1,070

تعداد کنگره علمی فناورینانو
و کارگاه آموزشی برگزار شده

کنگره و کارگاه
آموزشی

17

تعداد مراکز رشد فعال در فناورینانو

مرکز رشد

11

تعداد حمايت از واحدهای ف ّناور نانو مستقر در مراکز رشد

واحد ف ّناور

18

تعداد شرکتهای صنعتی موجود بکارگیرنده فناورینانو

شرکت

17

تعداد طرحهای صنعتی در حال اجرا

طرح

22

هدفمندي دورههاي میزان حمایت از کنگرهها و کارگاههای آموزشی فناورینانو
15

انتقال و انتشار فناوري

16

حمايت از جذب
شركتهاي نوپاي
فناورينانو در مراكز
رشد

18

حمايت و برنامهريزي
براي به كارگيري
فناورينانو در صنايع
موجود كشور

21

ايجاد هماهنگي بين
دستگاههاي كشور
در به كارگيري
فناورينانو در رفع
نيازها و مشكالت
كشور

22

146

آموزشي تحصيالت
تكميلي و ساير
دورههاي آموزشي
فناورينانو

حمايت از
سرمايهگذاريهاي
خطرپذير در
فناورينانو

تعداد پروژههای کاربرد فناورینانو
برای رفع نیازها و حل معضالت کشور

پروژه

تعداد طرحهای تجاریسازی
با مشارکت نهادهای سرمایهگذار

طرح

4

33
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سرفصل

تولید و بازار

شماره
برنامه

عنوان برنامه

23

مديريت کریدور
خدمات فناوری

24

حمايت از كسب
و گسترش
بازار بنگاههاي
فناورينانو

ارزيابي و سياستگذاري

26

كمك به جذب
تسهيالت مالي
و اعتباري توسط
بنگاهها

27

کمک به تامین
و توسعه فناوری
بنگاه

28

ارزیابی راهبردی
جایگاه بینالمللی
کشور در علم،
فناوری و صنعت
نانو در راستای
دستیابی به
چشمانداز  10ساله
فناورینانو

29

ارزیابی و رتبهبندی
نهادهای مؤثر در
توسعه علم ،فناوری
و صنعت نانو در
راستای چشمانداز،
اهداف و برنامههای
سند راهبرد آینده

30

نگاشت و ارزیابی
اثربخشی و کارایی
سیاستها و
برنامههای توسعه
فناورینانو

اهداف ک ّمی تحقق یافته

تعداد کارگزاری متمایل به ارائه خدمات
در ایستگاههای کریدور
تعداد قرارداد کارگزاری
در ایستگاههای کریدور خدمات فناوری
تعداد شرکت ثبتشده در بانک اطالعات شرکتها
و کارگزاران فعال نانو
تعداد شرکت و فناوری پذیرششده
در کریدور برای دریافت خدمات فناوری
تعداد محصول پذیرششده
در کریدور برای دریافت خدمات فناوری
میزان تسهیالت اعطاء شده
به شرکتهای فناورینانو

واحد

مقدار تحقق
یافته در سال 89

کارگزار

13

کارگزار

7

شرکت

150

شرکت

151

محصول

173

میلیون ریال

14,700

بازدید

67

جلسه

76

شاخص

18

شاخص

3

تعداد شاخصهای صنعتی
برای ارزیابی راهبردی کشور

شاخص

5

تعداد متخصصان فعال در توسعه فناورینانو ارزیابیشده

متخصصان

8,500

تعداد نهادهای آموزشی و پژوهشی ارزیابی شده

مرکز

195

تعداد مراکز رشد ارزیابی شده

مرکز رشد

11

تعداد آزمایشگاههای ارزیابی شده

آزمایشگاه

38

تعداد فناوری ارزیابی شده

فناوری

15

تعداد رسانههای ارزیابی شده

رسانه

14

تعداد پژوهانههای تحقیقاتی اهدایی

گرنت

14

تعداد بازدید از شرکتها و مراکز رشد
برای بررسی مشکالت شرکتهای دانشبنیان
تعداد جلسات برگزارشده با شرکتها
برای بررسی مشکالت شرکتهای دانشبنیان
تعداد شاخصهای تولید علم وسرمایه انسانی
برای ارزیابی راهبردی کشور
تعداد شاخصهای توسعه فناوری
برای ارزیابی راهبردی کشور

تعداد برنامههای تدوینشده
در پیشنویس سند تکمیلی سوم

برنامه

28
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سرفصل

32

کمک به فرآیند
سیاستسازی و
باالبردن قدرت
تشخیص و تصمیم
در حوزه فناورینانو
جهت تسهیل فرآیند
سیاستگذاری و
اجرای سیاستهای
مصوب

33

ارزیابی تامین
و بهرهگیری از
سرمایههای انسانی
فناورینانو

ارزيابي و سياستگذاري

شماره
برنامه

عنوان برنامه

148

اهداف ک ّمی تحقق یافته

واحد

مقدار تحقق
یافته در سال 89

تعداد کانون تفکر تخصصی فعال در فناورینانو

کانون تفکر

1

تعداد جلسات شورای هماهنگی ستاد

جلسه

3

تعداد نهادهای مورد حمایت ستاد
برای استخدام متخصصان فناورینانو

نهاد

24

تعداد متخصصان نانو استخدام شده
در نهادهای فعال نانو مورد حمایت ستاد

نفر

28

تعداد رزومه تأییدشده در پایگاه اطالعرسانی اشتغال

رزومه

600

تعداد نیاز به نیرویکار ثبتشده
در پایگاه اطالعرسانی اشتغال

نیروی کار

101

تعداد استخدامشدگان از طریق
پایگاه اطالعرسانی اشتغال

نیروی کار

12
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شاخصهای کالن علم و فناوری

ش��اخصهای علم و فناوری به ارزیابی رش��د فناورینانو در کش��ور در چهار حوزهی سرمایههای انس��انی ،تولید علم ،تولید فناوری و
صنعت میپردازد .این بخش از ش��اخصها ،در پی آن اس��ت که میزان اثرگذاری ش��اخصهای فرایندی عملکرد را به تصویر کش��د .با
مالحظه این نکته که عمده ش��اخصها نمایانگر اثرات میان مدت و بلندمدت اجرای برنامههای س��ند راهبرد آینده در سالهای گذشته
هس��تند .در محاس��به کمیتها نیز سعی شده که دادههای بینالمللی در اندازهگیری ش��اخصها در نظر گرفته شود و جایگاه بینالمللی
کشور مشخص گردد .در جدول زیر ،کمیت شاخصهای سال  89با سال گذشته آن مقایسه شدهاست.
جدول .2مقايسه شاخصهای کالن علم ،فناوری ،صنعت و بازار نانو و مقادیر آنها
گروه

دسته
شاخص

سرمایهی انسانی

نیروی انسانی
دانشگاهی

نیروی انسانی
خارجی همکار

مراکز
تحقيقاتي

توليد علم
انتشارات
علمي

عنوان شاخص

تعریف

واحد

کمیت

تعداد اعضاي هيأت علمي
مرتبط با فناورينانو

تعداد افرادي كه در نهاد متبوع خود داراي سمت هيأت علمي بوده و دست
کم يك دانشجوي كارشناسيارشد يا دكتري يا يك مقالة  ISIيا يك
مقالة علمي -پژوهشي در حوزهی فناورينانو داشته باشند.

نفر

1695 :1388
1693 :1389

تعداد دانشجويان دكتري
پژوهشگر در فناورينانو

تعداد دانشجويان مقطع دکتری که موضوع پاياننامهی آنها در ارتباط با
فناورينانو است ،فارغ از آنکه در چه رشتهای تحصیل میکنند.

نفر

818 :1388
832 :1389

تعداد دانشجويان كارشناسي
ارشد پژوهشگر در فناورينانو

تعداد دانشجويان مقطع دکتری که موضوع پاياننامهی آنها در ارتباط با
فناورينانو است ،فارغ از آنکه در چه رشتهای تحصیل میکنند.

نفر

3200 :1388
2914 :1389

تعداد متخصصان خارجي
همكار با مراكز داخلي

تعداد محققان خارجی که بهعنوان سخنران یا مدعو در کارگاههای
آموزشی یا کنفرانسهای بینالمللی داخلی شرکت کرده یا با همکاری
محققان داخلی تولیدات علمی اعم از مقاالت  ،ISIکتاب و ...داشتهاند.

نفر

212 :1388
209 :1389

تعداد دانشگاهها و
پژوهشگاههای فعال در
فناورینانو

تعداد دانشگاهها و پژوهشگاههايي دست کم  5پروژهی مرتبط با نانو در
دست اجرا دارند.

مرکز

78 :1388
74 :1389

تعداد آزمايشگاههای تعیین
مشخصات

تعداد آزمايشگاههاي عضو شبكهی آزمايشگاهي فناورينانو

40 :1388
آزمایشگاه
45 :1389

تعداد مراكز تحقيقاتي
اختصاصی علوم و فناورينانو

تعداد مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاهها و پژوهشگاهها و يا مستقل كه
با موضوع نانو با مجوز نهادهاي قانوني تأسيس شدهاند.

مرکز

9 :1388
9 :1389

تعداد مقاالت ISI

تعداد مقاالت مرتبط با فناورینانو که در پایگاه دادهی  ISIنمایه شدهاست.

مقاله

1328 :2009
1912 :2010

تعداد مقاالت به ازای هر
میلیارد دالر GDP

نسبت تعداد مقاالت فناورینانو به تولید ناخالص داخلی
بر حسب میلیارد دالر

مقاله

1/51 :2009
2/21 :2010

تعداد مقاالت به ازای هر یک
صد هزار نفر جمعیت

نسبت تعداد مقاالت فناورینانو به جمعیت کشور
بر حسب صدهزار نفر جمعیت

مقاله

1/8 :2009
2/5 :2010

میانگین ارجاع به هر مقالهی برابر است با متوسط تعداد ارجاعاتی که به هر یک از مقاالت فناورینانوی
ایران در پایگاه دادهی  ISIاز زمان چاپ مقاله تاکنون داده شدهاست.
فناورينانو

ارجاع

4 :2008
2 :2009

سهم ارجاعات خارجی از کل عبارت است از سهم ارجاعات خارجی از كل ارجاعات داده شده به مقاالت
ارجاعات
فناورینانوی ایران در پایگاه داده ISI

46/8 :2008
درصد
40/5 :2009

مقدار  h-Indexملی

برابر است با  hامین مقالهی علوم و فناورینانوی ایران در رتبهبندی
برحسب ارجاعات که دارای دست کم  hارجاع باشد.

سهم محلی در مقاالت ISI

عبارت است از سهم مقاالت  ISIفناورينانو به كل مقاالت  ISIیک كشور

سهم ج .ا .ایران از مقاالت
فناورینانوی دنیا

عبارت است از نسبت مقاالت فناورینانوی کشور
به کل مقاالت فناورینانو در سطح دنیا

ندارد

18 :2008
13 :2009

9/5 :2009
درصد
11/8 :2010
درصد

2/0 :2009
2/5 :2010
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گروه

دسته
شاخص

توليد علم
توليد فناوری

عنوان شاخص

تعریف

اولویت ملی در تولید علم نانو

عبارت است از سهم مقاالت  ISIعلم و فناورینانو
به سهم کل مقاالت علمی  ISIکشور

تعداد مقاالت علمي و
پژوهشي داخلي

تعداد مقاالتی که در مجالت علمی -پژوهشی داخل چاپ شده و ارتباط آنها با
فناورینانواز سوی هیأت داوران منتخب ستاد ویژهی توسعه فناورینانو
تأیید شده باشد.

مقاله

تعداد مقاالت ارائهشده در
كنفرانسهاي بينالمللي

در کنفرانسها وسمینارهای بینالمللی داخل یا خارج
تعداد مقاالتی که 
بهوسیله محققان داخل کشور بهصورت سخنرانی یا پوستر ارائه شده و
ارتباط آنها با فناورینانو از سوی هیأت داوران منتخب ستاد ویژهی توسعهی
فناورینانو تأیید شده باشد.

مقاله

263 :1388
316 :1389

تعداد مراكز رشد مرتبط با
فناورينانو

تعداد مراكز رشدي كه دست کم يك هسته يا شركت فناورينانو در آنها
استقرار دارد.

مرکز

9 :1388
18 :1389

تعداد هستهها يا شركتهاي
مستقر در مراكز رشد

تعداد هستهها يا شركتها مستقر در مراكز رشد كه ارتباط فعاليت آنها با
فناورينانو به تأييد واحد تأييد مقياس ستاد شدهاست.

شرکت

31 :1388
76 :1389

تعداد اختراعات ثبتشده در
خارج از كشور

تعداد اختراعات مرتبط با فناورینانو که در ادارات ثبت اختراعات خارج از
کشور ثبت شده باشد.

اختراع

14 :2009
19 :2010

تعداد محصوالت فناورينانو
توليد داخل

تعداد محصوالت توليدشدة داخلي در فناورينانو كه به تولید و فروش
رسیده و مورد تأييد واحد تأييد مقياس ستاد ویژهی توسعهی فناورينانو
قرار گرفته باشد.

تعداد بنگاه های تولیدکنندهی
محصوالتنانو

تعداد بنگاه هایی که دست کم یک محصول فناورینانو را تولید کرده و به
فروش رساندهاند.

بنگاه

خدمات

تعداد بنگاههای خدمات
فناوری فعال در حوزهی نانو

تعداد بنگاههایی که دست کم یک نوع خدمات فناوری شامل خدمات
تحقیق و توسعه ،سرمایهگذاری ،انتقال فناوری ،مالکیت فکری،
آزمایشگاهی و ترویج در حوزهی عمومی در حوزهی فناورینانو ارائه
میکنند.

بنگاه

24 :1388
11 :1389

بازرگانی

تعداد بنگاههای بازرگانی
فعال در حوزهی نانو

تعداد بنگاههایی که در توزیع دست کم یک محصول نانو دخالت دارند.

بنگاه

10 :1388
21 :1389

کل شرکتها

تعداد بنگاههاي اقتصادي
فعال در فناورينانو

تعداد کل بنگاههای اقتصادی فعال در حوزهی نانو

بنگاه

129 :1388
224 :1389

انتشارات
علمي

مراکز رشد

اختراعات

تولید

صنعت

150

واحد

کمیت

1/3 :2009
درصد
1/45 :2010
58 :1388
113 :1389

37 :1388
محصول
40 :1389
95 :1388
147 :1389
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هزين ه کرد بودجه

در این بخش ،بودجهی تخصیصیافته در سال  1389به تفکیک برنامههای سند راهبرد آینده آمدهاست.
  جدول  .3هزینهکرد بودجه در برنامههای سند راهبرد آینده در سال 1389
رديف

سرفصل

1

ترويج و آموزش
عمومی

2

زيرساختهای
علم و فناوری

3

پيشران علم و
فناوری

شماره
برنامه

موضوع برنامه

هزینهکرد به تفکیک برنامهها
(میلیون ریال)

1

آموزش پيش از دانشگاه

3,917

هزینهکرد در
سرفصلها
( میلیون ریال)

2

تشویق مروجين

1,949

13,508

3

اطالعرساني

4

شبكه آزمايشگاهي

5

مالكيت فكري

6

نانومترولوژي

7

استاندارد و ایمنی

8

تعامل بينالمللي

9

تامين مالي

10

مدیریت دانش

11

قوانین و مقررات

12

تحقيقات تحصيالت تكميلي

13

تشويق محققان

14

توليد فناوري

15

ارتقاء کیفیت آموزش

7,642
12,769

9,280
کمک معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری به
آزمایشگاههای عضو شبکه

7,200
وام قرضالحسن ه معاونت علمی
و فناوری ریاستجمهوری به
شرکتهای فناورینانو
3,268

45,344

7,118
1,394
3,105
0
605
605
29,390
16,405

7,100
کمک معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری به دانشگاهها
و پژوهشگاههای فعال در
فناورینانو
2,259

71,966

1,792

15,020
کمک معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری به دانشگاهها
و پژوهشگاههای فعال در
فناورینانو
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تحلیل عملکرد

رديف

سرفصل

4

انتقال و انتشار
فناوري

5

توليد و بازار

شماره
برنامه

موضوع برنامه

هزینهکرد به تفکیک برنامهها
(میلیون ریال)

16

مراكز رشد

700
کمک معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری به مراکز رشد

17

پایش فناوري و صنعت

0

18

اشاعه در صنعت

1,278

19

انتقال و جذب فناوري

1,496

20

نهادهاي انتقال و انتشار

0

21

رفع نيازها و معضالت ملي با فناوري نانو

22

حمايت از سرمايهگذاران

1,822

23

کریدور خدمات فناوری تا بازار

4,153

24

گسترش بازار

25

تقويت توانمندي مديريت كسب و كار

هزینهکرد در
سرفصلها
( میلیون ریال)

21,620

15,824
500
کمک معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری به دانشگاههای
فعال در فناورینانو

3,145
500
اعطای تسهیالت معاونت علمی
و فناوری ریاستجمهوری به
صورت وام قرضالحسنه به
شرکتهای فناورینانو
421
421
26

تسهيالت مالي و اعتباري

27

توسعه فناوری بنگاه

4,000
اعطای تسهیالت معاونت علمی
و فناوری ریاستجمهوری به
صورت وام قرضالحسنه به
شرکتهای فناورینانو
3,709
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3,000
اعطای تسهیالت معاونت علمی
و فناوری ریاستجمهوری به
صورت وام قرضالحسنه به
شرکتهای فناورینانو

19,349
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رديف

سرفصل

6

ارزيابي و
سياستگذاري

شماره
برنامه

موضوع برنامه

هزینهکرد به تفکیک برنامهها
(میلیون ریال)

28

ارزيابي راهبردي

664

29

ارزيابي نهادها

1,629

30

ارزيابي برنامهها

644

31

اولويت گذاري

0

32

سياستسازي

2,096

33

پايش سرمايههاي انساني

1,026

جمع

هزینهکرد در
سرفصلها
( میلیون ریال)

6,059

177,846

توزيع بودجه در سال  1389در سرفصلهاي سند راهبرد آينده

توزیع بودجه در حوزههای راهبردی توسعه فناورینانو
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باشگاه دانشآموزی نانو
از س��ال  1381و همزم��ان ب��ا آغ��از حرکت
جمهوری اس�لامی ایران برای توس��عه فناوری
نان��و ،توجه ویژهای به آموزش مبانی این فناوری
ب��ه دانشآموزان ش��ده اس��ت و در این راس��تا
برنامههای آموزش��ی متعددی برای این دسته از
مخاطبان فناوری نانو به اجرا درآمده است.
در س��ال  83ی��ک پای��گاه اینترنتی با عنوان باش��گاه نانو و ب��ا آدرس  www.nanoclub.irبا هدف معرفی فناوری نانو به زبان س��اده
راهاندازی شد .این سایت با انتشار مقاالت و گزارشها نانو به زبان ساده و راهاندازی تاالرهای گفتگوی فعال ،زمینهساز افزایش مخاطبان
دانشآموزی و درخواستهای فراوان برای اجرای برنامههای آموزشی در مدارس شد.
در س��ال  85توس��عه فعالیتهای باش��گاه نانو در دس��تور کار قرار گرفت و ماهیت باش��گاه از یک پایگاه اینترنتی به یک نهاد متولی
توس��عهی آم��وزش فناوری نانو به دانشآم��وزان تغییر یافت و کارگروه ترویج و آموزش عمومی س��تاد فناوری نانو ،ماموریت پیش��برد
برنامههای باش��گاه را به ش��رکت پژوهشگران نانوفناوری محول نموده ،برای انجام این ماموریتها ،از قابلیتهای شرکتهای آموزشی
فعال در زمینه فناوری نانو بهره میگیرد.
افزایش سواد علمیدانشآموزان ،زمینهسازی برای تحقیق و پژوهش دانشآموزان ،فراهمسازی امکان تجربهی کا ِر گروهی و ترسیم
ماهیت بینرشتهای فناوری نانو ،ازجمله ماموریتهای اصلی باشگاه در دور جدید است.
رئوس فعالیتهای باشگاه در این مسیر عبارت است از:
توسعهی منابع آموزش علوم و فناوری نانو برای دانشآموزان؛
برگزاری نمایشگاههای استانی آموزش علوم و فناوری نانو؛
برگزاری و حمایت از سمینارهای آموزشی؛
برگزاری المپیاد دانشآموزی نانو؛
شناسایی و هدایت استعدادهای برتر دانشآموزی؛
پوشش مجازی کلیه فعالیتهای باشگاه از طریق پایگاه اینترنتی.
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شبکهی آزمایشگاهی فناورینانو
ش��بکهی آزمايش��گاهي فناورينانو در ابتداي س��ال  1383با هدف
ايجاد بس��تري مناس��ب براي ارائه خدمات آزمايش��گاهي به محققان
دانش��گاهي و صنعتي ،و اس��تفادهی بهتر از ظرفيتهاي آزمايشگاهي
کش��ور تشکيل ش��د .اين ش��بکه بيش از  45عضو از  12استان کشور
دارد ک��ه تجهي��زات آناليز و اندازهگي��ري در مقياس نان��و را در اختيار
داشته ،مطابق دس��تورالعملهای شبکه به محققان فناورينانو خدمات
میدهند.
اهداف شبكه
امكان دسترسي آس��ان كليه متخصصان و پژوهشگران كشور به
توانمنديهاي آزمايشگاهي؛
توس��عهی همگام زيرس��اخت آزمايش��گاهي به موازات توسعهی
فناورينانو در كشور؛
فراهم شدن خدمات آزمايشگاهي براي متقاضيان در تمام حلقههاي زنجيرهي پژوهش تا توليد؛
توجه ويژه به توسعهی ساخت تجهيزات آزمايشگاهي در كشور؛
پرهيز از سرمايهگذاريهاي موازي و غير بهرهور؛
اولويت دادن به استفادهی بهينه ،تكميل و ارتقاي ظرفيتهاي موجود ،نسبت به خريد تجهيزات جديد؛
توسعه همكاريهاي بينالمللي در زمينهی زيرساختهاي آزمايشگاهي.
عضويت در شبكه
آزمايشگاههاي متقاضي عضويت در شبكه بايد تقاضاي خود را کتب ًا به همراه فرمهاي مربوط به اطالعات تجهيزات و توانمنديهاي
آزمايشگاه (كه در پايگاه اينترنتي شبكه موجود است) به شبكه ارسال نمايد .پس از بررسي اوليهی فرمها در شبكه ،چنانچه كه عضويت
آزمايشگاه امكانپذير باشد ،در يك دورهی ششماههعضو آزمايشي و پس از پايان دوره ،در صورت كسب امتياز  60از  100در ارزيابي،
عضو قطعي شبكه خواهد شد.
حمايتهاي شبكه
شبكه ساالنه از آزمايشگاههاي عضو خود در موارد زير حمايت ميكند:
برگزاري و شركت در دورههاي آموزشي و آموزش نيروي انساني؛
نگهداري ،تعميرات ،كاليبراسيون و ارتقاي تجهيزات آزمايشگاهي؛
استقرار و اخذ گواهينامهی بينالمللي استاندارد ISO/IEC17025؛
خريد تجهيزات آزمايشگاهي داخلي و خارجي.
ميزان حمايت مربوط به هر آزمايش��گاه طبق امتياز و رتبهای تعیین میش��ود که آزمايش��گاه در ارزيابيهاي ساالنه شبكه از عملكرد
ازمايشگاههاي عضو ،کسب میکند.
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ساخت تجهيزات آزمايشگاهي
حمايت از ساخت تجهيزات آزمايشگاهي مرتبط با فناورينانو ،يكي از رسالتهاي شبكهی آزمايشگاهي است و از سال  ،1385چندين
پروژهی س��اخت تجهيزات آزمايش��گاهي فناورينانو را مورد حمايت خود قرار دادهاس��ت كه از آن ميان ،دستگاه ميكروسكوپ تونلزنی
روبش��ي ) (STMبه مرحلهی توليد تجاري رسيدهاس��ت ،همچنين س��اخت نمونهی اوليه دس��تگاههاي  HPLCو دس��تگاههای مختلف
الیهنشانی به پايان رسيده و در مرحلهی تجاريسازي است .روش شبكه براي حمايت از سازندگان ،خريد تضميني دستگاههاست.
شبكه از تمامي شركتها و متخصصان عالقهمند به ساخت تجهيزات فناورينانو دعوت ميكند تا طرحهاي خود را براي بررسي به
شبكه ارسال نمايند.
مشاوره
ش��بكهی آزمايش��گاهي فناورينانو با جمعآوري اطالعات گوناگون ،آنها را از طريق روشهاي مختلف در اختيار استادان ،دانشجويان،
پژوهش��گران و مراكز پژوهش��ي و صنعتي قرار ميدهد .عالوه بر انتشار اطالعاتي همچون مش��خصات آزمايشگاههاي مختلف كشور و
تجهيزات مختلف آنها (بدون محدوديت كاربرد در فناورينانو) بهصورت دستهبندي در پايگاه اينترنتي شبكهی )،(http://www.nanolab.ir
خدم��ات مش��اورهاي را نيز از طريق پس��ت الكترونيكي  ،info@nanolab.irارائه ميدهد .ارائهی مش��اوره در زمينهی س��اخت و تجهيز
آزمايشگاه ،تعميرات ،نگهداري ،كاليبراسيون و ارتقاي تجهيزات آزمايشگاهي ،خريد تجهيزات جديد داخلي و خارجي و غيره نيز از طريق
پست الكترونيكي انجام ميشود.
كارگروههاي تخصصي دستگاهي
بهمنظور اس��تفادهی هرچه بيشتر از توان علمي-آزمايش��گاهي موجود و افزایش جريان دانش در شبكه ،برنامهی ایجاد کارگروههاي
تخصصي دستگاهي تهیه گردید .هر کارگروه ،از كارشناسان يك دستگاه آزمايشگاهي خاص (مثال  )TEMتشكيل ميشود كه با هدايت
يك مدير علمي (از بین متخصصان مرتبط با آن دستگاه از مراکز عضو) و يك نفر بهعنوان دبير گروه (از بین کارشناسان آن دستگاه)،
طبق دس��تورالعمل تشكيل و فعاليت گروههاي تخصصي دستگاهي ،فعاليت ميكند .تاکنون کارگروههای تخصصی دستگاههای TEM
 SPM ،SEM ،X-Rayو دستگاه کروماتوگرافی تشکیل گردیدهاست.
پايگاه اينترنتي شبكه
پايگاه اينترنتي شبكهی آزمايشگاهي فناورينانو با نشاني  ،http://www.nanolab.irاطالعات الزم در زمينهی توانمنديها ،برنامهها،
تجهيزات و امكانات موجود ،همچنين مش��خصات كامل آزمايش��گاههاي عضو و غير عضو از سراسر كشور را با دستهبنديهاي دقيق در
اختيار عالقهمندان قرار ميدهد .اين پايگاه با انتش��ار مقالههاي متنوع ،در زمينهی ارتقاي دانش فني مراجعهكنندگان به اين پايگاه نیز
فعاليت ميكند.
نشاني :تهران ،خيابان ستارخان ،خيابان شهيد دكتر حبيباهلل ،بلوار شهید متولیان ،پالك .9
http://www.nanolab.ir
info@nanolab.ir
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کمیته استانداردهای فناورینانو
کمیته استانداردهای فناورینانو ایران با مشارکت ستاد ویژهی توسعهی
فناورینان��و و س��ازمان اس��تاندارد و تحقیق��ات صنعتی ای��ران در تیرماه
س��ال  1385تشکیل ش��د و مسئولیت آن رسم ًا به س��تاد واگذار شدهاست.
کمیت��ه اس��تاندارد ایران از زمان تأس��یس ،عضو اصلی کمیت��ه بینالمللی
استانداردس��ازی فناورینانو بود ه اس��ت.کمیته بینالمللی استانداردس��ازی
فناورینانو در س��ال  2005با هدف تهیه و تدوین استانداردهای بینالمللی
تأسیس ش��ده که حدود  44کش��ور جهان از جمله ایران ،عضو این کمیته
هستند .از جمله اهداف اصلی کمیته استانداردهای فناوری نانو ایران تهیه و
تدوین استانداردهای نانو ،ایجاد زیرساختهای الزم برای اجرا و نظارت بر
استانداردها و مشارکت در برنامههای بینالمللی استانداردسازی فناورینانو
با درنظر داشتن اولویتهای کشورمیباشد.
این کمیته دارای سه کارگروه تخصصی متناظر با کمیته بینالمللی است:
کارگروه تعاریف ،اصطالحات و نامگذاری
کارگروه اندازهگیری و تعیین مشخصات
کارگروه سالمت ،ایمنی و محیط زیست

در کارگروه اول اس��تانداردهای تعاریف و اصطالحات مرتبط با فناوری نانو تدوین میش��وند ،که هدف از این کار ،تس��هیل ارتباطات
بینالمللی و ایجاد ادبیات واحد برای فناوری نانو اس��ت .کارگروه دوم نیز استانداردس��ازی روشهای اندازهگیری و تعیین مش��خصات
نانومواد ،نانوقطعات ،نانومحصوالت و کالیبراس��یون دس��تگاههای اندازهگیری در فناوری نانو را به عهده دارد .کارگروه سوم در زمینهی
توس��عه و تدوین استانداردها زیس��ت محیطی ،ایمنی و سالمت و تدوین دستورالعملهای بررسی ایمنی وسالمت نانومواد و محصوالت
نانو ،فعال است.
در کارگروههای کمیته ترکیبی از 20نفر اعضای هیأت علمی دانش��گاهها 5 ،نفر از صنعت 5 ،نفر از س��ازمان اس��تاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران 6 ،نفر از وزارت بهداشت و  7نفر از مراکز تحقیقاتی عضو فعالیت میکنند.
مخاطبین کمیته ،ش��رکتهای تولیدی نانومواد و محصوالت نانو ،آزمایش��گاههای اندازهگیری و کنترل کیفی و مؤسس��ات تحقیقاتی
هستند .مهمترین اقدامات و فعالیتهای کمیته ،ایجاد ارتباط و هماهنگی با سازمانهای ذیربط در تدوین و نظارت بر اجرای استانداردها،
اولویت تدوین
حمایت از تدوین اس��تانداردهای اجباری و تش��ویقی ،حمایت از کارگاههای تخصصی و پایاننامههای دانشجویی و تعیین
ِ
اس��تاندارد میباش��د .در این مسیر ،کمیته در تدوین اس��تانداردها و صدور مجوزها با وزارت بهدشت و درمان و آموزش پزشکی و وزارت
جهاد کشاورزی تعامل و همکاری فعال دارد.
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شرکت کارآفرینی و فنآوری ایران (کفا)
ش��رکت کارآفرینی و فنآوری ایران (به اختصار «کفا») در سال  1361تاسیس
ش��د و تا س��ال  1384در موضوعات مختلف طراحی و ساخت ماشینآالت صنعتی
و انجام پروژههای متعدد صنعتی فعالیت داشتهاس��ت .همکاری شرکت کفا با ستاد
ویژهی توس��عهی فناورینانو از سال  1385آغاز شد .تاکنون شرکت کفا ،بهعنوان
کارگزار و بازوی اجرایی ستاد نانو ،عهدهدار انجام وظایف زیر بودهاست:
بررسی مواد و محصوالت فناورینانو
بهمنظور شناسایی و ممیزی مواد و محصوالت عرضهشده در حوزه فناورینانو ،از
سال  ،1386بررسی مواد و محصوالت نانو در شرکت کفا آغاز شد .درخواستهای
متقاضیان با اس��تفاده از ادله و مس��تندات متقاضی و بررس��ی ش��رکت ،بازدید از
مراح��ل تولید ،نمونهبرداری ،انجام آزمایش��ات الزم و نظ��رات تخصصی داوران،
درباره اثبات مقیاس نانومتری ،اثبات مهندسی بودن و تکرارپذیری فرآیند و اثبات
بهبود خواص ،رسیدگی میش��ود و نتیجهی تأیید یا رد درخواست ،اعالم میشود.
همچنین شرکتهایی که موفق به دریافت تأییدیه میشوند ،تحت نظارت و بازرسیهای دورهای هستند.
بررسی و حمایت از طرحهای ساخت تجهیزات و ماشینآالت فناورینانو
تجهیزات آزمایشگاهی و ماشینآالت در حوزه فناورینانو ،بهعنوان زیرساختی حیاتی برای توسعه فناورینانو مطرح هستند .از اینرو
ش��رکت کفا از س��ال  ،1387بررسی طرحهای س��اخت تجهیزات فناورینانو را در دستورکار خود قرارداد .در این بخش طرحهای رسیده
از نظ��ر اولویت فنی ،اقتصادی و موقعیت بازار ارزیابی میش��وند و در صورت تأیید ،از حمایتهای س��تاد ویژهی توس��عهی فناورینانو
بهرهمند میشوند .از حمایتهای موجود میتوان به ارائه تسهیالت مالی ،پیشخرید ،حمایت از آزمایشگاههای عضو شبکه آزمایشگاهی
فناورینان��و برای خرید تجهیزات س��اخت داخل ،حمای��ت از انجام مراحل ثبت مالکیت فکری طرح ،حمای��ت برای دریافت مجوزهای
کیفیت ،پشتیبانی در مسیر معرفی دستگاهها به مخاطبان و تجاریسازی آنها ،اشاره نمود.
ایجاد آزمایشگاه فناورینانو
بهمنظور تقویت زیرساخت آزمایشگاهی فناورینانو در کشور  ،ستاد نسبت به خرید تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی اقدام کرد و شرکت
کفا در س��ال  1387فاز اول آزمایش��گاه فناورینانو را در پارک فناوری پردیس راهاندازی کرد .این آزمایشگاه خدمات مورد نیاز محققان،
دانشپژوهان کشور خصوص ًا فعاالن حوزه فناورینانو را ارائه میکند .شرکت کفا با همکاری ستاد در نظر دارد تا در فاز دوم ،آزمایشگاه
را با تجهیزات پیشرفته دیگری راهاندازی کند.
برنامهریزی و راهبری ایجاد مرکز نانومترولوژی
از زیرساختهای مهم توسعه هر فناوری ،دانش اندازهشناسی و اندازهگیری در آن فناوری است .توسعه فناورینانو نیز که اساس آن
بهرهگیری از خواص مواد در ابعاد نانومتری اس��ت ،بدون توجه به دانش اندازهشناس��ی و فراهم آوردن تمهیدات الزم در این زمینه میسر
نیس��ت .از این رو ش��رکت کفا مأموریت یافت تا مطالعات الزم برای ایجاد مرکز اندازهشناسی نانو در کشور را انجام دهد و با تهیه نقشه
راه آن شرایط الزم برای ایجاد مرکز را فراهم آورد.
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کریدور خدمات فناوری تا بازار
آمارها نشان میدهد که  80تا  85درصد از فناوریها به بازار نمیرسند؛
در کشور ما به دلیل نبود زیرساختهای تجاریسازی این مشکل دوچندان
اس��ت .در این خص��وص با ارائه س��ازمانیافتهی خدمات توس��عه فناوری
بهعنوان زیرس��اختی مؤثر ،میتوان نرخ تجاریسازی ایدهها را افزایش داد.
از طرف دیگر ،در فناوریهای پیش��رفته ،همواره رس��یدن محصول به بازار
با تأخیر همراه اس��ت که خود موجب شکست محصول میشود .از این رو
سیاس��تگذاران تالش دارند تا مدت تبدیل فناوری به محصول و ورود آن
به بازار را به حداقل رسانند.
س��تاد ویژه توس��عه فناورینانو با هدف موفقیت محصوالت نانو در بازار
و افزایش س��رعت تجاری ش��دن فناوریها« ،کریدور خدم��ات فناوری تا
بازار» را در س��ال  1388ایجاد کرد .ش��رکتهای خدمات توسعه فناوری با
استقرار در کریدور به ارائه خدمات توسعه فناوری به فناوران و شرکتهای
دانشبنیان میپردازند.
کریدور با شناسایی مراحل رشد ایده تا محصول ،زمینه مناسب ارائه خدمات مرتبط را در قالب ایستگاههایی به عهده میگیرد .کریدور
با س��اماندهی اطالعات شرکتهای فعال در حوزه نانو به شناس��ایی وضعیت تجاریسازی محصوالت آنها مبادرت میورزد و با ارجاع
صحیح و مقتضی به کارگزاران ،روند تجاریسازی محصوالت و فناوریها را سرعت میبخشد.
کریدور در تالش اس��ت تا کلیه خدمات مورد نیاز مس��یر تجاریس��ازی را فعال نموده و به آنها تنوع ببخش��د ،تا گستره بیشتری از
نیازهای متقاضیان پاس��خ دادهش��ود .انواع خدماتی که کریدور در پی ارائه آنهاس��ت عبارتند از صدور تأییدیه نانومقیاس ،ارزیابی س��طح
فن��اوری ،مستندس��ازی فناوری ،ثبت اختراع ،رصد فن��اوری ،انتقال فناوری ،ضمانت فناوری ،رصد ب��ازار ،تهیهی طرح تجاری ،دریافت
استاندارد و مجوز ،سرمایهگذاری خطرپذیر ،مشاوره تولید ،ارائه تسهیالت مالی ،بازاریابی ،مشاورههای حقوقی و بازاریابی بینالملل.
کریدوردو بخش اصلی دارد:
«امور کارگزاران خدمات توسعه فناوری»
«امور فناوران و شرکتهای دانشبنیان»
امور کارگزاران؛ وظیفه ایجاد و ساماندهی خدمات مورد نیاز فناوران و شرکتهای دانشبنیان را در قالب کارگزاران خصوصی برعهده
دارد .در این مس��یر ضمن انجام مطالعات برای طراحی خدمات به شناس��ایی و جذب کارگزاران میپردازد .اجرای برنامههای آموزش و
توانمندسازی کارگزاران و طراحی الگوهای متنوع ارائه خدمات ،از وظایف دیگر این بخش است.
امور شرکتها؛ فناوران و شرکتهای دانشبنیان را ارزیابی نموده و بر اساس تقاضای آنها و تشخیص مسیر تجاریسازی ،گزینههای
مناسب برای دریافت خدمات تخصصی توسعه فناوری را به فناور و یا شرکت پیشنهاد میدهد.
کریدور خدمات فناوری تا بازار ،در س��ند راهبرد آینده مس��ؤولیت تجاريسازي دس��تاوردها فناوران و شرکتها را به عهده دارد؛ و در
پیشبرد برنامههای ترویج صنعتی ،مالكيت فكري ،تعامل بينالمللي و گسترش بازار مشارکت دارد.
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