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پيشگفتار
کشور ما با درک به موقع اهميت و جايگاه فناوري نانو ،فعاليتهاي گستردهاي را به منظور بهرهمندي از مزاياي اين فناوري
نوپا آغاز نموده است .این حرکت در کشور از سال  1380شروع شد .در سالهای  1380و  ،1381دفتر همكاريهاي فناورى رياست
جمهوري با نگاهی نو و با استفاده از روشهاي متعدد ،مانند برگزاري گردهمايي ،راهاندازي پايگاه اطالع رساني ،چاپ كتاب ،خبرنامه
و برگزاري نشست با افراد مؤثر ،حركت ترويجي در حوزة فناورى نانو را آغاز كرد .در نتيجه اين فعاليتها ،فناورىنانو به عنوان يك
فناوري داراي اولويت ملى شناخته شد و در اين مسير در سال  1382ستاد ويژة توسعة فناورى نانو به منظور پيگيري توسعة آن در
كشور ،تشكيل شد.
ديدگاه ستاد براي توسعة فناورينانو ،تدوين چارچوب فعاليت بلندمدت كشور در فناورينانو است و در اين راستا برنامه راهبردى
دهساله فناورىنانو در ستاد تهيه و به تصويب رسيد .اين سند ،بر اساس بند ب مادة  43قانون برنامة چهارم توسعه ،به هيات دولت
ارائه گرديد و در جلسه دوم مردادماه  1384به تصويب اين هيات رسيد .اين سند با عنوان «سند راهبرد آينده» ،قرار گرفتن ميان 15
كشور برتر جهان در حوزة فناورىنانو و تالش براى ارتقاي مداوم اين جايگاه به منظور توليد ثروت و بهبود كيفيت زندگي مردم را
هدفگيرى کرده است.
با توجه به تجربيات كسب شده در طول اجراى سند ،تصميم بر آن است كه در فاصلههاى زمانى مشخصى ،اسناد تكميلى به
روزآوری و به تصويب رسد .در این راستا دورههای چهارگانه به روزرسانی برنامهها در چارچوب سند راهبرد آینده در دستور کار قرار
گرفت .سال  1387شروع دوره دوم اجرایی سند راهبرد آینده است که تا پایان سال  1389ادامه دارد .در این دوره سند تکمیلی دوم
در حال اجرا است .در این سند برنامههای توسعه فناوری در  6سرفصل طبقه بندی شده است.
 )1ترویج و فرهنگ سازی
 )2زیرساختهای علم و فناوری
 )3پیشران علم و فناوری
 )4انتقال و انتشار فناوری
 )5تولید و بازار
 )6سیاست گذاری و ارزیابی
گزارش پیش رو عملکرد ستاد توسعه فناوری نانو در چارچوب سند تکمیلی دوم راهبرد آینده در سال  1388را ترسیم مینماید .در
این سال عالوه بر پیگیری و بهبود مکانیزمهای قبلی در توسعه این فناوری ،مکانیزمهای جدیدی طراحی و اجرا شده است .در ادامه
به طور مختصر به برخی از این مکانیزمها و نتایج حاصل از آنها اشاره میشود .شرح کامل آنها در متن گزارش در ذیل هر برنامه
آمده است.
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برگزاری جشنواره فناوری نانو در سال 88

نمایش دستاوردهای فعاالن فناورینانو در کشور در قالب یک جشن ملی تجربه موفق
سالهای اخیر در توسعه فناورینانو است .جشنواره سال  1388در سطحي وسیعتر از
سال گذشته و با هدف ترویج فناورینانو و کمک به تجاریسازی این فناوری برگزار شد.
بخشهای جدید نمایشگاه در سال  1388مانند کریدور خدمات فناوری ،بخش ویژة صنعت
و فروشگاه محصوالت نانو ،ابتکاری برای معرفی و مفهومسازی فرایند ثمردهی فناوری
در این جشنواره محسوب میشود( .در سرفصل ترویج جزئیات آمار و اطالعات جشنواره را
مالحظه نمائید).

انتشار دومين استاندارد ملي ايران در فناوري نانو

دومين استاندارد ملي در حوزه فناوري نانو با عنوان "آیين کار سالمت و ايمني در محيطهاي کار با نانومواد" منتشر شد .استاندارد
ن کار سالمت و ايمني در محيطهاي کار با نانومواد" در دويست و چهل و دومين اجالس کميته ملي ميکروبيولوژي به عنوان
"آیي 
استاندارد ملي ايران به تصويب سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران رسيده است( .در برنامه  7جزئیات را مالحظه نمائید).

ایجاد مرکز بینالمللی فناوری نانو با همکاری یونیدو در ایران

در سال  ،1388سازمان توسعهي صنعتي سازمان ملل متحد (يونيدو) با درخواست ستاد برای ایجاد مرکز بین المللی فناورينانو با
ماموريت بهکارگيري فناورينانو در آب و پساب در ايران موافقت کرد .در مهرماه این سال ،سند راهاندازی این مرکز بهوسیلة ایران و
با نظارت یونیدو ،در دفتر مرکزي این سازمان در شهر وين اتریش ،امضا شد( .در برنامه  8جزئیات را مالحظه نمائید).

راهاندازی شبکة منطقهای فناوری نانواکو

ايران متولي شبکه فناورينانو در ميان کشورهاي عضو
اکو است .این شبکه از کشورهای عضو اکو تشکیل شده
و در خرداد سال  1388با ابتکار ستاد ویژة توسعة فناور
نانو جمهوری اسالمی ایران راهاندازی شده است .اهداف
اصلی تشکیل این شبکه ،ارتقاي سطح فناوري نانو در ميان
کشورهاي عضو ،تبادل تجربيات و دانش بين کشورها،
توسعة سهم اقتصادي اکو در مبادالت تجاري دانشبنيان،
ايجاد يک بازار منطقهاي و بينالمللي فناوري نانو و درنهايت،
باال بردن سطح استانداردهاي زندگي در کشورهاي عضو
است( .در برنامه  8جزئیات را مالحظه نمائید).
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حمایت از دانشجویان دکتری ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور

از دیگر مکانیزمهای جدیدی که در سال  1388در ستاد به اجرا درآمد ،حمایت از دانشجویان دکتری ایرانی شاغل در خارج از کشور
است .در این برنامه ،با هدف توسعه و تالش برای انتقال و نشر علم و فناوری نانو و افزایش تعامالت علمی و فناوری ،بین مراکز
علمی کشور با سایر مراکز علمی دیگر کشورها  ،آن دسته از دانشجویان ايراني فعال در حوزة فناورينانو كه در مقطع دکتری در
دانشگاههای خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند ،مورد حمایت تشویقی قرار میگیرند .این حمایت ها در سال  1387بهصورت
آزمایشی با دانشگاههای کشور هند شروع شد و در سال  1388برای کلیۀ دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم سایر کشورها به اجرا
درآمده است( .جزئیات و شرایط الزم را در برنامه  12مالحظه کنید).

راهاندازی کریدور خدمات فناوری تا بازار

فرآيند تبديل ايده به محصول نيازمند زيرساختهاي مختلف اطالعاتي ،مديريتي ،حقوقي و مالي است .شرکتهاي دانش بنیان
به علت پيچيدگي و تخصصي شدن فضاي کسب و کار جهاني،
نميتوانند به تنهايي در تمامي اين زمينهها موفق عمل کنند.
ستاد ويژه توسعه فناوري نانو براي تسهيل در ارائه خدمات به این
شرکتها ،بهبود تعامالت با شرکتهاي خدمات توسعه فناوري و
ایجاد همافزايي بين آنها ،اقدام به راهاندازی کريدور توسعه خدمات
فناورينانو کرده است.
كريدور خدمات فناوری تا بازار مجموعهاي است متشکل از
شرکتهاي خدماتي و نهادهاي پشتيبان در زمينۀ ارائۀ خدمات
توسعۀ فناوري که حلقههاي چرخۀ توسعۀ فناوري را به يکديگر
متصل ميكنند .کريدور خدمات توسعه فناورينانو با در نظر گرفتن
ستـاد ويژه توسـعه فنـاوري نانو
نيازمنديهای شرکتهای فناورینانو ،اقدام به استقرار واحدهاي
کريــدور خدمـات فنـاوري تا بـازار
فعال در حوزه خدمات تخصصي فناوري در يک مجموعه متمرکز
نموده است( .برای اطالعات بیشتر به بخش پایانی سرفصل تولید و بازار مراجعه کنید).

اجرای طرح اشتغال متخصصان فناورینانو

منابع انسانی ارزشمندترین سرمایة کشور در فناوری نانو هستند و هیچ
دارایی دیگری ارزش نیروی متخصص ،جوان و عالقهمند به فعالیت در
فناوری نانو را ندارد .دانشآموختگان متخصص در فناورینانو مهمترین
بخش نیروی انسانی این فناوری را در کشور تشکیل میدهند و ستاد
ویژة توسعة فناورینانو باید برای بهرهمندی از تخصص این افراد ،در
جهت رشد فناورینانو و تولید ثروت برنامهریزی کند؛ با همین هدف،
ستاد نانو طرحهایی را برای پایش و اندازهگیری نیروی انسانی ،حمایت
از اشتغال متخصصان ،ساماندهی بازارکار فناورینانو برنامهریزی و اجرا
کرده است( .برای آگاهي از جزئیات طرح به سرفصل سیاستگذاری و
ارزیابی مراجعه کنید).
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فصل اول

ترويج و آموزش عمومي

ترویج و آموزش عمومی
یکی از سرفصلهای سند راهبرد آینده ،ترویج و آموزش عمومی است .این سرفصل ،به ترویج و اطالعرسانی عمومی در مورد علم،
فناوری و صنعت نانو توجه دارد؛ از اینرو مخاطبان برنامههای این سرفصل را تعداد زیادی از مردم تشکیل میدهند؛ چه بهعنوان
مصرفکننده و چه بهعنوان عضوی از چرخة تولید علم ،فناوری و صنعت .به صورت کلی ،میتوان این مخاطبان را به چهار دسته
تقسيم کرد:
دانشآموزان؛
دانشجویان؛
مدیران؛
عموم مردم.
از آنجا که نیاز به ترویج و آموزش یک نیاز همیشگی است ،برنامههای این سرفصل ،برنامههایی مستمر است و متناسب با نوع
مخاطب ،از ابزارهای مختلف بهره میگیرد.
بر اساس سند راهبردی ،موضوع برنامههای سرفصل ترویج و آموزش عمومی ،به سه دسته تقسیم میشود:
آموزش پیش از دانشگاه؛
تشویق مر ّوجان؛
اطالعرسانی.
موضوع و عنوان برنامههای سرفصل ترویج و فرهنگ سازی
شمارة برنامه
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موضوع برنامه

عنوان برنامه

1

آموزش پيش از دانشگاه

آموزش عمومي با تمركز بر مقاطع پيش از دانشگاه

2

تشویق مروجين

تشويق نهادهاي مروج فناوري نانو

3

اطالعرساني

اطالعرساني سياستها ،برنامهها و فعاليتهاي كشور در فناوري نانو

گزارش عملکرد اجرای «سند راهبرد آینده»در سال 1388

برنامة 1
آموزش عمومي با تمركز بر مقاطع پيش از دانشگاه
ستاد ویژة توسعة فناوری نانو ،براي ارتقای آشنایی دانشآموزان با علوم و فناوری نانو و زمینهسازی برای تحقیق و پژوهش
دانشآموزی در این حوزه ،به تأسیس باشگاه نانو اقدام کرده است؛ این مجموعه ،سعی دارد دانشآموزان را درطی فرآیندی آموزشی،
از یادگیری مفاهیم اولیه تا خلق ایدههای دانشمحور هدایت کند .از مهمترین اصول مطرح در باشگاه نانو ،فراهمسازی امکان
تجربة کارگروهی است .ترسیم ماهیت بینرشتهای علوم و فناوری نانو ،مفهومی است که ضمن فعالیت در باشگاه ،بهطور تجربی به
دانشآموزان آموزش داده میشود.
در باشگاه دانشآموزی نانو ،براي اجرای رسالتها و دستیابی به اهداف ،فعالیتهای متنوعی طراحی و اجرا شدهاست که مهمترین
آنها در ادامه آمده است .بخشهای بعدی این گزارش ،مروری است بر اقداماتی که در سال  1388در این زمینه انجام شدهاست .عناوین
فعالیتهای باشگاه نانو در سال  1388عبارتند از:
تدوین منابع آموزش علوم و فناوری نانو برای دانشآموزان؛
حمایت از سمینارهای آموزشی برای دانشآموزان و دبیران؛
برگزاری نمایشگاههای آموزش علوم و فناوری نانو؛
برگزاری جشنوارة سالیانة برترینهای دانشآموزی؛
چاپ و انتشار خبرنامة دانشآموزی؛
پوششدهی مجازی فعالیتهای باشگاه از طریق پایگاه اینترنتی www.nanoclub.ir

 -1-1تدوین منابع آموزش علوم و فناوری نانو برای دانشآموزان

فعالیت باشگاه نانو در راستای تدوین و توسعه منابع آموزش علوم و فناوری نانو برای دانشآموزان در سال  1388عبارت است از:

 -1-1-1انتشار کتاب

انتشار چهار جلد کتاب جدید؛
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جدول -1کتابهای جدید منتشرشده در سال 1388
عنوان کتاب

تاریخ انتشار

شمارگان

نانو از نو

آبان 1388

 3000نسخه

شبیهسازیهای ساده در مقیاس نانو

آبان 1388

 4000نسخه

نانوفناورها و نانودستاوردها

آبان 1388

 4000نسخه

کاربردهای فناوری نانو

آبان 1388

 12000نسخه

تجدید چاپ کتاب دنیای نو ،دنیای نانو ،شمارگان  12000نسخه؛
حمایت از انتشار کتاب آزمایشهای سادة نانو.

1ـ1ـ2ـ انتشار لوح فشردة آموزش علوم و فناوری نانو

با توجه به لزوم هماهنگسازی مطالب قابل تدریس در کالسهای آموزشی و نیاز به دسترسی دانشآموزان و دبیران به این منابع،
لوح فشردة آموزش علوم و فناوری نانو ،درقالب پاورپوینتهای آموزشی و با توضیح کامل ،در یک لوح فشرده جمعآوری شدهاست.
مطالب آموزشی ارائهشده در این لوح فشرده ،بارها در کالسهای درس ،به دانشآموزان ارائه و بازخورد آن ا ِعمال شده است.
بخشهای مختلف این لوح عبارتند از:
پاورپوینتهای آموزشی کارگاهها در شش موضوع شامل:
مبانی فناوری نانو؛
محصوالت و کاربردها؛
نانوساختارهای کربنی؛
نانوذرات؛
تجهیزات فناوری نانو؛
نانوزیستفناوری.
منابع آموزشی در دو بخش مقاالت سایت و معرفی کتابهای باشگاه نانو؛
معرفی فعالیتهای باشگاه و ستاد ویژة توسعة فناوری نانو؛
شرح برنامة حمایت از فعالیتهای ترویجی و آموزشی؛
گالری تصاویر.

1ـ1ـ3ـ تولید و انتشار بازی آموزشی جورچین نانو

انتقال مفاهیمی همچون خودآرایی اتمها در مقیاس نانو ،تفاوت خواص ساختارهای نانومتری با مواد حجیم و توده ،همچنین درک
مقیاس نانو ،موضوعی است که در آموزش نانو ،اهمیت بنیادین دارد .دانشگاهها و مراکز آموزشی معتبر دنیا ،تالش میکنند تا این
مفاهیم را با بهترین روشها به دانشجویان و دانشآموزان بیاموزند.
یکی از روشهای مؤثر در این زمینه ،استفاده از ابزار بازی است؛ در این
راستا ،یک بازی آموزشی با نام جورچین نانو ،تولید و تا پایان سال ،88
بیش از 40هزار قطعه از آن در بین دانشآموزان کشور توزیع شد .در این
بازی ،دانشآموزان با استفاده از قطعاتی با عنوان اتمهای کربن و پیوندهای
بین اتمی ،ساختارهایی همچون فولرین ،انواع نانولوله و دیگر ساختارهای
غیرمتعارف کربنی را میسازند .در بروشور همراه این بازی ،که روش ساخت
فولرین را آموزش میدهد ،مطالبی درمورد خواص و کاربردهای این ساختارها
در اختیار دانشآموز قرا میگیرد.
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پیچیدگیها و مشکالتی که هنگام ایجاد ساختارهای بسته و کروی ایجاد میشود ،کمهزینه بودن و تنوع ساختارهای حاصل ،از
ویژگیها و جذابیتهای این بازی است.

شکل 1ـ بازی آموزشی جورچین نانو در جشنوارة فناوری نانو

1ـ1ـ4ـ انتشار لوح فشردة واژهنامة نانو

باشگاه نانو ،کاملترين واژهنامة فارسي فناوري نانو را با  4500لغت در زمينههاي مختلف
فناوري نانو ازجمله :نانوپزشکي ،نانوفيزيک ،نانوالکترونيک ،نانوشيمي و نانومواد ،تهیه و
منتشر کرد؛ در این واژهنامه ،برای هر لغت ،یک معادل فارسی ،یک شرح فارسی و یک
شرح انگلیسی ارائه شده است؛ همچنین برای درک مفهوم بهتر برخی از لغات ،تصویري
همراه با شرح آن وجود دارد.
اصطالحات عمومي فناوري نانو ،اصطالحات تخصصي در زمينههاي نانوپزشکي،
نانوفيزيک ،نانوالکترونيک ،نانوشيمي ،نانومواد ،دستگاههاي اندازهگيري و ساخت و موضوعات
عمومي (مانند :دنياي مجازي نانو ،موضوعات تخيلي چون آسانسورهاي فضايي و )...در اين
واژهنامه وجود دارد.
واژهنامة فناوري نانو ،از طريق سايت ستاد ويژة توسعة فناوري نانو ،به آدرس www.nano.ir
در دسترس عالقهمندان قرار دارد؛ همچنین اين واژهنامه بهصورت یک لوح فشرده با شمارگان
 2000نسخه منتشر شده است.

1ـ1ـ5ـ رصد محتوای آموزشی مقطع دبیرستان در سطح بینالملل

برای تدوین محتوای آموزشی با ساختارهای متنوع و محتوای علمی و استاندارد ،باید محتواهایی که در سایر نقاط دنیا تولید میشود،
بهصورت مستمر رصد ،دریافت و تحلیل شود .بهاین منظور ،پروژهای تعریف شد که طی آن ،مطالب آموزشی در سه حوزة نانوساختارها
(شامل :نانوذرات ،ساختارهای آلی ،نانوالیاف ،نانولوله ،فولرین و نانوکپسولها) و صنایع (شامل :مواد پيشرفته ،خودروسازي و حملونقل،
نساجي ،هوافضا و دفاع ،پزشكي و داروسازي ،كشاورزي ،انرژي ،تصفية آب ،فناوريهاي زيستمحيطي ،فناوري اطالعات و مخابرات
و صنعت ساختوساز) ،رویکردهای ساخت (شامل :رويكرد باال به پايين ،رويكرد نانومحاسبات و رويكرد پايين به باال) و تجهیزات
آنالیز و اندازهگیری ،رصد و دریافت شد.
قالبهای مورد نظر در این مطالعه ،شامل فیلم و انیمیشن ،تصویر ،پاورپوینت ،جزوه ،کتاب و بستة آموزشی بوده است .با انجام این
مطالعه ،بیش از  3500محتوای آموزشی ،درمجموع با حجم بیش از هفت گیگابایت ،از منابع مختلف استخراج شد .تعداد محتوا در هر
قالب ،در جدول ( )2آمده است.
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جدول 2ـ انواع و تعداد محتوای آموزشی استخراجشده از منابع بینالمللی
نوع محتوا

تعداد فايل

فیلم و انیمیشن

327

تصویر

2035

پاورپوینت

381

جزوه

91

کتاب

163

بستة آموزشی

511

برای بهرهگیری از این منابع در تدوین مطالب و محتواهای آموزشی باشگاه نانو ،فعالیتهایی درحال انجام است که برخی از
خروجیهای آن ،سال آینده منتشر خواهد شد.

1ـ2ـ حمایت از سمینارهای دانشآموزی

اجرای طرح حمایت از سمینارهای دانشآموزی در سال  ،1388با حمایت از برگزاری  212همایش و کارگا ه دنبال شد .این تعداد،
دقیق ًا دو برابر سمینارهای حمایتشده در سال  87است .تنوع رویدادهای مورد حمایت ،در نمودار زیر نشان داده شده است.
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شکل 2ـ تنوع رویدادهای حمایتشده در بخش دانشآموزی در سال 1388

1ـ3ـ برگزاری نمایشگاههای آموزش علوم و فناوری نانو

نمایشگاههای آموزش فناوری نانو ،فضایی آموزشمحور با هدف ترسیم دنیایی مبتنی بر فناوری نانو است و از دو بخش تشکیل
میشود:
بخش اول ،محیط ویژهای است که برای تعامل مستقیم افراد با محصوالت این فناوری و مشاهدة تغییر خواص و ویژگیهای
محصوالت فراهم شده است؛
بخش دوم ،فضایی است در قالب کارگاههای آموزشی ،که به آموزش مفاهیم پایة مقیاس نانو و معرفی نانوساختارهای بنیادی
اختصاص یافته است.
باشگاه نانو ،در سال  ،88چهار نمایشگاه برگزار کرد؛ اولین نمایشگاه ،در قالب غرفة آموزش عمومی در جشنواره فناوری نانو (آبان )88
و سه مورد بعدی ،با عنوان نمایشگاه «هفتة نانو» ،در سه استان اجرا شد؛ در ادامه ،اطالعاتی دربارة این نمایشگاهها ارائه شده است:
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1ـ3ـ1ـ غرفة آموزش ،جشنواره فناوری نانو ،استان تهران

در جشنوارة پنجروزة فناوری نانو ،حدود  400متر مربع از فضای جشنواره ،به برپایی غرفة آموزش عمومی اختصاص یافت .در این بخش،
 20نفر از کارشناسان آموزش فناوری نانو ،به آموزش مبانی و نمایش محصوالت مبتنی بر فناوری نانو برای دانشآموزان پرداختند.
مشخصات غرفة آموزش عمومی در جشنوارة ملی فناوری نانو عبارتند از:
عنوان

غرفة آموزش عمومی

تاریخ و محل برگزاری

 13تا  17آبان  ، 1388مصالی امام خمینی (ره)

محتوا و ویژگیها

نمایش بیش از  45محصول مبتنی بر فناوری نانو در  10حوزة صنعتی؛
برگزاری کارگاه لگو برای دانشآموزان راهنمایی؛
برگزاری مسابقة جورچین نانو؛
سینمای نانو؛
نمایش بیکالم «سفر به دنیای نانو»؛
اهدای بستة آموزشی مشتمل بر بازی جورچین نانو ،کتاب نمایشگاه (با موضوع
معرفی محصوالت فناوری نانو)  ،لوح فشردة آموزشی و خبرنامة زنگ نانو.

1ـ3ـ2ـ اولین نمایشگاه هفتة نانو ،استان خراسان رضوی
عنوان

نمایشگاه هفته نانو ،استان خراسان رضوی

تاریخ و محل برگزاری

 10تا  20آذر  ، 1388پارک کوهسنگی مشهد مقدس

محتوا و ویژگیها

نمایش بیش از  40محصول مبتنی بر فناوری نانو در حوزههای مختلف؛
برگزاری مسابقة «یک نانوساختار بسازید» با کمک جورچین نانو ؛
برگزاری کارگاه درک مقیاس؛
اهدای بستة آموزشی مشتمل بر بازی جورچین نانو ،کتاب نمایشگاه (با موضوع
معرفی محصوالت فناوری نانو) ،لوح فشردة آموزشی و خبرنامة زنگ نانو؛
بازدید  5000نفر از نمایشگاه.

1ـ3ـ3ـ دومین نمایشگاه هفتة نانو ،استان یزد
عنوان

نمایشگاه هفتة نانو ،استان یزد

تاریخ و محل برگزاری

 3تا  5بهمن  ، 1388تاالر فرهنگیان یزد

محتوا و ویژگیها

حضور تمامی دانشآموزان در همایش آموزشی یکساعته ،قبل از بازدید از نمایشگاه؛
برگزاری مسابقة جورچین نانو؛
پخش فیلمهای آموزشی در سینمای نانو؛
اهدای بستة آموزشی مشتمل بر بازی جورچین نانو ،کتاب نمایشگاه (با موضوع معرفی
محصوالت فناوری نانو)  ،لوح فشردة آموزشی و خبرنامة زنگ نانو؛
بازدید بیش از  2500نفر از دانشآموزان شهرهای یزد ،مهریز ،اردکان ،بافق ،صدوق،
تفت ،میبد ،زارچ ،طبس ،بهاباد و ابرکوه از نمایشگاه.
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1ـ3ـ4ـ سومین نمایشگاه هفتة نانو ،استان خوزستان
عنوان

نمایشگاه هفتة نانو ،استان خوزستان

تاریخ و محل برگزاری

 16تا  18اسفند  ، 1388اهواز

محتوا و ویژگیها

حضور تمامی دانشآموزان در همایش آموزشی یکساعته ،قبل از بازدید از نمایشگاه؛
پخش فیلمهای آموزشی در سینمای نانو؛
اهدای بستة آموزشی مشتمل بر بازی جورچین نانو ،کتاب نمایشگاه (با موضوع معرفی
محصوالت فناوری نانو)  ،لوح فشردة آموزشی و خبرنامة زنگ نانو؛
بازدید بیش از  3000نفر از دانشآموزان اهواز از نمایشگاه؛
اجرای  12سمینار آشنايی با فناورینانو برای  2000دبير و دانشآموز شهرستانهای
آبادان (يکشنبه  16اسفند) ،رامهرمز (دوشنبه  17اسفند) ،شوشتر (سهشنبه  18اسفند) و
دزفول (چهارشنبه 19اسفند) بهطور موازی با نمایشگاه اهواز.

باشگاه نانو ،عالوهبر برگزاری نمایشگاههای
فوق ،از برگزاری نمایشگاه در دانشکدة علوم
دارویی دانشگاه آزاد (اردیبهشت  )88و پنج
دبیرستان در تهران حمایت کرده و برخی از
محصوالت فناوری نانو و محتواهای آموزشی را
در اختیار برگزارکنندگان قرار داده است.

1ـ4ـ برگزاری جشنوارة سالیانه برترینهای دانشآموزی

همزمان با دومین جشنواره فناوری نانو و در راستای شناسایی و پرورش استعدادهای دانش آموزی ،باشگاه نانو اولین دورة مسابقات
«برترینهای دانشآموزی» را برگزار کرد .این مسابقه ،که درواقع اولین رقابت رسمی دانشآموزان ایرانی در حوزة علوم و فناوری نانو
بود ،در سه محور پژوهشی ،آموزشی و هنری طراحی شد.
در مجموع 170 ،اثر دانشآموزی به دبیرخانه طرح ارسال رسید که بیش از  100اثر آن از استانهای تهران و اصفهان بوده است.
استان فارس با  21اثر و خراسان رضوی با  15اثر ،در رتبههای بعدی قرار داشتند .حدود  80درصد آثار در محور آموزشی 14 ،درصد
در محور هنری و  6درصد در محور پژوهشی قرار گرفتند.
ی مسابقه «برترینهای دانشآموزی فناوری نانو» از طریق سایت باشگاه نانو اعالم و در دوم اسفند
در پایان آبان ماه ،نتایج داور 
ماه ،در نشست معاونان آموزشی سازمانهای آموزش و پرورش کشور ،از برگزيدگان تقدير شد.

1ـ5ـ چاپ و انتشار خبرنامة زنگ نانو

ماهنامة زنگ نانو ،مجموعهای چهارصفحهای است که با هدف آشنا کردن دانش آموزان با فناوری نانو و کاربردهای آن منتشر
میشود .ارائه و انتشار دستاوردهای دانشآموزان (مقاالت و نوشتههاي آنها) ،انتشار اخبار باشگاه و افزایش مخاطبان آن و ایجاد ارتباط
با اعضاء ،از جمله اهداف انتشار این مجموعه به حساب میآید.
انتشار زنگ نانو از مهرماه  1388آغاز و تا پایان سال  ،88شش شمارة آن در شمارگان  7500نسخه چاپ شد .با همکاریهای
انجامشده با وزارت آموزش و پروش 3500 ،نسخه از هر شماره ،در اختیار سازمان آموزش و پروش و مدارس شهر تهران قرار میگیرد
و  4000نسخة آن برای توزیع در سراسر کشور ،به سازمانهای آموزش و پرورش استانها فرستاده میشود.
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1ـ5ـ1ـ سرفصلهای محتوایی زنگ نانو

آموزش مبانی دانش نانو؛
معرفی فناوری نانو از منظرهای مختلف؛
تبیین رویکردها و شاخههای فناوری نانو؛
معرفی حوزههای کاربری فناوری نانو (نانومواد ،نانوزیستفناوری ،نانوذرات ،تجهیزات نانو ،نانوالکترونیک و)...؛
معرفی محصوالت نانو؛
معرفی مشاغل نانو؛
تشریح آزمایشهای آشپزخانهای.

1ـ6ـ برگزاری بازدیدهای علمی مرتبط برای اعضای فعال

باشگاه نانو ،در کنار فعالیتهای علمی و پژوهشی ثابت ،اردوهای پژوهشی ـ تفریحی برای اعضای ممتاز و فعال ،در نظر گرفته
است .در این اردوها ،که در فضایی متفاوت از فضاهای متداول آموزشی تشکیل میشود ،افراد امکان آشنایی با دیگران و استفاده از
تجربههای آنها را پیدا میکنند.
در سال  ،88دانشآموزان منتخب باشگاه ،در دو نوبت از پژوهشگاه صنعت نفت بازدید کردهاند .بازدید از پژوهشکدة پلیمر ،برای
آشنایی با دستگاههای اندازهگیری خواص نانومواد و پژوهشکدة نانو بهمنظور مشاهدة نحوة ساخت نانولولههای کربنی و کاتالیستهای
نانوساختار ،ازجمله برنامههای این بازدیدها بود.

1ـ7ـ توسعة محتوایی و فنی پایگاه اینترنتی www.nanoclub.ir

با توجه به گذشت چهار سال از زمان ایجاد سایت باشگاه نانو و توسعة امکانات نرمافزاری درطول این مدت ،دو فعالیت در دستور
کار باشگاه قرار گرفت :نخست ،فعالسازی مجدد سایت موجود و بهروزرسانی مستمر محتوای آن؛ سپس طراحی و پیادهسازی یک
پایگاه جدید ،مطابق با نیازمندیها و فعالیتهای جدید باشگاه و مبتنی بر امکانات نرمافزاری روز.
ت در بخش نخست ،از دی ماه  1387آغاز شده است .در طول این مدت ،مطالب سایت بهصورت انتشار مقاالت آموزشی،
فعالی 
ترجمه ،بازنویسی و انتشار دورههای آموزش فناوری نانو ،فعالسازی تاالرهای گفتگو ،فعالسازی مجدد خبرنامة الکترونیکی و انتشار
اخبار علوم و فناوری نانو در حوزة دانشآموزی (در مجموع  68مطلب) ارائه شدهاست .براساس آمار ثبتشده ،درطول این مدت900 ،
کاربر جدید به مجموعة کاربران سایت افزوده شدهاست.
به طور موازی ،فرآیند طراحی و پیادهسازی پایگاه جدید از اسفند ماه  1387آغاز شد .در گام اول ،با برگزاری  180نفر ساعت
جلسۀ مشاوره و نیازسنجی ،طراحی مفهومی سایت جدید انجام شد .در گام بعدی ،یک تیم نرمافزاری مأمور شد تا مستندات طراحی
مفهومی را پیادهسازی کند .انجام این فعالیت ،در سه مرحله برنامهریزی شده است :مرحله اول ،در پایان آبان ماه  1388و مرحلة دوم
در نیمهبهمن ماه  1388به اتمام رسیده است .مرحلة سوم نیز مقرر شده که در ابتدای سال  89آماده بهرهبرداری باشد .بخشهای
جدیدی ازجمله :برگزاری کالسهای مجازی ،بانک سؤاالت علوم و فناوری نانو و ...در سایت جدید پیشبینی شده است که انتظار
میرود پاسخگوی نیازمندیهای طیف گستردهتری از مدرسان و دانشآموزان باشد.
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برنامه 2
تشويق نهادهاي مروج فناوري نانو
2ـ1ـ حمایت و تشویق گروههای مروج دانشجویی نانو

بهمنظور ارتباط مستمر و مؤثر با انجمنهای علمی و گروههای دانشجویی مروج نانو در دانشگاهها ،بانک اطالعات گروههای
دانشجویی مروج نانو تهیه شد .این بانک شامل مشخصات  49گرو ه دانشجویی فعال در  40دانشگاه کشور ،سابقة فعالیت گروهها و
مشخصات مسؤول گروه است.
سه جلسه هماندیشی در اردیبهشت ،مهر و آذر ماه  ،88با حضور نمایندگانی از این گروههای دانشجویی برگزار شد .برگزاری این
ش متمرکز مسؤوالن گروههای دانشجویی ،آشنایی آنها با
جلسات ،با هدف آشنایی با فعالیت ترویجی گروههای دانشجویی ،آموز 
فعالیتهای ستاد و همفکری و هماهنگی درخصوص فعالیتهای ترویجی نانو در دانشگاهها صورت گرفت.
در سال  ،1388درمجموع ،از  47سمینار دانشجویی حمایت شد که بیش از سهبرابر سمینارهای حمایتشده در سال  87بوده است.
از این تعداد 40 ،مورد سمینار عمومی و  7مورد سمینار تخصصی بوده است .این حمایتها شامل پرداخت حمایت مالی (مطابق آیین
نامه) و ارسال محتواهای آموزشی همچون ماهنامة فناوری نانو و لوحهای فشردة ستاد برای مجریان سمینارها بوده است.

2ـ2ـ حمایت از انجمن نانوفناوری ایران

انجمن نانوفناوري ايران ،در سال  ،1381با مجوز کميسيون انجمنهاي
علمي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري تأسيس شد .در سال  ،88مبلغ 90
میلیون ریال بابت ایجاد سایت و کمک به توسعة مجله علمي پژوهشي
 ،International Journal of Nanoscience and Nanotechnologyبه
انجمن کمک شد.

2ـ3ـ حمایت از نشریات تخصصی

ستاد فناوري نانو از دی ماه  1386طرحی را برای حمایت از نشريات تخصصي فعال در حوزة فناوری نانو آغاز کرده است .مطابق
این طرح ،مبلغی برای حمايت تشويقي ،به نشریاتی كه به انتشار مطالب مرتبط با فناوري نانو در حوزههاي صنعتي اقدام میکنند،
پرداخت ميشود.
 26نشریه در سال  88از این حمایت استفاده و درمجموع  1070مطلب را در  2733صفحه منتشر کردند.

2ـ4ـ تشویق مر ّوجان نانو در رسانهها

یکی از وظایف کارگروه ترویج و آموزش عمومی در سند راهبرد آینده ،آشنایی عموم مردم جامعه با فناوری نانو و کاربردهای آن در
زندگی مردم است .رسانهها میتوانند با اطالعرسانی صحیح و دقیق به مخاطبان بیشمار خود ،نقشی مهم و مؤثر در دستیابی به این هدف
ایفا کنند .با توجه به این نکات ،در سال  ،88فعالیتهای مختلفی ـ به شرح ذیل ـ براي اطالعرسانی در رسانهها صورت گرفته است.

2ـ4ـ1ـ آموزش کارشناسان رسانهها

یکی از نکات مهم در زمینة اطالعرسانی اخبار فناوری نانو ،این است که اخبار منتشرشده باید صحت علمی داشته و در آنها
بزرگنمایی نشده باشد .آشنایی هرچه بیشتر کارشناسان رسانه با مفاهیم کلی علم و فناوری ،مفاهیم بنیادی فناوری نانو و کاربردهای
فناوری نانو ،یکی از نکات کلیدی در مسیر اطالعرسانی صحیح است؛ از این رو ،کارگروه ترویج و آموزش عمومی ،دورههای آموزشی
فناوری نانو را برای کارشناسان رسانه برگزار و امکان بازدیدهایی از مراکز تحقیقاتی و پژوهشی فناوری نانو را در کشور برای این افراد
فراهم میکند .در این راستا ،دو برنامه در سال  88اجرا شد:
18

گزارش عملکرد اجرای «سند راهبرد آینده»در سال 1388

الف ـ کارگاه آموزشي ژورناليست علمي با محوريت فناوري نانو

این کارگاه ،با همکاری ستاد فناوري نانو و گروه دانش راديو جوان ،روزهاي  15تا  17مهر ماه  88برگزار شد .در این برنامه ،چهار
نفر از مدرسان رسانه ،مباحث کليدي در ژورناليسم علمي را براي  20نفر از برنامه سازان و کارشناسان شبکههاي مختلف صداوسيما
تشريح کردند .کارشناساني از بخشهاي مختلف ستاد فناوري نانو نيز ،به تشریح جنبههاي مختلف فناوري نانو و سياستهاي توسعه
اين فناوري در ايران پرداختند.
در پایان دوره ،برنامهسازان در چهار تيم کاري ،با حضور کارشناسان فناوري نانو ،ساخت يک برنامه در زمينه اين فناوري را با رعايت
نکات علمي و هنري تمرين کردند.

ب ـ برگزاری هماندیشی رسانهای فناوری نانو

هماندیشی رسانهای فناوری نانو با حضور  30نفر از مدیران گروه دانش ،کارشناسان شبکههای مختلف صدا و سیما و خبرگزاریها
و مسؤوالن ستاد فناوری نانو ،در بیستم بهمن  ،1388با حضور دبیر ستاد فناوری نانو برگزار شد.
حاضران در این جلسه ،به ارائة پیشنهادها و انتقادهایی دربارة اطالعرسانی فناوری نانو در سال  1388و برنامههای آینده پرداختند.
ارائة محتوای مناسب تصویری توسط ستاد فناوری نانو ،دقت و سرعت در انتشار اطالعات فناوری نانو توسط رسانهها و لزوم برقراری
ارتباط بیشتر بین رسانه و ستاد ،از مهمترین نکاتی بود که در این جلسه به آنها اشاره شد.
در پایان این مراسم ،از جمعی از کارشناسان و مدیران شبکههای مختلف صدا و سیما و خبرگزاریهایی که در سال  1388بیشترین
فعالیت را در زمینة اطالعرسانی فناوری نانو داشتند ،تقدیر شد.
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برنامه 3
اطالعرساني سياستها ،برنامهها و فعاليتهاي كشور در فناوري نانو
3ـ1ـ تداوم انتشار ماهنامة فناوری نانو

ماهنامه فناوری نانو با هدف فراهم کردن زمینة الزم برای ایجاد جریان فناوری نانو در کشور و هدایت این جریان برای رفع نیازهای
ملی ،از آذر ماه  1380منتشر میشود .اطالع رسانی دربارة آخرین تحوالت علمی و مدیریتی در عرصه فناوری نانو ،آموزش مبانی علمی
این فناوری و نمایش دستاوردهای کشور در این حوزه ،محوریترین موضوعات ارائهشده در این ماهنامه است.
در سال  ،88دوازده شماره از ماهنامه
در شمارگان بین  8تا  15هزار نسخه
چاپ و منتشر شد که در مجموع شامل
 524خبر و  98مقاله بوده است.
هر ماه ،حدود  4000نسخه از ماهنامه
برای مشترکان پستی ارسال و بقیه در
همایشها و سمینارهای آموزشی توزیع
میشود؛ همچنین بهصورت الکترونیکی
و با دسترسی آزاد ،بر روی سایت ستاد
نیز منتشر میشود.

3ـ2ـ انتشار اخبار و مقاالت فناوری نانو در سایت ستاد
3ـ2ـ1ـ سایت فارسی ستاد ()www.nano.ir

بخش اخبار سایت ستاد ،به صورت روزانه چند خبر از آخرین دستاوردهای علمی و رویدادهای مدیریتی فناوری نانو در جهان
را منتشر میکند .اخبار جهان توسط یک تیم از متخصصان فناوری نانو از منابع خبری مختلف دریافت ،تحلیل ،گزینش و ترجمه
میشود .برای اخبار پژوهشی ایران نیز یک تیم کارشناسی ،برخی از مقاالت  ISIمورد تأیید ستاد نانو را بهصورت خبر تنظیم و منتشر
میکنند.
در سال  ،88در مجموع  1442خبر در سایت ستاد نانو منتشر شده که  956خبر ( 67درصد) آن اخبار جهان و  486خبر (  33درصد)
آن مربوط به ایران بوده و در مجموع  490347بار مورد بازدید کاربران سایت قرار گرفته است.
اخبار ارائهشده در سایت ،در هفت
موضوع کلی :مدیریت ،معرفی ،کاربردها،
رویدادها ،نانوساختارها ،ستاد ،ساخت و
محاسبه ،دستهبندی میشوند که تنوع
آنها در نمودار زیر نشان داده شده است.
در بخش مقاالت سایت نیز 112
مقاله در چهار حوزۀ آموزش و مبانی،
مدیریت نانو ،کاربردهای نانو ،تجهیزات
و مدلسازی منتشر شد ،که در مجموع
 59233مرتبه مورد بازدید کاربران سایت
قرار گرفت.
در سال  ،88حدود  650هزار کاربر از سایت ستاد نانو بازدید کردند که درمجموع ،بیش از دو میلیون و 925هزار صفحه را مشاهده
کردهاند.
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خبرها و مقالههای سایت ،هر ماه در قالب یک خبرنامة الکترونیک برای مشترکان این خبرنامه (حدود 15هزار نفر) فرستاده میشود.
3ـ2ـ2ـ سایت انگلیسی ستاد ()http://en.nano.ir

سایت انگلیسی ستاد با نشانی  http://en.nano.irاخبار فعالیتها و دستاوردهای فناوری نانو در ایران را به زبان انگلیسی منتشر
میکند .واژهنامة نانو ،تقویم رویدادهای نانو و انتشارات ستاد ،از دیگر بخشهای سایت انگلیسیاند.
فعالیتهای انجامگرفته در این سایت تا پایان سال  1388عبارتند از:
بازنویسی فنی سایت با توجه به امکانات نرمافزاری جدید؛
انتشار  200خبر شامل اخبار دستاوردهای علمی ،صنعتی و رویدادهای داخل کشور؛
اطالعرسانی  136رویداد بینالمللی و منطقهای در بخش رویدادهای نانو؛
انتشار اطالعات دقیق کارگروهها و اهداف ستاد در قسمت معرفی ستاد؛
انتشار اسناد ستاد مانند future strategy INIC :و سه نسخه از فصلنامة انگلیسی ستاد.
در سال  ،88با تمرکز ویژه بر کیفیت محتوایی سایت ،سطح کیفی اخبار به حد متعارف بینالمللی رسید؛ بهطوری که درصد قابل
توجهی از اخبار آن در سایتهای معتبری از جمله  nanotech_nowو  nanowerkبازتاب داشت.

3ـ3ـ ایجاد بخش خبری ویژه نانو در اخبار علمی ـ فرهنگی شبکه چهار

با هماهنگیهای انجامشده با بخش خبر علمی و فرهنگی شبکه چهار سیما ،روزهای چهارشنبة هر هفته ،آخرین اخبار فناوری نانو
در کشور ،بهصورت یک بستۀ ویژه خبری پخش میشود.

3ـ4ـ راهاندازی مجله نانو در پیامنمای شبکة دو سیما

بسياري از مردم کشور به اينترنت دسترسي ندارند و ابزارهایی چون سايتهای اینترنتی ،پاسخگوي نيازهاي اطالعاتي طيف
محدودي از آنهاست؛ اما دسترسي آسان مردم به پيامنمای تلویزیون ،باعث ميشود که اين رسانه بستري مناسب براي افزايش سطح
آگاهي مردم باشد.
از ابتداي مرداد ماه  ،1388مجلهای با عنوان فناوري نانو روي پيامنماي شبکة دو سيما منتشر میشود .این مجله ،که روزهاي
زوج بهروزرساني ميشود ،اطالعاتي را در زمينة آشنايي عموم مردم با فناوري نانو و کاربردهاي آن در زندگي در اختيار بينندگان قرار
ميدهد.
مسابقه پيامکي فناوري نانو ،بخشي از اين مجله است و در هر هفته ،به قيد قرعه ،به  40نفر از کساني که در آن شرکت کرده و
جواب صحيح داده باشند ،جوايزي از سوي ستاد فناوري نانو اعطا ميشود.
در سال  102 ، 88شماره از مجلة پیامنمای نانو منتشر شد و بیش از  120هزار نفر در  32مسابقة آن شرکت کردند.

3ـ5ـ پوشش خبری رویدادهای ویژه

در سال جاری ،با برقراری ارتباط مناسب با رسانهها ،زمینههای مناسبی برای پوشش خبری رویدادهای ویژة فناوری نانو فراهم
شد که از مهمترین آنها میتوان به راهاندازی شبکة فناوری نانوی
کشورهای عضو اکو ،افتتاح پژوهشکده بیوتکنولوژی جهاد کشاورزی،
برگزاری کنفرانس نانوی کشورهای عضو عدم تعهد ،شرکت ایران در
کمیته استانداردسازی آمریکا ،کنفرانس ایران و هند و بهصورت خاص،
به جشنواره فناوری نانو اشاره کرد.
در مدت زمان برگزاری جشنواره فناوری نانو نیز در حدود  350دقیقه
مصاحبه و گزارش تلویزیونی در  50برنامه و بخش خبری مختلف در
شبکههای سیما پخش شد .خبرگزاریهای رسمی نیز بیش از  100خبر
را از این جشنواره منتشر کردند.
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3ـ6ـ برگزاری نظرسنجی

در مهرماه  ،88با هدف سنجش میزان آگاهی و شناخت دانشآموزان پیشدانشگاهی از فناوری نانو ،پژوهشی انجام شد و در آن،
 415نفر از دانشآموزان پيشدانشگاهي از  67مدرسه در مناطق نوزدهگانة آموزش و پرورش شهر تهران مورد سؤال قرار گرفتند.
با توجه به نظرسنجی مشابه در بهمنماه سال  ،1383مشخص شد که میزان آگاهی و شناخت دانشآموزان از فناوری نانو و
کاربردهای آن ،رشد قابل توجهی داشته است .طبق اين مطالعه ،ميزان آشنايي دانشآموزان با مفهوم نانو از  24/1درصد در سال ،83
به حدود  73درصد در سال  88رسيده است.

3ـ7ـ برگزاری جشنوارة فناوری نانو

پس از برگزاري نمايشگاه فناورينانو در سال  ،1387که با شرکت  120غرفه در فضایی به وسعت  5000مترمربع برگزار شد ،ستاد
ويژة توسعة فناورينانو ،تصميم گرفت تا در سال  1388نيز اين رويداد را با عنوان جشنوارة فناوری نانو ،در سطحي وسيعتر و با هدف
ترویج فناورینانو و کمک به تجاریسازی این فناوری برگزار کند .این جشنواره ،از تاریخ  13تا  17آبانماه سال  1388در محل
مصالي امام خمینی (ره) و با شرکت بیش از  200شرکتکننده برگزار شد .برنامهریزی و هدایت جشنوارة فناورینانو ،بهطور کامل در
ستاد ویژة توسعة فناورینانو و امور اجرايي آن در دبيرخانة جشنواره صورت گرفت .درزمینة اطالعرسانی جشنواره ،اقدامات گوناگونی
انجام شد که موارد ذیل از آن جمله است:
راهاندازی سايت جشنواره به نشاني  www.nano.ir/exhibitionو انجام امور اطالعرساني و ثبتنام غرفهها،
پایاننامهها و کارگاهها از این طريق؛
دعوت از مقامات رسمی کشوری و ارسال قریب به  1300نامة رسمي براي اطالعرسانی جشنواره؛
تهیة آگهی جشنواره بهمدت  26ثانیه و پخش آن به صورت رایگان از شبکههای سراسری سیما؛
تولید حدود  500دقیقه مصاحبه ،گزارش و برنامه تولیدی در  100بخش در شبکههای مختلف صدا و سیما؛
انتشار حدود  100خبر از جشنوار] فناوری نانو در خبرگزاریهای رسمی کشور؛
اطالعرسانی از طریق مجلة پیامنمای فناورينانو پیامنمای شبکة دو سیما؛
انجام تبلیغات محیطی و شهری در  10منطقة شهر تهران؛
ارسال  14000ایمیل و  3000پیامک با موضوع اطالعرسانی جشنواره؛
تهیه و توزیع  4000پوستر و  10.000کارت دعوت.
با تشکیل دبیرخانة جشنواره در ابتدای اسفندماه سال  ،1387روند اجرایی جشنواره آغاز و با استفاده از تجربیات نمایشگاه اول و
بازخورد آن ،محتوا ،قوانین و مقررات ویژة نمایشگاهی تهیه و تدوین شد و از تاریخ  14اردیبهشت ،ثبتنام از متقاضیان آغاز صورت
گرفت که با پیگیریهای مداوم اعضای دبیرخانة جشنواره ،بخش نمایشگاهی با شرکت  207شرکتکننده در قالب  176غرفه در
فضایی به وسعت 15هزار مترمربع (به تفکیک نمودار ذیل) در جشنواره حضور یافتند.

شکل -3نمایی از غرفههای بخش نمایشگاهی جشنوارة فناوری نانو
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شکل –4تعداد غرفههای نمایشگاه به تفکیک بخشهای نهادی

قابل ذکر است که این رویداد با سخنان دکتر سعيد سرکار ،دبير ستاد ويژة توسعة فناوري نانو ،صبح روز چهارشنبه  13آبانماه،
فعالیت خود را آغاز کرد .در این جشنواره ،برای اولین بار از نانونماد يا نشان نانو ،پردهبرداري شد و اين نماد به  11محصول دارای
شرایط اعطا شد.
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بر اساس گزارش دبیرخانه جشنواره ،در مدت پنج روز برپایی جشنواره ،از  18هزار نفر پذیرش بهعمل آمد که بهتفکیک ،شامل
نمودار ذیل است:

در این جشنواره بخشهای متنوعی برای بازدیدکنندگان و عالقهمندان تدارک دیده شد که عبارتند از:

 -1-7-3آموزش عمومی

در این بخش کاربردهاي فناورینانو در زمينههاي مختلف ،بهصورت تئوري و عملي ،معرفی شد و بازديدکنندگان با مواردي جذاب
همچون کاربرد نانو در وسايل ورزشي ،نانو در طبيعت ،نانو و کاربرد آن در سالمت و بهداشت ،کاربرد نانو در نساجي و انرژيهاي
نو آشنا شدند .سایر قسمتهای جذاب این بخش عبارت بودند از :نمایش فعالیتهای دانشآموزی ،نانو از زبان تئاتر ،سینمای نانو و
مسابقة جورچین نانو که  23000قطعه از آن توزیع شد.

شکل -5نمایی از بخش آموزش عمومی جشنواره فناوری نانو
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 -2-7-3بخش ویژة صنعت

برای اولین بار بخشی با عنوان بخش ویژة صنعت ایجاد شد که در آن مدیران و متخصصان صنایع ،با کارکرد این فناوری آشنا،
کاربردهای صنعتی نانو در  6حوزة صنعتي (پزشكي ،نساجي ،نفت و انرژي ،ساختمان ،كشاورزي ،مواد غذايي و خودرو) معرفی و
سمينارهاي تخصصي كاربرد فناورينانو در این  6حوزة تخصصي با حضور صنعتگران مدعو ،برگزار شد.

شکل-6نمایی از بخش ویژه صنعت در جشنواره فناوری نانو

در این بخش  4طرح ملی ـ که در ستاد درحال پیگیری است ـ معرفی شده بود که عبارتند از :خانة نانو ،خودرو سمند سورن ،طرح
تصفية آب رود کارون و طرح تثبيت خاك.
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 -3-7-3فروشگاه محصوالت نانو

در این بخش محصوالت فناورینانو که تولید شرکتهای داخلی بودند ،با هدف معرفی محصوالت تجاریشدة فناورینانو و عرضة
آن با قیمت مناسب ،به فروش رسید .اجرای این بخش در جشنوارة امسال ،زمینهساز حرکتی بزرگ در امر تجاریسازی محصوالت
نانو و آشنا ساختن عموم مردم با اين محصوالت بود كه با استقبال مناسبی مواجه شد.

شکل -7نمایی از فروشگاه محصوالت نانو در جشنواره فناوری نانو

 -4-7-3نشستها وکارگاههای تخصصی

در ایام برگزاری جشنوارة فناورینانو 13 ،کارگاه آموزشی با شرکت  936نفر برگزار شد .ثبتنام کارگاهها از طریق سایت جشنواره
صورت گرفت و در پایان برای همة شرکتکنندگان گواهی حضور در کارگاه صادر شد.

 -5-7-3نمایش دستاوردهای علمی دانشجویی

این بخش ،با هدف معرفي و شناساندن آن دسته از پاياننامههايي كه امکان تجاريسازي آنها وجود دارد ،راهاندازی شد که پس از
پایان مراحل داوری ،برای نویسندگان  15پایاننامه این امکان فراهم شد که به همراه گزارشی از فعالیتها و نمونة محصول خود در
جشنواره حضور یابند و به معرفی دستاورد خود بپردازند.

 -6-7-3معرفی کریدور توسعة خدمات فناوری

در ایام برگزاری جشنواره ،کریدور توسعة خدمات فناوری ،با هدف تسهيل در ارائة خدمات به شرکتهاي دانشبنيان ،افزايش
تعامالت خدمات به شرکتهاي خدمات توسعة فناوري و همافزايي بين آنها ،فعاليت خود را آغاز كرد .برخی از خدمات ارائهشده کریدور
به شرح زیر است:
خدمات انتقال فناوري به بخش صنعت ،خدمات مستندسازي فناوري ،مشاوره و امکانسنجي پروژهها و طرحهاي صنعتي و خدماتي،
خدمات حقوقي و مالکيت فکري ،خدمات حمايتي براي اخذ مجوزها و استانداردهاي الزم ،خدمات سرمايهگذاري و تأمين مالي ،فن
بازار ،توسعه و هدايت همکاريهاي شرکتهاي فناور و خدمات بازاريابي و بازرگاني داخلي و خارجي.
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 -7-7-3مسئوالن و میهمانان
رديف

نام مسئول

سمت

1

سرکار خانم دکتر سلطانخواه

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

2

سرکار خانم دکتر وحید دستجردی

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

3

جناب آقای دکتر غضنفری

وزیر بازرگانی

4

جناب آقای مهندس رحیم مشایی

مشاور و رئیس محترم دفتر رئیس جمهور

5

جناب آقای فروزنده دهکردی

معاون توسعة مدیریت و سرمایة انسانی رئیس جمهور

6

جناب آقای دکتر محسنپور

سرپرست وزارت آموزش و پرورش

7

جناب آقای مهندس سجادی

سفیر جمهوری اسالمی ایران ـ مسکو

8

جناب آقای دکتر مخبر دزفولی

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی

9

جناب آقای دکتر والیتی

رئیس محترم کمیتة فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

10

جناب آقای دکتر ساالرآملی

معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

11

حجتاالسالم و المسلمین جناب
آقای میرتاجالدینی
جناب آقای دکتر غفوریفرد

نمایندة وقت مجلس شورای اسالمی
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی

13

جناب آقای مهندس ذواالنوار

نمایندة مجلس شورای اسالمی

14

جناب آقای دکتر افقهی

معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت

15

جناب آقای دکتر فاطمی عقداء

معاون وزیر مسکن و رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

16

جناب آقای مهندس قلعهبانی

17

جناب آقای دکتر حاتم

معاون وزیر و رئیس وقت هیئت عامل سازمان
گسترش و نوسازی صنایع ایران

معاون برنامهریزی ،توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن

18

جناب آقای دکتر پرهمت

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

19

جناب آقای دکتر خلقانی

معاون امور برنامهریزی ،اقتصادی و بینالمللی وزارت جهاد کشاورزی

20

سردار فرحی

رئیس ستاد توسعه فناوری های هواـ فضا

21

جناب آقای دکتر اختیاری

رئیس کمیتة تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی

22

جناب آقای مهندس فوالدگر

رئیس فراکسیون فناوریهای پیشرفتة مجلس شورای اسالمی

23

جناب آقای صفاری نطنزی

24

جناب آقای دکتر خرازی

مدیرکل کشورهای مشترکالمنافع و همسایگان شمال غربی
وزارت امور خارجه
رئیس هیئتامنای پژوهشکدة علوم شناختی

25

جناب آقای مهندس راسخ

دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

12
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سرکارخانم دکتر سلطانخواه (معاون علمي و فناوري رئيس جمهور)« :مهمترين علت پيشرفت ايران در حوزه فناوري نانو رشد متوازن
در اين حوزه و فناوري نانو نمادي براي اقتدار ملي و عزت و افتخار ملت ايران است».

حجتاالسالم و المسلمین میرتاج الدینی (نمایندة تبریز در مجلس شورای اسالمی) :برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاه نانو در محل مجلس.
ایهرو لهینو (سفیر کشور اوکراین) :سطح نمایشگاه بسیار خوب و پیشرفت ایران در نانو قابل توجه است.

دکتر والیتی (مشاور امور بينالملل مقام معظم رهبري)« :بزرگترين دستاورد اين جشنواره ،حضور صاحبان فکر و فناوري هستند که
توانستند حلقة مفقودة پژوهش را در کشور پيدا و تکميل کنند».
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مهندس سجادی (سفیر ایران در روسیه)« :اين نمايشگاه ،همهجانبه و عميق بود .از ديدن اين دستاوردهاي علمي شگفتزده شدم و
خدا را شکر کردم».
مهندس ذواالنوار (نمایندة شیراز در مجلس شورای اسالمی) :لزوم جايگزين کردن ثروت حاصل از فناورينانو بهجاي سرمايههاي
نفتي و برگزاری جشنوارة استانی.

دکتر غضنفری (وزیر بازرگانی)« :آنچه در این نمايشگاه ميبينم ،با آنچه از نانو شنيده بودم ،کام ً
ال تفاوت دارد و پيشرفتي که در فضاي
فهم فناورينانو و دانش تجربي آن به وجود آمدهاست ،کام ً
ال فوقالعاده است».
دکتر ساالر آملی (معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور)« :صنعت نانو در ايران ،بهعنوان يکي از اصول
ي نانو ،شاهد توسعه پژوهشهاي بيشتري
پيشرفت علم و فناوري است که اميدواريم در سالهاي آينده ،با فعاليت ستاد ويژة توسعة فناور 
در حوزة علوم و فناورينانو باشيم».

مرضیه وحید دستجردی (وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی)« :توليد پوست و رگ مصنوعي از موفقيتهاي محققان کشور است
و مهمترين کاربرد فناوري نانو در زمينه توليد دارو براي درمان و تشخيص بيماريها است».
دکتر حاتم (معاون برنامهریزی و توسعة فناوری وزارت صنایع)« :بهزودی اندیشکدة نانو در وزارت صنایع ایجاد میشود».
مهندس قلعهبانی (رئیس وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع)« :نمایشگاه امسال بسیار پرمحتوا و فعال بود».
29

ترویج و آموزش عمومی

 -8-7-3جشنواره فناوری نانو در یک نگاه

خالصة اطالعات جشنوارة فناوری نانو به شرح زیر است:
موضوع

شرکتکنندگان

بازدیدکنندگان

هزینه

برنامههای جنبی

شرح

تعداد

دانشگاه و پژوهشگاه

36

نهاد ترویجی ( نشریه ،رسانه و انجمن)

25

آزمایشگاه

7

مرکز رشد

8

انواع شرکت داخلی (شرکت نوپا ،فعال ،بازرگانی ،سازندگان تجهیزات
خدماتدهنده و آموزشی)

105

مؤسسة خارجی

5

نهاد دولتی

7

سایر بخشهای نمایشگاه

14

عادی

 16020نفر

دانشآموز

 2540نفر

اجارة محل نمایشگاه

 900میلیون ریال

تبلیغات و اطالعرسانی

 1500میلیون ریال

غرفهآرایی و ساخت

 1000میلیون ریال

اجرا و پشتیبانی

 1400میلیون ریال

پرسنلی و کادر اجرایی

 500میلیون ریال

جمع هزینهها

 5300میلیون ریال

کارگاه آموزشی

 13کارگاه با شرکت  936نفر

افتتاحیه

 400نفر

جشنوارة برترینهای فناوری نانو

 600نفر

برپایی سایت جشنواره
اطالعرسانی تخصصی

30

ایمیل

 7000ایمیل

نامة رسمي

 1300نامه

دعوتنامه

 10000نفر
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موضوع

اطالعرسانی عمومی

انتشارات

شرح

تعداد

تهیه و چاپ بنر و پوستر

 4000نسخه

تهیة مصاحبه ،گزارش و برنامة تولیدی و بخش در شبکههای
مختلف صدا و سیما

 700دقیقه

تهیه و ارسال خبر به خبرگزاریها

 100خبر

معرفی جشنواره در پیامنمای شبکة دو سیما

 9شماره

تبلیغات شهری و محیطی در شهر تهران

 10منطقه

ارسال ایمیل

 14000ایمیل

پیامک

 3000پیامک

کتاب نمایشگاه به دو زبان فارسی و التین

 4000نسخه

 CDمعرفی ستاد

 20000حلقه

ویژهنامه

 15000نسخه
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زيرساخت های علم و فناوری
اين سرفصل به فراهم سازى زيرساخت هاى الزم براي توسعة فناورى نانو توجه دارد .كارگروه زيرساخت هاى توسعة فناورى نانو
در زمستان سال  1382و به فاصلة چند ماه پس از ايجاد ستاد ويژة توسعة فناورى نانو ،با هدف طراحى و كمك به ايجاد زيرساخت
هاى الزم براى توسعة فناورى نانو در كشور تشکيل شد .پس از بازنگرى سند راهبرد آينده در سال 1386و تصويب ويرايش دوم آن،
 8برنامه از  33برنامة سند به شرح جدول زير به اين كارگروه محول شد.
موضوع و عنوان برنامههای سرفصل زيرساختهاي علم و فناوری
شماره برنامه

موضوع برنامه

عنوان برنامه

4

شبکه آزمایشگاهی
فناورینانو

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

5

مالکیت فکری

حمایت از تولید ،حفاظت و بکارگیری داراییهای فکری فناوری نانو

6

نانومترولوژی

ایجاد و توانمندسازی مرکز «نانومترولوژی و توسعه تجهیزات آزمایشگاهی
فناوری نانو»

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

تامین مالی

ایجاد زیرساختهای تامین 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 تفكيك گزارش اجمالى فعاليت هاى انجام شده در هر برنامه در سال  1388و فعاليت هاى مورد نظر براى پيگيرى و
انجام در سال 1389بيان خواهد شد.
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برنامة 4
ارتقاء سختافزاری و نرمافزاری شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو با اولویت
توسعة توانمندی ساخت داخل
شبکة آزمايشگاهي فناوري نانو در ابتداي سال  1383با هدف ايجاد بستر مناسب براي
ارائةخدمات آزمايشگاهي به محققان دانشگاهي و صنعتي و استفادة بهتر
از ظرفيتهاي آزمايشگاهي کشور تشکيل شد .اين شبکه متشکل از
شماري از آزمايشگاههاي کشور است که تجهيزات آناليز و اندازهگيري
در مقياس نانو را در اختيار داشته ،مطابق دستورالعملهای شبکه ،به
محققان فناوري نانو خدمات آزمايشگاهي ارائه میدهند.
در سال  11 ،1388مورد درخواست عضويت به شبكه ارسال
شدهاست كه از اين بين ،دو درخواست بهعنوان عضو آزمايشي
پذيرفته شدهاند؛ همچنين ،براساس ارزيابي انجامشده،
عضويت چهار مركز عضو آزمايشي ،قطعي شدهاست.
در حال حاضر 43 ،آزمایشگاه از  12استان کشور،
عضو قطعی شبکه هستند و دو آزمایشگاه نیز بهعنوان
عضو آزمایشی ،در شبکه پذیرفته شدهاند.
در ادامه به اهم فعالیتهای شبکه در سال 1388
اشاره میشود.

 4ـ1ـ ارزیابی آزمایشگاهها

طبق آییننامة ارزیابی آزمایشگاهها (ویرایش ششم؛ سال  ، 1)1387اعضای شبکه باتوجه به دستگاههای آزمایشگاهیاي که در شبکه
معرفی كردهاند ،به دو دستۀ «واحد آزمایشگاهی» و
«مجموعۀ آزمایشگاهی» تقسیم می شوند.
هفتمین دورة ارزیابی آزمایشگاههای عضو شبکة
آزمایشگاهی فناوری نانو ،با دریافت گزارش عملکرد
سال  1387آنها ،در نیمة دوم فروردین  1388آغاز
شد .مشارکت مراکز عضو در این دورة ارزیابی ،بسیار
خوب بود و  89آزمایشگاههای عضو ،گزارشهای
خود را به شبکه ارسال و در ارزیابی شرکت کردند.
براي کسبِنظر مشتریان آزمایشگاهها و ارزیابی
میزان مشتریمداری مراکز عضو ،در این دوره با
بیش از  650نفر از مشتریان این مراکز تماس تلفنی
برقرار شد.
باتوجه به گزارشهای ارسالی ،عملکرد بعضی از مجموعهها نسبت به دورههای قبل بهبود قابل ِمالحظهای داشت .از عوامل ایجاد
این بهبود ،فعال بودن رابط آزمایشگاه (با شبکه) ،فعالیت آزمایشگاه برای استقرار استاندارد بینالمللی  ISO/IEC17025و ایجاد
نظام پرداختهای کارانهای به پرسنل آزمایشگاه ،استفادة بهتر آزمایشگاه از قابلیتها و ظرفیتهای تجهیزات خود ،افزایش ساعت
خدماتدهی آزمایشگاه عضو و همچنین انتقال تجربیات مفید مراکز موفق شبکه به سایر اعضا ،را میتوان نام برد.
 .1به آدرس http://www.nanolab.ir/regulation.php :مراجعه شود.
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صعود «آزمايشگاه نانوبيوتكنولوژي كشاورزي پژوهشكدة بيوتكنولوژي كشاورزي» ،از رتبة  29در سال  1386به رتبة  5در سال
 ،1387نمونهای از این پیشرفت است .بهبود کارکرد «آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز» (با صعود از رتبة  19به رتبة
 )10و «پژوهشکدة فناوری نانو دانشگاه سيستان و بلوچستان» (با صعود از رتبة  20به رتبة  )7در سال  1387نیز نشاندهندة فعالیت
بهتر این مراکز در دورة جدید است.

35/1851

19/647

16/326

6/379

4/257

2/165

1/15

0/382

ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

32/687

27/234
19/262

10/033

6/543

5/492
1/705

0/741

ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

 4ـ2ـ حمایتهای شبکه از مراکز عضو

شبکه با هدف افزایش توانمندی مراکز آزمایشگاهی عضو ،از این مراکز در زمینة نگهداری ،تعمیرات و ارتقاء تجهیزات موجود ،اخذ
استانداردهای بینالمللی ،خرید تجهیزات جدید و آموزش نیروی انسانی حمایتهایی انجام داد .کل حمایت شبکه از مراکز عضو در
سال  1388بالغ بر  25میلیارد ریال است.
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در سال  1388نیز دستورالعمل حمایت شبکه از آزمایشگاههای عضو ،پس از تصویب ،به مراکز عضو ابالغ شد.

 4ـ3ـ گروه هماندیشی شبکه

دبیرخانة شبکه با هدف افزایش مشارکت آزمایشگاههای عضو در مدیریت شبکه و نیز ارتقای سطح همکاری مراکز با همدیگر ،گروه
هماندیشی شبکه را با حضور نمایندگانی از  5مرکز عضو ایجاد كرد؛ این گروه بهعنوان بازوی فکری مدیریت شبکه عمل و طرحهای
الزم را در مسير تحقق اهداف شبکه تهیه میكند.
اهم فعالیتهای این گروه در سال  1388عبارتند از:
تهیة پیشنویس اساسنامة شبکة آزمایشگاهی فناوری نانو؛
تدوین سياستها ،برنامهها و دستورالعملهای شبکه و استانداردهای فعالیت در آن؛
تهیة منشور اخالقي فعاليت در شبكه؛
آییننامة تشکیل و فعالیت گروههای تخصصی دستگاهی.

 4ـ 4ـ ایجاد کارگروههای تخصصی دستگاهی

براي استفادة هرچه بيشتر از توان علمي ـ آزمايشگاهي موجود و همچنين افزایش جريان دانش در شبكه ،برنامة ایجاد کارگروههاي
تخصصي دستگاهي تهیه شد .هر کارگروه ،از كارشناسان يك دستگاه آزمايشگاهي خاص (مث ً
ال  )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 آييننامة تشكيل و فعاليت گروههاي تخصصي دستگاهي ،فعاليت ميكند.
کارگروه تخصصی دستگاه  TEMبهعنوان اولین کارگروه در سال  1388تشکیل شد؛ این کارگروه ،پرسشنامهای را برای جمعآوری
اطالعات مربوط به آزمایشگاههای دارندة این دستگاه ،تهیه ،ارسال و جمعآوری كردهاست؛ این اطالعات برای تصمیمگیری مناسب
برای استفادة بهتر از امکانات موجود در کشور و همچنین دستیابی به راهکارهای کاربردی برنامة نگهداری و تعمیرات این دستگاهها
استفاده میشوند.

 4ـ 5ـ پایگاه اطالعرسانی شبکه

پایگاه اطالعرسانی شبکه ،اطالعات الزم در زمینة توانمندیها ،برنامهها ،تجهیزات ،امکانات موجود و همچنین مشخصات کامل
آزمایشگاههای عضو را با دستهبندیهای دقیق دراختیار عالقهمندان قرار میدهد؛ این پایگاه ازطریق آدرس زیر ،قابل دسترسی است:
 . www.nanolab.irطرح جدید پایگاه اطالعرسانی شبکه با برنامهنویسی مجدد ،در سال  1388رونمایی شد که با دسترسی راحتتر
و سریعتر ،امکان استفادة بیشتر محققان را از آن فراهم كرده است.
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 4ـ6ـ نشستها و دورههای آموزشی شبکه

در سال  ،1388باتوجه به اهتمام شبکه به همافزایی و ارتباط بیشتر بین اعضای شبکه و برقراري ارتباط نزديكتر بين مديران مراكز
عضو ،نشست مديران شبكة آزمايشگاهي که یک بار در سال برگزار میشد ،دو بار برگزار شد .نشست اول در مهرماه در «مؤسسة
تحقيقات پيشرفتة فراوري مواد معدني ايران» برگزار شد كه در اين نشست ،از كارشناسان و رابطان منتخب هفتمين دورة ارزيابي
آزمايشگاههاي عضو نيز تقدير شد .نشست دوم مديران مراكز عضو شبكه نيز در اسفندماه در «پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران»
برگزار شد.
در سال  ،1388كارگاههاي آموزشي مختلفی مانند مباني و الزامات استقرار استاندارد بينالمللي  ،ISO/IEC17025كارگاههاي
آموزشي كروماتوگرافيهاي گازي و مايع ،با حمايت شبكه در مراکز عضو برگزار شد.

 4ـ7ـ استقرار استاندارد بینالمللی  ISO/IEC17025در مراکز عضو

در سال  ،1388پژوهشكدة مهندسي جهاد كشاورزي ـ از مراکز عضو شبکه ـ موفق به دریافت گواهينامة استقرار اين استاندارد شد؛
بدینترتیب ،تعداد مراکز دارندة این استاندارد در شبکه ،به  6مرکز رسید؛ همچنین بهدليل تأكيد شبكه بر استقرار استاندارد بينالمللي
 ISO/IEC17025در مراكز عضو ،در سال  6 ،1388مركز ،فعاليت خود را در اين زمينه آغاز كردند كه عبارتند از:
پژوهشكدة بيوتكنولوژي كشاورزي؛
پژوهشگاه علوم و فناوري رنگ؛
شركت تحقيقات صنعتي آبساركوير؛
پژوهشگاه مواد و انرژي؛
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران؛
دانشگاه سيستان و بلوچستان.

 4ـ  8ـ حمایت از ساخت داخل تجهیزات نانو

دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته ،بهعنوان یکی از زیرساختهای اصلی توسعة فناوری نانو و نيز نقطة آسیبپذیری
کشور در توسعة فناوریهای نوین محسوب میشود .ستاد ویژة توسعة فناوری نانو از سال  1385یکی از سیاستهاي خود را حمایت از
سازندگان داخلی تجهیزات آزمایشگاهی نانو اعالم كرد؛ در این مسير ،شبکة آزمایشگاهی فناوری نانو ،واحد بررسی طرحهای ساخت
داخل تجهیزات فناوری نانو را در سال  1387ایجاد كرد که برحسب توافق انجامشده ،مقرر شد شرکت کفا بهعنوان کارگزار شبکه،
انجام امور کارشناسی طرحهای ساخت تجهیزات نانو را برعهده بگیرد .پس از تأیید طرحهای امکانسنجی ساخت تجهیزات توسط
واحد مذکور ،این طرحها در کمیتة سرمایهگذاری ستاد مطرح میشود و میزان و نحوة حمایت از این طرحها به تصویب کمیته می
رسد .حمایت از طرحها معمو ًال در قالب پیشخرید یک دستگاه و ارائة تسهیالت بدون بهره برای 2ـ 4دستگاه انجام میشود.
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پس از ساخت و تجاریسازی تجهیزات توسط سازندگان داخلی ،شبکة آزمایشگاهی فناوری نانو از آزمایشگاههای عضو خود برای
خرید تجهیزات ساخت داخل ،حمایتهای قابلتوجهی را به عمل ميآورد .آییننامة مربوط به این حمایتها در سال  1388تدوین و
به تصویب ستاد رسیده ،به همة شرکتهای داخلی سازندة تجهیزات مرتبط با نانو ابالغ شد.
اهداف اصلی پیشبینیشده برای واحد بررسی طرحهای ساخت داخل تجهیزات فناوری نانو به شرح ذيل است:
سازماندهی و ایجاد ساختار مناسب برای بررسی طرحها و ارائة خدمات به سازندگان ،از مرحلة طرح تا
تجاریسازی؛
اعتبارسنجی سازندگان و ارائهدهندگان طرحهای ساخت تجهیزات؛
شناسایی منابع انسانی متخصص و کارآمد در ارتباط با ساخت تجهیزات؛
ایجاد ارتباطات بین سازندگان داخلی براي ایجاد همافزایی آنها.
اهم فعالیتهای این واحد در سال  1388عبارتند از:
ایجاد بخش کارشناسی تماموقت و کمیتة داوری تخصصی؛
حمایت از امکانسنجی  11دستگاه برای ساخت در داخل؛
تأیید و حمایت از  5دستگاه در فاز ساخت؛
حمایت از  3شرکت برای تجاریسازی دستگاههای  VSM ،Electrospiningو STM؛

4ـ  8ـ1ـ وضعیت طرحهای ساخت تجهیزات نانو
4ـ 8ـ1ـ1ـ حمایت از تجاریسازی دستگاهها در قالب تسهیالت فروش به خریداران
شرکت نانوسیستم پارس ()STM
شرکت مغناطیس دقیق کویر ()VSM
شرکت نانوساختار آسیا ()Electrospinning
4ـ 8ـ1ـ2ـ حمایت در جهت تکمیل دستگاه موجود برای ارائه در قالب یک نمونة تجاری قابل رقابت
شرکت کیمیاشنگرف پارس(دستگاه )GCxGC
شرکت طیفگستر فراز(دستگاه )GC
شرکت حسگرسازان آسیا (دستگاه )PE-CVD
آقای دکتر قاسمپور (دستگاه نانوالکترواسپری برای دستگاه )Mass
شرکت فناوران نانومقیاس (دستگاه الکتروفورز موئینه)
4ـ 8ـ1ـ3ـ پروژههای امکانسنجی
شرکت نانومتری پژوه (الیهنشانی مولکولی)
شرکت تجهیزاتسازان پیشتاز()DTA-DSC
شرکت نوید پژوهش فردا ()PSA
شرکت فناوران نانومقیاس ()Capillary Electrophoresis
شرکت صنعت هوشمند ژیک (ساخت المپ اشعه )X
شرکت یارنیکان صالح (دستگاههای اسپاترینگ RIE ،و تجهیزات خأل)
شرکت توسعة فناوری مافوق صوت ()Ultrasonic disperser
شرکت توسعة صنعت روز ()Spin coater-Spray coater-CVD
شرکت حسگرسازان آسیا ()BET-TPR-TPD
آقای دکتر تبریزچی ()Aerosol MS
آقای دکتر نجفی اقدم ()UDS
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4ـ  8ـ1ـ4ـ در مرحلة بررسی اولیه:
شرکت حسگرسازان آسیا ()DRIE
شرکت عدیمی ()Nano-Spray-MS

 -2-8-4حضور در جشنوارة فناوری نانو

ایجاد بخش ویژة تجهیزات نانو ساخت داخل در دومین جشنواره و نمایشگاه توانمندیهای ملی فناوری نانو در آبان ،1388
دستاوردهای زیر را به همراه داشت:
حضور  16شرکت داخلی سازندة تجهیزات مرتبط با نانو؛
برگزاری نشست هماندیشی سازندگان تجهیزات نانو در حاشیة نمایشگاه ،باهدف همافزایی؛
برگزاری چهار کارگاه آموزشی در موضوعات :کارگاه آموزشی  AFMو کاربردهای آن ،کارگاه آموزشی کروماتوگرافی
و روشهای نوین در آن ،کارگاه آموزشی فناوری نانو الیاف و فرآیندهای الکتروریسی ،کارگاه آموزشی اصول و کاربرد
الیه نشانی به روش اسپاترینگ.
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 -3-8-4حضور تجهیزاتسازان داخلی در نمایشگاه ARAB LAB-2010

براي معرفی دستاوردهای برتر و حمایت از سازندگان تجهیزات فناوری نانو و همچنین بررسی بازار منطقهای این تجهیزات و
تشویق سازندگان داخلی برای حضور در بازارهای بینالمللی ،غرفهای به مساحت  42مترمربع در نمایشگاه  ARABLABپیشبینی
شد.
در جدول ذیل تجهیزات آزمایشگاهی معرفیشده در نمایشگاه و نحوة حضور آنها تشریح شده است.
تجهیزات آزمایشگاهی

شرکت سازنده

نحوة حضور در نمایشگاه

STM

شرکت نانوسیستم پارس

نمایش دستگاه

GC

شرکت طیف گستر فراز

نمایش دستگاه

Electrospinning

شرکت فناوران نانو
مقیاس

نمایش دستگاه

VSM

شرکت مغناطیس دقیق
کویر

ارائة بروشور و پوستر

همزن التراسونیک

شرکت توسعة فناوری
مافوق صوت

ارائة بروشور و پوستر

اسپاترینگ

شرکت یارنیکان صالح

ارائة بروشور و پوستر

TOF-MS

شرکت عدیمی

ارائه بروشور و پوستر

تجهیزات پوششدهی

شرکت توسعة صنعت روز

ارائة بروشور و پوستر

براي نفوذ در بازارهای منطقهای ،با همکاری شرکت  ،NEW VISIONهمة تجهیزات مذکور در قالب برندی به همین نام عرضه
شد .دستگاههای عرضهشده در این نمایشگاه ،مورد توجه بازدیدکنندگان از کشورهای مختلف ،از جمله :سوریه ،عراق ،عمان ،ترکیه و
هند ،قرار گرفت .برخی از آنان متقاضی خرید و برخی درخواستكنندة اخذ نمایندگی فروش دستگاهها بودند.

4ـ9ـ برنامههای آتی شبکه

9ـ4ـ1ـ راهاندازی کارگروههای تخصصی دستگاههای  TEMو  SEMدر سال 1389؛
9ـ4ـ2ـ حمایت از  5آزمایشگاه دیگر برای استقرار استاندارد ISO/IEC 17025؛
9ـ4ـ3ـ اجرای برنامة خدمات آزمایشگاهی مشترک بین آزمایشگاههای منتخب؛
9ـ4ـ4ـ شناسایی و عضویت  5آزمایشگاه توانمند دیگر در شبکه در سال 1388؛
9ـ4ـ5ـ ارتقای برنامة حمایت از ساخت داخل تجهیزات نانو:
پیگیری و نظارت بر ارتقاء کیفی دستگاههای موردنظر؛
حمایت از آمادهسازی دستگاهها برای صادرات؛
شناسایی دستگاههای مورد نیاز دارای فناوری خاص و برنامهریزی برای فراهم كردن شرایط ساخت آنها ازطریق
سازندگان تجهیزات؛
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برنامة 5
حمایت از تولید ،حفاظت و به کارگیری دارائیهای فکری فناورینانو
مالکيت فکري بهعنوان يکي از زيرساختهاي مهم توسعة
فناوري ،بيش از يک قرن است که در دنيا مورد توجه ويژه
قرار گرفته است و در اين راستا نيز بيش از  25معاهده و
کنوانسيون اين زمينه حاکي از اهميت اين مقوله است.
فعاليتهاي مربوط به مالکيت فکري در ستاد نانو از سال
 1384آغاز شده است و طي اين مدت ستاد سعي داشته ضمن
توانمندسازي نهادهاي موجود مالکيت فکري در کشور ،به
اقدامات حمایتی خاصي در زمينة مالکيت فکري در حوزة
فناوري نانو بپردازد.
هدف از این برنامه ،کمک به پژوهشگران فعال در حوزة
فناوري نانو براي حفاظت از دستاوردهای تحقيقاتي آنها و
جلوگیری از هدررفت اين دستاوردها در قالب انتشار مقاالت
علمي است .همانطور که شاخص رشد توليدات علمی یک
کشور تعداد مقاالت معتبر علمي است ،شاخص رشد فناوری نیز
تعداد پتنتها و مهمتر از آن ،فروش و تجاریسازي آنهاست.

5ـ1ـ اعطای جوایز تشویقي به مؤسسات و افراد برای تولید و ثبت حق اختراع ()Patent

طبق این برنامه ،در سال  ،1388ستاد از ثبت اختراعات مرتبط با فناورینانو ،با سقف پرداخت  80درصد از هزینههای ثبت اختراع
در ادارات معتبر خارجی ( )EPO، USPTOحمایت کرد .سقف ریالی این حمایت 120 ،میلیون ریال است؛ همچنين در صورت
تجاريسازي پتنتهاي ثبت شده (فروش به يک شرکت داخلي يا خارجي و يا توليد محصول با استفاده از آن) ،محققين دارنده امتياز
ثبت اختراع از جوايز تشويقي قابل توجهي (متناسب با ارزش پتنت) برخوردار مي شوند.
در سال  1388بالغ بر  80درخواست ثبت اختراع به واحد مالکيت فکري ستاد ارجاع شد که از این ميان تا پایان سال 31 ،درخواست
تصویب و برای انجام مراحل ثبت به وکالی پتنت ارسال شد که از این تعداد ،تاکنون  5مورد به مرحلة انتشار رسیده و  7مورد ديگر
فايل شده است.
جدول  -1عملکرد ستاد در حوزة مالکیت فکری
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تعداد درخواستهای ثبت اختراع ارائهشده

 80درخواست

تعداد درخواستهای ثبت اختراع مصوب ستاد برای حمایت

 31درخواست

درحال تنظیم پیشنویس ( )Draftنهایی توسط وکیل

 18مورد

تعداد اختراعهای فایلشده ()Filing

 7مورد

تعداد اختراعات منتشرشده ()Publish

 5مورد
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جدول  -2اطالعات اختراعات انتشاریافته حمایت شده
ردیف

عنوان اختراع

مخترع

دفتر ثبتشده

1

METHOD OF PREPARING
PHENOLIC RESIN/CARBON NANO
)MATERIALS (HYBRID RESIN

محمدعلی شیخاالسالمی ،فرهاد گلستانی
فرد ،حسین سرپولکی

USPTO

2

Fabrication of NiO nanoparticles and
chip-like nanoflakes by solvothermal
technique

یاسر بهاری مالمحله ،داوود حسینی،
خطیباالسالم صدرنژاد

USPTO

3

Method for making SPME fiber

رضا علیزاده ،شرمین خرازی ،ناهید مشکوری
نجفی

USPTO

4

Corrosion-Resistant Epoxy
Nanocomposite Coatings containing
Submicron Emeraldine-Base Polyaniline
and Organomodified Montmorrilonite

حسین معظمی گودرزی ،علی اصغر سرابی،
فرهاد شریف ،داوود زارعی ،سیدمحمود
کثیریها

USPTO

5

HEAVY METAL CATIONS
ELIMINATION FROM AQUEOUS
MEDIA BY NANOTECHNOLOGY

سید غالمرضا اعتماد ،روح اهلل یدوی

USPTO

5ـ2ـ حمایت از دفاتر مالکیت فکری در مراکز فعال فناوری نانو

ایجاد دفاتر مالکیت فکری در دانشگاهها و مراکز پژوهشي فعال در نانو از سال  1386با اهداف زیر شروع شد:
اطالعرساني و ترويج مالكيت فكري و ترغیب محققان به استفاده از مزیت پتنت؛
ارائة خدمات ثبت اختراع در مراجع بين المللي به پژوهشگران؛
برنامهريزي براي استفاده از داراييهاي فکري (بهويژه پتنت) براي تجاريسازي آنها؛
کمک به محققان براي استفاده از اطالعات پتنت باهدف افزايش کيفيت پژوهشها و جلوگيري از تحقيقات تکراري.

بر این اساس در سال  9 ،1386دفتر مالکیت فکری در مراکز فعال فناوری نانو ایجاد شده ،مورد حمایت قرار گرفت .در سال 1388
نیز از تشکیل دفتر مالکیت فکری در دانشگاه امیرکبیر حمایت صورت گرفت.

5ـ2ـ1ـ آموزش کارشناسان دفاتر مالکیت فکری

واحد مالکیت فکري ستاد نانو در راستاي ارتقاي روزافزون 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 کرده است.
با برگزاری کالسها و دورهها برای کارشناسان دفاتر ،پروندههایی که از مسیر کارشناسان پتنت به این واحد ارجاع شدهاند ،از نظر
ساختار بسیار حرفهايتر شده است؛ همچنین در سال  ، 88برای باالبردن تجربه و آشنایی با نحوۀ مواجهه با مشکالت ،جلسات ماهانه
در دفاتر مالکیت فکری برگزار شد تا کارشناسان بتوانند به تبادل تجربیات و بیان مشکالت با یکدیگر بپردازند.
 -2-2-5خريد حق امتياز استفاده از پايگاهداده QPAT

برای بهبود بهتر نتایج جستوجو ،ستاد نانو اقدام به خرید  10عدد نام کاربری پایگاه داده  QPATو واگذاری آنها به دفاتر مالکیت
دانشگاهی تحت حمايت کرده است.
فکری مراکز پژوهشی و
ِ
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 -3-2-5تهيه گزارش جستوجو توسط کارشناسان دفاتر مالکیت فکری

در سالهای گذشته روال بر این بود که محققان فرمهای درخواست حمایت از ثبت اختراع را تکمیل و بهطور مستقیم برای ستاد
ارسال میکردند؛ از معایب این کار میتوان به ناقص بودن فرمها ،آشنانبودن محققان به محتوای پتنت و عدم توانایی واحد مالکیت
فکری ستاد برای پاسخگویی به تمامی درخواستها ،اشاره کرد.
از اواخر سال  1388تاكنون با 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 ( )Noveltyتوسط کارشناس آن دفاتر و اصالح
طرح از نظر شکلی و محتوایی ،به ستاد نانو ارسال میشوند؛ این فرایند مزایای زیر را بهدنبال داشته است:
صرفهجویی چشمگیر در وقت؛
افزایش کیفیت درخواستهای ثبت اختراع؛
افزایش توانمندی دفاتر مالکیت فکری.
باتوجه به اینکه درخواستهای ثبت اختراع به این واحد ،از نظر رشتههای تحصیلی تنوع باالیی دارند ،ستاد با قطببندی تخصصی
دفاتر ،درخواستهای ثبت اختراع را برای جستوجو و تحلیل اولیه ،به کارشناس مرتبط با آن گرایش ارسال میکند که این سازوکار
میتواند کیفیت جستوجوهایهای پتننت را افزایش و میزان ریسک را کاهش دهد .در ادامه تعداد درخواستهای ارجاعی ،به تفکیک
دفاتر مالکیت فکری و تعداد درخواستهای بررسی شده توسط هر یک از دفاتر مشخص شده است.
جدول  -3عملکرد دفاتر مالکیت فکری
ردیف

دفاتر مالکیت فکری

تعداد درخواستهای ثبت اختراع تعداد درخواستهای ثبت اختراع
ارجاعی برای جستوجو جدید بودن
سازمان ذيربط

1

انستیتو پاستور

2

3

2

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

2

3

3

دانشگاه تهران

3

1

4

دانشگاه صنعتی اصفهان

2

2

5

دانشگاه علوم پزشکی تهران

2

1

6

دانشگاه صنعتی شریف

3

2

7

دانشگاه علم و صنعت

1

-

8

دانشگاه امیرکبیر

 -3-5فعالیتهای آتی برنامه

تأسیس در سال 1388

طراحی پایگاه دادة آنالین برای ثبت تقاضاهاي استفاده از حمايت ستاد و همچنين انجام مراحل بررسي و داوري
تقاضاهاي پتنت؛
تهيه و ابالغ آييننامة جدید حمايت از ثبت اختراعات نانو؛
حمایت از تجاریسازی و فروش پتنت؛
استمرار برنامههای آموزشی دفاتر مالکیت فکری نانو.
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برنامة 6
ایجاد و توانمندسازی مرکز «مترولوژي و توسعة تجهیزات آزمایشگاهی
فناوری نانو»
یکی از زیرساختهای اصلی در حوزة فناوری نانو ،وجود آزمایشگاههای مجهز و دارای تجهیزات پیشرفته و پرسنل مجرب است.
ستاد بهجای سرمایهگذاری هنگفت برای ایجاد آزمایشگاههای جدید ،استراتژی محوری خود را شبکهسازی و استفادة بهینه از امکانات
موجود قرار داد و توانست با این رویکرد ،نیاز محققان کشور را به حدود  90درصد تجهیزات مورد نیاز ،پاسخ دهد 10 .درصد باقیمانده
تجهیزاتی بودند که بسیار گرانقیمت بوده ،نیاز به محل استقرار با استاندارد بسیار باال و نیروی انسانی متخصص درزمینة روشهای
آنالیز و اندازهگیری داشتند و از طرفی نیاز کشور به آنها محدودتر بود.

فعالیت شبکة آزمایشگاهی فناوری نانو از سال  1383تاکنون نشان داد که آزمایشگاههای عضو شبکه از نظر کالیبره بودن تجهیزات
و درجة اطمینان نتایج آزمونهای انجامگرفته در آنها مشکالت جدی دارند و نیازمند یک مرکز مرج ِع دارای تجهیزات با استاندارد باال
هستند که بتوانند بهصورت دورهای نتایج خود را بهصورت مقایسة بین آزمایشگاهی کنترل کنند و از صحت نتایج خود مطمئن شوند؛
همچنین آنها نیازمند مرکزی هستند که بتواند نمونههای مرجع استاندارد ( )CRMsرا تولید كرده ،بانکی از این نمونهها را در اختیار
داشته باشد و به مراکز عضو شبکه سرویسدهی کند.
توسعة سریع فناوری نانو و افزایش پرشتاب تعداد شرکتهای فعال نانو در کشور و معرفی روزافزون محصوالت تولید داخل و نیز
وارداتی نانو به بازار ،ضرورت تدوین استانداردهای کیفی و ایمنی فناوری نانو را مضاعف کردهاست .الزمة توسعة استانداردهای ملی
فناوری نانو و مشارکت در فعالیتهای بینالمللی در زمینة استانداردسازی این فناوری ،وجود آزمایشگاههای مجهز و معتبر بینالمللی
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است که در کشور وجود ندارد .سازمان استاندارد نیز در تفاهمنامة خود با ستاد در سال  ،1388اعالم كرد كه در صورت راهاندازي
آزمایشگاهی مرج ِع مورد تأیید سازمان در حوزة نانو
چنین مرکز آزمایشگاهی پیشرفتهای ازطرف ستاد ،آن را بهعنوان تنها مجموعه
ِ
خواهد شناخت.
در راستای نظارت بر بازار محصوالت فناوری نانو و براي اطمینانبخشی به مردم از نظر کیفیت و ایمنی محصوالت نانو و جلوگیری
از سوءاستفادههای احتمالی در این حوزه ،کشور نیازمند یک مرکز مرجع تخصصی آزمایشگاهی برای بررسی و تأیید یا رد محصوالت
نانو است و این مرکز چون نقش حاکمیتی و نظارتی دارد ،الزم است با سرمایهگذاری و مدیریت ستاد بهعنوان متولی ملی این فناوری،
ایجاد و اداره شود؛ بنابراين طرح ایجاد مرکز نانومترولوژی و توسعة تجهیزات آزمایشگاهی با اهداف ذیل در ستاد تعریف شد.
ارائة خدمات آزمایشگاهی تخصصی به محققان و صنایع فعال در حوزة فناوری نانو با دستگاههای بسیار تخصصی
و گرانقیمت؛
کالیبراسیون تجهیزات نانو و تأمین مواد مرجع برای آزمایشگاههای عضو شبکه؛
ارزيابی و نظارت بر مواد و محصوالت نانو؛
توسعه و تدوين استانداردهای اندازهگيری نانو؛
حمايت از طراحي ،ساخت و تجاريسازي تجهيزات آزمايشگاهي.
فعالیتهای انجامشده پیرامون برنامة مذکور در سال  1388در ادامه تشریح میشود.

 -1-6انجام مطالعات طراحی و اجرای ساخت مرکز نانومترولوژی
تکمیل مطالعات معماری و مفهومی ساختمان مرکز؛
تکمیل طراحی معماری ،سازه و تاسیسأت ساختمان؛
آغاز عملیات اجرایی احداث ساختمان.

 -2-6خرید  4مورد از تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز مرکز
دستگاه تفرق اشعة ایکس ()XRD؛
دستگاه طیفسنج نوری پویا ()DLS؛
دستگاه طیفسنج تفرق اشعة ایکس با زاویة کوچک (.)SAXSess
دستگاه اسپکتروسکپي موزباور

 -3-6تجهیز و راهاندازی آزمایشگاه موقت نانومترولوژی

برای دستیابی به اهداف زیر ،آزمایشگاه موقت نانومترولوژی تجهیز و راهاندازی شد:
استقرار دستگاههای خریداریشده و استفاده از آنها؛
جذب ،آموزش و بهکارگیری نیروهای مورد نیاز آیندة نانو مترولوژی؛
ایجاد پایلوت برای برنامههای آیندة نانومترولوژی.

 -4-6بررسی مقیاس مواد و محصوالت فناوری نانو

باتوجه به رشد روزافزون شرکتهای فعال در حوزة فناوری نانو و افزایش پرشتاب تعداد محصوالت معرفیشده به بازار در این
حوزه« ،واحد بررسی مقياس مواد و محصوالت نانو» در سال ( 1386در شرکت کارآفرينی و فناوری ايران ـ کفا ،بهعنوان کارگزار)
ایجاد شد.
شرکتهای توليد و عرضهکنندة مواد و محصوالت فناوری نانو ،باید مدارک و مستندات مبتنی بر نانويیبودن مقياس محصوالت
خود را به واحد مذکور عرضه كنند؛ اين واحد ،مسئوليت انجام همة بررسيهای الزم برای حصول اطمينان از نانويیبودن محصوالت
و مواد مورد تقاضا براي بررسي و ارائة تأییدیه به آنها را برعهده دارد.
بررسی محصوالت نانو در واحد بررسی مقیاس برای دو دسته از تولیدکنندگان ،شامل صنعتی و آزمایشگاهی انجام میشود.
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جدول -4پروندههای تحت بررسی (مقیاس صنعتی)
ردیف

نوع پرونده

تعداد

1

کل پروندههای موجود در واحد بررسی محصول در سال 1388

24

2

پروندههای تأییدشده در سال 1388

4

3

پروندههای رد شده در سال 1388

1

4

پروندههای خارجشده از روند بررسی در سال 1388

5

5

پروندههای دردست بررسی

14

6

کل محصوالت تأییدشده از ابتدای تشکیل واحد

13

هریک از محصوالت که برای بررسی مقیاس نانو به این بخش ارجاع میشود ،پس از رسیدگی ،درصورت تأیید ،موفق به دریافت
تأییدیه از واحد بررسی مقیاس مواد و محصوالت نانو میشوند؛ اما براي کنترل حفظ و ثبات مقیاس نانو در این محصوالت ،الزم است
پس از صدور تأییدیة مقیاس ،تحتنظارت باشند؛ برای این منظور ،آییننامة نحوة نظارت بر مقیاس مواد و محصوالت دارای تأییدیه
از واحد بررسی تهیه و به ستاد ویژة توسعة فناوری نانو ارائه شد؛
ارائة لوح تأییدیة مقیاس به محصوالتی که موفق به دریافت تأییدیة مقیاس شدهاند؛
به منظور انتخاب نشان برای محصوالت تولیدشده در حوزة فناوری نانو ،طرحهایی تهیه و به ستاد نانو ارائه شد که از میان آنها
طرح زیر با نام «نانو نماد» به تصویب رسید.

شکل 1ـ نشان «نانو نماد»

براي تعیین ضوابط و شرایط الزم برای اعطاي نشان نانو نماد ،آییننامة الزم تنظیم و به ستاد نانو پیشنهاد شد؛ در این آئیننامه،
شرایط الزم برای دریافت این نشان ،نحوة نظارت بر استفاده و جرائم برای متخلفان و سوءاستفادهکنندگان از نشان نانو نماد پیشبینی
شدهاست؛
براي حذف یا کاهش ارتباطات کاغذی ،برای تسریع در روند رسیدگی به درخواستها و اطالع سریع از آخرین شرایط پروندهها،
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طراحی نرم افزار تحت وب برای واحد بررسی مقیاس انجام گرفت که در سال  1389به بهرهبرداری خواهد رسید.
دستاوردهای کسبشده در برنامه

تاکنون از بین  38پروندة ارائهشده به واحد بررسی مقیاس 13 ،محصول ،تأییدیة نانومقیاس را از این واحد دریافت كردهاند .از 25
پروندة دیگر 3 ،مورد رد شده و  9مورد بهدلیل ارائهنكردن اطالعات مورد نیاز از طرف شرکتهای متقاضی ،از فرآیند بررسی خارج
شدهاند و بررسی  13پروندة مابقی ادامه دارد.
فعالیتهای آتی برنامه

نظارت بر محصوالت دارای تأییدیة مقیاس؛
حضور مستمر و فعال در کریدور خدمات فناوری نانو برای تأیید مقیاس محصوالت و مواد نانو
فعال كردن دبیرخانة اعطاي نانونماد ،پس از تصویب آییننامة مربوط.
جدول  -5اسامی محصوالتی که مقیاس نانویی آنها تأیید شده است

سال

1387
1388

ردیف

نام شرکت

محصول

1

نانو پوشش فلز

نانو سیال

2

صدور احرار شرق

کود کالت آهن خضراء

3

پیشگامان فناوری آسیا

رنگ ضد خش ترافیکی

4

نانو پارس اسپادانا

زینک اکساید

5

آمیزه فن بین الملل

آمیژه نانو تیتان

6

پارسا پلیمر شریف

پلی پروپیلن مقاوم به خراش

7

زیست پاالیش زمین

پلی التیس

8

پوشش های نانوساختار

نانواکسیدتیتانیوم

9

گلکاران

نانوذرات نقره

10

آیدانمای نقش جهان

اسپری زعفران

11

فناوریهای نوین فدک

نانو سیلیس

12

زیستپژوهان خاورمیانه

نانو جاذب زئولیتی

13

آرتاش کامپوزیت

نانوکامپوزیت سرامیک  -فلز (الکترود جوش)

 -4-6فعالیتهای آتی برنامه

انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد برای احداث ساختمانها؛
شناسایی ،بررسی ،انتخاب ،خرید و نصب تجهیزات تأسیساتی پروژه؛
بررسی ،و انتخاب مبلمان آزمایشگاهی ،خرید و نصب آن؛
ادامة پیگیری و مذاکرات الزم برای خرید تجهیزات؛
تحویل ،نصب و راهاندازی تجهیزات آزمایشگاهی؛
مستندسازی اطالعات پروژه؛
جذب نیروی انسانی مورد نیاز مرکز.
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برنامة 7

تدوین و اعمال استانداردهای ایمنی و کنترل کیفی و سازوکارهاي نظارت بر آنها
باتوجه به اینکه یکی از برنامههای سند راهبرد آینده ،مربوط به استاندارد و ایمنی است و بدون کسب استانداردهای ایمنی و
کیفی تولید انبوه ،تجاریسازی و وارد شدن به بازارهای جهانی امکانپذیر نیست ،ستاد ویژة توسعة فناوری نانو و سازمان استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،با مشارکت هم ،کمیتة استانداردسازی فناوری نانو ایران را در سال  1385تشکیل دادند که مسئولیت دبیرخانة
این کمیته بهطور رسمي به ستاد واگذار شدهاست؛ این کمیته از زمان تشکیل ،عضو اصلی و فعال کمیتة بینالمللی استانداردسازی
فناوری نانو بوده و سه کارگروه تخصصی متناظر با کمیتة بینالمللی دارد؛ عناوين اين كارگروهها بهترتيب عبارت است از .1 :تعاریف،
نامگذاری و اصطالحات در فناوری نانو؛  .2اندازهگیری و تعیین مشخصات در فناوری نانو؛  .3محیط زیست ،سالمت و ایمنی در
فناوری نانو .در این کارگروهها حدود  40نفر از دانشگاه ،صنعت ،سازمان استاندارد ،وزارت بهداشت و مراکز تحقیقاتی عضو هستند و
فعالیت میکنند.

 -1-7بررسی اسناد پیشنویس استانداردهای بینالمللی

کمیتة بینالمللی استانداردسازی فناوری نانو برای تدوین استانداردهای بینالمللی ،پیش نویس این استانداردها را برای کشورهای
عضو فعال کمیته براي بررسی و اظهارنظر تخصصی ارسال میکند؛ ایران هم بهعنوان عضو اصلی این کمیته باید نظرات تخصصی
خود را در مورد تدوین این استانداردها ارسال کند .در سال  1388دوازده سند استاندارد بینالمللی در کارگروههای سهگانة کمیته
بررسی و نظرات تخصصی ایران برای کمیتة بینالمللی ارسال شده است .مشارکت در تدوین استاندارهای بینالمللی از دو جهت حائز
اهمیت است :اول اینکه ایران بهعنوان یک عضو فعال در این کمیته شناخته شده ،وجه بینالمللی کشور در حوزة فناوری نانو افزایش
مییابد؛ دوم اینکه اگر سند استانداردی نیاز به تجهیزات پیشرفته داشت یا اجرای آن در کشور ما دشوار بود ،میتوان با آن مخالفت
یا پیشنهاد جایگزینی با تجهیزات مورد نظر را ارائه کرد.

 -2-7تدوین استانداردهای ملی در فناوری نانو
 -1-2-7تدوین استاندارد ملی واژهها و اصطالحات اصلی در فناوری نانو

در این استاندارد حدود  50واژة اصلی فناوری نانو توسط یک تیم از فرهنگستان زبان فارسی و متخصصان دانشگاهی ،به فارسی
ترجمه و بومیسازی شد که اخیراً به تصویب سازمان استاندارد رسیده و منتشر شده است.

 -2-2-7تدوین استاندارد ملی آئین کار ،سالمت و ایمنی در محیطهای کار با نانومواد

تدوین این استاندارد از سال  86توسط کمیتة استانداردسازی فناوری نانو ایران آغاز شد و بعد از انجام بخش تحقیقاتی و مطالعاتی،
از ابتدای سال 1388پیشنویس این استاندارد در جلسات مختلف کمیسیون فنی بررسی شده ،سپس در جلسة کمیتة ملی استاندارد
بررسی شده ،مورد تصویب قرار گرفت و به عنوان دومين استاندارد ملي منتشر شد.

 -3-2-7در دستورکار قرارگرفتن تدوین  4استاندارد ملی

استاندارد ملی روشهای بستهبندی و حمل و نقل نانومواد؛
استاندارد ملی بررسی خواص همولیتیک نانوذارت؛
استاندارد ملی ارزیابی اثر نانوذارت در تشکیل کلونیهای ماکروفاژ ـ گرانولوسیت؛
استاندارد ملی ارزیابی سیتوتوکسیستی نانوذارت.
برای تدوین استاندارد اول ،از تمام منابع منتشر سازمانهای مختلف ملی و بینالمللی استاندارد ،استفاده شده است؛ این استاندارد
اکنون در مرحله کمیسیون فنی از مراحل تدوین است .برای تدوین سه استاندارد دیگر ،از استانداردهای منتشرشده توسط سازمان
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استاندارد  ASTMاستفاده شده است که این استانداردها در حال ترجمه و بومیسازی هستند.

 -3-7حمایت از برگزاری سمینار وکارگاه آموزشی ایمنی در فناوری نانو

با حمایت این کمیته ،یک دورة آموزشی توسط یک شرکت خصوصی برای دانشجویان و کارشناسان شرکتهای فعال در فناوری
نانو در مهرماه  88در پارک فناوری دانشگاه تهران برگزار شد؛ در این دوره ،آشنایی با استاندارد ،ایمنی و اهمیت آن و وضعیت جهان
در حوزة ایمنی نانو ارائه شد؛ همچنین برای آشنایی کارشناسان ادارات کل معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت ،کارگاه یکروزهای
در اسفندماه  1388برگزار شد که هدف آن توانمندسازی این کارشناسان برای فعالیت در زمینة بررسی و اعطای مجوزهای ایمنی به
محصوالت فناوری نانو بود.

-4-7امضاء تفاهمنامة همکاری با سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

تفاهمنامة همکاری بین ستاد ویژة توسعة فناوری نانو و سازمان استاندارد ،در دیماه  1388منعقد شد .موضوعات این تفاهمنامه
شامل مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بینالمللی ،همکاریهای مشترک در زمینة نظارت بر اجرای استانداردهای ملی،
همکاری در زمینة فراهمسازی زیرساختهای مورد نیاز برای تدوین و اعمال استانداردهای فناوری نانو است.

س کمیتة بینالمللی استانداردسازی فناوری نانو در آمریکا
 -5-7حضور در اجال 

کمیتة استانداردسازی فناوری نانو ایران حضور فعالی در هشتمین نشست کمیتة بینالمللی در کشور آمریکا داشت؛ در این اجالس،
ایران از پروژة پیشنهادی خود باعنوان «استاندارد طبقهبندی نانومواد» برای مرحلة آخر دفاع کرد و مصوب شد که این مستند بهعنوان
یک سند استاندارد بینالمللی منتشر شود؛ همچنین در این اجالس ،برنامههای کاری  Nano-tree Task Groupکه رهبری آن با
ایران است ،ارائه شد.

 -6-7برنامههای آتی

 -1-6-7تدوین استانداردهای ملی با عناوین زیر:
روشهای بستهبندی و حمل و نقل و نانومواد؛
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کنترلهای زیستمحیطی و روشهای دفع پسابهای نانومواد؛
ارزیابی سمیت پوستی نانوذرات نقره.
 -2-6-7اظهارنظر تخصصی در مورد استانداردهای ارسالی ازطرف کمیتة بینالمللی؛
 -3-6-7همکاری با کمیتههای استاندارد فناوری نانو وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی وجهاد کشاورزی براي تدوین
استانداردهای ایمنی و اجرای آئیننامهها و پروتوکلهای ایمنی محصوالت فناوری نانو در کشور؛
 -4-6-7حمایت از تهیة پایگاه دادة جامع در حوزة ایمنی فناوری نانو؛
با هدف سهولت دسترسی شرکتها ،مراکز تحقیقاتی ،سازمانهای سیاستگذار و مجری استاندارد ،به استانداردها ،آئیننامهها و
مستندات منتشر درزمینة ایمنی در فناوری نانو ،این کمیته درحال طراحی نرمافزاری برای ایجاد یک پایگاه دادة جامع در این حوزه
است .در حال حاضر یک سیستم تقسیمبندی برای ورود و انتشار اطالعات برای آن تدوین و فاز تحلیل و شناخت این نرمافزار انجام
شده و قرار است در سال آینده ،برنامهنویسی آن تکمیل شده ،ورود اطالعات برای این دیتابیس انجام شود.
 -5-6-7برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی برای شرکتها ،مراکز تحقیقاتی و دانشجویان درزمینة مباحث ایمنی و استاندارد نانو؛
 -6-6-7ترجمه و بومیسازی استانداردهای بینالمللی منتشر بهعنوان استاندارد ملی؛
 -7-6-7ارائة  3پیشنهاد جدید استاندارد به کمیتة بینالمللی استانداردسازی فناوری نانو.
استاندارد ارزیابی سمیت پوستی نانوذارت نقره؛
ارزیابی همکنش نانوذارت نقره با پروتئینهای حیاتی براي ارزیابی ایمنی نانوذرات؛
ارزیابی سمیت تنفسی نانوذرات در محیط .in vitro
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برنامة 8
ایجاد زیرساخت تعامل سازنده با سازمانهای منطقهای و بینالمللی
تعامل سازنده با دیگر کشورها و سازمانهای بینالمللی و منطقهای ،الزمة موفقیت در زمینة علم و فناوری است .برای جمهوری
اسالمی ایران نیز که تالش میکند به بازیگری جدی ،در زمینة نانوفناوری تبدیل شود و حداقل  ۱از سهم جهانی این فناوری پیشرو
را به خود اختصاص دهد ،برقراری رابطة سازنده با  ۹۹دیگر ،الزم و ضروری است؛ به همین منظور ،در سند راهبرد توسعة فناوری نانو،
ذیل سرفصل زیرساختهای علم و فناوری ،برنامة تعامل بینالمللی با هدف ایجاد زیرساخت تعامل سازنده با سازمانهای منطقهای
و بینالمللی تعریف شده است؛ این مهم ،با ایجاد شبکههای منطقهای فناورینانو ،عضویت در شبکههای منطقهای و بینالمللی
فناورینانو ،تأسیس دفتر ارتباط با سازمانهای منطقهای و بینالمللی و همکاری با دیگر کشورها در قالب کنفرانسها ،کارگاههای
آموزشی و پروژههای مشترک ،دنبال میشود .مهمترین فعالیتهای انجامشده در سال  1388در این زمینه عبارتند از:
 -1-8راهاندازی شبکة منطقهای فناوری نانو با نام ECO-NANO

این شبکه که از کشورهای عضو اکو تشکیل شده ،در خرداد سال  1388و با ابتکار ستاد ویژة توسعة فناوری نانو جمهوری اسالمی
ایران راهاندازی شده است .اهداف اصلی تشکیل این شبکه ،ارتقاي سطح فناوري نانو در ميان کشورهاي عضو ،تبادل تجربيات و دانش
بين کشورها ،توسعة سهم اقتصادي اکو در مبادالت تجاري دانشبنيان ،ايجاد يک بازار منطقهاي و بينالمللي فناوري نانو و درنهايت،
باال بردن سطح استانداردهاي زندگي درکشورهاي عضو است.
شبکة فناوري نانو اکو (اکو نانو) ،با حضور مقامات سازمان همکاري اقتصادي (اکو) ،سفراي کشورهاي عضو و مسئوالن ستاد توسعة
فناوري نانو ايران ،در محل اين ستاد ،در روز سهشبنه  1388/3/5بهطور رسمی افتتاح شد .در اين جلسه ،قرارداد تأسيس شبکه ،بين
معاون دبير کل اکو و دبير ستاد فناوري نانو ايران امضا شد .در پایان این نشست ،برنامة کاری دوسالهای برای این شبکه تصویب شد.
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اولین جلسة راهبردی این شبکه ،در آبان  88برگزار شد که نمایندگانی از ایران ،ترکیه و قزاقستان در آن شرکت داشتند .ازجمله
نتایج این نشست ،میتوان به این موارد اشاره کرد :تصویب پروژة مشترک تصفیة آب ،محافظت از آثار باستانی با کمک فناوری نانو
و برگزاری کارگاه آموزشی مشترک بهوسیلة یکی از کشورهای عضو؛ ازمیان این موارد ،جمهوری اسالمی ایران ،مسئولیت ارائة پروژة
تصفیة آب بهکمک فناوری نانو را به عهده گرفت؛ در این راستا ،طرحی آماده و به دبیرخانة اکو ارسال شد که پس از چندبار ویرایش،
پروژه مطابق استاندارد مورد نظر دبیرخانة اکو تکمیل شد .دبیرخانة اکو متعهد شد که پروژه را در میان کشورهای عضو توزیع و از
عالقهمندان برای همکاری در اجرای آن دعوت کند.
یکی از برنامههای پیشبینیشده برای شبکة اکونانو ،انجام یک پروژة مطالعاتی است که در آن به بررسی وضعیت کشورهای عضو
اکو ،در حوزة فناوری نانو پرداخته شد تا فرصتها و پتانسیلهای منطقه در این فناوری نمایان شود .ستاد ویژة توسعة فناوری نانو،
مسئولیت انجام این پروژه را بهعهده گرفت؛ در نهایت ،گزارشی جامع از مراکز و محققان فناوری نانو و زمینههای کاری و بودجهای
که کشورهای اکو صرف فناوری نانو میکنند ،تهیه شد؛ این گزارش ،در  80صفحه ،به زبان انگلیسی و با فرمتی قابل ارائه در مجامع
بینالمللی تدوین و بهزودی برای تکمیل و تأیید نهایی ،از طریق دبیرخانه ،برای کشور عضو فرستاده خواهد شد.

 -2-8ایجاد مرکز بینالمللی فناوری نانو با همکاری یونیدو در ایران

یونیدو ،سازمان توسعة صنعتی سازمان ملل متحد است که در سال 1966تأسیس شده است .ایران ،در سال  1387پیشنهاد تشکیل
مرکز بینالمللی فناوری نانو را با محوریت آب و پساب در این سازمان ارائه کرد تا با همکاری کشورهای عضو ،فعالیت خود را شروع
کند .ستاد نانو ،ضمن تدوین گزارشی از وضعیت فناوری نانو در ایران ،راهکارهایی برای حل مشکالت صنعت آب و پساب با استفاده
از این فناوری ارائه کرد .پیشنهاد ایران در جلسهای با حضور کارشناسان این سازمان بررسی و سرانجام ،در مهرماه سال  ،1388سند
راهاندازی این مرکز بهوسیلة ایران و با نظارت یونیدو ،بين آقایان دکتر سرکار ،دبير ستاد توسعة فناوري نانو و اوراماتو ،معاون دبيرکل
يونيدو ،در دفتر مرکزي این سازمان در شهر وين اتریش ،امضا شد .الزم به ذکر است که این مرکز ،اولین مرکز بینالمللی یونیدو در
حوزة فناوری نانو محسوب میشود.

تصویر -2مراسم امضاء سند مرکز بین آقایان اوراماتو و سرکار

دفتر مرکز بینالمللی فناوری نانو در تهران است و بودجة مرکز ،مطابق سند آن 3 ،میلیون دالر و برای مدت  4سال تعیین شده
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است که دولت ایران باید آن را بپردازد .ستاد ویژة توسعة فناوری نانو ،نمایندة
دولت ایران و طرف اصلی یونیدو برای راهاندازی این مرکز محسوب میشود.
تاریخ شروع کار مرکز نیز ژانویة  2010است .با تشکيل اين مرکز ،عالوهبر
فراهم شدن زمینههای نوآوری و تقویت صنایع داخلی ،روابط بينالمللي ايران
در زمينۀ فناوري نانو تقويت و تسهيل و امکان تبادل خدمات فنی و مهندسی
و انتقال فناوریهای نوین در حوزة نانو ،میسر میشود.
هدف از راهاندازی این مرکز ،بهکارگیری و توسعة استفاده از فناوری نانو
در حوزههای شیرینسازی آب ،تصفیة آب و تصفیة پساب در سه سطح ملی،
منطقهای و بینالمللی است .برخی از برنامههای مرکز به شرح زیر است:
افزایش ظرفیتهای فنی و مهندسی داخلی و تقویت توان صدور خدمات
فنی و مهندسی به خارج از کشور؛
دسترسی به آخرین اطالعات و دانش فنی در حوزة شیرینسازی و تصفیة
آب و پساب ،با استفاده از فناوری نانو؛
ارتقای فناوری و توسعة محصوالت مرتبط در واحدهای صنعتی موجود؛
ایجاد شبکة ارتباطی بین شرکتها و مؤسسات مرتبط در کشورهای عضو
یونیدو ،کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعهیافته؛
تجاری کردن نتایج تحقیقات و کاربرد آنها در مقیاس صنعتی.

 -3-8امضای تفاهمنامة همکاری با کشورهای مختلف

در سال  ،1388در حوزههای نانومواد ،کاربرد نانو در صنعت انرژی و تجهیزات آزمایشگاهی ،تفاهمنامههای همکاری میان ایران و
کشورهای مختلف ازجمله چین ،اوکراین و برزیل امضا شد که موارد ذیل ،ازجمله دستاوردهای امضای این تفاهمنامههاست:
حضور فعال در شبکة آسیایی فناوری نانو یا  :ANFستاد ویژة توسعة فناوری نانو ایران ،در سال  1387به عضویت نانوفروم آسیا
درآمد و در مهرماه سال  ،1388با عنوان عضو رسمی ،در اجالس ساالنة این شبکه در تایوان ،به ارائة گزارشی از توانمندیهای ایران
پرداخت ANF .شبکهای متشکل از  15کشور آسیا و اقیانوسیه است که در سال  2004تأسیس شده است که مأموریت آن ،ترویج
تحقیق ،توسعه و صنعتیسازی فناوری نانو بین کشورهای عضو است؛
مشارکت فعال با کمیتة بینالمللی استانداردسازی فناوری نانو ( :)ISO/TC229گزارش مشروح این فعالیت ،در بخش کمیتة
استاندارد ارائه گرديد؛
برگزاری کارگاه فناوری نانو توسط مرکز علوم و تکنولوژی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد ( :)NAMاین مرکز ،که دبیرخانة آن
در شهر دهلی کشور هند قرار دارد ،بهعنوان اولین نهاد رسمی در زمینة فعالیتهای علمی و فناوری کشورهای عضو جنبش عدم تعهد
شناخته میشود .اعضای این مرکز ،همگی از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و درحال توسعهاند .ایران ،در سال  1387به عضویت
این شبکه درآمد و در اردیبهشتماه سال  ،1388اولین کارگاه آموزشی فناوری نانو این مرکز ،در شهر کاشان برگزار شد؛
برگزاری کنفرانس مشترک فناوری نانو ایران و هند ( :)IIJCNدر سال  ،1387ستاد فناوری ویژة توسعة فناوری نانو جمهوری
اسالمی ایران ،یادداشت تفاهمی با مرکز  Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Researchامضاء کرد که
نتیجة آن ،برگزاری دو کنفرانس مشترک در سالهای  1387و  1388و ارائة تعدادی پروپوزال برای انجام پروژههای تحقیقاتی و
صنعتی بین دو کشور بود .دومین کنفرانس مشترک ایران و هند ،در اردیبهشت سال  1388و با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان
برگزار شد.

 -4-8فعالیتهای آتی برنامه

حمایت از انجام پروژههای تحقیقاتی و صنعتی ،برگزاری کنفرانسها و کارگاههای آموزشی درقالب تفاهمنامهها و برنامههای
مشترک با سایر کشورها و سازمانهای بینالمللی.
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برنامة 10
اجرای نظام گردآوری ،پردازش و انتشار اطالعات و دانش فناورینانو
برای گروههای مختلف هدف
براساس برنامة شماره  10سند ملي توسعة فناوري نانو ،با عنوان «مديريت دانش» كه در آن به اجراي نظام گردآوري ،پردازش و
انتشار اطالعات و دانش فناوري نانو براي گروههاي مختلف هدف اشاره شده است ،از اواسط مهر ماه  1388مرحلة مطالعه براي یافتن
بهترين مدل اجرايي متناسب با ساختار سازماني ستاد ويژة توسعة فناوري نانو آغاز شد .برخي از فعاليتهاي واحد مديريت دانش در
سال  1388به شرح زير است:
جستوجوی منابع مطالعاتي مناسب و بررسي آنها؛
مصاحبه با كارشناسان ستاد :برای برآورد حجم اطالعاتي كه در ستاد توليد و جمعآوري ميشود ،همچنين رسيدن به اجماع اوليه
درمورد ضرورت ايجاد يك سيستم اطالعاتي پويا در ستاد نانو ،مصاحبههايي با بیش از 10نفر از كارشناسان كارگروههاي ستاد انجام
شد؛
جمعبندي نتايج بررسيها و طراحی یک مدل مفهومي براي سيستم مديريت دانش فناوري نانو :براساس مطالعات انجامشده،
بهنظر ميرسد مناسبترين مدل اجرايي براي ستاد نانو ،مدل هوشمندي سازماني ( )BIباشد .مدل  ،BIدرواقع ،يك معماري جديد
از سيستم مديريت دانش را در سازمان ارائه میدهد .وجه تمایز سيستمهاي  BIاز ساير سيستمهاي پشتيباني از تصميم ،ايجاد يك
پايگاه اطالعاتي تحليلي هوشمند است كه دانش و اطالعات در آن بهصورت موضوعي و با استفاده از متدولوژيهاي خاصي طبقهبندي
ميشود تا كاربران بتوانند در كوتاهترين زمان ،به درستترين اطالعات دسترسي داشته باشند .از ديگر ويژگيهاي سيستمهاي ،BI
آن است كه اطالعات را بهصورت خام دراختيار كاربران قرار نميدهد؛ بلكه در پاسخ به نياز آنها ،اطالعات را تحليل کرده و درقالب
بستههاي تصميم يا گزارشهاي تحليلي هوشمند در اختيار مديران قرار ميدهد.

10ـ1ـ تهیة بانک اطالعاتی

با توجه به اینکه یکی از پیشنیازهای اصلی اجرای سیستم هوشمند سازمانی  ،BIوجود بانکهای اطالعاتی توانمند است ،ستاد
میکوشد تا اطالعات فعالیتها و دستاوردهای منتشرشده در زمینة فناورینانو را گردآوری کند و بعد از پردازش مناسب در بانکهای
اطالعاتی ،در اختیار گروههای مختلف هدف قرار دهد .بدین منظور ،مستندات فعالیتها و دستاوردها از منابع موثقي همچون
اطالعاتی متخصصان،
برنامة حمایت تشویقی ستاد جمعآوری و در بانکهای اطالعاتی گردآوری دستهبندی میشوند  .بانکهای
ِ
مؤسسات ،مقاالت و پایاننامهها ،نمونههایی از این بانکها بهشمار ميروند .برای تبدیل دادههای خام به گزارشهای قابل استفاده
برای گروههای هدف ازجمله صنایع و دانشگاهها ،پس از دستهبندی اطالعات ،از روشها و نرمافزارهای متنکاوی و دادهکاوی برای
پردازش اطالعات استفاده میشود؛ این فعالیت ،بهتدریج به سمت راهاندازی یک سامانة هوشمند اطالعات فناوری نانو ،درقالب سیستم
 ،BIهدایت میشود؛ در این زمینه ،در سال  1388فعالیتهای زیر انجام شده است:
اطالعاتی متخصصان ،مؤسسات ،مقاالت ،پایاننامهها ،رویدادهاینانو ،سایتهای اینترنتی ،کتابها،
ورود اطالعات به بانکهای
ِ
اختراعات ،پایگاههای اینترنتی و مجالت و بررسی صحت آنها؛
طراحی جدید برای صفحات داخلی بانکهای پایاننامه ،مقاله و پتنت؛
ایجاد بانکهای اطالعاتی جدید مرتبط با فناوری نانو؛ نظیر :بانک اطالعاتی درخت نانو ،مراکز رشد و شرکتهای فعال در زمینة
نانو؛
ایجاد تغییرات اساسی در گزارشگیری از بانکهای اطالعاتی ،جستوجو و نمایش اطالعات در پایگاههای اینترنتی بانکهای
اطالعاتی؛
ایجاد کتابخانة دیجیتال فناوری نانو و گردآوری مقاالت ،پایاننامهها ،کتب ،گزارشهای فنی ،اختراعات ،عکسها و فیلمهای
مرتبط با فناورینانو برای ورورد به این کتابخانه.
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در شکل تصویر صفحة اول از سایت بانکهای اطالعاتی به آدرس  nano.ir/infoنمایش داده شده است.

شکل - 3تصویری از صفحة اول سایت بانکهای اطالعاتی ستاد

10ـ2ـ دستاوردهای کسبشده

جدول زیر تعداد رکوردهای واردشده در بانکهای اطالعاتی را در سال  1388در مقایسه با سالهای قبل نشان میدهد.
جدول  -1تعداد رکوردهای واردشده در بانکهای اطالعاتی
ردیف

1

نام بانک اطالعاتی

بخش

کارشناسی

15

پایاننامههای دانشجویی

کارشناسی ارشد

173

984

دکتری

40

182

509

228

1166

3747

ISI

96

650

2036

کنگره

0

404

490

علمی -پژوهشی

0

110

150

96

1164

2676

رويدادهاي داخلي

30

176

252

کنگرههاي خارجي

0

109

675

30

285

927

تعداد کل

2

مقاالت
تعداد کل

3

تقویم نانو
تعداد کل

56

اسفند 84

اسفند 86

اسفند 88

3238

22

22
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ردیف

نام بانک اطالعاتی

بخش

سايتهاي اينترنتي

15

پایگاههای اینترنتی

زيربخشهاي نانو

0

31

نانووبالگها

0

10

15

15

76

33

كتابهاي چاپشده در جهان

700

973

1550

کتابهاي مربوط بهنانو
(درحال ترجمه)

4

تعداد کل
بانك اطالعاتي كتابهاي
مرتبط با فناورينانو

اسفند 84

اسفند 86

اسفند 88

18

71

45

0

81

50

700

1054

1600

6

بانك اطالعاتي طرح درس

طرح درس

0

40

-

7

بانك اطالعاتي مراكز فعال

مراكز فعال داخلی و خارجی

107

280

400

داخلی

450

2450

6382

خارجی

850

2362

2600

تعداد کل

1300

4812

8982

اختراعات

-

-

9

5

تعداد کل

8

بانك اطالعاتي افراد فعال

9

جدول  2میزان محتوای تهیهشده برای کتابخانة دیجیتال را از سالهای  1386تا  1388بهصورت مقایسهای نشان میدهد.
جدول  -2منابع اطالعاتی جمعآوریشده برای راهاندازی کتابخانة دیجیتال
ردیف

نوع منبع

1

کتابهای انگلیسی مجلد

3

پایاننامههای مجلد

5

عکسها

2
4

تعداد منابع جمعآوریشده
اسفند 1386

اسفند 87

اسفند 88

کتابهای انگلیسی الکترونیک

-

-

276

فایل الکترونیک پایاننامه

200

500

950

1100

350

1200

1708

-

-

112

700

1329

10ـ3ـ برنامههاي آينده

10ـ3ـ 1ـ طراحي يك مدل  ،BIمناسب براي حوزة فناوري نانو در كشور؛
10ـ3ـ 2ـ توسعة بانکهای اطالعاتی؛
ایجاد بانکهای اطالعاتی فناوریها ،محصوالت ،دستگاههای دولتی ،شرکتهای نانویی؛
ارتباط بانک اطالعاتی افراد فعال با بانک اطالعاتی کارشناسان آزمایشگاهی نانو و متخصصان آزمایشگاهی؛
بهبود سیستم گزارشگیری از بانکهای اطالعاتی.
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برنامه 11

پیگیری تدوین و تصویب قوانین و مقررات حمایتی و ایجاد نظامهای داوری
در سند راهبرد 10سالة توسعة فناوري نانو ،در سرفصل زيرساختهای توسعة فناوري ،عنوان برنامة يازدهم« ،پيگيري تدوين و
تصويب قوانين و مقررات حمايتي و ايجاد نظامهاي داوري» است که مکانيزمهاي اجرايي زير براي آن پيشبيني شده است:
پيشنهاد اصالح آييننامههاي بيمه ،گمرک و ...با هدف تسهيل فعاليتهاي فناورينانو؛
پيشنهاد قوانين و مقررات براي توسعه و رفع موانع فعاليتهاي فناورينانو؛
ايجاد سيستم داوري براي رفع اختالفات ميان فعاالن فناوري نانو؛
پيگيري ايجاد نظام کارشناسي رسمي دادگستري در فناوري نانو.
کميتة مقررات و قوانين فناوري نانو ،در فروردين ماه  1388تشکيل شد و عناوين ذکرشده را به صورت دقيقتر و مشخصشده،
در دستور کار خود قرار داد؛ عناويني همچون :معافيتهاي مالياتي ،جوايز و مشوقهاي صادراتي ،استفاده از ظرفيتهاي بينالمللي،
مقررات حمايتي از محققان نانو و ...مواردي از اين دست هستند .در ادامه به مهمترین فعاليتها و برنامههاي اين کميته اشاره
ميشود.

 -1-11فعاليتهاي انجامشده

فعاليتهاي انجامشده در برنامة مقررات و قوانين ،در سال  1388به شرح ذیل هستند:
بررسي قوانين ،آييننامههاي اجرايي و لوايح قانوني مرتبط با حوزة فناوريهاي نوين و صنايع دانشبنيان؛
شناسايي و معرفي ظرفيتهاي قانوني موجود براي حمايت از صادرات حوزة فناوري نانو؛
پيگيري روند تصويب و تغييرات اليحة حمايت از شرکتها و مؤسسات دانشبنيان؛
پيگيري هدايت بودجة پژوهش سازمانها برای توسعة فناوري نانو ،درقالب قانون يک درصد.

 -2-11دستاوردهاي کسبشده در برنامه

برگزاري جلسة دبير ستاد توسعة فناوري نانو با رئيس سازمان توسعة تجارت و پيگيري اعطاي  2مازاد جايزة صادرات غيرنفتي به
صادرات حوزة فناوري نانو (عالوه بر  3جايزه صادرات غيرنفتي که بهطور معمول به تمام صادرات غيرنفتي تعلق ميگيرد).

 -3-11فعاليتهاي آتي برنامه

پيگيري روند تصويب و تغييرات اليحة حمايت از شرکتها و مؤسسات دانشبنيان ،براي ارائة پيشنهادهاي
اصالحي و تالش براي هدايت بودجة پژوهشي سازمانها به سمت فناوري نانو؛
بررسي قوانين و مقررات گمرکي و استفادة مطلوب از آنها در راستاي تسهيل فعاليتهاي حوزة فناوري نانو؛
بررسي نحوة حمايت سازمان توسعة تجارت ايران از برگزاري نمايشگاههاي تخصصي در خارج از کشور.
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سرفصل پیشران علم و فناوری ،به توسعة منابع انسانی فناوری نانو و تشویق پژوهش در فضای تحقیقاتی کشور میپردازد.
برنامههای این سرفصل با رویکرد فشار علم و فناوری ( )Science and Technology Pushدر سیستم نوآوری فناوری نانو
همخوانی دارد .ایجاد انگیزه در میان پژوهشگران کشور به تحقیق در حوزة فناوری نانو ،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

12

تحقيقات تحصيالت تكميلي

13

تشويق محققان

14

توليد فناوري

15

ارتقاء کیفیت آموزش

عنوان برنامه

تشويق پاياننامههاي تحصيالت تكميلي و هدايت آنها
به سمت نيازهاي ملي
اعطاي جوايز تشويقي به دستاوردهاي علمي ،فناوري
محققان و مؤسسات براساس ارزيابيها

توليد فناوريهاي جديد از طريق تقويت ايدهپردازي و
شناخت فرصتهاي نوآوري

ارتقاء كيفيت و هدفمندي دورههاي آموزشي تحصيالت
تكميلي و ساير دورههاي آموزشي فناوري نانو

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

60

گزارش عملکرد اجرای «سند راهبرد آینده»در سال 1388

برنامة 12
تشويق پاياننامههاي تحصيالت تكميلي و هدايت آنها به سمت نيازهاي ملي
برنامة  12با سازوكار اعطای حمایتهای تشویقی به فعاالن حوزۀ فناورینانو ،سعی در توسعة علم و فناوری نانو 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 مقطعهای کارشناسی ارشد و دکتری در حوزة فناورینانو میپردازد؛ همچنین با استفاده از ساز و
كارهایی سعی در هدایت ،همافزایی و انتشار نتایج این تحقیقات دارد .در سال  1388اعطای حمایت تشویقی به موارد زیر در دستور
کار این برنامه قرار داشت:
پاياننامههای کارشناسی ارشد و دکتری؛
سفر استادان براي ارزيابي عملکرد دانشجويان در دورة فرصت تحقيقاتي؛
برگزاری همایشهای دانشجویی فناورینانو؛
حمایت از دانشجوهای دکتری ایرانی در حال تحصیل در خارج از کشور.
در سال  ،1388درخواستهای صورتگرفته در این برنامه در کمیتة داوری مورد ارزیابی ،و اطالعات مدارک تأییدشده براي
اطالعرسانی روی سایت ستاد قرار گرفت؛ همچنین مستندات این مدارک ،در بانکهای اطالعاتی ستاد ،ثبت و منتشر شدهاست .در
سال  ،88مدارک زیر در این برنامه به تأیید ستاد رسيدهاست:
جدول  -2آمار حمایتهای تشویقی در برنامة  12در سال 1388
عنوان حمایت

تعداد

حمایت از پروپوزال و پایان نامۀ کارشناسی ارشد

2258

حمایت از برگزاري همايشهاي دانشجويي

2

حمایت از پروپوزال و پایاننامة دکتری

حمایت از سفر استادان براي ارزيابي عملکرد دانشجويان در دورة
فرصت تحقيقاتي

457
1

 1-12پای اننامهها

حمايتهاي تشويقي از پاياننامهها شامل حمايت از پاياننامههاي
دکتري و کارشناسي ارشد در تمامي رشتههاست و در صورت تأييد ارتباط
موضوع پاياننامه با فناورينانو ،مبلغ درنظرگرفتهشده براي اين حمايتها
طي دو قسط پرداخت میشود؛ در این برنامه ،پایاننامهها در  3سطح مورد
حمایت قرار میگیرند .در سطح  ،3از همة پایاننامههای مرتبط با فناوری
نانو حمایت میشود و سطوح  1و  2به پایاننامههایی تعلق دارد که به
مراحل تجاری و کاربردی رسیده باشند .در سال  ،1388یک پایاننامۀ
کارشناسی ارشد و یک پایاننامۀ دکتری در سطح  ،1مورد حمایت ستاد
قرار گرفت؛ در این پایاننامهها ،دستاورد پژوهشی منتهی به تولید محصول
جدیدی در فناوری نانو شد .حمایت تشویقی پرداختشده به این افراد ،مبلغ
 60میلیون ریال است.
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مشخصات این دو پایان نامه و دستاورد آنها به شرح زیر است:
مرتضی مغربی

نام و نام خانوادگی دانشجو

عباسعلی خدادادی

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

دانشگاه تهران

نام مرکز محل تحصیل

دکتری

مقطع

مهندسی شیمی

رشته

شرکت کربن تارآرا

نام شرکت راهاندازیشده

نانولولههای کربنی

محصول

مهدی لقایی

نام و نام خانوادگی دانشجو

روح اله باقری

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

دانشگاه صنعتی اصفهان

نام مرکز محل تحصیل

کارشناسی ارشد

مقطع
رشته
نام شرکت بهكارگیرنده

مهندسی شیمی

شرکت ریف ایران (این شرکت در حوزة تولید
رنگ فعالیت میکند که با استفاده از تحقیقات
انجامشده در این پایاننامه ،موفق به تولید
محصول رنگ نانویی شده است).

محصول

رنگ ضدسایش با قیمت پایینتر

مبالغ قابل پرداخت در سطح  ،3به تفکیک مقطع در ذیل آمدهاست:
قسط اول ( 50درصد از مبلغ هر حمايت) براي پروپوزال :در این مرحله پروپوزال تصويبشده در دانشکده ،بررسی و در صورت
تأیید ارتباط موضوع با فناورینانو ،مبلغ درنظرگرفتهشده براي حمايت به آن پرداخت میشود؛
قسط دوم ( 50درصد مبلغ هر حمايت) براي پاياننامة دفاعشده :در این مرحله پایاننامة دفاعشده ،بررسی و در صورت تأیید ارتباط
موضوع با فناورینانو ،مبلغ درنظرگرفتهشده براي حمايت به آن پرداخت میشود.

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

عملکرد انجام این حمایت در سال  1388به صورت زیر است:
تعداد درخواستهای انجامشده در سال 1388
تعداد پذیرفتهشدگان در سال 1388

 2420پروپوزال و پایاننامة کارشناسی ارشد
 2258پروپوزال و پایاننامة کارشناسی ارشد

با توجه به اینکه مبلغ حمایتها به حساب شخصی افراد واریز میشود و افراد ،موظف به ارسال شماره حساب صحیح خود هستند،
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مبالغ پرداختي ستاد به افراد ،تا پایان سال  1388به شرح زیر است:
نقش

دانشجو

استاد راهنما

تعداد

مبلغ حمایت پرداختشده (ریال)

2053

6.221.000.000

2071

12.569.000.000

شش رشته با باالترین تعداد پایان نامه کارشناسی ارشد در فناوری نانو در سال 1388

 10دانشگاه با باالترین تعداد پایان نامه کارشناسی ارشد در فناوری نانو در سال 1388

 -2-1-12پایاننامة دکتری

استاد راهنما 18 :ميليون ریال؛
دانشجو 36 :ميليون ریال.
63

پیشران علم و فناوری

عملکرد انجام این حمایت در سال  1388به صورت زیر است:
تعداد درخواستهای انجامشده در سال 1388
تعداد پذیرفتهشدگان در سال 1388

 504پروپوزال و پایاننامة دکتری
 457پروپوزال 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 پرداختي ستاد به افراد ،تا پایان سال  1388به شرح زیر است:
نقش

دانشجو

استاد راهنما

تعداد

مبلغ حمایت پرداختشده (ریال)

432

3.915.750.000

443

8.002.500.000

شش رشته با باالترین تعداد پایان نامه دکتری در فناوری نانو در سال 1388

 10دانشگاه با باالترین تعداد پایان نامه دکتری در فناوری نانو در سال 1388
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فهرست استان های کشور با بیش از  20پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در سال 1388

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

استاداني که دانشجويان دکتري آنها پاياننامهاي مرتبط با فناورينانو دارند ،در دورة فرصت تحقيقاتي در خارج از کشور بهسر
ميبرند و براي ارزيابي عملکرد دانشجوي خود در اين دوره ،قصد سفر به آن کشور دارند ،از اين جايزه بهرهمند ميشوند .مبلغ حمایت
این مورد ،حداکثر تا سقف  14میلیون ریال است .در سال  1388تنها یک درخواست برای استفاده از این حمایت به ستاد ارائه شد که
مورد پذیرش قرار گرفت.

 -3-12همایش دانشجویی فناورینانو

همایشهای دانشجویی فناورینانو ،هر سال دو مرتبه در دو دانشگاه برگزار میشود .هدف از برگزاری این همایشها ،ایجاد فضای
برخورد افکار ،امکان پیوند فعالیتها و دستاوردها با یکدیگر و جلوگیری از انجام تحقیقات تکراری است .در این همایشها ،کارگاههای
آموزشی برای دانشجویان برگزار میشود.
در سال  ،1388دو همایش برگزار شد که ستاد درمجموع 450 ،میلیون ریال برای حمایت ،پرداخت کرد.
مشخصات پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
محل برگزاری
زمان برگزاری
تعداد مقالههای تأییدشده
تعداد مقالههای ارائهشده
تعداد پوسترهای ارائهشده
تعداد کارگاههای آموزشی برگزارشده
میزان حمایت ستاد

دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشکدة فناوریهای نوین پزشکی
 9تا  11خرداد ماه 1388
 233مقاله

 40سخنرانی
 193پوستر

 3کارگاه (طرح تجاری ،کسب و کار ،اشتغال و مراکز رشد)
 230ميليون ریال
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مشخصات ششمین همایش دانشجویی فناوری نانو
محل برگزاری

دانشکدة علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی تهران

زمان برگزاری

 25تا  27آذر ماه 1388

تعداد مقالههای تأییدشده

 292مقاله

تعداد کارگاههای آموزشی برگزارشده در
همایش

 4کارگاه (نگارش طرح كسب و كار در نانو ،کارگاه ارائه شفاهی،
کارگاه ثبت اختراع و کارگاه مقالهنويسي و نقد علمي)

میزان حمایت ستاد

 220میلیون ریال

 - 4 -12دانشجوهای دکتری ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور

ستاد ویژۀ توسعۀ فناورینانو با هدف توسعه و تالش برای انتقال و نشر علم و فناورینانو ،آن دسته از دانشجویان ايراني فعال در
حوزة فناوري نانو را كه در مقطع دکتری در دانشگاههای خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند ،مورد حمایت تشویقی قرار میدهد؛
این برنامه كه با هدف افزایش تعامالت علمی و فناوری ،بین مراکز علمی کشور با سایر مراکز علمی دیگر کشورها و توسعۀ فناوری
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نانو اجرا میشود ،در سال  1387بهصورت آزمایشی با دانشگاههای کشور هند شروع
شد و در سال  1388برای کلیۀ دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم سایر کشورها 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 بايد 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 ،بهوسيلة کمیتۀ داوری این ستاد ارزيابي ميشود 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  ،1388سه پایاننامة دکتری (دو دانشجو از دانشگاه پوناي هند و یک دانشجو از دانشگاه کاونتری انگلستان) بررسی و تایید
ایرانی دو دانشجوی هندی ،از دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشجوی دانشگاه انگلیسی ،از دانشگاه صنعتی شریف
شد .همکاران
ِ
بودهاند.
ستاد ،تا پایان سال  ،1388مبلغ  54میلیون ریال به این سه دانشجو ،مبلغ  7.500.000ریال به یکي از استادان راهنمای خارج از
کشور و مبلغ سه میلیون ریال به یک استاد راهنمای داخلی این افراد پرداخت کرده است.
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برنامة 13
اعطاي جوايز تشويقي به دستاوردهاي علمي ،فناوري محققان و مؤسسات
بر اساس ارزيابيها
برنامة  13همانند برنامة  12با سازوكار اعطای حمایتهای تشویقی به فعاالن
حوزۀ فناورینانو در حال اجراست؛ این برنامه به اعطای حمایت تشویقی بهازای
دستاوردهای علمی و فناوری محققان و مؤسسات شامل موارد زیر میپردازد:
چاپ يا ارائة مقاله و پوستر در کنگرههای معتبر خارجی؛
چاپ کتب فناورينانو؛
مأموريتهاي فناوري؛
فارغالتحصيالن دکتري فناوري نانو مراکز دانشگاهي خارج که
به کشور عزيمت کردهاند.
پس از گذشت چهار سال از اجرای برنامة حمایتهای تشویقی و ترویج گسترده بین محققان ،در سال  ،1388ستاد ،سیستم آنالین
دریافت مدارک را راهاندازی و اعالم کرد افراد برای ثبت درخواست حتم ًا باید در سیستم اینترنتی حمایتهای تشویقی اقدام کنند و هیچ
مدرکی بدون دریافت کد رهگیری قابل بررسی و داوری نیست؛ در این سیستم بهاستثنای پایاننامههای دانشجویی و کتب چاپشده
تمامی مدارک باید از طریق اینترنت ارسال شوند.
از جمله مزیتهای این سیستم ،گزارشگیری آسان و سریع از درخواستها و مشاهدة سریع و آسان نتایج آنهاست.
ستاد در سال  1388با استفاده از این سیستم ،مدارک زیر را تأیید کردهاست:
جدول  -3آمار حمایتهای تشویقی برنامة  13در سال 1388
عنوان حمایت

تشویق نویسندة مقالة ISI

 1291مقاله ISI

تشویق شرکتکننده در کنگرههای خارج از کشور برای ارائة مقاله

 263مقاله

تشویق نویسندة کتاب (تألیف ،ترجمه و گردآوری)

 18کتاب

تشویق نویسندة مقالة علمی پژوهشی

تشویق اعضای هیئت علمی برای مأموریت در فناورینانو

تشویق فارغالتحصيالن دکتري فناوري نانو مراکز دانشگاهي خارج که
به کشور عزيمت کردهاند (طرح انکوباتور)
 -1-13مقاالت ISI
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تعداد

 58مقاله علمی -پژوهشی
 3ماموریت
 4نفر

مقاالت معتبر علمی يک کشور ،جايگاه آن كشور را در توليد علم و توانمندي علمي -تحقيقاتی در
جهان نشان ميدهد؛ بنابراين تولید و چاپ هرچه بیشتر مقاالت ،خودبهخود باعث ارتقاي جایگاه علمی
کشور در این زمینه خواهد شد .فناورینانو نیز از مباحث علمی روز دنیاست که هم بهدلیل نوپا بودن و
هم بهدلیل میانرشتهای بودن ،تعداد زیادی از محققان دنیا از تمامی گرایشهای علمی ،عالقه و تمایل
خود را به فعالیت و چاپ نتایج تحقیقات خود بهصورت مقاله در این حوزه ابراز نمودهاند.
در کشور ما نیز عالوه بر این جذابیتها ،برنامة حمایت تشویقی از چاپ مقاالت  ISIدر حوزة فناوری

گزارش عملکرد اجرای «سند راهبرد آینده»در سال 1388

نانو ،عالقهمندي به این حوزه را افزایش دادهاست؛ چنانچه در چند سال گذشته ،جهشی در تعداد مقاالت ایران مشاهده میشود و
تاکنون بیش از  3000مقالة  ISIدر مجالت مختلف به چاپ رسیدهاست که در سال  1388بیش از  1200مقاله از آنها درخواست
حمایت تشویقی داده و تأیید شدهاند.
تعداد درخواستهای ارائهشده در سال 1388

 1350مقالة ISI

تعداد پذیرفتهشدگان در سال 1388

 1291مقالة ISI

مبلغ حمایت پرداختشده در سال 1388

 18.054.000.000ریال ( 1210مقاله)

 15دانشگاه با باالترین تعداد مقاالت  ISIفناوری نانو در سال 1388

 -2-13شرکت در کنگرههای معتبر بینالمللی خارجی

از دیگر برنامههاي حمایتهای تشویقی ،حمایت از ارائة مقاله بهصورت پوستر يا شفاهي 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 :ريال (براي دیگر مقاالت ارائهشده در همان کنگره ،بهازاي هر مقاله  2.500.000ريال)؛
ارائة مقاله به صورت پوستر 7،500،000 :ريال (براي دیگر مقاالت ارائهشده در همان کنگره ،بهازاي هر پوستر  1،500،000ريال).
عملکرد حمایت از شرکت در کنگره های معتبر بینالمللی در سال  1388به صورت زیر است:
تعداد درخواست

 280شرکت در کنگره

تعداد پذیرفتهشدگان در سال 1388

 263شرکت در کنگره

مبلغ حمایت پرداختشده در سال 1388

 1.746.500.000ریال ( 254مقاله)
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فهرست مراکز با بیشترین مقاالت ارائه شده در کنگره خارجی در سال 1388

 -3-13مقالة علمی ـ پژوهشی داخلی

این حمایت به مقاالتی پرداخت ميشود 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 زير است:
علمی ـ پژوهشی فارسی 4 :میلیون ریال؛
علمی ـ پژوهشی انگلیسی 6 :ميليون ریال.
عملکرد انجام این حمایت در سال  1388به صورت زیر است:
تعداد درخواست
تعداد پذیرفتهشدگان در سال 1388
مبلغ حمایت پرداختشده در سال 1388

ی ـ پژوهشی
 70مقالة علم 
 58مقالة علمی ـ پژوهشی

 282ميليون ریال ( 57مقاله)

فهرست استان های کشور با بیش از
 20مقاله علمی نانو ( ،ISIکنگره خارجی و علمی – پژوهشی) در سال 1388
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13ـ 4ـ چاپ کتاب در حوزة فناورینانو

ستاد ،از تألیف ،ترجمه و گردآوری کتاب علمی در حوزة فناوری نانو بهصورت زیر حمایت میکند؛ البته این حمایتها فقط به
كتابهاي چاپشده تعلق میگیرد و قبل از چاپ کتاب هیچ حمایتی پرداخت نمیشود.

جدول  -4میزان و سقف حمایت از تالیف ،ترجمه و گردآوری کتاب
مورد حمایت

میزان حمایت

گردآوري

معادل قيمت  300جلد کتاب

ترجمه

تألیف کتاب خارجي
تألیف کتاب فارسي

سقف حمایت

معادل قيمت  300جلد کتاب

 10ميليون ريال

معادل قيمت  300جلد کتاب

 50ميليون ريال

معادل قيمت  300جلد کتاب

 20ميليون ريال
 30ميليون ريال

عملکرد انجام این حمایت در سال  1388به شرح زیر است:
تعداد درخواست
تعداد پذیرفتهشدگان در سال 1388
مبلغ حمایت پرداختشده در سال 1388

 22کتاب
 18کتاب

 497ميليون ریال ( 31کتاب *)

* بخشی از پرداختها مربوط به درخواستهای تاییدشده در سال  1387است.

13ـ  5ـ مأموریتهای فناوری

اين تشويق به افرادي تعلق ميگيرد که در حين سفرهاي مطالعاتي خود ،به يادگيري و آموزش مهارت و يا فناوريهاي مرتبط با
فناورينانو خواهند پرداخت.
مبلغ حمايت :ماهيانه  1000دالر به افراد شرکتکننده براي مأموريتهاي فناورينانو همجهت با اولويتهاي ستاد به هر فرد؛
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مبلغ حمايت :ماهيانه  500دالر به افراد شرکتکننده براي مأموريتهاي حوزههاي عمومي فناورينانو.
عملکرد انجام این حمایت در سال  1388به شرح زیر است:
تعداد درخواست
تعداد پذیرفتهشدگان در سال 1388
مبلغ حمایت پرداختشده در سال 1388

 3مأموریت فناوری
 3مأموریت فناوری

 55ميليون ریال ( 4نفر)

ي نانو مراکز دانشگاهي خارج که به کشور عزيمت کردهاند
 13ـ  6ـ فارغالتحصيالن دکتري فناور 

اهداف این طرح عبارت است از:
ترغيب و ايجاد انگيزه براي بازگشت محققان خارج از کشور؛
ايجاد فرصت براي جذب فارغالتحصيالن توسط مراکز آموزشي و پژوهشي.
برای دستیابی به این اهداف ،ستاد به مدت حداکثر يک سال ،حمايت تشويقي را به صورت ماهانه ،پس از دريافت گزارش کار به
محقق پرداخت میکند.
تعداد درخواست
تعداد پذیرفتهشدگان در سال 1388
مبلغ حمایت پرداختشده در سال 1388
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برنامة 14

توليد فناوريهاي جديد از طريق تقويت ايدهپردازي و شناخت فرصتهاي نوآوري
برنامة تولید فناوری ،با دو سازوکار عمده در ستاد ویژة توسعة فناورینانو پیگیری میشود:

 14ـ 1ـ حمایت از دستاوردهای دانشبنیان مراکز تحقیقاتی

در این برنامه دستاوردهای فناورانة مراکز تحقیقاتی کشور (شامل دانشگاهها و پژوهشگاهها) بررسی شده ،در صورت دارا بودن
مالکهای مورد نظر ستاد ،تشویق میشوند .جدول مربوط به تشویقیها به شرح زیر است:
جدول  -5میزان و مراحل حمايت تشویقي از دستاوردهای دانشبنیان مراکز تحقیقاتی
دستاورد

پیش نیاز

مرحلة ابتدایی

ثبت اختراعات
بینالمللی

اخذ مجوز ستاد
برای فایلینگ پتنت؛
انجام مرحلة دقیق
تحلیل پتنت توسط
دوایر ثبت و ارزیابی
پتنت

پس از مرحلة
فایلینگ

ایجاد مشارکت
با  vcیا سایر
نهادهای
سرمایهگذار

پس از ارائة
تأیید  vcیا
تفاهمنامه و قرارداد
سرمایهگذار توسط
قطعی صاحبدانش
ستاد
فنی و صندوقvc

مرحلة انتهایی

تشویقی در
مرحلة ابتدایی

تشویقی در
مرحلة انتهایی

پس از ثبت نهایی

100میلیون ریال

 200میلیون ریال

پس از خروج
پس از پذیرش موفقیتآمیز از مرکز  10مبلغ قرارداد تا  90مبلغ قرارداد تا
ایجاد شرکت مرکز اخذ مجوزهای مرکز
هسته و استقرار آن رشد و به عضویت سقف 200میلیون سقف  1500میلیون
رشد
رشدی
در مراکز رشد
درآمدن در شبکة
ریال
ریال
شرکتها

رسوخ فناوری در
صنایع موجود

-------

پس از راهاندازی
موفقیتآمیز خط
تولید یا ارائة
محصول به بازار

 25مبلغ قرارداد تا
 10مبلغ
سقف
سرمایهگذاری تا
سقف  200میلیون  1500میلیون ریال
ریال

پس از ارائة قرارداد
فروش دانش فنی یا
پس از بهکارگیری
پیادهسازی آن ميان
موفقیتآمیز در
دانشگاه صاحب
تولید صنعتی
دانش فنی و واحد
صنعتی

 500میلیون ریال

 100میلیون ریال

 14ـ  1ـ  1ـ فعالیتهای انجامشده

در این سازوکار در سال  ،1388فعالیتهای زیر صورت گرفته است:
 -1آییننامة حمایت از دستاوردهای دانشبنیان در مراکز تحقیقاتی تدوین و به برخی دانشگاهها و پژوهشگاهها ابالغ شد؛ همچنین
پس از آن ،تعامالتی شامل نامهنگاری و برگزاری جلسات برای پیگیری و ترویج این مسئله صورت گرفت؛
 -2بررسی ابتدایی تولیدات فناورانة دو دانشگاه کشور برای حمایت (دانشگاه شیراز و دانشگاه شریف).
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در این طرح در سال  ،1389ادعاهای تولید فناوری مراکز مختلف به صورت مستمر توسط ستاد بررسی میشود و به دستاوردهای
مورد قبول ،تشویقی اعطا می شود.

 14ـ  2ـ تشکیل شبکههای سرآمدی فناوری نانو

شبکة سرآمدی عبارت است از مجموعهای از پژوهشگران حقیقی که در چارچوب برنامهای معین و تحت مدیریت شبکه ،حول
یک یا چند هدف فناورانة معین ،در چارچوب پروتکلهای مشخص ،همکاری میكنند .نتایج حاصل از فعالیت پژوهشگران شبکه ،در
بستر شبکه مبادله ميشود تا به ایجاد همافزایی و انباشت دانش انجامیده ،زمینة الزم را برای دستیابی کشور به دانش فنی و فناوری
تا مرحلة تولید محصول یا محصوالت صنعتی فراهم سازد؛ هدف این شبکهها ،ایجاد زیرساختی از پژوهشگران و مؤسسات پژوهشی
همجهت براي دستیابی به اهداف فناورانة معین با چشمانداز اقتصادی روشن است؛ بنابراین در این شبکه ،پروژههای مختلف برای
تولید فناوری؛ توسط مشارکت اعضاء و سفارش مدیریت شبکه انجام میشود.

14ـ  2ـ1ـ فعالیتهای انجامشده

در مورد سازوکار دوم ،فعالیتهای زیر صورت گرفته است:

14ـ2ـ1ـ1ـ تدوین آییننامة تشکیل شبکههای سرآمدی :در این آییننامه ،گسترة فعالیتها ،ساختار ،شرایط تشکیل و نحوة
عضوگیری شبکه مشخص شده است؛ همچنین روابط میان ستاد توسعة فناورینانو ،شبکههای سرآمدی و پژوهشگران آن تعریف و
تعهدات و وظایف هریک ذکر شده است.
14ـ2ـ1ـ2ـ اقدامات برای ایجاد شبکة سرآمدی در حوزة فلزات نانوساختار:
دادهکاوی اطالعات :در حوزة فلزات نانوساختار ،دادهکاوی در مورد پایاننامهها ،پتنتهای بینالمللی ،مقاالت داخلی و
مقاالت خارجی صورت گرفت؛
بازدید و ارزیابی داوطلبان عضویت در شبکة سرآمدی فلزات نانوساختار؛
تعریف یک پروژة کاربردی در شبکة سرآمدی فلزات نانوساختار.
14ـ2ـ1ـ3ـ اقدامات برای ایجاد شبکه سرآمدی ایمنی و استاندارد:
سه پروژة کاربردی در شبکة سرآمدی ایمنی و استاندارد.
14ـ2ـ1ـ4ـ تحلیل و طراحی سایت شبکة سرآمدی و شروع ساخت آن
14ـ  2ـ  2ـ فعالیتهای آتی
در طرح «شبکههای سرآمدی فناوری نانو» در سال  ،1389فعالیتهای زیر ادامه خواهد یافت:
14ـ2ـ2ـ1ـ ایجاد شبکة سرآمدی فلزات نانوساختار
ادامة برنامة دادهکاوی شبکه ،شامل رصد فرصتهای توسعة فناوری داخلی ،فرصتهای توسعة فناوری داخلی
بینالمللی و تهیة گزارش بینالمللی بازار؛
انتخاب اعضای شبکة سرآمدی فلزات نانوساختار؛
شکستن پروژههای مورد نظر شبکه ،تقسیم کار میان اعضاء و نظارت بر آنها.
14ـ2ـ2ـ2ـ ایجاد شبکة سرآمدی فلزات نانوساختار
انتخاب اعضای شبکة سرآمدی ایمنی و استاندارد؛
شکستن پروژههای مورد نظر شبکه ،تقسیم کار میان اعضاء و نظارت بر آنها.
14ـ2ـ2ـ3ـ راهاندازی و راهبری سایت شبکههای سرآمدی
14ـ2ـ2ـ4ـ راهاندازی حداقل دو شبکة سرآمدی دیگر
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برنامة 15
ارتقاي كيفيت و هدفمندي دورههاي آموزشي تحصيالت تكميلي و ساير
دورههاي آموزشي فناورينانو
ستاد با اجرای این برنامه ،در نظر دارد کیفیت دورههای آموزشی فناورینانو را ارتقا دهد؛ در این برنامه ،سازوكارهای زیر برنامهریزی
شدهاست:
تعيين حوزة تمركز در پاياننامههاي دانشجويان رشتههای فناورینانو؛
طراحي و اجراي دورههای آموزشی با مشاركت شريك صنعتي؛
کمک به برگزاري دورهها با مشاركت مراكز كشورهاي دارندة قابليت علمي و فناوري باالتر؛
ارتقاي کیفیت برگزاري همايشها و كارگاههاي آموزشي فناورينانو.

ش و کارگاههای آموزشی فناورینانو
15ـ1ـ حمایت از برگزاری همای 

ستاد از مؤسسات و سازمانهايي که اقدام به برگزاري هر گونه همايش ،اعم از کنگره ،کارگاههاي داخلي يا بينالمللي نمايند،
حمايت میکند .نحوة حمایتها كام ً
ال در آییننامة حمایتهای تشویقی مندرج در سایت ستاد آمدهاست.
تعداد درخواست
تعداد پذیرفتهشدگان

 12کنگره و کارگاه آموزشی
 11کنگره و کارگاه آموزشی
 470.200.000ریال

مبلغ حمایت پرداختي

جدول  -6عنوان همايشها و ميزان حمايتهاي تخصيصيافته
ردیف

عنوان همایش و کارگاه

محل برگزاری

2

همایش ملی نانومواد و نانوتکنولوژی

دانشگاه آزاد واحد نجفآباد

4

شانزدهمین کنفرانس مهندسی
پزشکی ایران

1

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

43.500.000

انجمن مهندسی شیمی ایران

20.000.000

انجمن مهندسی پزشکی ایران

35.000.000

دانشگاه امام حسین (ع)

73.700.000

6

کارگاه آموزشی دستگاه تخلخلسنج

پژوهشگاه علوم و فنون هستهای

7.000.000

8

شانزدهمین کنفرانس مهندسی
پزشکی ایران

انجمن مهندسی پزشکی ایران

35.000.000

دانشگاه تهران

30.000.000

دانشگاه شهید چمران اهواز

65,000,000

دانشگاه تهران

6,000,000

3

جایگاه نانوداروها... ،

مبالغ پرداختشده (ریال)

ششمین کنگرة مهندسی شیمی

5

همایش نقش علوم پایه در فناوری
نانو

7

سومین کنفرانس نانوساختارها

9
10
11

کارگاه نانوبیوتکنولوژی

نهمین کنفرانس ماده چگال فیزیک
ایران
سمینار ایمنی در فناوری نانو

دانشگاه صنعتی شریف

55.000.000

100.000.000
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 -2-15حمايت معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

درسال  ،1388معاونت علمی و فناوری ،با هدف توسعه فناوریهای راهبردی از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی فعال در فناورینانو
حمایت کرد .این کمکها با نظر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در موضوعات زیر مورد استفاده قرار می گیرد.
نام دانشگاه

موضوع

میزان کمک (ميليون ريال)

دانشگاه الزهرا

خريد دستگاههاي مورد نياز براي تجهيز
آزمايشگاهها

1500

دانشگاه صنعتي سهند تبريز

خريد دستگاه TEM

2500

دانشگاه تربيت مدرس

خريد دستگاههاي مورد نياز براي تجهيز
آزمايشگاهها

2000

فوالدهاي نانو ساختار

1000

دانشگاه صنعتي اميركبير

خريد دستگاههاي مورد نياز براي تجهيز
آزمايشگاهها (با همكاري گروه مستقل
شيمي و پژوهشكده نانو)

2000

دانشگاه سيستان و بلوچستان

خريد دستگاه FESEM

2500

دانشگاه شهيد چمران اهواز

خريد دستگاههاي مورد نياز براي تجهيز
آزمايشگاهها

1000

دانشگاه بيرجند

خريد دستگاههاي مورد نياز براي تجهيز
آزمايشگاهها

1000

دانشگاه شاهد

خريد دستگاههاي مورد نياز براي تجهيز
آزمايشگاهها

1000

دانشگاه كردستان

خريد دستگاه SEM

2500

خريد دستگاه  PECVDساخت داخل

200

مطالعه ،توسعه و تجاري سازي فناوري
با بهرهگيري از ظرفيتهاي منطقه

2000

خريد دستگاه DLS

7000

پژوهشگاه علوم و فناوري رنگ

خريد دستگاه مگنترون اسپاترينگ
ساخت داخل

200

مركز فرآوري مواد معدني

خريد دستگاه EASY-SAX

500

پژوهشكدة بيوتكنولوژي كشاورزي
(آزمايشگاه نانو)

خريد دستگاه FESEM

1000

دانشگاه مازندران

خريد دستگاههاي مورد نياز براي تجهيز
آزمايشگاهها

1000

دانشگاه گيالن

خريد دستگاههاي مورد نياز براي تجهيز
آزمايشگاهها

1000

دانشگاه تهران
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نام دانشگاه

موضوع

میزان کمک (ميليون ريال)

دانشگاه فردوسي مشهد

خريد دستگاهها و مواد مورد نياز براي
تجهيز آزمايشگاهها

1000

دانشگاه علومپزشكي شيراز

خريد دستگاهها و مواد مورد نياز براي
تجهيز آزمايشگاهها

1000

دانشگاه علومپزشكي كرمانشاه

خريد دستگاهها و مواد مورد نياز براي
تجهيز آزمايشگاهها

1000

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

خريد دستگاهها و مواد مورد نياز براي
تجهيز آزمايشگاهها

1000

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

خريد دستگاهها و مواد مورد نياز براي
تجهيز آزمايشگاهها

1000

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

خريد دستگاهها و مواد مورد نياز براي
تجهيز آزمايشگاهها

1000

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

خريد دستگاهها و مواد مورد نياز براي
تجهيز آزمايشگاهها

1000

دانشگاه علوم پزشكي لرستان

خريد دستگاهها و مواد مورد نياز براي
تجهيز آزمايشگاهها

1000

دانشكدة شيمي :خريد دستگاهها و مواد
مورد نياز براي تجهيز آزمايشگاهها

1000

نانو كامپوزيتها

1000

خريد دستگاهها و مواد مورد نياز براي
تجهيز آزمايشگاهها

1000

دانشگاه علم و صنعت ايران

دانشگاه ياسوج

طراحي و ساخت دستگاه SPECT

دانشگاه علوم پزشكي تهران

حيواني

2000

دارورساني هدفمند نانو و نانو
بيوسنسورها

1000

تجهيزات اليه نشاني نانو و تجهيز
آزمايشگاههاي مربوطه

1500

تجهيز آزمايشگاه نانو با رعايت استاندارد

1000

دانشگاه كاشان

انرژي خورشيدي و نانوكاتاليست

1500

پژوهشكده ابن سينا

تشخيص زودهنگام سرطانهاي
تخمدان و پستان

1000

جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم
پزشكي تهران

درمان بيماريهاي سرطان پستان با
فناورينانو

1000

سازمان پژوهشهاي علمي و
صنعتي ايران
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نگاهی به حمایت تشویقی از پژوهشگران

حمایت تشویقی از فعالیتهای علمی و پژوهشی فناوری نانو از اسفندماه  1383آغاز و تاکنون با پرداخت بیش از ده میلیارد ریال
به افراد مختلف در حال انجام است؛ این ستاد با توجه به روند صعودی درخواستها در سالهای گذشته و با تالش براي بهتر شدن
روند اجرایی این فعالیت ،سیستمهای آنالین دریافت و داوری مدارک را به اجرا گذارده است .در سال 1388بیش از  5900مدرک
داوری و بیش از  4300مدرک تأیید و پذیرفته شده است؛ در این سال به بیش از  5200نفر از محققان ،مبلغ  52میلیارد ریال حمایت
تشویقی پرداخت شده است.
جدول -7فهرستی از حمایتهای تشویقی پرداختشده در سال 1388
مبلغ (ریال)

عنوان حمایت

11,918,250,000

پایاننامة دکتری

پایاننامة کارشناسی ارشد

18,790,000,000

ارائة مقاله در کنگرة خارجی

1,746,500,000

چاپ کتاب

558,000,000

18,054,000,000

چاپ مقالة ISI

282,000,000

مقالة علمی ـ پژوهشی

240,000,000

ثبت اختراع

مأموریت فناورانه

55,000,000

همایش و کارگاه آموزشی فناوری نانو

794,700,000

160,000,000

انکوباتور

مطابق نمودار زیر ،تعداد درخواستها و مدارک پذیرفتهشده در سال  ،1388در مقایسه با سالهای گذشته ،روند صعودی با شیب
باالی  100داشته است.
جدول  -8مقایسهای بین تعداد مدارک پذیرفتهشده در سالهای مختلف
در برنامة حمایت تشویقی از تحقیقات

ردیف

عنوان حمایت

2

پروپوزال و پایاننامة دکتری

40

ارائة مقاله در کنگرههای خارج از کشور

78

طرح درس فناورینانو

16

1

187

227

457

335

3

مقالة ISI

5

چاپ مقالة علمی پژوهشی

7

چاپ کتاب (تألیف ،ترجمه و گردآوری)

7

ثبت اختراع فناورینانو

0

4

6

8

9

78

پروپوزال و پایاننامة ارشد

1385

1386

1387

1388

مأموریت فناوری نانو

1001

117

482

13

23

2

116
22

11
6
6

1224
552

138
18

2258

1291
263
58

از موارد مشمول حمایت خارج شده است

14

18

0

8

3
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ردیف

10

11

عنوان حمایت
سفر استادان براي ارزيابي عملکرد دانشجويان

برگزاری همایش و کارگاههای فناوری نانو
تعداد کل

1385

0
7

615

1386

1

10

1865

1387

1
5

2182

1388

1

11

4367

نمودار  -1تعداد مدارک پذیرفتهشده در حمایت تشویق از محققان در سالهای مختلف

نمودار  - 2میزان حمایتهای تشویقی پرداختشده به محققان فناوری نانو (میلیارد ریال)
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فصل چهارم

انتقال و انتشار فناوری

انتقال و انتشار فناوری

هدف توسعة فناورینانو در کشور« ،تولید ثروت وافزایش کیفیت زندگی مردم» است .این هدف در قالب برنامههای سند راهبردي
آینده عملیاتی شده است.
طبق سند راهبردی فناوری نانو ،برنامه های سرفصل انتقال و انتشار بهلحاظ مفهومی در دو جهت عمدة زیر مفهومسازی میشود:
توسعة فناوریهای نانو ()Technology Push؛
ترغیب صنایع موجود برای بهکارگیری فناوری نانو (.)Market pull
موضوع و عنوان برنامههای سرفصل انتقال و انتشار فناوری
شمارة
برنامه
16
17
18
19
20
21
22

موضوع برنامه

عنوان برنامه

مراكز رشد

حمايت از جذب شركتهاي نوپاي فناوري نانو در مراكز رشد

پایش فناوری و صنعت
اشاعه در صنعت

انتقال و جذب فناوري

نهادهاي انتقال و انتشار

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

حمايت و برنامهريزي براي به كارگيري فناوري نانو در صنايع موجود كشور
حمايت از انتقال و جذب فناوريهاي نانو توسط بنگاهها

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

رفع نيازهاي ملي با
فناورینانو

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

حمايت از سرمايهگذاران

حمايت از سرمايهگذاريهاي خطرپذير در فناورينانو

در شکل  ،1برنامهها در قالب مذکور بهصورت شماتیک ارائه شده است .همانطور که در شکل آمده ،نتایج برنامهها درنهایت از مسیر
کریدور خدمات فناوری تا بازار مشخص خواهد شد.
Â¿Z¿ ÉZÅ ÉÁZÀ§ Ä Âe
)(Technology Push
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شکل  -1نگاشت برنامههای کارگروه توسعة فناوری و تولید
بر روی روشهای بهکارگرفتهشده برای تولید ثروت
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برنامة16
حمايت از جذب شركتهاي نوپاي فناوري نانو در مراكز رشد
ستاد ويژة توسعة فناوري نانو ،در راستاي تجاريسازي يافتههاي پژوهشي و توسعة شركتهاي دانشبنيان در حوزة نانو ،به حمايت
از مراكز رشد اقدام كرده است؛ اين طرح حمايتي از سال  1387آغاز شد و در سال  1388نيز ادامه یافت .همچنین ستاد برای تسریع
فرآیند 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 می شود.

 -1-16مراکز رشد حمایتشده

طرح حمايت از مراكز رشد براساس «روش اجرايي طرح حمايتي ستاد ويژة توسعة فناوري نانو از مراكز رشد» و از طريق مراكز
رشد ،منتهي به توسعة واحدهاي فناور نوپا در حوزة فناوري نانو خواهد شد .در اين طرح ،مراكز رشد و واحدهاي فناور بهطور مستقل،
مورد حمايت و ارزيابي قرارگرفته ،اميد است زيربنايي در ايجاد شركتهاي بزرگ و سودده در اين حوزه شود.
حمايت از متقاضيان پس از انجام مراحل زير خواهد بود:
 .1جذب در يكي از مراكز رشد واحدهاي فناوري در كشور؛
 .2تكميل فرم درخواست بررسي ايدة توليد مواد و محصوالت نانو و ارائة آن به مركز رشد؛
 .3ارزيابي و داوري ايده در مركز رشد؛
 .4درصورت تأييد ايده در مركز رشد ،الزم است درخواست متقاضي بههمراه فرم داوري و كلية مستندات علمي و فني دال بر
معرفي و تأييد ايده بههمراه نامة مركز رشد به شركت كارآفريني و فناوري ايران (كفا) ارسال شود؛
 .5درخواست واصله ،در بخش بررسي ايدههاي توليد مواد و محصوالت نانو شركت كفا رسيدگي و درصورت تأييد به صندوق
توسعة فناوريهاي نوين ارسال خواهد شد؛
 .6صندوق توسعة فناوريهاي نوين ،پس از دريافت اطالعات واصله ،نسبت به انعقاد قرارداد با مركز رشد اقدام خواهد كرد؛
 .7صندوق توسعة فناوريهاي نوين ،روند انجام هزينة حمايتي و اسناد آن را بررسي خواهد كرد؛
خروج موفق خواهد بود.
 .8حمايتهاي بعدي درصورت موفقيت متقاضي ،برابر آئيننامة
ِ
در سال  47 ،1388شرکت نانویی از مراکز رشد مختلف مورد حمایت قرار گرفته و  10شرکت نیز در حال تکمیل پرونده براي
برخورداری از این حمایت هستند.
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در نمودار ذیل مراکز رشد مورد حمایت و تعداد شرکتهای مستقر در آنها آمده است.
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 -2-16فعالیت صنعتی واحدهای مورد حمایت

براساس تقسیمبندی انجامشده ،فعالیت شرکتهای مورد حمایت در جدول ذیل فهرست شده است.
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جدول - 1اسامی شرکتهای حمایتشدة مراکز رشد
اسامی هستهها

ایدة محوری

ردیف

پارسا پلیمر شریف

توليد تركيبات پيشرفتة پليمري

پوششهای نانوساختار

توليد فتوكاتاليست نانومتري  TIO2براي
پوششهاي خودتميزشونده

نانوفناوري پزشكي ايليا

توليد حاملهاي دارويي نانوذره

4

رایحهپردازان پیشتاز

انواع دستگاه پاالیش و تصفیة هوا

5

مهندسان طرح وندیدار

تولید بتن سبک سازهای با مقاومت باال

6

سامانپژوهان آریاگستر

توسعة تکنولوژی سنتز و بررسی کاربردهای
نانوذرات زئولیتی

7

زیست پاالیش زمین

1
2
3

اسامی مراکز رشد

مرکز رشد واحدهای فناوری
پیشرفتة دانشگاه صنعتی
شریف

استفاده از پلی التیس در تثبیت شنهای روان با
فناوری نانو

ايمن نوآوران نانو

استانداردسازي ،ايمني محصوالت نانويي و
تجاريسازي فناوري نانو

گزلين طب

نانو حلقههاي پپتيدي از منابع گياهي و سنتزي

10

سونش صدرا

دستگاه سونش خشك عميق

11

پاك فنگستر پاسارگاد

پوشش فتوكاتاليستي نانو ذرات اكسيد تيتانيوم

12

پژوهشكدة فرآوري مس ديد

توليد نانو سيال براي انتقال حرارت

13

آنزان شيمي ماندگار

سنجش بتاهيدروكسيي بوتيريك اسيد با استفاده از
ذرات نانو نقره

14

پیشگامان فناوری آسیا

تولید نانو خاک رس

فلز سراميك برنا

تولید رنگ نانوکامپوزیتی با خواص بهبودیافته

پارس آرمان امیرکبیر

فرآیندهای زیستمحیطی

17

نانونصب پارس

تولید بستهبندیهای با خاصیت آنتیباکتریال

18

رهپویان نانو

ساخت فیلترهای بهداشتی مجهز به نانو الیاف

چسب و درزگير ايران

نانوكامپوزيت پلي الفين به روش اختالط واكنشي

فراپليمر هستي

نانوكامپوزيت پلياتيلن ترفتاالت و پلياتيلن
نفتاالت به روش پليمراسيون درجا

21

پاياپالستيك آريا

فيلمهاي بستهبندي ضد ميكروبي

22

دانش نگاهافروز

توليد نانواكسيد فلزي با استفاده از
كيليتكنندههاي پليمري

8
9

15
16

19
20

مرکز رشد واحدهای فناور
دانشگاه تهران

مرکز رشد واحدهای فناور
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مرکز رشد واحدهای فناوری
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
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ردیف

23
24

مرکز رشد واحدهای فناوری
پارک فناوری سمنان

25
26
27

مرکز رشد واحدهای فناوری
پارک فناوری گیالن

نانو سبزگستر

روش جدید در کاهش آالیندههای شیمیایی
بهخصوص سموم کشاورزی

سنتز نانو کامپوزیت

نانوذرات هگزافریت باریم

تولید نانوپودرها

تولید نانوپودرهای تیتانات باریم بهروش تلفیقی

استفاده از نانو ذرات در بهبود
خصوصیات

استفاده از نانو ذرات در بهبود خصوصیات کاربری
مادة چوب پالستیک

توسعة منسوجات هوشمند

توسعة منسوجات هوشمند برای دریافت
سیگنالهای بیوالکتریک و بیومکانیک

28

کیمیاپژوهش یزد

تولید نانو نقره

29

آبسار کویر یزد

تولید نانوفیلترهای سرامیکی

تولید ذرات نانویی

تولید ذرات نانویی روی از غبار کوره قوس
الکتریکی

سنتز و پایدارمادة نانویی

سنتز و پایدارمادة نانویی فروفلوئید

32

کیمیاسراي ايساتيس

تولید نانوکامپوزیتهای رسی پلیمری بهصورت
آزمایشگاهی و نیمهصنعتی

33

پرتوپالست یزد

تولید مواد ضد میکروبال ،کیسه فریزر و کیسه زبالة
ضد میکروبال

34

نانو موادگستر

تولید فیلتر به کمک فناوری نانو

نانوتكنولوژي پويا

تحقیق ،توسعه و تولید داروی PMC16

نانوسيستم پارس

تولید میکروسکوپهای STM

37

فناوري نانوساختار آسيا

ساخت دستگاههاي آزمايشگاهي و صنعتي توليد
نانو الياف

38

نرمین شیمی

تولید پیگمنت آنتیباکتریال

39

نانورنگدانة شریف

تولید نانو اکسید آهن ،نانو اکسید روی ،نانو بال
کلی

تجهیز گاما

تونر مشکی چاپگرهای لیزری

شمع رنگین

شمع جامد شعلهرنگی

42

نانوشيمي لوتوس پارس

كپسولهاي نانو مواد و سنتز ذرات روتايل

43

مهسار

دستگاه تصفية پساب غشايي نانو

30
31

35
36

40
41
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اسامی هستهها

ایدة محوری

مرکز رشد واحدهای فناوری
پارک فناوری یزد

مرکز رشد واحدهای فناوری
لوازم و تجهیزات پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکز رشد واحدهای فناوری
پژوهشگاه صنایع رنگ
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اسامی هستهها

ایدة محوری

ردیف

44

دكتر مغربي

تولید نانولولههای کربن به شکل همراستا

45

شركت متصا

طراحی و ساخت دستگاه نانوتصفیة آب

فناوران شيمي دارويي
آرتيمس

نانو سيمها براي تشخيص و تعيين ماركرها و
پروتئينهاي سرطاني

46

اسامی مراکز رشد

مرکز رشد واحدهای فناور
پارک علم و فناوری خراسان

ققنوس خراسان شمالي

47

طراحي و ساخت نرمافزار سهبعدي مدلسازي
ساختارهاي نانويي

 -3-16ارزیابی مراکز رشد

در این برنامه ،مراکز رشد در راستای تعامل خود با ستاد ،ارزیابی میشوند؛ این ارزیابی بر اساس سه پارامتر ذیل انجام میگیرد:
میزان عملكرد؛
چگونگي تعامل با ستاد؛
میزان مشتريمداري.
برای سنجش شاخصهای فوق ،بانک اطالعاتی برای ورود اطالعات مربوط به هر شاخص ،دراختیار مراکز رشد قرار داده شده و در
مواردی همچون مشتریمداری ،کارشناسان ستاد با برقراری تماسهای تلفنی ،به ارزیابی هر مرکز اقدام كردهاند.
میزان عملكرد مراكز رشد در دو بعد عملكرد در مسير وظايف اختصاصی و وظايف عمومي مورد ارزيابي قرار میگیرد .آنچه در اين
داده شده در جدول ذیل هستند كه براي ستاد اهميت راهبردی دارند.
روش مورد نظر است ،شاخصهاي اختصاصي شرح 
جدول  -2شاخصهای ارزیابی عملکرد مراکز رشد در جشنوارة چهارم
رديف

عنوان

امتياز

1

تعداد واحدهاي فناور جذبشده بهوسيلة مركز رشد

هر واحد10 ،

2

ميزان حمايت مالي (مشاورهاي ،خدمات آزمايشگاهي،
خريد رايانه و شرکت در نمایشگاهها) از واحدهاي فناور

هر ده ميليون ريال در سال2 ،

3

تعداد دورههاي آموزشی برگزارشدة مربوط به فناور

هر دوره3 ،

4

ميزان جذب سرماية خارج از مراكز رشد

هر صد ميليون ریال1 ،

6

تعداد شركتهاي نانويي موفق خارجشده از مركز رشد

هر شرکت50 ،

7

میزان فروش هستههای فناور

هر پنجاه ميليون ریال1 ،

برطبق سنوات گذشته ،در جشنوارة چهارم (جشنوارة برترینهای فناوری نانو)  ،ده مرکز رشد ،در ارزیابی شرکت داده شدند که نتایج
رتبهبندی آنها در جدول ذیل ارائه شده است.
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پارامترهای
ارزیابی
عملکرد
تعامل با ستاد نانو

رنگ

پلیمر

تهران

شریف

امیرکبیر

خراسان

علوم پزشکی

یزد

سمنان

مشتری مداری

شاخصهای ارزیابی

گیالن

انتقال و انتشار فناوری

جدول  – 3رتبهبندی مراکز رشد در جشنوارة چهارم

تعداد واحدهای جذبشده

30

40

20

0

10

10

10

0

10

0

میزان حمایت مالی از واحدهای فناور

15

15

15

10

10

10

15

10

10

10

تعداد دورههای آموزشی

15

12

15

42

15

33

0

18

12

12

میزان جذب سرمایة خارج از مرکز

9.5

2.5

0

0

0

0

0

10

0

4

تعداد شرکتهای نانویی موفق خارجشده

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

میزان فروش هستههای فناور

29

16

8

0

0

0

10

10

0

0

تعداد فرمهای تکمیل شده

16

18

14

17

19

15

14

0

0

0

معرفی کارشناس مطلع و تاماالختیار

5

5

5

5

5

5

5

0

0

0

ارائة گزارش عملکرد

0

10

0

0

10

0

0

0

0

0

داشتن برنامهریزی ،نظارت و کنترل در
مدیریت

4

2

4

5

4

3

5

5

3

3

داشتن عوامل اجرایی و اداری مجرب

5

4

4

4

5

4

4

3

3

3

برخورد و رفتار در شأن مشتریان

4

4

4

4

4

3

4

4

3

3

آماده بودن شرایط مناسب خدماتی و
پیشتیبانی

0

0

3

0

4

0

0

5

0

0

92 128.5 132.5

87

86

83

67

65

41

35

جمع امتیاز

جایزة اختصاصیافته به پارک فناوری و مرکز رشد برتر 10 ،سکة بهار آزادی بود که در جشنوارۀ چهارم به مرکز رشد واحدهای
فناور صنایع رنگ تخصیص یافت.
بررسی نتایج ارزیابی مراکز رشد ،نشاندهندة افزایش تعداد مراکز رشد امتیازدهیشده در جشنوارة چهارم در مقایسه با جشنوارههای
قبل است؛ هرچند با توجه به جدول ذیل ،تعداد شرکتهای جذبشده در مراکز رشد در این جشنواره ،نسبت به جشنوارة قبل تغییری
نداشته است؛ البته در این دوره ،شرکتها ،در  10مرکز رشد جذب شدهاند ،ولی در دورة قبل تنها پنج مرکز رشد ،شرکتهای نوپای
فعال در فناورینانو را جذب كرده بودند .مراکز رشد تهران ،رنگ و پلیمر ،مراکز رشدی هستند که در جشنوارة فعلی نسبت به سال
قبل ،واحد بیشتری جذب كردهاند.
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جدول  - 4تعداد شرکتهای جذبشده در مراکز رشد در جشنوارههای نانو
تعداد شرکتهای
جذبشده در مراکز رشد

جشنوارة دوم (سال )86

جشنوارة سوم (سال )87

جشنوارة چهارم (سال )88

5

13

13

از دیگر نکات قابل ذکر در این ارزیابی ،عدم خروج موفق شرکتهای جذبشده ،از مراکز رشد در سالهای قبل است.
سهم امتیاز کسبشده بهوسيلة مراکز رشد در هر یک از شاخصها ،در نمودار ذیل نمایش داده شدهاست؛ اگرچه محدودیتی در
کسب امتیاز عملکرد برای مراکز رشد وجود نداشتهاست ،شاخصهای جذب و فراغت شرکتها و ارائة خدمات ،نسبت چشمگیری از
امتیاز کل را به خود اختصاص ندادهاند؛ عالوهبر این ،با توجه به این شکل ،مشخص است که بسیاری از مراکز در شاخص تعامل با
ستاد ،بسیار ضعیف عمل كردهاند.

نمودار  -3سهم امتیاز کسبشده بهوسيلة مراکز رشد در هر یک از شاخصهای کلی

تعداد شرکتهای جذبشده در مرکز رشد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ،اختالف چشمگیری با مراکز دیگر دارد که نشاندهندة
موفقیت این مرکز رشد در جذب واحدهای نانویی است.
در سال  ،87مرکز رشد رنگ با کسب امتیاز تقریبی دوبرابری نسبت به دومین مرکز رشد ،بهترین عملکرد را در حوزة خدمات
گوناگون به واحدهای فناوری نانویی داشتهاست .دانشگاه امیرکبیر نیز با توجه به شاخصهاي اندازهگیریشده ،بیشترین تعامل را با
ستاد داشته که در نمودار مشاهده میشود .مرکز رشد پلیمر با اختالفي جزئی در ردة بعدی قرار گرفتهاست .مراکز رشد امیرکبیر و یزد
نیز دو مرکزی هستند که واحدهای فناور ،بیشترین رضایت را از آنها داشتهاند.
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برنامة 17
ايجاد سازوكار شناخت دائمي فرصتهاي فناوري ،صنعت و بازار و معرفي
به حوزههاي مرتبط
هدف از اجرای این برنامه ،برآوردن نیازهای اطالعاتی داخل کشور در زمینة فناوری نانو و پایش دایمی فناوریهای جدید نانو
بههدف شناسایی فرصتها است .فعالیتهای انجامشده در این حوزه ،در طرح پایش فناوری و صنعت برای انتشار مطالب مرتبط با
نانو صورت میگیرد؛ فعالیتهاي انجامشده در این بخش عبارتند از:
تهیة گزارشات مختلف و تحلیل آنها در حوزههای صنعتی مختلف؛
ارائة گزارشات مذکور به صنایع و شرکتهای متقاضی.
در سال  ،1387عمدة فعالیتهای صورتگرفته در این برنامه ،به خرید گزارشات و ترجمه و انتشار آنها اختصاص داشت؛ اما در
سال  ،1388باتوجه به تعداد باالي گزارشات آمادهشده در سال قبل ،جهتگیری اصلی فعالیتها به سوی تحلیل اطالعات موجود و
استفاده از آنها در جهت توسعة صنعت و آگاهسازی فعاالن داخلی تمایل پیدا کرد؛ در همین راستا دو گزارش در حوزة دارو و صنایع
غذایی با عناوین زیر تهیه شد:
;The Nanoparticle Drug Delivery Market Report
The Market for Nanotechnology In Food and Drink to 2015.

در حوزة دارو ،گزارش مذکور در اختیار اندیشگاه نانوبهداشت قرار گرفت تا با توجه به ارتباطاتی که با شرکتها و مراکز فعال در
حوزة دارورسانی دارند ،استفادة بهینه از این اطالعات صورت بگیرد .گزارش مربوط به حوزة غذا نیز ترجمه و دراختیار وزارت کشاورزی
قرار داده شد تا از اطالعات آن بهره ببرند؛ همچنین در این سال ،گزارش مربوط به نانوکامپوزیتها که سال قبل ترجمه و منتشر شده
بود ،تجزیه وتحلیل شد .انتظار می رود اطالعاتی که از این تحلیل به دست آمده است ،به جهتگیری شرکتهای فعال در حوزة
کامپوزیتها کمک کرده ،همچنین در راهاندازی مرکز تعالی نانوکامپوزیتها مفید واقع شود.
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برنامة 18
حمايت و برنامهريزي براي بهكارگيري فناوري نانو در صنايع موجود كشور
بر طبق رویکردهای درنظرگرفتهشده در سند راهبردی فناوری نانو براي بهکارگیری فناوری نانو در صنایع موجود کشور ،چندین
فعالیت به شرح ذیل درنظر گرفته شده است:
حمایت ازشناسایی نیازهای صنایع؛
حمایت از برنامههای معرفی کاربرد فناورینانو در صنایع؛
حمایت از بازدید مدیران صنایع از نمایشگاهها؛
معرفی دستاوردهای داخلی فناورینانو به صنایع؛
حمایت از طرحهای امکانسنجی کاربرد فناورینانو در صنعت؛
برپایی فن بازار.
برای رسوخ فناوری نانو به صنعت ،از سال  1387فعالیتهای مذکور در حال اجرا بوده و سعی شده است با شناسایی شرکتهای
فعال در حوزههای مختلف صنعتی و ارزیابی رویکرد آنها نسبت به بهکارگیری فناوری نانو ،اطالعات تخصصی مرتبط با فناوری نانو
به شرکتهای مذکور ارائهشود و درصورتی که شرکتها متقاضی فناوری نانو باشند ،ستاد در مراحل مختلف به کارگیری فناوری نانو،
صنعتی درنظرگرفتهشده عبارتند از:
از شرکتهای متقاضی حمایت ميكند .حوزههای مختلف
ِ
 -1کامپوزیت و پلیمر؛

 -2نساجی؛

 -7خودرو؛

 -8رنگ و رزین؛

 -4لوازم خانگی؛

 -10صنایع شیمیایی؛

 -5پزشکی ،دارویی و مواد بهداشتی؛

 -3کاشی و سرامیک؛

 -6نفت ،گاز و پتروشیمی؛

 -9ساختمان ،عمران و راهسازی؛

تعداد شرکتهای فعال در صنایع مذکور ،شناسایی و وضعیت هر کدام از آنها در حوزة فناوری نانو مشخص شده است .فعالیتهایی
که در سال  1388انجام شده است ،به شرح ذیلند:
جدول  -5فعالیتهای صورتگرفته براي بهكارگيري فناوري نانو در صنايع موجود در سال 1388
حوزههای صنعتی

تعداد شرکتهايی که
اطالعات اولیه به آنها
ارسال و با آنها مذاکره
شده

درصد شرکتهایی که
در حوزة فناوری نانو وارد
شدهاند

تعداد شرکتهاي
متقاضی فناوری نانو

تعداد همکاری اولیه و
معرفی حمایتها

تعداد تعامالت در حد
معرفی فناور

تعداد طرح در حال اجرا یا
منتهي به نتیجة مطلوب

حوزة اصلی فناوریهای
معرفیشده

کامپوزیت و
پلیمر

بیش از 500
شرکت

 8در صد

40

40

15

10

انواع نانوکامپوزیتها

نساجی

بیش از 150
شرکت

 40درصد

56

20

20

10

ضد آب و لک ،ضد حریق،
ضد باکتری و قارچ و
خنککننده

نفت ،گاز
پتروشیمی

بیش از 5شرکت

80درصد

5

5

4

2

انواع نانوکامپوزیتها
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حوزههای صنعتی

تعداد شرکتهايی که
اطالعات اولیه به آنها
ارسال و با آنها مذاکره
شده

درصد شرکتهایی که
در حوزة فناوری نانو وارد
شدهاند

تعداد شرکتهاي
متقاضی فناوری نانو

تعداد همکاری اولیه و
معرفی حمایتها

تعداد تعامالت در حد
معرفی فناور

تعداد طرح در حال اجرا یا
منتهي به نتیجة مطلوب

حوزة اصلی فناوریهای
معرفیشده

خودرو

45

 30درصد

27

15

6

3

رنگ ،کامپوزیت ،روغن،
فیلتر و روکشهای نانویی

کاشی و
سرامیک

50

20درصد

25

10

5

5

روکشهای ضد باکتری و
ضد لک ،لعابهای براق
و ضدخش ،سرامیکهای
مستحکم

لوازم
خانگی

75

 25درصد

17

10

4

4

بدنههای کامپوزیتی،
روکشهای ضد اثر
انگشت ،روکشهای ضد
خوردگی ،الیههای ضد
باکتری و تهویه کنندههای
نانویی

پزشکی،
دارویی
بهداشتی

بیش از  20شرکت

 32درصد

4

4

3

1

نانوداروها و رسانش
هدفمند ،تشخیص بیماری،
مهندسی بافت

رنگ و
رزین

بیش از  15شرکت  100درصد

15

5

4

1

انواع افزورنیهای
عایقکننذه ،ضد لککننده
و ضد باکتری

جدول  -6شرکتهایی که در مرحلة نهایی بهکارگیری فناوری نانو هستند
ردیف

حوزة صنعتی

1

کامپوزیت و پلیمر

شرکتهای فعال براي
بهکارگیری فناوری نانو

بسپار ایساتیس

پویاپلیمر تهران

لوله و اتصاالت پلی اتیلن

پلیمر و پالستیک :مواد اولیة پالستیک و
پی .وی .سی ()PVC

گروه صنعتی وحید

تولید انواع لوله و اتصاالت

آذین خودرو

لوازم و قطعات یدکی  -طراحی /تولید

هیدروفلوم

اچ بی کامپوزیت

تولید انواع لولههای آبرسانی

فایبرگالس :قطعات و مصنوعات

صنایع شیمیایی بوشهر

انوع پلیمر رنگ ساختمانی/صنعتی

ساحل شیمی

انواع کامپوندهای پلیمری

گروه صنعتسازان
پلیمر ایران
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انواع پلیمر
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شرکتهای فعال براي
بهکارگیری فناوری نانو

فعالیت کنونی

واالپوش

تولید انواع پارچه

پاتنجامه

انواع پوشاک

یاس نخ

تولید نخ

فرش ستارة کویر یزد

تولید فرش

پلی اکریل

تولید انوا ع محصوالت و نخ اکریلیک

نفیسنخ

تولید نخ

نساجپایا

تولید روکش صندلی

فرش مشهد

تولید فرش

تهران تکنخ

تولید نخ نایلون

گروه صنعتی گلبافت

تولید انواع منسوجات :تشک ،پتو و..

پتروشیمی اراک

تولید انواع گریدهای پل اولفینی

پتروشیمی تندگویان

تولید انواع گریدهای پلیمری

مهرکام پارس

تولید انواع قطعه

نساجپایا

تولید روکش صندلی خودرو

ساپکو

تولید انواع قطعات خودرو

آذینخودرو

تولید بخشهای موکتی خودرو

بهرانفیلتر

تولید انواع فیلتر روغن و هوا

رینگ خودرو پارس

تولید انواع رینگ

کاشی سینا

تولید انواع کاشی

لعاب ایران

تولید لعاب کاشی

کاشی میبد

تولید انواع کاشی

نيلوفر

تولید انواع کاشی

ریفایران

تولید لعاب کاشی و سرامیک

سپهرالکتریک

تولید لوازم خانگی

خزرپالستیک

تولید محصوالت /مصنوعات پالستیکی

تفلون کویر یزد

تولید ظروف تفلون

پارسخزر

تولید انواع لوازم خانگی
تولید دارو
تولید انواع رنگ

ردیف

حوزة صنعتی

2

نساجی

3

نفت ،گاز ،پتروشیمی

4

خودرو

5

کاشی و سرامیک

6

لوازم خانگی

7

پزشکی ،دارویی بهداشتی

داروسازی خوارزمی

8

رنگ و رزین

ریفایران
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برنامة 19
حمايت از انتقال و جذب فناوري نانو 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 است که بنگاه بتواند فناوری مربوط را به گونهای جذب کند که در آینده بتواند تغییراتی در آن ایجاد نماید
و بسته 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 1388

19ـ1ـ1ـ تهیة طرح تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی فناوری نانو و بررسی طرحهای ارائهشده
در این طرح ،لزوم شناسایی پژوهشهای داخلی دارای قابلیت تبدیل به فناوری ،مورد تأکید قرار گرفته است.
19ـ1ـ2ـ بررسی طرحهای قابل سرمایهگذاری توسط کمیتة تجاریسازی
در این کمیته از پژوهشها براي هدایت آن به سمت توسعة فناوری ،تولید محصولی مبتنی بر فناورینانو و ارائة آن به بازار حمایت
میشود .فعالیتهای این کمیته در بخش سرمایهگذاری ارائه شده است.
19ـ1ـ3ـ شناسایی پژوهشهای داخلی دارای قابلیت تبدیل به فناوری و ایجاد بانک عرضة فناوری
بدین منظور گروه کارشناسی در کارگروهي تشکیل شده است و این گروه درحال شناسایی اینگونه طرحها از میان پایاننامههای
انجام یافته در حوزة فناوری نانو (بررسی پایان نامههای بهاتمام رسیده در دانشگاه شیراز و دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات) و بررسی سوابق و فعالیت افراد متخصص است .تا کنون دو طرح پژوهشی به شرح زیر شناسایی و روي آنها سرمایه گذاری
شدهاست.
طراحی و ساخت دستگاه BET؛
طراحی و ساخت غشاهای نانوساختار براي استفاده در تصفیة آب.
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برنامة 20
حمايت از ايجاد و توسعة نهادهاي واسط در انتقال و انتشار فناوري
هدف از اجرای این برنامه ،حمایت از ایجاد و توسعة نهادهای واسط در انتقال و انتشار فناوری است .همة راهکارها در قالب طرح
حمایت از شرکتها و مؤسسات کارگزار انتقال و انتشار فناوری و به شرح زیر انجام میگیرد:
پشتیبانی اطالعاتی از نهادهای واسط؛
تشویق نهادهای واسط در صورت انعقاد قرارداد انتقال فناوری؛
تشویق نهادهای واسط در صورت ارائة خدمات انتقال و انتشار به بنگاهها.
در سال  ،1388تمام فعالیتهای انجامشده در این برنامه ،در جدول زیر به صورت خالصه آورده شده است.
جدول -7فعالیتهاي صورتگرفته براي حمايت از ايجاد و توسعة نهادهاي واسط
در انتقال و انتشار فناوري در سال 1388
حوزههای صنعتی

تعداد مذاکرات اولیه
با نهادهای واسط

تعداد نهادهای
همکار

تعداد نهادهای غیر
فعال

پتروشیمی ،کامپوزیت و
پلیمر و رنگ

تعداد فناوری
منتقلشده یا در
آستانة انتقال

2

2

1

3

4

2

1

3

نساجی
خودرو

2

2

1

3

کاشی و سرامیک

2

1

0

1

پزشکی ،دارویی،
بهداشتی

1

1

0

1

12

9

3

11

لوازم خانگی

جمع

1

1

0

0

اطالعات مربوط به جدول فوق ،نهادهای کارگزار را که با ستاد نانو قرارداد داشته یا بهصورت غیر رسمی فعالیت میکردهاند ،نشان
میدهد .بدیهی است در مواردی که همکاری بهصورت غیر رسمی انجام میشود ،اشخاص حقیقی با توجه به تخصصی که دارند با
ستاد تعامل میکنند.
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جدول  – 8حوزههای صنعتی و فناوریاي که فناوری به آنها انتقال یافته یا درآستانة انتقال است
ردیف

حوزة صنعتی

1

پتروشیمی ،کامپوزیت و پلیمر
و رنگ

2

نساجی

3

خودرو

4

کاشی و سرامیک

5

پزشکی ،دارویی ،بهداشتی

فناوریهای انتقالیافته یا درآستانة انتقال

جایگزینی پلی پروپیلن گرید  R60با R100

آنتیباکتریال کردن پلی پروپیلن
آنتیباکتریال کردن ABS

جایگزینی الیاف پلیآمیر با کامپاندهای ارزانتر
تولید منسوجات Cool Clean
ضد لک و آب کردن فرشهای ابریشمی

جایگزینی قطعات پلیآمید به کامپوزیتهای نانوکلی پروپیلن
تولید روکشهای ضد کثیفی و آنتیباکتریال در خودرو
جایگزینی لنتهای ترمز معمولی با لنتهای بر پایة فناوری نانو
تولید لعابهای آنتی باکتریال

بهکارگیری نانوذرات اکسید روی در کرمهای ضد آفتاب

به نظر میرسد باتوجه به حمایتهای درنظرگرفتهشده برای نهادهای انتقال و انتشار فناوری ،میبایست تمهیدات الزم برای حمایت
بیشتر نهادها درنظر گرفته شود تا بتوان به نتایج بهتری دست یافت .البته تشکیل گروه متخصص برای شناسایی فناوریها و انتقال
آن به صنایع صاحبنف ِع تحت حمایت کامل دولتی ،میتواند بهعنوان راهکار جدید درنظر گرفته شود.
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برنامة 21
ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي كشور در بهكارگيري فناوري نانو در رفع
نيازها و مشكالت كشور
هدف این برنامه ،ایجاد هماهنگی بین دستگاههای کشور در رفع نیازها و مشکالت کشور با استفاده از فناورینانو است .مکانیزمهای
پیشبینیشده برای تحقق این برنامه عبارت است از:
21ـ1ـ شناسایی نیازها و مشکالت ملی قابل حل توسط فناورینانو؛
21ـ2ـ تقسیم کار بین نهادهای مختلف برای پیگیری رفع نیاز و حل مشکل؛
21ـ3ـ حمایت از توسعه و خرید فناوری داخلی توسط بخشهای دولتی برای حل مشکالت.
همة مراحل فوق ،توسط کمیتة راهبری پروژههای ملی ستاد ،متشکل از مدیر کارگروه توسعة فناوری و تولید و مدیر دبیرخانة ستاد،
معاون پژوهش و توسعه و معاون صنایع دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری و کارشناس مربوط ،هدایت و کنترل میشود.
در این برنامه ،سعی شده فعالیتها تاحدامکان به دستگاههای متولی آنها در کشور واگذار و در غیر این صورت ،به نهادهای دارای
تجربه در این امر سپرده شود .مراحل کار در این برنامه مطابق با بندهای ذیل خواهد بود:
شناسایی معضالت و مشکالت کالن کشور؛
برسی سه معضل در هر دوره و اجرای یک پروژه؛
مشارکت فعال متولی در طول انجام پروژه.
در جدول زیر طرحهای درجریان در سال  1388تشریح شدهاند.
ردیف

عناوین طرحها

1

طرح تأمین آب شرب شهر مالثانی
با استفاده از نانوفیلتراسیون

2

طرح بررسی عملکرد نانوفیلتراسیون
در تصفیة آب تهران (با هدف حذف
آالیندههای مضر از جمله نیترات)

4

تثبیت بیابان با فناوری نانو

3

طرح تولید غشاء نانوفیلتراسیون

بودجة مورد نیاز
(ریال)

تاریخ شروع

تاریخ پایان

12/000/000/000

مهر 1388

مرداد 1389

600/000/000

مهر 1388

شهریور 1390

1/500/000/000

مهر 1388

اسفند 1389

در حال بررسی

 -4-21طرح تأمین آب شرب شهر مالثانی با استفاده از نانوفیلتراسیون

 -1-4-21پیشینة طرح

از سال  ،1386طرح بررسی استفاده از نانوفیلتراسیون برای تصفیۀ آبهای لبشور و آلوده شروع شد .این طرح از مرحلۀ مطالعـاتی
آغـاز شد و پس از دستیابی به نتایج خوب آزمایشگاهی (که توسط مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور انجام شده بود) ،پروژة
«امکـانسـنجی فنـی و اقتـصادی آب رودخانـۀ کارون با استفاده از نانوفیلتراسیون» با ظرفیت  60متر مکعـب در روز ،در دسـتورکـار
قـرارگرفـت؛ ایـن دستگاه ـ که عملیات طراحی و ساخت آن را بخش خصوصی برعهده داشت ـ در شهریور سـال 1387باهمکاری
شرکت «آب و برق منطقهای خوزستان» در محل تصفيهخانة «كوت امير» اهـواز ،نـصب و راهانـدازی شد.
نتایج و مستندات بهدستآمده از عمکرد پنجماهۀ این دستگاه ،نشاندهندۀ توجیهپـذیری فنـی و اقتـصادی اســتفاده از آن در
مقایــسه بــا سیــستمهــای مــشابه مانند اسمز معکوس یا حرارتی ،بــرای تولیــد آب آشــامیدنی مطلــوب از آبهای دارای
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آنالیز مشخص مانند آب رودخانۀ کارون است؛ به همین منظور و باتوجه به نتایج و مستندات طرح نانوفیلتراسیون نیمهصنعتی اهواز و
همچنین نیاز کشور به استفاده از فناوریهای نوین ،ستاد ویژة توسعة فناوری نانو با همکاری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور،
شرکت آب و فاضالب اهواز و مؤسسة توسعة فناوری نخبگان ،به تدوین طرحی راهبـردی برای استفاده و توسعۀ این فناوری در
مقیاس صنعتی اقدام كردند که طرح تأمین آب شرب شهر «مالثانی» (از توابع اهواز) با این روش در دستور کار قرار گرفت .برنامة
ستاد ،ترویج استفاده از فناوری نانو و توسعة آن با هدف تولید ثروت و افزایش کیفیت زندگی و رفاه مردم است.

-2-4-21اهمیت طرح

باتوجه به اینکه در سالهای اخیر كيفيت آب آشاميدني در برخی مناطق از جمله استان خوزستان پايين آمده و اين موضوع
مشكالتي را براي شهروندان اين مناطق به وجود آورده است ،تأمین آب شرب با کیفیت مطلوب و بهداشتی بسیار حائز اهمیت است؛
در این طرح برای اولینبار در کشور ،آب رودخانة کارون در مقیاس صنعتی با استفاده از نانوفیلتراسیون تصفیه شده ،با کیفیتی بسیار
مناسب و کام ً
ال بهداشتی از طریق شبکة جدید آب شرب مشاع توسط شیرهای هوشمند کارتخوان ،بین اهالی محترم شهرستان
مالثانی توزیع میشود .الزم به ذکر است برای مراکز اداری یا پرمصرف ،انشعاب اختصاصی واگذار خواهد شد.

 -3-4-21هزینة اجرای طرح

هزینة اجرای این طرح  12/000/000/000ریال (دوازده میلیارد ریال) است؛
سهم سرمایهگذاری مؤسسة توسعة فناوری نخبگان 7/000/000/000 :ريال (هفت میلیارد ریال)؛
سهم شرکت آب و فاضالب اهواز 5/000/000/000 :ریال (پنج میلیارد ریال).

سوله استقرار دستگاههای نانوفیلتراسیون

ساختمان اداری و آزمایشگاهی
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 -5-21طرح بررسی عملکرد نانوفیلتراسیون در تصفیة آب تهران (با هدف حذف آالیندههای
مضر از جمله نیترات)
 -1-5-21پیشینة طرح

باتوجه 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.

 -2-5-21اهمیت طرح

امروزه روند روبهرشد استفاده از آب در کالنشهرها از جمله تهران ،شبکههای فرسودة موجود ،احتمال نشت فاضالبهای خانگی
و کشاورزی به منابع آب شرب و تأسیسات سنتی فرسوده تصفیة آب بهروشنی قابل مشاهده است .متأسفانه نشت آالیندههای مضر
مانند نیترات و فلزات سنگین به رودخانهها و سفرههای زیرزمینی آب و استفاده نكردن از فناوریهای نوین برای حذف این آالیندهها،
ضرورت استفاده از فناوریهای جدید از جمله فناوری نانو را بهخوبی نمایان میكند .وجود نیترات در آب شرب ،اثرات زیانباری بر
سالمتی جامعه خواهد گذاشت .در صورت مثبت ارزیابیشدن این طرح بهلحاظ فنی و اقتصادی ،از سیستمهای نانوفیلتراسیون در
تصفیهخانههای تهران و دیگرشهرها استفاده خواهد شد.

 -3-5-21هزینة اجرای طرح

براي تسریع در روند طرح و صرفهجویی در هزینهها ،پایلوت  60متر مکعبی نانوفیلتراسیون که در طرح تصفیة آب رودخانة کارون
مورد بهرهبرداری قرار گرفت ،مهرماه جاری به تهران انتقال يافت و پس از انجام تعمیرات و اصالحات الزم ،وارد مدار شد .این دستگاه
هماکنون بر روی چاه شماره  ،7واقع در تصفیهخانة جاللیه تهران (خیابان فاطمی) مستقر است .هزینة انجام این طرح 600/000/000
ریال (ششصد میلیون ریال) است که در آن ،هزینة ساخت دستگاه انتقالدادهشده به تهران لحاظ نشده است.

استقرار پایلوت نانوفیلتراسیون در محل تصفیهخانة جاللیة تهران

 -6-21طرح تولید غشاء نانوفیلتراسیون

 -1-6-21پیشینة طرح

نانوفيلتراسيون فرآيندي است كه در آن از روش فشاري استفاده شده ،ذرات براساس اندازة مولكولي ،جداسازي ميشوند .امروزه،
از نانوفيلتراسيون در مراحل مختلف فرآيند تصفية آب از قبيل كاهش سختي آب ،رنگزدايي و حذف آاليندههاي بیولوژیکی استفاده
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ميشود .در فرآيندهاي صنعتي نيز از نانوفيلتراسيون براي حذف مواد خاصي از قبيل مواد رنگي از آب استفاده ميشود .باتوجه به
کاربردهای وسیع غشاءها از جمله نانوفیلتراسیون ،ساخت این غشاءها تاکنون در مقیاس آزمایشگاهی و در قالب پایاننامههای
تحصیالت تکمیلی صورت گرفته است؛ همچنین برخی از نهادهای دولتی از جمله جهاد دانشگاهی شریف نیز فعالیتهایی را در این
خصوص انجام دادهاند .طرح تولید صنعتی غشاءها بهعنوان یک طرح ملی شناخته میشود.

 -2-6-21اهمیت طرح

نظر به اهمیت موضوع غشاء و انحصاری بودن آن در دست چند کشور محدود و همچنین نیاز گسترده به استفاده از آن در صنایع
کشور ،پروژة حمایت از تولید غشاءهای نانوفیلتراسیون با همکاری بخشهای دانشگاهی و پژوهشی کشور در ستاد توسعة فناوری نانو
درحال پیگیری است.

 -3-6-21هزینة اجرای طرح

هزینة مورد نیاز در فاز اول 600/000/000 ،ریال (ششصد میلیون ریال) است؛
هزینة مورد نیاز در فاز دوم 900/000/000 ،ریال (نهصد میلیون ریال) است.

 -7-21تثبیت بیابان با فناوری نانو

حدود  100میلیون هکتار از حریم کشور ما خشک و نیمهخشک است که حدود  19میلیون هکتار آن جزو مناطقی است که
تحتتأثیر فرسایش بادی قرار دارد 64 .میلیون از این  100میلیون هکتار ،جزو مناطق بحرانی فرسایش بادی است.
یکی از فناوریهایی که برای مقابله با فرسایش بادی
استفاده میشود ،استفاده از «مالچ» است .مالچها بر دو
نوعند :مالچهای نفتی و غیرنفتی .مالچهای نفتی شامل
مالچهای قیری است که درواقع تهماندة برج تقطیر در
پاالیشگاههاست و مالچهای غیر نفتی نیز شامل کاه و
کلش ،سنگفرش ،خاک رس و نظیر اینهاست.
استفاده از مالچ نفتی بهدليل رایگانبودن آن توجیهپذیر
است؛ اما استفاده از آن باعث طرح سؤاالتي درمورد تبعات
زیستمحیطی شده است که آیا این مادة نفتی اثری بر
خاک و آب دارد یا خیر؟
خوشبختانه هماکنون تعدادی از شركتهای داخلی به
دانش فني توليد پلیمرهای پلیالتیس با پاية طبيعي در مقیاس نانو دست يافتهاند .از مزاياي اين نانوذرات ميتوان به موارد ذیل
اشاره کرد:
كاهش هزينههاي حملونقل؛
آلوده نشدن محيط زيست در مقايسه با مالچ نفتي؛
سهولت در كار؛
قيمت مناسب؛
بازتابيده نشدن نور خورشيد به دليل بيرنگي و ايجاد محيطي مناسب براي كشت گياه ( 98درصد اين محلول را
آب تشكيل ميدهد).
فرایند تثبیت خاک توسط این ماده بهصورت عملی در دومین جشنوارة فناوری نانو (آبانماه سال  )1388در معرض دید عموم قرار
گرفت؛ این طرح هماکنون در مرحلة ورود به تست در شرایط واقعی و عملیاتی است و براي اجرای یک طرح پایلوت در اراضی بیابانی
خوزستان در حال رایزنی با ادارة منابع طبیعی خوزستان است.
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برنامة 22
حمايت از سرمايهگذاريهاي خطرپذير در فناورينانو
هدف این برنامه ،حمایت از سرمایهگذاریهای خطرپذیر در حوزة فناورینانو است .در این برنامه ،کارگروه با ایجاد ارتباط با مراکز
سرمایهگذاری ،فرصتهای سرمایهگذاری داخلی را بهصورت دستهبندیشده و همراه با مشوقها و امکانسنجیهای الزم در اختیار
آنان قرار میدهد .راهکارهای پیشبینیشده برای تحقق این برنامه عبارت است از:
مشارکت در ریسک سرمایهگذاری افراد و صندوقهای سرمایهگذاری؛
معرفی فرصتهای سرمایهگذاری؛
22ـ3ـ حمایت از امکانسنجی طرحهای سرمایهگذاری.

جدول  -9طرحهایی که در سال  1388در کمیتة سرمایهگذاری بررسی و حمایت شدهاند
نوع حمایت

تعداد حمایتهای
انجامشده

طرحهای توسعة فناوری

7

انتقال فناوری

1

طرحهای حمایتشده

تولید فیلترهای نیروگاهی

ساخت سیستم نیمهصنعتی تصفیة آب با استفاده از
نانو فیلتراسیون و نانو فوتوکاتالیست
تدوین استانداردهای نانو کامپوزیتی

ایجاد دانش فنی و ساخت داخلی قابل رقابت با
مشابه خارجی دستگاه GC-GC

ایجاد دانش فنی و ساخت داخلی قابل رقابت با
مشابه خارجی دستگاه موزبائر

حذف آالیندههای نیترات آب شرب شهر تهران با
استفاده از نانو فیلتراسیون
تولید رنگ ترافیکی بر پایة نانو مواد
تولید نخ نایلون آنتی باکتریال
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نهادهای سرمایه گذار در فناوری نانو با مشارکت ستاد نانو در حوزههای دیگر نیز از طرحها و پروژههای شرکت های فناوری نانو
در سال  88حمایت کرده اند که در ذیل به عمده طرح های مؤسسة توسعة فناوری نخبگان و صندوق مالی توسعة تکنولوژی ایران
اشاره می شود.
جدول حوزه طرحها و پژوههاي حمايتشده
ردیف

نام شرکت

حوزه طرح

نهاد سرمایه گذار مشارکتکننده

1

اکسیر نانو آسیا

داروی لیپوزیمی

مؤسسة توسعة فناوری نخبگان

2

نانو پاالیش آب لیان

تصفیه آب

مؤسسة توسعة فناوری نخبگان

3

نانو ذرات پاال معدن

معدن

مؤسسة توسعة فناوری نخبگان

4

نانو ژاو دارو

دارویی

مؤسسة توسعة فناوری نخبگان

5

فناوران نانو سینا

دارویی

مؤسسة توسعة فناوری نخبگان

6

شرکت فناوران نانو مقیاس

فیلتر هوا نانویی خودرو

صندوق مالی توسعة تکنولوژی ایران

7

حسگرسازان آسیا

میکروسکپ روبشی

صندوق مالی توسعة تکنولوژی ایران

8

نانو فناوری ذرات

نانو زئولیت در صنایع بستهبندی
محصوالت کشاورزی وغذایی

صندوق مالی توسعة تکنولوژی ایران

9

پیشگامان فناوری آسیا

رنگ های نانویی با کیفیت باال

صندوق مالی توسعة تکنولوژی ایران

فصل پنجم

توليد و بازار

تولید و بازار
هدف این سرفصل ،ایجاد حداکثر همافزایی بین بنگاههای فناوری نانو کشور است تا به اهدافی مانند نام و نشان تجاری (برند)
مشترک ،فعالیتهای تحقیق و توسعة مشترک ،بازرگانی و سرمایهگذاری مشترک دست یابند؛ در این مسير ،ارائة اطالعات کسب
وکاری ،ایجاد امکانات و تسهیل دسترسیها ،در اولویت برنامههای این سرفصل قرار دارد.
موضوع و عنوان برنامههای سرفصل تولید و بازار
شمارة
برنامه

موضوع برنامه

عنوان برنامه

23

مديريت شبكه شركتها

تقويت شبكه شركتهاي فناورينانو

24

گسترش بازار

حمايت از كسب و گسترش بازار بنگاههاي فناوري نانو

25
26

تقويت توانمندي مديريت كسب و كار حمايت از آموزش ،جذب و ارتقاي نيروي انساني بنگاههاي فناوري نانو كشور
تسهيالت مالي و اعتباري

كمك به جذب تسهيالت مالي و اعتباري توسط بنگاهها

براي ارائة اطالعات الزم کسبوکاری به بنگاهها و سرمایهگذاران ،مواردی مانند اطالعرساني آخرین وضعیت شركتهاي فناوری
نانو ایران ،اطالعات كسبوكاري فناوری و بازار نانو ،راهکارهای کاربست نانو براي ارتقاء صنایع و رفع نیازها و مشکالت آنها ،بانک
اطالعاتی سرمایهگذاران و منابع انسانی متخصص فناوری و بازار نانو ،ارائة فرصتهاي كسبوكاری ،ارائة اطالعات مورد نیاز ایجاد
کسبوکار (مانند اطالعات تأمین منابع مالی ،مشاوره و  )...در اولویت قرار دارد.
در حال حاضر بیش از  20شرکت تولیدکنندة انبوه محصوالت نانویی در ایران مشغول به فعاليت هستند كه تعدادی از آنها تولیدکنندة
نانوموادهای مختلفی مانند ذرات نانونقره ،نانوکربن ،نانواکسیدروی ،نانواکسید تیتانیوم ،نانومس و نانوالماس هستند؛ همچنین ارائة
نانوکامپوزیتها و محصوالت ارتقاءیافته با فناوری نانو مانند مکمل بنزین براي کاهش مصرف سوخت ،مکمل روغن براي بهینهسازی
سیستم روغنکاری موتور و مواد افزایندة دوام زیرساختهای راهسازی ،از محصوالت شرکتهای ایرانی است .تولید تجهیزات
آزمایشگاهی مانند میکروسکوپ الکترونی ( )STMنیز توسط شرکتهای ایرانی انجام شدهاست.
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برنامة 23
تقويت شبكة شركتهاي فناورينانو
 -1-23تعامل با دستگاههاي دولتي براي ارائة تسهيالت به بنگاهها

باتوجه به نقش دولت در فراهم کردن زيرساختهای توسعة کسبوکارهای فناور ،در سال  1388شبکه با بخشهای مختلف
دولت براي ارائة خدمات به بنگاهها تعامل داشت .وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،سازمان توسعة تجارت و وزارت صنایع،
مجموعههای اصلی مخاطب شبکه بودند.

 -2-23تعامل با پاركهاي فناوري و شهركهاي صنعتی

در پنجمین جشنوارة فنآفرینی شیخ بهایی ،شبکه با همکاری شهرک علمی تحقيقاتی اصفهان به ارزیابی طرحهای نانويی در
جشنواره پرداخت؛ در این جشنواره سه طرح نانویی بهعنوان طرح های برتر انتخاب شدند و مبلغ 100میلیون ريال از شرکتهای
منتخب حمایت شد.

 -3-23ايجاد و تقويت نهادهاي خصوصي براي ارائة خدمات به بنگاههاي شبكه

هدف اين برنامه ،کاهش ريسک شرکتهای کارگزاری در فعاليتهای اولية آنها برای ارائة خدمات به بنگاههای فناور نانو است.
فعاليتهای شبکه در سال  1388در اين زمينه عبارتند از:
قرارداد همکاری با شرکتهاي مشاوره مديريت براي توانمندسازی بنگاهها؛
قرارداد مشاوره با شرکتهاي مشاوره براي ارائة مشاوره مالی و حقوقی به بنگاهها.

 -4-23اطالعرساني ازطريق سايت شبكه

هدف سایت ،ارائة اطالعات ،اخبار و خدمات مورد نیاز شرکتهای فعال در حوزة فناوری نانو برای مخاطبان است .شرح خدمات
سايت شبکة شرکتهای فناورینانو در سال  88به شرح زیر است:
 -1-4-23تکمیل اطالعات شرکتها ،دریافت آخرین وضعیت و اخبار و بهروزرسانی آنها در سایت که شامل مواردی
مانند محصوالت ،مشخصات محصوالت ،چگونگی سفارش ،همکاران شرکتها ،حوزههای کاری آینده ،نیازهای شرکتها
(مانند نیاز به نیروی انسانی یا سرمایهگذاری یا نمایندگی) ،فناوری قابل فروش ،آخرین وضعیت مشتریان و موارد مرتبط
دیگر است؛
 -2-4-23ارائة آییننامههای چگونگی حمایتهای مادی و معنوی شبکة شرکتها از شرکتها و بارگذاری اطالعات
مورد نظر در سایت؛
 -3-4-23تهيه و انتشار ماهنامه با حداقل  30خبر (خارجی یا داخلی) در حوزة کسبوکارهای مرتبط با فناوري نانو که
عناوين بعضي از آنها به شرح زير است:
اخبار و رویدادهای کسبوکاری نانو کشور ،مانند آخرین وضعیت کسبوکارها و محصوالت و فناوریهای مرتبط؛
گزارش جلسات و بازدیدهای مرتبط؛
اخبار پارک های علمی و فناوری یا مراکز رشد؛
اخبار تحلیلی.
 -4 -4-23تهیة محتوا برای بخش مقاالت و ساير بخشها :مقالههای تحلیلی درمورد وضعیت کسبوکار فناورینانو در
داخل کشور به متخصصان داخلی سفارش داده یا با فراخوان تهیه میشود.
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 -5-23تعامل با شرکتها

برای شناخت بنگاهها ،نيازها و چالشهای آنها و ارائة خدمات به شرکتها ،بخش مهمی از فعاليتهای شبکه در سال  1388به
برقراری تعامل مؤثر با شرکتها اختصاص یافت .فعاليتهای انجامشده در اين جهت عبارتند از:
 -1-5-23برگزاری بيش از  40جلسه با مديران شرکتها در محل ستاد يا شرکتها؛
 -2-5-23بيش از 50مورد مکاتبه با شرکتها در موارد مختلف مانند:
اعالمِنظر شبکه در مورد تصميمات و رفتارهای شرکت؛
دعوت از شرکتها برای انجام فعاليتهای مختلف موردِنظر شبکه؛
اطالعرسانی به شرکتها در موارد مختلف؛
و . ...
از اصلیترين نتايج خروجی تعامالت با شرکتها ،شناخت چالشهای شرکتهای فناور نانوست که در سياستگذاریهای آتی ستاد،
بسيار حائز اهميت خواهد بود.

 -6-23فعاليتهای نظری و مطالعاتی

در اين فعاليتها ،در سال  ، 88بيش از  100مقالة مرتبط با حوزة کسبوکار فناورینانو ،بررسی و نتايج بهصورت محدود منتشر
شده است .ارسال خالصة مقاالت به بعضی از مديران ،قراردادن آنها در سايت شبکة شرکتها و سايت مديريت فناورینانو ،از جمله
فعاليتهای شبکه در اين حوزه بوده است.
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برنامة 24
حمايت از كسب و گسترش بازار بنگاههاي فناوري نانو
 -1-24حمايت از شرکتها در نمايشگاههای داخلی

حمايت از شرکتها برای حضور در نمايشگاههای مختلف داخلی ،مانند نمايشگاه توانمنديهای ملی نانو و نمايشگاههای داخلی
ديگر ،بسته به موضوع فعاليت شرکتها ،انجام شده است .اين حمايت شامل حمايتهای مادی مانند کمک به تأمين هزينهها و نيز
حمايتهای غيرمادی ،مانند انجام مکاتبات مورد نياز شرکتها بوده است.

 -2-24حمايت از شرکت در نمايشگاههای خارجی

اهداف حضور شبکة شركتها در نمايشگاههای بينالمللی به شرح زير است:
اعالم موجودیت ایران در حوزة فناوری نانو؛
ارائة توانمندیهای شرکتهای ایرانی به بازدیدکنندگان؛
آموزش شرکتهای ایرانی درحین کار ،براي آموختن چگونگی حضور مؤثر در وقایع کسبوکاری بینالمللي؛
برقراري ارتباط با متخصصان نانو بازدیدکننده و ايجاد عالقه و همكاري؛
اطالع از آخرین وضعیت کسبوکارهای حاضر در نمایشگاه و دستاوردهاي آنها.
حمايت از شرکتها برای حضور در نمايشگاههای بينالمللی ،مطابق طرح ارائة اعتبارات هدفمند شبکه صورت میگيرد.
نمایشگاههای بینالمللیاي که ایران در آنها حضور داشته ،به شرح زیر است:
تاریخ نمایشگاه

کشور

نام نمایشگاه

نمايشگاه فناوری  13تا  15آذرماه
1388
نانو روسيه
نمايشگاه فناوری  28تا  30بهمن
1388
نانو ژاپن

هزينههای
تعداد
تعداد کشورهای
متراژ غرفة
مستقیم ستاد
شرکتهای
شرکتکننده در
ایران (متر مربع)
(ميليون تومان)
ایرانی غرفهدار
حوزة نانو

روسیه

5

6

30

35

ژاپن

22

5

72

32
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برنامة 25

حمايت از آموزش ،جذب و ارتقاي نيروي انساني بنگاههاي فناوري نانو كشور
يکی از مهمترين اهداف حمايت از شرکتها برای حضور در نمايشگاهها و نشستها ،تقويت توانمنديهای مديريتی و کسبوکاری
آنهاست .طرح ارائة اعتبارات هدفمند شبکه ،براي حمايت از مشاورة شرکتها ،اهميت زيادی قائل شده است و تا سقف  80درصد
هزينههای شرکت را تأمين میکند.

 -1-25برگزاری دورههای آموزشی

مخاطبان دورههای آموزشی ،مديران شرکتهای فعال در حوزة فناوری نانو هستند .دورههای برگزارشده در سال  88به شرح زير
است:
نشست ارائة تجارب ،نوآوریها و روشهای توسعة بازار شرکت راک شيمی ()88/4/11؛
نشست مرور قانون تجارت (.)88/7/20
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برنامة 26
كمك به جذب تسهيالت مالي و اعتباري توسط بنگاهها
 -1-26حمايتهای کارگروه از شرکتهای فعال در حوزة نانو

حمایتهای شبکه ،شامل دو دسته حمایتهای مالی و غیر مالی است .حمایتهای
غیرمالی شامل مواردی مانند کمک به هدایت بنگاهها و حل مشکالت و چالشهای
شرکتها به طرق مختلف ،مشاورههای متعدد ،معرفی شرکت به مراکز دولتی یا
خصوصی ،اطالعرسانی از طریق سایت و دیگر کانالهای ستاد و کمکهای مختلف
دیگر مورد نیاز بنگاه است .حمایتهای مالی شبکة شرکتها در سال  1388شامل
موارد زیر است:

 -1-1 -26طرح ارائة اعتبارات هدفمند شبکه به شرکتهای فعال
در حوزه نانو

در این طرح ،مبلغ مشخصی بهعنوان اعتبار هدفمند ،برای شرکتهای تولیدکننده،
برای یک سال تعیین میشود و حمایتهای کارگروه از هر شرکت در قالب اعتبار
ت در پایان سال ،نحوه و میزان استفاده از اعتبار خود و نتایج و موفقیتهایی
تعیینشده انجام خواهد شد .وضعیت عملکرد هر شرک 
که کسب كرده ،در چگونگی تعامل کارگروه با شرکت و درصورت فراهمشدن شرایط ،کمک دوباره به شرکت ،تأثیرگذار خواهد بود.
شرکتهای مشمول اين طرح عبارتند از شرکتهای سرمايهگذار فعال و شرکتهایی که توان تولید انبوه یا سفارشی محصول یا
خدمات مبتنی بر نانو را داشته باشند.

 -2-1-26بستة حمایتی شبکة شرکتهای فناورینانو از تحقیق و توسعة صنعتی شرکتها

اهداف اين طرح ،توسعة هوشمندانة فناوری و تعمیق آن در بنگاهها ،استفادة بهینة بنگاهها از توان مراکز تحقیق و توسعه و
دانشگاهها و جهتگیری بهینة منابع کشور (نیروی انسانی ،تجهیزات ،منابع مالی و )...براي توسعة فناوری بنگاهها است .ویژگیهای
بنگاههایی که حمایت میشوند عبارتند از:
شرکت فعال صنعتی باشد (بنگاه نانویی یا غیرنانویی)؛
شرکت ایرانی باشد یا سهام ممتاز شرکت ،متعلق به اتباع ایرانی باشد؛
صالحیتهای عمومی ورود به حوزة فناورینانو را داشته باشد؛
برنامة مدونی برای حضور در عرصة فناورینانو داشته باشد؛
تحقیق و توسعة مورد نظر ،در حوزة فناورینانو باشد.

 -3-1-26مشارکت ،ارائة تسهیالت و سرمایهگذاری خطرپذیر

حمایتهای این بخش از طریق کارگزاران همکار ستاد (مؤسسة توسعة فناوری نخبگان ،صندوق مالی توسعة تکنولوژی ایران) ارائه
ميشود و هر شرکت به شرطی میتواند از این تسهیالت بهرهمند شود که بعد از معرفی به کارگزار ،بتواند شرایط مورد نظر کارگزار
را فراهم كند.
توضيح مشروح هر يک از حمايتها در وبگاه شبکه به نشانی  www.inbn.irقابل دسترسی است.

 -2-26حمايتهای مالی اختصاصیافته به شرکتها

فهرست کمکهای اعتباری هدفمند مصوب شبکه در سال  1388به شرح زير است:

110

گزارش عملکرد اجرای «سند راهبرد آینده»در سال 1388

رديف

شرکت

2

نرمين شيمی

1

مصوب (میلیون ریال)

پرداختی (ميليون ريال)

250

50

نانوپارس زايندهرود

150

3

نانو پاک پرشيا

250

5

بسپار نانو بن

4

6

7

پيشگامان نانو آريا

250

نانوپارس اسپادانا

250

نانو سيستم پارس

جمع

150
225
150
80

250

250
50

250

955

1650

 -3-26حمایت معاونت علمی و فناوری از شرکتهای فناوری نانو:

در سال  ،1388معاونت علمی و فناوری ،از شركتهاي دانشبنيان با هدف گسترش توليد و ارائة محصول به بازارهاي داخلي و
خارجي حمایت کرد؛ این حمایتها به صورت وامهای بدون بهرة دوساله اعطا شده است.
فهرست کمکهای اعطاشده به شرکتها در سال  1388به شرح جدول زیر است:
رديف

نهاد مورد حمايت

2

1

پيشگامان فناوري نانو

توليد رنگ گرافيكي

1000

فناوري نانوساختار آسيا

توليد دستگاه نانو الياف

500

نانو پارس اسپادانا

توليد مواد نانو

1000

3

پوششهاي نانوساختار

5

پارساپليمر شريف

4

موضوع

سقف حمايت (ميليون ريال)

6

نانو فناوري ذرات (نافذ)

دستگاه تصفية هوا

توليد مواد نانو كامپزيت
بستهبندي محصوالت
كشاورزي

500

1000
1000

7

مركز پژوهش متالورژي رازي

ارائة خدمات آزمايشگاهي

1500

9

تهران زرنخ

توليد نخهاي ضد باكتري

1000

8

طمع و عطر ماگنوليا

10

نانو سينا

12

حسگرسازان آسيا

11

اسپري زعفران

كيت تشخيص سرطان سينه

1500

دستگاههاي EPCVD

1000

پيامآوران نانو فناوري فردانگر

دستگاه نانو پودرهاي فلزي

13

كربنصنعت سمنان

توليد كربن فعال

14

صدور احرار شرق

15

زيستپژوهان ملل
جمع کل

500

تجاريسازي نانو كود كالت
آهن
توليد مواد زئوليتي براي
بستهبندي و حفاظت از ميوه

1000

1000
1500
500
14500
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کریدور خدمات فناوری تا بازار

فرآيند «خلق ايده تا عرضۀ فناوري به بازار» نيازمند فراهم بودن زيرساختهايي است كه از آن جمله ميتوان به ارزیابی قابلیت
تجاریسازی طرحها ،خدمات حقوقي ،ارزشگذاری فناوریها و یافتههای پژوهشی ،بهرهمندی از خدمات مشاورهاي براي توسعۀ
فناوری ،نهادهای سرمایهگذاری ،همچنین بازاريابي ایدهها و تولیدات جدید اشاره كرد؛ البته به علت پيچيدگی و تخصصي شدن
فضای كسب و كار جهانی ،شركتهاي امروزي نميتوانند بهتنهايي در تمامی این زمينهها موفق عمل كنند؛ از اين رو گسترش مراكز
خدماتي فعال در زمینة ارائة خدمات و مشاورههاي تخصصي ،از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ در این مسير ،ایجاد ساختاري باعنوان
«کریدور خدمات فناوري تا بازار» در دستور کار ستاد ویژۀ توسعۀ فناوری نانو قرار گرفتهاست؛ اين كريدور مجموعهاي است متشکل از
شرکتهاي خدماتي و نهادهاي پشتيبان در زمينۀ ارائۀ خدمات توسعۀ فناوري که حلقههاي چرخۀ توسعۀ فناوري را به يکديگر متصل
ميكنند .بهطور كلي اهداف تشكيل اين مجموعه به قرار زير است:
فراهم نمودن زيرساختهاي الزم براي تجاریسازی طرحها و تكميل حلقۀ «خلق ايده تا عرضۀ فناوري به بازار»؛

تسهیل در ارائۀ خدمات توسعۀ فناوري به شرکتهای دانشبنیان در یک مجموعۀ متمرکز؛
گسترش مراكز خدماتي فعال در زمینۀ ارائۀ خدمات و مشاورههاي تخصصي؛

افزایش تعامالت شرکتهای خدمات توسعۀ فناوری و همافزایی بین آنها؛

فراهم كردن امكان اعمال مديريت صحیح بر فعاليتهاي پژوهشي و فناوري ،همچنين روند تجاريسازي فناوري نانو
در كشور؛
امکان دسترسي نرمافزاري و شبکهاي به خدمات و پشتيباني شرکتهاي خدمات توسعۀ فناوري؛

كاهش زمان رسيدن به دستاوردهاي مطلوب تجاري در بخشهاي مختلف مرتبط با فناوري نانو.
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مدل فرآيندي کریدور خدمات فناوری تا بازار

هدف هر تحقیق و پژوهش ،رسیدن به پاسخ یک سؤال ،حل یک معضل ،کسب دانش تبدیل یک ایده یا نوآوری به محصول
است .متأسفانه ناكارآمدي نظام اقتصادي كه حلقههاي مفقود در زنجير « ايده تا بازار» از نتايج آن است ،به بياستفاده ماندن
نتايج تحقيقات و ضعف تجاريسازي دستاوردهاي تحقيق و توسعه در كشور منتهي شده است؛ همچنين نبود يك الگوي قطعي
و بالمنازع در زمينۀ تجاريسازي دستاوردهاي پژوهشي در كشور ،يكي ديگر از معضالت تحقق اين هدف بهشمار ميآيد
كه ستاد ويژۀ توسعۀ فناوري نانو را بر آن داشت تا براساس تجربيات چندينسالۀ خود ،به طراحي مدلي براي تجاريسازي
فناوريها و محصوالت نانويي موجود در كشور اقدام كند؛ در اين مدل سعي شده تا با ايجاد حلقههاي واسط در زنجيرۀ ايده تا
بازار و بهويژه ايجاد و توسعۀ مراكز و شركتهاي فعال در حوزۀ خدمات توسعۀ فناوري ،زيرساختهاي الزم براي تجاريسازي
محصوالت دانشبنيان فراهم آيد؛ اين مدل -كه با توجه به نياز شركتهاي دانشبنيان و الگوهاي حمايتي ستاد از آنها طراحي
شدهاست -تجاريسازي و توسعۀ يك محصول دانشبنيان را بر اساس يك مدل رشد پلكاني مورد توجه قرار ميدهد؛ بدين
معني كه يك فناوري بايد پيشنيازهاي الزم براي ورود به بازار را كام ً
ال پشت سر بگذارد؛ چراكه براي يك فناوري ،امكان ورود
به مرحلة بعدي بدون گذراندن هريك از اين پيشنيازها وجود ندارد« .كريدور خدمات فناوري تا بازار» به عنوان بازوي اجرايي
ستاد ويژۀ توسعۀ فناوري نانو ،مسئوليت مديريت و نظارت بر اين فرآيند را برعهده خواهد داشت؛ به همين سبب گردش كار
«كريدور خدمات فناوري تا بازار» بر اساس مدل زير طراحي شدهاست.
ﭘﻠﻜﺎ� ﺗﺠﺎ��ﺳﺎ��
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺪ���
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ��� ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮ

ﺧﺮ�� /

)(VCI

ﻓﺮ�� ﺗﺠﺎ��

ﺑﺬ� )(seed

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬ��� C
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬ��� B

ﭘﻴﺶ ﺑﺬ� )(preseed

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬ��� A
ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

ﺗﺤ�ﻘ�ﻴ�ﻘ�ﺎ�

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺠﺎ��
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ

ﻓﺎ� ﻓﻨﺎ���
ﻓﺎ� ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ�

رشد و توسعۀ پلكاني يك فناوري در روند تكميل حلقۀ «ايده تا بازار»
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شرح وظايف واحدهاي «كريدور خدمات فناوري تا بازار»:

در نمودار زير واحدهاي خدماتي مورد نياز براي راهاندازي كريدور ،نمايش داده شده است.
 -1ﻧﺎﻧﻮﻣﻘﻴﺎ�

 ���� -16ﺑﻪ ﺑﺎ���ﻫﺎ� ﺟﻬﺎﻧﻲ

 -2ﺳﻄﺢ ﻓﻨﺎ���

 -15ﺣﻘﻮﻗﻲ � �����

 -3ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎ��

 -14ﺑﺎ���ﻳﺎﺑﻲ

 -4ﺛﺒﺖ �ﺧﺘﺮ��

 -13ﺗﺴﻬﻴﻼ�

� -5ﺻﺪ ﻓﻨﺎ���

 -12ﻣﺸﺎ��� ﺗﻮﻟﻴﺪ

� -6ﻧﺘﻘﺎ� ﻓﻨﺎ���

 -11ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ��� ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮ

 -7ﺻﻨﺪ�� ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻓﻨﺎ���

� -10ﺳﺘﺎﻧﺪ��� � ﻣﺠﻮ�

� -8ﺻﺪ ﺑﺎ���

 -9ﻃﺮ� ﺗﺠﺎ��

 .1واحد بررسي مقياس مواد و محصوالت نانو

اين واحد براي حصول اطمينان از نانوييبودن مقياس محصوالت /فناوري ارائهشده به كريدور ،انجام وظايف زير را برعهده خواهد
گرفت:
بررسی مقياس مواد و محصوالت ،و نظارت بر اثبات مقیاس آنها؛
صدور و اعطاي تأييديۀ نانومقياس به محصوالت /فناوري تأييدشده.

 .2واحد ارزيابي سطح فناوري()TRL

اين واحد براساس يك مدل بوميسازيشده ،وضعيت يك فناوري براي توليد محصول و ورود آن به بازار را ارزيابي و بررسي
ميكند كه اين ارزيابي عالوهبر سطح يك فناوري و بستههاي حمايتي ستاد ويژۀ توسعۀ فناوري نانو از شركتهاي نانويي ،ابعاد
ديگري از بلوغ يك فناوري ،نظير مشتری ،مستندسازی برنامهای ،همچنين بلوغ ساختار تولیدي موجود برای توسعۀ فناوری جدید را
دربرميگيرد .تعيين وضعيت اولية شركت يا فناوري و محل ورود آن به كريدور ،بررسي تأييديهها و استانداردهاي اخذشده و همچنين
تعيين استانداردهاي مورد نياز يك فناوري /محصول براي تجاريسازي ،از ساير وظايف اين واحد است.

 .3مستندسازي فناوري

يافتهها و دستاوردهاي پژوهشي تا زماني که به صورت مکتوب و مستند ارائه نشده و فقط در ذهن خالق يا صاحب آن قرار داشته
باشند ،فاقد ارزش تجاري هستند؛ چراکه نميتوان آنها را بهسهولت به ديگران منتقل يا بهطور رسمي خريدوفروش کرد .به گردآوري
و تدوين همة اطالعات مربوط به اجزاي مختلف يک فناوري که امکان بهرهبرداري از آن را براي ديگران هم فراهم ميسازد،
«مستندسازي فناوري» ميگويند كه براي رشد و توسعۀ شرکتهاي دانشبنيان اهميت خاصي دارد؛ بدين منظور در «کريدور خدمات
فناوري تا بازار» ،خدمات مستندسازي فناوري به شرکتهاي متقاضي ارائه خواهد شد.
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 .4واحد ثبت اختراع

اين واحد با توجه به اهميت حقوق مالكيت فكري و معنوي در مسير توسعۀ فناوري در كشور ،وظيفة ثبت اختراع در مراجع ذيصالح
داخل و خارج ،ارائة خدمات مشاورهاي درزمينة ثبت اختراع و همچنين تنظيم قراردادهاي انتقال فناوري ازمنظر حقوقي و مالكيت
فكري را بر عهده خواهد داشت.

 .5واحد رصد فناوري

اين واحد از طريق انجام مطالعات تخصصي ،رصد فناوريهاي داخلي و خارجي و تبيين جايگاه يك فناوري در دنيا ،درصدد است تا
آورد و به متقاضيان مختلف،
زمينههاي الزم را براي تشخيص درست و بهموقع صنعت در انتخاب فناوريهاي داخلي و خارجي فراهم َ
نظير سرمايهگذاران ،کارآفرينان و شرکتهاي خصوصي ارائه كند.

 .6انتقال فناوري

شرکتهای مختلف براي بقا در بازار رقابتی و بهبود و نوسازي محصوالت و فرايندهای خود ،ناگزیر به مدنظر قراردادن فعاليتهاي
توسعة فناوري هستند؛ ازاینرو تقاضا براي فناوريهاي جديد و نوآوريها رو به افزايش است؛ در این مسير ،انتقال فناوری ،مقولهای
اساسی در ارتقای سطح فناوری شرکتها و کسب مزیت رقابتی پایدار به شمار میآید .با توجه به اهمیت موضوع ،انتقال فناوری نانو
به صنایع متقاضی ،از خدمات اساسی «کریدور خدمات فناوري تا بازار» به شمار میآید.

 .7صندوق ضمانت فناوري

انتقال و جابهجايي همة عوامل و عناصر مرتبط با فناوري از انتقالدهنده به گيرنده ،مستلزم ايجاد و توسعة زيرساختهاي الزم
انتقال فناوري در حوزههاي مختلف است .تاكنون نبود اين زيرساختها سبب شده است تا فرايند انتقال فناوري در كشور با چالشهاي
متعددي روبهرو شود .در مسير ايجاد تضمين مناسب بين صاحبان و متقاضيان فناوري و همچنين تضمين انتقال دانش فني به
گيرندة فناوري ،صندوقي باعنوان « صندوق ضمانت فناوري» در «كريدور خدمات فناوري تا بازار» مستقر خواهد شد؛ همچنين براي
گسترش بازار محصوالت دانشبنيان و حمايت از توليدكنندگان اين محصوالت ،اين صندوق با سازوكار مشخصي ،تضمين پيشخريد
محصوالت دانشبنيان را برعهده خواهد گرفت.

 .8واحد رصد بازار

راهاندازی کسبوکار در حوزۀ یک محصول جدید ،نیازمند ارزيابي و پيشبيني صحیح وضعیت بازار موجود و آیندۀ آن محصول
است؛ در اين زمينه ،رصد بازار شامل بررسي و تعيين بازار /بازارهاي هدف بالقوه /بالفعل براي فناوري /محصول موردنظر و همچنين
بررسي و تعيين وضعيت توليد و مصرف جهاني محصول در بازارهاي هدف در پروژهها و طرحهاي صنعتي و خدماتي دانشبنيان ،یکی
از کارکردهای مهم «کریدور خدمات فناوری تا بازار» است.

 .9واحد تهية طرح تجاري

فرايند راهاندازی يك کسبوکار جدید و تأمين مالي آن و همچنين ارزشگذاري و فروش يك محصول يا فناوري جديد ،نيازمند
تهية يك طرح تجاري جامع است كه اموري مانند تخصيص منابع ،تمركز بر روي نقاط كليدي ،كسب آمادگي براي برخورد با تهديدها
و بهرهبرداري از فرصتها را مورد بررسي قرار دهد .با توجه به ماهيت پروژهها و طرحهاي دانشبنيان ،اين واحد ،ارزيابي طرح تجاري
و کسبوکار ارائهشده از سوي متقاضيان و همچنين تدوين طرح تجاري و کسبوکار براي طرحهاي دانشبنيان نانويي را برعهده
خواهد داشت.

 .10واحد اخذ مجوزها و استانداردهاي الزم

شركتهاي دانشبنيان براي عرضۀ محصوالت خود به بازار نيازمند اخذ مجوزها و استانداردهاي مختلفي هستند .در اين زمينه،
اين واحد وظايف ذيل را بر عهده دارد:
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ارائة خدمات مشاورهاي به متقاضيان براي اخذ استانداردها و مجوزهاي مورد نياز؛
اخذ استانداردها و مجوزهاي مورد نياز براي ورود فناوري /محصول به بازار؛
كمك به شركتهاي متقاضي براي دريافت مجوزهاي الزم و حمايت از آنها در طي فرآيند كسب مجوز.

 .11مشارکت حقوقی يا سرمايهگذاري خطرپذير()V.C

در «کریدور خدمات فناوری تا بازار» واحدهايي براي ارائۀ خدمات مشارکت حقوقی يا سرمايهگذاري خطرپذير به پروژهها و طرحهاي
صنعتي و خدماتي در نظر گرفته شده است كه با رويكرد سرمايهگذاري خطرپذير ،به تأمين مالي طرحهاي دانشبنيان ميپردازند.

 .12واحد خدمات مشاوره توليد

شركتهاي دانشبنيان براي توليد انبوه يا افزايش مقياس توليد و همچنين بهبود كيفيت و بازار محصول خود ،نيازمند مشاورههاي
مختلفي در حوزة توليد هستند .در «کریدور خدمات فناوری تا بازار» اين خدمات به شرح زير به متقاضيان ارائه خواهد شد:
ارائة خدمات مشاورهاي در زمينة توسعه و توليد انبوه محصوالت مبتني بر فناوري؛
ارائة خدمات مشاورهاي در زمينة برونسپاري توليد؛
ارائة خدمات مشاورهاي در زمينة توسعة منابع انساني و همچنين اصالح ساختار سازماني شركتها؛
ارائة خدمات مشاورهاي در زمينة حل مشكالت خط توليد شركتهاي دانشبنيان؛
ارائة راهكارهاي الزم براي بهبود فني محصول يا فناوري؛
ارائة خدمات مشاورهاي به شركتهاي توليدي در زمينة طراحي صنعتي ،بستهبندي ،تبليغات و همچنين روش ارائة
محصول به بازار.

 .13واحد ارائة تسهيالت

يکي از مهمترين الزامات تکميل حلقۀ ايده تا عرضۀ فناوري به بازار در طرحهاي مبتني بر فناوري نانو ،تزريق بهموقع و صحيح
منابع مالي به اينگونه طرحهاست .تأمين مالي يک محصول از مرحلۀ ايده تا ايجاد يک شرکت شامل مراحل مختلفي همچون ايده،
نمونۀ اوليه ،معرفي به بازار ،رشد ،توسعه و بلوغ ميشود؛ در اين زمينه در«کریدور خدمات فناوری تا بازار» خدمات زير به متقاضيان
ارائه خواهد شد:
ارائة خدمات مالي به طرحها و پروژههاي دانشبنيان شامل مشاركت در اجرا و ارائة تسهيالت كوتاهمدت؛
اعطاي وام به طرحها و پروژههاي دانشبنيان؛
صدور ضمانتنامه؛
ضمانت طرحهاي دانشبنيان؛
تضمين گارانتي محصوالت دانشبنيان؛
توسعة بازار يا ليزينگ محصوالت دانشبنيان.

 .14بازاريابي

بازاريابي ،بازرگاني و فروش محصوالت يا دانش فني ،از مهمترين حلقههاي زنجيرۀ توسعۀ اقتصاد دانشبنيان به شمار ميآيد .اکثر
شرکتهاي فعال در حوزة بازاريابي و بازرگاني ،آشنايي زيادي با فناوريهاي نوين ندارند و شرکتهاي دانشبنيان هم در اغلب موارد
با وجود برخورداري از قابليت مديريت بنگاههاي مبتني بر فناوريهاي نوين ،فاقد تخصص الزم در بازاريابي و فروش هستند؛ ازاينرو
براي تجاريسازي محصوالت مبتني بر فناوريهاي نوين ،ايجاد و توانمندسازي گروههاي حرفهاي بازرگاني و بازاريابي فعال در اين
حوزهها ،امري الزم و ضروري به نظر ميرسد« .کريدور خدمات فناوري تا بازار» با اين رويکرد اقدام به تقويت و توسعۀ اين بنگاهها
و ارائۀ خدمات آنها به شرکتهاي نانويي خواهد كرد كه برخي از آنها عبارتند از:
فعاليتهاي تحقيقاتي در بازارهاي هدف؛
فنبازار؛
انجام فعاليتهاي بازرگاني و فروش محصوالت شركتهاي نانويي؛
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ارائة مشاورههاي الزم در زمينة توسعة بازار و فعاليتهاي بازرگاني؛
بازرگاني و بازاريابي داخلي و خارجي؛
خريد و فروش ،بازارسازي و بازاريابي محصوالت دانشبنيان.

 .15واحد حقوقي

در صورتی که در تفسیر و اجراي مفاد قرارداد ارائة خدمات ،اختالفی بین واحدهاي ارائهكنندۀ خدمات و شركتهاي متقاضي حادث
شود که از طریق مذاکره و توافق حلوفصل نشود يا مسألهاي حقوقي براي شركتهاي دانشبنيان به وجود آيد ،اين واحد مطابق
رئوس زير ،وظيفۀ حل اختالف بين طرفين را برعهده خواهد داشت:
بررسي مسائل و امور حقوقي شركتهاي دانشبنيان؛
ارائة خدمات حقوقي مورد درخواست شركتهاي دانشبنيان از قبيل ثبت شركت ،تغيير اساسنامه و سهامداران و
همچنين رسيدگي به شكايات مختلف؛
داوري و حل اختالف در موارد بروز اختالف بين واحدهاي مستقر و متقاضيان.

 .16ورود به بازارهاي جهاني

اگرچه به دنبال تحوالت  50سال اخير،آزادسازي تجاري تا حدود زيادي افزايش يافته است ،ولي هنوز موانع زيادي در مقابل
تجارت محصوالت دانشبنيان ،بهويژه براي كشورهاي جهان سوم ،وجود دارد .نبود برند مناسب ،تعرفههاي باال و نياز به استانداردهاي
قابلقبول از جملة مهمترين اين موانع محسوب ميشوند .با توجه به اهميت دسترسي به بازار در تجاريسازي محصوالت دانشبنيان،
روي آن بهشدت احساس ميشود؛ در زمينة رفع
پيش ِ
ضرورت ورود محصوالت نانويي توليد داخل به بازارهاي جهاني و رفع موانع ِ
اين موانع ،در «كريدور خدمات فناوري تا بازار» خدمات زير به متقاضيان ارائه خواهد شد:
ارائة خدمات الزم در زمينة ايجاد برند تجاري براي محصوالت نانويي؛
صادرات محصوالت نانويي توليدشده در داخل كشور؛
خدمات ارزي و اعتباري شامل صدور كارتهاي اعتباري ارزي ،ارسال حوالۀ ارزي به كشورهاي ديگر ،پرداختهای نقدی
در خارج از کشور ،پرداخت اینترنتی خرید؛
خدمات گمركي و پستي :ترخيص كاال ،پست .DHL

فعاليتهاي اجرايي صورت گرفته در راستاي راهاندازي«كريدور خدمات فناوري تا بازار»

در حال حاضر مديريت «كريدور خدمات فناوري تا بازار» به گزينش و مذاكره با شركتهاي فعال در حوزة خدمات فناوري اقدام
كرده است تا پس از انجام بررسيهاي الزم ،مجموعههاي ذيصالح را در كريدور مستقر كند .در جدول زير اسامي شركتها و
مجموعههاي خدماتي مستقر در كريدور ارائه شده است.
رديف

نام شركت /مجموعه خدماتي

2

شرکت ایدهسازان آرین

1
3
4
5

6

7

خدمات مورد ارائه در كريدور

شرکت کارآفريني و فناوري ايران(کفا)

بررسي مقياس مواد و محصوالت

شركت دريچة نوآوران جوان

ثبت اختراع در حوزة پزشكي

ثبت اختراع در حوزههاي غيرپزشكي

شركت سنجش فناوري خاورميانه

خدمات امكانسنجي و تهية طرح تجاري

شركت توسعة سرمايهگذاري آرادين

رسوخ فناوري در صنايع موجود

شركت ايمن نوآوران نانو

مؤسسة توسعة فناوري نخبگان

اخذ استانداردها و مجوزهاي الزم
خدمات سرمايهگذاري خطرپذير
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رديف

نام شركت /مجموعه خدماتي

8

صندوق توسعة فناوریهای نوین

9

صندوق مالي توسعه تكنولوژي

خدمات مورد ارائه در كريدور

لیزینگ ،صدور ضمانتنامه بانکی،
گارانتی محصوالت
خدمات مالي و سرمايهگذاري

فعاليتهاي آتي «كريدور خدمات فناوري تا بازار»

با توجه به نوپا بودن مجموعة كريدور و نبود مراكز و شركتهاي فعال در تمامي حوزههاي خدمات توسعۀ فناوري در كشور ،ضرورت
ايجاد حلقههاي واسط در زنجيرۀ ايده تا بازار در حوزههايي مانند مستندسازي فناوري ،مشاورة توليد و همچنين خدمات مرتبط با ورود
به بازارهاي جهاني و استقرار آنها در كريدور ،بهشدت احساس ميشود؛ در اين زمينه مديريت «كريدور خدمات فناوري تا بازار» در
نظر دارد ضمن ساماندهي شركتهاي فعال در حوزة فناوري نانو ،شرايط مطلوب را براي ايجاد يا استقرار ساير واحدهاي مورد نياز
در كريدور فراهم كند.

برآيند هزينههاي «كريدور خدمات فناوري تا بازار» در سال اول

راهاندازي مجموعة كريدور نانو عالوه بر هزينههاي ثابت و جاري ستادي(كه شامل هزينۀ اجاره و تجهيز محل و نيروي انساني
متخصص و همچنين هزينههاي خدمات حمايتي ارائهشده به شركتهاي خدماتي مستقر در كريدور ميشود) هزينههاي ديگري را نيز
به همراه خواهد داشت؛ به عبارت ديگر ،عالوه بر هزينههاي فوق ،ستاد ويژۀ توسعۀ فناوري نانو سهم زيادي از هزينۀ خدمات توسعۀ
فناوري ارائهشده به شركتهاي نانويي را برعهده ميگيرد كه ميتوان به هزينة آزمايشهاي تأييد مقياس به طور كامل و  80درصد
هزينههاي ثبت پتنت در خارج از كشور اشاره كرد .در مورد ساير خدمات نيز حداقل  50درصد از هزينة خدمات ارائهشده از سوي ستاد
و در قالب بستههاي حمايتي پرداخت خواهد شد.
اگر متوسط هزينۀ هريك از خدمات ارائهشده در كريدور را  80ميليون ريال و متوسط تعداد خدمات مورد نياز يك شركت نانويي
حداقل
را در سال  3فعاليت در نظر بگيريم ،با در نظر گرفتن اين واقعيت كه هماكنون  140شركت فعال نانويي در كشور وجود دارد،
ِ
حمايت صورتگرفته از شركتهاي نانويي كشور طي يك سال ،رقمي در حدود  20ميليارد ريال خواهد بود كه اين هزينه به غير از
هزينۀ حمايت و استقرار و حتي در برخي موارد ايجاد شركتهاي فعال در حوزۀ خدمات توسعۀ فناوري در مجموعۀ كريدور است.
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سياستگذاري و ارزيابي

سياستگذاری و ارزيابی
سياست علم و فناورى عبارت است از چارچوب عمل دولت ( )Publicدر جهت توليد ،انتشار و كسب دانش جديد و دانش فنى
توسط بنگاهها ،دانشگاهها ،مراكز و آژانسهاى تحقيقاتى ملى و بهطور گسترده توسط جامعه (گزارش اروپايى شاخصهاى علم و
تكنولوژى ـ دهة )1990؛ ارزيابى اين سياستها ،فرايندى سيستماتيك و هدفمند براى سنجش مربوط بودن ،اثربخشى و كارايى
سياستها ،برنامهها و پروژهها در جهت دستيابى به اهداف اصلى تعيينشدة آنهاست؛ پرداختن به اين مقوله ،از وظايف اصلى ستادى
درحالتوسعه اين است
دولتها در توسعة علم و فناورى است .اين در حالى است كه يكى از معضالت سياستگذارى در كشورهاى
ِ
كه سياستهايى بهظاهر خوب و ايدهآل تدوين مىشود كه در آنها توجه مناسب و واقعگرايانهاى به نحوة پيادهسازى و نظارت بر آنها
نشده است(طباطبائيان و همكاران.)1384 ،
با توجه به اهميت ارزيابى سياستها و نظارت بر اجراى برنامههاى توسعة علم و فناورى نانو در كشور بهعنوان يكى از مهمترين
وظايف ستاد ،سرفصلى تحت عنوان «سياستگذارى و ارزيابى» در سند تكميلى دوم راهبرد آينده مورد توجه و  6برنامه در اين
سرفصل قرار گرفت.
جدول  -1برنامههای سرفصل سیاستگذاری و ارزیابی
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شمارة برنامه

موضوع برنامه

28

ارزیابی راهبردی

29

ارزیابی نهادها

30

ارزیابی برنامهها

31

اولویتگذاری

32

سیاستسازی

33

پایش سرمایههای انسانی

عنوان برنامه

ارزیابی راهبردی جایگاه بینالمللی کشور در علم ،فناوری و صنعت
ی نانو
نانو در جهت دستیابی به چشمانداز دهسالة فناور 
ارزیابی و رتبهبندی نهادهای مؤثر در توسعة علم ،فناوری و صنعت
نانو در جهت چشمانداز ،اهداف و برنامههای سند راهبرد آینده

نگاشت و ارزیابی اثربخشی و کارایی سیاستها و برنامههای توسعة
فناوری نانو
تدوین و بهروزرسانی اولویتهای ملی علم ،فناوری و صنعت نانو
و تالش در جهت به ثمررساندن آنها با تسری اولویتها به تمامی
برنامهها و نهادها
کمک به فرآیند سیاستسازی و باالبردن قدرت تشخیص و
تصمیم در حوزة فناوری نانو براي تسهیل فرآیند سیاستگذاری و
اجرای سیاستهای مصوب
ی نانو
ارزیابی تأمین و بهرهگیری از سرمایههای انسانی فناور 
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برنامة 28
ارزیابی راهبردی جایگاه بینالمللی کشور در علم ،فناوری و صنعت نانو
در راستای دستیابی به چشمانداز دهسالة فناورینانو
در مسیر توسعة علم و فناورینانو در کشور ،شناخت کامل جهتگیریها و روند تحوالت علم و فناوری در دنیا و تعیین موقعیت
خود در سطح بینالمللی ،امری اجتنابناپذیر و نیازمند ارزیابی مستمر است؛ همچنین سیاستگذاران علم و فناوری ناگزیر از انجام
ارزیابی سیستم ملی نوآوری خود هستند تا بتوانند ضمن شناخت وضعیت موجود و دریافت بازخورد اجرای سیاستها و اقدامات خود،
تدابیری برای بهبود آنها بیندیشند.
در سند راهبرد آينده ،مأموريت توسعة فناوري نانو در كشور ،كسب جايگاه مناسب در بين  15كشور برتر اين فناوري درنظر گرفته
شده است؛ برای تحقق این هدف ،کشور باید در تمام مراحل چرخة نوآوری ،جایگاه مناسبی را کسب كند و در پایان افق چشمانداز
ی نانو در سطح جهانی قرار گیرد.
ی نانو در تولید علم ،فناوری ،صنعت و بازار (تولید ثروت) در میان  15کشور برتر فناور 
فناور 
یکی از مأموریتهای واحد سیاستگذاری و ارزیابی ستاد ،ارزیابی راهبردی علم ،فناوری و صنعت نانو در کشور و مقایسة آن با
روندهاي جهانی و کشورهای برتر در این حوزه است؛ این ارزیابی که در دورههای مشخص انجام میگیرد ،به ما کمک میکند تا
وضعیت علم ،فناوری و صنعت نانو را در دورههای مختلف رصد کرده ،تأثیرات نهایی سیاستها و برنامهها را مورد ارزیابی قرار دهیم؛
برای این منظور ،شاخصهای متعددی در هر یک از سه حوزة مذکور معرفی شده که در این گزارش ضمن ارائة آمار آنها تا پایان سال
 ، 88رتبة ایران در شاخصهای قابل ردهبندی جهانی نیز ارائه شده است.

 -1-28ارزیابی علم نانو

براساس ارزیابی صورت گرفته تا پایان سال  2009میالدی 1327 ،مقالة ( ISIحدود  1/96درصد از کل مقاالت نانوی منتشر شده
در دنیا) توسط محققان ایرانی در زمینة فناورینانو به چاپ رسیده است که نسبت به سال  813( 2008مقاله) حدود  63درصد رشد
داشته است؛ به همین ترتیب ،رتبة ایران در تولید مقاالت  ISIدر سال گذشته بهبود یافت و از ردة نوزدهم دنیا در سال  ،2008به ردة
پانزدهم دنیا رسید و در منطقه نیز همچنان در ردة اول قرار داشته و فاصلة خود را با رقیبان منطقهاي خود بیشتر کرده است.
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جدول  -2رتبة ایران در منطقه و جهان براساس تولید مقاالت  ISIدر فناوری نانو
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عالوهبراین ،سهم و رتبة ایران در شاخصهای دیگر علم نیز بهبود یافته است .میزان شاخص اولویت ملی نانوی ایران که برابر
نسبت سهم مقاالت نانو به سهم کل مقاالت علمی یک کشور است ،از  1/01در سال  ،2008به  1/31در پایان سال  2009رسیده و
رتبة ایران را از هجدهم به دهم ارتقاء داده است؛ همچنین سرانة مقاالت نانوی ایران در سال  ،2008برابر  1/13بهازای هر صد هزار
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نمودار  -2مقدار شاخصهای چهارگانة ارزیابی مقاالت نانوی ایران در دو سال اخیر.
*مقدار GDPبر حسب قدرت خرید ( )PPPمحاسبه شده است.
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نمودار  -3رتبة جهانی ایران در شاخصهای چهارگانة ارزیابی مقاالت نانو در دو سال اخیر

همچنین براساس ارزیابی ارجاعات مقاالت نانوی ایران که در اواخر سال  2009میالدی انجام گرفت ،کیفیت مقاالت نانوی ایران
در سالهای گذشته ،همواره رو به بهبود بوده است؛ بهطوریکه رتبة ایران در تعداد کل ارجاعات مقاالت نانوی سال  54 ،2001و در
ارجاعات مقاالت نانوی سال  2008و  ،2009بهترتیب  24و  19است.
از کل ارجاعات مقاالت نانوی ایران در سال  ،2008حدود  22درصد ارجاع به خود 33 ،درصد ارجاعات داخلی و  45درصد ارجاعات
خارجی است .این ارقام برای مقاالت نانوی منتشر شده در سال  2009تا کنون به ترتیب  14 ،52و  34درصد است.

 -2-28ارزیابی فناوری نانو

بررسی تعداد اختراعات منتشرشده ( )Publicationدر دفاتر معتبر ثبت پتنت نشان میدهد که ایران در سال 2008
میالدی 11 ،اختراع مرتبط با فناوری نانو دارد .چهار مورد از این تعداد ،در دفتر ثبت پتنت اروپا ( ،)EPOسه مورد در آمریکا
( )USPTOو چهار مورد هم در هند و چین منتشر شدهاند؛ درمجموع ،تعداد اختراعات ایران در سال  ،2009به  14مورد
میرسد که شش مورد در  ،USPTOدو مورد در  EPOو بقیه در دفاتر ثبت دیگر از قبیل فرانسه ،انگلستان ،هند و WO
منتشر شدهاند.
ی نانو نیز به عنوان شاخص دیگر فناوری ،ارزیابی شدهاند؛ تعداد این مراکز رشد و
تعداد مراکز و هستههای رشد مرتبط با فناور 
هستههای آنها ـ که تا پایان سال  88مورد حمایت ستاد قرار گرفتهاند ـ بهترتیب  10مرکز و  47هسته است.

 -3-28ارزیابی صنعت نانو

تعداد بنگاههای اقتصادی فعال در فناوری نانو تا پایان سال  88به  129بنگاه میرسد؛ از این تعداد 95 ،بنگاه تولیدی 10 ،بنگاه
بازرگانی و  24بنگاه خدماتی هستند .تعداد محصوالت نانویی که در حال حاضر در سطح صنعتی تولید میشوند ،براساس ادعای
شرکتهای فعال 46 ،محصول است که نسبت به سال گذشته بیش از  50درصد رشد داشته است؛ البته الزم به ذکر است که تمام
این محصوالت به تأیید واحد تأیید مقیاس ستاد نرسیدهاند و فرآیند دریافت نماد نانو توسط آنها در دست اقدام است.
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فهرست شاخصهای مورد استفاده در هر حوزه و مقادیر آنها برای سال گذشته در جدول 2ارائه شده است.
جدول  -3شاخصهای کالن علم ،فناوری ،صنعت و بازار نانو و مقادیر آنها
دسته

شاخص

دانشگاهها و پژوهشگاههاي
فعال در علوم و فناورينانو
آزمايشگاههای تعیین
مشخصات
مراكز تحقيقاتي علوم و
فناورينانو
مقاالت ISI

تعداد دانشگاهها و پژوهشگاههايي كه داراي رشتة تحصيلي
علوم و فناورينانو بوده يا حداقل  5پروژة مرتبط با نانو در
دست اجرا دارند.

65

تعداد آزمايشگاههاي عضو شبكة آزمايشگاهي فناورينانو

42

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

9

تعداد مقاالت مرتبط با فناورینانو که در پایگاه دادة ISI
نمایه شده و ارتباط آنها با فناورینانو توسط هیأت داوران
منتخب ستاد ویژة توسعة فناوری نانو تأیید شده باشد.

سال 1327 :2009
سال 814 :2008

نسبت تعداد مقاالت فناوری نانو بهازای هر میلیارد دالر تولید
ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید ()PPP

سال1/51 :2009
سال 0/97 :2008

میانگین ارجاع به هر مقالة
فناورينانو

برابر است با متوسط تعداد ارجاعاتی که به هر یک از مقاالت
فناوری نانوی ایران در پایگاه دادة  ISIاز زمان چاپ مقاله
تاکنون داده شده است.

سال 0/5 :2009
سال2/24 :2008

مقدار h-Index

اگر مقاالت یک کشور یا فرد را در پایگاه دادة  ISIبرحسب
تعداد ارجاعات آنها ردهبندی کنیم h-Index ،برابر است با h
امین مقالهای که حداقل  hارجاع دارد.

تعداد مقاالت بهازای هر
میلیارد دالر GDP

تعداد مقاالت به ازای هر
یک صد هزار نفر جمعیت

نسبت تعداد مقاالت فناوری نانو به جمعیت کشور بر حسب
صدهزار نفر جمعیت

سال1/81 :2009
سال 1/13 :2008

عـلـــــــم

شاخص اثرگذاری بینالمللی عبارت است از سهم ( ) ارجاعات خارجی از كل ارجاعات داده سال 33/95 :2009
سال 45/33 :2008
شده به مقاالت فناوری نانوی ایران در پایگاه داده ISI
در تولید علم

شاخص اولویت ملی در تولید
علم نانو
شاخص همکاری بینالمللی
در تولید علم
مقاالت علمي و پژوهشي
داخلي
مقاالت ارائهشده در
كنفرانسهاي بينالمللي

126

تعريف (واحد)

كميت (مقدار)

عبارت است از نسبت سهم ( ) مقاالت  ISIفناورينانو به
سهم كل مقاالت علمی  ISIیک كشور

عبارت است از سهم ( ) مقاالت ISIمرتبط با فناوری نانو ـ
که بهطور مشترک با محققان خارجی نوشته شدهاست ـ از
كل مقاالت  ISIكشور در فناوري نانو

تعداد مقاالتی که در مجالت علمی ـ پژوهشی داخلي چاپ
شده و ارتباط آنها با فناوری نانو را هیأت داوران منتخب ستاد
ویژة توسعة فناوری نانو تأیید کرده است.

تعداد مقاالتی که در کنفرانسها و سمینارهای بینالمللی
داخل یا خارج ،توسط محققان داخل کشور بهصورت سخنرانی
یا پوستر ارائه شده و ارتباط آنها را با فناوری نانو ،هیأت
داوران منتخب ستاد ویژة توسعة فناوری نانو تأیید کرده است.

سال6 :2009
سال12 :2008
سال 1/31 :2009
سال 1/01 :2008
سال 14/2 :2009
سال 18/1 :2008
سال 58 :1388
سال 18 :1387
سال 263 :1388
سال 138 :1387
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دسته

شاخص

تعريف (واحد)

كميت (مقدار)

فناوري

مراكز رشد مرتبط با فناوري
نانو

تعداد مراكز رشدي كه حداقل يك هسته يا شركت فناوري
نانو در آنها استقرار دارد.

9

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
رسیده است.

31

تعداد اختراعات فناوری نانو که در ادارات ثبت اختراعات خارج
اختراعات ثبتشده در خارج
از کشور ثبت یا منتشر شده و ارتباط آنها با فناوری نانو توسط
از كشور
داوران منتخب ستاد ویژة توسعة فناوری نانو تأیید شده است.

سال 14 :2009
سال 11 :2008

توليد ثروت (صنعت و بازار)

بنگاههاي اقتصادي فعال در
فناورينانو

تعداد بنگاهها ،شركتها يا مؤسسات اقتصادي كه تمام يا
بخشي از فعاليت آنها با فناورينانو مرتبط باشد.
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تعداد بنگاههای تولیدکنندة
محصوالت نانو

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

35

تعداد شرکتهای تولیدکنندة
نوپا

تعداد بنگاههایی که با هدف تولید محصول تاسیس شدهاند
ولی هنوز در مرحله تحقیق و توسعه هستند.

50

تعداد بنگاههای خدمات
فناوری فعال در حوزة نانو

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

24

تعداد بنگاههای بازرگانی
فعال در حوزة نانو

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

10

محصوالت فناورينانو
توليد داخل

تعداد محصوالت توليدشدة داخلي در فناورينانو كه به تولید
صنعتی رسیدهاند.

46
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برنامة 29
ارزیابی و رتبهبندی نهادهای مؤثر در توسعة علم ،فناوری و صنعت نانو در
راستای چشمانداز ،اهداف و برنامههای سند راهبرد آینده
در این برنامه ،ستاد با استفاده از اطالعات فعالیتها و دستاوردهای انجامشده در حوزة فناورینانو ،متخصصان و نهادهای فعال
مرتبط با فناورینانو را در کشور ارزیابی و رتبهبندی میکند.
انتشار مقاالت ،پایاننامهها ،اختراعات ،کتب ،جذب شرکتهای نوپا ،تولید برنامههای خبری ،ارائة خدمات آزمایشگاهی و تولید
محصوالت نانویی از جمله دستاوردها و فعالیتهایی هستند که در این برنامه مورد بررسی قرار میگیرند؛ این ارزیابی بهصورت سالیانه
انجام و نتایج حاصل از این ارزیابی در طی جشنوارهای ،اعالم عمومی میشود .تاکنون چهار دوره از این جشنواره برگزار شده است که
آخرین دورة آن در تاریخ  17آبان ماه سال  1388و با حضور  600نفر از دستاندرکاران این فناوری در مصالی بزرگ امام خمینی (ره)
برگزار شد؛ در این جشنواره  10متخصص ،سه مؤسسه ،سه آزمایشگاه ،يك مرکز رشد ،سه رسانه ،يك محقق جوان و يك محقق
ایرانی مقیم خارج بهعنوان برگزیده معرفی شدند.

 -1-29بازنگری شاخصهای ارزیابی ،تأثیر کیفیت مقاالت در ارزیابی متخصصان

هر یک از نهادهای مرتبط با فناوری نانو با استفاده از معیارهای ویژهای ارزیابی میشوند که این معیارها باتوجه به تغییر وضعیت
ی نانو در کشور،به صورت سالیانه بازنگریمیشوند؛ به این منظور ،ستاد با مکاتبه با رؤسای مؤسسات پژوهشی ،متخصصان
فناور 
برتر فناوری نانو و خبرگان ارزیابی نهادها در کشور ،معیارهای ارزیابی متخصصان ،مؤسسات ،رسانهها و  ...را بازنگری كرده است.
دستیابی به مدلی برای ارزیابی سطح کیفی فعالیت محققان باتوجه به تعداد ارجاعات مقاالت و ضریب تأثیر مجالت ،یکی از مهمترین
تغییرات در معیارهای این جشنواره بود که در این مسير اتفاق افتاد.

ی نانو
 -2-29برگزاری جشنوارة تقدیر از برترینهای فناور 

مراسم تقدیر از برترینهای فناورینانو یکی از مهمترین رویدادهای مرتبط با فناورینانوست که در آن از نهادهایی تقدير ميشود
که بیشترین سهم را در توسعة فناورینانو داشتهاند؛ این جشنواره بهصورت سالیانه و با حضور معاون علمی ریاستجمهوری ،رؤسای
دانشگاهها ،مراکز رشد ،آزمایشگاهها ،مؤسسات آموزش عالی ،متخصصان و صاحبان مشاغل برگزار میشود .از آنجا که این جشنواره
همزمان و هممکان با نمایشگاه توانمندیهای فناورینانو انجام میشود ،شمار زيادي از دستاندرکاران داخلی و خارجی فناورینانو
در این جشنواره امکان حضور پیدا میکنند.

تصویر  -1تصاویر چهارمین جشنوارة برترینهای فناورینانو
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 -1-2-29نهادهای ارزیابیشده

تعداد نهادهای ارزیابیشده درطی چهار جشنوارة گذشتة برترینهای فناورینانو در جدول زير نمایش داده شده است.
جدول 3ـ تعداد نهادهای ارزیابیشده در جشنواره
تعداد نهادهای ارزیابیشده در سال

ردیف

نوع نهاد ارزیابیشده

1

متخصصان

512

3

دستگاههای دولتی

-

آزمایشگاهها

2

مؤسسات

1385

1386

1387

1388

30

76

105

144

4

مراکز رشد

6

شرکتهای خصوصی

-

8

پایاننامهها

-

5

7

رسانهها

-

5000

916

7

-

13

4

6400
7

14

35

35

35

33

-

8

14

15

20

3

8

1

-

-

 -2-2-29بودجة هزینهشده
جدول 4ـ بودجة هزينهشده
ردیف

عنوان هزینه

2

هزینة خرید سکههای اهدایی

1

3

هزینة برگزاری جشنواره

هزینة پژوهانههای اهدایی

مقدار هزینهکرد (ريال)

300.000.000

1.000.000.000
4.000.000.000
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 -3-29توزیع و نظارت بر نحوة مصرف پژوهانههای برترینها در هر جشنواره

ستاد ،عالوهبر تقدیر با جوایز نقدی ،اعطای پژوهانههای تحقیقاتی را به این برگزیدگان ،از دیگر برنامههای خود قرار دادهاست؛
در این برنامه ،به  10متخصص برتر و سه مؤسسة پژوهشی برتر ،پژوهانههای تحقیقاتی اعطا میشود که در بهکارگیری پژوهشگر
پسادکتری ،خرید تجهیزات مرتبط با فناورینانو ،انتشار مجالت تخصصی مرتبط و ...قابلیت مصرف دارند.

 -4-29راهاندازی پایگاه اینترنتی جشنواره

پایگاه اینترنتی جشنواره در سال  1388مورد استفاده قرار گرفت و در آن نسبت به سرویسدهی بهتر به کاربران ،اقدامات اساسی
صورت گرفت .ایجاد سرویس جستوجوی پیشرفته ،گزارشهای آماری و ...از جمله قابلیتهایی بود که به این سایت افزوده شد؛
نشانی این سایت عبارت است ازhttp://ranking.nano.ir :
سایت رتبهبندی ،نمایش داده شده است.
در شکل زير تصویر صفحة اول
ِ

تصویر -2تصویر صفحة اول سایت رتبهبندی

 -5-29برنامههای آتی

توسعۀ پایگاه اینترنتی جشنوارة انتخاب برترینها؛
برگزاری جشنوارة پنجمین انتخاب برترینهای فناورینانو در آبان 1389؛
اعطای پژوهانههای اختصاص دادهشده به برگزیدگان جشنوارههای پیشین؛
بازنگری معیارهای ارزیابی فعالیتها و دستاوردهای نهادها؛
توسعة مدلی برای ارزیابی شرکتهای فعال در فناورینانو؛
توسعة مدل ارزیابی دستگاههای دولتی؛
رتبهبندی نهادهای فعال در فناورینانو براساس فعالیتها و دستاوردهای کلی.
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برنامة30

نگاشت و ارزیابی اثربخشی و کارایی سیاستها و برنامههای توسعة فناوری نانو
در سازمانهای تجاری نتیجة اجرای موفق برنامهها ،دستیابی به سودآوری مالی است؛ درحالیکه در مراکز دولتی مانند ستاد توسعة
فناورینانو ،اثرات و نتایج بلندمدت برنامهها ،موفقیت در دستیابی به اهداف برنامهها و انجام مأموریت ستاد است .روش پایه در ارزیابی
برنامههای ستاد« ،مدل منطقی برنامه» است که ابزاری توانمند در این زمینه به حساب میآید .مدل منطقی ،دو کارکرد اصلی
«نگاشت برنامه» و «ارزیابی عملکرد» را توأمان در بردارد که آن را از دیگر مدلهای ارزیابی سازمانی متمایز میكند .با استفاده از
اين مدل ميتوان روابط سلسلهمراتبي بين سطح بااليي و پاييني اهداف ،فعاليتها و ستادههاي مورد انتظار و اثرات را تبيين كرد.
نگاشت برنامههاي توسعة فناورينانو مزاياي متعددي از قبيل تجربهاندوزي ،يادگيري و امکان ارزيابي صحيح برنامهها را داراست.
در جایی که سودآوری ،مالک ارزیابی عملکرد سازمانی نیست ،نظارت بر اجرای برنامهها ازطریق نتایج آنها کاری دشوار به نظر
میرسد .مدل منطقی برنامهها ،شاخصهای ارزیابی عملکرد در مراکز دولتی را از بودجه ،کار انجامشده و خروجیها بهازای برنامه به
سمت نتایج موفق در دستیابی اهداف و مأموریتهای بلندمدت آینده معطوف میدارد؛ در اين برنامه براي ارزيابي صحيح برنامهها و
بهبود اجراي آنها ،فرايند ترسيم مدل منطقي برنامهها در حال اجرا است؛ از طرف دیگر ،گزارش مقطعی عملکرد برنامهها ،در مقاطع
ساالنه و دورهای انجام میپذیرد .در ادامه ،گزارش عملکرد برنامهها در سال  1388ارائه ميشود.

 -1-30بانک اطالعات برنامهها

طراحی پایگاه اطالعات برنامههای سند راهبرد آینده در نیمة دوم سال  87آغاز و در نیمة اول سال  88به بهرهبرداری رسید؛ این
پایگاه با ظرفیت مستندسازی ابعاد خرد و کالن برنامهها برمبنای مدل منطقی برنامه ،نگاشت برنامههای سند را برعهده دارد ،که با
تعریف دسترسیها ،سطوح سازمانی در این سیستم پیشبینی شده است .یکی از اهداف عمدة طراحی مدل منطقی ،نگاشت صحیح
برنامههاست که طراحی کاربرمحور این پایگاه تالش دارد نگاشت صحیح را برآورده كند.

 -2-30گزارش عملکرد سالیانه برنامههای سند

از مقدمات فرآیند ارزیابی ،برآورد عملکرد برنامه در مقاطع پیشبینیشده است؛ بازة زمانی یکساله ،بهاقتضای برنامههای عمومی
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کشور ،یکی از این فواصل زمانی بهشمار میآید .هدف از گزارش عملکرد ساالنه ،تصویربرداری از وضعیت اجرای برنامههاست که
بخشی از فرآیند ارزیابی را دربرمیگیرد .کارکرد گزارش عملکرد جمعبندی اقدامات انجامشده بهازای برنامهها در یک سال است که
به نظارت بر برنامهها در طول دورة زمانی میانجامد .گزارش پیش رو نتیجه این برنامه است که عملکرد برنامههای سند راهبرد آینده
در سال  1388را تشریح میکند.

 -3-30فعالیتهای آتی برنامه

 -1-3-30افزودن اطالعات مالی به بانک اطالعات برنامهها
بعد از بهرهبرداری از بانک اطالعات برنامهها برای
ارزیابی عملکرد نیاز به اطالعات مالی برنامههای سند
وجود دارد .از برنامه آتی برای تکمیل این بانک ،افزودن
اطالعات مالی و هزینهکرد برنامهها به بانک اطالعات
برنامهها است .این مجموعه از اطالعات در قالب يك
سیستم جدید مالی در بانک برنامه ادغام خواهد شد.

 -2-3-30بازنگری برنامهها برای دورة سوم سند راهبرد آینده

افق دهساله چشم انداز توسعه فناوری نانو در ج.ا.ایران به چهار دوره تقسیم شده است .در این دورهها با توجه به ارزیابی دورههای
پیشین ،برنامهها بهبود مییابد .در جدول زير ،دورههاي اجراي سند راهبرد آينده آمده است.
جدول  -4دورههای افق زمانی سند راهبرد آینده
دوره

طول دوره (سال)

سال شروع

سال پایان

دورة اول

3

1384

1386

دورة دوم

دورة سوم

دورة چهارم

3

1387

1389

2

1392

1393

2

1390

1391

سال  1389آخرین سال از دوره دوم سند راهبرد آینده است .در این سال بعد از ارزیابی دو دورۀ گذشته (دورۀ اول و دوم) ،سند
تکمیلی سوم با بهرهگیری از تجربیات کسب شده در چارچوب سند ده ساله توسعه فناوری نانو تدوین میشود.
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برنامة 31
تدوین و بهروزرسانی اولویتهای ملی علم ،فناوری و صنعت نانو و تالش در
جهت بهثمررساندن 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 ،براساس معيارهاي كلي زير
تعيين شد:
اولويتهاي كالن علم و فناوري كشور (هفت حوزة تعيينشده
توسط معاونت علمي و فناوري رئيسجمهور عالوهبر فناورینانو)؛
نيازها ،معضالت و مزيتهاي كشور؛
فرصتهای خوشآتیه در فناوري نانو.

بر این اساس ،پنج حوزة کاربردی بهعنوان اولویتهای فناورینانو انتخاب شدند:
جدول- 5موضوعات کالن اولویتدار
موضوعات کالن اولویتدار

نمونههایی از زیرشاخهها

نمونههایی از فناوريهاي مشترك

صرفهجويي انرژي
انرژي

پيلهای خورشيدي
تبديالت سوختهای فسيلي
بهبود كيفيت پيلهاي شيميايي

سالمت

داروهاي جديد
كيتهاي تشخيصي
تصفية آب

محيط زيست و آب

نمكزدايي
تصفیة پساب

مواد
سازهها

نانوکامپوزیتها

نانوفيلتر

نانوكاتاليست

نانوكامپوزيت

پوششدهي نانويي (رنگ و )...
نانوذرات

نانوزيست

نانوحسگر

مقابله با خوردگي
استحكام ساختمان و زيربنا

در برنامه هاي ستاد در سال  1388سعي شده است که پروژهها در چارچوب اولويتهاي فوق تعريف و اجرا شوند.
133

سياستگذاری و ارزيابی

برنامة 32
کمک به فرآیند سیاستسازی و باالبردن قدرت تشخیص و تصمیم در حوزة
فناوری نانو براي تسهیل فرآیند سیاستگذاری و اجرای سیاستهای مصوب
 -1-32برگزاری جلسات شورای هماهنگی ستاد

شورای هماهنگی ستاد از سال  ،1382همزمان با ایجاد ستاد ،فعالیت خود را شروع کرد؛ این شورا متشکل از نمایندگان وزارتخانههای
عضو ستاد (صنایع و معادن ،علوم ـ تحقیقات و فناوری ،بهداشت ـ درمان و آموزش پزشکی ،جهاد کشاورزی و نفت) ،نمایندة سازمان
محیط زیست ،چند نفر از متخصصان نانو و مدیران باتجربة پژوهش و فناوری کشور است.
تا پایان سال  ،1388این شورا  99جلسه برگزار كرده است که از این تعداد ،هفت جلسه در سال  1388بوده است .سیاستها و
برنامههای اصلی ستاد پس از بررسی و تهیة پیشنویسی توسط دبیرخانة ستاد ،در این شورا بررسی و تصویب ميشود.
جدول  -6موضوعات جلسات برگزارشده در سال 1388
موضوع

ردیف

شمارة جلسه

تاریخ برگزاری

1

93

1388/1/26

2

94

1388/2/30

3

95

1388/3/27

گزارش کلی عملکرد ستاد

4

96

1388/4/24

ارائۀ گزارش شبکة آزمایشگاهی فناوری نانو

5

97

1388/6/4

گزارش برنامۀ حمایتهای تشویقی در سال  1387و بررسی
این برنامه

6

98

1388/9/18

ارائۀ گزارشی از فعالیتهای انجام شده برای دومین جشنوارۀ
فناوری نانو

7

99

1388/11/21

ارائۀ گزارشی از فعالیتهای وزارتخانههای بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی در زمینۀ اعطای مجوزهای
ایمنی به محصوالت نانو

ارائة نقشة راه تجاریسازی فناورینانو
ارائة گزارش برنامههای ترویج فناورینانو
گزارش برنامة حمایتی ستاد از فعالیتهای مراکز رشد در زمینة
فناوری نانو

 -2-32حمایت از تشکیل و فعالیت کانونهای تفکر

گستردگی و پیشرفتهای روزافزون فناوری نانو در عرصههای مختلف ،شرایطی را فراهم كردهاست که مديران و تصميمسازان
نيز نميتوانند بهراحتي اولويتها و حوزههاي اصلي فعاليت در اين فناوري را تشخيص دهند؛ به همين سبب وجود مراکزي که وظيفة
مشاورة سياستگذاري در اين حوزه را بر عهده بگيرند و نقش کانون تفکر را ايفا كنند ،ضروري به نظر ميرسد .کانونهاي تفکر يا
انديشگاهها ،با انجام مطالعات بينرشتهاي و بهکارگيري کارشناسان متعدد ،خوراک فکري الزم را در حوزههاي مختلف براي مديران
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و سياستگذاران تأمين ميکنند .هدف از تأسيس مراكز يادشده ،اين است که آنها درکنار فرايندهاي سياستگذاري عمومي ،دولتي يا
حکومتي قرار گيرند و به تصميمگيران براي اتخاذ تصميمهاي راهبردي در افقهاي بلندمدت کمک كنند؛ به تعبير ديگر ،تصميمگيران
بتوانند با کمک اين کانونها به سياستگذاري بلندمدتي دست يابند.
ستاد ویژة توسعة فناوری نانو با هدف کمک به فرایند تصمیمسازی در دستگاههای عضو ،از ایجاد و فعالیت اندیشگاهها در
وزارتخانههای عضو ستاد حمایت میکند؛ در این حمایت ،ستاد عالوهبر در اختیار قرار دادن ابزارها و اطالعات الزم برای فعالیت
اندیشگاهها ،به تأمین منابع انسانی مناسب و رفع نیازهای جاری اندیشگاهها کمک میکند .در سال  ،1388اندیشگاه فناورینانوي
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در چارچوب این برنامه فعال بودهاست که در ادامه ،مختصری از گزارش این اندیشگاه ذکر
میشود.

 -1-2-32برگزاري نشست «نقش اندیشگاهها در توسعة علم و فناورینانو»

نشست «نقش اندیشگاهها در توسعة علم و فناورینانو» با هدف بررسی چیستی و کارکردهای کانونهای تفکر و نقش آنها در
توسعة فناورینانو در یکم اردیبهشت ماه سال  1388در محل ستاد ویژة توسعة فناورینانو با حضور مدیران و اعضای کمیتههای
فناورینانو وزارتخانه های عضو ستاد برگزار شد.
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در این نشست ،سه سخنرانی حول نقش اندیشگاهها در توسعه فناوری نانو و برنامه های ستاد در این حوزه انجام شد .در جدول زیر
موضوعات سخنرانی ها و سرفصل مباحث ارائه شده تبیین شده است.
عنوان سخنرانی

چیستی و کارکرد کانونهای تفکر

اندیشگاه فناورینانو وزارت

سخنران
مصطفی تقوی
یاسر خوشنویس

(گروه سیاست علم و فناوری مرکز
تحقیقات سیاست علمی کشور)
مهندس رضا رضایی

(اندیشگاه فناورینانو وزارت بهداشت،
بهداشت؛ فعالیتها و برنامه آینده
درمان و آموزش پزشکی)
برنامههای ستاد برای تقویت
تصمیمسازی در دستگاهها

سرفصل مباحث

چیستی کانونهای تفکر
کارکردهای کانونهای تفکر
چرا به کانونهای تفکر نیاز داریم؟
انواع کانونهای تفکر
تفاوت میان کانونهای تفکر و مراکز
تحقیقاتی
تاریخچه ایجاد اندیشگاه و ضروت
تاسیس آن
فعالیتهای اندیشگاه
برنامههای آینده اندیشگاه

مهندس سلطانی

(ستاد ویژه توسعه فناوری نانو)

در پایان نشست ،حاضران به ارائة دیدگاهها و طرح سؤاالت خود پرداختند كه بهوسيلة سخنرانان پاسخ داده شد.

 -2-2-32اندیشگاه فناورینانوي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

اندیشگاه فناوری نانوي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در خرداد سال  1385فعالیت خود را با هدف «کمک به
برنامهریزان ،تصمیمگیران و سیاستگذاران مرتبط از طریق ارائة دستاوردهای پژوهشی آیندهنگر و شناخت و صورتبندی مسائل
متناسب با تحوالت جهانی و شرایط بومی کشور با در نظر گرفتن ابعاد متنوع تجاریسازی فناوری و توسعه» آغاز كرد .از مهمترین
ویژگیهای اندیشگاه میتوان به موارد زیر اشاره كرد:
کمک به مدیران وزارت بهداشت با نگاهی آیندهنگر و حل مسائل مختلف آنها در حوزة نانو؛
عملکرد بهعنوان مغز متفکر مدیر؛
جلوگیری از فرآیند بروکراتیک و کمک به تسهیل ارتباط بین کمیتة نانوی وزارت بهداشت و ستاد ویژة توسعة
فناوری نانو.
مأموریت اندیشگاه ،کمک به توسعة همهجانبة فناوری نانوپزشکی در مسير تحقق مأموریت کشور در حوزة فناوری نانو است و در
این مأموریت ،اهداف زیر را دنبال میکند:
تقویت زنجیرة ایده تا بازار؛
کمک به توسعه و ایجاد زیرساختهای الزم به همراه تکمیل و بازسازی زنجیرة تولید در حوزة نانوفناوری پزشکی؛
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تسهیل ورود فراوردههای نانوپزشکی به بازار براي برآوردهکردن اهداف سند راهبرد آینده.
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نمودار  -5ساختار اندیشگاه فناوری نانوي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

فعالیت اندیشگاه را از زمان تأسیس تاکنون ،میتوان به سه دوره تقسیم كرد:
دورة اول؛ خرداد  1385تا پایان شهریور :1385
هدف اصلی :تربیت نیروی انسانی و مشاوره به کمیتة تازهتشکیل فناوری نانوي وزارت بهداشت در ایجاد
زیرساختهای الزم.
دورة دوم؛ ابتدای مهر  1385تا پایان اسفند :1385
هدف اصلی :تعیین اولویتها و تدوین برنامههای اجرایی.
دورة سوم :ابتدای سال  86تاکنون:
هدف اصلی :کمک به توسعة زیرساختهای الزم برای دستیابی به بازار فناوری نانوپزشکی.
اندیشگاه فناوری نانوي وزارت بهداشت چهار بخش تجاریسازی ،آموزش ،استاندارد و توسعة بخش خصوصی (یا ترویج تخصصی
در بخش صنعت) دارد .بخشی از اندیشگاه نیز مسئول اطالعرسانی به مخاطبان اندیشگاه از طریق سایت است؛ همچنین اندیشگاه
بهعنوان اتاق فکر کمیتة فناوری نانوي وزارت بهداشت ،پاسخگوی نیازهای مطالعاتی کمیته و مدیران وزارت بهداشت در حوزة فناوری
نانوست .در ادامه ،فعالیتهای اندیشگاه در سال  1388در هر یک از موارد مذکور تشریح میشود.
الف) اندیشگاه اتاق فکر کميتة فناورينانوي وزارت بهداشت

اندیشگاه ،نقش اتاق فکر را برای کمیتة فناوری نانوي وزارت بهداشت ایفا میکند و پاسخگوی درخواستهای مطالعاتی تعریفشده
در این کمیته است .در ادامه ،برخی از مطالعات صورتگرفته در اندیشگاه در سال  1388ارائه میشود:
تدوین شاخصهای ارزیابی قطبها ،مراکز رشد ،مراکز پژوهشی و محققان فعال در زمینة نانوپزشکی :تکمیل و
تصحیح شاخصهای موجود براي ارزیابی قطبها ،مراکز رشد ،مراکز پژوهشی و محققان فعال در حوزة نانوپزشکی ،نه
صرف ًا با دید خروجیهای علمی ،بلکه با درنظر گرفتن جنبههای صنعتی؛
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تهیة گزارشی براي بررسی و تحلیل تعداد کم مقاالت نانوپزشکی در مقابل مقاالت دیگر نانو در ایران؛
تهیة گزارشی درخصوص مقایسة فراوردههای نانویی مبتنی بر تکنولوژیهای میسل و لیپوزوم ،براي رفع مشکل
حلاّ لیت مواد آبگریز؛
همکاری در برگزاری گردهمایی متخصصان نانوپزشکی کشور در ستاد نانو؛
بررسی وضعیت کشور در حوزة صنعت نانوپزشکی؛
بررسی فراوردة دوکسیسایکلین نانولیپوزومال.
ب) تجاریسازی

تقویت ناحیة ابتدایی زنجیرة ایده تا بازار ،استخراج الگوی بومی تجاریسازی تحقیقات نانوپزشکی کشور و کمک به تجاریسازی
تحقیقات در حوزة نانوپزشکی ،از اهداف این بخش است .فعالیتهای انجامشده در این حوزه عبارتند از:
 -1نظارت و کمک به راهاندازی مرکز رشد «نانوفناوری و آنتیبادیهای مونوکلونال»:
مشاوره در فرآیند راهاندازی مراکز رشد ،شناسایی شرکتهای راهانداز مراکز رشد؛
نظارت بر راهاندازی سایت این مرکز رشد ( ،)http://nanomab-incubator.tums.ac.irحفظ ،نگهداری و
تأمین محتوای این سایت.
 -2برقراری ارتباط با مراکز رشد و پارکهای فناوری کشور و استخراج الگوی بومی برای تجاریسازی ،که با پیمایش میدانی و
انجام مطالعات تطبیقی راهکارهای عملیاتی براي اصالح عملکرد مراکز رشد ارائه شده است.
 -3تدوین برنامة اجرایی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در حوزة نانوداروها.
 -4هدایت طرحهای ملی تحقیقاتی نانوپزشکی به سمت تجاریسازی.
نُه طرح ملی نانوپزشکی در اسفند  1383به تصویب رسیده و در حال اجرا بوده است .فعالیتهای زیر توسط اندیشگاه براي هدایت
این طرحها به سمت تجاریسازی صورت پذیرفت:
طراحی شاخص ارزیابی با رویکرد تجاریسازی؛
انجام مصاحبه با تمامی مجریان طرحها ،دریافت مستندات پیشرفت طرحها ،جمعبندی نظرات درخصوص راهکار
تجاریسازی؛
رتبهبندی طرحها از منظر نزدیکی به مرحلة تجاریسازی؛
در نهایت ،بهترین طرح برای ورود به مرحلة تجاریسازی تعیین و راهکار هدایت آن در یک گزارش تدوین شد كه
جدول ذیل مختصری از نتایج این اقدام را نشان میدهد.
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جدول  -7نتیجه نهایی هدایت طرحهای ملی تحقیقاتی نانوپزشکی به سمت تجاریسازی توسط اندیشگاه

رديف

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

تعداد گزارش

پايان نامة دکتري

پايان نامة ارشد

مقاالت ISI, Scopus

پتنت

ثبت اختراع داخلي

دکتر محمود جدي پژوهشکدة فناوريهاي
تهراني -دکتر نوين علوم پزشکي جهاد
دانشگاهي -ابنسينا
محمود چمنخواه

پژوهشکدة فناوريهاي
سنتز نانوذرات نيمههادي نقاط کوانتومي،
نوين علوم پزشکي جهاد
دکتر محمود
استقرار گروههاي عاملي و کانژوگاسيون
چمنخواه – دکتر دانشگاهي -ابن سينا
آنها به بيو مولکولها براي تشخيص
عليرضا ذوالفقاري مرکز پژوهشهاي شيمي
سرطان پروستات
و مهندسي شيمي ايران

پايان نيافته
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
5
ندارد
2
2
شهريور88
شهريور 84

4

محصول با تست In vivo

3

اتصال نانو ذرات مغناطيسي به آنتي
باديهاي مونوکلونال و پپتيدها
(بهينهسازي در تشخيص و درمان
سرطان)

محصول نيمهصنعتي

دکتر فاضل
شکري

وضعيت طرح

2

ايمنيدرماني هدفدار سرطان مبتني
بر کاربرد پپتيدهاي نانو بادي :مطالعة
ايمنيزايي ترادفهاي بخش متغير زنجيرة
سنگين ايمونوگلوبين سلولهاي لوسميک
موتان و غيرموتان در بيماران مبتال به
لوسمي لنفوسيتي مزمن

دانشگاه علوم پزشکي
تهران -پژوهشگاه
فناوريهاي نوين
ابنسيناKarolinska -

پايان نيافته
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
ندارد
 1عدد US patent
ندارد
5
4
ندارد
2
1
5
2
 2عدد
تير 88
1389
اسفند 83
مرداد 85

1

ساخت ليگاند اختصاصي در محل
 Fiber & Knobآدنو ويروس براي
اتصال به سلولهاي سرطاني

دکتر محمد حسين
مدرسي

دانشگاه علوم پزشکي
تهران -گروه ژنتيک
پزشکي

پايان يافته

نام طرح

مجري

محل اجرا

5

بهکارگيري نانوذرات کوانتومي در
تشخيص زودهنگام دو سرطان شايع
تخمدان و پستان در ايران

دکتر اميرحسن
زرناني – دکتر
محمود جدي
تهراني

پژوهشکدة فناوريهاي
نوين علوم پزشکي جهاد
دانشگاهي -ابنسينا

6

تهيه و ارزيابي درونتني و برونتني
نانوذرات پليمري و ليپوزومي حاوي
داروهاي ضد سرطان

دکتر رسول
ديناروند

دانشگاه علوم پزشکي
تهران ـ مرکز تحقيقات
نانوتکنولوژي

پايان يافته
4
3
3
اسفند 86
اسفند83

7

تهية نانوپارتيکلهاي پليمري قابل
فرسايش براي استفاده در سيستمهاي
دارورساني ترکيبات ضد سرطان

دکتر سودابه
داوران

دانشکدة داروسازي و
مرکز تحقيقات کاربردي
دارويي دانشگاه علوم
پزشکي تبريز

پايان يافته
ندارد
ندارد
1
ندارد
2
2
5
3
تير 88
اسفند83
1385

دکتر محودرضا
جعفري

دانشگاه علوم پزشکي
مشهد -دانشکدة
داروسازي

پايان يافته
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
1
2
1388

8

تهية نانوپارتيکلهاي  LPDحاوي
recombinant major( rgp63
surface glycoprotein of
 )Leishmaniaو rLmaCIN
(recombinant Leishmania
 )major class I nucleasesبهعنوان
واکسن ليشمانيوز

دارد
ندارد
ندارد
4
2
2
3
شهريور88
شهريور84

پايان يافته

9

استفاده از ذرات نانو سوپرمغناطيس اکسيد
آهن براي تصويربرداري هدفدار تومور
با MRI

دکتر محمدعلي
عقابيان

پژوهشکدة فناوريهاي
نوين علوم پزشکي جهاد
دانشگاهي -ابن سينا
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ج) آموزش

اهداف این بخش عبارتند از:
ایجاد انگیزه و تشویق بخشها و شرکتهای خصوصی و  ...براي سرمایهگذاری در نانوپزشکی؛
کمک به فرایند ترویج نانوپزشکی؛
هممسير کردن فعالیتهای پژوهشی با اولویتهای پژوهشی؛
شفاف کردن مسیر و بازار آیندة نانوپزشکی؛
ارتقاء دورههای آموزشی درطی دورههای متعدد و اصالح نقصهای احتمالی.

فعالیتهای انجامشده در بخش آموزش در سال  1388عبارتند از:
 -1آموزش غیر مستقیم
انتشار خبرنامة اندیشگاه فناوری نانوي وزارت بهداشت به صورت ماهیانه و ارسال آن برای تمامی مخاطبان اندیشگاه؛
انتشار  14مقالة هدفمند در حوزة نانوپزشکی در ماهنامة فناوری نانوي ستاد فناوری نانو و نشریة ندای محیا.

 -2آموزش مستقیم
برگزاری کارگاه آموزشی «کاربردهای نانوفناوری در صنایع آرایشی بهداشتی و غذایی با دید تجاریسازی محصوالت»؛
برگزاری کارگاه آموزشی «نانوپزشکی و جنبههای ایمنی مربوط به آن» برای کارشناسان و مدیران معاونت غذا و داروی
وزارت بهداشت؛
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ارائة سخنرانی در همایشها و کنفرانسهای مختلف؛
مختلف تهیهشده در اندیشگاه را نشان میدهد.
تهیة گزارشهاي مختلف :جدول ذيل مختصری از گزارشهاي
ِ
جدول  - 8گزارشهاي تهیهشده در اندیشگاه
ردیف

موضوع

1

گزارش پیمایش فناوریها و بازار نانودارورسانی

2

تحلیل و بررسی دالیل تفاوت تعداد مقالههای  ISIعلمی تولیدشده در
دانشگاههای علوم پزشکی و سایر دانشگاههای ایران در زمینة نانوفناوری

3

عارضهیابی مراکز رشد کشور

4

گزارش تجاريسازي طرحهاي ملي نانوپزشكي ايران

5

گزارش برنامة اجرايي پيشنهادي وزارت بهداشت در حوزة نانودارو

د) کمک به تدوین استانداردهای نانوپزشکی

اهداف این بخش 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 ـ بهداشتی ،غذایی ،فرآوردهها و ملزومات دارویی ـ پزشکی.
در سال  ،1387کمیتة علمی ـ مشورتی فراوردههای نانوپزشکی و نیز سه گروه آرایشی ـ بهداشتی ،غذایی و ملزومات دارویی ـ
پزشکی تشکیل شد .در سال  ،1388جلسات مختلف کمیتة اصلی و نیز زیرکمیتهها تشکیل شد .جدول زیر به صورت اجمالی تعداد
جلسات و عناوین بحثهای صورتگرفته در جلسات برگزارشده را نشان میدهد.
جدول  -9جلسات زیرکمیتههای استانداردسازی

زیرکمیتههای
استانداردسازی

تعداد
جلسات

زیرگروه تخصصی
غذا

 10جلسه

زیرگروه تخصصی
آرایشی بهداشتی

 4جلسه

تنظیمات دستورالعمل نحوة واردات برپایة نانو و تولیدات فرآوردههاي آرایشی
بهداشتی؛
بررسی موارد مراجعهشده به معاونت براي تأييد.

زیرگروه تخصصی
ملزومات دارویی

 5جلسه

دستورالعمل نحوة ارزیابی ملزومات دارویی ـ پزشکی (تولیدی و وارداتی) بر پایة نانو؛
بررسی محصوالت مراجعهشده به معاونت غذا ودارو براي تأييد.

عناوین بحثهای صورتگرفته در جلسات؛

های برمبنای نانوفناوری؛
اصالح دستورالعمل تدوینشده براي بستهبندی ِ
مشخص کردن مستندات مورد نیاز براي بررسی و تأیید محصوالت بر پایة نانوفناوری
یا تدوین استاندارد؛
بررسی و بحث دربارة فلوچارت تأیید یک محصول در معاونت دارو و غذا؛
ارائة فهرست نانومحصوالت غذایی مراجعهشده به وزارت بهداشت براي تأیید؛
بحث دربارة دستورالعمل نحوة واردات و تولیدات فراورده های غذایی برپایة
نانوفناوری.
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مهمترین فعالیتها در سال  1388عبارتند از:
تعیین رویکرد مشخص براي پاسخگویی به مراجعهکنندگان به وزارت بهداشت براي تأیید محصوالت خود؛
تدوین پروپوزالی براي تعیین سمیت فراوردههای نانویی؛
تدوین پیشنویس اولیه برای ضوابط بررسی نحوة ارزیابی نانومحصوالت برپایة نانوفناوری؛
شناسایی متخصصان و ارتباط با آنها در حوزههای مختلف نانوپزشکی و استفاده از تجربیات آنها؛
پیگیری چگونگی تأیید برخی از محصوالت در بازار ،مانند محصوالت شرکت ژالتینپاکفن (تولیدکنندة اسپریهای
پوششدهندة مبل ،فرش و  ...براي ایجاد ویژگی خودتمیزشوندگی در این محصوالت) بنا به درخواست کمیتة استاندارد
ستاد؛
ارائة راهنمایی و مشاوره به شرکت ایمنفناوران نانو (این شرکت ،راهنمایی تولیدکنندگان را براي اخذ استانداردهای الزم
براي تأیید محصوالت خود به عهده دارد) معرفیشده از ستاد نانو؛
پیگیری روند تأیید محصوالتی مانند محصوالت شرکت پاکفنگستر پاسارگاد بنا به خواستة ستاد نانو؛
همکاری با کارگروه ارزیابی ریسک فناوری نانو در ستاد نانو.
ه) توسعة بخش خصوصی (ترویج تخصصی بخش صنعت)

ترغیب بخش صنعتی برای ورود به حوزه فناوری نانو و تولید فراوردههای مرتبط با نانوپزشکی هدف این بخش است و ماموریتهای
محوله به آن عبارتند از:
پیمایش بازارهای بینالمللی در حوزههای مرتبط با نانوپزشکی؛
بررسی وضعیت بازار داخل کشور (پتانسیلها ،توانمندیها ،نقاط ضعف ،نقاط قوت ،مشکالت)؛
تطبیق پتانسیلهای داخل کشور و نیازمندیهای آن با روند بازارهای جهانی؛
تالش براي تشویق شرکتهای صنعتی برای ورود به حوزة نانوپزشکی به صورت برقراری ارتباط مؤثر با شرکتهای
خارجی صاحب فناوری از طریق جهتدار کردن فعالیتهایشان.
در سال  88اقدامات متنوعی صورت گرفت که در ادامه تشریح می شود.
پیمایش کامل و گستردة فناوریهای توسعهیافته و درحال توسعه در حوزة نانودارورسانی در سطح بینالمللی و تالش
براي ترغیب شرکتهای داروسازی داخلی براي ورود به این حوزه؛
بررسی و تجزیه و تحلیل پتانسيلهای کشور در حوزة نانودارورسانی؛
امضای تفاهمنامة همکاری مشترک با  12شرکت داروسازی داخلی در جهت انجام فعالیتهای مشاورهای درخصوص
شناسایی و انتقال فناوری؛
آگاه كردن شرکتها از فرصتهای موجود و تشویق آنها به برقراری ارتباط مؤثر با شرکتهای خارجی صاحب فناوری
از طریق برگزاری جلسات و نیز ارسال اطالعاتی در خصوص فناوریها و فراوردههای نانودارورسانی درحال توسعه یا
توسعهیافته (جدول شمارة 10مختصری از تعامالت صورتگرفته با شرکتهای داروسازی داخلی را نشان میدهد).؛ همچنین
مجلة فناوری نانو وزارت بهداشت و خبرنامة داخلی اندیشگاه فناوری نانوي وزارت بهداشت به صورت ماهانه به این شرکتها
ارسال میشود؛
جدول  -10تعامالت صورتگرفته با شرکتهای داروسازی داخلی در گروه توسعة بخش خصوصی اندیشگاه
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ردیف

نام شرکت

تعداد جلسات برگزار
شده

تعداد مکاتبات
ارسالی

سری پیشنهادات
ارسالی

1

داروسازی خوارزمی

3

13

9

2

شفای ساری

2

14

5

3

سبحاندارو

1

8

4
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ردیف

نام شرکت

تعداد جلسات برگزار
شده

تعداد مکاتبات
ارسالی

سری پیشنهادات
ارسالی

4

داروسازی حکیم

3

14

4

5

داروسازی اکسیر

2

7

1

6

داروسازی اسوه

1

12

5

7

داروسازی زهراوی

1

11

5

8

کاسپینتأمین

1

13

4

9

ایرانهورمون

2

12

4

10

تهراننیل

2

13

6

11

اکسیرمدپارس

2

7

3

12

گروه صنعتی کات

2

2

1

22

126

51

مجموع

ضمن ًا اندیشگاه سعی در برقراری ارتباط با  25شرکت داروسازی دیگر نیز داشت که در این مسير 68 ،نامه به این شرکتها ارسال
شد و با  8شرکت راموفارمین ،صالحانشیمی ،جابربنحیان ،البرزبالک ،هولدینگ پارسدارو و لقمان ،بنیاخته و آوینپاالیش نیرو
جلساتی برگزار شد و نیز به شرکتهای صالحانشیمی ،جابربنحیان ،البرزبالک ،هولدینگ پارسدارو ،بنیاخته ،آوینپاالیش نیرو و
لقمان پیشنهاداتی دربارة ورود به حوزة نانو ارسال شد.
بررسی دقیق  60شرکت خارجی صاحب فناوری در حوزة نانودارورسانی و نیز فناوریها و فراوردههای در حال توسعه یا
تجاریشده توسط آنها و برقراری ارتباطاتی با برخی از آنها (از طریق خرید گزارشات بازار معتبر و نیز انجام جستوجوهای
تکمیلی)؛
نتایج ارتباطات اندیشگاه با شرکتهای خارجی صاحب فناوری در جدول زیر خالصه شده است:
جدول  -11نتایج ارتباطات اندیشگاه با شرکتهای خارجی صاحب فناوری در گروه توسعة بخش خصوصی
ردیف

نام شرکت

توضیحات

1

AquaNova

شرکت آکوانوا یک شرکت آلمانی و صاحب فناوری  NovaSOLاست .طی ارتباطات برقرار
شده با این شرکت ،این شرکت آمادگي خود را براي انتقال فناوری خود به شرکتهای
داخلی اعالم كرده است .اندیشگاه ،مورد مذکور را به شرکتهای داروسازی داخلی معرفي
كرد .شرکتهای بنیاخته ،حکیم ،کاسپینتأمین و کات ،تمایل اولیة خود را به برقراری
تعامل با این شرکت اعالم كردند .اندیشگاه ،درحال پیگیری این موضوع است .شایستة
يادآوري است که شرکتهای داروسازی داخلی در اینگونه موارد ،بسیار محتاط عمل
میکنند و این مسئله ،ضرورت حمایت مالی دولت و پذیرش بخشی از ریسک را میطلبد
که متأسفانه این اقدام تاکنون انجام نشده است.

2

دکتر مظفری

دکتر مظفری از استرالیا صاحب روشی به نام مظفریمتد در حوزة نانولیپوزومهاست .ایشان
متمایل به انتقال تکنولوژی به شرکتهای داروسازی داخلی هستند .اندیشگاه ،ایشان را به
شرکتهای داروسازی معرفی كرد .پنج شرکت شفای ساری ،خوارزمی ،تهراننیل ،حکیم
و ایرانهورمون ،تمایل اولیة خود را به این تکنولوژی نشان دادند .جلسات متعددی با این
شرکتها برگزار شد؛ اما متأسفانه به دلیل مشکالت مالی ،این موضوع نیز مسکوت باقی ماند.
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ردیف

نام شرکت

توضیحات

3

Lifecare
Innovations

شرکت  Lifecareشرکتي هندی است که سه فراورده با استفاده از فناوری نانولیپوزوم دارد.
اندیشگاه ،این شرکت را نیز به شرکتهای داروسازی داخلی معرفی كرد .شرکت داروسازی
خوارزمی تمایل خود را به تعامل با این شرکت اعالم كرد؛ اما به دلیل تغییر ساختار در وزارت
بهداشت و نیز متمایل نبودن دستاندرکاران وزارت بهداشت به تعامل با شرکتهای هندی،
این قضیه نیز مسکوت باقی ماند.

4

NanoForce

طی ارتباطات اولیه با شرکت  NanoForceو انجام مالقات حضوری با مدیر بازرگانی این
شرکت ،این شرکت به برقراری ارتباط با شرکتهای ایرانی تمایل نشان داد .اندیشگاه در
حال پیگیری موضوع است.

5

MagForce
Nanotechnologies

اندیشگاه ،مکاتباتی با شرکت  MagForceانجام داد؛ این شرکت برخالف ابراز تمایل
اولیه ،اعالم كرد که فعالیت در بازار خاورمیانه ،در دستور کار اقدامات فعالی این شرکت
قرار ندارد.

6

Avidimer

شرکت  Avidimerتمایل اولیة خود را نسبت به ارتباط با شرکتهای داخلی نشان داد.
متأسفانه این تمایل دقیق ًا در زمان بحران مالی این شرکت بود و درنهايت ورشکست شد.
تالشهای اندیشگاه برای برقراری ارتباطات بعدی ،بینتیجه باقی ماند.

بررسی ویژگیهای شرکتهای صاحب فناوری در حوزة نانوداروها براي تدوین استراتژی ورود به بازار؛
پیمایش فناوریهای توسعهیافته و درحال توسعه در حوزة نانوغذاها در سطح بینالمللی و بررسی و شناسایی شرکتها
و انجمنهای مختلف مرتبط با غذا در داخل کشور.
و) سايت انديشگاه فناوری نانو وزارت بهداشت ()www.nanohealth.ir

 -1مدیریت و پشتیبانی سایت اندیشگاه فناوری نانوي وزارت بهداشت از لحاظ تأمین محتوا؛
از ابتدای سال  ،88بهطور منظم و به صورت جدولی از پیش آمادهشده ،ماهیانه تعدادی خبر که شامل اخبار داخلی اندیشگاه و اخبار
نانوپزشکی (اخبار علمی ،سیاستگذاریهای دول در این زمینه ،معرفی همایش ،کارگاههای آموزشی و  )..است و نیز مقاالت چاپشده
از کارشناسان اندیشگاه در برخی مجالت ،بر روی سایت در بخش انگلیسی و فارسی قرار داده میشود .جدول زیر گزارش مختصری
از اخبار و مقاالت قراردادهشده بر روی سایت را نشان میدهد.

تصویر صفحه اول سایت اندیشگاه نانو بهداشت
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جدول  -12اخبار و مقاالت قراردادهشده بر روی سایت اندیشگاه
ردیف

موضوع

تعداد

1

اخبار داخلی اندیشگاه

29

2

اخبار نانوپزشکی

111

3

اخبار انگلیسی

90

4

مقاالت فارسی

12

5

مقاالت انگلیسی

12
254

مجموع

 -2برقراری تعامالتی با  20مرکز پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی در سرتاسر ایران
تبادل لینک با  20معاونت پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی مبنی بر همکاری مرکز انفورماتیک این دانشگاهها با اندیشگاه نانوي
وزارت بهداشت و ارسال فعالیت ها و اخبار به اندیشگاه که از طریق آن بتوان فعالیتها و اخبار اندیشگاه را به اطالع دانشگاه رساند
و نیز ارسال خبرنامة اندیشگاه به صورت ماهیانه به این  20مرکز .اسامی این مراکز پژوهشی به شرح زیر است:
جدول  -13اسامی دانشگاههای علوم پزشکی طرف تعامل اندیشگاه
اسامی دانشگاههای علوم پزشکی

 -1دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 -11دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 -2دانشگاه علوم پزشکی اراک

 -12دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 -3دانشگاه علوم پزشکی ایران

 -13دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 -4دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 -14دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 -5دانشگاه علوم پزشکی تهران

 -15دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 -6دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 -16دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 -7دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 -17دانشگاه علوم پزشکی فارس

 -8دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 -18دانشگاه علوم پزشکی همدان

 -9دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 -19دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 -10دانشگاه علوم پزشکی بابل

 -20دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 -3انتشار خبرنامة اندیشگاه فناوری نانوي وزارت بهداشت
خبرنامة اندیشگاه فناوری نانو به صورت ماهیانه از آبان سال ( 1388تعداد  5شماره در سال  ،)1388با سرفصلهای اخبار داخلی
اندیشگاه ،اخبار نانوپزشکی ،معرفی همایشها و معرفی مقاالت منتشرشده است.
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برنامة 33
ارزیابی تأمین و بهرهگیری از سرمایههای انسانی فناورینانو
منابع انسانی ارزشمندترین سرمایة کشور در فناوری
نانو هستند و هیچ دارایی دیگری ارزش نیروی
متخصص ،جوان و عالقهمند به فعالیت در فناوری
نانو را ندارد؛ بنابراین ،دستیابی به اهداف درنظر
گرفتهشده برای فناوری نانو ،بدون توجه شایسته به
منابع انسانی ممکن نخواهد شد .دانشآموختگان
متخصص در فناوری نانو مهمترین بخش نیروی
انسانی این فناوری را در کشور تشکیل میدهند و
ستاد ویژة توسعة فناوری نانو باید برای بهره مندی از
تخصص این افراد ،در جهت رشد فناوری نانو و تولید
ثروت برنامهریزی کند؛ با همین هدف ،ستاد نانو
طرحهایی را برای پایش و اندازهگیری نیروی انسانی ،حمایت از اشتغال متخصصان ،ساماندهی بازارکار فناوری نانو و آموزشهای
الزم برای اشتغال و کارآفرینی در نانو برنامهریزی و اجرا کرده است.

 -1-33پایش و اندازهگیری منابع انسانی فناورینانو

پایش و اندازهگیری منابع انسانی فناورینانو از سال  1387آغاز شده و همچنان ادامه دارد .هدف این برنامه ،ترسیم نقشة منابع
انسانی در حوزة علوم و فناوریهای نانو است.

 -2-33حمایت از اشتغال متخصصان فناوری نانو

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 از ابتدای سال  1388اجرا شده است.
نهادهای استخدامکنندة متخصصان نانو ،برای بهرهمندشدن از این حمایت ،باید به بخش اشتغال سایت ستاد مراجعه کنند و
پس از ثبت نام ،درخواستهای خود را برای دریافت حمایت در ازای استخدام هر متخصص ،ثبت کنند .پس از بررسی مدارک،
حمایت درنظرگرفتهشده طی سه مرحله به حساب نهاد واریز میشود .میزان حمایت از نهادها به ازای سطح تحصیالت و تخصص
استخدامشدگان ،به ترتیب زیر است:
جدول  -14میزان حمایت از نهادها به ازای سطح تحصیالت و تخصص استخدامشدگان
مدرک فرد

کارشناسي ارشد
دکتري
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رشته تحصيلي

علم و فناورينانو

ميزان حمايت در هر ماه (ريال)

3,250,000

ساير رشتهها با پاياننامة نانو

2,500,000

ساير رشتهها با پاياننامة نانو

4,000,000

علم و فناورينانو

5,200,000
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 -1-2-33میزان و کیفیت حمایتهای صورتگرفته

در سال  ،1388حدود  60درخواست ارسالشده بررسی و از این میان 36 ،درخواست پذیرفته شد .طی این سال 25 ،نهاد فعال در
فناورینانو برای استخدام  29متخصص نانو با مدارک کارشناسی ارشد و دکتری ،مورد حمایت ستاد قرار گرفتند و درمجموع408 ،
میلیون ریال از استخدام متخصصان در نهادهای نانو حمایت شد .در جدول و نمودارهای ذیل ،مشخصات متخصصان استخدامشده و
نهادهای حمایتشده تشریح شده است.
�ﻛﺘﺮ�
4

ﻛﺎ�ﺷﻨﺎﺳﻲ ��ﺷﺪ
25

نمودار  -6توزیع متخصصان نانوي استخدامشده براساس سطح تحصيالت
جدول  -16توزیع متخصصان نانوي استخدامشده براساس گروه و رشتة تحصیلی
گروه

گروه فنی  -مهندسی

گروه علوم پایه

گروه علوم انسانی

رشتة تحصیلی

تعداد استخدامشدگان

مهندسي مواد

8

مهندسي شيمي

6

مهندسی فناورينانو -نانومواد

5

مهندسي مكانيك

2

مهندسي نساجي

1

مهندسي پليمر

1

فيزيك

2

بيوتكنولوژي

1

حقوق

1

مديريت اجرایی

1

مديريت

1
29

جمع

1
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نمودار  -7توزیع نوع نهادهای دریافتکنندة حمایت

 -3-33پایگاه اطالعرسانی اشتغال فناوری نانو

نیاز به ساماندهی بازارکار نانو از آغاز طراحی برنامههای اشتغال ،مورد توجه ستاد بوده است؛ این نیاز پس از آغاز اجرای طرح حمایت
از اشتغال متخصصان نانو ،بیش از گذشته احساس شد؛ بدین منظور از ابتدای سال  1388مطالعاتی آغاز شد و درنهایت تصمیم بر
این شد که پایگاهی اینترنتی براي اطالعرسانی اشتغال فناورینانو طراحی و راهاندازی شود .بهرهمندی مناسب از منابع انسانی نانو،
جوابگویی به نیاز نهادهای فعال در فناورینانو به نیروی انسانی متخصص و ساماندهی بازارکار فناوری نانو ،اهداف مورد نظر از راه
اندازی این پایگاه هستند.
مراحل مطالعه ،مشاوره ،طراحی و ساخت نرمافزار این پایگاه اطالعرسانی حدود ده ماه طول انجامید؛ این پایگاه برای سه دستة
عمده از مخاطبان درنظر گرفته شده است :کارجویان؛ شامل تمامی دانشآموختگان آموزش عالی ،کارفرمایان؛ شامل نهادهای فعال
یا عالقهمند به فعالیت در فناوری نانو و دانشجویان.

1

تصویر -3صفحه نخست از پایگاه اطالعرسانی اشتغال فناوری نانو

 -1-3-33کارجویان

امکانات درنظرگرفتهشده برای کارجویان در این پایگاه عبارتند از:
ثبتنام و تکمیل رزومه (شامل مشخصات فردی ،مشخصات تحصیلی ،توانمندیها و مهارتها ،سوابق و عالقهمندیهای شغلی)؛
جستوجو در میان موقعیتهای شغلی ثبتشده توسط کارفرمایان؛
درخواست از کارفرمایان برای استخدام؛
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همکاری ثبتشده از سوی کارفرمایان؛
پاسخ به دعوت به
ِ
امکان مشاهدة مشاغل پیشنهادی سیستم؛
امکان معرفی معرف و درخواست برای توصیهنامه از معرف (معرف باید از اعضای هیئت علمي دانشگاهها باشد).؛
معرفی مشاغل در حوزة فناورینانو.

تصویر  -4صفحه شخصي کارجویان در پایگاه اطالعرسانی اشتغال فناوری نانو

 -2-3-33کارفرمایان

امکانات درنظرگرفتهشده برای کارفرمایان عبارتند از:
امکان معرفی موقعیتهای شغلی نهاد به کارجویان؛
امکان مشاهدة رزومة کارجویان و انتخاب نیروی کار متناسب با فرصتهای شغلی موجود؛
مشاهدة رزومة کارجویان پیشنهادی سیستم؛
امکان دریافت حمایت بهازای استخدام متخصصان فناوری نانو.

تصویر -5صفحه اختصاصي کارفرمایان در پایگاه اطالعرسانی اشتغال فناوری نانو
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اطالعرسانی دربارة پایگاه اشتغال فناوری نانو از اواسط بهمن ماه  1388با دعوت از دانشجویان و دانشآموختگان متخصص نانو
برای تکمیل رزومه در این پایگاه آغاز شد .طی فاصلة زمانی کوتا ِه آغاز ثبت نام تا پایان سال ( 1388حدود یک ماه) 260 ،نفر از
دانشآموختگان ،رزومة خود را بهعنوان کارجو در پایگاه اشتغال فناوری نانو ثبت کردند .در اوایل سال  ،1389به کارفرمایان حوزة نانو
برای ثبتنام اطالع داده خواهد شد و بدین ترتیب ،تعریف موقعیتهای شغلی آغاز و پایگاه بهطور رسمی افتتاح خواهد شد.

 -4-33معرفی مشاغل نانو

آشنایی با ویژگیهای یک شغل ،مهارتها و توانمندیهای الزم برای احراز آن و موقعیتهای شغلی موجود ،از موضوعاتی است که
برای همة افرادی که قصد ورود به یک شغل را دارند ،اهمیت فراوانی دارد .سرمایة نفیس علمي دانشآموختگان آموزش عالی ،یکی از
مقدمات اساسی ورود به مشاغل مرتبط با رشتة آنهاست؛ اما چنانچه از ویژگیهای یک شغل و تواناییهای الزم برای احراز آن مطلع
نباشند ،نمیتوانند کارایی الزم را در آن شغل داشته باشند یا دست کم باید زمان زیادی را برای کسب این تواناییها صرف کنند.
ی نانو و ارائة اطالعاتی
ستاد ویژة توسعة فناوری نانو برنامهای را آغاز کرده است که طی آن ،ازطریق گفتوگو با شاغالن در فناور 
ملموس ،مشاغل نانو را به دانشجویان و عالقهمندان به اشتغال در این حوزه معرفی میکند .در این برنامه ،سعی میشود تا با افراد
شاغل در بخشهای مختلف نظیر آزمایشگاهها ،مراکز رشد ،شرکتهای نوپا ،پژوهشگاهها و سایر بخشهای فعال در نانو ،مصاحبه
شود و این مصاحبهها ازطریق پایگاه اطالعرسانی اشتغال فناوری نانو ،در اختیار عالقهمندان قرار گیرد.
در سال  ،1388با دو نفر از افراد فعال در نانو دربارة شغل و تحصیالتشان ،تواناییها و مهارتهای الزم برای احراز شغلی که به
آن مشغول هستند و مشکالت و جذابیتهای شغلشان گفتوگو شده و متن این مصاحبهها ازطریق پایگاه اطالعرسانی اشتغال نانو به
آدرس  talent.nano.irقابل مشاهده است.

 -5-33فعالیتهای آتی برنامه

 -1-5-33ارزیابی برنامة حمایت از اشتغال

پس از گذشت یک سال از اجرای برنامة حمایت از اشتغال ،لزوم بررسی و ارزیابی میزان موفقیت این برنامه احساس میشود؛ به
همین دلیل ،اقدامات الزم برای ارزیابی این برنامه از بهمن ماه  88آغاز شده است و در بهار  89نیز ادامه خواهد یافت .از جمله مسائل
مهمی که در این ارزیابی بررسی خواهد شد ،میتوان به میزان و مدت حمایت ،محدودة شمول حمایت ،پایداری مشاغل حمایتشده
و افزودن عناصری به برنامه ،مانند آموزش ضمن خدمت ،اشاره کرد .ابزار و روشهایی که برای ارزیابی برنامه بهکار گرفته شده یا
خواهد شد ،عبارت است از :استخراج اطالعات از بانکهای داده و تحلیل آنها ،مصاحبه با طراحان و مجریان برنامه و نظرسنجی و
مصاحبه با مخاطبان برنامه شامل کارفرمایان و متخصصان استخدامشده.

 -2-5-33آغاز به کار رسمی پایگاه اطالعرسانی اشتغال فناوری نانو

پایگاه اطالعرسانی اشتغال ،پس از طی مراحل مقدماتی در ابتدای سال  1389وارد مرحلة بهرهبرداری خواهد شد؛ در این مرحله،
کارجویان قادر خواهند بود مشاغل مورد عالقة خود را از میان شغلهای معرفیشده در پایگاه ،انتخاب كنند و کارفرمایان با جستوجو
متخصص دارای رزومه در این پایگاه ،نیروهای متناسب با موقعیتهای شغلی خود را خواهند یافت.
میان نیروهای
ِ

 -3-5-33آموزش

دانشآموختگان برای حضور موفق در موقعیتهای شغلی ،نیازمند داشتن مهارتهای کافی هستند؛ همچنین افراد برای ایجاد
کسبوکارهای جدید در فناوری نانو ،به مجموعه ای از مهارتها و توانمندیهای کارآفرینی نیاز دارند؛ این آموزشها شامل دورههای
کارآفرینی ،تنظیم طرح کسبوکار و موارد مشابه است.
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تحلیل عملکرد

عنوان سرفصل

ترویـج و آموزش عمومـی
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شماره برنامه

تحلیل عملکرد

جدول  -1شاخص های عملکردی برنامه های سند راهبرد آینده و میزان تحقق در سال 1388

عنوان برنامه

1

آموزش عمومی با
تمرکز بر مقاطع پیش از
دانشگاه

2

تشویق نهادهای مروج
فناوری نانو

3

اطالعرسانی سیاستها،
برنامهها و فعالیتهای
کشور در فناوری نانو

اهداف ک ّمی تحقق یافته

واحد

مقدار

تعداد سمینار عمومی دانش آموزی

سمینار

97

تعداد کارگاه تخصصی دانش آموزی

کارگاه

86

تعداد سمینار دبیران

سمینار

29

تعداد نمایشگاه آموزشی

نمایشگاه

4

تعداد کتابهای منتشر شده

عنوان

4

تعداد خبرنامه دانش آموزی منتشر شده

(شماره/شمارگان)

()7500/6

تعداد بازی منتشر شده

(نوع /قطعه)

()40000/1

تعداد لوح فشرده منتشر شده

عنوان

3

تعداد نهادهای فعال در آموزش و ترویج

نهاد

8

تعداد سمینار دانشجویی

سمینار

47

تعداد سمینار دانش آموزی

سمینار

212

مدت زمان برنامههای تلویزیون در ارتباط
با نانو

دقیقه

3,000

مدت زمان برنامههای رادیو در ارتباط
با نانو

دقیقه

2,000

گردهمایی آموزشی برای کارشناسان رسانهها (گردهمایی/نفر)

()50/2

نشریات تخصصی مورد حمایت (تعداد نشریه
 /تعداد مطلب)

(نشریه  /مطلب)

()1070 / 26

تعداد شماره ماهنامه منتشر شده

شماره

12

تعداد اخبار سایت

(خبر  /بازدید)

(/ 1442
)49,0347

تعداد مقاالت سایت

(مقاله  /بازدید)

()59,233 / 112

تعداد بازدیدکنندهی سایت

بازدید

650,000

تعداد خبر و رویداد سایت انگلیسی

خبر

336

تعداد نشریه پیام نما

(نشریه/مخاطب
مسابقه)

()125000 / 103

تعداد بازدیدکننده های جشنواره فناوری نانو

(روز /نفر)

()18,000/5

تعداد نهادهای شرکت کننده در جشنواره
فناوري نانو

نهاد

193

گزارش عملکرد اجرای «سند راهبرد آینده»در سال 1388

عنوان سرفصل

شماره برنامه

عنوان برنامه

اهداف ک ّمی تحقق یافته

واحد

مقدار

تعداد آزمایشگاه های عضو شبکه تا پایان
سال 88

آزمایشگاه

43

میلیون ریال

25,000

میلیون ریال

2,000

تعداد تجهیزات آزمایشگاهی تعمیر شده با
حمایت شبکه

دستگاه

57

 88موفق به اخذ استاندارد ISO/IEC17025

آزمایشگاه

1

دستگاه

13

دوره آموزشی

2

دستگاه

620

پروژه

11

دستگاه

5

دستگاه

3

واحد

8

میزان حمایت شبکه از آزمایشگاههای عضو
میزان حمایتشبکه از تعمیر و نگهداری
تجهیزات نانو

تعداد آزمایشگاه های عضو شبکه که در سال
شدهاند

4

ارتقاء سختافزاری
و نرمافزاری شبکه تعداد تجهیزات آزمایشگاهی داخلی خریداری
آزمایشگاهی فناوری
شده توسط آزمایشگاهها با یارانه شبکه
نانو با اولویت توسعه
تعداد کارگاههای آموزشی برگزاری شده
توانمندی ساخت داخل
تعداد آزمایشگاه دارای اطالعات در سایت شبکه

زیرساختهای علم و فناوری

تعداد تجهیزات آزمایشگاهی ثبت شده در
سایت شبکه

تعداد پروژه های امكانسنجي ساخت
دستگاه در داخل حمایت شده توسط شبکه
تعداد دستگاههاي در حال ساخت حمایت
شده توسط شبکه

تعداد حمايت از شركتها براي تجاريسازي
تجهيزات

5

حمایت از تولید،
حفاظت و بکارگیری
داراییهای فکری
فناورینانو

6

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

تعداد دفترهای مالکیت فکری فناوری نانو در
مراکز تحقیقاتی
تعداد شرکتهای خدمات تخصصی مالکیت
فکری فعال در نانو

تعداد اختراعات ثبت شده مخترعان ایرانی در
ادارات ثبت اختراع خارج از کشور ()2009
تعداد صدور تأییدیة مقیاس نانو به
محصوالت در سال 88

کل پرونده در حال بررسی برای دریافت
نانومقیاس

میزان حمایت از ساخت و تجهیز مرکز ملی
نانومترولوژی

آزمایشگاه

73

شرکت

3

اختراع

11

محصول

4

محصول

24

میلیون ریال

21,054
153

تحلیل عملکرد

عنوان سرفصل

شماره برنامه

عنوان برنامه

7

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

8

ایجاد زیرساخت تعامل
سازنده با سازمانهای
منطقهای و بینالمللی

زیرساختهای علم و فناوری

اجرای نظام گردآوری،
پردازش و انتشار
اطالعات و دانش
10
فناورینانو برای
گروههای مختلف هدف

اهداف ک ّمی تحقق یافته

واحد

مقدار

تعداد اسناد اعالم نظر شده در مورد
استاندارهای جدید کمیته بین المللی
استانداردسازی فناوری نانو

سند

12

تعداد تعاریف واژگان نانوی استاندارد شده

واژه

50

تعداد سمینار آموزشی استانداردسازی
برگزاری شده

همایش

2

تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو تدوین
شده در سال 88

سند

2

تعداد همایشهای مشترک فناورینانو با
سایر کشورها

همایش

2

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

سازمان

4

تعداد پایاننامههای دانشجویی اضافهشده به
بانک اطالعاتینانو

پایان نامه

3,747

تعداد مقاالت اضافه شده به بانک اطالعاتی نانو

مقاله

2,676

تعداد رویداد اضافه شده به بانک اطالعاتی نانو

رویداد

927

تعداد پایگاههای اینترنتی اضافه شده به بانک
اطالعاتی نانو

پایگاه اینترنتی

33

تعداد كتاب های اضافه شده به بانک
اطالعاتی نانو

کتاب

1,600

تعداد مراكز فعال نانو اضافه شده به بانک
اطالعاتی نانو

مرکز

400

تعداد افراد فعال اضافه شده به بانک اطالعاتی نانو

متخصص

8,982

تعداد اختراعات اضافه شده به بانک اطالعاتی نانو

اختراع

9

تعداد کتاب انگلیسی ثبت شده در کتابخانه
دیجیتال

عنوان کتاب

276

تعداد پایان نامه ثبت شده در کتابخانه دیجیتال عنوان پایان نامه
پیگیری تدوین و
تصویب قوانین و
11
مقررات حمایتی و ایجاد
نظامهای داوری
154

-

-

1,329
-

گزارش عملکرد اجرای «سند راهبرد آینده»در سال 1388

عنوان سرفصل

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
تعداد نویسنده کتاب مورد حمایت قرار گرفته
مؤسسات بر اساس
تعداد مأموریتهای فناوری اعضای هیات
ارزيابيها
علمی حمایت شده

14

توليد فناوريهاي
جديد از طريق تقويت
ايدهپردازي و شناخت
فرصتهاي نوآوري

اهداف ک ّمی تحقق یافته

واحد

مقدار

تعداد پروپوزال و پایان نامه ارشد حمایت شده

پایان نامه

2,258

همایش

2

تعداد پروپوزال و پایان نامه دکتری حمایت شده
تعداد همايشهاي دانشجويي برگزار شده
برای ارائه دستاوردهای پایاننامهها
تعداد سفر استادان براي ارزيابي عملکرد
دانشجويان در دورة فرصت تحقيقاتي

تعداد پاياننامه حمايت شده كه به مرحله
تجاري و كاربردي رسيده
تعداد مقاالت  ISIتشویق شده

پيشران علم و فناوری

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

15

انتقال و انتشار فناوري

16

17

تعداد مقاالت علمی -پژوهشی تشویق شده

ارتقاء كيفيت و
هدفمندي دورههاي
آموزشي تحصيالت
تكميلي و ساير
دورههاي آموزشي
فناورينانو

حمايت از جذب
شركتهاي نوپاي
فناورينانو در مراكز رشد

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

تعداد فارغ التحصيالن دكتري عزيمت كرده
از خارج به داخل مورد حمایت ستاد

پایان نامه

457

سفر

1

پایان نامه

2

مقاله

1,291

مقاله

263

مقاله

58

مأموریت

3

نفر

4

نفر

18

-

-

-

میزان حمایت از کنگره ها و کارگاه های
آموزشی فناوری نانو

میلیون ریال

470.20

تعداد کنگره علمی فناوری نانو و
کارگاهآموزشی برگزار شده

کنگره و
کارگاهآموزشی

11

تعداد مراکز رشد که تا کنون حمایت شده

مرکز رشد

10

تعداد واحدهای ف ّناور نانو مستقر در مراکز رشد

واحد ف ّناور

47

تعداد گزارشهای صنعتی و سیاست گذاری
فناورینانو منتشر شده

گزارش

2

155

تحلیل عملکرد

عنوان سرفصل

انتقال و انتشار فناوري

شماره برنامه

عنوان برنامه

18

حمايت و برنامهريزي
براي به كارگيري
فناورينانو در صنايع
موجود كشور

تعداد شرکتهای بکارگیرنده فناوری نانو

19

حمايت از انتقال و
جذب فناوريهاي نانو
توسط بنگاهها

تعداد طرحهای فناوری در حال اجرا یا منجر
به نتیجه مطلوب

طرح

تعداد طرحهای بهکارگیری و جذب
فناورینانو در صنایع

طرح

2

کارگزار

4

فناوری

11

21

ايجاد هماهنگي بين
دستگاههاي كشور در
تعداد پروژههای کاربرد فناورینانو برای رفع
به كارگيري فناورينانو
نیازها و حل معضالت کشور
در رفع نيازها و
مشكالت كشور

تعداد شرکتهای صنعتي متقاضی بکارگيري
فناوری نانو

شرکت

189

شرکت

39
36

حمايت از ايجاد و توسعه تعداد کارگزار انتقال و انتشار فناورینانو فعال
 20نهادهاي واسط در انتقال تعداد فناوریهای نانوی منتقل شده یا در
و انتشار فناوري
آستانه انتقال توسط کارگزاران انتقال و انتشار

22

حمايت از
سرمايهگذاريهاي
خطرپذير در فناورينانو

23

تقويت شبكه
شركتهاي فناورينانو

25

حمايت از آموزش،
جذب و ارتقاي نيروي
انساني بنگاههاي
فناورينانو كشور

26

كمك به جذب
تسهيالت مالي و
اعتباري توسط بنگاهها

27

کمک به تامین و
توسعه فناوری بنگاه

حمايت از كسب و
 24گسترش بازار بنگاههاي
فناورينانو
توليد و بازار
156

اهداف ک ّمی تحقق یافته

واحد

مقدار

پروژه

3

تعداد طرحهای تجاریسازی با مشارکت
نهادهای سرمایه گذار

طرح

9

میزان حمایت ستاد از طرح های کارآفرینی
منتخب در جشنواره شیخ بهایی

میلیون ریال

100

تعداد حضور شرکت های فناوری نانو در
نمایشگاه های خارجی

نمایشگاه

تعداد دورههای آموزشی برگزار شده برای
مدیران شرکتهای فناوری نانو

کارگاه

2

میزان کمکهای هدفمند پرداختی به
شرکتهای فعال فناوری نانو

میلیون ریال

955

2

میزان تسهیالت اعطاء شده به شرکتهای
فناوری نانو توسط معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری

میلیون ریال

14,500

-

-

-

گزارش عملکرد اجرای «سند راهبرد آینده»در سال 1388

عنوان سرفصل

شماره برنامه

عنوان برنامه

ارزیابی راهبردی جایگاه
بینالمللی کشور در
علم ،فناوری و صنعت
28
نانو در راستای دستیابی
به چشمانداز  10ساله
فناورینانو

اهداف ک ّمی تحقق یافته

واحد

مقدار

تعداد شاخصهای تولید علم برای ارزیابی
راهبردی کشور

شاخص

13

شاخص

3

شاخص

6

متخصصان

6,400

تعداد نهادهای آموزشی و پژوهشی ارزیابی شده

مرکز

144

تعداد آزمایشگاه های ارزیابی شده

آزمایشگاه

تعداد شاخصهای توسعه فناوری برای
ارزیابی راهبردی کشور

تعداد شاخصهای صنعتی برای ارزیابی
راهبردی کشور

تعداد نهادهای فعال در توسعه فناوری نانو
ارزیابیشده

ارزيابي و سياستگذاري

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

مرکز رشد

14

تعداد مراکز رشد ارزیابی شده

تعداد شرکت های فناوری نانو ارزیابی شده

شرکت

0

تعداد پروژه های دانشجویی ارزیابی شده

پایان نامه

8

تعداد نهادهای سیاست گذاری ارزیابی شده

دستگاه دولتی

7

-

-

-

تعداد رسانه های ارزیابی شده

تعداد پژوهانه های تحقیقاتی اهدایی

31

32

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

رسانه

گرنت

33

15
13

-

-

-

تعداد کانون تفکر تخصصی فناوری نانو

کانون تفکر

1

میلیون ریال

550

کمک به فرآیند
سیاستسازی و
باالبردن قدرت
تشخیص و تصمیم
در حوزه فناورینانو میزان حمایت از اندیشگاه های دستگاه های
عضو ستاد
جهت تسهیل فرآیند
سیاستگذاری و اجرای
سیاستهای مصوب

157

تحلیل عملکرد

عنوان سرفصل

ارزيابي و سياستگذاري

شماره برنامه

عنوان برنامه

33

ارزیابی تامین
و بهرهگیری از
سرمایههای انسانی
فناورینانو

اهداف ک ّمی تحقق یافته

واحد

مقدار

تعداد نهادهای مورد حمایت ستاد برای
استخدام متخصصان فناوری نانو

نهاد

25

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

نفر

29

جدول  -2هزینه کرد بودجه در برنامه های سند راهبرد آینده در سال 1388
رديف

158

سرفصل

1

ترويج و آموزش عمومی

2

زيرساخت علم و فناوری

3

پيشران علم و فناوری

شماره برنامه

موضوع برنامه

هزینهکرد به
تفکیک برنامه
(میلیون ریال)

1

آموزش پيش از دانشگاه

3,450

2

تشویق مروجين

2,260

3

اطالعرساني

6,512

4

شبكه آزمايشگاهي

6,354

5

مالكيت فكري

1,281

6

نانومترولوژي

21,054

7

استاندارد و ایمنی

136

8

تعامل بين المللي

2,753

9

تامين مالي

0

10

مدیریت دانش

48

11

قوانین و مقررات

0

12

تحقيقات تحصيالت
تكميلي

30,977

13

تشويق محققان

21,226

14

توليد فناوري

142

15

ارتقاء کیفیت آموزش

565
49,900

(از بودجه معاونت
علمی و فناوری ریاست
جمهوری)

هزینهکرد در
سرفصل
(میلیون ریال)

12,222

31,627

102,810

گزارش عملکرد اجرای «سند راهبرد آینده»در سال 1388

رديف

سرفصل

4

انتقال و انتشار فناوري

5

توليد و بازار

6

سياست گذاري و ارزيابي

شماره برنامه

موضوع برنامه

هزینهکرد به
تفکیک برنامه
(میلیون ریال)

16

مراكز رشد

18

17

پایش فناوري و صنعت

0

18

اشاعه در صنعت

150

19

انتقال و جذب فناوري

0

20

نهادهاي انتقال و انتشار

482

21

رفع نيازها و معضالت ملي
با فناوري نانو

2,819

22

حمايت از سرمايهگذاران

0

23

مديريت شبكه شركتها

335

24

گسترش بازار

360

25

تقويت توانمندي مديريت
كسب و كار

54
839

26

تسهيالت مالي و اعتباري

14,500

27

توسعه فناوری بنگاه

0

کریدور خدمات فناوری تا بازار

جمع

هزینهکرد در
سرفصل
(میلیون ریال)

3,469

16,773

(از بودجه معاونت
علمی و فناوری ریاست
جمهوری)

685

28

ارزيابي راهبردي

0

29

ارزيابي نهادها

2,171

30

ارزيابي برنامهها

0

31

اولويت گذاري

0

32

سياستسازي

12,466

33

پايش سرمايههاي انساني

60

14,697

 181,598میلیون ریال
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