برنامهنخست

ترويج و آموزش عمومی نانو برای افزایش مشارکت
ذینفعان در توسعه و بهكارگيری فناورینانو

آموزش عمومی و توسعة زیرساختهای آموزشی -ترویجی
مدیریت اطالعرســانی و فرهنگســازی عمومی برای توســعة
فناورینانو
اطالعرســانی قابلیتهای فناورینانو به صنعت و فرهنگسازی
استفاده از محصوالت نانو با تمرکز بر توانمندیهای داخلی (ترویج
صنعتی)
برگزاری جشــنواره فناورینانو و کمک به حضور شــرکتها در
نمایشگاههای اختصاصی و تخصصی فناورینانو

ه نخست
برنام ٔ

ترويج و آموزش عمومی
کارگروه ترویج ستاد توسعه فناورینانو ،برنامههای ترویجی متنوعی را با اهداف زیر در دستور کار خود دارد:
تقویت گفتمان توسعه فناوری نانو؛
ارتقای مشارکت همه گروههای ذینفع در نظام توسعه فناوری نانو؛
کشف و جهتدهی به استعدادهای موجود در مسیر اولویتهای کشور.
در این گزارش ،برخی از اقدامات و دستاوردهای مرتبط با این برنامهها در سال  9۳معرفی میشود.
دانشآموزان
سمینارهای ترویجی
آزمایشگاههای آموزشی
المپیاد فناورینانو
رسانههایدانشآموزی

دانشجویان
سمینارهای ترویجی
مسابقه ملی فناورینانو
حمایت از خرید کتب
آزمون توانمندی تدریس
سایت آموزش فناوری نانو

صنعت
حمایت از برگزاری سمینارهای
صنعتی
گزارشهای صنعتی
حمایت از نشریات صنعتی
مستندسازی تصویری فعالیت
شرکتها

آموزش مروجان
دورههای آموزشی
هماندیشی نهادهای ترویجی
کرسیهای آزاداندیشی
ی توانافزایی
دورهها 

رسانههای ستاد
ماهنامه فناورینانو
سایت ستاد نانو
مستندسازی رویدادها

رسانههای عمومی
صداوسیما
خبرگزاری و روزنامهها
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سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

1

آموزش عمومی و توسعة زیرساختهای آموزشی -ترویجی

 -1-1ترویج و آموزش دانشآموزی

حفظ جریان توســعه فناوری نانو و تثبیت جایگاه ایران در دنیا نیازمند پایدارســازی جریان تربیت نیروی انســانی اســت ،که آموزش فناوری نانو به
دانشآموزان و ایجاد انگیزه برای تحصیل و تحقیق در رشــتههای مرتبط با فناوری نانو ،نقش مهمی در این مســیر دارد .برنامههایی که برای ترویج،
آموزش ،کشف استعدادها و هدایت آنها در مسیر توسعه فناوری نانو در سطح دانشآموزی انجام میشود ،شامل موارد ذیل است:
حمایت از برگزاری سمینارهای ترویجی و آموزشی
تجهیز آزمایشگاههای دانشآموزی در پژوهشسراها
برگزاری المپیاد دانشآموزی فناوری نانو
ترویج از طریق رسانههای دانشآموزی
جزئیات و آییننامههای این برنامهها در سایت ستاد فناوری نانو و در گزارشهای عملکرد ساالنه ستاد فناوری نانو قابل دستیابی است .عملکرد این
برنامهها در سال  1393به شرح زیر است:

 -1-1-1حمایت از سمینارها و کارگاههای آموزشی
مبلغ حمایت در سال  2,788,020,000 :93ریال
تعداد کل رویداد برگزار شده799 :
تعداد کل افراد آموزشدیده74,805 :

تعداد رویداد دانشآموزی و دبیران
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نمودار  .1تعداد رویدادهای دانشآموزی و دبیران مورد حمایت و تعداد نفرات آموزشدیده در این رویدادها
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جدول  .1توزیع رویدادهای آموزشی -ترویجی دانشآموزی و دبیران در سال 93
ردیف

نوع دوره

تعداد دوره

تعداد نفرات آموزشدیده

مبلغ حمایت (هزار ریال)

1

سمینار ترویجی دانشآموزی

549

53,623

1,648,170

2

کارگاه آمادگی المپیاد دانشآموزی

132

13,817

726,730

3

سمینار ترویجی دبیران

118

7,365

413,120

799

74,805

2,788,020

مجموع

 -2-1-1المپیاد دانشآموزیعلوموفناوری نانو

پنجمیــن المپیــاد دانشآموزی فناوری نانــو ،همانند دورههای گذشــته در دو مرحله آزمون تئوری و رقابت علمــی برگزار گردید.
در اردیبهشــتماه ۲۵,۷۹۷ ،داوطلب در  ۱۱۷شهرســتان به رقابــت پرداختند 97 .درصد داوطلبان توســط  ۲۱۳نهاد ترویجی (عمدتا
پژوهشسراهای دانشآموزی) ثبتنام شده بودند.
به منظور افزایش آمادگی داوطلبان المپیاد پنجم ،باشگاه نانو و سایت آموزش فناوری نانو اقدام به برگزاری سه دوره آزمون آزمایشی
مجازی نمودند که به طور میانگین در هر آزمون  730دانشآموز از  88نهاد ترویجی حضور یافتند.
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نمودار  .2تعداد داوطلبان پنج دوره المپیاد نانو

 -3-1-1برگزیدگان المپیادهای گذشته

یکی از سیاســتهای ســتاد در برگزاری المپیاد فناوری نانو ،جهتدهی افراد دارای قابلیتهای برتر و برگزیدگان آزمون ،به سمت
نقشآفرینی فعال در توسعه فناوری نانو است.
در حال حاضر تمامی برگزیدگان دورههای گذشته المپیاد دانشآموزی فناوری نانو در دانشگاههای کشور مشغول به تحصیل شدهاند.
در چند سال اخیر ،برای حفظ ارتباط با این افراد و کمک گرفتن از آنها در فعالیتهای جاری باشگاه دانشآموزی نانو ،اقداماتی صورت
گرفته است که به برخی از آنها به صورت اجمالی اشاره میشود:
همکاری فعال در طراحی سواالت المپیاد
همکاری در تهیه محتوای آموزشی و منابع پیشنهادی برای المپیاد
همکاری اجرایی و عملی در برگزاری دوره عملی المپیاد
مشارکت برخی برگزیدگان در امور جاری باشگاه
تشکیل یک تیم برای ساخت تجهیزات آزمایشگاهی
باتوجه به اینکه برگزیدگان المپیاد در حال گذراندن دوره کارشناســی هســتند و در سالهای آینده به مرحله کارشناسیارشد خواهند
رسید ،برنامههای باشگاه نانو در زمینه ارتقای نقش این افراد در نظام توسعه فناوری نانو ،رو به گسترش است.
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 -4-1-1تجهیز آزمایشگاههای دانشآموزی فناوری نانو (طرح توانا)

طرح تجهیز آزمایشگاههای دانشآموزی با استفاده از تجهیزات فناوری نانو ساخت داخل ،در
ســال  90با هدف تقویت باور دانشآموزان به توانمندیهای ملی و همچنین سهولت دسترسی
دانشآموزان سراســر کشور به تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته آغاز شد .تا پایان سال  92هفت
استان با مشارکت آموزشوپرورش و ستاد فناوری نانو به این آزمایشگاهها تجهیز شدند.
در ســال  ۱۳۹۳معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تأمین  40درصد از اعتبار الزم
برای هر آزمایشــگاه و همچنین ســتاد ویژ ه توســعه فناوری نانو و وزارت آموزش و پرورش هرکدام  30درصد ،زمینه توســعه پرشتاب آزمایشگاههای
دانشآموزی را فراهم آوردند .در این سال  42آزمایشگاه دانشآموزی به تجهیزات فناوری نانو تجهیز شدند و تعداد آزمایشگاههای دانشآموزی فناوری
نانو مجموع ًا به  49مرکز در همه اســتانها رســید .از ویژگیهای جالب توجه در اجرای این طرح ،مشارکت خیرین برخی شهرستانها در تأمین اعتبار
الزم برای خرید تجهیزات است ،به گونهای که حدوداً نیمی از سهم  30درصدی آموزشوپرورش ،توسط خیرین تأمین شده است.
جدول  .2فهرست آزمایشگاههای فعالشده در قالب طرح توانا
شهرستان

محل استقرار آزمایشگاه

استان

همدان

پژوهشسرای پروفسور حسابی

خراسان شمالی

بجنورد

پژوهشسرای بجنورد

سمنان

سمنان

خراسان رضوی

مشهد

تهران

تهران

همدان

اصفهان
فارس

مازندران

بابلسر

شهرضا
شیراز

پژوهشسرای رازی

کهکیلویه و بویراحمد

یاسوج

مرکزی

اراک

فارس

گراش

پژوهشسرای سمنان

مرکز آموزش فنی و حرفهای شماره 3

گیالن

دبیرستان نمونه دولتی محبی

خراسان رضوی

کرمان

پژوهشسرای عیسی ماهانی

شاهرود

پژوهشسرای دانشآموزی شاهرود
پژوهشسرای امام صادق

پژوهشسرای خلیج فارس

رشت

مشهد

یزد

باشگاه علمی پژوهشی جوان

خراسان جنوبی

بیرجند

گلستان

بندر ترکمن

پژوهشسرای رازی

شیروان

پژوهشسرای فارابی

پژوهشسرای شهید احدی

تهران

کرمانشاه

پژوهشسرای ناحیه  1کرمانشاه

کردستان

قروه

پژوهشسرای امام خمینی قروه

چهارمحال و بختیاری

شهرکرد

آذربایجان غربی

سلماس

پژوهشسرای حاج محمد طالیی

قم

قم

زنجان

خرمدره

پژوهشسرای فرهیختگان

ایالم

آذربایجان شرقی

مراغه

پژوهشسرای مراغه

کرمان

جیرفت

پژوهشسرای جابربنحیان

کرج

پژوهشسرای مالصدرا

استهبان

پژوهشسرای باقرالعلوم

فسا

پژوهشسرای جابربن حیان

میانه

تبریز

خراسان شمالی

پژوهشسرای پویندگان زاهدان

شهرری

خوزستان

آذربایجان شرقی

پژوهشسرای عالمه طباطبایی
پژوهشسرای بصیرت

اهواز

آذربایجان شرقی

پژوهشسرای پروفسور رضا ناحیه 1

بوشهر

پژوهشسرای شهید چمران ناحیه 1

فارس

پژوهشسرای شهید میرزاده

پژوهشسرای شهید خوشبخت

کرمانشاه

فارس

پژوهشسرای فضیلی اصفهان

سیستان و بلوچستان

همدان

البرز

آزمایشگاه مرکزی اداره کل قزوین

زاهدان

مالیر

یزد

مازندران

نور

پژوهشسرای امام جعفر صادق (ع)

پژوهشسرای ابن سینا

اصفهان

اصفهان

پژوهشسرای استادطاهر

آذربایجان شرقی

بوشهر

هرمزگان

بندر عباس

پژوهشسرای فارابی

پژوهشسرای شهید علیمحمدی

قزوین

قزوین

سمنان

تبریز

کرمان

استان

شهرستان

محل استقرار آزمایشگاه

پژوهشسرای جابربن حیان

پژوهشسرای شهید چمران ناحیه 1
پژوهشسرای پروفسور حسابی

اردبیل

اردبیل

پژوهشسرای استاد بابا صفری

پژوهشسرای عین القضات

لرستان

درود

پژوهشسرای اشراق

پژوهشسرای آذربایجان

کردستان

سنندج

زنجان

آذربایجان غربی

ایالم

زنجان
ارومیه

پژوهشسرای فرهیختگان

پژوهشسرای دکتر امیرعلم غنضفریان
مجتمع آموزشی تیزهوشان
پژوهشسرای رازی
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 -5-1-1فعالیت آموزشی آزمایشگاهها

باتوجه به ماهیت آموزشی آزمایشــگاهها ،تمرکز اصلی فعالیتهای این آزمایشگاهها بر اجرای دورههای آموزشی برای دانشآموزان
شــهرهای اطراف خواهد بود .برای این منظور ،شــبک ه توانا اقدام به آمادهســازی کتابچ ه آموزشی کرده و برنامهی ارزیابی و رتبهبندی
آزمایشگاهها را بر پایه عملکرد آموزشی آنها ،تدوین کرده است.
خالصه عملکرد آزمایشگاههایی که تا پایان سال  93موفق به انجام فعالیت آموزشی شدهاند ،در جدول  3آمده است.
جدول  .3تعداد دورههای آموزشی برگزارشده در آزمایشگاههای دانشآموزی

سلماس (آذربایجان غربی)

تعداد دوره آموزشی

1

تعداد افراد آموزشدیده

آزمایشگاه

نور (مازندران)

3

291

شهرضا (اصفهان)

4

936

مشهد (خراسان رضوی)

3

185

شیراز (فارس)

25

924

بجنورد (خراسان شمالی)

7

172

تهران (تهران)

1

30

همدان (همدان)

1
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 -6-1-1رسانههای باشگاه نانو

در ســال  1393تعداد  9شــماره از ماهنامه «زنگ نانو» با شــمارگان 6000
نســخه به همراه یک ویژهنامه منتشــر و برای مشــترکین ،مراکــز آموزش و
پرورش و پژوهشســراها ارسال شده اســت .مطالب این ماهنامه عمدتا توسط
پژوهشسراهای فعال در آموزش نانو تأمین میشود .در این سال همچنین تعداد
 205خبر و  671تصویر در ســایت باشگاه نانو ( )www.nanoclub.irمنتشر شد.
اخبار این ســایت با میانگین  324بازدید ،در مجموع  66,420مرتبه مورد بازدید
کاربران قرار گرفت.

 -7-1-1تولید و انتشار بازی مزرعه نانو

«مزرعه نانو» یک بازی به سبک مدیریتی (استراتژیک) است که توسط شرکت
ایرانی «آنو رسانه هنر» و به سفارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ،در نسخه اندروید
تهیه و منتشر شد .هدف این بازی که برای گروه سنی باالی  3سال طراحی شده
است ،آموزش مفاهیم اولیه فناوری نانو به گروه سنی کودکان و نوجوانان است.
بازیکن در یک مزرعه در نقش یک کشــاورز به تولید محصوالت کشــاورزی،
پــرورش حیوانات و فروش آنها میپــردازد .بازیکن در طول بازی تالش میکند
مزرعه خود را ارتقا بخشد و در همین حین ،با استفاده از برخی محصوالت فناوری
نانو در صنایع نساجی ،کشــاورزی ،بستهبندی و خودرو ،با مزایای این محصوالت
آشنا میشود.
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 -2-1ترویج دانشجویی

ســتاد فناوری نانو به منظور تقویت گفتمان توسعه فناوری نانو در دانشــگاهها ،برنامههایی همچون تسهیل دسترسی دانشجویان به منابع آموزشی،
حمایت مالی و محتوایی از سمینارهای آموزشی و برگزاری مسابقه علمی در سطح دانشجویان را در دست اجرا و حمایت دارد.
خالصه عملکرد و نتایج اقدامات صورت گرفته در سال  ۹۳شامل موارد زیر است:

 -1-2-1حمایت از سمینارها و کارگاههای آموزشی
مبلغ حمایت در سال  629,780,000 :93ریال
تعداد رویداد مورد حمایت139 :
نفرات آموزش دیده12,348 :

جدول  .4توزیع رویدادهای آموزشی -ترویجی دانشجویی در سال 93
ردیف

نوع دوره

2

کارگاه آمادگی مسابقه دانشجویی

سمینار ترویجی دانشجویی

1

تعداد دورهها

تعداد نفرات آموزشدیده

مبلغ حمایت (هزار ریال)

27

2,325

98,830

113

مجموع

10,023

139

12,348

تعداد افراد آموزشدیده

350

530,950

629,780

تعداد رویدادهای آموزش دانشجویی

17500

250

12500

200

10000

12348

11152

139

127

72

103

6300

47

4350

15

1150

14

0

1393

1392

1391

1390

1389

1388

1100

50

5000

9932

100

7500

297

150

17500

300

15000

1387

1386

2500
0

نمودار   .3تعداد رویدادهای دانشجویی مورد حمایت و تعداد نفرات آموزشدیده در این رویدادها

 -2-2-1چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو

چهارمین مســابقه نانو روز جمعه  ۱۹اردیبهشــتماه  9۳در  ۳۴مرکز آزمون در  ۲۳استان برگزار شد .از  ۶۲۴۰داوطلب این آزمون 89 ،درصد توسط
 ۱۰۷نهاد ترویجی ثبت نام شده بودند .ترکیب مقطع تحصیلی داوطلبان مسابقه شامل ۷درصد مقطع دکتری۳۱ ،درصد کارشناسیارشد و  ۶۱درصد از
مقاطع کارشناسی و پايينتر بودهاست.
در راســتای افزایش ســطح آمادگی داوطلبان چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ،شش آزمون آزمایشی ب ه صورت مجازی و از طریق پایگاه اینترنتی
آموزش نانو برگزار شد.
جوایز برگزیدگان شامل جوایز نقدی ،اعتبار مالی استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو و سهمیه سفر حج عمره مفرده دانشجویی بود.
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نمودار  .4تعداد داوطلبان مسابقه ملی فناورینانو

 -3-2-1تحلیل برگزیدگان

یکی از سیاســتهای ســتاد نانو در برگزاری مسابقه ملی فناوری نانو ،شناســایی نخبگان و ایجاد یک شبکه منسجم و هماهنگ با
حضور نهادهای ترویجی برتر و جهتدهی آنها به ســمت نقشآفرینی فعال در توســعه فناوری نانو در کشور است .در چند سال اخیر،
برای زمینهســازی در راستای استفاده از ظرفیتهای علمی و اجرایی برگزیدگان مسابقات دانشجویی ،اقداماتی صورت گرفته است که
به برخی از آنها به صورت اجمالی اشاره میشود:
تشکیل کمیته علمی و همکاری فعال در تهیه محتوای آموزشی و طراحی سواالت مسابقه ملی فناوری نانو
مشارکت برخی برگزیدگان در امور جاری مسابقه ملی فناوری نانو و برگزاری هفتههای استانی فناوری نانو

 -4-2-1سایت آموزش فناوری نانو

سایت آموزش فناوری نانو ( )www.edu.nano.irبا هدف تسهیل در فرآیند یادگیری و آموزش فناوری نانو ،به ارائه خدماتی همچون
ارائه محتواهای آموزشــی در قالبهای متنوع ،برگزاری آزمونهای ترازیابی و آزمونهای آمادهسازی مسابقه ملی و المپیاد فناوری نانو
میپردازد.
خالصه عملکرد این سایت در سال  93به شرح زیر است:
برگزاری شــش آزمون آمادگی مسابقه ملی فناوری نانو ،ســه آزمون آمادگی المپیاد دانشآموزی فناوری نانو و برگزاری دو دوره
آزمون ترازیابی مسابقه ملی و دو دوره آزمون ترازیابی المپیاد دانشآموزی فناوری نانو؛
انتشار نسخه اندروید سایت آموزش؛
انتشار بانک سواالت آزمون دکتری نانو ،مسابقه ملی ،المپیاد دانشآموزی و آزمون توانمندی تدریس نانو؛
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سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

انتشار کتب الکترونیک سایت آموزش در بخش دانشجویی؛
انتشار پنج فایل ارائه تدریس ویژه مدرسین فناوری نانو؛
انتشار  1787دقیقه فیلم آموزشی میلیارد ُیم (بخش اول  931دقیقه و بخش دوم  856دقیقه)؛
بارگذاری نرمافزارهای «نانوکاوش»« ،از دانشجویی تا کارآفرینی» و «گزارشهای رصد فناوری و بازار نانو» در بخش دانلود؛
انتشار  120دقیقه فیلم آموزشی 10-9؛
اعطای جوایز اعتباری سایت به برترین کاربر ماه در دو بخش دانشآموزی و دانشجویی؛ و
انتشــار هجده مقاله آموزشــی جدید (پانزده مقاله آموزشــی با موضوع «الهام از طبیعت» در بخش دانشــجویی و ســه مقاله با موضوع «سلول
خورشیدی» در بخش دانشآموزی).
جدول  .5آمار کاربران و آزمونهای برگزار شده در سایت آموزش
شاخص

تعداد کل کاربران فعال

1391

1392

353

38.600

67.207

4/58

50

50

-

تعداد کل آزمونهای مقاالت

ن مقاالت
تعداد کل شرکتکننده یکتا در آزمو 

91

متوسط آزمون مقاله برگزار شده در هر روز

( 1393تجمعی)

18.115

11.237

2.380

1.392

تعداد کل شرکتکنندگان در آزمونهای آزمایشی مسابقه ملی فناوری نانو

1.200

3.215

4.372

تعداد کل شرکتکنندگان در آزمونهای ترازیابی مسابقه ملی فناوری نانو

-

-

999

1.997

تعداد کل شرکتکنندگان در آزمونهای آزمایشی المپیاد نانو

تعداد کل شرکتکنندگان در آزمونهای ترازیابی المپیاد دانشآموزی فناوری نانو

4.508

-

تعداد کل دانلودهای سایت

6.257

-

-

14

28.199

-

 -5-2-1برگزاری آزمون توانمندی تدریس نانو

تعداد آزمون در سال  :93دو آزمون
تعداد داوطلبان۱۳۴ :
گواهیهای صادرشده ۳۶ :نفر
تعداد افرادی که از طریق شرکت در مسابقه چهارم گواهی دریافت کردهاند 31 :نفر

700
600
500
400
300
200
100
0

گواهی صادرشده

تعداد داوطلب

623

100
80

526
485

60
40

207
67

43

59

84

1393

1392

1391

1390

20
0

نمودار  .5تعداد داوطلبان دریافت گواهی تدریس و تعداد گواهی تدریس صادرشده
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 -6-2-1شبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو

در سال  93تعداد نهادهای ثبت شده در بانک اطالعات نهادهای ترویجی به  774نهاد رسیده است که نسبت به سال گذشته رشدی
 29درصدی را شــاهد اســت .نهادهایی که در طول سال  93در مســابقه ملی یا المپیاد دانشآموزی نانو ثبتنام داشته یا حداقل یک
رویداد آموزشــی برگزار کردهاند ،در فهرســت نهادهای فعال قرار گرفتهاند .بر این اساس  326نهاد در فهرست نهادهای ترویجی فعال
قرار گرفتهاند.
جدول  .6آمار نهادهاي ترويجي

فعال

1000

غیرفعال

800
600

233

400

150

448

365

294

1393

1392

1391

138
96
1390

تعداد نهاد

326

کل نهادهای
نوع نهاد ترویجی
ثبتشده

200
0

نمودار  .6آمار نهادهای ترویجی فعال و غیرفعال از سال  ۹۰تا ۹۳

فعال

غیر فعال

گروه دانشجویی

217

73

144

شرکت آموزشی

104

34

70

آموزش و پرورش

395

207

188

سایر

58

12

46

مجموع

774

326

448

 -7-2-1حمایت از خرید کتب
فناورینانو

درســال  93مبلغ  342,000,000ریال
بابت حمایت از خریــد  7,900جلد کتاب
به طــرح حمایت از خریــد کتب فناوری
نانو اختصاص یافــت .در این ،طرح ،کتب
مرتبط با فناوری نانو با  40درصد تخفیف
در اختیار عالقهمندان قرار ميگیرد.

مبلغ حمایت (میلیون تومان)

40

تعداد

16000

34/2

37/6
7900

10434

14/4

7107

نمودار  .7حمایت از کتب فناوری نانو از سال  ۸۹تا ۹۳
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 -8-2-1نرمافزار میلیاردیم

نرمافزار آموزشی «میلیاردیم» یک مجموعه آموزشی است که موضوعات مختلف فناوری نانو را به دانشجویان آموزش میدهد .در این مجموعه سعی
شدهاســت تا با همکاری متخصصان این حوزه و با رعایت اصول آموزشــی با رویکرد کاربردی و محصول محور ،اطالعاتی جامع از موضوعات مختلف
فناوری نانو گردآوری و در قالب محتواهای چندرسانهای منتشر شود.
در سال  10 ،93عنوان از این مجموعه در عناوین ذیل منتشر شد است:
 .1سلولهای خورشیدی نانوساختار
 .2ایمنی فناوری نانو
 .3نانوالیاف
 .4ثبت اختراع بینالمللی
 .5کروماتوگرافی گازی

 .6کروماتوگرافی گازی -طیفسنجی جرمی ()GC-MS
 .7کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ()HPLC
 .8پراش اشعه ایکس XRD
 .9نانوپوششها
 .10نانوالکترونیک

23

ه نخست
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ترويج و آموزش عمومی

2

مدیریت اطالعرسانی و فرهنگسازی عمومی برای توسعة فناورینانو

 -1-2رسانههای ترویجی و آموزشی فناوری نانو

یکی از برنامههای مســتمر در ترویج فناوری نانو ،تولید محتواهای مختلفی ازجمله خبر ،مقاله ،فایل ارائه ،عکس ،فیلم ،و انتشار آنها
در سایت ستاد و ماهنامه فناوری نانو است.
در ادامه خالصهای از عملکرد این رسانهها در سال  93ارائه میشود:

 -1-1-2ماهنامة «فناورینانو»

شروع انتشار1380 :
عملکرد سال  :93انتشار شمارههای  198تا 209
ماهنامۀ فناورینانو همزمان با انتشار چاپی ،بهصورت الکترونیک و با دسترسی آزاد ،در وبگاه ستاد نیز منتشر میشود.

 -2-1-2اخبار سایت ستاد
تعداد اخبار سال 1333 :93
اخبار داخلی507 :
اخبار خارجی826 :

اخبار داخلی

اخبار خارجی

1400
1200
1000
800

507

457

418

457

513

771

826

1001

1296

1210

956

1389

نمودار  .8تعداد اخبار منتشر شده در سایت ستاد در سالهای  88تا 93
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 -3-1-2مقاالت و ارائهها

تعداد مقاالت و ارائهها سال 103 :93
تنوع موضوعی
کاربردها41 :
مدیریت45 :

تجهیزات و مدلسازی2 :
آموزش و مبانی3 :

 -4-1-2رسانه تصویری فناوری نانو
رویدادهای مستندشده40 :

استاندارد و ایمنی8 :
صنعت و بازار8 :
تعداد فیلم12 :

تعداد تصاویر1177 :
عکس

2000

فیلم

1500
1177

1659

1800

12

50

20

1393

1000

1391

 1392

500
0

نمودار  .9تعداد مستندات تصویری منتشرشده بر روی گالری سایت ستاد نانو

 -5-1-2کاربران و رتبه سایت ستاد

سایت ستاد فناوری نانو تا پایان سال  ،93در رتبهبندی  Alexaدر رتبه  75000سایتهای جهان قرار گرفت که در میان سایتهای مرتبط با فناوری نانو ،بعد
از سایت  nanotech-nowدر جایگاه دوم جهان قرار دارد .تعداد بازدید کاربران از سایت ستاد فناوری نانو در سالهای اخیر ،در نمودار  10آمده است.
4,500,000

مجموع بازدید صفحات سایت

4,000,000

1,800,000

کاربربازدیدکننده سایت

1,600,000

3,000,000

1,200,000

2,500,000

1,000,000

1,689,369

3,961,820

1,204,581

3,694,000
857,000

0

1393

1392

1391

1390

732,000

500,000

فقدان اطالعات
معتبر در این سال

1389

650,000

1,000,000

2,925,000

1,500,000

800,000

3,509,000

2,000,000

4,440,172

3,500,000

1,400,000

1388

600,000
400,000
200,000
0

نمودار  .10تعداد بازدیدکنندگان و مجموع بازدید از صفحات سایت در سالهای  88تا 93
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 -6-1-2فناورینانو در رسانههای عمومی

کارگروه ترویج فناوری نانو درسال  1393نیز رویکرد کمک به تأمین محتوای صحیح برای رسانهها را ادامه داد.
برنامههای تلویزیونی 4079 :دقیقه
برنامههای رادیویی 3468 :دقیقه
خبرگزاریها 2978 :خبر
روزنامهها 421 :خبر
رادیو

تلویزیون

5000
4000

۳۴۶۸

3284

2396

2140

2386

449

1391

1390

226

1393

1392

2000
4733

۴۰۷۹

5050

3000

1389

1000
0

نمودار .11مدت زمان برنامههای تلویزیون و رادیو در زمینه نانو بر حسب دقیقه در فاصله سالهای  89تا 93

خبرگزاری

3000

روزنامه

2500
2000

۲۹۷۸

2379

۴۲۱

412

429

1762
295

1390

نمودار .12تعداد محتوای خبری نانو در خبرگزاری و روزنامه در فاصله سالهای  89تا 93

 -7-1-2مستندسازی رویدادها

مستندسازی رویدادهای برگزارشده توسط ستاد نانو ،اقدامی است
که توسط کارگروه مجری رویداد و با همکاری کارگروه ترویج انجام
میشود و تصاویر و فیلمهای مربوطه ،در اختیار رسانههای تصویری
قرار میگیرد .فهرست رویدادهای مستند شده در سال  93در جدول
 7آمده است.
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جدول  .7فهرست مستندهای رویدادی و عمومی تولید شده  در سال  93
نام مستند

نام مستند

گذری بر فناوری نانو در ایران

معرفی سومین مجمع بینالمللی اقتصاد فناوری نانو

A Brief Look at Nanotechnology in Iran

کارگاههای سومین مجمع بینالمللی اقتصاد فناوری نانو

ساخت ایران

هفتمین جشنواره فناوری نانو

ایران :موطن احدی اقدم الحضارت فی العالم

مسابقه پروتوتایپ

Iran: Home to one of the world’s oldest civilizations

نهمین جشنواره برترینهای فناوری نانو

 -2-2آموزش و ارتقای مروجان

به منظور ایجاد تعامل و همافزایی بین اعضای نهادهای ترویجی و آشــنایی آنها با سیاســتها و برنامههای ســتاد فناوری نانو ،برنامههایی در قالب
دورههای توانافزایی ،نشستهای هماندیشی و نشستهای آزاداندیشی برگزار میشود.
عملکرد این برنامهها در سال  93به شرح زیر است:

 -1-2-2نشستهای هماندیشی و آزاد اندیشی
جدول  .8جلسات همانديشي و آزاد اندیشی نهادهاي ترويجي در سال 93
عنوان جلسه

تاریخ برگزاری

تعداد حاضران

میزبان

شانزدهمین هماندیشی نهادهای ترویجی

 16شهریورماه

 50نفر از  35نهاد ترویجی

انجمن نانوفناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اولین کرسی آزاد اندیشی و هفدهمین هماندیشی
نهادهای ترویجی

 13آذرماه

 30نفر از  24نهاد ترویجی

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

دومین کرسی آزاد اندیشی و هجدهمین هماندیشی
نهادهای ترویجی

 22بهمنماه

 93نفر از  83نهاد ترویجی

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
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 -2-2-2دورههای توانافزایی مر ّوجان فناورینانو

جدول  .9دوره توانافزایی مدرسان نانو در سال 93

عنوان

دومین دوره توانافزایی مروجین نانو (ویژه مدرسان)

تاریخ

 5تا  7شهریور 93

میزبان

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

حاضران

 43نفر از مدرسان فناوری نانو

برنامه آموزشی

آشنایی با سیاستها و کارگروههای ستاد فناوری نانو  -کارگاههای آموزشی فنون تدریس و ارتباط مؤثر

جدول  .10دوره توانافزایی نهادهای ترویجی در سال 93
عنوان

سومین دوره توانافزایی مروجین نانو (ویژه نهادهای
ترویجی)

تاریخ

 22تا  24بهمن 93

میزبان

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

حاضران

 93نفر از  83نهاد ترویجی

برنامه آموزشی

آشنایی با سیاستها و کارگروههای ستاد فناوری نانو -
کارگاههای آموزشی فنون تفکر ،آشنایی با تجاریسازی و
پتنت و طراحی نمودار سازمانی منطقی
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3

اطالعرسانی قابلیتهای فناورینانو به صنعت و فرهنگسازی استفاده از
محصوالت نانو با تمرکز برتوانمندیهای داخلی (ترویج صنعتی)


ســتاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور ارتقای مشــارکت ذینفعان صنعتی در بهرهگیری از قابلیتهای فناوری نانو ،برنامههایی را با عنوان ترویج
توساز ،آبوفاضالب ،نساجی،
صنعتی به اجرا میگذارد .این برنامهها با محوریت چند گروه ترویج صنعتی ،در حوزههای کشاورزی و صنایع غذایی ،ساخ 
بهداشتوسالمت ،صنعت برق ،کامپوزیتوپلیمر ،صنایع فلزی ،انرژیهای نو و نفت وگازوپتروشیمی انجام میشود.
حمایت از برگزاری سمینارهای آشنایی صنایع با کاربردهای فناوری نانو؛
تهیه و انتشار محتواهای ترویجی برای صنایع؛
حضور گروههای ترویج صنعتی در نمایشگاه صنعتی؛
حمایت از نشریات صنعتی؛
ارائه بستههای آموزشی صنعتی فناوری نانو برای مدیران صنایع؛ و
برنامههای استانی ترویج صنعتی.

 -1-3حمایت از برگزاری سمینارهای آشنایی صنایع با کاربردهای فناوری نانو

طرح «حمایت تشویقی از سمینارهای آشنایی صنایع با کاربردهای
فناوری نانو» با هدف آشــنایی هرچه بیشــتر کارشناسان ،مدیران و
فعاالن صنایع با فناوری نانو و همچنین تشــویق و ترغیب صنایع به
اســتفاده از فناوری نانو در دستورکار کارگروه ترویج ستاد قرارگرفته
است.
در ســال  28 ،1393ســمینار صنعتی در  11استان برگزار و مورد
حمایت قرار گرفته است .میزان حمایت پرداخت شده برای برگزاری
این سمینارها ،مبلغ  194,460,000ریال است.

 -2-3تهیه و انتشار محتواهای ترویجی برای صنایع

محتواهایی که در سال  93برای مخاطبان صنعتی منتشر شده است ،شامل موارد زیر است:
کتابچه محصوالت فناوری نانو ساخت ایران؛
گزارشهای ترویج صنعتی:
کاربرد فناوری پالسما در صنعت نساجی
نانوبلورهای دارویی
نانومیسلها و نقش آنها در رهایش دارو
نقش فناوری نانو در توسعه پچهای پوستی
کاربرد فناوری نانو در گل حفاری
کاربرد فناوری نانو در سیمان حفاری
نانوپوششها  -ویرایش دوم
مجموعه گزارشهای دیدبانی فناوری نانو

کاربرد فناوری نانو در صنعت نساجی
کاربرد نانوپوششها در صنعت نساجی
کاربرد فناوری نانو در رنگهای آنتیاستاتیک
کاربرد فناوری نانو اتصال دارو پاتن
تصفیه آب با استفاده از غشا پلیمری نانوفیلتراسیون
نانوجاذبها
نانوکاویتاسیون در صنعت دارویی
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درخت فناوری نانو:
درخت کاربردهای فناوری نانو در حوزه پزشکی
درخت کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساختوساز
دو شماره ویژهنامه نانونساجی (ضمیمه ماهنامه فناوری نانو)؛
کتابچه سمت وسوی تحقیقات فناوری نانو برای نیازهای جامعه در 2020؛ و
کتابچه کار آفرینان فناوری نانو؛ شامل مصاحبه با  10نفر از مدیران شرکتهای موفق فناوری نانو.

 -3-3حضور گروههای ترویج صنعتی در نمایشگاه صنعتی

بیســت و یکمین نمایشــگاه بینالمللی صنایع کشاورزی ،مواد غذایی ،ماشــینآالت و صنایع وابسته AgroFood 2014؛  9تا 12
خردادماه  1393در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران؛
بیســتمین نمایشگاه بینالمللی ماشینآالت و محصوالت نســاجی؛ از  26تا  29آبان ماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی
تهران؛

 -4-3حمایت از نشریات صنعتی

ســتاد ویژه توسعه فناوری نانو از ســال  86به نشریات صنعتی
که مطالب مرتبط با فناوری نانو منتشــر میکنند ،مبلغی به عنوان
حمایت تشــویقی پرداخت میکند .در سال  93حدود  1400میلیون
ریــال حمایت برای انتشــار  5238صفحه به  42نشــریه صنعتی
پرداخت شد.
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1390

1389

1388

1387

۶
۴۱

1386

۱۰۰۰
۰

نمودار  .13تعداد صفحات نشریات صنعتی مورد حمایت ستاد نانو از سال  86تا ۹۳

 -5-3ارائه بستههای محتوایی برای مدیران صنایع

به منظور اطالعرسانی به مدیران شش حوزه صنعتی ،شامل نساجی ،خودرو ،ساختوساز،
نفت ،کشــاورزی و پزشــکی ،اقدام به تهیه و توزیع بستههای آموزشی صنعتی فناوری نانو
شده است.

 -6-3برنامه استانی ترویج صنعتی

به منظور آشنایی صنایع با فرصتهایی که فناوری نانو میتواند برای ارتقای رقابتپذیری
آنها فراهم کند ،نشســتها و سمینارهای صنعتی با محوریت صنایع هر استان طراحی شده
اســت .در سال  93سه رویداد از این نوع در استانهای آذربایجان شرقی ،مرکزی و قزوین
با همکاری استانداریها برگزار شد.
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جدول  .11نشستهای تخصصی برگزار شده در سال ۱۳۹۳
استان

تاریخ

آذربایجان
*
شرقی

 12و  13شهریور

مرکزی

 18دی

محتوا (عناوین نشستهای صنعتی)

نانوپوششهای سخت «راهکاری موثر در مواجهه با پدیده سایش ،فرسایش و خوردگی در صنعت»

کاربرد فیلترهای هوا مبتنی بر فناوری نانو در صنایع نفت ،گاز و نیروگاهی

کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی و بستهبندی -بهبود کیفیت و ماندگاری

کاربردهای فناوری نانو در صنایع کامپوزیت و پلیمر -بهبود و تقویت خواص محصوالت
کاربردهای فناوری نانو در صنایع نساجی -اصالح سطحی منسوجات
کاربرد فناوری نانوپوششها در صنعت

کاربرد نانومواد در صنایع و نانوکامپوزیتها
کاربرد فناوری نانو در صنایع غذایی

کاربرد فناوری نانو در صنعت نساجی
کاربرد فناوری نانو در صنعت آب و فاضالب
قزوین

**

 10و  11اسفند

کاربرد فناوری نانو در صنایع کشاورزی و غذایی

کاربرد فناوری نانو در صنعت نساجی

کاربرد فناوری نانو در صنعت ساختوساز
* این برنامه با محوریت کارگروه صنعت و بازار انجام شد.
** این برنامه به عنوان بخشی از اولین هفته نانو در استانها برگزار شد.
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4

برگزاری جشنواره فناورینانو و کمک به حضور شرکتها در نمایشگاههای

          اختصاصی و تخصصی فناورینانو

 -1-4برگزاری هفتمین جشنواره فناورینانو

بعد از هفت سال برگزاری جشنواره فناورینانو که هماکنون برندش برای تمام فعاالن این حوزه شناخته شده است ،میتوان جایگاه تکتک بازیگران
عرصه این فناوری را در کشور ،از دانشگاهها و مراکز علمی گرفته تا شرکتها و سازمانهای تجاری ،معین کرد .ستاد فناورینانو نیز در این چند سال
تالش کرده تا با بهبود کیفیت برگزاری نمایشگاه ،محصوالت و خدمات بهتری به مشتریان این حوزه ارائه کند.

جدول .12آمار مقایسهای هفت دوره برگزاری جشنواره فناوری نانو
مکان برگزاری
نمایشگاه

سالن حجاب

مصالی امام
خمینی

نمایشگاه
بینالمللی

نمایشگاه
بینالمللی

نمایشگاه
بینالمللی

نمایشگاه
بینالمللی

نمایشگاه
بینالمللی

شرح  /سال

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

ارزی

ندارد

72

84

78

64/75

45

21

ریالی

1200

14928

7916

2922

2762/75

2872

3130/5

کل

1200

15000

8000

3000

3000

3000

3151/5

تعداد شرکتهای
داخلی

100

155

157

165

162

169

172

تعداد شرکتهای
خارجی

0

6

7

6

10

5

1

تعداد کشورهای
مشارکتکننده

0

6

7

6

3

4

1

متراژ مفید
نمایشگاه
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اهداف برگزاری جشنوارههای فناورینانو را میتوان به این صورت خالصه کرد:
ارتقای دانش عمومی در حوزه فناورینانو؛
ترغیب صنایع به بهرهگیری و بهکارگیری فناورینانو؛
جذب و ترغیب سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در حوزه فناورینانو؛
کمک به شــکلگیری بازار پایدار داخلی محصوالت فناورینانو ساخت داخل ،از طریق ترغیب صنایع ،دانشگاهها ،مراکز پژوهشی
و آزمایشگاههای تحقیقاتی کشور و عموم مردم.
ستاد فناورینانو در راستای تحقق این اهداف ،برنامههای متنوعی را اجرا کرده است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

 -1-1-4معرفی بخشهای مختلف و نهادهای حاضر در نمایشگاه
در هفتمین جشنواره فناورینانو ،همچون سالهای قبل،
نهادهای فعال به این بخشها دستهبندی شدند:
نهادهای دولتی ،شــامل وزارت بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشــکی؛ وزارت صنعت معــدن و تجارت؛ وزارت
جهاد کشاورزی؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛
سازمان صنایع هوایی؛
نهادهــای ترویجی ،شــامل باشــگاه دانشآموزی،
فروشــگاه کتاب تخصصــی ،انجمنهای دانشــگاهی و
شرکتهای آموزشی؛
مراکز علمی ،شامل آزمایشگاه ،دانشگاه و پژوهشگاه،
پارک و مراکز رشد؛
بخــش ()Pavilion
شــرکتهای صنعتی که در 12
ِ
سازندگان تجهیزات ،خودرو ،بهداشت و سالمت ،ساختمان
و رنگ و روکش ،کشاورزی و بستهبندی ،نانومواد ،نفت و
انرژی ،کامپوزیتهــای پلیمری ،فیلترها و جاذبها ،آب و
محیط زیست ،نساجی ،شــرکتهای مشاورهای -خدماتی
و کارگــزاران خدمات فناوری و بخــش بینالملل حضور
داشتند؛
نشریات ،شامل نشریات مرتبط با فناورینانو؛
کارگاههای آموزشــی ،شــامل کارگاههای کاربردی
عمومی ،تخصصی و دستگاهی.

شرکتهای صنعتی
بخش ( )Pavilionسازندگان
شرکتهای صنعتی در ِ 12
تجهیزات ،خودرو ،بهداشت و سالمت ،ساختمان و رنگ و
روکش ،کشاورزی و بســتهبندی ،نانومواد ،نفت و انرژی،
کامپوزیتهای پلیمــری ،فیلترها و جاذبها ،آب و محیط
زیست ،نســاجی ،شــرکتهای مشــاورهای -خدماتی و
کارگزاران خدمات فناوری و بخش بینالملل حضور داشتند.
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حضور شرکتهای بینالمللی در هفتمین جشنواره فناورینانو

در بخش بینالملل نمایشگاه فناورینانو امسال ،کشور کرهجنوبی به همراه دستاوردهای پژوهشگران این کشور در حوزه فناورینانو حضور داشت.
کمپ آسیایی فناورینانو  17مهرماه با حضور جوانانی از کشورهای ژاپن ،تایوان ،مالزی ،اندونزی ،کرهجنوبی ،چین ،تایلند ،نیوزلند و سنگاپور در ایران
آغاز شد و جوانان فعال در حوزه نانو به بازدید از این نمایشگاه پرداختند.
غرفه طرحهای نوآورانه

یکــی از بخشهــای پربازدید هفتمین جشــنواره فناورینانو ،غرفه طرحهای نوآورانــه بود .در این بخش ،نمونه اولیه  22طــرح برگزیده مبتنی بر
فناورینانو ،برای جذب سرمایهگذار و تجاریسازی به نمایش درآمدند .طرحهای حاضر در این بخش به دلیل سطح فناوری خود ،قابلیت فراوانی برای
ورود به بازار دارند .چنانچه این طرحها موفق به جذب سرمایهگذار شوند ،ستاد توسعه فناورینانو نیز تا سقف 300میلیون تومان ،به عنوان آورده فناور
از آنها حمایت میکند.
نمونههای اولیه حاضر در هفتمین جشنواره نانو در حوزههای
پزشــکی و بهداشــت ،تجهیزات ،کشــاورزی ،تصفیه پساب،
آرایشی و نیروگاهی بودند.
عناویــن و ویژگیهای طرحهای برگزیــده بخش نوآوری
جشنواره به این شرح است:
پکیج تصفیه پسابهای صنعتی بر پایه نانومواد،
دستگاه نشتیاب گاز و دارای قابلیت تیتراسیون انتخابی
گاز استیلن،
نانو بایوساید،
دستگاه نانوبیوسنسور الکتریکی ،CNT& SINW – ECIS
داربست نانوکامپوزیتی استخوان،
فیلتر نانوذرات نقره به منظور پیشگیری و کنترل بیماریهای آبزیان پرورشی.
باشگاه نانو

در هفتمین جشنواره فناورینانو 32 ،طرح در زمینه آموزش
فناورینانو ،ســنتز نانومواد و کاربردهای فناورینانو به عنوان
طرحهای منتخب دانشآموزی که پیش از این داوری شدهاند،
در غرفه باشگاه نانو به معرض نمایش قرارداده شده است.
دانشآموزانی از اســتانهای اصفهان ،البرز ،تهران ،سمنان،
قزوین ،مازندران ،خراسان رضوی و شمالی و همدان ،در مدت
چهار روز برگزاری جشــنواره فناورینانو به معرفی طرحهای
خود در غرفه باشگاه پرداختند.

 -2-1-4کارگاههای آموزشی

یکی از موضوعاتی که همهســاله در برگزاری جشــنواره فناورینانو مورد توجه بســیار قرار میگیرد و جهت رسیدن به آن برنامهریزی دقیقی انجام
میشود ،مسأله آموزش است .ستاد ویژه توسعه فناورینانو ،هر سال در جشنواره فناورینانو ،این هدف را در سه سطح پیگیری میکند :آموزش عمومی،
آموزش تخصصی و آموزشتخصصی-کاربردی.
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در این راســتا ،در هفتمین جشــنواره فناورینانو ،عالوه بر برگزاری  14کارگاه داخلی ،کارگاه بینالمللی مالکیت فکری با حضور ۳۸
شــرکتکننده و با ارائه پروفسور پرابودها گانگولی ،مدیرعامل شــرکت  VISION-IPRاز کشور هندوستان برگزار شد .در این کارگاه،
ضرورت و روشهای ثبت اختراع بررسی شد .همچنین ،قوانین بینالمللی مالکیت فکری برای شرکتکنندگان در کارگاه تشریح شد.

 -3-1-4معرفی توانمندسازی سرمایههای انسانی فناورینانو ()Nano talent

ت در سال
یکی از فعالیتهای جدید غرفه  Nano talentمشاوره شغلی بر پایه شناسایی تیپ شخصیتی و کاری افراد بود .گفتنی اس 
 ،92مشاوره راهاندازی کسبوکار به صورت عمومی انجام میشد که در جشنواره هفتم این مشاوره به صورت تخصصی ،با شش عنوان
«بازاریابــی»« ،مدیریت پروژه»« ،تیمســازی ونحوه پذیرش
هســتههای دانشــجویی و غیردانشــجویی»« ،مراکز رشد»،
بوکار توسط مدیران
«توســعه وتجاریسازی» و «تدوین کس 
شرکتهای نانویی به متقاضیان به صورت تک نفره» ارائه شد.
الزم به ذکر اســت ،از دیگر فعالیتهای غرفه توانمندسازی
ســرمایههای انســانی فناورینانو ،معرفی و ثبتنام دورههای
توانمندسازی نیروهای انسانی اســت .در سال  93نیز همانند
ســال قبل ،کارشناسان کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد نانو،
در غرفه  ،Nano talentبه معرفی نیروهای انســانی متخصص و همچنین ،معرفی طرح حمایت از اشــتغال ستاد فناورینانو پرداختند.
گفتنی است 20،مورد از تقاضاهای کاریابی ثبتشده در جشنواره نانو سال  92توسط کارفرمایان انتخاب و نهایت ًا پس از جشنواره منجر
به جذب و اشــتغال کارجو شده است .همچنین ،تا چهارمین روز برگزاری هفتمین جشنواره فناورینانو نیز  30مورد تقاضای کار توسط
کارفرمایان انتخاب شده است.

 -4-1-4شرکتهای تجهیزاتساز نانویی

بزرگترین بخش هفتمین جشنواره فناورینانو ،با حضور 35
شرکت ،مختص به سازندگان تجهیزات نانو بود .در این بخش،
شرکتهایی چون نانوسیستمپارس ،یارنیکان صالح ،فناوران
سختآرا ،پالسما فناورامین ،تکوین پژوه مهام ،و فناورینانو
ساختار آسیا ،به ارائه تجهیزات خود به بازدیدکنندگان هفتمین
جشنواره فناورینانو پرداختند.
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 -2-4شرکت در نمایشگاههای تخصصی داخلی برای ارائه دستاوردهای فناورینانو

کارگروه نمایشــگاههای ستاد هرساله تعدادی از نمایشگاههای تخصصی
حوزههــای مختلــف صنعتی را انتخاب و در آنها شــرکت میکند؛ هدف از
شــرکت در این نمایشــگاهها ارتباط مؤثر با بازیگران آن صنعت و ترغیب
آنهــا برای ورود به حوزه فناورینانو اســت؛ لذا به منظــور برقراری ارتباط
مناسب و رودررو با صاحبان صنایع و ترغیب آنها به سرمایهگذاری در حوزه
فناورینانو ،حضور در نمایشگاهها فرصتی مغتنم برای ستاد است.
فهرســت نمایشگاههایی که ستاد در سال  93در آنها شرکت کرده به این
شرح است:

جدول  .13اطالعات حضور ستاد نانو در نمایشگاههای تخصصی
محصوالت عرضهشده

نام نمایشگاه

تاریخ برگزاری

نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی
نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی

 16تا 19
اردیبهشت

بیستویکمین نمایشگاه بینالمللی
صنایع کشاورزی ،ماشینآالت و
صنایع وابسته

 9تا  12خرداد

چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی
صنعت ساختمان

 19تا 22
مرداد

نانوافزودنیهای بتن ،بتن نانویی ،رنگ ساختمان،
پنجرههــای دوجــداره و ضــد  ،IRســلولهای
خورشیدی جدید ،روکشهای ضد آب و لک روی
دیوارها و مبلمــان ،عایقهای رطوبتی ،عایقهای
صدا بر پایه نانوالیاف ،کاشیهای آنتیباکتریال

نهمین نمایشگاه بینالمللی ایران
پالست

 3تا  7مهر

لوله و اتصاالت  ،UPVCکیســههای پالستیکی
مواد غذایــی با مانــدگاری بــاال ،نانوافزودنی و
نانوکامپاند  UPVCو مستربچهای نانوکامپوزیتی

پارسا پلیمر شریف
بسپار پیشرفته شریف
آریا پلیمر پیشگام
گروه صنعتی لوله وحید

دهمین نمایشگاه بینالمللی آب و
تأسیسات آب و فاضالب

 26تا  29آبان

دستگاهنانوکویتاسیون
دستگاه تصفیه پسابهای صنعتی و آبهای آلوده به
روش نانوغشایی
انواع نانوغشاهای نانوفیلتراسیون ()NF- UF- RO

پیامآوران فناوری فردانگر ()PNF
آبرویشرسوبمهسار

دستگاه PACVD
خط سبکسازی مازوت (نانوکاویتاسیون)
دستگاه الیهنشانی ARC
نانوفیلترهای صنعتی
دستگاههای GCxGC
التراسونیک و BET
دستگاه الکتروریسی صنعتی

نانوزئولیت جاذب
نانوکامپوزیتهــای پلیمری بــرای تولید ظروف
بستهبندی
سم نانو باکتریوسین
کودهای نانویی
نانوحسگرها
نانوفیلترهای صنعتی
بستهبندیهای هوشمند و...

نام شرکتهای حاضر در غرفه

پالسما فناور امین
پیامآوران نانوفناوری فردانگر
یارنیکان صالح
نانوفناوران خاور
مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو به
نمایندگی از تعدادی از شرکتهای
تجهیزاتساز
فناوران نانو مقیاس
نانو فناوران خاور
قلمبران
پارسا پلیمر شریف
بسپار پیشرفته شریف
زیستپژوهان خاورمیانه

PNF

نیلیفام ری
نانوفن
رنگ ترک آسیا
وندیداد
پیشگامان فناوری آسیا
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نام نمایشگاه

تاریخ برگزاری

بیستمین نمایشگاه بینالمللی
ماشینآالت ،مواد اولیه ،منسوجات
خانگی ،ماشینهای گلدوزی و
محصوالت نساجی

 26تا  29آبان

نهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات
خودرو ،لوازم و مجموعههای
خودرو

 7تا  10آذر

محصوالت عرضهشده

انواع منســوجات ضــد آب و لک ،ضــد باکتری،
خنکشــونده (لباسهای ورزشــی) ،منسوجات با
کاربرد پزشــکی و بهداشــتی ،نخ آنتیباکتریال،
نخهای میکروفایبر ،دستگاه نیمهصنعتی پالسمای
فشار اتمسفری

پوشــشهای سخت پیشــرفته قابل اســتفاده در
قالبهــای فلزی ابزارآالت بــرش و تراش جهت
افزایش عمر و به حداقل رساندن مشکالت صنعتی
در حوزه سایش فرسایش و خوردگی
کامپوزیتهای پلیمری

نام شرکتهای حاضر در غرفه

یارنیکان صالح
پالسما فناور امین

فناوران سختآرا
آریاپلیمر پیشگام

 -3-4کمک به حضور شرکتها در نمایشگاههای تخصصی و اختصاصی فناورینانوی خارج از کشور

ســتاد فناورینانو همهســاله در تعدادی از نمایشــگاههای معتبر حوزه فناورینانو به صورت پاویلون و به همراه شــرکتها حضور
مییابد که از آن جمله میتوان به نمایشــگاههای نانو تک ژاپن ،نمایشگاه نانو کره (نانو کریا) ،نمایشگاه نانو چین (چاینانو) و نمایشگاه
دستاوردهای فناورینانو جمهوری اسالمی ایران در کشور عراق اشاره کرد.
هدف از حضور در این نمایشگاهها عبارت است از:
معرفی ایران به عنوان یک کشور پیشرو در حوزه فناورینانو در سطح بینالمللی؛
شناخت وضعیت فناورینانو کشور میزبان ،با توجه به توانمندیهایش در تولید دانش فنی؛
ارائه توانمندیها و محصوالت شرکتهای داخلی و ایجاد بازار فروش؛
توانمندسازی شرکتها و آموزش حین کار به آنها در تعامل با شرکتهای خارجی و انجام فعالیتهای تجاری محدود.

 38گزارش عملکرد اجرای سند راهبرد آینده در سال 139۳

برنامه دوم

فراهمســازی و تقويت زيرساختهای الزم برای
توسعة همهجانبه ،بههنگام ،متوازن و پايدار نانو

ارتقای سختافزاری و نرمافزاری شبکة آزمایشگاهی فناورینانو و
آزمایشگاههای عضو آن
جذب و سازماندهی سرمایهگذاری دولتی و خصوصی برای توسعة
صنعت نانو
حمايت از تولید ،حفاظت و بهکار گیری دارايیهای فکری فناورینانو
تدویــن اســتانداردهای ایمنــی و کنترل کیفی و کمــک به ایجاد
زیرساختهای الزم برای اجرا و نظارت بر آنها
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5

ارتقای سختافزاری و نرمافزاری شبکة آزمایشگاهی فناورینانو و آزمایشگاههای
عضو آن

 -۱-۵ارزیابی عملکرد آزمایشگاهها

دوازدهمین دورة ارزیابی عملکرد آزمایشــگاههای عضو شبکة
آزمایشــگاهی فناورینانو ،با دریافت گزارش عملکرد سال 1392
آنهــا ،از نیمة دوم اســفند  1392آغاز شــد .بیــش از  95درصد
آزمایشگاههای فعال ،گزارشهای خود را به این شبکه ارسال و در
این دوره ارزیابی شرکت کردند .براساس گزارشهای دریافتشده
از مراکز در سال  ،1392تعداد  142,178مراجعه به آزمایشگاههای
عضو شبکه ،بهمنظور دریافت خدمات از دستگاههای فعال در حوزه
فناورینانو ،صورت گرفته است که نسبت به سال  ،1391بیش از
 80درصد رشد داشــته است .همچنین در این مدت ،درآمد مراکز
عضو شــبکه ،نسبت به سال  ،1391بیش از  94درصد رشد کرده
است.
در ایــن رتبهبندی« ،مرکز پژوهش متالــورژی رازی»« ،مرکز
تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران» و «آزمایشگاه تحقیقات نانو شرکت کار آفرینی و فناوری ایران (کفا)» ،به ترتیب ،رتبههای اول تا سوم را بین 48
مرکز آزمایشگاهی عضو شبکه ،به خود اختصاص دادهاند.
ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه در سال  1393نیز از  15اسفند شروع شده است که نتایج آن در بهار  1394منتشر خواهد شد.

 -۲-۵جذب مراکز آزمایشگاهی فعال و توانمند در شبکه

در ســال  ،1393تعداد  17درخواســت عضویت برای شبکه ارسال شد که از این موارد ،یک مرکز به عنوان عضو آزمایشی و  3مرکز به عنوان عضو
قطعی پذیرفته شدهاند؛ سایر مراکز شرایط عضویت در شبکه را نداشتند .همچنین ،دو مرکز از اعضای آزمایشی سال  ،1392در سال  1393به عضویت
قطعی شبکه درآمدند .عملکرد اعضای آزمایشی ،پس از طی یک دوره ششماهه ،ارزیابی میشود که در صورت کسب امتیازهای الزم ،عضویت آنها در
شــبکه قطعی میشود .عضو آزمایشی فعلی شبکه ،آزمایشگاه جامع تحقیقات شمال کشور (زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران) است .در حال
حاضر 69 ،آزمایشگاه با بیش از  1000دستگاه ،به عنوان عضو قطعی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو فعالیت میکنند.

 -۳-۵توسعه فعالیت کارگروههای تخصصی

در سال  ،1393کارگروههای تخصصی شبکه فعالیتهای متعددی را پیگیری کرده و انجام دادهاند که خالصه آن به این شرح است:
اعضای کارگروههای تخصصی شــبکه  16مقاله تخصصی دستگاهی را منتشر کردهاند .همچنین ،چهار استاندارد تخصصی انجام آزمون و دو جلد
کتاب تخصصی جدید در این کارگروهها تألیف ،ترجمه و منتشر شده است.
دوازده مورد مشاوره برای پیادهسازی استاندارد  ISO/IEC 17025در آزمایشگاههای عضو شبکه توسط کارگروه استاندارد و کالیبراسیون شبکه به
انجام رسیده است.
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چهار نشست تخصصی با حضور اعضای کارگروههای تخصصی شبکه برگزار شده که در این نشستها ،کارشناسان آزمایشگاهها
در مورد چگونگی افزایش همکاریها و انتقال تجربیات و دانش آزمایشــگاهی بین اعضای کارگروه ،به بحث و تبادل نظر پرداختهاند.
همچنین ،برنامهریزی برای فعالیتهای کارگروههای تخصصی و رســیدگی به مســائل و مشــکالت کارشناسان آزمایشگاهها ،در این
نشستها صورت گرفته است.
کارگروههای تخصصی  48دوره آموزش تخصصی دســتگاهی و اســتاندارهای آزمایشگاهی را در مراکز آزمایشگاهی عضو شبکه
برگزار کردهاند که در مجموع 1,109 ،نفر در این دورهها شــرکت کردهاند و از این تعداد ،نزدیک به  650نفر جزو کارشناســان مراکز
عضو شبکه هستند.
در حال حاضر ،شش کارگروه تخصصی دستگاهی و یک کارگروه تخصصی استاندارد و کالیبراسیون ،با نزدیک به  300نفر عضو
از سراسر کشور ،در شبکه فعالیت میکنند.

 -۴-۵فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران

همراه با رشد کمی و کیفی مقاالت ،گزارشها و دستاوردهای
مختلف کارگروههای تخصصی شــبکه ،نیاز به تهیه و انتشــار
مجلهای تخصصی در حوزه دانش آزمایشــگاهی احساس شد .از
این رو ،شبکه آزمایشگاهی فناورینانو ،در سال  ،1392فصلنامه
تخصصی «دانش آزمایشــگاهی ایران» را به منظور توســعه و
ترویج دانش تخصصی دســتگاهی بین آزمایشــگاههای کشور،
منتشــر کرد .این نشــریه که  8شــماره از آن تا پایان سال 93
منتشر شده اســت ،به صورت کام ً
ال الکترونیکی و در قالبهای
مختلف برای اســتفاده پژوهشــگران و عالقمندان این حوزه ،از
طریق پایگاه اینترنتی شــبکه در دسترس است .شایان ذکر است
این فصلنامه در ماه آخر هر فصل منتشــر میشود و تنها مجله تخصصی مرتبط با تجهیزات آزمایشگاهی (غیرپزشکی) در ایران است.
دسترسی مستقیم به این فصلنامه نیز از نشانی  www.ijlk.irنیز فراهم شده است.

 -۵-۵بازدید از مراکز آزمایشگاهی عضو

شبکه آزمایشگاهی فناورینانو هرساله از آزمایشگاههای عضو بازدید میکند .این بازدیدها با هدف بررسی امکانات و توانمندیهای
موجود در آزمایشگاهها و بررسی و درک نیازها و مشکالت آنها از طریق مراجعه حضوری و ایجاد انگیزه مثبت در مدیران و کارشناسان
آزمایشگاهها انجام میشود .در سال  ،1393از  10آزمایشگاه عضو شبکه بازدید شده است.

 -۶-۵برگزاری نشستهای مدیران و رابطین شبکه

به منظور برقــراری ارتباط نزدیک بین مراکز آزمایشــگاهی
عضو شبکه ،نشستهایی با حضور مدیران آنها برگزار میشود تا
عالوه بر اطالعرسانی فعالیتهای شبکه و اعالم برنامههای آتی،
ارتباط بین مدیران مراکز نیز بیشتر شود .این نشستها به صورت
دورهای در مراکز عضو برگزار میشــود تا مدیران سایر مراکز با
توانمندیهای آزمایشگاهی مرکز میزبان آشنا شوند و همچنین،
کارکنان مرکز میزبان با اطالع از برگزاری چنین برنامهای ،شبکه
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و کارکردهای آن را بشناسند.
بر این اساس ،در سال  1393نیز همانند سالهای گذشته ،نشست
مدیران مراکز عضو در دو نوبت برگزار شد .نشست اول در اردیبهشتماه
و به میزبانی آزمایشــگاه مرکزی دانشــگاه اصفهان و نشست دوم در
آذرماه و به میزبانی آزمایشــگاه مرجع سازمان پژوهشهای علمی و
صنعتی ایران برگزار شــد که در نشست دوم ،از رابطان و کارشناسان
منتخب شبکه (بر اســاس عملکرد ایشان در سال  )1392تقدیر شد.
شــایان ذکر است که با مقارن شــدن دهمین سال فعالیت شبکه ،در
نشست دوم ســال  ،1393از مدیران و کارشناســان فعال شبکه نیز
تقدیر به عمل آمد.
چهارمین نشست رابطان مراکز آزمایشگاهی عضو شبکه نیز شهریورماه  1393و با حضور بیش از  45نفر از رابطان مراکز عضو شبکه ،در پژوهشگاه
پلیمر و پتروشــیمی ایران برگزار شد .در این نشست ،پس از معرفی توانمندیهای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ،شبکه آزمایشگاهی فناوریهای
راهبردی معرفی شد و پس از آن ،مباحثی در حوزه کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی ارائه شد .در انتها ،با برگزاری جلسه پرسش و پاسخ ،به سؤالهای
رابطان پاسخ داده شد .در بخش دوم این برنامه ،حاضران در نشست ،از توانمندیهای آزمایشگاهی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران بازدید کردند.

 -۷-۵تقویت زیرساختهای آزمایشگاهی
 -۱-۷-۵حمایت از نگهداری ،تعمیرات و کالیبراسیون دستگاههای آزمایشگاهی

شــبکه به منظور کمک به آزمایشــگاههای عضو برای فعال نگهداشتن دستگاههای آزمایشگاهی ،بر اســاس امتیازی که هر آزمایشگاه در ارزیابی
عملکرد کســب میکند ،ســاالنه مبالغی را برای حمایت پشتیبانی به آنها پرداخت میکند .در سال  ،1393تعداد  22مورد درخواست برای استفاده از این
حمایت ،با مبلغ کل  5,198میلیون ریال به شــبکه ارســال شده که  20مورد از درخواســتها تأیید و تا پایان سال  ،1393مبلغ  4,240میلیون ریال به
آزمایشگاهها پرداخت شده است.

 -۲-۷-۵حمایت از پیادهسازی استاندارد در مراکز آزمایشگاهی

متقاضیان دریافت خدمات آزمایشگاهی ،ایشان را در پیشبرد
ارائه دقیق و صحیح نتایج آزمونهای انجامشــده در آزمایشــگاهها به پژوهشگران و سایر
ِ
اهداف پژوهشی و کسب نتایج قابل اعتماد یاری میکند .بر این اساس ،پیادهسازی استانداردهای آزمایشگاهی در مراکز ،بهویژه استاندارد ISO/IEC17025
و استفاده از روشهای استاندارد انجام آزمون ،موجب بهبود کیفیت پژوهشها و ایجاد اعتماد به نتایج استخراجشده در آزمایشگاهها و کسب اعتبار برای
چنین مراکزی میشــود .در این راستا ،شــبکه از پیادهسازی این استاندارد در مراکز عضو حمایت میکند و عالوه بر ارائه مشاورههای تخصصی در قالب
کارگروه تخصصی استاندارد و کالیبراسیون ،بخشی از هزینههای پیادهسازی آن را نیز بر اساس امتیاز آزمایشگاه در ارزیابی ،پرداخت میکند.
در ســال  1393نیز  7مورد درخواســت دریافت حمایت برای استقرار این استاندارد به شبکه ارسال شــد که کارگروه استاندارد و کالیبراسیون شبکه
ارائه مشاوره تخصصی را به این مراکز آغاز کرده و بر اساس پیشرفت کار ،تا کنون مبلغ  70میلیون ریال برای این منظور حمایت پرداخت شده است.

 -۳-۷-۵حمایت از خرید دستگاههای جدید آزمایشگاهی

شبکه سعی میکند آزمایشگاههای فعال و عالقمند به توسعه خدمات تخصصی آزمایشگاهی را حمایت کند تا با تهیه دستگاههای جدید آزمایشگاهی،
نقشــه توانمندیهای شــبکه را در ارائه خدمات متنوع آزمایشــگاهی به متقاضیان حوزه نانو ،تکمیل کند .بر این اساس ،شبکه با توجه به عملکرد هر
آزمایشگاه و توانمندیهای آن ،با پرداخت بخشی از هزینههای خرید دستگاههای جدید ،از تقویت و توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی حمایت میکند.
آزمایشــگاههای عضو شبکه آزمایشگاهی فناورینانو میتوانند هر سال ،با توجه به دستورالعمل حمایتی شبکه ،اقدام به خرید دستگاههای آزمایشگاهی
ساخت ایران و همچنین دستگاههای خارجی کنند.
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در ســال  ،1393تعداد  8درخواســت برای خرید دستگاههای ســاخت ایران ،جمع ًا به مبلغ  3,975میلیون ریال به شبکه ارسال شد
که شــبکه مبلغ  2,205میلیون ریال برای حمایت از  4مورد از درخواســتها به آزمایشــگاهها پرداخت کرده است .با توجه به برگزاری
نمایشــگاه تجهیزات و مواد آزمایشــگاهی ساخت ایران در اردیبهشت هر سال ،ســایر مراکز متقاضی ،به انجام خریدهای الزم در این
نمایشگاه راهنمایی شدند.
همچنین در سال  1393تعداد  6درخواست برای خرید دستگاههای خارجی با مبلغ کل  44,970میلیون ریال به شبکه ارسال شد که
شبکه با انجام حمایت برای یک مورد از این درخواستها به میزان  3میلیارد ریال موافقت کرده و پرداخت آن در حال پیگیری است.

 -۴-۷-۵حمایت از استقرار نرمافزار مدیریت اطالعات آزمایشگاهی ()LIMS

به دنبال اجرای برنامه شــبکه برای ساماندهی شیوههای
مدیریــت فرایندهــای ارائــه خدمــات در آزمایشــگاهها و
یکپارچهســازی آن ،نرمافزار مدیریت اطالعات آزمایشگاهی
با نام تجاری  LabLeadدر کشــور تولید شــد که شبکه نیز
از اســتقرار آن در مراکز عضو حمایت میکند .بر این اساس،
شبکه در ســال  ،1393مبلغ  300میلیون ریال برای استقرار
این نرمافزار در یک مرکز آزمایشــگاهی عضو ،پرداخت کرده
است.

 -۵-۷-۵حمایت از فعالیت کارگروههای تخصصی شبکه

شــبکه به منظور تشویق اعضای کارگروههای تخصصی به مشــارکت در برنامهها و فعالیتهای کارگروهها ،بر اساس دستورالعمل
حمایتی ،به روشهای متنوعی از آنها حمایت میکند .در این راستا ،در سال  ،1393تعداد  22درخواست با مبلغ کل  5,410میلیون ریال
به شبکه ارسال شد که شبکه با تأیید همه موارد ،مبالغ آن را به کارگروههای تخصصی پرداخت کرده است.

 -۶-۷-۵حمایت از آموزش کارشناسان آزمایشگاهها

بهروز بودن اطالعات کارشناســان و متخصصان آزمایشــگاهها ،بر کیفیت ،کمیت و تنوع ارائه خدمات آزمایشــگاهی ،تأثیر مستقیم
میگذارد .با توجه به گستردگی مباحث پژوهشی در حوزه فناورینانو ،الزم است کارشناسان آزمایشگاهها با حضور در دورههای آموزشی
مختلف ،توانایی خود را در ارائه خدمات درخواســتی پژوهشگران و صنایع مختلف ،افزایش دهند .شبکه آزمایشگاهی فناورینانو نیز در
همین راستا از آموزش تخصصی کارشناسان مراکز عضو شبکه حمایت میکند و مبلغی را به صورت ساالنه برای این موضوع اختصاص
داده است.
در ســال  ،1393تعداد  81درخواست استفاده از حمایت آموزشی (با مبلغ کل  621میلیون ریال) به شبکه ارسال شد که شبکه نیز بر
اساس مستندات دریافتشده ،مبلغ  528میلیون ریال به مراکز متقاضی پرداخت کرده است.

 -۷-۷-۵ارائه خدمات آزمایشگاهی به صورت اعتباری

با توجه به اینکه خدمات آزمایشــگاهی در حوزههای تخصصی ،هزینههای قابل توجهی را برای پژوهشــگران به همراه دارد ،ستاد
فناورینانو تصمیم گرفته است تا بخشی از حمایتهای خود از پژوهشگران را به حمایت از استفاده از خدمات آزمایشگاهی مراکز عضو
شــبکه اختصاص دهد .بر این اســاس ،شبکه زیرســاخت الزم را برای ارائه خدمات اعتباری به پژوهشگران ایجاد کرده است؛ در سال
 ،1393تعداد  191مورد اعتبار اســتفاده از خدمات آزمایشــگاهی به مبلغ کل 1,365میلیون ریال به پژوهشگران و شرکتهای فعال در
حوزه نانو که از بخشهای مختلف ستاد معرفی شدهاند ،تخصیص داده شده است.
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جذب و سازماندهی سرمایهگذاری دولتی و خصوصی برای توسعة صـنعت نانـو

 -1-6تسهیالت ارائهشده به شرکتهای فعال در حوزه فناورینانو

بخش قابل توجهی از منابع مالی هزینهشــده در حوزه فناوری و نوآوری را منابع دولتی تشــکیل میدهد .از آنجا که دستگاههای دولتی عمدت ًا وظیفه
سیاســتگذاری و هدایت این منابع را به عهده دارند ،واگذاری عاملیت اجرایی تخصیص منابع طرحهای دانشبنیان به نهادهای کارگزار و نظارت دقیق
بر این نهادها ،فرصت رسیدگی به امور کالن را برای آنها فراهم میآورد؛ بر این اساس ،صندوق توسعه فناوری ایرانیان با توجه به جایگاه قانونی خود
(برخورداری از مجوز صندوقهای پژوهش و فناوری از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،قانون مصوب مجلس) ،میتواند بسته خدمات تخصصی خود
را در راستای اجرای سیاستها و خواستههای دستگاههای دولتی و سیاستگذاران کشور به کار گیرد و عاملیت تخصیص منابع دولتی و نظارت تخصصی
بر اجرای بهینه طرحها را با توجه به ضوابط کارفرما بر عهده داشته باشد.
رسالت اصلی این صندوق صدور انواع ضمانتنامههای ریالی و ارزی مورد نیاز شرکتهای دانشبنیان و فناور است.
عالوه بر ضمانتنامه ،اعطای تســهیالت ،ســرمایهگذاری خطرپذیر و عاملیت اعطای انواع تسهیالت ،کمکهای بالعوض ،مدیریت وجوه ،ارزیابی
طرحها ،نظارت بر حســن اجرای طرحها و ...از جمله خدماتی اســت که صندوق توسعه فناوری ایرانیان برای شرکتهای تولیدی و فناور ،دستگاههای
دولتی و سیاســتگذاران پیشبینی کرده است؛ به عنوان مثال ،تســهیالتی که این صندوق به شرکتهایی که در سال  93ستاد ویژه توسعه فناورینانو
معرفی کرده ،پرداخته اســت ،در جدول زیر آمده اســت .الزم به ذکر است این شرکتها را صندوق توسعه فناوری ایرانیان اعتبارسنجی کرده و ضمانت
بازپرداخت تسهیالت نیز به عهده صندوق است.
جدول.۱تسهیالتارائهشدهبهشرکتهایفعالدرحوزهفناورینانودرسال( 93میلیونریال)

شرکت مهندسی بازرگانی پدیده شمس ایرانیان

1040

شرکت بسپارسازان ایرانیان

950

شرکت بسپار پیشرفته شریف
شرکت فناوران نانو مقیاس
شرکت کیمیا شیمی سهند

1500
1500
500

شرکت انبوهسازی مسکن بهدیس سامان امین

2000

شرکت موج نفیس ایرانیان

1000

شرکت فناورینانو ساختار آسیا
شرکت ایدهسازان عصر آفتاب

1500
500

شرکت صنعتی بازرگانی نور مهر هدا

1500

شرکت آریا پلمیر پیشگام

1100

شرکت نانوفناوران خاور

ت ابزار پژوهان
شرکت زیس 

1500
1500

شرکت ساخت آب روبش رسوب مهسار

800

شرکت مهندسی سطح سوین پالسما

1100

جمع

19،190

شرکت یارنیکان صالح

1200
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7

حمايت از تولید ،حفاظت و بهکار گیری دارايیهای فکری فناورینانو

در عصر داناییمحوری ،توســعه نظام مالکیتفکری یکی
از زیرساختهای نظام ملی نوآوری است که زمینهساز ارتقای
توان داخلی و ضامن موفقیت اقتصادی و فناورانه پژوهشگران
و شرکتهای دانشبنیان اســت .پژوهشگران و شرکتها ،با
بهرهگیــری از نظام حقوقی مالکیت فکری ،قادر خواهند بود تا
چتر حقوقی کارآمدی برای فرایند خلق ایده تا تجاریســازی
فراهم آورند .از ســوی دیگر ،پژوهشــگران و صنعتگران باید
بــرای ورود به عرصه جهانی اقتصاد ،بــا ادبیات خاص دنیای
تجارت که یکی از مباحــث کلیدی آن حقوق مالکیت فکری
است ،آشنا باشند .در حقیقت ،آگاهی نداشتن به مباحث حقوق
ت فکری برای پژوهشــگران و شرکتهای دانشبنیان
مالکی 
یک تهدید جدی و آگاهی از این مباحث برای آنها یک فرصت بزرگ خواهد بود .بر این اساس ،ستاد ویژه توسعه فناورینانو ،به صورت
ویژه ،به حمایت از تولید ،حفاظت و بهکارگیری داراییهای فکری فناورینانو توجه میکند.
در ادامه ،گزارش فعالیتهای واحد مالکیت فکری ستاد نانو در سال  93تشریح میشود.
جدول  .۲مقایسه اختراعات گرنتشده ایران (در کلیه حوزههای علم و فناوری) با اختراعات حوزه فناورینانو ،در ادارات معتبر ثبت اختراع
دنیا ()EPO+USPTO
سال میالدی

اختراعات خارجی فناوران
ایرانی

اختراعات خارجی فناوران
ایرانی در حوزه نانو

نسبت اختراعات نانو به کل
اختراعات خارجی ایران

2007

4

0

-

2006

1

2008

2

2009

2010

2011

2012

2013

2014

( 2015مارس)
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8

0

0

1

-

-

13درصد

11

1

22

11

50درصد

9

30درصد

15

39

30
6

6

12
3

9درصد

40درصد

31درصد

50درصد

سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

 -1-7ثبت اختراع خارجی
 -1-1-7حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناوران در حوزه ثبت اختراع ()Patent

برنامه عملیاتی ســتاد ویژه توسعه فناورینانو در سال  ،1393مانند سالهای گذشــته ،حمایت از ثبت اختراعات مرتبط با فناورینانو در ادارات ثبت
اختراع معتبر دنیا بوده است؛ در این سال ،مخترعان  44درخواست ثبت اختراع به واحد مالکیت فکری ارجاع دادند.

 -2-1-7تقویت تیم ارزیابی و داوری پروندههای ثبت اختراع فناوران و شرکتهای نانویی

در ســال  ،92با افزایش درخواســتهای ثبت اختراع و با توجه به زمانبر بودن فرآیند بررسی آنها ،تقویت تیم بررسی و ارزیابی درخواستهای ثبت
اختراع ضروری بود .بدین منظور ،شــرکت ایدهسازان عصر آفتاب ،با جذب و تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه ،به عنوان یکی از کارگزاران
واحد مالکیت فکری ،بیش از گذشــته بر فرایند ارزیابی و داوری درخواســتهای ثبت اختراع متمرکز شد .در سال  ،93به منظور ارتقای کیفیت ارزیابی،
شــرکت ایدهسازان عصر آفتاب ضمن شــرکت در دورههای بینالمللی آموزش جستجوی پتنت ،جهت بهبود سازوکار فرآیند تهیه گزارشهای نوآوری،
اقدام به تدوین دستورالعملهای اجرایی در این حوزه از خدمات کرد.
 -3-1-7ثبت اختراع در قالب Provisional

ثبت  Provisionalنوعی ثبت موقت ایده به مدت یکسال است؛ کاربرد اصلی این نوع
ثبت برای ایدههایی است که در مراحل اولیه توسعه هستند و همچنین ،برای اختراعاتی
که در مرحله نگارش و آمادهســازی اولیه قرار دارند .این ثبت میتواند از اختراع در برابر
ثبت آن توسط سایرین ،تا زمان فایل کردن کار نهایی ،حفاظت کند .به دلیل هزینههای
کم ،این نــوع ثبت اختراع موقت میتواند برای مخترعانی که در حال تکمیل ایده خود
هستند ،بسیار راهگشا باشد .تا پیش از سال  ،92این خدمت را فقط وکالی خارج از ایران
ارائه میکردند که خوشــبختانه با آموزش این فرایند در داخل ،در سال  ،92نیرویهای
متخصص این ســتاد به ثبت پروندهها در قالب  Provisionalپرداختند؛ بدین ترتیب ،در
این سال 17 ،پرونده بدین صورت در ادارات ثبت اختراع معتبر خارجی به ثبت رسید .در
ســال  93نیز این روند ادامه داشــت و  10پرونده مورد تأیید ستاد نانو به صورت موقت
ثبت شــده است .همچنین در سال  ،93برای اولین بار برای جلوگیری از مشکالت حقوقی اختراع و افشای دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان ایرانی
که در نمایشگاههای خارجی محصوالت خود را در معرض فروش قرار میدهند ،این خدمت به این شرکتها نیز ارائه شد.

 -4-1-7نگارش متن اختراع ()Draft

در گذشــته ،تدوین و نگارش متن اختراع را فقط وکالی متخصص خارج از ایران انجام میدادند .ماهیت نگارش متن اختراع مبتنی بر دانش فنی و
تجربه است؛ بر این اساس ،برای آموزش نیروهای متخصص داخلی و افزایش مهارت ایشان ،در سال  ،92اقداماتی بدین شرح صورت گرفت:
مطالعه مطالب آموزشی استخراجشده از جزوهها و کتابهای تخصصی؛
مطالعه و تحلیل نمونه پتنتهای نگارششده وکالی قبلی (به عنوان نمونههای موفق با هدف یادگیری نگارش بخشهای مختلف پتنت)؛
خریداری کتابهای تخصصی مرتبط از خارج از کشور؛
حمایت از نگارش پتنتهای حوزه نانو به همراه داوری آنها و ارائه بازخوردهای فنی و حقوقی برای بهبود کیفیت کار.
بدین ترتیب در ســال  ،92برنامه آموزش نیروهای متخصص برای ارتقای دانش و تخصص آنها در نگارش متن اختراع آغاز شــد و هم اکنون ،این
افراد این توانایی و قابلیت را به صورت مطلوب فرا گرفتهاند .در سال  ،92تعداد  3پرونده و در سال  ،93تعداد  14پرونده ثبت اختراع از این طریق تهیه
و تدوین شده است.
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 -2-7ثبت اختراع داخلی
 -1-2-7بررسی و ارزیابی درخواستهای ثبت اختراع ارجاعشده از اداره ثبت اختراعات ایران به
ستاد نانو

طبق آییننامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ،عالئم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب سال  1386و تعامالت انجامشده با اداره ثبت
اختراعات ایران از ســال  ،91درخواســتهای ثبت اختراع مرتبط با فناورینانو ،برای داوری به این ستاد ارسال میشود؛ بر این اساس،
پس از اینکه متقاضیان حقیقی یا حقوقی ثبت اختراع در داخل کشــور مدارک و مســتندات اختراع خود را به اداره ثبت اختراعات ایران
ارائه میکنند ،اداره ثبت اختراع پروندههایی را که مرتبط با حوزه فناورینانو باشد به این ستاد ارجاع میدهد؛ در سال  93این پروندهها
با کمک کارگزاران متخصص زیر بررسی و ارزیابی شد:
مؤسسه داراییهای فکری و فناوری مدرس،
شرکت دریچه نوآوران جوان،
شرکت صنعتپژوهان کوشای سپاهان.
مواردی که اداره ثبت اختراعات ایران برای هر پرونده از ستاد نانو استعالم میکند عبارتند از:
جدید بودن در سطح دنیا،
دارا بودن گام ابتکاری (دارای گام خالقانه بودن و بدیهی نبودن اختراع نزد شــخصی که دارای مهارت فنی عادی در آن رشــته
است)،
داشتن کاربرد صنعتی (دارا بودن قابلیت ساخت و استفاده در صنعت).
آمار درخواستهای ثبت اختراع داخلی برای ارزیابی و استعالم (ارجاعشده از اداره کل مالکیت صنعتی به ستاد ویژه توسعه فناورینانو)
در سالهای اخیر در نمودار  1آمده است.
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نمودار  .1آمار درخواستهای اختراعات داخلی ارجاعشده به ستاد ویژه توسعه فناورینانو در سالهای اخیر

بــا توجه به افزایش تعداد ارجاعات داوری اختراعات داخلی ،فرایند ارزیابی و بررســی پروندهها را کارگزاران متخصص در این حوزه
انجام میدهند .گزارش داوری و ارزیابی هر پرونده را این کارگزاران تهیه میکنند که پس از بررسی مجدد توسط واحد مالکیت فکری،
به صورت مکتوب و مســتند به اداره ثبت اختراعات ایران ارسال میشــود .اداره ثبت اختراعات ایران ،براساس نتیجه داوری ستاد نانو،
اقدام به تأیید یا رد درخواســت ثبت اختراع متقاضیان میکند .ضمن ًا ،بنا به صالحدید اداره ثبت اختراعات و نیز ســتاد نانو ،در صورت
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سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

اعتراض متقاضی ،امکان بررسی و داوری مجدد پروندهها وجود دارد.

 -2-2-7بررسی فنی اختراعات داخلی تأییدشده و هدایت آنها

در ســال  ،93واحد مالکیت فکری ســتاد نانو بر آن شد تا برنامهریزی
مناســبی در مورد اختراعات داخلی تأییدشــده انجام دهد .بدین منظور،
اختراعاتی که از لحاظ فنی و صنعتی تأیید شــدهاند ،مورد بررســیهای
کارشناســانه دیگری نیز قــرار میگیرند تا از این طریــق ،بتوان برای
حلقههای بعدی تجاریســازی این اختراعات نیــز تصمیمگیری کرد و
مخترعان را برای مراحل دیگر کار هدایت کرد .مواردی که در این مرحله
بررسی و ارزیابی میشوند ،عبارتند از:
 1بررسی قابلیت ثبت اختراع در دفاتر ثبت اختراع خارجی،
 2بررسی قابلیت ساخت نمونه اولیه (،)Prototype
 3بررسی امکان بهکارگیری در صنایع موجود.
در صــورت تأیید هر یک از این قابلیتها ،اختراع با هماهنگی مخترع
به آن بخش هدایت میشــود .الزم به ذکر است که برای تمام حوزههای
فوق ،آییننامه حمایتی در ستاد نانو تدوین شده است.

 -3-7حمایت از ثبت عالمت تجاری

به منظور ترویج و فرهنگســازی ثبت عالمت تجاری و همچنین ،آشــنایی شرکتهای نانویی با اهمیت عالمت و نام تجاری ،ستاد نانو 50درصد از
هزینههای ثبت عالمت تجاری در داخل کشور را متقبل میشود.
جدول  .۳آمار ثبت عالمت تجاری در حوزه فناورینانو در سال 93
ردیف

نام متقاضی ثبت عالمت تجاری

تعداد عالمت تجاری

وضعیت

1

شرکت اکسیر نانو سینا

2

پایان موفق

2

شرکت توسعه دانش و فناوری ایلیا

1

جاری

3

Stat Nano

1

جاری

 -4-7تحلیل اختراع (پتنت) و رصد فناوری

استفاده از اطالعات پتنتها و تحلیل این دادهها بسیار حائز اهمیت است .به طور کلی ،تحلیل پتنت اطالعات مفیدی به دست میدهد که با تحلیل
و بررسی این اطالعات ،میتوان یک فناوری را ب ه خوبی شناخت و با دیدی مناسب ،برنامههای آتی مربوط را تدوین کرد.
دســتاوردهای حاصل از فرایند تحلیل پتنتهای ثبتشــده در حوزه یک فناوری را میتوان در ســه رده اطالعات راهبردی ،اطالعات محیط رقبا و
اطالعات فنی دستهبندی و بررسی کرد.
با تحلیل پتنت میتوان اطالعات مفیدی از فعالیتهای جاری پژوهشی و جهتگیریهای آینده شرکتهای دیگر به دست آورد .این اطالعات بسیار
دقیقتر و قابل اطمینانتر از اطالعاتی است که این شرکتها در بروشورهای معرفی و تبلیغاتی خود میآورند.
بدین منظور ،برای کمک به شــرکتهای نانویی جهت کاهش ریســک ،برنامهریــزی بلندمدت ،برنامهریزی راهبردی ،شناســایی رقبا ،اجتناب از
دوبارهکاری ،پیشگیری از پرداخت غرامت و غیره ،ستاد نانو از تحلیل پتنت و رصد فناوری برای این شرکتها حمایت میکند.
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جدول  .۴پروژههای تحلیل پتنت و رصد فناوری درسال 93
ردیف

عنوان پروژه

وضعیت

1

کاربرد فناورینانو در حوزه نفت/گاز با محوریت شرکتهای فعال

پایان موفق

2

کاربرد فناورینانو در لوازم خانگی با محوریت شرکتهای فعال

پایان موفق

3

سنتز نانوکاتالیستها با پایه گاما آلومینا

جاری

4

پالسمای سرد اتمسفری

جاری

یکی از خدماتی که در حوزه رصد فناوری در سال  93در واحد مالکیت فکری شکل گرفت ،انجام رصد فناوری و تحلیل پتنت با نگاه
مختصری به بازار آن فناوری بود .در این زمینه ،چند پروژه به شرح جدول  ۵انجام شد.
جدول  .۵پروژههای تحلیل پتنت با نگاهی به بازار درسال 93
ردیف

عنوان پروژه

وضعیت

1

نانو ذرات پروپولیس

جاری

2

گرانول هیدروکسی آپاتیت کربناتهشده نانوساختار

پایان موفق

 -5-7آموزش ،ترویج و اطالعرسانی مالکیت فکری
 -1-5-7مالکیت فکری در دورههای توانمندسازی سرمایههای انسانی فناورینانو

همانند سالهای گذشته ،در سال  93نیز با هدف توانمندسازی دانشجویان رشتهها و گرایشهای نانو برای ورود به بازار کار ،کمک
به انتخاب موضوعات کاربردی برای پایاننامههای تحصیالت تکمیلی و ارائه مشــاوره برای تعیین مســیر صحیح تحصیلی و شــغلی،
چندین دوره توانمندسازی سرمایههای انسانی فناورینانو برگزار شد .در این دورهها ،کارگاههای آموزشی آشنایی با مفاهیم ثبت اختراع
و همچنین آموزش جستجو و مرور پتنت ارائه شد.

 -2-5-7کارگاه آشنایی با ثبت اختراع برای شرکتهای نانویی

در بهمنماه ســال  ،93کارگاه جامع مالکیت فکری ،ثبت اختراع و تحلیل پتنت برای شــرکتهای متقاضی برگزار شد که با استقبال
بسیار خوبی مواجه شد.
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 -3-5-7راهاندازی سایت مالکیت فکری

در ســال  ،93وبسایت مالکیت فکری با نام  www.patentoffice.irبا هدف آموزش ،ترویج ،اطالعرسانی ،دسترسی آسان و عمومی عالقمندان به
مطالب مرتبط با حوزه مالکیت فکری از جمله اخبار ،مقاالت ،تعاریف ،آییننامهها ،خدمات ،چکیده اختراعات ثبتشده و غیره طراحی و راهاندازی شد.

 -6-7ارزشگذاری و تجاریسازی پتنت

با توجه به اینکه فلســفه ثبت اختراع ،حفاظت از داراییهایی اســت که برای صاحبان ایده درآمدزاست ،تکمیل مرحله بعد از ثبت اختراع ،با اهمیت و
ضروری اســت .هزینههای زیاد ثبت اختراع و عدم وجود نگرش درآمدزایی در بیــن مخترعان ایرانی از بزرگترین چالشهای پیش روی ثبت اختراع
ایران است .بر این اساس ،واحد مالکیت فکری ستاد نانو پروژه «بررسی راههای درآمدزایی از طریق فروش پتنت» را در سال  92تعریف کرد تا ضمن
بررسی مدلهای جهانی درآمدزایی از پتنت ،شرایط را برای پتنتهای ثبتشده نانو با بهترین مدلهای درآمدزایی مهیا کند .در آن پروژه ،سرفصلهای
زیر بررسی شد:
تجاریسازی اختراع،
مدلهای تجاریسازی اختراع،
آمار مربوط به تجاریسازی اختراع،
راههای درآمدزایی از اختراع،
لیسانسدهی یا واگذاری اختراع،
خرید و فروش اختراع،
روشها و شاخصهای ارزشگذاری اختراع.
در سال  93نیز فاز دوم پروژه تجاریسازی تعریف و اقدامات عملی و سازوکارهای پیادهسازی بهدستآمده از فاز یک ،در حال انجام است .همچنین،
در این طرح ،برنامهای جهت ارتقای توانمندیهای داخلی در حوزه ارزشگذاری پتنت و مذاکرهکنندگان فروش پتنت در حال اجرا است.
حوزه ارزشگذاری داراییهای فکری در ایران بســیار جوان و نوپاســت و هنوز فرایند کام ً
ال مدون و روشنی در هیچ شرکت یا سازمانی در این زمینه
وجود ندارد .بدین منظور ،واحد مالکیت فکری ستاد نانو ،مطالعاتی را در این حوزه شروع کرده است تا در آیندهای نه چندان دور ،بتواند خأل ارزشگذاری
داراییهای فکری در فرایند تجاریسازی اختراعات مخترعان کشور را برطرف کند .از جمله اقدامات واحد مالکیت فکری ،میتوان این موارد را برشمرد:
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بررسی مدلها و رویکردهای مختلف ارزشگذاری دارایی فکری در دنیا،
تعامل با کارگزاران فرابورس و شرکتهای مدعی ارزشگذاری دارایی فکری و ارزیابی آنها،
ارزشگذاری فنی دو اختراع ثبتشده در ادارات ثبت اختراع خارجی.

 -7-7طبقهبندی اختراعات براساس سیستم طبقهبندی بینالمللی

یکی از بزرگترین مشکالتی که در ایران ،مالکیت فکری با آن مواجه است ،نبود زیرساختهای الزم است؛ فقدان طبقهبندی پتنتها
را میتوان از بزرگترین مشکالت اجرایی سیستم اختراعات ایران دانست.
طبقهبندی پتنت روشــی اســت که بر اساس آن ،کارشناســان دفاتر ثبت اختراع یا سایر افراد ،اسناد افشــاکننده اختراعات ،از قبیل
تقاضانامههای پتنت یا پتنتهای گرنتشــده را با توجه به مشــخصههای موضوع فنی آنها دســتهبندی میکنند .با طبقهبندی پتنت
میتوان به سرعت اسناد افشاکننده همان اختراع یا اختراعات مشابه را پیدا کرد .در واقع هدف اصلی از طبقهبندی پتنتها ،ایجاد ابزار
جستجوی مفید جهت بازیابی پتنتهای ثبتشده است.
بر این اســاس ،میتوان گفت طبقهبندی اســتاندارد پتنت یکی از مهمترین زیرساختهای یک اداره ثبت اختراع و همچنین یکی از
ابزارهای جســتجو ،مقایســه و تعیین نوآوری اختراع است .یکی از دالیل فقدان چنین سیستمی در ایران ،عدم وجود روشنامههای آن
است .البته الزم به ذکر است که روشهای اجراشده برای طبقهبندی اختراع در ادارات ثبت اختراع تا حد زیادی مرهون سالها تجربه
داخلی ادارات ثبت اختراع است و کمتر به بیان دقیق روشنامه اقدام شده است؛ از این رو ممکن است یک اختراع با یک موضوع واحد،
در سیستمهای مختلف در طبقههای متفاوت طبقهبندی باشند.
براین اســاس ،در ســال  ،93تالش شده است تا روشنامه طبقهبندی اختراعات براساس سیستم طبقهبندی بینالمللی تهیه شود ،به
طریقی که بتوان در مرحله اول ،اختراعات نانویی موجود در بانک اطالعات ستاد نانو را دستهبندی و طبقهبندی کرد.
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8

تدوین اســتانداردهای ایمنی و کنترل کیفی و کمک به ایجاد زیرســاختهای الزم
برای اجرا و نظارت بر آنها

با توســعه روزافزون علوم و فناورینانو و افزایش تنوع و تعدد محصوالت مبتنی
بر این فناوری در بازارهای جهانی ،روزبهروز ،بر اهمیت استانداردسازی در این حوزه
افزوده میشــود .یکی از پیشنیازهای تجاریسازی محصوالت و ورود به بازارهای
جهانی ،اخذ اســتانداردهای بینالمللی و مشــارکت در فرآیند تدوین استانداردها و
پروتکلهای جهانی اســت .از طرف دیگر ،نبود پروتکلها و اســتانداردهای ملی و
گیری کارآیی وخواص جدید محصوالت نانو و
بینالمللی مربوط به روشهای اندازه ِ
نبود اســتانداردهای مربوط به جنبههای ایمنی این نوع محصوالت ،موجب شده که
کشورهای پیشرو در فناورینانو ،استانداردسازی را یکی از برنامههای اصلی توسعه
فناورینانو در کشــور خود قرار دهند .در واقع ،کشورها با مشارکت در فرآیند تدوین
اســتانداردهای بینالمللی ،میتوانند اولویتهای ملی خود را در سطح جهانی مطرح
کنند و با تدوین استاندارد برای محصوالت خود ،بازار جهانی بزرگی برای آنها ایجاد
و از منافع ملی خود در سطح بینالمللی دفاع کنند.
با توجه به اهمیت موضوع ،ســتاد ویژه توســعه فناورینانو با مشارکت سازمان
ملی اســتاندارد ایران ،در سال  ،1385کمیته فنی متناظر استانداردسازی فناورینانو
را تأســیس کرد .این کمیته متناظر با کمیته بینالمللی استانداردســازی فناورینانو ( )ISO/TC229فعالیت میکند .در کمیته بینالمللی استانداردسازی
فناورینانو 33 ،کشــور از جمله جمهوری اسالمی ایران عضو اصلی کمیته و  11کشور عضو فرعی هستند .اهداف کمیتة متناظر داخلی ،تهیه و تدوین
استانداردهای ملی ،مشارکت در فعالیتهای بینالمللی استانداردسازی و کمک به ایجاد زیرساختهای الزم در کشور برای اجرای استانداردها ونظارت
بر آنهاست .ایران چندین سال است که عضو گروه مشاوران رییس کمیته بینالمللی است و مشارکت فعالی در این کمیته دارد .جمهوری اسالمی ایران،
با اســتفاده از توان ملی و متخصصان داخلی ،توانسته است یکی از  9کشــوری باشد که در کمیته بینالمللی ،به عنوان کشور مسؤول پروژه ،استاندارد
بینالمللی تدوین کردهاند .مشارکت فعال جمهوری اسالمی ایران در کمیته بینالمللی سبب ارتقای وجهه و اعتبار بینالمللی کشور در حوزه فناورینانو
و شناخته شدن ایران به عنوان یکی از کشورهای فعال و تأثیرگذار کمیته بینالمللی شده است.
در ادامه ،مجموعه فعالیتها و اقداماتی که در حوزه استاندارد و ایمنی در سال  93انجام شده است ،به صورت خالصه ارائه میشود.

57

ه دوم
برنام ٔ

فراهمسازی و تقويت زيرساختها

 -1-8تدوین  9استاندارد ملی

یکی از فعالیتهای اصلی کمیته فنی استانداردهای فناورینانو تدوین استانداردهای ملی با توجه به اولویتها است .در این راستا ،در سال
 ،93کمیته استانداردسازی فناورینانو تعداد  9استاندارد ملی را با عناوینی که در ادامه میآید ،تدوین کرده است .با تدوین این استانداردها،
ط کاری و استانداردهای ایمنی تدوین شده
تاکنون در مجموع  29اســتاندارد ملی در حوزههای تعاریف ،اندازهگیری دستورالعملهای محی 
است.
چین

114

تایوان

66

فرانسه

33

ایران

29

آلمان

25
21

ژاپن

21

هند
کرهجنوبی

20

اندونزی

18

انگلستان

13

6

روسیه

نمودار  .۲تعداد استانداردهای ملی کشورها در حوزه فناوری نانو

 1فناورینانو -راهنمای نشانهگذاری تشویقی برای محصوالت نهایی حاوی نانو اشیای تولیدی
در این استاندارد ،راهنمایی در زمینه محتویات برچسب و روش برچسبگذاری محصوالت نهایی حاوی نانوذرات ،نانولولهها ،نانوالیاف
وغیره ارائه شده است.
 2فناورینانو -تعیین ناخالصیهای عنصری در نمونههای نانولولههای کربنی با استفاده از طیفسنجی جرمی پالسمای
جفتشده القایی
در این اســتاندارد ،روشهایی بــرای تعیین عناصر باقیمانده جزء کربــن در نمونههای نانولوله کربنی تکجــداره و نانولوله کربنی
چندجداره ،با استفاده از طیفسنجی جرمی پالسمای جفتشده القایی ،ارائه شده است.
 3فناورینانو -تعیین مشخصات نانولولههای کربنی تکجداره با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری ()TEM
هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشهایی برای تعیین مشخصات ریختشناسی نانولوله کربنی تکجداره با استفاده از میکروسکوپ
الکترونی عبوری است .همچنین ،این استاندارد برای شناسایی عناصر موجود و آنالیز شیمیایی در  SWCNTsاز طیفسنجی پرتو ایکس
بر اساس توزیع انرژی کاربرد دارد.
 4فناورینانو -راهنمای روشهایی برای اندازهگیری نانو و میکروتریبولوژی
هدف از تدوین این استاندارد تعیین راهکارهایی برای ارزیابی عملکرد تریبولوژیکی تماسهای لغزشی در ابعادی از حدود چندنانومتر
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تا  10 μmاست که در آن ،اندازه بار اعمالشده بین  50 μNو  1 0 mNاست .همچنین ،این استاندارد ضمن تشریح روشهای انجام این اندازهگیریها،
راهنماییهایی را در مورد تأثیر عوامل مختلف بر نتایج آزمون ارائه میکند.
 5فناورینانو -واژهنامه -قسمت  -4مواد نانوساختاریافته
در این اســتاندارد ،تعاریف مرتبط با مواد نانوساختار ،مانند انواع نانوکامپوزیتها ،نانوفاز ،مواد نانو متخلخل و غیره ،ارائه شده است .هدف از ارائه این
تعاریف سادهسازی ارتباط بین سازمانها و افراد در صنعت و دانشگاه است.
 6فناورینانو -واژهنامه  -قسمت  -7تشخیص و درمان در مراقبتهای بهداشتی
در این اســتاندارد ،اصطالحات مورد نیاز برای بهرهبرداری از ویژگیهای مواد نانومقیاس ،برای مقاصد تشــخیصی یا درمانی در بیماریهای انسانی،
تعریف شده است .این استاندارد برای متخصصان مراقبتهای بهداشتی ،مانند سازندگان ،مصرفکنندگان ،فناوران ،قانونگذاران ،سازمانهای مردمنهاد
و پژوهشگران ،کاربرد دارد.
 7فناورینانو  -واژهنامه  -قسمت  -5واژههای مشترک نانو -زیست
این اســتاندارد فقط اصطالحات غیرزیستشناســی نانو در حوزه نانو -زیست ،به خصوص واژههای مربوط به شیمیفیزیک که قب ً
ال به خوبی تعریف
نشده ،را در بر میگیرد .به همین ترتیب ،اصطالحات مربوط به فصل مشترک زیستشناسی و فناورینانو برای دانشگاه و صنعت تعریف شده است.
 8فناورینانو -ویژگیهای مواد -قسمت  :1-2نانولولههای کربنی تکجداره  -ویژگیهای تفصیلی
هدف از تدوین این اســتاندارد تعیین ویژگیهای تفصیلی خواص الکتریکی اصلی و برخی از مشخصههای معمول دیگر ،شامل خصوصیات ابعادی،
ســاختاری و مکانیکی نانولولههای کربنی تکجداره اســت .این اســتاندارد ویژگیهای تفصیلی مشــخصکننده خواص اصلی و اساسی نانولولههای
تکجداره را ارائه میکند و روشهایی را برای اندازهگیری پیشنهاد میکند.
 9فناورینانو -تعیین مشخصات نانوذرات در محفظههای مواجهه استنشاقی برای آزمون سمیت استنشاقی
هدف از تدوین این اســتاندارد تعیین الزامات و ارائه راهنمایی برای تعیین مشــخصات نانوذرات هوابرد در محفظههای مواجهه استنشاقی ،به منظور
مطالعات سمیت استنشاقی بر حسب جرم ذرات ،توزیع اندازه ،تراکم عددی و ترکیب آنهاست.

 -2-8تدوین استانداردهای بینالمللی با توجه به اولویتهای کشور

یکی از اهداف کمیته استانداردســازی فناورینانو ایران تدوین اســتانداردهای بینالمللی با توجه به محصوالت تولید داخل و نیازهای کشــور است.
در این راســتا ،تا کنون  3اســتاندارد بینالمللی با مسؤولیت ایران تدوین شده اســت که  2مورد آنها در سالهای قبل به تصویب رسیده و یکی از این
استانداردها که در ذیل آمده است ،در سال  93به تصویب رسیده است .همچنین ،این کمیته پیشنهاد یک استاندارد بینالمللی دیگر را با همکاری کشور
کرهجنوبی ،به ایزو ارائه کرده است.

 -1-2-8تصویب استاندارد بینالمللی تعاریف مربوط به شاخصهای ارزیابی علوم و فناوری و نوآوری نانو

در سال  ،1391جمهوری اسالمی ایران این استاندارد را به ایزو پیشنهاد کرد که با رأیگیری ،کشورهای عضو کمیته بینالمللی  ISO/TC229آن را
پذیرفتند و بدین ترتیب ،این استاندارد در فهرست پروژههای مصوب این کمیته قرار گرفت .در طول  3سال و با انجام مطالعات و پژوهشهای مختلف
توسط یک گروه در ستاد نانو ،این استاندارد توسعه داده شد و طی مراحل چندگانه تدوین استاندارد بینالمللی ،در ایزو ارائه شد .همزمان با این مراحل،
کشورها نیز نظرات فنی زیادی ارائه کردند و خوشبختانه ،پس از حدود  3سال تالش ،این استاندارد در آبان  ،1393به تصویب کشورهای عضو کمیته
 ISO/TC229رسید که به زودی منتشر خواهد شد.
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قابل ذکر است این پروژه به عنوان یکی از استانداردهای کلیدی در تبیین شاخصهای ارزیابی علوم و فناورینانو ،مورد توجه کمیته
 TC229قرار گرفت .برمبنای تعاریف این اســتاندارد ،ارزیابی یکسان فعالیتهای کشــورهای فعال در حوزه نانو در جهان؛ امکانپذیر
خواهد بود.
شایان ذکر است در کمیته بینالمللی استانداردسازی فناورینانو ( ،)ISO/TC229تاکنون فقط کشورهای آمریکا ،انگلستان ،چین ،کره
جنوبی ،آلمان ،فرانسه ،ژاپن و ایران توانستهاند به عنوان مسؤول پروژه ،استاندارد بینالمللی تدوین کنند.

 -2-2-8پیشنهاد استاندارد بینالمللی ارزیابی سمیت نانوذرات بر روی آبزیان ،با استفاده از نشانگر
آرتمیا

این استاندارد قرار است به صورت مشترک با مسؤولیت ایران و کشور کرهجنوبی تدوین شود .این استاندارد در حوزه استاندارد ایمنی
زیست محیطی قرار میگیرد که با حمایت کمیته فنی استانداردهای فناورینانو ایران و مشارکت کشور کرهجنوبی تدوین خواهد شد .دو
تن از استادان دانشگاهی ایران و کرهجنوبی به عنوان مسؤول پروژه تعیین شدهاند و طرح اولیه استاندارد در نشست کارگروه سوم کمیته
بینالمللی مطرح شد که با آن موافقت شد .پیشنویس اولیه استاندارد تهیه شده و برای رأیگیری اولیه به کمیته بینالمللی ارسال شده
موافقت کشورهای عضو در زمان رأیگیری ،جزو پروژههای مصوب ایزو قرار میگیرد.
است که در صورت
ِ

 -3-8حضور فعال در کمیته بینالمللی استانداردسازی فناورینانو ()ISO/TC229
 -1-3-8بررسی تخصصی پیشنویس استانداردهای ارسالی
از ایزو و ارسال نظرات ایران

روال تدوین اســتانداردهای بینالمللی در ایزو بر اســاس اجماع کشورهای
عضو اصلی است .در کمیته بینالمللی استانداردسازی فناورینانو ،استانداردهای
پیشــنهادی توســط این کمیته برای کشــورهای عضو اصلی ،برای نظردهی
تخصصی ارســال میشود و این کشورها این اســتانداردها را بررسی و نظرات
کارشناســی خود را برای ایزو ارســال میکنند .در سال  ،1393در ایران دوازده
استاندارد ارسالی از طرف کمیته بینالمللی ،بررسی شده و نظرات تخصصی ،به
عنوان نظر رسمی ایران ،برای ایزو ارسال شده است.

 -2-3-8حضور فعال در هفدهمین اجالس کمیته بینالمللی استانداردسازی فناورینانو در کشور هند

اجالسهای دورهای کمیته بینالمللی استانداردسازی فناورینانو ،حدوداً هر  9ماه یکبار ،در یکی از کشورهای عضو برگزار میشود.
کشورهای فعال کمیته و همچنین کشورهایی که مسؤول پروژه تدوین استاندارد هستند ،در اجالسیههای کمیته مشارکت فعالی دارند.
در این اجالسیهها ،پروژههای تدوین استاندارد به صورت تخصصی بررسی میشود .همچنین ،سیاستها و استراتژیهای کاری تعیین
میشود و درباره موارد جدید کاری ،اجماع صورت میگیرد.
هفدهیمن اجالس کمیته بینالمللی استانداردسازی فناورینانو ( ،)ISO/TC229در روزهای  12الی  16آبانماه سال  ،1393در شهر
دهلینو کشــور هند برگزار شد .در این اجالس ،نمایندگان ایران در کنار بیش از  150نماینده از  20کشور جهان حضور داشتند .در این
اجالس ،اســتاندارد بینالمللی پیشــنهادی ایران ارائه و از آن دفاع شد که مورد تصویب قرار گرفت .همچنین ،نمایندگان ایران نظراتی
را هم در مورد اســتانداردها و پروژههای در حال تدوین توســعه ارائه کردند .اهمیت حضور در این اجالس از آنجا ناشــی میشود که با
تدوین بعضی استانداردهای بینالمللی ،ممکن است بازار برای برخی محصوالت خاص و یا کشور خاصی محدود شود .به همین منظور،
کشورها با مشارکت فعال و نظردهی در مورد استانداردها از منافع خود دفاع میکنند.
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 -3-3-8عضویت در گروه مشاوران رییس کمیته بینالمللی استاندارسازی فناورینانو ()ISO/TC229

کشــور ایران مجدداً و به مدت دو ســال (از  2014تا  ،)2016به عنوان نماینده خاورمیانه و شــمال آفریقا ،به عضویت گروه مشاوران رییس کمیته
بینالمللی در آمد .وظیفه این گروه تعیین سیاستها ،برنامهها و نظارت بر فعالیتهای کمیته است.

 -4-8فعالیتهای شبکه ایمنی فناورینانو

شــبکه ایمنی فناورینانو در تابستان سال  1391تشکیل شــد .هدف از ایجاد این شبکه ،فراهم آوردن بستری
مناســب برای مجموعه پژوهشگران حقیقی و مراکز مرتبط عالقهمند در کشــور بود که با پیوستن به این شبکه،
فعالیتهای خود را در حوزه ایمنی نانو در چارچوب برنامههای معین و تحت مدیریت شبکه ،حول تدوین استانداردها،
دســتورالعملها و آییننامههای ایمنی و زیستمحیطی فناورینانو متمرکز و همگرا کنند .شبکه ایمنی نانو دارای
چهار کارگروه تخصصی سالمت انسان ،ایمنی شغلی ،ایمنی زیستمحیطی و اخالق در نانو است.
فعالیتهای انجامشده در شبکه به طور خالصه در ذیل آمده است:

 1پایگاه دادههای ایمنی نانو
در ســال  ،93پس از بررســی و جستجو در وبسایتهای ســازمانها و مراکز علمی ،تحقیقاتی و نظارتی مرتبط ،اعم از ملی و بینالمللی ،در حدود
 200سند الکترونیکی با ویژگیهای الزم برای بارگذاری در پایگاه داده ایمنی (از قبیل :اعتبار قابل قبول سند ،ارتباط سند با موضوع ایمنی نانو ،تناسب
محتویات ســند با نیازمندیهای مخاطبان پایگاه داده و )...اســتخراج شد که بخشی از این اســناد درون این پایگاه داده قرار گرفت .هم اکنون ،تعداد
مستندات موجود در پایگاه دادههای ایمنی نانو به حدود  150سند رسیده است و در سال آینده ،با تکمیل بیشتر محتویات و نهایی شدن طرح گرافیکی
وبسایت ،این پایگاه در دسترس عموم عالقهمندان و فعاالن حوزه ایمنی نانو قرار خواهد گرفت.
 2برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی سمشناسی تنفسی نانوذرات ،با همکاری کرهجنوبی
در اسفند ماه  ،93شبکه ایمنی نانو ایران با همکاری یک شرکت از کرهجنوبی ،کارگاه آموزشی -ترویجی بررسی سمشناسی استنشاقی نانومواد را در محل
دانشــکده داروسازی دانشــگاه علوم پزشکی تهران برگزار کرد .این کارگاه با حضور جمعی از استادان و دانشجویان و با هدف آشنایی با روشهای بررسی
سمشناسی استنشاقی نانومواد ،آشنایی با دستگاهها ،آزمونها و همچنین تواناییها و خدمات قابل ارائه از طرف شرکت کرهای در این رابطه ،تشکیل شد.
 3برگزاری  2کارگاه آموزشی اصول ایمنی نانو در آزمایشگاهها
با حمایت شــبکه ایمنی فناورینانو ،دو کارگاه آموزشــی اصول ایمنی در آزمایشگاه و کارگاه آموزشی ایمنی در فناورینانو ،در دانشگاه آزاد اسالمی
برگزار شد .این کارگاهها با همکاری گروه ساپ (سامانه آزمایشگاههای پاک) از دانشکده شیمی دانشگاه شریف برگزار شد.
در این کارگاهها ،مطالبی در زمینه مفاهیم و تعاریف ایمنی ،معرفی و تشــریح اســتانداردها در حوزه ایمنی آزمایشگاهی ،بررسی حوادث شیمیایی در
آزمایشــگاهها ،بررسی ویژگیها و پارامترهای یک آزمایشگاه استاندارد ،معرفی و بررسی استانداردهای  GHSدر حوزه ایمنی محیطی و حفاظت فردی،
سیاســتهای کلی مدیریت پســماندها ،بررسی و تحلیل آماری خطرات پسماندهای خطرناک ،معرفی ســازمانها و ارگانهای فعال در زمینه ایمنی و
همچنین ،الزامات مدیریت ایمنی ،بهویژه در حوزه نانو ،ارائه شد.

 -5-8فعالیتهای کمیته فناورینانو سازمان غذا و دارو

مهمترین فعالیت کمیته فناورینانو ســازمان غذا و دارو از بدو تأســیس ،بهویژه در ســال  ،93مدیریت و
کارشناســی پرونده محصوالت سالمتمحور مبتنی بر فناورینانو و مدیریت و راهبری کارگروههای تخصصی
بوده است .در سال  ،1393در کمیته برای  36محصول ثبت درخواست شده که برای آنها پرونده تشکیل شده
است.
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عملیاتی بررسی پرونده محصوالت نانو ،تا کنون تقاضای
الزم به ذکر است از آغاز سال  ،1389پس از ورود کمیته فناورینانو به فاز
ِ
 74شــرکت برای بررســی حدود  176محصول به این کمیته ارجاع داده شده که از میان آنها ،حوزه آرایشی -بهداشتی با  82محصول،
بیشــترین تعداد و پس از آن ،به ترتیب ،حوزه ملزومات دارویی با  65محصول ،غذا و بســتهبندی با  12محصول ،دارو با  10محصول،
تجهیزات پزشــکی با  5محصول و مکملها با  2محصول ،پروندههای ارجاعی به این کمیته را شامل میشوند .مهمترین اقدامات این
کمیته در سال  93به این شرح است:
مدیریت و راهبری کارگروههای تخصصی
دبیرخانــه کمیته فناورینانو با برگزاری و راهبری  10جلســه کارگروه تخصصی ،پرونده محصــوالت را طرح و در خصوص آنها
تصمیمگیــری کرده اســت .بدین ترتیب ،کمیته فناورینانو در ســال  93با صدور (یا تمدید) مجوز بــه  13محصول تولید داخل و 15
محصول وارداتی موافقت کرده اســت .این محصوالت ،به شــرح زیر ،در دو دســته «ملزومات دارویی»و «آرایشی و بهداشتی» قرار
میگیرند:
حوزه ملزومات دارویی ،شامل  7محصول:
 .1محلول ضدعفونیکننده دست کیتوتک،
 .2محلول ضدعفونیکننده سطوح و زمین کیتوتک،
 .3محلول ضدعفونیکننده وسایل و تجهیزات بیمارستانی کیتوتک،
 .4اسپری شستشودهنده ضدمیکروبی زخم کیتوتک،
 .5اسپری شستشودهنده ضدمیکروبی مناسب سوختگی کیتوتک،
 .6دهانشویه کیتوتک،
 .7پانسمان نانونقره با نام تجاری  Agicoatشرکت داروسازی عماد؛

حوزه آرایشی و بهداشتی ،شامل  3محصول:
 .1دستمال جعبهای کاغذی شرکت گلریز،
 .2دستمال توالت شرکت گلریز،
 .3دستمال حوله شرکت گلریز.
همچنیــن ،پرونده  15محصول وارداتی شــامل  12قلم کرم ضد ماهیانه،
بررسی شده و بر روی سایت و قرار گرفت.
حضور در رویدادهای نانوپزشکی
شفافسازی روند اخذ مجوز و ترویج آن ،با حضور فعال و مستمر در رویدادهای مرتبط با فناورینانو ،از دیگر فعالیتهای عمده کمیته
در سال  93بوده است .در این راستا ،کمیته فناورینانو سازمان غذا و دارو در رویدادهای زیر حضوری فعال داشت:
دومین نشست تخصصی «از پایاننامه تا صنعت» در حوزه نانوپزشکی؛
هفتمین جشنواره فناورینانو ،در قالب برپایی غرفه کمیته در این جشنواره؛
نهمین دوره جشنواره برترینهای فناورینانو؛
سمینار تخصصی آشنایی با مبانی نانومترولوژی؛
همایش روز جهانی غذا؛
هجدهمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور؛
اولین کنگره نانوپزشکی در تشخیص و درمان بیماریهای صعب العالج ،در قالب برپایی غرفه کمیته؛
کارگاه آموزشی سمشناسی استنشاقی نانومواد شبکه ایمنی نانو ایران ،با همکاری شرکت کرهای.
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پژوهشهای داخلی
کمیته فناورینانو بهداشــت ،در راســتای نیازهای خود ،برخی پروژهها را تعریف و اجرا کرده است .بر این اساس ،برنامههای آینده کمیته در افق ۱۰
ساله  ،1394-1404با همکاری ستاد توسعه فناورینانو ،تدوین و ارائه شد.
همکاری با سایر نهادها
کمیته فناورینانو با بسیاری از نهادهای سیاستگذار در حوزه نانوپزشکی در تعامل است که اهم این نهادها عبارتند از:
 .1شورای راهبردی شبکه ایمنی نانو ایران کمیته ملی تدوین استاندارد فناورینانو،
 .2ستاد ویژه توسعه فناورینانو،
 .3انجمن مواد جهشزای زیستمحیطی ایران،
 .4انجمن نانوفناوری پزشکی ایران،
 .5کمیته فناورینانو وزارت جهاد کشاورزی،
 .6موسسه خدمات فناوری تا بازار.

 -6-8کمک به پیادهسازی سیستم اعطای نانونماد به محصوالت نانو

نانونماد یک نشــان ملی است که قرار اســت به محصوالت ،ابزارها و فرایندهای نانویی اعطا شود .با توجه به
ادعاهای شــرکتهای نانو در مورد خواص محصوالت خود ،الزم اســت تا برای حفظ حقوق مصرفکنندگان و
نظارت بر کیفیت و ایمنی محصوالت نانو ،این محصوالت از نظر نانویی بودن ،خواص و ویژگیها و نیز ،ایمنی،
بررســی شوند تا در صورت تأیید ،نشــان نانونماد به آنها اعطا شود .در این زمینه ،مجموعه اقداماتی که در سال
 93انجام شد ،عبارت بود از:
برگزاری جلســات کارشناســی ،برای تعیین فرآیند اعطای نشان و بررسی زیرســاختهای مورد نیاز ،مانند
آزمایشگاههای معتمد و مرجع؛
طراحی و ارائه نشان نانونماد ،برای تصویب در شورای معاونان سازمان ملی استاندارد؛
تدوین پیشنویس اولیه استاندارد ملی روش بررسی مواد و محصوالت نانو برای اعطای نشان.

-7-8کمک به ایجاد نظام نانومترولوژی در کشور
 -1-7-8تدوین پیشنویس سند راهبردی توسعه اندازهشناسی نانو در ایران

تدوین «ســند راهبردی توسعه اندازهشناسی کشور در فناورینانو» به عنوان اولین و مهمترین فعالیت در کمیته راهبردی نانومترولوژی تعریف شده
است .از این رو ،کارگروهی با عنوان «کارگروه تدوین سند راهبردی نظام نانومترولوژی» ،متشکل از نماینده مرکز ملی اندازهشناسی ،نمایندگان کارگروه
استانداردسازی ستاد نانو ،نماینده کارگروه سیاستگذاری و ارزیابی ستاد و نماینده شبکه آزمایشگاهی نانو تشکیل شد .این کارگروه ،در قالب برگزاری
سلسلهجلساتی منظم ،مدیریت و راهبری تدوین این سند را عهدهدار شد و پیشنویس سند راهبردی توسعه اندازهشناسی نانو در ایران را تهیه کرد.
ایــن پیشنویس ،پس از ارائه به کمیته راهبردی نانومترولوژی و ســتاد توســعه فناورینانو ،در اختیار متخصصــان بخشهای صنعتی ،تحقیقاتی و
ارائهدهندگان خدمات مرتبط با اندازهشناســی در حوزه فناورینانو قرار گرفت تا ضمن ارزیابی ،نظرات خود را در
مورد آن اعالم کنند .پس از جمعآوری ،تحلیل ،جمعبندی و اعمال این نظرات تکمیلی ،ویراست دوم پیشنویس
ســند ،برای تأیید و تصویب نهایی ،به کمیته راهبردی نانومترولوژی ،ستاد ویژه توسعه فناورینانو و سازمان ملی
استاندارد ایران ارائه میشود.
این ســند راهبردی ،یک برنامه دهســاله ( 1393تا  )1402است .مقرر شده اســت که برنامه حاضر در طول
سالهای اجرا ،هرساله ارزیابی شود و در صورت نیاز ،از روشهای علمی برای اصالح آن استفاده شود .دستاورد
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مهم این برنامه راهبردی ،پیادهسازی نظام ملی نانومترولوژی و بهرهمندی از مزایای آن برای توسعه فناورینانو در کشور است.

 -2-7-8برگزاری اولین کارگاه آموزشی نانومترولوژی با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران

ایــن کارگاه در بهمنمــاه  ،1393با هدف ارائه اطالعاتی عمومی و کلی در زمینه مترولــوژی ،نانومترولوژی ،اهمیت و ضرورت آن،
معرفی اقدامات ،مطالعات و فعالیتهایی که تا کنون ،ســتاد نانو و ســازمان ملی استاندارد در ارتباط با نانومترولوژی انجام دادهاند و نیز،
معرفی برنامههای آینده آنها ،برگزار شد.

 -3-7-8انجام برنامه مقایسات بینآزمایشگاهی ،با همکاری تایوان و تایلند برای آزمون DLS

اهداف انجام مقایسات بینآزمایشگاهی عبارتند از:
 .1صحهگذاری روشهای آزمون ،آنالیز و کالیبراسیون در حوزه نانو و نانومترولوژی ،برای بهرهبرداری در هر دو حوزه؛
 .2تدوین استانداردهای آزمون و کالیبراسیون؛
.3تهیه ،صحهگذاری و بهروزرسانی روشهای جدید .که جزیی از مستندسازی و استانداردسازی در سیستم مترولوژی است.
مقایسات بینآزمایشگاهی جزیی از مستندسازی و استانداردسازی در سیستم مترولوژی است.
کمیته استانداردســازی فناورینانو و شبکه آزمایشگاهی نانو کشور ،با هدف کمک به ارتقای سطح اندازهشناسی در حوزه فناورینانو
در کشور ،برنامه مقایسات بینآزمایشگاهی مربوط به روشها و تجهیزات اندازهگیری در حوزه فناورینانو را برای آزمون تفرق نور پویا
( ،)Dynamic Light Scattering-DLSبا مشارکت مراکز اندازهشناسی نانو تایوان و تایلند و  3آزمایشگاه از ایران اجرا کرد.

 -4-7-8شروع اجرای برنامه انجام مقایسات بینآزمایشگاهی برای آزمون  BETبا همکاری کشور
روسیه

برنامه دیگری نیز در مورد مقایســات بینآزمایشــگاهی ،مربوط به روشها و تجهیزات اندازهگیری در حوزه فناورینانو برای آزمون
اندازهگیری ســطح ویژه ( )specific surface areaبا روش  ،BETبا همکاری مرکز تحقیقات اندازهشناسی دانشگاه اورال کشور روسیه
آغاز شده است.

 -5-7-8برگــزاری کارگاه «صدور تأییدیهها و گواهینامههای جهانی تأیید محصوالت» با همکاری
کرهجنوبی

کمیته استانداردسازی فناورینانو ،با همکاری یک شرکت از کرهجنوبی ،کارگاهی ترویجی با موضوع «صدور تأییدیهها و گواهینامههای
تأیید محصوالت» برگزار کرد .این شــرکت یکی از شــرکتهای معتبر بینالمللی است که در زمینه آزمون ،ساخت تجهیزات ،ارزیابی
انطباق محصول ،صدور گواهینامههای تأیید محصوالت و کالیبراسیون تجهیزات فعالیت میکند.

 -6-7-8فعالیتهای انجامشده در راستای دستیابی به آزمایشگاههای مرجع اندازهشناسی نانو
شناسایی آزمونها و تجهیزات متداول مورد نیاز برای بررسیهای اندازهشناسی در حوزه فناورینانو
این فعالیت به شکل تدوین یک گزارش مطالعاتی ،با اهداف زیر انجام پذیرفت:
شناخت کلی دامنه مواد و محصوالت،
شناخت پارامترهای اصلی مورد نیاز برای ایجاد زنجیره ردیابی اندازهگیریها،
شناخت تجهیزات و روشهای آزمون و کالیبراسیون مورد نیاز در یک برنامه جامع نانومترولوژی.
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شناسایی و بررسی آزمایشگاهها و تجهیزات مرتبط با آزمونهای اندازهشناسی نانو در داخل کشور
در این فعالیت ،وضعیت آزمایشگاههای موجود شبکه آزمایشگاهی نانو ،امکانات و تجهیزات موجود در کشور و آزمونهایی که در حال حاضر در داخل
کشور در حوزه اندازهشناسی نانو انجام میشود ،شناسایی و بررسی شدند .اهداف انجام این فعالیت عبارت بودند از:
شــناخت تواناییها ،امکانات ،ابزار و تجهیزات آزمایشــگاهی موجود و تجهیزات ســاخت داخل برای بهرهبرداری یا ارتقای این تجهیزات در حوزه
نانومترولوژی؛
شناخت روشهای آزمون و آنالیز موجود در این حوزه برای تجهیزات موجود؛
شناخت تجهیزات اصلی ،طبقهبندی و تعیین اولویت آنها بر اساس پارامترهای اندازهگیری در حوزه نانو.
کمک به توانمندسازی آزمایشگاههای منتخب اندازهشناسی نانو ،برای دستیابی به استانداردهای الزم
برای رســیدن به اهداف مرتبط با شناســایی ،توانمندسازی ،کالیبراسیون و ارتقای کیفیت آزمایشــگاههای فعال در حوزه اندازهشناسی نانو و تعیین
آزمایشگاههای توانمند در این حوزه و همچنین ،برنامهریزی برای شناسایی ،تهیه و توسعه دستورالعملهای آزمون و کالیبراسیون مرتبط ،طرح نظاممند
شــدن فعالیتهای آزمایشــگاهی اندازهشناســی نانو تهیه و پیشنهاد شد .این طرح با هدف دستیابی به آزمایشــگاههای مرجع آزمون و کالیبراسیون و
آزمایشگاههای آکرودیته تعریف شده است .فعالیتهای اجرایی طرح مذکور در حال انجام است.

 -8-8تدوین استانداردهای محصولمحور

تدوین اســتانداردهای محصولمحور یکی از پیشنیازهای ارائه گواهی و نشــان استاندارد توسط سازمان ملی استاندارد ایران به محصوالت تولیدی
شرکتهاست .همچنین ،این استانداردها برای پیادهسازی نظام نانونماد و اعطای این نشان به محصوالت مورد نیاز هستند.
بر این اساس و در راستای تجاریســازی و توسعه بازار محصوالت نانو ،تدوین
استانداردهای محصولمحور ،به عنوان یکی از اولویتهای ستاد توسعه فناورینانو،
در کمیته استاندارد مورد توجه قرار گرفته است .لذا در ادامه فعالیتهای آغازشده در
سال  1392و پس از بررسی و انجام مطالعات بر روی محصوالت نانویی موجود در
بازار ،اولویتهای اصلی در این زمینه شناسایی شدند و فرایند تدوین استانداردها ،با
مشارکت کارشناسان نهادهای متولی و ذیربط ،اعم از سازمان ملی استاندارد ایران،
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی
آغاز شد .محصوالت تعیینشده برای تدوین استاندارد و اهم فعالیتهای انجامشده
در این راستا به شرح زیر است:

 -1-8-8تدوین استاندارد منسوجات آنتیباکتریال حاوی نانوذرات نقره

پس از آغاز فرایند تدوین اســتاندارد راهنمای منســوجات آنتیباکتریال حاوی نانوذرات نقره و انجام اقداماتی از قبیل تأیید پیشــنهاد طرح و تشکیل
کارگروه مربوط در سال  ،93چند جلسه کمیسیونهای فنی برای تدوین این استاندارد ،با حضور استادان دانشگاه و کارشناسانی از سازمان ملی استاندارد،
وزارت بهداشت و ستاد نانو برگزار و پیشنویس اولیه استاندارد تهیه و تدوین شد.

 -2-8-8تدوین استاندارد بتنهای مبتنی بر نانو سیلیس

با توجه به اولویت صنعت ساختوســاز در تجاریســازی و توسعه بازار محصوالت نانو (به دلیل حجم و تنوع باالی محصوالت و بازار مصرف آن در
کشور) ،تدوین استانداردهای محصولمحور مورد نیاز در این صنعت در کانون توجه کمیته استاندارد قرار گرفته است .در این راستا ،محصوالت نانویی
مورد اســتفاده صنعت ساختوساز در کشــور و جهان ،بررسی و مطالعه شدند و در جلسهای با حضور استادان دانشگاه ،کارشناسان شرکتهای فعال در
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این حوزه و کارشناسان مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی ،محصول بتن مبتنی بر نانوسیلیس برای تدوین استاندارد انتخاب شد.
هم اکنون ،مطالعات و جمعآوری اطالعات و مستندات مورد نیاز و تهیه طرح پیشنهادی برای تدوین این استاندارد آغاز شده است.

 -3-8-8منسوجات سلولزی آنتی باکتریال نانویی

پس از تولید محصول دســتمال کاغذی آنتیباکتریال نانویی در یکی از شــرکتهای بزرگ و فعال کشور در حوزه تولید محصوالت
ســلولزی و دســتمال کاغذی و اعالم نیاز این شــرکت ،تدوین اســتاندارد برای این محصول مورد توجه قرار گرفت .لذا ،با مشارکت
کارشناسان این شرکت و سازمان ملی استاندارد ،طرح تدوین استاندارد برای محصوالت سلولزی (اعم از دستمال کاغذی آنتیباکتریال
و سایر محصوالت) نانویی ،در دستور کار کمیته فنی استانداردهای فناورینانو ایران قرار گرفت و چند جلسه فنی و کارشناسی با حضور
اســتادان دانشگاه ،کارشناسان شرکت و کارشناسان سازمان ملی اســتاندارد ،برای بحث وبررسی در مورد این استاندارد برگزار شد .هم
اکنون ،گروهی از متخصصان در حال تهیه پیشنویس این استاندارد هستند.

طرحهای آتی برای سال 94

تدوین استانداردهای ملی با عناوین:
 .1فناورینانو -واژهنامه -فرآیندهای نانو،
 .2فناورینانو -تعاریف مربوط به شاخصهای علوم ،فناوری و نوآوری نانو،
 .3فناورینانو -تعیین فعالیت نانوذرات نقره به وسیله سنجش مورامیکاسید آزادشده از باکتری،
 .4فناورینانو -توصیف روشهای غربالگری سمشناسی نانومواد تولیدی،
 .5فناورینانو -روش آزمون تشخیص نشتی در سامانههای نانوفیتلراسیون و اسمز معکوس،
 .6فناورینانو -روش آزمون برای مشخصات عملکردی اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون،
 .7فناورینانو  -راهنمای تعیین مشخصات فیزیکی شیمیایی نانومواد برای سنجش سمیت،
 .8مدیریت ریسک شغلی نانومواد مهندسی  -قسمت دوم استفاده از روش کنترل باندینگ،
 .9فناورینانو -روش آزمون تعیین یکپارچگی سامانههای فیلتراسیون غشایی،
 .10نانو مواد -تهیه برگه اطالعات ایمنی مواد؛

پیادهسازی سیستم اعطای نانونماد برای بررسی محصوالت نانو ،شامل:
تدوین استاندارد راهنمای ارزیابی محصوالت فناورینانو برای اعطای نانونماد،
تعیین آزمایشگاههای مرجع برای بررسی خواص محصوالت نانو برای اعطای نانونماد،
تدوین آییننامهها و استانداردهای الزم برای اعطای نشان نانونماد،
کمک به ایجاد سازوکار حقوقی الزم برای اعطای نانونماد و نظارت بر آن؛

تدوین استانداردهای محصولمحور با توجه به اولویتهای کشور؛
برگزاری کارگاهها و همایشها در راستای ترویج و آموزش نیروی انسانی؛
مشارکت در فعالیتهای بینالمللی استانداردسازی فناوری؛
کمک به تعیین آزمایشگاه مرجع ایمنی و حمایت از این آزمایشگاهها؛
پیشنهاد استانداردهای بینالمللی با توجه به اولویتها؛
کمک به ایجاد زیرساختهای الزم برای دستیابی به آزمایشگاههای مرجع نانومترولوژی.
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برنامه سوم

ارتقاء همکاریها و تعامالت بینالمللي

سیاستگذاری و برنامهریزی برای عضویت ،حضور و مشارکت
اثرگذار و هدفمند کشور در مجامع منطقهای و جهانی
برقراری ارتباطات بینالمللی میان مراکز علمی ،فناوری و صنعتی
داخل و خارج از کشور در حوزه فناورینانو
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با ظهور و رواج فناوريهاي برتر و گســترش روزافزون عرصههاي مختلف علمي ،جهان امروز آكنده از تغييرات متنوع و سريع شده
است؛ در این فضا ،ارتباط و تعامل علمي با سازمانهاي ملي و بينالمللي اهميت بيشتري یافته است .بر همین اساس ،ستاد ویژه توسعه
فناورینانو ،با هدف برقراری ارتباط سازنده و ایفای نقشی مؤثر در تصمیمات مجامع جهانی ،پا به عرصه تعامالت منطقهای و بینالمللی
گذاشــته است .در اين ارتباط دوسويه ،شناســاندن ظرفیتهای موجود علمي كشور نيز از اهميت ويژهايي برخوردار است؛ لذا اين ستاد
ميكوشد با تبادل آخرين اطالعات علمي و فناوريهاي جديد با ساير نهادها و سازمانهاي علمي بينالمللي ،سطح علمي کشور را در
این حوزه ارتقا بخشد و دستاوردهاي علمي کشور را نیز در مجامع بينالمللي ارائه کند.
ی الزم برای شــناخت وضعیت فناورینانو در سایر کشورها به منظور تدوین برنامههای همکاری با آنها در راستای
انجام بررســیها 
سیاســت بینالمللیسازی ستاد ،تدوین خطمشــیها و برنامههای مربوط به روابط و همکاریهای بینالمللی و منطقهای ستاد با سایر
ستادها و مراکز علمی و تحقیقاتی بینالمللی ،بررسیها و مطالعات الزم برای تدوین قراردادها ،موافقتنامهها ،پروتکلها و یادداشتهای
تفاه م در چارچوب وظایف محوله با معرفی ظرفیتهای علمی کشور و پیگیری تا تحقق موارد توافقشده ،برنامهریزی الزم برای اعزام
کارشناســان و متخصصان این حوزه برای شرکت در کنگرهها ،کنفرانسها و سمینارهای بینالمللی و برنامهریزی و هماهنگی در مورد
دیدارهای رسمی مسؤوالن ستاد ،تنها بخشی از وظایف این حوزه است.
ســتاد توســعه فناورینانو ،در حوزه همکاریها و تعامالت بینالمللی ،دو برنامه و رویکرد کلی را مد نظر دارد که در ادامه ،به تشریح
فعالیتهای هر یک در سال  93میپردازیم.
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سیاستگذاریوبرنامهریزیبرایعضویت،حضورومشارکتاثرگذاروهدفمند
کشور در مجامع منطقهای و جهانی

جمهوری اســامی ایران ســالها است که توسعه فناوریهای راهبردی ،از جمله فناورینانو را در دســتور کار خود قرار داده است .حضور مستمر و
مشارکت اثرگذار ایران در مجامع جهانی نهتنها میتواند منجر به شناخت توانمندیهای دیگر کشورها شود ،بلکه نقش ایران را به عنوان کشوری پیشرو
در این حوزه تثبیت میکند.

 -1-9شرکت در هفدهمین اجالس کمیته بینالمللی استانداردسازی فناورینانو

هفدهمین اجالس کمیته بینالمللی استانداردســازی فناورینانو از تاریخ  12تا  16آبانماه  1393با حضور نمایندگانی از  19کشــور دنیا در دهلی نو
برگزار شد .در این اجالس ،نمایندگان ایران در کنار حدود  150نماینده از  19کشور دنیا حضور داشتند.
در این اجالس ،نمایندگانی از کشــورهای ایران ،ایاالت متحده،آلمان ،آفریقای
جنوبی ،استرالیا،انگلســتان ،برزیل ،چین ،سوئیس ،سنگاپور ،روسیه ،ژاپن ،فرانسه،
کانــادا ،کره جنوبی ،لهســتان ،مالــزی،مکزیک ،هند و هلند حضور داشــتند و به
بحث و تبــادل نظر در مورد تدوین اســتانداردهای بینالمللی در زمینه فناورینانو
پرداختند .همچنیــن نمایندگانی از ســازمانهای )Asian Nano Forum (ANF
،
) Center (JRCو برخی از کمیتههای فنی ایزو نیز در این اجالس حاضر بودند.
در حــدود  3ســال پیش ،ایران اســتانداردی را بــا عنوان «تعاریــف مرتبط با
شاخصهای علم ،فناوری و نوآوری نانو» به ایزو پیشنهاد کرده بود که در رأیگیری
اولیه ،کشورهای عضو کمیته  ISO/TC229آن را پذیرفته بودند .در طول  3سال گذشته ،این استاندارد با رهبری ایران توسعه داده شد و کشورها نظرات
مختلفی اعم از فنی ،عمومی و ویرایشی در مورد این استاندارد ارائه کردند .این استاندارد تعاریفی را در مورد واژههایی مانند محصول نانو ،شرکت نانو،
بازار فناورینانو ،تجهیزات نانو و غیره ارائه میدهد که برای شــاخصهای ارزیابی فناورینانو بسیار کلیدی هستند .این استاندارد در مورد شاخصهای
ارزیابی فناورینانو در سطح بینالمللی است و در واقع با این استاندارد میتوان اثرات اقتصادی ،حجم بازار فناورینانو ،تعداد شرکتها و محصوالت را
ارزیابی کرد؛ به این دلیل برای کشورها بسیار اهمیت داشت و بهویژه کشورهای پیشرو در نانو توجه زیادی به این استاندارد داشتند .این استاندارد برای
رأیگیری مرحله آخر ،به کشــورهای عضو اصلی کمیته ارسال شــد و در روز  10آبان  ،1393نتیجه رأیگیری به صورت رسمی منتشر شد که نتیجه
آن ،پذیرش اســتاندارد توسط اکثریت آرا بود .فقط سه کشور فرانســه ،آمریکا و آلمان رأی مخالف داده بودند و همچنین ،نظرات تخصصی مختلفی از
چندین کشور ارسال شده بود .در طی اجالس چندینروزه ،بحثها و مذاکرات چالشی مختلفی در مورد این استاندارد صورت گرفت تا توافقاتی صورت
گیرد و در نهایت ،با تالشهای مســؤول پروژه و ســایر نمایندگان ایران ،سایر کشورها این استاندارد را پذیرفتند و بدین ترتیب ،پس از اعمال نظرات،
در اوایل سال  2015منتشر خواهد شد.
در این اجالس ،ایران برای  2ســال دیگر به عضویت در گروه مشــاوران رییس کمیته منصوب شــد .همچنین ایران پیشــنهاد اولیهای را به عنوان
 Potential NWIPدر مورد استاندارد ویژگیهای مواد نانوذرات خاک رس ارائه کرد که از آن استقبال شد و مقرر شد که ایران ،تا قبل از اجالس سال
آینده ،این پیشنهاد را به صورت رسمی ارائه کند.

 -2-9شرکت در اجالس ساالنه فروم آسیایی نانو ()ANF

هیأت نمایندگی جمهوری اســامی ایران در اجالس ســاالنه فروم آسیایی نانو که در روزهای ســوم و چهارم مهرماه  ،1393در سوژو چین برگزار
شــد مشارکت کرد .نمایندگانی از کشورهای ژاپن ،کره جنوبی ،ســنگاپور ،مالزی ،چین ،اندونزی ،فیلیپین ،تایلند و ایران به عنوان اعضای اصلی فروم
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آســیایی نانو و همچنین اتریش و سریالنکا به عنوان کشــورهای ناظر حضور داشتند .در این اجالس ،تیم اعزامی کشور ،گزارشهایی
در مــورد فعالیتهای آینده ،از جمله در مورد برنامههای کمپ آســیایی فناورینانو دانشــمندان جــوان در تهران (همزمان با هفتمین
جشــنواره فناورینانو در مهرماه  )1393و همچنین ،تشــکیل کارگروه آب و انرژی و برگزاری کنفرانس  ANFC2015در جزیره کیش
(اســفند ماه  )1393ارائه کردند .در بخش دیگری از اجالس که به ارائه گزارش سالیانه کشورها اختصاص داشت ،گزارشی از فعالیتها
و دستاوردهای سال گذشته حوزه فناورینانو در کشور ارائه شد.
 -3-9شرکت در اجالس  IRNدر حاشیه نمایشگاه CHINANO2014

در این اجالس که ســاالنه برگزار میشــود ،نمایندگانی از کشــورهای چین ،آلمان ،آمریکا ،مالزی ،ایران و جمهوری چک به ارائه
موضوعاتــی در حوزههای صنعتی ،تجاری و استانداردســازی مرتبط بــا فناورینانو پرداختند .با توجه به موضــوع و ترکیب مدعوین
گردهمایی که بر شــرکتهای حوزه فناورینانو تمرکز داشــت ،آقای دکتر بیتاللهی به عنوان نماینده ایران ،سخنرانی خود را در مورد
فعالیتهای ستاد فناورینانو در حمایت و خدمترسانی به شرکتهای حوزه نانو در قالب موسسه «خدمات فناوری تا بازار» ارائه کردند.
ایشان همچنین به موضوع نانونماد ( )NANO MARKاشاره کردند و عالقهمندی ایران را برای همکاری در این حوزه اعالم کردند.

 -4-9شرکت در اجالس  NanoSurدر ونزوئال

این کنفرانس و نمایشگاه که پاییز سال  1393در ونزوئال برگزار شد ،به تبادل دانش و تجربیات در حوزه فناورینانو بین کشورهای
آمریکای التین اختصاص داشــت؛ پیرو دعوت رســمی از طرف برگزارکنندگان ،هیأت اعزامی از ستاد توســعه فناورینانو نیز در این
کنفرانس شــرکت کرد .دکتر ســرکار ،دبیر ستاد نانو ،طی سخنرانی در کنفرانس ،به معرفی دســتاوردهای حوزه نانو در ایران پرداخت.
همچنین ،در ســطوح سیاستگذاری و توســعه فناوری به تبادل تجربیات پرداخته شد و در مورد فرصتهای آتی همکاری نیز بحث و
بررســی صورت گرفت .به عالوه ،برخی دستاوردهای فناورینانو ایران
در غرفهای در نمایشــگاه حاشیه کنفرانس در معرض بازدید قرار گرفت.
در این اجالس ،همچنین نشســت مشــترک ایران ،ونزوئال و کوبا برای
بررســی زمینههای همکاری در حوزه اســتاندارد و ایمنی برگزار شد .در
این زمینه مقرر شد برای برقراری ارتباط بین کارشناسان و محققان این
سه کشــور و همکاری در حوزههای مرتبط با مباحث استاندارد و ایمنی
محصوالت نانو برنامهریزی شــود .همچنین برگزارکنندگان این اجالس
از پیشنهاد عضویت ایران در شــبکه  NanoSURبه عنوان عضو ناظر،
استقبال کردند.
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برقراری ارتباطات بینالمللی میان مراکز علمی ،فناوری و صنعتی داخل و خارج کشور
در حوزة فناورینانو

یکی از روشهای مؤثر برای اطالعرســانی فعالیتهای کشور در عرصه جهانی ،حضور در نمایشگاههای بینالمللی است .حضور در این نمایشگاهها
فرصــت مناســبی را برای متخصصان و فعــاالن داخلی در حوزه فناورینانو فراهم مــیآورد تا بتوانند روند فناوری در دیگر کشــورها را رصد کنند و
همچنین ،بتوانند محصوالت و فناوریهای خود را با نمونههای مشابه خارجی مقایسه کنند .در کنار نمایشگاههای خارج از کشور ،برنامهها ،کنفرانسها
و نمایشــگاههای بینالمللی داخلی نیز فرصت ارزشــمندی برای تعامالت بینالمللی فراهم میکنند .در ادامه گزارشی از فعالیتهای انجامشده در این
ارتباط بیان میشود.

 -1-10حضور در نمایشگاه فناورینانو کره جنوبی

در نمایشــگاه فناورینانــو کره جنوبی که در تیرماه  1393برگزار شــد ،تعدادی
از شــرکتهای فناورینانو ایرانی به همراه متخصصانی از ستاد توسعه فناورینانو
حضــور پیــدا کردند و ضمــن ارائه محصوالت و دســتاوردهای خــود ،از آخرین
محصوالت ارائهشده کشورهای شــرکتکننده در نمایشگاه بازدید کردند .در مدت
حضور در کشــور کره جنوبی ،بازدیدی از Korea Advanced Nano Fab Center
انجام شد که یکی از شش فب ساختهشده در کره جنوبی است و امکانات خود را در
اختیار صنایع و دانشگاهها قرار میدهد .یک برنامه دیگر ،برگزاری کارگاه بینالمللی
تجاریسازی نانوی ایران و کره جنوبی در مرکز  NTRAبود .همچنین ،بازدیدی از
فدراســیون صنایع کوچک و متوســط کره جنوبی ( )KBIZو مؤسسه ) Science and Technology Policy Institute (STEPIانجام گرفت که شامل
کارگاه مشــترکی در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری نیز بود .ب ه عالوه ،از مؤسسه  KRISSدر شهر دایجون که مؤسسه مترولوژی کره جنوبی است
نیز بازدید شــد .بازدید دیگر ،مربوط به شــرکت  HCTبود که در زمینه فرایندهای آزمون و کالیبراســیون فعالیت دارد .این بازدید منجر به توافق برای
اجرای یک کارگاه آموزشی در سال  2015در ایران شد که در نیمه دوم اسفندماه در تهران و در کیش برگزار شد.
 -2-10حضور در نمایشگاه و کنفرانس CHINANO2014

ستاد توسعه فناورینانو در این نمایشگاه که در شهر سوژو چین برگزار شد ،با ارائه محصوالت فناورینانو کشور حضور پیدا کرد .به دعوت برگزارکنندگان
این کنفرانس ،آقای دکتر ســرکار ،ریاست ستاد ویژه توسعه فناورینانو ،در افتتاحیه کنفرانس سخنرانی کردند .همچنین ،در طول این نمایشگاه ،مسؤولین
حوزه فناورینانو چین از افزایش همکاریها در این حوزه با ایران استقبال کردند و از ایران برای ایجاد یک مرکز همکاری مشترک در حوزه فناورینانو در
نانوپلیس دعوت به عمل آوردند .استقبال بازدیدکنندگان از غرفه ایران نیز چشمگیر بود و منجر به آغاز مذاکراتی در راستای انتقال فناوری شد.

 -3-10حضور در نمایشگاه فناورینانو  2015ژاپن

تعدادی از شــرکتهای نانوفناور با حمایت ستاد فناورینانو در نمایشگاه ساالنه
فناورینانــو ژاپن در بهمنمــاه  1393حضور یافتند و محصــوالت و فناوریهای
توسعهدادهشــده خود را به مراجعان عالقهمند در نمایشــگاه عرضه کردند .در این
نمایشــگاه که در روزهای  8تا  10بهمنماه ( 28تا  30ژانویه) برگزار شــد ،هیأت
ایرانی ،متشــکل از  3شرکت فعال درحوزه فناورینانو کشور و تعدادی از مدیران و
کارشناسان ســتاد فناورینانو ،از آخرین دستاوردهای فناورینانو شرکتهای ژاپنی
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و دیگر کشــورهای شرکتکننده در این نمایشــگاه بازدید و در مورد فرصتهای همکاری یا انتقال فناوری مذاکره کردند .محصوالت
شرکتهای ایرانی حاضر در این نمایشگاه عبارت بود از:
سیستم تصفیه آب و پساب غشایی هیدروداینامیکی ،شرکت مهسار؛
نانوکاتالیستها ،شرکت نانوپارس اسپادانا؛
محصوالت نانوسلولزی ،شرکت نانونوین پلیمر؛
و محصوالت دارویی ،شرکت اکسیرنانوسینا.

 -4-10نمایشگاه اختصاصی ایران در عراق (بهمن )1393

در نمایشــگاه اختصاصی ایران در بغداد که در نیمه دوم بهمنماه  ،1393به همت ســازمان توسعه تجارت برگزار شد ،معاونت علمی
و فناوری ریاســت جمهوری غرفهای را به عرضه دستاوردهای علمی و فناوری پیشرفته در ایران اختصاص داد .ستاد فناورینانو نیز با
ارائه آخرین دستاوردهای کشور در حوزه فناورینانو در این نمایشگاه حضور داشت.

 -5-10برگزاری هفتمین جشنواره فناورینانو

هفتمین جشــنواره و نمایشــگاه فناورینانو در روزهای  14تا  17مهر  1393با حضور شــرکتها ،مؤسســات فناوری و پژوهشی و
همچنین نمایندگانی از کشــور کره جنوبی در محل نمایشــگاه بینالمللی تهران برگزار شــد .با توجه به اینکه جایگاه ایران در حوزه
فناورینانو در میان کشــورهای مهم و فعال این حوزه به رســمیت شناخته شده اســت ،یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه معرفی
دســتاوردها و ارتقای روابط ایران با دیگر کشــورهای جهان در حوزه فناورینانو اســت .در این راستا ،تعدادی از متخصصان خارجی و
همچنین مقامات و کارشناسان سفارتخانههای کشورهای خارجی در ایران از نمایشگاه نانو امسال بازدید کردند.

 -6-10برگزاری کمپ آسیایی دانشمندان جوان در ایران

کمپ آسیایی دانشمندان جوان ،به عنوان یکی از فعالیتهای ساالنه فروم آسیایی نانو ،در سال  1393در تهران برگزار شد .این دوره
با حضور  23محقق جوان از کشورهای تایلند ،سنگاپور ،زالندنو،
مالــزی ،کره جنوبی ،ژاپن ،ایران ،اندونزی و چین از تاریخ  17تا
 23مهر ( 9تا  15اکتبر  )2014برگزار شد .از برنامههای این دوره
میتوان به برگزاری چهار کارگاه آموزشــی مرتبط با فناورینانو
در زمینههای انرژی و محیط زیســت ،توسعه طرح کسبوکار،
گرافــن و کاربردهایش و نانوداروها اشــاره کرد که متخصصان
ایرانــی ارائه کردند .شــرکتکنندگان در این کمپ همچنین از
هفتمین نمایشگاه فناورینانو بازدید کردند و در فروم بینالمللی
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اقتصاد نانو و مراســم برترینهای نانو شرکت کردند .به عالوه ،بازدیدهایی از مرکز پژوهشهای صنعت نفت و پارک فناوری پردیس نیز انجام گرفت.
شرکتکنندگان خارجی در این کمپ ،این فرصت را یافتند تا از برخی مناطق دیدنی تهران نیز بازدید کنند و با فرهنگ ایران بیشتر آشنا شوند.

 -7-10برگزاری سومین مجمع بینالمللی فناورینانو

ســومین دوره مجمع بینالمللی اقتصاد فناورینانو ،در روزهای  19تا  20مهرماه  ،1393با هدف آشــنایی نیروهای متخصص و عالقهمند به مباحث
مرتبط با اقتصاد نانو ،از قبیل تجاریسازی ،سرمایهگذاری ،مدیریت ریسک ،رسوخ فناوری ،ایمنی و بازاریابی در حوزههای فناورینانو و تبادل تجربیات
بین فناوران ،ســرمایهگذاران ،متخصصان و فعاالن داخلی و خارجی در حوزههای فناورینانو در مرکز همایشهای بینالمللی ســازمان صدا و ســیما
برگزار شــد .برنامههای مجمع در طی دو روز با نشست اعضا و سخنرانان برجسته در ارتباط با صندوقهای سرمایهگذاری و سازمانهای تجاریسازی
و شــرکتهای موفق و با هدف ایجاد فرصتی مناســب برای رفع مشکالت و نیازهای شرکتهای دانشبنیان در شش پانل با حضور استادان و مدیران
برجسته حوزههای مرتبط برگزار شد .دکتر بیتاللهی ،رییس مجمع اقتصاد فناورینانو ،در سخنرانی خود در این نشست ،رسالت ستاد توسعه فناورینانو
را به عنوان ســازمان حامی توســعه فناورینانو در کشور ،در برنامه دهساله دوم آن ،رســوخ فناورینانو در صنایع ،ایجاد صنایع جدید ،توسعه تحقیق و
توسعه و تجاریسازی برشمرد .وی مجمع بینالمللی اقتصاد فناورینانو را فرصتی برای آشنایی و تبادل اطالعات بین فناوران ،پژوهشگران ،صنعتگران
و سرمایهگذاران در حوزه فناورینانو دانست.

 -8-10کنفرانس مجمع آسیایی نانو ()ANFC2015

اولین کنفرانس فروم آســیایی نانو با محوریت فناورینانو در اجتماع ،از  17تا  20اســفندماه  ،1393در جزیره کیش برگزار شد .در این کنفرانس که
ستاد ویژه توســعه فناورینانو و فروم آسیایی نانو به طور مشترک آن را
برگزار کردند ،آخرین دستاوردهای شرکتکنندگان در کاربرد فناورینانو
در بخشهای انرژی ،محیط زیســت ،سالمت و همچنین مباحث ایمنی
در کاربرد فناورینانو ارائه شــد .عالوه بر سخنرانی افتتاحیه وزیر محترم
علوم ،تحقیقات و فناوری ،دبیر ســتاد توسعه فناورینانو و ریاست فروم
آسیایی نانو ،ســخنرانیهای کلیدی توسط سخنرانان مدعو از حوزههای
مختلف مورد اشــاره ،ارائه شــد .در این کنفرانس چهارروزه ،متخصصان
برجستهای از کشورهای آسیایی در کنار متخصصان بنام اروپا ،استرالیا و
آمریکا حضور پیدا کردند و ضمن ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی خود،
با استادان ،دانشپژوهان و دانشجویان داخلی به تبادل دانش و تجربه پرداختند .حضور تعدادی از استادان ایرانی مقیم خارج از کشور در این کنفرانس
نیز قابل توجه بود .در حاشیه کنفرانس ،تعدادی کارگاه تخصصی برگزار شد که از جمله آنها ،میتوان به کارگاه ارائهشده توسط یک شرکت بینالمللی
فعال در حوزه ایمنی فناورینانو اشاره کرد.
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برنامه چهارم

توسعه و بهرهمندی از سرمایههای انسانی نانو
و ارتقاء تحقیقات مسألهمحور

اعطای جوایز تشویقی به دستاوردهای علمی و فناوری محققان و
مؤسسات براساس ارزیابیها و هدایت آنها به سمت نیازهای ملی
بهرهگیری از سرمایههای انسانی فناورینانو و آموزش مهارتهای
شغلی و کارآفرینی

ه چهارم
برنام ٔ

توسعه و بهرهمندی از سرمایههای انسانی
کارگروه توســعه ســرمایههای انسانی ستاد نانو ،در ادامه روند تشویق دانشــجویان و محققان این حوزه به انجام فعالیتهای
پژوهشــی فناورینانو ،در ســال  1393پروپوزالها ،پایاننامهها ،مقاالت و ســایر مدارک را داوری و از آنها حمایت کرده است.
از ابتدای ســال  ،1393تعداد  12652درخواســت برای دریافت حمایت تشــویقی در سیستم حمایت تشــویقی کارگروه توسعه
سرمایههای انسانی ستاد ثبت شده است .در این سال 10394 ،درخواست در کمیته علمی ستاد مورد تأیید و حمایت قرار گرفتند.
در این ســال ،بیش از 135میلیارد ریال حمایت تشــویقی پرداخت شده است که از این مبلغ ،بیش از  5میلیارد ریال مربوط به
مدارک تأییدشــده در سالهای قبل و مابقی نیز مربوط به مدارک پرداختشده در سال  1393است .الزم به ذکر است ،در پایان
سال مالی  ،1393ستاد حمایت تشویقی تمامی مدارک تأییدشده در این سال را که مشکلی از لحاظ آییننامهای (مانند شرکت در
کنگره برای دریافت بخش دوم تشویقی پایاننامه ،یا مشکل شماره حساب نداشتند ،پرداخت کرده است.
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اعطای جوایز تشویقی به دستاوردهای علمی و فناوری محققان و مؤسسات براساس
ارزیابیها و هدایت آنها به سمت نیازهای ملی

 -1-12اعطای حمایتهای تشویقی به استادان و دانشجویان پروژههای تحقیقاتی
 -1-1-12حمایت از پروپوزالهای کارشناسی ارشد و دکتری

در سال  ،93تعداد  4082درخواست حمایت برای
پروپوزالهای کارشناســی ارشــد و دکتری ثبت و
بررسی شده است .از این تعداد 44 ،درخواست ،قبل
از داوری مغایر با آییننامه شناخته شد و همچنین،
 62مورد دارای نقص در مدارک ارسالی بود.
از تعداد  4082ثبت درخواست 3163 ،درخواست
(80درصد) در داوری کمیته علمی ســتاد ،مرتبط با
فناورینانو تشــخیص داده شــده و مبالغ تشویقی
 2905درخواست (73درصد) واریز و  258درخواست
(7درصد) باقیمانده نیز در دست پرداخت است.
همچنین از این تعداد درخواســت ثبت شده8 ،
مورد مردود و  805مورد درخواست (20درصد) نیز
در فرآیند داوری است.

258
%7
805
%20
حمایت تشویقی پرداخت شد

مرتبط با فناورینانو و در فرآیند پرداخت

2905
%73

در فرآیند داوری
نمودار .1آمار و وضعیت حمایت از پروپوزالهای کارشناسی ارشد و دکتری

 -2-1-12حمایت از پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکتری

از ابتدای ســال ،کمیته داوری  981درخواســت حمایت پایاننامه دفاعشده در مقطع کارشناسی ارشــد و  386درخواست حمایت پایاننامه در مقطع
دکتری را مرتبط با فناورینانو تشخیص داده است.

 -3-1-12حمایت از پایاننامههای مبتنی بر نیاز صنایع و شرکتها

ستاد برای رفع نیاز ،توسعه یا ارتقای محصوالت
صنایع و یا شرکتهای فناورینانو ،به پایاننامههای
تحصیالت تکمیلی که در این راستا تعریف و انجام
میشــوند (پایاننامههای مبتنی بــر نیاز صنعت)،
تشــویقی ویژه پرداخــت میکند؛ این
حمایتهای
ِ
برنامه برای تشــویق شــرکتهای فناورینانو به
تعریف پروژههای تحقیقاتی برای توســعه فناوری
خود و همچنین ،تشویق محققان برای رفع نیازهای
تحقیقاتی این شرکتها و صنایع انجام میشود.
در ســال  ،۹۳از  ۲۱۴درخواست ارسالی ۹۴ ،مورد
تأیید و  ۲۹مورد مردود اعالم شد .سایر درخواستها
نیز در حال بررسی و تکمیل مدارک است( .نمودار )2

تایید

مردود
در حال تکمیل مدارک

94
%44
91
%42

تعداد کل درخواستها  214مورد

29
%14

نمودار .2آمار و وضعیت درخواستهای حمایت از پایاننامههای مبتنی بر نیاز صنایع
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ه چهارم
برنام ٔ

توسعه و بهرهمندی از سرمایههای انسانی

جدول  1آمار تعداد مراکز ،صنایع و زمینههای کاربردی با بیشترین تعداد درخواست پایاننامههای مبتنی بر نیاز صنعت را نشان میدهد.
جدول .1مراکز ،صنایع و زمینههای کاربردی با بیشترین تعداد درخواست پایاننامههای مبتنی بر نیاز صنعت
دانشگاه

دانشگاه آزاد اسالمی ( ۳۹مورد۱۸ ،درصد) ،دانشگاه تهران ( ۲۱مورد۱۰ ،درصد) ،دانشگاه تربیت مدرس ( ۱۴مورد۷ ،درصد)،
دانشگاه صنعتی مالک اشتر ( ۱۰مورد۵ ،درصد)

شرکت

پارسا پلیمر شریف ( ۵مورد2/5 ،درصد) ،شریف سوالر ( ۴مورد۲ ،درصد) ،نانو نوین پلیمر ( ۴مورد۲ ،درصد)

زمینه کاربردی پایاننامه محیط زیست (۲۴درصد) ،انرژی (۲۳درصد)

 -2-12حمایت تشویقی از انتشار مقاالت علمی نانو در نشریات معتبر داخلی و خارجی
 -1-2-12حمایت از مقالههای چاپشده در مجالت معتبر ISI
در ســال  ،93تعداد  5803درخواست حمایت از مقاالت ISI

در سامانه دریافت حمایت تشویقی ستاد ،ثبت و بررسی شدهاند.
از این تعداد 4322 ،درخواســت (81درصد) تأیید و مبلغ حمایت
تشویقی  4074مقاله (77درصد) واریز شده است؛ همچنین تعداد
 248مقاله (4درصد) تأییدشده در دست پرداخت است.
همچنان که از نمودار مشخص است ،کمیته علمی ستاد کمتر
از 10درصد درخواستها را مرتبط با فناورینانو ندانست .تعدادی
از مقاالت ( 529مقاله؛ حدود 10درصد) نیز در فرآیند داوری است.
علیرغم اعالم شفاف آییننامهها در سایت ستاد نانو ،حدود 500
درخواست ارسالی به ستاد (تقریب ًا 10درصد) مغایر آییننامههای
حمایت تشویقی بود.

حمایت تشویقی پرداخت شد

248
451
%5
%8

در فرآیند داوری

عدم ارتباط با فناوری نانو

مرتبط با فناوری نانو و
در فرآیند پرداخت

529
%10

4074
%77

نمودار  .3آمار و وضعیت حمایت از مقالههای چاپشده در مجالت
معتبر ISI

 -2-2-12چاپ مقاله در مجالت علمی پژوهشی داخلی

این حمایت به نویسندگان مقاالتی پرداخت میشود که در مجالتی چاپ شوند که از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاه آزاد اسالمی دارای اعتبار علمی -پژوهشی هستند.
در سال  ،93تعداد  688درخواست حمایت برای مقاالت علمی -پژوهشی ثبت شده است؛ همچنین ،در این سال 505 ،درخواست حمایت از
مقاالت علمی -پژوهشی تأیید شد که شامل  271مقاله فارسی و  234مقاله انگلیسی است.

 -3-2-12ارائه مقاله در کنگرههای بینالمللی خارجی

ســتاد توسعه فناورینانو ،به منظور حمایت از حضور مؤثر متخصصان فناورینانو در کنگرهها و مجامع بینالمللی ،از مقاالت ارائه شده در
کنگرههای معتبر خارجی حمایت و به ارائهکنندگان مقاله ،حمایت تشویقی پرداخت میکند .ستاد ،طبق آمار و ارقام ،بر اساس تعداد مقاالت ،ISI
ساالنه کشورها را رتبهبندی میکند .این حمایت تشویقی به دانشجویان دکتری و یا اعضای هیأت علمی پرداخت میشود که در کنگرههای
برگزارشده در  30کشور اول این رتبهبندی شرکت کرده باشند.
در ســال  ،93تعداد  337درخواســت حمایت برای کنگرههای خارج از کشور ثبت شده است؛ همچنین 138 ،درخواست حمایت از مقاالت
ارائهشده در کنگرههای خارجی در کمیته داوری ستاد تأیید شد که شامل  51مورد ارائه شفاهی و  87مورد ارائه به شکل پوستر بوده است.

 -3-12حمایت از ترجمه و تدوین کتاب

این ستاد به منظور قدردانی و حمایت از مولفان ،گردآورندگان و مترجمان کتاب در حوزه فناورینانو ،به آنها جایزه تشویقی اعطا میکند.
در سال  ،93تعداد  24درخواست حمایت تشویقی برای چاپ کتاب در کمیته علمی تأیید شده است که از میان آنها 14 ،مورد ترجمه 9 ،مورد
تألیف و یک مورد گردآوری بوده است.
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سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

 -4-12حمایت از انتشار مجالت علمی  -پژوهشی داخلی

ســتاد با هدف حمایت از انتشار مجالت علمی پژوهشــی داخلی فناورینانو و ارتقای کیفیت آنها برای کسب جایگاه مناسب بینالمللی  ،ISIبه این
مجالت حمایت تشــویقی پرداخت میکند .این حمایت به مجالت علمی-
پژوهشــی داخلی انگلیسی با عنوان فناورینانو پرداخت میشود که مقاالت
این حوزه را چاپ میکنند.
در حال حاضر ،انجمنها و مراکز علمی کشــور  9مجله علمی -پژوهشــی
فناورینانو با عنوان انگلیســی منتشر میکنند که ستاد ،عالوه بر حمایتهای
مادی ،از افراد متخصص برای آشناســازی آنها با راههای دستیابی به نمایه ISI
بهره برده است؛ در این راستا ،در سال  ،93سه کارگاه با حضور مشاوران تخصصی،
برای سردبیران و کارشناسان این مجالت در محل ستاد برگزار شده است.
همچنین ،در سال  ،93مبلغ 766/5میلیون ریال به  8مجله علمی -پژوهشی پرداخت شده است.

 -5-12کمک به جذب فارغالتحصیالن دکتری مرتبط با فناورینانو

ســتاد توســعه فناورینانو ،به منظور ایجاد فرصت جذب و ورود فارغالتحصیالن دکتری فناورینانو به مراکز آموزشی و پژوهشی ،ایجاد انگیزه برای
فارغالتحصیالن داخلی و ترغیب فارغالتحصیالن خارج از کشــور برای بازگشــت ،از این محققان حمایت میکند .این حمایت شــامل فارغالتحصیالن
خارجی مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
دانشــگاههای داخلی و
ِ
و وزارت بهداشــت میشود .در این برنامه ،فارغالتحصیالن دکتری مرتبط با
فناورینانو ،چنانچه به عنوان محقق فناورینانو در یک مرکز جذب شــوند،
میتوانند از این حمایت استفاده کنند.
میــزان حمایت از فارغالتحصیالن دکتری داخــل ،ماهانه مبلغ  6میلیون
ریال برای فارغالتحصیالن رشــته فناورینانــو و مبلغ  5میلیون ریال برای
فارغالتحصیالن دکتری ســایر رشتههای مرتبط و دارای پایاننامه مبتنی بر
فناورینانو اســت .همچنین ،میزان حمایت از فارغالتحصیالن دکتری خارج
نشست هماندیشی با حضور جمعی از پژوهشگران پسادکتری فناورینانو
از کشــور که پایاننامه دکتری آنها در حوزه فناورینانو باشــد ،ماهانه مبلغ
11میلیون ریال است .این حمایتها حداکثر به مدت یک سال و تا زمان جذب محقق در یک مرکز پرداخت میشود.
در سال  ،1393تعداد  32فارغالتحصیل (شامل  25فارغالتحصیل داخلی و  7فارغالتحصیل خارجی) تأیید و حمایت شدند.

 -6-12حمایت از برگزاری کنگرهها و کارگاههای علمی

با توجه به اهمیت نقش کنگرهها در ایجاد تعامل بین محققان ،انتشــار دســتاوردهای علمی و آشــنایی محققان با فعالیتهای علمی کشور ،ستاد از
کنگرهها و کارگاههای آموزشی فناورینانو که مراکز آموزشی و انجمنهای علمی سراسر کشور ،مطابق آییننامه ستاد برگزار کنند ،حمایت میکند .در
سال  ،93از  14کنگره که در حوزههای شیمی ،فیزیک ،صنعت برق و انرژی و غیره در زمینه نانو برگزار شد ،حمایت به عمل آمد.
مجمع آســیایی فناورینانو ( )ANFمتشــکل از  15کشور آسیایی ،از جمله اســترالیا ،چین ،ایران ،ژاپن ،کره جنوبی ،مالزی ،ترکیه و غیره است .این
مجمع ،با هدف تعامل و همکاری بیشتر بین کشورهای عضو ،راهاندازی شده است .در نشست ساالنه این مجمع ،برگزاری نخستین کنگره ساالنه این
مجمع به ایران واگذار شــد .این کنگره ،در روزهای  17تا  20اســفندماه  ،1393در چهار بخش انرژی ،آب و محیط زیست ،سالمت و بهداشت و حوزه
ایمنی و استاندارد و با حضور بیش از  1000محقق و ارائه بیش از  900مقاله از کشورهای مختلف ،در جزیره کیش ،برگزار شد.
در این کنگره 7 ،کارگاه و  17پنل تخصصی فناورینانو برگزار شد و سخنرانانی از کشورهای ایران ،استرالیا ،کانادا ،سنگاپور ،هنگکنگ ،هند ،ایتالیا،
امریکا ،ژاپن ،اسپانیا ،کره جنوبی ،چین ،مالزی و انگلستان مباحثی را در زمینه محورهای کنگره مطرح کردند.
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جدول.2کنفرانسهای حمایت شده در سال 1393
ردیف

عنوان کنفرانس

2

دومین کنفرانس تخصصی فناورینانو در صنعت برق و انرژی

پژوهشگاه نیرو

شانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه همدان

یازدهمین سمینار الکتروشیمی ایران

دانشگاه گیالن

1

3

پانزدهمین همایش دانشآموختگان

محل برگزاری

دانشگاه تربیت مدرس و انجمن نانوفناوری ایران

بیستودومین سمینار شیمی آلی ایران

4
5

دانشگاه تبریز

کنفرانس فیزیک ایران

6

هفدهمین کنفرانس شیمیفیزیک ایران

7
8

دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

سومین کنفرانس بینالمللی مواد و متالورژی ایران

مرکز همایشهای بینالمللی شهید بهشتی تهران

10

همایش ملی شیمی و فناورینانو

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات گیالن

12

دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران

14

اولین کنفرانس آسیایی نانو

9

11

دهمین سمینار ساالنه الکتروشیمی ایران

دانشگاه علم و صنعت

دوازدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

هشتمین سمینار پیل سوختی ایران

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد

13

دانشگاه علم و صنعت ایران
جزیره کیش

جدول  .۳حمایتهای تشویقی پرداختشده به دستاوردهای پژوهشی در سال 1393
تعداد
درخواست

مبلغ
(میلیون ریال)

پایاننامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)

3719

9,873/5

پایاننامه دکتری (استاد راهنما)

1062

مقاله علمی ،پژوهشی

503

نوع درخواست

پایاننامه کارشناسی ارشد (دانشجو)
پایاننامه دکتری (دانشجو)
مقاله ISI

نوع درخواست

تعداد
درخواست

مبلغ
(میلیون ریال)

پایاننامه مبتنی بر نیاز صنعت

94

1,419

مقاله  ISIمنتج از پایاننامه

85

630

4547

73,560

محقق پسادکتری

32

2,025

سایر حمایتها ،شامل چاپ کتاب،
مأموریت و...

-

2,491/1

137

706/5

جمع

17,353

135,488/1

3892

1135

ارائه مقاله در کنگره خارجی
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20,635

14,733
6,887

2,528

سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

14

بهرهگیــری از ســرمایههای انســانی فناورینانــو و آمــوزش مهارتهای
شغلی و کارآفرینی

یکی از پیشنیازهای اصلی توســعه فناورینانو در کشــور و تولید ثروت با استفاده از این فناوری ،فراهم کردن شرایط و در پیش گرفتن سیاستها،
برنامهها و حمایتهایی برای توسعه و بهرهگیری از سرمایههای انسانی متخصص نانو در جایگاه مناسب است.

 -1-14توانمندسازی نیروی انسانی فناورینانو

برای بهرهگیری بهینه از سرمایههای انسانی این حوزه ،الزم است که افراد مستعد از طریق آموزش و کسب تجربه ،توانمندی الزم برای ایفای نقش
مؤثر در عرصه اشتغال و تحقیقاتِ منتج به تولید ثروت را کسب کنند .مجموعه فعالیتهایی که در ستاد توسعه نانو ،با عنوان توانمندسازی سرمایههای
انسانی ،طراحی و اجرا شدهاند ،این هدف را دنبال میکند.

 -1-1-14برگزاری دورههای توانمندسازی سرمایههای انسانی فناورینانو

ســتاد نانو ،با همکاری ســازمان آموزش فنی و حرفهای کشور ،دورههای توانمندسازی سرمایههای انســانی را در مرکز تربیت مربی سازمان فنی و
حرفهای برگزار کرد .هدف از برگزاری این دورهها تغییر نگرش دانشــجویان برای انتخاب تحقیقات کاربردی ،تجاریســازی دستاوردهای تحقیقاتی و
ایجاد کسبوکار و تولید ثروت بوده است .در سه دوره برگزارشده در سال  ،93از شرکتکنندگان فعال در دورههای قبل به عنوان پشتیبان دانشجویان
جدید بهره گرفته شد .این دورهها نقطه آغازی برای ارتباط مؤثر ستاد نانو با دانشجویان فعال در فناورینانو و عاملی برای ایجاد شبکههای دانشجویی
در این حوزه است.

ششمین دوره توانمندسازی سرمایههای انسانی فناورینانو

ششــمین دوره توانمندسازی سرمایههای انســانی فناورینانو ،با حضور  61دانشجو مقطع دکتری و کارشناسی ارشد ،از  30مهر تا دوم آبانماه سال
 ،93در مرکز تربیت مربی سازمان آموزش فنی وحرفهای کشور برگزار شد.
در دورههای توانمندســازی ،کارگاههایی با موضوعات مختلف ،مانند ثبت و جســتجوی پتنت ،مدیریت کسبوکار و تجاریسازی فناوری ،به شکل
کارگروهی و رقابتی برگزار میشود که شرکتکنندگان ،با همکاری پشتیبانان خود ،ایده و کسبکاری را طراحی میکنند ،پرورش میدهند و نهایت ًا ،آن
را برای داوری در روز آخر دوره آماده میکنند.
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هفتمین دوره توانمندسازی سرمایههای انسانی فناورینانو

هفتمین دوره توانمندســازی ســرمایههای انســانی فناورینانو برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشــتهها و گرایشهای علوم
وفناورینانو ،در روزهای  28تا 30آبانماه  93برگزار شــد .شــرکت در این دوره معادل شــرکت در همایشهای مورد تأیید ستاد ،برای
دریافت بخش دوم حمایت تشویقی است.
در این دوره ،دانشــجویان با بهرهگیری از تجارب استادان ،با هدف تجاریسازی هرچه بیشتر ایدههای مطرحشده در پایاننامههای
کارشناسی ارشد و دکتری ،از فضای تحقیقات بنیادی به سمت تحقیقات کاربردی رهنمون میشوند.
در این دوره 46 ،دانشجوی کارشناسی ارشد و  14دانشجوی دکتری رشتههای نانو یا سایر رشتهها (با پایاننامه مرتبط با نانو) از 13
رشته تحصیلی و  28دانشگاه شرکت کردند.
هشتمین دوره توانمندسازی سرمایههای انسانی فناورینانو

هشتمین دوره توانمندسازی سرمایههای انسانی نانو ،در روزهای  29بهمن تا اول اسفندماه  ،93در مرکز تربیت مربی سازمان آموز 
ش
فنی وحرفهای کشــور ،در شهر کرج برگزار شــد .در این دوره 70 ،دانشجوی کارشناسی ارشد و  9دانشجوی دکتری در رشتههای نانو
یا سایر رشتهها (با پایاننامه مرتبط با نانو) از  20دانشگاه شرکت کردند .این دوره ویژه دانشجویان رشتهها و گرایشهای نانو بود.
در هشــتمین دوره توانمندسازی سرمایههای انســانی نانو ،برای نخســتین بار ،جوایز گروههای برگزیده را شرکتهای تولیدکننده
محصوالت حوزه فناورینانو تأمین کردند و بدین ترتیب ،شــرکتها توانستند خود را به عنوان حامیان دورهها مطرح کنند و به صورت
ملموس اثبات کنند که نتایج تحقیقات دانشگاهی قابلیت رسیدن به بازار و خلق ثروت را دارد.
جدول .4دورههای توانمندسازی برگزارشده در سال 93
اطالعات دورههای برگزارشده
در سال 93

ششمین دوره

هفتمین دوره

هشتمین دوره

تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد

52

46

70

تعداد دانشجویان دکتری

12

14

9

تعداد رشتههای شرکتکنندگان

12

13

14

تعداد دانشگاههای شرکتکنندگان

24

28

20
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سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

جدول .5عناوین کارگاههای آموزشی برگزارشده در دورهها
عنوان کارگاه

مدرس

آشنایی با مباحث مالکیت فکری

مهندس مالک سعیدی ،مهندس نگار ختمیمآب

تجاریسازی فناورینانو

دکتر محمدرضا نظری

جستجوی عملی پتنت

مهندس حسن علمخواه

انتقال تجارب کارآفرینان موفق در حوزه فناورینانو

مهندس قاسم جعفری ،دکتر بهمن ابراهیمی

نانو در ایران

مجید صاحبینژاد

 -2-1-14برگزاری دوره «از پایاننامه تا صنعت» ،ویژه استادان فناورینانو

دومین نشســت تخصصی «از پایاننامه تا صنعت» ،ویژه اســتادان فعال در فناورینانو ،روز چهارشــنبه  21خردادماه  ،93در دانشگاه علوم پزشکی
تهران برگزار شــد .هدف از برگزاری این نشست آشنایی استادان با فرایند تجاریســازی ایدههای دانشگاهی بوده است .در این نشست ،سه کارگاه با
این عناوین برگزار شد:
آشنایی با مراکز رشد و خدمات فناوری تا بازار ،ارائه توسط دکتر کوهی ،عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران؛
آشنایی با مدل کسبوکار ،ارائه توسط دکتر بهمن ابراهیمی ،دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه تهران؛
پایاننامههای کاربردی و نمونههای موفق تعامل با صنعت ،ارائه توسط دکتر رضا باقری ،عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف.

 -2-14ارتقای بهرهگیری از نیروی انسانی نانو

با هدف حمایت از جذب فارغالتحصیالن فعال در حوزه نانو ،ســتاد برنامههایی حمایتی و تشــویقی را برای بهرهگیری از منابع انسانی متخصص در
فناورینانو در این مشــاغل در پیش گرفته اســت .این برنامهها شامل حمایت از اشــتغال متخصصان فناورینانو و کاریابی ویژه شرکتهای نانویی و
متخصصان نانو است؛ در ادامه ،این برنامهها تشریح شده است.

 -1-2-14حمایت از اشتغال متخصصان فناورینانو

اجرای برنامه حمایت از اشتغال متخصصان فناورینانو ،از سال  88آغاز شده و در دو سال اخیر ،با توجه به واگذاری اجرای آن به یکی از شرکتهای
مســتقر در مؤسســه «خدمات فناوری تا بازار» ،رشــد قابل توجهی یافته است .بر اســاس این برنامه ،نهادهای فعال در حوزه نانو و نهادهای تولیدی
غیرنانویی که فارغالتحصیالن رشتههای نانو یا فارغالتحصیالن سایر رشتهها با پایاننامه مرتبط با فناورینانو را استخدام کنند ،حمایتهایی را از ستاد
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توسعه و بهرهمندی از سرمایههای انسانی

دریافت میکنند .این حمایتها ،در بخش نهادهای نانویی ،به شــکل پرداخت بخشــی از حقوق و بیمه افراد استخدامشده و در بخش
نهادهای تولیدی غیرنانویی ،به شکل پرداخت بیمه فرد استخدامشده به مدت  3سال است.
در ســال  ،1393تعداد  100نفر به جمع افرادی که از تســهیالت حمایت اشتغال بهره میبرند ،افزوده شده و مجموع افرادی که در
حال حاضر از این حمایتها استفاده میکنند ،به  330نفر رسیده است.
در ســال  ،93با هدف حمایت از اشــتغال ،بیش از 380میلیون تومان به نهادهایی که متخصصان فارغالتحصیل تحصیالت تکمیلی
رشــتههای نانو یا فارغالتحصیالن سایر رشتهها (دارای پایاننامه نانو) را به خدمت میگیرند ،پرداخت شده است .در این سال 45 ،نهاد
برای اولین بار برای استفاده از حمایت اشتغال اقدام کردهاند و از این حمایت بهرهمند شدهاند.
جدول .6وضعیت حمایتها و تعداد افراد استخدامشده و نهادهای استفادهکننده از حمایت در سال 1393
تعداد/مبلغ (میلیون ریال)

عنوان

 100نفر

تعداد افراد

کارشناسی ارشد87 :

دکتری13 :

زن45 :

مرد55 :

رشته نانو32 :

با پایاننامه نانو68 :

تعداد نهادها

 45نهاد

حمایت پرداختشده

3,878/6

 -2-2-14کاریابی

یکی از خدماتی که کارگزار منابع انسانی ستاد نانو به متخصصان و شرکتهای عالقهمند به فعالیت در نانو ارائه میدهد ،معرفی شغل
یا نیروی کار مناسب است .شرکت «رایا صدرا آتی» ،در طول دو سال فعالیت خود ،با تعداد زیادی از شرکتهای نانویی و شرکتهای
تولیــدی ارتباط برقرار کرده و نیروی متخصص مورد نیاز ایشــان را از میان فارغالتحصیــان مرتبط با فناورینانو به آنها معرفی کرده
است .الزم به ذکر است که فعالیت کاریابی ،برای کارجویان با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری و برای فعالیت در حوزههای
مرتبط با فناورینانو ،به مهارتهای ویژه و دقت باالیی نیازمند است.
در سال  ،93تعداد  60نفر ،از طریق خدمات کاریابی ،در شرکتهای نانویی استخدام شدهاند.
جدول .7افراد استخدامشده از طریق خدمات کاریابی در سال 1393
تعداد

عنوان

 60نفر
تعداد افراد استخدامشده

 -3-2-14خدمات مشاوره شغلی

تمام وقت56 :

پارهوقت4 :

کارشناسی ارشد54 :

دکتری6 :

پایاننامه نانو42:

رشته نانو18 :

یکی از چالشهایی که همواره در مورد جذب نیرو و اســتخدام ،بهویژه در مشــاغل تخصصی وجود دارد ،تناســب ویژگیهای فرد
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سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

استخدامشده با شغل مورد نظر است .برای حل این مشکل ،روشهایی ارائه
شــده است که بر اســاس آنها هر فرد میتواند تیپ شغلی خود را شناسایی
و شــغل متناسب با تواناییها و ویژگیهای خود را انتخاب کند .یکی از این
روشها آزمون تیپشناســی شغلی  MBTIاست .این آزمون ،در طی حدود
پنجاه سال تحقیق و توسعه ،امروزه به عنوان ابزاری مؤثر برای تعیین تناسب
شغل با شاغل ،تیمسازی ،آسیبشناسی منابع انسانی ،توسعه فردی و توسعه
ارتباطات مدیران و کارشناسان مورد استفاده قرار میگیرد .به طور کلی ،این
آزمون نشان میدهد فرد مورد نظر در کدام طیف از مشاغل یا پروژهها موفق
است و چه نقشی را میتواند ایفا کند.
ســتاد توســعه فناورینانو که مجموعهای از برنامهها را برای ساماندهی
وضعیت اشــتغال متخصصان نانو در نظر گرفته است ،ارائه مشاوره شغلی به
کارجویان و کارفرمایان را برای شناســایی تیپ شغلی ،شناسایی ویژگیهای
فردی برای اســتخدام ،نحوه انتخاب نیروی مناسب برای یک شغل و نحوه
ترکیب نیروهای مختلف و ایجاد یک گروه کاری موفق را ضروری تشخیص
داده و پس از مطالعه و بررسیهای الزم ،از ابزار  MBTIبرای دستیابی به اهداف مذکور استفاده کرده است.
ارائه خدمات مشــاوره شــغلی ،در دو بخش فردی و سازمانی ،با استفاده از آزمون  MBTIو جلسه مشاوره حضوری ،از بهمنماه سال  92آغاز شد .در
این راستا ،تا کنون  155نفر به صورت فردی و یا از طریق سازمان ،از جلسات مشاوره تعیین تیپ شخصیتی  -شغلی بهره بردهاند.
جدول .8تعداد مشاورههای انجامشده
عنوان

مشاوره فردی

مشاوره سازمانی

تعداد

 117نفر
 38نفر

در حال حاضر ،ســتاد نانو مشغول اجرای طرح پایلوت این خدمات مشاورهای اســت و در سال آینده ،حمایتهایی را برای بهرهمندی متخصصان و
نهادهای فعال در حوزه نانو از این خدمات ،در نظر خواهد گرفت.

 -4-2-14تدوین استاندارد شغلی

به مشــخصات ،شایســتگیها و توانمندیهای مورد نیاز برای عملکرد مؤثر در محیط کار« ،استاندارد شــغل» میگویند .ستاد فناورینانو با امضای
تفاهمنامه همکاری با ســازمان آموزش فنی و حرفهای کشــور در سال  ،93همکاریهای الزم را برای تدوین استانداردهای شغلی در حوزه فناورینانو
شــروع کرده اســت .تاکنون ،اداره کل فنی و حرفهای استان آذربایجان شرقی بیش از  120عنوان استاندارد شغلی پیشنهادی را بررسی کرده و در حال
تدوین آنهاست.
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راهبری تحقیقات هدفمند نانو
برای دستیابی به فناوریهای کلیدی

ایجاد و توســعة شبکههای سرآمدی متخصصان فناورینانو در
حوزههای اولویتدار
تعیین و راهبری تحقیقات متمرکز برای توسعة فناوریهای کلیدی

ه پنجم
برنام ٔ

راهبریتحقیقاتهدفمندنانو
برنامه «راهبری تحقیقات هدفمند نانو برای دســتیابی به فناوریهای کلیدی» ،با اهداف خلق فناوریهای کلیدی نانو ،ایجاد تمرکز
در فعالیتهای تحقیقاتی حول اولویتهای فناورینانو کشــور ،توسعه فناوریهای توانمندکننده صنایع منتخب ،شبکهسازی محققان و
متخصصان در قالب شبکههای سرآمدی و رفع نیازها و معضالت ملی با بهکارگیری فناورینانو ،در سند تکمیلی سوم تبیین شده است.
گزارش فعالیتها و اقدامات این برنامه در سال  1393بدین شرح است:
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سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

15

ایجاد و توسعة شبکههای سرآمدی متخصصان فناورینانـو در حـوزههای
اولویـتدار

هــدف از انجام این فعالیــت ،عضویت و گرد هم آوردن اعضای هیأتعلمی و متخصصان این حوزه در قالب شــبکههای ســرآمدی ،برای اجرای
پروژههای متمرکز توسعه فناورینانو است .عناوین اقدامهای این فعالیت عبارتند از:
ایجاد و راهبری شبکههای سرآمدی در حوزههای اولویتدار،
ارتقای همافزایی و همکاری میان فعالیتهای پژوهشی پژوهشگران،
ایجاد ارتباط بین پژوهشگران دانشگاهی و صنعتگران در حوزههای اولویتدار.
در این زمینه ،مهمترین فعالیتهای سال  1393به شرح زیر است:

 -1-15برگزاری نشستهای تخصصی در حوزههای اولویتدار

در این برنامه ،طی یک نشست یکروزه با حضور استادان یک
حوزه مشــخص ،فرصتها و چالشهای به کارگیری فناورینانو
در یک زمینه تحقیقاتی  -کاربردی مشــخص به بحث گذاشــته
میشود .هدف اصلی برگزاری چنین نشستهایی ایجاد شبکههای
ســرآمدی در زمینههای اولویتدار اســت .تشــکیل شبکههای
ســرآمدی و مدیریت تحقیقات کاربردی در این شبکهها با هدف
توسعه درونزا در کشور انجام میشود.
در هر نشست اهداف زیر مد نظر قرار گرفته است:
ارائه وضعیت موجود شامل آمار مقاالت ،پایاننامهها ،پتنتها
و ضریب تمرکز فعالیتها و مقایســه با آمار جهانی در هر حوزه
تخصصی ،آشنایی با آخرین دستاوردهای متخصصان و استادان داخلی در هر زمینه؛
بررسی راهکارهای تمرکزگرایی پروژههای انجامشده ،جهت دستیابی به اهداف مشخص؛
شناسایی توانمندیها و امکانات موجود در دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مراکز آموزشی.
راهبردها:

همافزایی توان علمی و فناورانه در راستای نیازها و اولویتهای کشور،
زمینهسازی برای توسعه نوآوری در عرصهها و حوزههای امیدبخش،
ترویج و اطالعرسانی تخصصی فناورینانو،
بررسی فرصتها و چالشهای به کارگیری فناورینانو در حوزههای گوناگون علم و فناوری،
یکپارچهسازی مدیریت اکتساب فناوری،
سازماندهی و جهتدهی به توسعه نوآوری و فناوری در هر حوزه،
تشکیل شبکههای سرآمدی تخصصی تحت پوشش هر حوزه،
شناسایی استادان و متخصصان توانمند در حوزه تحقیقات کاربردی فناورینانو،
تشکیل پیوندهای اولیه میان حلقههای اصلی ایده تا بازار فناورینانو در صنایع منتخب،
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یکپارچهسازی حمایتها و تمرکز آنها در مسیرهای مشخص و هدفمند.
در ســال  ،1392هفت نشســت تخصصی و در ادامه آنها ،دو نشست تخصصی دیگر در موضوعات نانوبیوسنسور و شیرینسازی آب
در ســال  1393برگزار شد .شایان ذکر است این نشستها با همکاری شرکت توسعه فناوریهای پیشرفته مواد نانوساختار (نماد) انجام
شده است.

 -1-1-15نشست تخصصی نانوبیوسنسور

هشتمین نشست ازسلسلهنشستهای تخصصی کارگروه
توسعه فناوری ستاد نانو با موضوع «نانوبیوسنسورها» با
حضور چند تن از استادان صاحبنظر و برتر این حوزه از
دانشگاههای ،تهران ،یزد ،اراک ،زنجان ،صنعتی شریف،
شــهید مدنی آذربایجان ،صنعتیامیرکبیر و تبریز ،صبح
روز پنجشــنبه  28فروردینماه درمحل «مؤسسهخدمات
فناوری تا بازار» برگزار شد.
نگاه آماری به حاضران در نشست تخصصی
نانوبیوسنسور

از مجموع  406پایاننامه
166

 20نفر ،شامل 5 :نفر از اعضای هیأت علمی از تهران
و  15نفر از شهرستانها.
حاضران:

مطالعه مکانیزم
عملکرد

محاسباتی

کارشناسیارشد

140

129

120
93

80

47

60
40
20

سنتز مواد

ساخت حسگر

حوزه پژوهش

ساخت الکترود
حسگر

نمودار .2نگاهی اجمالی به پژوهش در حوزه نانوبیوسنسور در کشور
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100

بکارگیری در
تشخیص

0

تعداد پایاننامه

34

0

نمودار .1بررسی آماری پایاننامههای ثبتشده در بانک اطالعاتی ستاد
در حوزه نانوبیوسنسورها به تفکیک مقطع تحصیلی از ابتدا تا کنون

74
29

100

دکتری

 11نفر ،شامل 3 :نفر از اعضای هیأت علمی از تهران
و  8نفر از شهرستانها.
تعدادی از محققان در این نشســت بــه ارائه آخرین
دستاوردهای پژوهشی خود پرداختند.
از مجموع  406پایاننامه

240

200

تعداد پایاننامه

مدعوین (محققان برتر):

300

سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

5
4

2

تعداد پایاننامه

3

1

ویروس آبله آلو

هپارین

کوئرستین

کارسینوم

فنیل  -آالنین

Coil

دیلتیازم

سلکوکسیب

تینیدازول

تیروکسین

تیرآمین

ترامادول

مفنامیک اسید

آنزیم پلی فنول

آدنوزین

ایزونیازید

اپی نفرین

استامینوفن

سروتونین

تروپونین

ال-دوپا

گلوکز

پراکسید هیدروژن

0

نمودار .3نگاهی اجمالی به پژوهش در حوزه نانوبیوسنسور در کشور

6

7
6

Pending

3

3

Grant

3
2

1
Nano-biosensor

4

تعداد منتشر شده از ایران

5

1
Biosensor

0

نمودار .4پتنتهای منتشرشده از ایران در حوزه نانوبیوسنسور

با بهرهگیری از دادههای موجود در بانک اطالعاتی ستاد ،در یک نگاه کلی وضعیت کشور در حوزه نانوبیوسنسور به این شرح است:
 406پایاننامه،
 299مقاله علمی،
 4پتنت بینالمللی،
 0/74مقاله به ازای هر پایاننامه،
 1/34پتنت بینالمللی به از هر  100مقاله.
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 -2-1-15نشست تخصصی شیرینسازی آب

نهمین نشســت از سلســله نشســتهای
تخصصی کارگروه توســعه فناوری ســتاد نانو
با موضوع «شیرینســازی آب» با حضور چند
تن از اســتادان صاحبنظر و برتر این حوزه از
دانشگاههای تهران ،آب و برق شهید عباسپور،
اراک ،لرستان ،کاشــان ،آزاد اسالمی ،صنعتی
شریف ،نوشیروانی بابل ،رازی کرمانشاه ،تربیت
مدرس ،محقق اردبیلــی ،علم و صنعت ایران،
صنعتیامیرکبیر ،فردوســی مشــهد و شرکت
مهندســی آب و فاضــاب کشــور ،صبح روز
پنجشنبه یکم خردادماه  93درمحل ستاد توسعه فناوری نانو برگزار شد.
نگاه آماری حاضران در نشست تخصصی شیرینسازی آب
مدعوین (محققان برتر):

 33نفر ،شامل 11 :نفر از اعضای هیأت علمی از تهران و  16نفر از شهرستانها.
حاضران:

 18نفر شامل 3 :نفر از اعضای هیأت علمی از تهران و  9نفر از شهرستانها 6 -نفر از سازمانهای مرتبط.
در این نشست تعدادی از محققان به ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی خود پرداختند.
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کارشناسیارشد
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نمودار .5نگاهی اجمالی به پژوهش در حوزه نانو در شیرینسازی آب در کشور

با بهرهگیری از دادههای موجود در بانک اطالعاتی ستاد ،در یک نگاه کلی وضعیت کشور در حوزه شیرینسازی آب مبتنی بر فناوری
نانو به این شرح است:
 37پایاننامه،
 19مقاله علمی،

 92گزارش عملکرد اجرای سند راهبرد آینده در سال 139۳

سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

در بخش بحث و گفتگو در دو نشست فوقالذکر ،سؤاالت زیر مطرح شد که استادان و صاحبنظران به بحث و بررسی آنها پرداختند:
آیا با وجود حمایتهای ســتاد از پژوهش در این حوزه در کشــور و نیز انجام پژوهشهای ارزشمند ،تحقق اهداف فناورانه و توسعه تجاری آن در
تولید و به کارگیری آن رضایت بخش بوده است؟
آیا پتنتهای بینالمللی ثبتشده قابلیت صنعتیشدن و تجاریسازی دارد؟
آیا این میزان پژوهش در کشور نیز بهرهوری الزم را داشته است؟
چه راهکاری برای همراستایی ،همافزایی ،تولید دانش انباشته و تحقق اهداف فناورانه راه گشاست؟
چگونه میتوان بین محققان همافزایی ایجاد کرد؟
آیا از منابع انسانی پرورشیافته در این چند سال ،میتوان یک فرصت توسعه اقتصادی برای کشور فراهم ساخت؟
آیا با تحقیقات انجامشده طی سالهای اخیر ،پروژههایی با سطح آمادگی فناوری مناسب برای توسعه آتی وجود دارد؟
آیا در تحقیقات محققین تراز اول کشور در این زمینه ،رویکرد کنجکاوانه جایگزین رویکرد برنامهمحور شده است؟
پتانسیل توسعه شرکتهای دانشبنیان در این زمینه به چه میزان است؟

 -2-15پروژههای مرتبط با شبکه سرآمدی فلزات نانوساختار

شرکت توســعه فناوریهای پیشرفته مواد نانوســاختار (نماد) عهدهدار مدیریت تحقیقات پژوهشی
کاربردی و هدفمندی اســت که در شبکه سرآمدی فلزات نانوســاختار انجام میگیرد .همچنین ،این
شــرکت ســعی دارد تا شبکه ســرآمدی متخصصان مرتبط با فوالدهای نانوســاختار و فرایند توسعه
درونزای فناوری را در داخل کشــور ،به منظور تولید فوالدهای نانوســاختار ،گســترش دهد .به این
منظور ،گامهای اصلی زیر برای نیل به این هدف ،طی برنامههای کوتاه و بلندمدت ،تعریف شده است:
طرح موضوع اولیه دستیابی به دانش فنی تولید فوالدهای نانوساختار؛
شناسایی اســتادان و متخصصان داخلی و خارجی فعال در زمینه تولید فراوری و ارزیابی خواص
فلزات نانوساختار؛
تعریــف گامهای اصلــی و زیرمجموعههای تحقیقاتی مرتبط با فوالدهای نانوســاختار در قالب
برنامههای کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت؛
پیگیری روند اجرایی و نتایج پروژههایی که در قالب قراردادهای پژوهشی با متخصصان شبکه سرآمدی منعقد شده است؛
جمعآوری نتایج و ایجاد همافزایی به منظور تدوین دانش فنی تولید فلزات نانوساختار.

 -1-2-15پوششهای فلزی نانوساختار

در راســتای اهداف کلی تعیینشده در زمینه توســعه فناوریهای پیشرفته فلزات نانوساختار ،توسعه پوششهای فلزی ،با توجه به کاربردهای وسیع،
بازار گســترده ،ارزش افزوده باال و در دســترس بودن امکانات فناورانه مورد نیاز ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .روشهای متعددی برای اعمال این
پوششها در مقیاس صنعتی به کار گرفته میشود .شناسایی مواد پیشرفته نانوساختار در بازارهای جهانی ،شناسایی بازارهای داخلی و نفوذ در آن ،ارائه
خدمات تخصصی با استفاده از مواد نانوساختار ،جلب نظر و اطمینان صاحبان صنایع به اثربخشی فناوری نانو در مقیاس صنعتی ،اقدامات علمی و عملی
تحقیق و توســعه درجهت مهندســی معکوس مواد نانوساختار ،دستیابی به دانش فنی ،افزایش مقیاس دانش فنی به سمت تولید صنعتی وغیره از جمله
اهداف طرح توسعه پوششهای فلزی نانوساختار است.
ایجاد الیههای سخت پوشش داده شده به روش جوشکاری با استفاده از الکترودهای روکشدار و توپودری

برای این الیهها ،از نوعی فوالد با ترکیبی خاص استفاده میشود .از این آلیاژ به صورت الکترودهای جوشکاری و به دو شکل الکترودهای روکشدار
و ســیمجوشهای توپودری استفاده میگردد و از طریق روشهای رایج جوشکاری ،شامل جوشکاری قوس الکتریکی ( )SMAWو جوشکاریMAG/
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 ،MIGبر روی ســطوح فوالدی اعمال میشود .ویژگی قابل توجه این پوششها ایجاد دانهبندی با اندازه زیرمیکرون به همراه رسوبات
نانومتری اســت که در حین اجرا در ســاختار ایجاد میشود و باعث ایجاد سختی باال (در حدود  67 RCتا  )70در تکالیه و مقاومت به
سایش  3تا  5برابری در مقایسه با الکترودهای سختپوشی رایج در کشور میشود .در طراحی این سیستم آلیاژی ،عناصر گرانقیمتی
نظیر تنگســتن ،مولیبدن و نیکل حذف شده اســت که این عامل در کنار افزایش قابل توجه عمر قطعات و در نتیجه کاهش دورههای
تعمیری مورد نیاز ،باعث میشود تا نسبت عملکرد به قیمت برای این محصول از نمونههای مشابه بسیار باالتر باشد.
اطالعات علمی و دانش فنی اولیه این آلیاژ ،در نتیجه چهار ســال فعالیت تحقیقاتی و در قالب بیش از  10پایاننامه کارشناسیارشد
و دکتری در اختیار شرکت نماد است و این شرکت در نظر دارد ،با توجه به مطالعه بازار و شناسایی دقیق بازار هدف ،نسبت به تولید و
ارائه خدمات در خصوص این آلیاژ اقدام کند.
در سال  ،93شرکت نماد موفق به اجرای آزمایشی اعمال این آلیاژ در برخی صنایع هدف ،از جمله چوب و نئوپان ،سیمان ،تولید مواد
نسوز و غیره شد که نتایج رضایتبخشی را نیز به همراه داشته است.
 -2-2-15توسعه فناوری و تولید ورقهای فوالد  304نانوساختار به روش RCSR

فوالدهای زنگنزن آســتنیتی جــزو فوالدهای غیرمغناطیس هســتند که
قابلیت شــکلپذیری باال و توانایی اســتفاده در دماهای پایین تا خیلی باال را
دارند .فوالد زنگنزن آســتینی  304مشــهورترین آلیاژی است که در صنایع
شیمیایی ،غذایی ،پتروشیمی و همچنین زمانی که نیاز به کاربردهای دماپایین
باشــد ،استفاده میشود .فوالدهای زنگنزن آستنیتی معمو ًال دارای مقاومت به
خوردگی و فرمپذیری باالیی هســتند ،ولی استحکام تسلیم این فوالدها نسبت ًا
کم است که این امر کاربرد آنها را محدود میکند .مکانیزمهای استحکامدهی
متفاوتی برای فوالدهای زنگنزن آستنیتی وجود دارد که میتوان به ریز کردن
دانه ،اســتحکامدهی از طریق اســتحاله فازی و کارسرد اشــاره کرد .تا کنون
تالشهای فراوانی برای تبدیل آســتنیت به مارتنزیت و ســپس تبلور مجدد
آن ،برای دســتیابی به ریزســاختار فوق ریز ،صورت گرفته است .تبلور مجدد
در فوالدهای زنگنزن آســتنیتی در دمای باالتر از دمای اســتحاله بازگشت
مارتنزیت به آســتنیت صورت میگیرد .الزمه تشکیل ساختار با دانههای خیلی
ریز از طریق فرآیندهای ترمودینامیکی برای فوالد زنگ نزن آســتنیتی  ،304تبدیل تمام آســتنیت به مارتنزیت تحت کرنش در حین
کارسرد است که بعد از بازگشت مارتنزیت به آستنیت ساختاری به صورت همگن دانهریز خواهد بود .مطالعات نشان داده که در صورت
تبدیل کامل آســتنیت به مارتنزیت حین اعمال کرنش شــدید و بلور مجدد آن ،با تکرار این فرایند امکان دستیابی به ساختارهای فوق
ریز وجود دارد .هدف از اجرای این طرح ،افزایش خواص استحکامی فوالد  304با مکانیزم کاهش اندازه دانه و ریزدانگی ساختار است.
انتظار میرود که با کاهش اندازه دانه ،خواص مکانیکی فوالد آستنیتی ،به خصوص استحکام تسلیم آن ،افزایش قابل مالحظهای یابد
که منجر به رفع بخش مهمی از محدودیتهای کاربرد صنعتی آن خواهد شــد .نتایج اولیه این پیشبینی را تا حدودی محقق ســاخته
است؛ اما تا دستیابی به بهترین خواص و تولید این ورقها ،تحقیقات دنبال خواهد شد.

 -3-2-15توسعه فناوری و تولید ورقهای فوالدی نانوساختار برپایه سیستم آلیاژی  FeCrNiBSiبه
روش انجماد سریع

فوالد یکی از پرکاربردترین مواد ســاختاری اســت که از جمله دالیل این امر ،میتوان به طور عام به امکان دســتیابی به خواص
مکانیکــی مطلوب با عملیات حرارتی ،امکان شــکلدهی و تولید قطعــات و تجهیزات مورد نیاز به صــورت قابلکنترل و تکرارپذیر،
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جوشپذیری مناســب ،مقاومت به خوردگی و غیره اشــاره کرد .در این میان ،فوالدهای پیشرفته با استحکام باال از پرکاربردترین گروههای فوالدی در
صنعت خودروســازی اســت که کاهش وزن قطعات و تجهیزات تولیدی ،به منظور کاهش تولید گازهای گلخانهای در طول عمر کارکرد ،در عین حفظ
ایمنی خودرو ،از دالیل استفاده از آنهاست .یکی از راههای توسعه این گروه از فوالدها ،ایجاد و معرفی نسل جدید فوالدهای پیشرفته با استحکام باال،
با اســتفاده از انجماد ســریع به منظور ایجاد ریزساختار و مکانیزمهای جدید تغییر شکل مکانیکی است .این طرح در قالب رساله دکتری مهندسی مواد
در دانشگاه تربیت مدرس ،تحت نظارت آقای دکتر شاهوردی ،تعریف شد و در راستای آن و برای پیشرفت کار ،دستگاه ذوب تحت خأل و ریختهگری
تحت فشار توسط شرکت نماد ساخته شد که این محصول ،در نمایشگاه فناوری نانو سال  ،93رونمایی شد.

 -4-2-15ارتقای دستگاه همزن الکترومغناطیسی مواد

این دســتگاه یکی از خروجیهای قبلی شبکه سرآمدی فلزات بوده است .در
سال  ،1393نسخه جدید و ارتقایافته این دستگاه ،مجهز به محفظه خأل ،کنترل
دور همزن و طراحی صنعتی جدید ،طراحی و ساخته شد.

 -3-15ایجاد میزهای هوشمند و تدوین آییننامه اجرایی
به عنوان سازوکار اجرایی شبکههای سرآمدی

ایجاد شبکههای سرآمدی از جمله راهکارهای موفقی است که در بسیاری از
نقاط جهان ،برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای کشوری و منطقهای استفاده
میشود .در این راهکار ،با ایجاد ارتباط بین مختصصان یک حوزه از فعالیتهای
تکراری جلوگیری میشــود و امکان همافزایی بیشــتر فراهم میشود .در سال
 ،1393کارگروه توســعه فناوری ،تدوین آییننامه اجرایی میزهای هوشــمند و
نیــز مطالعات رصد ،امکانســنجی و معرفی پروژهها برای میزهای هوشــمند
نانولولههای کربنی ،گرافن ،خوردگی و نانوکلی را با کمک شــرکت نماد نهایی
کرد .الزم به ذکر است گزارش تفصیلی هریک از این موضوعات موجود و قابل
ارائه است.

 -4-15بررسی مدلهای برتر مدیریت پژوهش در دنیا

کارگروه توسعه فناوری ،با مطالعه و بررسی مدلهای برتر مدیریت پژوهش و توسعه فناوری در دنیا ،توانسته است بینش مناسب و دانش کافی برای
تصمیمگیری در زمینه مکانیزمهای مدیریت و اجرا در فرآیند توسعه فناوری ایجاد کند .در این راستا ،مراکز  KIATو  KAISTکشور کرهجنوبی ،مؤسسه
 M2Iکشور هلند و مؤسسه تبادل فناوری شانگهای چین مطالعه شدند که از نتایج این بررسی و مطالعه ،در کارگروه توسعه فناوری استفاده میشود.
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16

تعیین و راهبری تحقیقات متمرکز برای توسعة فنـاوریهای کلیدی

در این زمینه ،مهمترین فعالیتهای سال  1393عبارتند از:

 -1-16طرحهای خاتمهیافته در سال
 -1-1-16سم نانوکامپوزیت برای کنترل و مهار بیماریهای باکتریایی در کلیه گیاهان باغی و زراعی
مجری طرح

دکتر محمدرضا قلمبران ،مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی

بودجه طرح

 500میلیون ریال ،از محل منابع ستاد توسعه فناوری نانو

خالصه طرح

بمنظــور تولیــد یک ترکیب بازدارنده علیه فعالیت همــه عوامل بیماریزای باکتریایی (گرم مثبــت و گرم منفی) در کلیه
گیاهان از جمله انواع محصوالت باغی و کشــاورزی ،با ویژگیهایی مانند ســازگاری با محیط زیست و مؤثر در مهار عامل
بیماری ،ســم نانوکمپوزیت طراحی شده اســت و به عنوان یک محصول کام ً
ال جدید و نوآورانه ،آماده ورود به بازار است.
نتایج تحقیقات اولیه از تولید و کاربرد این ترکیب در مقیاس مطالعات آزمایشگاهی و گلخانهای بیانگر توانایی و قدرت تأثیر
بسیار زیاد در بازدارندگی از فعالیت و رشد عامل بیماریزای باکتریایی گرم مثبت و گرم منفی است .تأثیر این سم بر روی
ویروسها در حال بررسی است.
مزیت عمده این نوع ترکیب قدرت تأثیر زیاد و سریع در مهار و کنترل رشد عوامل بیماریزای باکتریایی است؛ این ترکیب،
بر خالف ســایر ترکیبات رایج ،آثار سوء زیســتمحیطی ندارد .این ترکیب جدید بر طیف وســیعی از عوامل بیماریزای
باکتریایی تأثیر میگذارد.
این محصول یک پلتفرم اولیه دارد که با دستکاریهای جزیی در آن ،میتوان سم خاص هر نوع گیاه یا آلودگی را تولید
کرد؛ دانش فنی تولید این ترکیب ،با هدف اثربخشــی بیشــتر سم و نیز کاهش مصرف سموم مضر رایج در بازار ،برای این
دسته از بیماریها توسعه داده شده است.

دستاوردهای طرح در سال 93

اصالح و ارتقای فناوری برای امکان اســتفاده از این سم برای
کلیــه آفتهای باکتریایی گیاهان ،اعم از مرکبات و گیاهان زراعی و
نه فقط شانکر مرکبات؛
انجام آزمایشهای گلخانهای برای تعیین میزان اثربخش ســم
تولیدی؛
تأثیرات بیماریهای باکتریایی بر روی برگ مرکبات باغی

 96گزارش عملکرد اجرای سند راهبرد آینده در سال 139۳

سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

 -2-1-16تولید شیشه هوشمند با فناوری کریستال مایع با ابعاد  40×40سانتیمترمربع با خواص ثابت و ماندگار
مجری طرح

دکتر نیکفرجام ،جهاد دانشگاهی خواجه نصیر

بودجه طرح

500میلیون ریال ،از محل منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

خالصه طرح

امروزه ،کاربرد شیشــههای هوشــمند به کاهش اتالف انرژی محدود نمیشود؛ بلکه شیشــههای طیفگزین (بینیاز از پرده) که شخص به
میزان دلخواه میتواند شدت نور ،درخشندگی خورشید و گرمای عبوری از آن را کنترل کند و قابلیت ذخیرهسازی انرژی هم داشته باشد ،در
سراســر دنیا به شدت مورد توجه قرار گرفته است .شیشههای هوشمند ،عالوه بر کاهش مصرف انرژی و صرفهجویی اقتصادی ناشی از آن،
باعث کاهش ورود اشــعه مضر ماورای بنفش به محیط میشــود و از عوارض تخریبی آن بر پوست انسان و لوازم منزل جلوگیری میکند.
بهعالوه ،نیاز به پرده و لوازم جانبی آن را در منزل برطرف میسازد .در این طرح ،دانش فنی و راهاندازی خط تولید آزمایشی شیشه هوشمند
کریستال مایع تدوین خواهد شد.

دستاوردهای طرح در سال 93

اتمــام بخش اصلــی تعمیم ابزارها و روشهای استفادهشــده به ابعــاد مورد نظر و
آمادهسازی مقدمات و تجهیزات الزم برای ساخت قطعات  40×40سانتیمتر مربع،
طراحی و ساخت نمونه در ابعاد  40×40سانتیمتر مربع با مشخصات بهینه و خاصیت
تکرارپذیری،
ســاخت یک پنجره کامل با قرار دادن  4شیشه  40×40سانتیمتر مربع در کنار هم و
ارائه در جشنواره فناورینانو سال .1393

 -3-1-16نانورنگدانه ضدخوردگی
مجری طرح

خانم دکتر رسولی ،پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ

بودجه طرح

 500میلیون ریال ،از محل منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

خالصه طرح

در این طرح ،نانورنگدانه ضدخوردگی بر پایه اکســید روی دوپشــده با کبالت ،با روش همرســوبی و با استفاده از مواد صنعتی سنتز شده و
ســپس خاصیت ضدخوردگی آن بررسی شده است .این نانورنگدانهها غیرسمی بوده و برای پوششهای بر پایه حالل و آب مناسب هستند.
با مقایســه میزان کارایی این رنگدانهها با رنگدانههای فســفاتی ،مشخص شده اســت که کارآیی اکسید روی دوپشده با کبالت ،به عنوان
رنگدانه ضدخوردگی ،به مراتب از فســفات روی بیشــتر اســت .همچنین ،نتایج آزمایشهای خوردگی نشان دادند که میتوان  50درصد از
رنگدانه فســفات روی را حذف کرد و آن را با یک تا دو درصد از نانورنگدانه سنتزشــده در طرح ،جایگزین کرد؛ این امر خواص ضدخوردگی
بسیار خوبی به محصول نهایی میبخشد.

دستاوردهای طرح در سال 93

بهینهسازی فرآیند سنتز نانورنگدانه ضدخوردگی،
بهینهسازی عوامل اقتصادی تهیه نانورنگدانه ضدخوردگی،
بومیسازی دانش فنی تولید نیمهصنعتی نانورنگدانه ضدخوردگی.
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 -4-1-16غشاهای سرامیکی با منافذ نانومقیاس برای تصفیه آب
مجری طرح

دکتر بابالو ،مرکز تحقیقات مواد نانوساختار ،دانشگاه صنعتی سهند

بودجه طرح

 500میلیون ریال ،از محل منابع معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهــوری و 190میلیون ریال ،اعتبار تکمیلی از محل
منابع ستاد توسعه فناوری نانو

خالصه طرح

پیش از این ،غشاهای نانوساختار با پایه سرامیکی در مقیاس آزمایشگاهی تولید شده و کنترل ریزساختار پایههای سرامیکی
و توزیع اندازه حفرات در ابعاد نانومتری توســط مجری انجام شــده بود .در ســال  ،1393در ادامه فعالیتهای توسعهای،
مجری طرح اقدام به تکمیل سامانه شکلدهی لولههای سرامکی با طول بیش از  30سانتیمتر کرد؛ به طوری که بتوان با
روش تزریق ،شــکلدهی قطعات را در قالب لولهای و با طول مورد نظر انجام داد .همچنین ،این مرکز با درخواست بودجه
تکمیلی ،اقدام به خرید برخی تجهیرات مورد نیاز از قبیل کوره دماباال کرد.

در شکل زیر ،تصاویری از سامانه شکلدهی و قالب غشای سرامیکی لولهای نشان داده شده است.

تصویر سامانه شکلدهی غشاهای لولهای سرامیکی نانوساختار

دستاوردهای طرح در سال 93

طراحی و ساخت سامانههای شکلدهی ،قالب ،سینترینگ ،ماشینکاری و آمادهسازی خط تولید غشای سرامیکی لولهای نانوساختار
به طول بیش از  30سانتیمتر،
طراحی و ساخت پایلوت جداسازی پروتئینهای آبپنیر و ارائه آن در جشنواره فناوری نانو سال ،1393
طراحی و ســاخت دســتگاه جداسازی هیدروژن بر اساس غشای سرامیکی ساختهشــده در این طرح برای ساخت پیل سوختی بر
اساس قرارداد با سازمان انرژیهای نو.

 -2-16طرحهای آغازشده در سال 1393
 -1-2-16تولید نانوسلولز مقاوم به وسیله میکروجلبکها با کاربرد در صنایع پزشکی
مجری طرح

دکتر عباس اخوان سپهی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

بودجه طرح

 400میلیون ریال ،از محل منابع مرکز همکاریهای فناوری ریاست جمهوری و  442میلیون ریال ،از محل منابع ستاد توسعه فناوری نانو

خالصه طرح

در این طرح ،چندین گونه مختلف میکروجلبک بومی جداشــده از اکوسیســتمهای آبی ایران بررســی شده تا میکروجلبکی که
بیشترین مقدار نانوسلولز را دارا است انتخاب شود .سپس ،چندین مرحله کشت در حد  20تا  50لیتر در رآکتورهای نوری مناسب
انجام میشــود و توده سلولی بهدســتآمده در معرض تیمارهای فیزیکی و شیمیایی قرار گرفته تا پس از تخریب دیواره سلولی
و رنگبری توده ،نانو ســلولز موجود در دیواره سلولی میکروجلبک استخراج شود .نانوسلولز استخراجشده ،به عنوان ماده اولیه ،در
صنایع پزشکی ،نظیر تولید پانسمان سلولزی و لوسیونهای مرطوبکننده ،قابل استفاده خواهد بود.
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سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

قرارداد این طرح ،در سال  ،1393بین مجری طرح و صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری نانو منعقد شد.

توده سلولی میکروجلبک برای استخراج نانوسلولز

 -2-2-16طراحی و ســاخت نانو بیوسنســورها برای تصویربرداری نوری با دقت و حساسیت باال از سلولهای
سرطانی سینه
مجری طرح

دکتر علی رستمی ،دانشکده مهندسی فناوریهای نوین ،دانشگاه تبریز

بودجه طرح

یکمیلیارد ریال ،از محل منابع ستاد توسعه فناوری نانو

خالصه طرح

تشخیص زودرس و درمان صحیح سرطان از مهمترین مسائل و دغدغههای علم پزشکی امروز است؛ اما از آنجا که در حال حاضر سرطانها اغلب
در مرحلهای تشــخیص داده میشوند که با درمانهای موجود قابل مداوا نیستند ،پژوهشگران در مهمترین مراکز علمی  -پژوهشی دنیا در تالش
هستند تا با فناوریهای نوین ،راهکارهای جدید درمانی برای این بیماری بیابند .در این طرح ،طراحی و ساخت پنج نوع نانوبیوسنسور با المانهای
زیســتی با قابلیت تقویتکنندگی فلورسانس مواد رنگی برای افزایش کنتراست تصویربرداری نوری ،به همراه تمام تستهای الزم ،انجام میشود.
این نانوبیوسنســور میتواند در تشــخیص سریع و درمان سرطان به کار گرفته شود و به علت اندازه و ساختار بسیار فشردهشان ،از خواص شیمیایی
و فیزیکی منحصر به فردی برخوردار هستند.

قرارداد این طرح ،در نیمه دوم سال  ،1393بین مجری طرح و صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری نانو منعقد شد.

نحوه عملکرد نانوبیوسنسورها
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 -3-2-16ساخت  10غشای نانو لوله کربنی ،در ابعاد  5سانتیمتر مربع با خواص تکرارپذیر و با قابلیت
افزایش مقیاس برای تصفیه وشیرینسازی آب
مجری طرح
بودجه طرح

خالصه طرح

شرکت توسعه حسگرسازان آسیا
4/5میلیارد ریال ،از محل منابع ستاد توسعه فناوری نانو
در این طرح ،غشــای نانولولههای کربنی ســاخته میشود و برای تصفیه و شیرینســازی آب مورد بررسی قرار میگیرد .غشای
نانولولههای کربنی با ســرهای باز با عاملهای کنترلشــده آبدوســت و داخل لولههای آبگریــز ،مولکولهای آب را بدون
اصطکاک با شــار بســیار باال عبور میدهد و یونهای فلزی را حذف و در نتیجه آب را تصفیه و شــیرین میکند .در این طرح،
آرایههای عمودی نانولولههای یکدیواره و یا چنددیواره محدود روی پایهای با ســطح حدود  25 cmبه روشهای PECVD
رشــد داده میشــود ،خللوفرج بین آنها پر میشود ،سر و ته آنها باز میگردد و سرها عاملدار میشود .پس از تعیین مشخصات
آرایه نانولولهها ،به خصوص توزیع اندازه قطر داخلی نانولولهها و عاملهای آنها ،غشای حاصل در تصفیه و شیرینسازی آب مورد
بررسی قرار میگیرد و بهترین شرایط ساخت آن تعیین میشود .این طرح آیندهای امیدوارکننده دارد.

تصویر شماتیک از مراحل ساخت غشای نانولولههای کربنی

قرارداد این طرح ،در نیمه دوم سال  ،1393بین مجری طرح و صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری نانو منعقد شد.

 -4-2-16بررسی و امکانسنجی استفاده از نانوپوششهای مقاوم به خوردگی ،سایش و کاویتاسیون،
برای اعمال بر روی نمونههای ارسالی شفت و پروانه شناورها در مقیاس آزمایشگاهی
مجری طرح
بودجه طرح

خالصه طرح

دکتر سعیدرضا الهکرم ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران
1/31میلیارد ریال ،از محل منابع ستاد توسعه فناوری نانو
در این طرح ،امکان اســتفاده از پوشــشهای مقاوم برای افزایش مقاومت تجهیزات شــفت و پروانه شــناورهای دریایی ،بهویژه
تخریبهای کاویتاســیونی ،بررسی میشود .نتایج این پروژه میتواند برای جلوگیری از تخریب این تجهیزات فوقالعاده ارزشمند و
مهم ،مفید واقع شود .برای این منظور ،طیف وسیعی از پوششهای مقاوم و بهینهشده در آزمایشگاه ،در وهله نخست مطالعه و مقایسه
میشود تا نهایت ًا ،سه نوع از این پوششها به عنوان پوششهای مناسب انتخاب شوند .سپس ،با انجام آزمونهای مختلف بر روی
این پوششها تحت شرایط مشابه محیطی تجهیزات مورد نظر ،زمینه برای استفاده از این پوششها در شرایط واقعی مهیا میشود.

قرارداد این طرح ،در نیمه دوم ســال  ،1393بین مجری طرح و صندوق
پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری نانو منعقد شد.

پدیده خوردگی در پروانه شناورهای دریایی
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برنامه ششم

تسهیل و تسریع تجاریسازی با فراهمسازی خدمات
توسعة فناوری مورد نیاز فناوران و شرکتهای دانشبنيان

شناخت جایگاه فناوری ،شرکت و تدوین نقشه راه تجاریسازی
در راستای بهبود نرخ موفقیت
شناسایی ،ایجاد وارتقاء خدمات توسعه فناوری

ه ششم
برنام ٔ

تسهیل و تسریع تجاریسازی
تجاریسازی فناوریهای نوین ،فرآیندی پیچیده ،پرخطر و چالشبرانگیز است .این موضوع ،باعث میشود که زمان توسعه فناوری/
محصول و حصول ثروت از آن ،افزایش یابد و احتمال موفقیت آن در بازار کم شــود .بررســیهای علمی حوزه مدیریت فناوری نشان
میدهد تجاریســازی موفق فناوریهای نوین از طریق توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان و تسهیل دسترسی آنها به خدماتی چون
دریافت استانداردهای محصول ،مطالعه بازار ،رصد فناوری ،امکانسنجیفنی وغیره امکانپذیر است .این خدمات در چارچوب «خدمات
توسعه فناوری» تعریف میشود.
«مؤسسه خدمات فناوری تا بازار» (کریدور) ،با هدف کاهش زمان تجاریسازی و افزایش میزان موفقیت فناوریهای نوین در حوزه
نانو ،شــکل گرفته است .به زبان ساده ،کریدور با شناسایی و ارزیابی خدمات توسعه فناوری و تشخیص نیازهای تجاریسازی ،برآورده
شــدن آنها را ساده میکند؛ این مؤسســه با توافق با سازمانها و نهادهای حمایتی ،بر اســاس آییننامههای مشخص ،از شرکتهای
دانشبنیان در قالب ارائه خدمات تجاریسازی حمایت میکند؛ در ادامه فعالیتهای این مؤسسه در سال  93ارائه شده است.
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سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

18

شــناخت جایگاه فناوری ،شرکت و تدوین نقشه راه تجاریسازی در راستای

بهبود نرخ موفقیت
شــناخت جایگاه فناوری و شرکت ،نقشی بسزا در افزایش نرخ موفقیت تجاریسازی محصوالت مبتنی
بر فناوری دارد؛ این امر در بخش امور فناوران و شــرکتهای دانشبنیان کریدور ،با هدف تدوین نقشــه
راه تجاریسازی و هدفمندسازی حمایتها بر اساس این برنامه ،صورت میپذیرد .این شناخت متشکل از
فرآیندی است که از ابتدای پذیرش فناوری در کریدور آغاز میشود و تا پایان مسیر تجاریسازی فناوری
ادامه پیدا میکند .این فرآیند ،با شناخت نیازهای فناوری و شرکت در هر مرحله از مسیر تجاریسازی ،به
بروزرسانی نقشه راه ،مبتنی بر آخرین تغییرات شرکت ،میانجامد.
اصلیترین مأموریت امور فناوران و شــرکتهای دانشبنیان ،شناخت جایگاه فناوری و شرکت با هدف
تدوین نقشه راه تجاریسازی و هدفمندسازی حمایتها بر اساس این برنامه است.

 -1-18پذیرش و تأییدیه نانومقیاس

هدف از پذیرش و ارزیابی اولیه فناوری و شــرکت ،بررســی قابلیتهای فناوری جهت دریافت تأییدیه نانومقیاس و استفاده از خدمات تجاریسازی
اســت .در این فرآیند ،امکان بررســی محصول و اعتبار مدارک ارائهشــده از طرف مالک فناوری (متقاضی) ارزیابی میشود .در صورت صحت مدارک
ارائهشده و امکان اخذ تأییدیه نانومقیاس ،کارگزار کریدور خدمات مشاوره فنی و تکمیل مدارک را به مالک فناوری ارائه میکند تا پرونده محصول جهت
بررسی در واحد بررسی مواد و محصوالت نانو و اخذ تأییدیه نانو مقیاس ،تکمیل شود .مراحل فرآیند پذیرش عبارتند از :ارسال مدارک توسط متقاضی،
برگزاری جلسه پذیرش اولیه با حضور متقاضی و کارگزار مشاوره فنی ،تشکیل کارتابل در پرتال کریدور ،ارائه خدمت مشاوره و تکمیل پرونده محصول.
جدول  .۱تعداد شرکتهای پذیرششده در سال ۹۳
عنوان

تعداد

محصوالت پذیرششده

153

شرکتهای پذیرششده

110

فناوران پذیرششده

43

محصوالت پذیرششده از واحدهای مستقر در مرکز رشد

58

در فرآیند اعطای تأییدیه نانومقیاس ،پس از تکمیل مدارک و فرمهای درخواســت بررسی ،پرونده برای احراز قرار داشتن محصول در حوزه فناوری،
به واحد بررســی مواد و محصوالت نانو ارجاع میشــود؛ در این واحد ،سه پارامتر بررسی میشود :مقیاس بین  1تا  100نانومتر ،مهندسی و تکرارپذیری
فرآیند تولید و بهبود خواص نسبت به حالت غیر نانو (طبق استاندارد  ISO TS 27687-2008و استاندارد ملی  .)12098فرآیند بررسی شامل :بررسی و
کارشناســی اولیه مدارک ،تدوین طرح آزمون بازرســی ،بازدید از محل تولید و نمونهگیری از محصول (و در صورت نیاز از مواد اولیه) ،انجام آزمونهای
طبق طرح آزمون بازرســی ،دریافت نظر داوران و کمیته تخصصی برای بررسی نتایج آزمونها و اعالم نظر فنی ،اعالم نتیجه نهایی به کریدور و ستاد
نانو و در صورت تأیید ،صدور گواهی تأییدیه مقیاس است .جدول  ،۲تعداد تأییدیههای صادرشده به محصوالت پذیرششده در سال  ۹۳را نشان میدهد.
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جدول  .۲تأییدیههای صادرشده در سال ۹۳
تأییدیه صادرشده در سال 93
نوع تأییدیه

تعداد

تأییدیه نانومقیاس

31

تأییدیه آزمایشی نانومقیاس

33

پذیرش طرح

50

تعداد کل محصوالت دارای تأییدیه تا پایان سال 93
جمع

114

نوع تأییدیه

تعداد

تأییدیه نانومقیاس

49

تأییدیه آزمایشی نانومقیاس

78

پذیرش طرح

59

جمع

186

با توجه به لزوم بازرسی مجدد محصوالت دارای تأییدیه ،در این سال تأییدیه نانومقیاس  11محصول و تأییدیه آزمایشی  24محصول
نیز تمدید شد.
ضمن ًا در ســال  ،93تأییدیه  31محصول (به دالیلی چون عدم تولید محصول ،غیرفعال شــدن شرکت ،عدم تجاری شدن محصول
پس از  3سال و )...لغو اعتبار شد.
ســتاد ویژه توسعه فناورینانو این امکان را فراهم کرده است که شــرکتهای نانویی با کسب تأییدیه نانومقیاس بتوانند از خدمات
تجاریسازی کریدور با یارانه الزم بهرهمند شوند.

 -2-18پرتال شناخت جایگاه محصوالت در چرخه عمر نوآوری

به منظور هدفمندســازی حمایتها و اعتبارات اختصاصیافته به فناوری ،مدلی تحت عنوان «شــناخت جایگاه محصوالت در چرخه
عمر نوآوری» ایجاد شده است تا به کمک آن بتوان ،هم بر مبنای اصول آکادمیک و هم مطابق با فضای واقعی صنعت و کسبوکار،
شناخت بهتری نسبت به شرکتها و محصوالت ایجاد کرد.
این مدل ،با طبقهبندی فناوری بر اســاس توانمندی ذاتی و شناســایی ظرفیتهای آن و تعریف نوع حمایتها متناســب با وضعیت
شرکت ،با معرفی معیارهای مطلوب منجر به راهبری نرم شرکت میشود .در این مدل ،کل چرخه نوآوری به  4عرصه :توسعه فناوری،
توسعه محصول ،راهاندازی خط تولید و توسعه بازار تقسیم میشود .پس از تکمیل مدل ،سرویسی در پرتال جهت اتوماسیون و تسهیل
شناخت جایگاه ایجاد شده است.
جدول  .3تعداد شرکتها و فناوران دارای صورت وضعیت در پرتال
تعداد شرکتها و فناوران

53

تعداد محصوالت تعیین جایگاهشده

111

 -3-18حمایت از مراکز رشد و شرکتهای فعال در این مراکز

ستاد ویژه توسعه فناورینانو به منظور تشکیل هستهها و شرکتهای دانشبنیان و استقرار آنها در مراکز رشد ،طرح حمایت از مراکز
رشد و شرکتهای مستقر در آن را از سال  1387آغاز کرده است .حمایتهای انجامشده در این طرح ،به صورت پرداخت مالی مستقیم،
اعطای گرنت استفاده از خدمات توسعه فناوری و همچنین ،بازدید و برگزاری جلسات با مدیران و رابطان مراکز رشد است.
جدول  .4حمایتهای ستاد نانو از مراکز رشد و شرکتهای مستقر در آن
عنوان

تعداد

حمایت از شرکتهای مرکز رشد

 23/5میلیون تومان بابت  10شرکت

بازدید و جلسات با مدیران و رابطان مراکز رشد

 12مورد

حمایت از کارکنان مرکز رشد
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در ســال  ،۱۳۹۳مراکز رشــد و پارکهــای علم و فناوری در نهمین جشــنواره فناورینانو به ارائه خدمات و فعالیتهای خــود پرداختند .در بخش
برترینهای فناورینانو نیز «مؤسسه خدمات فناوری تا بازار» ،مراکز رشد را ارزیابی و رتبهبندی کرد که نتایج این ارزیابی در جشنواره فناورینانو اعالم
و برگزیدگان تشویق شدند .در سال  ،۹۳با توجه به ارزیابی بر مبنای شاخص ارائهشده« ،مرکز رشد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران»« ،مرکز
رشــد واحدهای فناور شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان» و «مرکز رشد فناوری پلیمر» به عنوان مراکز رشد برتر برگزیده شدند .امتیازات کسبشده
این مراکز به شرح جدول  5است.
جدول  .5برترین مراکز رشد در نهمین جشنواره برترینهای فناورینانو
نام مرکز رشد

رتبه

امتیاز کل

مرکز رشد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

1

132/5

مرکز رشد واحدهای فناور شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

2

119/5

مرکز رشد فناوری پلیمر

3

82/5

 -4-18فراهمآوری اطالعات مورد نیاز برای ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتهای دانشبنیان

با توجه به تجربیات کریدور در زمینه تعیین جایگاه شرکتهای دانشبنیان ،ستاد ویژه توسعه فناورینانو به عنوان کارگزار کارگروه ارزیابی و تشخیص
صالحیت شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،مسؤولیت فراهمآوری اطالعات شرکتهای متقاضی ،برای ارائه در کمیته
این کارگروه را به کریدور واگذار کرده اســت .در همین راســتا ،در سال  ،93تعداد  70پرونده بررسی شد و پس از تکمیل اطالعات در کمیته کارگزاری
ستاد ویژه فناورینانو این کارگروه مطرح و در مورد آنها تصمیمگیری شد.
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19

شناسایی ،ایجاد و ارتقاء خدمات توسعه فناوری

شناسایی خدمات توسعه فناوری و به تبع آن ،گسترش
ارتباط با کارگزاران و نهادهای ارائهکننده خدمات و نظارت
بر کیفیت خدمات ارائهشــده ،از اهداف امــور کارگزاران
کریدور در ســال  93بوده اســت .بخش امور کارگزاران
کریدور با مطالعه خدمات توســعه فناوری و نیز با استناد
به نیازســنجی خدمــات در امور فناوران و شــرکتهای
دانشبنیــان ،مطابق با این نیازها ،کارگزارانی جدید ایجاد
و جــذب میکند .اولویت و رویکرد کریدور در ســال 93
نیازســنجی مســتمر ،نظارت بر کیفیت ،تسهیلگری در
دسترسی و ارتقای ســطح خدمات تجاریسازی و در پی
آن ،معرفــی محصوالت نانویی به بازارهــای بالقوه بوده
است .در سال  ،93برای دستیابی به این هدف ،چند استراتژی به کار گرفته شد که مهمترین آنها عبارتند از:
شناسایی و فعالسازی خدمات جدید در حوزه توسعه فناوری،
ارائه خدمات و توسعه کارگزاران خدمات توسعه فناوری.

 -1-19شناسایی و فعالسازی خدمات جدید در حوزه توسعه فناوری

در سال  ،93با شناسایی نیازهای شرکتهای دانشبنیانی که در طی سالهای گذشته با مجموعه در ارتباط بودند ،سعی شد تا خدمات
جدیدی تعریف شود و با تدوین آییننامههای جدید و بهروزرسانی برخی آییننامههای قبلی ،تا حد ممکن نیازهای خدماتی شرکتهای
تحت پوشش مدنظر قرار گیرد .خالصه این فعالیتها در جدول  ۶قابل مشاهده است.
جدول .6پروژههای مطالعاتی شناسایی نیازمندیهای شرکتهای دانشبنیان
عنوان شاخص

تعداد

فعالسازی خدمات فناوری جدید

5

تدوین و بهروزرسانی آییننامههای حمایتی و دستورالعملهای
کاری خدمات

4

توضیح

صدور ضمانتنامه
مشاوره تأمین مالی
مشاوره انتقال مالی بینالمللی
ارزیابی شرکتهای دانشبنیان
مطالعه فرصت ()Opportunity Study
تدوین آییننامه حمایت از آموزش فناوران و شرکتها
بهروزرسانی آییننامه حمایت از اخذ مجوز و استانداردها
بهروزرسانی آییننامه پیشخوانهای مشاوره
تدوین آییننامه حمایت از خدمت عارضهیابی
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 -2-19ارائه خدمات و توسعه کارگزاران خدمات توسعه فناوری

امور کارگزاران خدمات توســعه فناوری ،پس از نیازسنجی و استخراج شاخصهای خدمات توسعه فناوری در قالب پروژههای تعریفشده (جدول ،)6
بازه خدمات قابل ارائه به شرکتهای دانشبنیان را در هر حوزه با دو رویکرد تکمیل میکند:
تأمین اطالعات؛
تسهیل دسترسی ب ه خدمات.

 -1-2-19تأمین اطالعات

بســیاری از موانع در مســیر تجاریسازی ناشی از دسترسی نداشتن صاحبان فناوری به اطالعات شــفاف ،بهروز و کارآمد است؛ اطالعاتی در زمینه
شناســایی محیط کســبوکار و الزامات آن ،شناسایی سازمانها و نهادهای فعال و سازوکارهای اجرایی آن وغیره .کریدور با استفاده از چندین ابزار این
نیازها را برطرف میکند:
خدمات آموزشی

به منظور آموزش و توانمندســازی شرکتها ،فناوران و کارگزاران جهت افزایش میزان موفقیت آنها در فضای کسبوکار ،از ابتدای سال  93تالشی
نظاممند برای طراحی یک مدل آموزشــی مناســب برای این گروه مخاطبان انجام شد و پس انجام نیازسنجی آموزشی ،نهایت ًا سه دوره آموزشی در این
سال برگزار شد که آمار آن در جدول  7آمده است.
جدول  .7دورههای آموزشی برگزارشده در سال 93
عنوان شاخص

تعداد

دورههای آموزشی

3

عنوان دوره آموزشی

مدیریت مالی برای مدیران
آشنایی با مالکیت فکری و جستجوی پتنت
آشنایی با تسهیالت لیزینگ صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکتهای دانشبنیان
تعداد کل شرکتهای آموزشدیده

50

میزان کل نفرساعت آموزشدیده

280

خدمات مشاورهای

در ادامه رویکرد ارائه خدمات مشاورهای به شرکتها و فناوران در سالهای گذشته (راهاندازی پیشخوانهای مشاورهای) ،در سال  93این ظرفیت با
ایجاد  3پیشخوان جدید توسعه یافت (جدول .)8
جدول  .8راهاندازی پیشخوان مشاوره جدید در سال 93
عنوان شاخص

تعداد

راهاندازی پیشخوان مشاوره جدید

3

توضیح

مشاوره مراکز رشد

مشاوره تأمین مالی
مشاوره انتقال مالی بینالملل
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تهیه بانکهای اطالعاتی و گزارشهای کاربردی

در سال  ،93برای تأمین اطالعات مورد نیاز فناوران و شرکتها و نیز جمعآوری اطالعات مورد نیاز جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات،
تعدادی بانک اطالعاتی جدید و گزارش کاربردی (در قالب گزارش رصد بازار) تهیه و در صورت لزوم منتشر شد .در جدول  9فهرست
این گزارشها و بانکهای اطالعاتی ارائه شده است.
جدول  .9بانکهای اطالعاتی ایجادشده در سال 93
عنوان شاخص

تعداد

بانکهای اطالعاتی ایجاد شده

8

توضیح

بانک اطالعات مدرسان دورههای آموزشی برنامه آموزشی شرکتها
بانک اطالعات NBهای فعال در ایران برای صدور نشان CE

بانک فرمت قراردادهای خدماتی جهت همکاری با کارگزاران و مشاوران
راهاندازی سایت E-Nano Market

تهیه گزارش بررسی بازار نانونقره در ایران
تهیه گزارش بررسی بازار نانورس در ایران
تهیه گزارش بررسی بازار مواد آبگریز در ایران
تهیه بانک اطالعاتی عوامل توزیع و فروش محصوالت فناورینانو در استان تهران

 -2-2-19تسهیل دسترسی به خدمات

با توجه بــه ماهیت و تنوع نیازهای شــرکتهای
دانشبنیان ،پاســخگویی به تمامی این نیازها صرف ًا
از طریق تأمین اطالعات امکانپذیر نیســت؛ این امر
نیازمند فرآیندی اســت که در آن ،ویژگی خاص هر
شــرکت در نظر گرفته شــود .یکی از مهمترین ابعاد
رسالت کریدور در مسیر تجاریسازی فناوری ،امکان
دسترســی ساده صاحبان فناوری به خدمات مورد نیاز
است؛ بدین معنی که کریدور به عنوان یک تسهیلگر
عمل کند و فرآیندی را که در آن ،شرکت دانشبنیان
از کارگزار خدمات توســعه فنــاوری خدمت دریافت
میکند ،تسهیل کند.
شناسایی و جذب کارگزار

در راستای توسعه کارگزاران ،از مجموع  42کارگزار ارزیابیشده در این سال 24 ،کارگزار جدید جذب شدند .همچنین 4 ،مشاور جدید
نیز در حوزههای مالکیت فکری ،تأمین اجتماعی ،بازرگانی و آموزش در این ســال همکاری خود را با مجموعه آغاز کردند .جدول ،10
کارگزارانی را که در سال  93شناسایی و جذب شدهاند ،نشان میدهد.
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جدول .10تعداد کارگزاران و مشاوران جدید در سال 93
نوع خدمت

کارگزاران جدید

ردیف

نام ایستگاه

بررسی مقیاس مواد و محصوالت

شرکت توسعه نانوفناوری آوید

نظارت و بازرسی محصوالت تأییدشده

شرکت راصد توسعه فناوریهای پیشرفته (ایجادی)

1

راستیآزمایی فناوری

شرکت صنعتپژوهان کوشای سپاهان

2

ثبت اختراع

جستجوی پتنت

3

انتقال فناوری

انتقال فناوری به صنعت

4

ضمانت فناوری

ضمانت فناوری

5

طرح کسبوکار

طرح کسبوکار

شرکت زیستفناوری صدرای طبیعت

مشاوره و پیادهسازی استاندارد سیستم

شرکت رشد عوامل بهرهوری (کاوش)

6

استاندارد و مجوز

7

تسهیالت

تسهیالت مالی (لیزینگ ،خرید تضمینی،
سرمایه در گردش ،ضمانتنامه ،وصول
مطالبات ،یارانه تسهیالت ،قرضالحسنه،
ترهین سهام ،یارانه قیمت محصوالت)

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

8

بازاریابی

بازاریابی

گروه مشاور بازاریابی و توسعه کسبوکار نور

خدمات مالی و حسابداری

شرکت پشتیبان امین نقش جهان

9

حقوقی

مشاوره حقوقی

شرکت مشاورین کسبوکار فناوری امین ایرانیان (مکفا)

مشاوره گمرک و ترخیص کاال

شرکت حامی تجارت ایرانیان

10

آموزش

شرکت شبکه رشد فناوری (شرف)
شرکت فناوران سختآرا
مهندسی سطح سوین پالسما
شرکت آریا پلیمر پیشگام
شرکت مدیریت فناوری یکتا دانش مفید (ویکیآیدیا)
صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
صندوق توسعه فناوری ایرانیان

شرکت آراد نوین انرژی آریا
مشاوره و اخذ استاندارد و مجوز محصول

شرکت ایرانیان گواه دانشپژوه
شرکت رابین سنجش ایرانیان

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی
آموزش

شرکت مشاورین انفورماتیک بینا
شرکت پیشران صنعت تهران (فعالشده در حوزه جدید)
شرکت کاریز اعتماد رایانه مهر (فعالشده در حوزه جدید)
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ارائه خدمات

مهمترین ابزار تســهیل دسترســی به خدمات ،عالوه بر آییننامههای تدوینشــده برای شناســایی ،جذب و ارزیابی کارگزار و نیز
آییننامههای حمایتی کریدور از هزینههای خدمات ،حضور در قراردادهای ارائه خدمات بین شــرکت متقاضی و کارگزار اســت .در این
راســتا ،کریدور ضمن حفظ حقوق دو طرف در توافق ،تا پایان ارائه خدمت بر فرآیند آن نظارت و موانع را برطرف میکند .این فرآیند
بهاصطالح «ارجاع خدمات» خوانده میشــود؛ بر این اساس ،عملکرد کریدور در تسهیل دسترسی به خدمات در سال  ،93در دو بخش
خدمات کارگزاری و خدمات مشاورهای به شرح جدول  11است.
جدول .11خدمات کارگزاری ارائهشده در سال 93
عنوان خدمت

تعداد ارجاع خدمات

عنوان ایستگاه

اخذ نشان  CEاروپا

4

اخذ نشان ISO 9001

3

مجوز کمیته نانو وزارت بهداشت

4

ارزیابی طرح کسبوکار

9

گزارش توجیهی

2

ضمانت فناوری

ضمانتنامه

5

ثبت اختراع

ثبت عالمت تجاری

4

رصد بازار

رصد بازار

4

رصد فناوری

رصد فناوری

6

کارگزاران

9

شرکتها

18

طراحی صنعتی

2

عارضهیابی

1

حسابداری

16

بازاریابی

3

طراحی و پشتیبانی از سایت اینترنتی

2

طراحی و تهیه اقالم تبلیغاتی

2

مشاوره مدیریت ،حقوقی ،مالیاتی ،بیمه تأمین اجتماعی و...

24

استاندارد و مجوز

طرح کسبوکار

تسهیالت

مشاوره تولید
حقوقی

بازاریابی

پیشخوان مشاوره

در زمینه کمک به تأمین محل استقرار شرکتها و حتی کارگزاران در سال  ،93مؤسسه در دو مرکز سولههای سازمان پژوهشهای
علمی و صنعتی ایران برای شرکتهای تولیدی و مرکز رشد دانشگاه الزهرا برای شرکتهای خدماتی (کارگزاران توسعه فناوری) ،اقدام
به تعامل و تسهیلگری برای استقرار شرکتها کرده است .جدول  12خالصه این حمایتها را نشان میدهد.
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جدول  .12حمایت از استقرار شرکتها

تعداد کارگزاران استقراریافته در مرکز رشد دانشگاه الزهرا

12

تعداد شرکتهای جدید استقراریافته در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

4

کریدور عالوه بر حمایت مالی از حضور شــرکت در نمایشگاههای بینالمللی تخصصی نانو (که در بخش گزارش بینالملل ستاد به آن پرداخته شده
اســت) ،از حضور شرکتهای نانو در نمایشــگاههای تخصصی حوزه فعالیت خود نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حمایت مالی میکند .جدول 13
خالصه این عملکرد را نشان میدهد.
جدول  .13حمایت از حضور در نمایشگاهها

تعداد شرکت حمایتشده برای نمایشگاههای داخلی

تعداد شرکت حمایتشده برای نمایشگاههای خارجی

28
15

111

برنامه هفتم

ارتقاء صنایع با بهکارگیری فناورینانو و
گسترش بازار نانو

ینانو
ورود صنایع موجود کشور به حوزة فناور 
توسعة توانمندی ساخت و تجاریسازی تجهیزات
نآالت فناورینانو در داخل کشور
آزمایشگاهی و ماشی 
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 114گزارش عملکرد اجرای سند راهبرد آینده در سال 1393

سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

20

ورود صنایع موجود کشور به حوزة فناورینانو

 -1-20ایجاد تقاضا برای ورود صنایع موجود کشور به حوزه نانو

هدف این برنامه آشــنا کردن شــرکتها و فعاالن کسبوکار کشور با کاربردهای فناورینانو و ترغیب آنها برای ورود به این عرصه از فناوری است.
در این راستا ،کارگروه صنعت و بازار برنامههای مختلفی را اجرا کرده است که برخی از آنها عبارتند از:

 -1-1-20شناسایی نیاز صنایع مختلف و رفع نیاز آنها با بهکارگیری فناورینانو

یکی از راههای مؤثر ارتباط با صنایع و شناســایی نیاز آنها ،شــرکت در نمایشگاههای تخصصی و مذاکره با صنایع مختلف حاضر در این نمایشگاهها
است .بر این اساس ،کارگروه صنعت و بازار ،در سال  ،93در نمایشگاههای مختلفی حضور یافت که فهرست آنها در جدول  1آمده است.

جدول .1فهرست نمایشگاههای تخصصی که کارگروه صنعت و بازار در سال  1393در آنها حضور یافت
نام نمایشگاه

حوزه
صنعتی

نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز،
پاالیش و پتروشیمی
اردیبهشت 93
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران

نفت و
صنایع
وابسته

بیستویکمین نمایشگاه بینالمللی صنایع
کشاورزی ،مواد غذایی ،ماشینآالت و
صنایع وابسته
خرداد 93
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران

شرکتهای فناور نانویی
حاضر در نمایشگاه

پالسما فناور امین ،پیامآوران
نانوفناوری ،فردانگر ،یارنیکان
صالح ،نانوفناوران خاور،
مهندسی تجهیزات پیشرفته
آدیکو به نمایندگی شرکتهای
تجهیزاتساز ،فناوران نانومقیاس،
شرکت بهران فیلتر

فناوران خاور ،بسپار پیشرفته
کشاورزی
شریف ،پیامآوران نانوفناوری
و
فردانگر ،زیستپژوهان خاورمیانه،
بستهبندی
مهندسی نانوفناوری زیستی

محصوالت ارائهشده
دستگاه PACVD

دستگاه نانوکاویتاسیون

دستگاه الیهنشانی ARC

نانوفیلترهای صنعتی

دستگاههای  ،GCxGCالتراسونیک و BET

فیلترهای هوای صنعتی

دستگاه فیلتراسیون صنعتی
بستهبندیهای نانوکامپوزیتی
دستگاه نانوکاویتاسیون
دستگاه جاذب اتیلن
نانوسموم
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نام نمایشگاه

حوزه
صنعتی

شرکتهای فناور نانویی
حاضر در نمایشگاه

چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت
ساختمان
مرداد 93
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران

صنعت
ساختمان

شرکت بسپارسازان ایرانیان،
مبتکران پاکفن ،نیلیفامری،
بهدیس سامان امین ،رنگ ترک
تزیینی آسیا ،گروه صنعتی وحید

نهمین نمایشگاه بینالمللی ایران پالست
مهر 93
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران

صنعت
کامپوزیت
و پلیمر

آریا پلیمر پیشگام ،بسپار پیشرفته
شریف ،پارسا پلیمر شریف ،گروه
صنعتی لوله وحید

بیستمین نمایشگاه بینالمللی ماشینآالت،
مواد اولیه ،منسوجات خانگی ،ماشینهای
گلدوزی و محصوالت نساجی
آبان 93
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران

نساجی

تهران زرنخ ،شرکت یارنیکان
صالح

دهمین نمایشگاه آب و تأسیسات آب و فاضالب
آبان 93
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران

آب

پیامآوران فناوری فردانگر (،)PNF
آبرویشرسوبمهسار

نهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات ،لوازم و
مجموعههای خودرو
آذر 93
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران

خودرو

فناوران سختآرا ،آریاپلیمر
پیشگام

نمایشگاه دستاوردهای فناورینانوی
جمهوری اسالمی ایران در کشور عراق
بهمن 93
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی بغداد

تمامی
حوزههای
صنعتی

آریا پلیمر پیشگام ،پیامآوران
نانوفناوری فردانگر ،بهران فیلتر،
صنایع رنگ ریف ،اکسیرنانوسینا

محصوالت ارائهشده

کفپوش اپوکسی

مواد ضدآب و لک برای نمای ساختمان

رنگ خودتمیزشونده

بتن فوقسبک سازهای
رنگ ترک پورقاضیان

لوله بیصدا

لوله و اتصاالت UPVC

کیسههای پالستیکی مواد غذایی با ماندگاری باال
نانوافزودنی و نانوکامپاند UPVC

مستربچهای نانوکامپوزیتی

دســتگاه نیمهصنعتی پالســمای فشار اتمسفری
برای صنایع نساجی
محصوالت ضدآب و لک نانویی

نانوپوششهای سخت و مقاوم برای قطعات مقاوم
به سایش برای قطعات ماشینآالت نساجی
دستگاه نانوکویتاسیون برای تصفیه آب

دستگاه تصفیه پسابهای صنعتی و آبهای آلوده
به روش نانو غشایی

قطعات ،لوازم و مجموعههای خودرو

ابزارها و قطعات صنعتی دارای نانوپوششهای سخت
محصوالت نانوکامپوزیتی UPVC

دستگاه نانوکویتاسیون

فیلترهای هوای نیروگاهی
رنگ ترافیکی نانو

محصوالت دارویی نانویی

تجهیزات  ،GCآسیاب سیارهای گلولهای
دستگاه پوششدهی اسپاترینگ

میکروسکوپ STM

دستگاه آنالیز جداسازی  RNAاز DNA
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 -2-20شناسایی فناوریهای نانویی دارای تقاضای باالی صنعتی

انتخاب فناوریهای دارای تقاضای باال بر اســاس معیارهای مختلفی انجام میپذیرد که از جمله آنها ،میزان تقاضای دریافتشــده در نمایشگاهها و
مختلف تعیینشده در کارگروه صنعت
میزان پژوهشهای صورتگرفته در بخشهای تحقیق و توسعه صنعتی است .این فناوریها ،بر اساس حوزههای
ِ
و بازار ،به شرح زیر هستند:
جدول .2فناوریهای نانویی دارای تقاضای باالی صنعتی
حوزه فعالیت

نفت ،گاز ،پتروشیمی

ساختمان

پلیمر و کامپوزیت

فناوریها

شیرینسازی گاز طبیعی ،تصفیه پسابهای صنایع نفتی و گازی
گوگردزدایی از ترکیبات سنگین نفتی مانند مازوت
کاهش مصرف سوخت
پوششهای سخت به منظور افزایش کارایی و عمر قطعات مصرفی در صنعت نفت
فناوری الکتروریسی برای تولید فیلترهای هوای نیروگاهی
انواع رنگ ،بهویژه رنگ عایق حرارت و رنگ خودتمیزشونده
آسفالت تصفیهکننده هوا ،آسفالت خودتمیزشونده و آسفالت مقاوم به نمک
مواد و مصالح عایق صوت ،مواد ضد آب و لک ،برای پوششها و شیرآالت ساختمانی
مواد نانویی ،مواد و مصالح خودتمیزشونده برای شهرهای صنعتی و در معرض غبار
بهبود خواص مکانیکی قطعات کامپوزیتی ،شامل بهبود استحکام ،ضربهپذیری و مقاومت در برابر خش
سبکسازی و بهبود خاصیت استحکام به وزن در قطعات کامپوزیتی
کندسوزی یا ضدحریقسازی پلیمر و کامپوزیتها
افزایش مقاومت به خوردگی در پوششهای پلیمری
کامپوزیتی در معرض تابش نور خورشید
بهبود مقاومت به اشعه فرابنفش قطعات
ِ
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حوزه فعالیت

فناوریها

نساجی

پوشش ضد آب و لک :پوشاک ،منسوجات خانگی شامل روکش مبلمان ،فرش ،پرده
منسوجات ضدمیکروبی :جوراب ،زیرپوش ،منسوجات بیمارستانی وغیره
منسوجات دیرسوز :روتختی ،پارچه مبلمان ،پرده ،فرش ،منسوجات نظامی ،پوشاک نظامی
اصالح سطحی با پالسما :عملیات اصالح سطحی منسوجات و الیاف ،بخش تکمیل نساجی شامل رنگرزی ،آهارزنی
پارچههای خنکشونده ،به ویژه برای چادر مشکی بانوان
کاهش مصرف آب در فرآیندهای تکمیلی با استفاده از روشهایی نانویی جایگزین
حل معضالت پساب فرایندهای رنگرزی ،کاربرد فناورینانو برای بهینهسازی فرایند تولید چرم
توسعه محصوالت نانولیفی ،با بهکارگیری فرایند الکتروریسی

کشاورزی و بستهبندی

بســتهبندی غذایی ضدباکتری ،افزایش نفوذناپذیری بســتهبندیهای پلیمری مواد غذایی نسبت به گازهای فاسدکننده،
بهویژه اکسیژن
بهبود فرآیند استریلسازی و افزایش ماندگاری مواد غذایی
بهبود عملکرد کودهای شیمیایی

آب و محیطزیست

حذف فلزات سنگین از آب آشامیدنی ،حذف نیترات از آب آشامیدنی ،شیرینسازی آبهای شور و لبشور
تصفیه پساب صنعتی
کاهش عوارض جانبی داروهای ضدسرطان و شیمیدرمانی ،کاهش دوز مصرفی داروهای گرانقیمت
تولید سامانههای دارورسانی هدفمند ،افزایش دقت حسگرهای تشخیص بیماری

بهداشت و سالمت

توسعه کاربرد تجهیزات نانویی در فرآیندهای تولیدی در حوزه سالمت ،بهبود کارآیی دستگاههای آنالیز مانند MRI
افزایش قدرت جذب اشعه  UVدر کرمهای ضدآفتاب

ایجاد روکشهای ضدباکتری و خودتمیزشونده و افزایش استحکام روکشها در ابزارهای جراحی

 -3-20برنامه طرحهای نوآورانه فناورینانو به منظور جذب سرمایهگذار

 -1-3-20دومین دوره برگزاری برنامه طرحهای نوآورانه فناورینانو

ســتاد ویژه توســعه فناورینانو برای حمایت از
تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی ،مسابقه ساخت
نمونــه اولیه ( )Prototypeرا در میان دانشــجویان،
اســتادان ،فناوران و شــرکتهای دانشبنیان حوزه
فناورینانــو ،در قالب «برنامه طرحهــای نوآورانه
فناورینانو» اجرا کرده اســت .به ایــن منظور ،در
ششــمین و هفتمین جشــنواره فناورینانو ،بخش
ویژهای به نمایش طرحهای برگزیده این مســابقه
اختصاص یافت .برنامه طرحهای نوآورانه فناورینانو
ایــن فرصت را به محققان و شــرکتهای کوچک
میدهد تا بتوانند محصوالت نوآورانه خود را در معرض دید عالقهمندان ،بازدیدکنندگان و بهویژه ،ســرمایهگذاران عالقهمند قرار دهند
و از فرصتهای ســرمایهگذاری ایشان بهرهمند شوند .از جمله حمایتها و تسهیالتی که ستاد ویژه توسعه فناورینانو برای این برنامه
در نظر گرفته است ،اعطای اعتبار توسعه محصول به شرکتکنندگان برگزیده است.
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سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

فعالیتهای انجامشده در دومین دوره برنامه

اطالعرسانی به شرکتها ،دانشگاهها و مراکز رشد،
دریافت طرحها از متقاضیان (تعداد کل طرحهای دریافتی 240 :طرح)،
تشکیل کمیته داوری و ارزیابی طرحها در دو مرحله اولیه و نهایی ( 22طرح مجوز حضور در جشنواره نانو را دریافت کردند)،
برگزاری دوره توانافزایی با حضور برگزیدگان نهایی برنامه ( 44نفر نماینده  22طرح برگزیده).
دوره توانافزایی به مدت  3روز برای فناوران و شرکتهای پذیرفتهشده در مرحله داوری برگزار شد .از اهداف این دوره میتوان به آموزش کاربردی
شرکتکنندگان توسط کارشناسان و بهرهمندی از مشاوران زبده در حوزههای مختلف تجاریسازی اشاره کرد .در این دوره ،آموزش مطالب در قالب
کارگاههایی با این موضوعات انجام شــد :معرفی حوزه فناورینانو ،مالکیت فکری ،مدل کسبوکار ،ارائه طرح کسبوکار ،تجارب شرکتهای موفق
و ناموفق ،فضای سرمایهگذاری در حوزه نانو و چگونگی نمایش و ارائه محصوالت.
ارائه و معرفی طرحها به سرمایهگذاران و پیگیری درخواستها تا حصول نتایج.
اســامی  22طرح ارائه شــده در هفتمین جشنواره فناورینانو در جدول  3آورده شده است .برای بسیاری از طرحهای ارائهشده در جشنواره نانو ،برای
جذب سرمایهگذار مذاکره در حال انجام است.
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جدول .۳طرحهای برگزیده برای حضور در هفتمین جشنواره نانو
ردیف

ارائهدهنده طرح

عنوان کامل طرح

1

آقای دکتر محمد
عبداالحد

نانوبیوسنسور الکتریکی CNT& SiNW - ECIS
برای کاربردهای تشخیصی در سرطان و مونیتورینگ
فعالیتهای سلولی

2

خانم دکتر ناهید سرلک

تثبیتکننده نانوذرات اسمیم کپسولهشده بر روی نانولوله
کربنی برای بافتهای بیولوژیکی

3

شرکت نانو مبنا ایرانیان

ساخت نانوسنسورکیت 25کاناله و دستگاه  LSPRبرای
تشخیص زودهنگام بیومارکرهای سرطانی

4

شرکت نانونوین پلیمر

فیلم نانوفیبر سلولز-سنتز باکتری

5

آقای سیدعلی جوهری

فیلتر نانوذرات نقره به منظور پیشگیری و کنترل
بیماریهای آبزیان پرورشی

6

دکتر شمسالدین
مهاجرزاده

تفنگ الکترونی گسیل میدانی برای استفاده در
میکروسکوپهای الکترونی روبشی گسیل میدانی
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ردیف

ارائهدهنده طرح

عنوان کامل طرح

7

شرکت فناوری
تجهیزات نانوآزما

ساخت فیلتر تمایلی با استفاده از نانوالیاف حاصل از
الکتروریسی

8

شرکت زیست سپر
انسانی شیوا

طراحی و ساخت نانوداربستهای دوبعدی-سهبعدی
زیستی برای استفاده در سوختگیهای درجه دو عمقی و
درجه سه و زخمهای دیابتیک

9

خانم نسترن ریاحی

ساخت نانو پودر  ZnOمورد مصرف در برقگیرهای
اکسیدروی و ساخت نمونه قرص

10

آقای سروش
داوودیزاده

نانو بایو ساید (ضد میکروب)

11

شرکت زیست ابزار
پژوهان

کیت و دستگاه خودکار استخراج و تشخیص مولکولهای
زیستی و شیمیایی

12

شرکت نانو دارو پژوهان
پردیس

تولید صنعتی نانوذرات آلبومین باندشده به داروی
ضدسرطان پاکلی تاکسل

عکس
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ردیف

ارائهدهنده طرح

عنوان کامل طرح

13

خانم دکتر الناز تمجیدی

داربست استخوانی

14

خانم دکتر
زهرا طالبپور

ساخت و ارزیابی کارایی ستونهای یکپارچه کروماتوگرافی
مایع با کارایی باال

15

پیشگامان فناوری آسیا

نانورنگ آنتیاستاتیک لوتوس

16

آقای مصطفی گلشکن

اسید سولفوریک جامد مغناطیسی با ابعاد نانومتری

17

آقای آرمین صمیمی

دستگاه ساخت غشای نانوفیلتراسیون NF

18

آقای مسلم دارابپور

سنسور هیدروژن

19

آقای دکتر سعید بازگیر

دستگاه تصفیه پساب صنعتی با کاربرد سوپر جاذب
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ردیف

ارائهدهنده طرح

عنوان کامل طرح

20

آقای دکتر حسن رهنما

مجموعه کیتهای نانومغناطیسی استخراج  DNAژنومی
از انواع بافتها بر پایه بیولوژیکی

21

آقای دکتر
حمید مهدوی

ساخت فیلمهای یکتوسان /کالژن /پلی وینیل الکل/
نانوذرات خاک ُرس به عنوان زخمپوش

22

آقای حسن کرمی

نانوکودهای ارگانیک

عکس

 -4-20برگزاری نشستها و کارگاههای تخصصی

 -1-4-20نشستهای تخصصی فناورینانو در صنعت نفت و انرژی

اســتفاده از فناورینانو در صنعت نفت روزبهروز در حال گسترش است و به یک مزیت اقتصادی برای شرکتهای پیشرو درصنعت نفت تبدیل شده
است .پتنتهای متعدد شرکتهای بزرگ نفتی در این حوزه ،شاهد این مدعاست که فناورینانو یک فناوری انتزاعی نیست و کام ً
ال کاربردی است.
بر این اســاس ،ستاد توسعه فناورینانو برای آشنایی شرکتهای نفتی با کاربردهای این فناوری در صنعت خود و دستاوردهای فناوران این حوزه در
صنعت نفت ،اقدام به برگزاری کارگاههای متعددی با اهداف زیر کرده است:
معرفی فناورینانو ،کاربردهای آن و شرکتهای بزرگ نفتی استفادهکننده از این فناوری؛
معرفی محصوالت و فناوریهای توسعهدادهشده در کشور؛
معرفی برنامههای حمایتی ستاد نانو از صنایع؛
هماندیشی و بررسی چالشها و روشهای ورود این فناوریها به صنایع موجود نفتی.
در سال  93این کارگاهها برای مراکز زیر اجرا شد:
نشست تخصصی کاربرد فیلترهای هوای صنعتی ،در صنایع نفت ،گاز و نیروگاهی تبریز

در این نشســت ،از مدیران و فعاالن عرصه نیروگاهی و نفتی در اســتان آذربایجان شرقی و اســتانهای مجاور دعوت به عمل آمد .مدعوین شامل
مدیران نیروگاه سهند ،ارومیه ،پتروشیمی تبریز ،پاالیشگاه تبریز ،خطوط لوله انتقال فشار منطقه  8سراسری و ...بودند.
در این برنامه ،کارگزار ستاد در حوزه نانوالیاف و مدیران شرکت بهرانفیلتر توضیحاتی در مورد فناورینانوالیاف و کاربردهای آن در فیلترهای هوای
نیروگاهی ،مزایای فیلترهای کالس  F9و نتایج استفاده از این فیلترها در نیروگاههای ایران و جهان ارائه کردند .در این نشست ،رویکرد ستاد در حمایت
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از صنایع بزرگ برای صنایع نیروگاهی ،پاالیشی و پتروشیمی حاضر در این برنامه ،تشریح شد.
نشست تخصصی کاربرد فناورینانو در صنایع مرتبط با شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران

در این نشســت که با همکاری مدیریت بازرگانی شــرکت ملی پاالیش و پخش با حضور تمامی پاالیشگاهها ،شرکت خطوط لوله و
مخابرات و شــرکت ملی پخش برگزار شد ،فناورینانو و دستاوردهای فناوران نانو در کشور و برنامه حمایت از شرکتهای بزرگ برای
شــرکتکنندگان تشریح شد .سپس ،کاربردهای فناورینانو در صنعت نفت و شرکتهای بزرگ نفتی جهان که از این فناوری استفاده
میکنند برای مدیران پاالیشگاهها توضیح داده شد که مورد استقبال قرار گرفت .در بخش دوم کارگاه ،آقایان مهندس فقیهی و فروندی
(از مدیــران بهرانفیلتر) در زمینه کاربردهای فنــاورینانوالیاف در فیلترهای هوای نیروگاهی و صنعتی و مزیتهای فیلترهای کالس
 F9توضیحاتی ارائه کردند .عالوه بر این ،نحوه همکاری با ستاد توسعه فناورینانو برای مدیران پاالیشگاهها بیان و مقرر شد از طریق
کمیته مشــترک ستاد نانو و شــرکت ملی پاالیش و پخش ،برنامه همکاری با سایر پاالیشگاهها و شرکتهای زیر مجموعه پیگیری و
اجرا شود.
در ادامه ،شــرکتکنندگان از کارخانه تولید فیلتر شــرکت بهرانفیلتر در مشهد بازدید کردند .در این بخش ،از مراحل مختلف ساخت
فیلترهای معمولی و کارخانه ویژه تولید نانوفیلتر و بخشهای بازرسی فنی بازدید شد.
نشست تخصصی کاربرد فناورینانو در صنعت پتروشیمی

در این نشست ،کاربردهای عمومی فناورینانو و کاربردهای مختص به صنعت نفت برای کارکنان پتروشیمی تبریز ارائه شد و سپس،
کارگزار ستاد نانو در حوزه پلیمر و کامپوزیت در زمینه کاربردهای فناورینانو در صنایع پتروشیمی ،شامل ایجاد گریدهای جدید و کاربرد
آنها در صنایع مختلف ،توضیحاتی ارائه کرد.
کارگاه تخصصی معرفی فناورینانو در صنایع نفت محمودآباد

در این کارگاه که برای مدیران مرکز آموزش وزارت نفت در محمودآباد برگزار شد ،فناورینانو و کاربردهای آن در صنایع نفت و گاز
و دستاوردهای فناوران این حوزه و همچنین ،فعالیت شرکتهای بزرگ نفتی جهان در این حوزه که بر مبنای پتنتهای این شرکتها
به دست آمده بود ،ارائه شد.
کارگاه تخصصی کاربردهای فناورینانو در پاالیشگاه آبادان

این کارگاه به درخواست پاالیشگاه آبادان و پیرو برگزاری نشست تخصصی برای صنایع پاالیشگاهی در این مجتمع پاالیشی برگزار
شد؛ در ابتدای این کارگاه ،دستاوردها و کاربردهای فناورینانو در صنایع نفت که شرکتهای معتبر نفتی جهان از آنها استفاده کردهاند،
تشریح شد و فناوریهای موردنیاز پاالیشگاه که در ایران توسعه داده شده است ،ارائه شد.
کارگاه تخصصی فیلترهای هوای نانو در شرکت خطوط لوله و مخابرات

در ایــن کارگاه نیز که بــا محوریت کاربرد فیلترهای هوای صنعتــی با گرید  F9صورت گرفت ،کارگزار ســتاد در بخش نانوالیاف
توضیحاتی را در ارتباط با خواص و کاربردهای این نوع فیلتر ارائه کرد.

 -2-4-20نشستهای تخصصی کاربرد فناوری نانو در صنعت کامپوزیت و پلیمر

نشست تخصصی «دستاوردها و راهکارهای اجرایی کاربرد فناورینانو در صنعت کامپوزیت و پلیمر کشور»

دومین نشست تخصصی «کاربرد فناورینانو در صنعت کامپوزیت و پلیمر» ،روز  4شهریورماه  ،1393در محل ستاد فناورینانو و با
حضور  27نفر از مدیران و کارشناسان  23شرکت صنعتی با اهداف زیر برگزار شد:
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معرفی برنامههای حمایتی ستاد نانو از صنایع فعال در حوزه کامپوزیت و پلیمر،
معرفی طرحهای موفق انجامشده در صنعت به فعاالن این حوزه،
شناسایی تقاضاها و ارائه راهحل برای رفع مشکالت این حوزه با استفاده از فناورینانو،
ترویج فناورینانو به منظور رسوخ این فناوری به شرکتهای فعال در صنعت کامپوزیت و پلیمر،
تهیه بانک اطالعاتی از شرکتهای عالقهمند به فناورینانو در این حوزه.
از مهمترین نکات مطرحشده در این نشست ،معرفی پروفیل نانویی درب و پنجره از جنس  UPVCشرکت دنیای پروفیل غرب بود که به دلیل بهبود
قابل توجه خواص مکانیکی همراه با کاهش قیمت تمامشده ،با استقبال حضار همراه شد.
ی-تبریز
نشست تخصصی «کاربرد فناورینانو در صنعت کامپوزیت و پلیمر» در استان آذربایجان شرق 

نشســت تخصصی «کاربرد فناورینانو در صنعت کامپوزیت و پلیمر» ،روز 13
شــهریورماه  ،1393در محل مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز و با حضور  26نفر از
مدیران و کارشناسان  11شرکت صنعتی با اهداف زیر برگزار شد:
معرفی برنامههای حمایتی ستاد نانو از صنایع فعال در حوزه کامپوزیت و پلیمر،
معرفی طرحهای موفق انجامشده در صنعت به فعاالن این حوزه،
شناســایی تقاضاها و ارائه راه حل برای رفع مشکالت این حوزه با استفاده از
فناورینانو،
ترویج فناورینانو به منظور رسوخ این فناوری به شرکتهای فعال در صنعت
کامپوزیت و پلیمر،
تهیه بانک اطالعاتی از شرکتهای عالقهمند به فناورینانو در این حوزه.

 -3-4-20نشستهای تخصصی کاربرد فناوری نانو در صنعت نانوپوشش

نشســت تخصصی «نانوپوششهای سخت :راهکاری مؤثر در مواجهه با پدیده سایش ،فرسایش و خوردگی در صنعت» در استان
آذربایجان شرقی-تبریز

نشست تخصصی «نانوپوششهای سخت :راهکاری مؤثر در مواجهه با پدیده سایش ،فرسایش و خوردگی در صنعت» ،روز  12شهریورماه  ،1393در
محل مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز با حضور  85نفر از مدیران و کارشناسان  49شرکت صنعتی با اهداف زیر برگزار شد:
معرفی برنامههای حمایتی ستاد نانو از صنایع،
رسوخ فناوری نانوپوشش در صنایع استان،
معرفی کاربردهای صنعتی نانوپوششها به صنایع مرتبط،
معرفی شرکتهای تجهیزاتساز داخلی و توانمندیهای ملی.
همچنین ،در این نشست مشــکالت و چالشهای موجود در صنعت در ارتباط
با پوشــشهای ســخت ،مورد بحث و بررســی قرار گرفت و در زمینه همکاری
شرکتهای ســازنده تجهیزات و صنایع ،توافقاتی برای بررسی و رفع مشکالت،
صورت گرفت.
در ادامه بازدیدهایی از شــرکتهای اشباع فوالد ،خدمات صنعتی تراکتورسازی
تبریز ،گروه صنعتی امیرنیا ،شرکت ایدم ،شرکت چرخشگر ،شرکت مکاترونیکگستر
تبریز و شرکت بهاب تبریز به عمل آمد .تاکنون حدود  21شرکت صنعتی ،نمونهها
و قطعات خود را جهت پوششدهی به فناور مربوطه ارسال کردهاند.
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کارگاه تخصصی «نانوپوششهای سخت و مقاوم»

کارگاه تخصصی «کاربرد نانوپوشــشهای ســخت و مقاوم در صنعت» ،روز  26مرداد  ،1393در محل ستاد فناورینانو با حضور 30
نفر از مدیران و کارشناسان  20شرکت صنعتی با اهداف زیر برگزار شد:
معرفی برنامههای حمایتی ستاد نانو از صنایع؛
اهمیت نانوپوشش و تقسیمبندی آنها بر اساس خواص نهایی؛
طبقهبندی نانوپوششها بر اساس فناوریهای ایجاد الیه نازک؛
آشنایی با انواع روشهای رسوبگذاری از فاز بخار ،مانند  PVDو PACVD؛
آشنایی با انواع روشهای سختکاری سطحی؛
آشنایی با خواص منحصربهفرد پوششهای نانوساختار سخت و مقاوم؛
ارائه کاربردهای صنعتی پوششهای سخت و مثالهای تجاریشده آن در خارج از کشور؛
معرفی شرکتهای تجهیزاتساز داخلی و توانمندیهای ملی.

همچنین در این نشســت ،مشــکالت و چالشهای موجود در صنعت که مرتبط با پوششهای سخت است مورد بحث و بررسی قرار
گرفت و در زمینه همکاری با شرکتهای سازنده تجهیزات و صنایع ،توافقاتی برای بررسی و رفع مشکالت ،صورت گرفت.
در ادامه ،از کارگاه الیهنشانی شرکت الماسهساز بازدید شد و بازدیدکنندگان با نحوه کار و پوششهای ایجادشده توسط دستگاههای
الیهنشانی شیمیایی بخار و الیهنشانی فیزیکی بخار این شرکت جهت پوششدهی ابزارها و الماسههای آن شرکت ،آشنا شدند.
نشست تخصصی «معرفی فرصتهای صنعتی و تجاری نانوپوشش در ایران»

نشســت تخصصی «معرفی فرصتهای صنعتی و تجاری نانوپوشــش در ایران» ،روز  20بهمن  ،1393در محل ستاد فناورینانو با
حضور  53نفر از مدیران و کارشناسان  16شرکت صنعتی ،از جمله شرکت نیرومحرکه ،شرکت قالبهای صنعتی سایپا ،سازمان صنایع
هوایی ،شــرکت مگاموتور و  12نفر از اســتادان دانشگاههای تهران ،امیرکبیر ،تربیت مدرس ،صنعتی اصفهان ،مالک اشتر و پژوهشگاه
مواد و انرژی و همچنین ،برخی دیگر از شــرکتهای دانشبنیان و
فناور با اهداف زیر برگزار شد:
معرفی برنامههای حمایتی ستاد نانو از صنایع،
افتتاح مرکز توسعه نانوپوشش و معرفی خدمات آن،
معرفی فرصتهای صنعتی و تجاری نانوپوشش در ایران،
معرفــی شــرکتهای تجهیزاتســاز و ارائهدهنــده خدمات
الیهنشانی داخلی،
هماندیشــی و بررســی چالشهــا و مشــکالت پیش روی
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صنعتیسازی نانوپوششها در ایران.
در ادامه ،از نمایشگاه داخلی ستاد نانو و بخش نانوپوششها بازدید شد و همچنین ،از تجهیزات صنعتی شرکتهای یارنیکان صالح و فناوران سختآرا،
در محل کارگاه این شرکتها ،بازدید به عمل آمد.
نشست تخصصی «معرفی فرصتهای صنعتی و تجاری نانوپوششها» در استان قزوین

نشســت تخصصی «فرصتهای صنعتی و تجاری نانوپوشــشها در ایران» ،با
همکاری اســتانداری و ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان قزوین ،روز 10
اســفندماه  ،93در محل سالن کنفرانس سازمان صنعت ،معدن و تجارت برگزار شد.
در این نشست 42 ،نفر از مدیران شرکتهای صنعتی استان از  18شرکت صنعتی از
جمله نیرومحرکه ،صنایع هفت الماس ،سپهر الکتریک ،کاشی پارس ،رینگ خودرو
پارس ،البرز یدک ،بالین تک ،ایران دوچرخ ،صنایع شهید شفیع زاده وغیره به همراه
فناوران و مدیران شــرکتهای فناور حضور داشــتند و در حضور مدیران ســازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان ،مباحث زیر مورد بحث و بررسی قرارگرفت:
معرفی حمایتهای ویژه ستاد نانو از صنایع در زمینه بهکارگیری فناورینانوپوششها؛
معرفی شرکتهای سازنده تجهیزات صنعتی الیهنشانی و ارائهدهندگان خدمات در حوزه مهندسی سطح؛
معرفی کاربردهای صنعتی ،خواص و فناوری تولید نانوپوششها؛
معرفی و بررسی فرصتهای صنعتی و تجاری نانوپوششها در کشور؛
معرفی مرکز توسعه نانوپوشش و خدمات آن؛
معرفی پروژههای موفق صنعتی؛
هماندیشی مشکالت و چالشهای احتمالی پیش روی صنعتیسازی نانوپوششها در کشور.
از نتایج این نشســت ،میتوان به ارســال نمونههای صنعتی از شرکتهای متقاضی جهت انجام پوشش و بررسی خواص عملکردی نانوپوششهای
ایجادشده در این صنایع اشاره کرد .برخی شرکتهای حاضر در نشست مایل به راهاندازی خط تولید الیهنشانی در خطوط تولید شرکت خود و استفاده
مداوم از خدمات پوششدهی بودند که این موضوع در حال پیگیری است.
کارگاه تخصصی «معرفی فرصتهای صنعتی و تجاری نانوپوششها» در گروه صنعتی مپنا

نشست تخصصی «معرفی فرصتهای صنعتی و تجاری نانوپوششها» ،به درخواست گروه صنعتی مپنا (شرکتهای توگا و پرتو) ،روز  12اسفندماه
 ،93در محل این شــرکتها و با حضور بیش از  25نفر از مدیران و کارشناســان بخشهای فنی و مهندسی ،تحقیق و توسعه و پوششدهی برگزار شد.
خالصه موارد مطرحشده در این نشست به شرح زیر است:
معرفــی حمایتهای ویژه ســتاد نانو از صنایع در زمینــه بهکارگیری فناوری
نانوپوششها؛
معرفی شــرکتهای ســازنده تجهیزات صنعتی الیهنشــانی و ارائهدهندگان
خدمات در حوزه مهندسی سطح؛
معرفی کاربردهای صنعتی ،خواص و فناوری تولید نانوپوششها؛
معرفــی و بررســی فرصتهای صنعتــی و تجاری نانوپوشــشها در صنایع
نیروگاهی و انرژی؛
معرفی مرکز توسعه نانوپوشش و خدمات آن؛
بررسی چالشها و معضالت صنعتیسازی فناورینانوپوشش در صنایع نیروگاهی و انرژی.
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 -4-4-20نشســت تخصصــی «آینــده توســعه فناورینانو در صنعت نســاجی» در اســتان
آذربایجانشرقی-تبریز
سمینار تخصصی «آینده توسعه فناورینانو در صنعت نساجی» با
حضور مدیران و کارشناسان ستاد ،فعاالن صنایع نساجی ،چرم و مبل
تبریز برگزار شد .در این نشست که با همکاری استانداری آذربایجان
شرقی برگزار شد ،ضمن معرفی ستاد و کارگروههای آن ،کاربردهای
فناورینانو در صنایع نســاجی به صنعتگران ارائه شد .از شرکتهای
حاضر در این نشســت ،میتوان به شــرکتهای شمس اسکو ،چرم
امینی  ،110چرمافروزکار تبریز ،چرمسازی صدرا ،حفاظ برزنت تبریز،
ن بافت تبریز ،ســاوین بافت،
اطلــس نخ ،اطلس پود ،قماش ،حوله ت 
ماهوت باف ،ســتاره طالئی تبریز اشاره کرد .همچنین ،با همکاری انجمن چرم تبریز ،بازدیدی از کارخانه چرم شاهگلی تبریز انجام شد و
چالشهای موجود در صنعت چرم در مورد ارزیابی قرار گرفت .محورهای زیر از اهم برنامههای برگزار شده در این سمینار است:
معرفی ستاد و برنامههای کارگروه صنعتوبازار برای تجاریسازی فناورینانو،
معرفی فناورینانو و کاربردهای آن در صنایع نساجی و چرم،
معرفی فناوری پالسما و کاربردهای آن در صنایع نساجی،
هماندیشی با صاحبان صنایع برای بهکارگیری فناورینانو در صنایع نساجی.

در حاشــیه این نشست ،از دستگاه پالسمای فشار اتمسفری ،ساخت شرکت یارنیکان صالح ،رونمایی و ابعاد مختلف بهکارگیری این
فناوری برای حاضران تشــریح شد .این دســتگاه برای اولین بار در کشور در مقیاس نیمهصنعتی ساخته شده است و به عنوان فناوری
اصالح ســطح ،کاربردهای متنوعی برای ایجاد خصوصیات مختلف در فرایندها مقدماتی ،رنگرزی و تکمیل در صنایع نســاجی خواهد
داشت؛ ضمن اینکه با کاهش مصرف آب و انرژی و در نتیجه ،کاهش ایجاد پساب ،به عنوان فناوری سبز نیز قابل اتکاست.

توساز
 -5-4-20نشستهای تخصصی کاربرد فناوری نانو در صنعت ساخ 
اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مصالح ساختمانی استاندارد

در تاریخ  5بهمنماه  ،1393اولین همایش ملی و نمایشــگاه تخصصی مصالح ســاختمانی اســتاندارد در محل ســالن بینالمللی
همایشهای رازی ،توسط سازمان نظام مهندسی تهران و با حضور بیش از  300نفر از مهندسان و مدیران شرکتها و نظام مهندسیها
و رییس شورای مرکزی نظام مهندسی کل کشور ،برگزار شد .هدف اصلی برگزاری همایش ،بیان ضرورت و اهمیت استفاده از مصالح
ساختمانی استاندارد در صنعت ساخت وساز بود.
محورهای همایش عبارت بودند از :نقش مصالح ساختمانی استاندارد در احداث ساختمان استاندارد ،نقش خدمات مهندسی در استفاده
از مصالح استاندارد و احداث ساختمان استاندارد و نقش استاندارد در ایمنی و کاهش حوادث .به دعوت مدیریت سازمان نظام مهندسی
تهران ،کارگروه صنعت و بازار ،در این همایش به معرفی ستاد و محصوالت نانویی در حوزه ساختوساز پرداخت.
سمینار آموزشی کاربرد فناورینانو در صنعت بتن

این سمینار در تاریخ  30مهرماه  ،1393در محل مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی و با حضور بیش از  60نفر از فعاالن حوزه
عمران با موضوعات و محورهای زیر برگزار شد:
کاربرد فناورینانو در بتن و تأثیر پوششهای نانومتری در دوام بتن (پوششهای ضدخوردگی ،ضدآب ،ضدخش ،خودتمیزشونده وغیره)،
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بررسی خواص فیزیکی ،شیمیایی و مکانیکی بتنهای مخلوطشده با نانوذرات اکسید فلزی،
ساخت نانوسوسپانسیون پایدار  TiO2و بررسی کاربرد آن در مالت یا بتن،
افزایش فعالیت شیمیایی مواد سیمانی با استفاده از روشهای فناورینانو،
مکانیسمهای عملکردی نانومواد سیلیسی در مشتقات مواد پایه سیمانی.
این سمینار را مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی و با مشارکت کارگروه صنعتوبازار ستاد فناورینانو برگزار کرد.

 -5-20حمایت از بهکارگیری فناورینانو در حوزههای صنعتی منتخب

کارگروه صنعت و بازار ،با هدف ایجاد رویکرد تقاضا در صنعت ،بهکارگیری فناورینانو در حوزههای بزرگ صنعتی و ایجاد بازار اقتصاد نانو در کشور،
فعالیتهای خود را تعریف و اجرا میکند .مراحل اجرایی در این زمینه ،از قبیل توجیه فنی و اقتصادی ،طراحی فرآیندهای تولید و تدوین برنامه توسعه
بازار ،در حال پیگیری است.

 -1-5-20طرح ورود فناورینانو در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی

نفت و گاز ،به عنوان مهمترین منبع تأمینکننده انرژی ،همواره از اهمیت
فراوانی نزد کشورهای بزرگ و سرمایهگذاران بینالمللی برخوردار بوده است؛
از بدو معرفی فناورینانو ،شــرکتهای بینالمللی نفتی تالش کردهاند برای
پیشــرو ماندن در عرصه رقابت ،از مزایای این فناوری استفاده کنند؛ میزان
پتنتهای ثبتشده بینالمللی در این زمینه گویای این مطلب است.
فهرست فعالیتهای ستاد در حوزه صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی در سال 93
به شرح ذیل است:
تشــکیل کمیته مشترک با شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ایران ،برای بررســی مشکالت موجود در صنایع پاالیشی و رفع آنها با
استفاده از فناورینانو و عرضه محصوالت بر پایه این فناوری به پاالیشگاهها
و شرکتهای زیرمجموعه،
همکاری با شرکتهای فعال در حوزه نفت و انرژی و تأمین گزارشها و مطالب علمی -تحلیلی آنها،
برگزاری نشستهای تخصصی با واحدهای پتروشیمی و پاالیشگاهها برای معرفی دستاوردهای فناورینانو در حوزه نفت و انرژی.
جدول .۴وضعیت طرحهای تجاریسازی فناورینانو در حوزه نفت و انرژی
نام پروژه

حوزه صنعتی

فناور

وضعیت

توضیحات

تولید سوخت امولسیونی ()Emulsified fuel
برای نیروگاهها

نیروگاهها

شرکت پیامآوران
نانوفناوری فردانگر

تولید آزمایشگاهی

آماده عقد قرارداد برای افزایش مقیاس

دستیابی به دانش فنی تولید نوارهای
نانوکامپوزیتی تعمیر خطوط لوله انتقال نفت و گاز

نفت و گاز

شرکت آریا پلیمر
پیشگام

تولید آزمایشگاهی

آمادگی جهت انتقال فناوری برای تولید صنعتی

فیلترهای هوای نیروگاهی

نفت و گاز

بهران فیلتر

تولید صنعتی

توسط بعضی نیروگاهها و شرکتهای نفتی و
گازی خریداری شده و یا در حال تست است.

پوششهای سخت

نفت و گاز

شرکت سختآرا و
سوین پالسما

تولید صنعتی

در حال تست بعضی پوششها بر روی شیرآالت و
سیت و گیت
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 -2-5-20طرح ورود فناورینانو به صنعت ساختمان

فعالیتهای اصلی این بخش شامل این موارد است:
فعالیتهای ترویجــی و ترویج صنعتی ،مانند حضور
در نمایشــگاههای تخصصی و تولید گزارشهای کوتاه
صنعتی؛
تشکیل کمیته مشترک با مرکز تحقیقات راه ،مسکن
و شهرسازی ،با محوریت همکاری در زمینههای:
اضافه کردن مبحث جدیــد در زمینه نانو به مباحث
مقررات ملی ساختمان،
تدوین اســتاندارد و همکاری در زمینه اخذ گواهینامه
فنی و نظریه فنی برای محصوالت نانویی؛
همکاری در پروژه استفاده از  TiO2برای کاهش آلودگی هوا و ایجاد خاصیت خودتمیزشوندگی روی سطوح؛
ایجاد آیتمهای محصوالت نانو در فهرست بها ،با همکاری سازمان امور نظام فنی کشور؛
ایجاد و تدوین اســتانداردهای محصوالت مبتنی بر نانو در حوزه ساختوســاز ،با همکاری مرکز تحقیقات ســاختمان و سازمان
استاندارد ملی ایران؛
افزودن مطالب مرتبط با فناورینانو به مبحث  18مقررات ملی ساختمان (عایقبندی و تنظیم صدا) با همکاری گروه صنعتی وحید
و در مبحث  19مقررات ملی ساختمان (صرفهجویی در مصرف انرژی) با همکاری گروه صنعتی شیشه کاوه.
جدول .۵وضعیت طرحهای تجاریسازی فناورینانو در صنعت ساختمان
نام پروژه

حوزه صنعتی

فناور

وضعیت

توضیحات

پروژه بتن سبکسازهای مبتنی بر
فناورینانو

ساختمان

شرکت تعاونی بهدیس سامان
امین (طرح مهندسی وندیداد)

تولید نیمهصنعتی

در حال توسعه فناوری

 -3-5-20طرح ورود فناورینانو به صنعت پلیمر و کامپوزیت
فعالیتهای اصلی این بخش شامل این موارد است:
فعالیتهای ترویجی ،شامل حضور در نمایشگاههای
تخصصی و رصد تقاضاهای بازار و صنعت؛
ارائــه اطالعــات و گزارشهای معتبر و پیشــنهاد
راهکارهای مناسب برای رفع مشکالت و موانع موجود
در صنعت کامپوزیت و پلیمر ،با استفاده از فناورینانو؛
شناســایی موانع و مشــکالت صنعتــی موجود در
شــرکتهای متقاضی و تعریف طرحهــای تحقیق و
توسعهای مشترک با متقاضیان صنعتی برای رفع موانع
موجود؛
شناســایی فناوران توانمند برای انجــام پروژههای
مرتبط با حوزه صنعت پلیمر و کامپوزیت بر اساس نیازهای صنعتی موجود.
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جدول .۶وضعیت طرحهای تجاریسازی فناورینانو در صنعت پلیمر و کامپوزیت
نام پروژه

حوزه صنعتی

فناور

وضعیت

بهبود خواص مکانیکی در لوله و اتصاالت UPVC

لوله و اتصاالت
فاضالبی
ساختمانی

شرکت آریا پلیمر پیشگام

تولید صنعتی و تأییدیه نانومقیاس برای نانوافزودنی
 UPVCدریافت شده است

بهکارگیری نانوآلومینا در مواد نسوز کورههای
فوالدسازی برای افزایش شوکپذیری و استحکام

فوالدسازی و
نسوز

شخصیت حقیقی

تولید نمونه اولیه محصول در مقیاس نیمهصنعتی
فروش دانش فنی ایجادشده به شرکتهای متقاضی

توسعه دانش فنی تولید نانوکامپوزیتهای نانورس-
پلی استر

پلیمر و کامپوزیت

شخصیت حقیقی

در حال انجام فرآیند تحقیق و توسعه

بهبود خواص مکانیکی پروفیلهای UPVC
پنجرههای ساختمانی با استفاده از فناورینانو

پروفیلهای
ساختمانی

شرکت آریا پلیمر پیشگام

ارزیابی مطالعات فنی و اقتصادی رنگهای دریایی
بر پایه فناورینانو

دریایی

شخصیت حقیقی

در حال انجام فرآیند تحقیق و توسعه

ارزیابی مطالعات فنی و اقتصادی تایر خودرو بر پایه
فناورینانو

خودرو

شخصیت حقیقی

در حال انجام

بهبود خواص ضدخش داشبورد خودرو با استفاده از
فناورینانو

خودرو

شرکت آریا پلیمر پیشگام

در حال انجام فرآیند تحقیق و توسعه

تولید گرانول و مستربچ آنتیباکتریال برای تولید
قطعات نانوکامپوزیتی

لوازم خانگی

شرکت رامو آلیبرت

در حال انجام فرآیند تحقیق و توسعه

تولید لوله کامپوزیتی  GRPبر پایه فناورینانو

آب و فاضالب

شرکت ارکان لوله همدان

در حال انجام فرآیند تحقیق و توسعه

تولید صنعتی

اخذ تأییدیه نانومقیاس برای نانوافزودنی UPVC

 -4-5-20طرح ورود فناورینانو در صنعت نانومواد
فعالیتهای اصلی این بخش شامل این موارد است:
شناسایی نانومواد پایه و کاربردهای آن در صنعت،
تدوین آییننامه حمایتی از نانومواد قابل مصرف در صنعت،
حمایت از چند نوع نانوماده به منظور تولید و تجاریسازی آن.
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جدول .۷وضعیت طرحهای تجاریسازی فناورینانو در صنعت نانومواد
نام پروژه

حوزه صنعتی

فناور

وضعیت

تولید نانوسیلیس کلوییدی

سرامیک و ریختهگری

مهندسی پدیده شمس ایرانیان

تولید نیمهصنعتی

تولید آئروژل

ساختمان ،نفت و انرژی

واکنش صنعت پارت

تولید نیمهصنعتی

تولید نانوذرات خاک رس و کامپوزیت

صنایع رنگ ،پلیمر و کامپوزیت

شرکت تأمین نانوساختار آویژه

تولید نیمهصنعتی

تولید نانوآلومینا

نفت و انرژی

موسسه تحقیقاتی پرطاووس مشهد

تولید نیمهصنعتی

تولید نانوآلومینا

نفت و انرژی

شرکت نانو پارس اسپادانا

تولید صنعتی

 -5-5-20طرح ورود فناورینانو در حوزه کشاورزی و بستهبندی

با رشد روزافزون جمعیت دنیا و کاهش منابع غذایی،
فناورینانو میتواند نقش مهمی در تأمین بخشــی از
نیازهای غذایی جهان ایفا کند .فعالیتهای اصلی ستاد
در این حوزه شامل این موارد است:
فعالیتهــای ترویجــی ،شــامل حضــور در
نمایشــگاههای تخصصی و رصد تقاضاهای بازار و
صنعت؛
انجام طرحهای پایلوت و مشــترک با بخشهای
کشاورزی و بســتهبندی و پیگیری پروژهها (که در
جدول آمده است).

جدول .۸وضعیت طرحهای تجاریسازی فناورینانو در حوزه کشاورزی و بستهبندی
نام پروژه

حوزه صنعتی

فناور

وضعیت

پاستوریزاسیون شیر و آبمیوه به روش
نانوکویتاسیون

صنایع غذایی

شرکت پیامآوران نانوفناوری
فردانگر

تولید آزمایشگاهی
در حال آزمایش میزان کارایی و اصالح دستگاه

افزایش ماندگاری محصوالت غذایی
با استفاده از بستهبندی بر پایه
نانوکامپوزیتهای پلیمری

بستهبندی

شرکت بسپار پیشرفته شریف

تولید نیمهصنعتی
آزمونهای عملکردی را گذرانده و تأییدیه
نانومقیاس را اخذ کرده است

اکسیژنرسانی به استخر پرورش
ماهی

شیالت

شرکت پیامآوران نانوفناوری
فردانگر

تولید آزمایشگاهی
در حال آزمایش میزان کارایی و اصالح دستگاه

توسعه فناوری دستگاه پالسما سرد
برای استریل خشکبار و مواد غذایی

صنایع غذایی

دکتر قمی -دکتر هاشمی

تولید آزمایشگاهی
در حال آزمایش میزان کارایی و اصالح دستگاه
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 -6-5-20طرح ورود فناورینانو در حوزه آب و محیطزیست

یکــی از جدیترین بحرانهای پیش روی بشــر ،بحران زیســتمحیطی و
کمبود آب اســت .مهمترین فعالیتی که فناورینانو میتواند در این حوزه انجام
دهد ،حذف آالیندههایی همچون باکتریها ،ویروسها ،فلزات سنگین و نمک
از آب است .فعالیتهای اصلی ستاد در این حوزه شامل موارد زیر است:
فعالیتهای ترویجی ،شــامل حضور در نمایشــگاههای تخصصی و رصد
تقاضاهای بازار و صنعت؛
انجام طرحهای پایلوت و مشترک با شرکت آبفا و پیگیری طرحها (که در
جدول آمده است).

جدول .۹وضعیت طرحهای تجاریسازی فناورینانو در حوزه آب و محیط زیست
نام پروژه

حوزه صنعتی

فناور

توضیحات

دستگاه تصفیه پساب با استفاده از
سیستم نانوفیلتراسیون غشایی

صنایع تبدیلی
و غذایی

شرکت الکل و
خمیرمایه رازی

ساخت دو نمونه اولیه و نیمهصنعتی در حال آزمایش عملکرد

راهاندازی واحد تصفیه آرسنیک آب
به روش نانوکویتاسیون

آب و فاضالب

شرکت پیامآوران
نانوفناوری فردانگر

تکمیل و تحویل پایلوت در اردبیل
در حال توسعه و انجام بر روی تمامی چاههای شهر

راهاندازی واحد حذف نیترات از آب
آشامیدنی به روش نانوکویتاسیون

آب و فاضالب

شرکت پیامآوران
نانوفناوری فردانگر

در حال ساخت پایلوت

تجاریسازی فیلترهای هوای
نیروگاهی

نیروگاه

شرکت بهران فیلتر

تولید فیلترها در مقیاس صنعتی
در حال عقد قرارداد با شرکتهای وابسته صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی برای خرید فیلتر

 -7-5-20طرح ورود فناورینانو در حوزه بهداشت و سالمت
فعالیتهای اصلی ستاد در این حوزه شامل این موارد است:
فعالیتهای ترویجی و ترویج صنعتی،
انجام پروژههای توسعه فناوری مورد تقاضای صنعت،
توسعه کاربردهای تجهیزات نانویی در فرآیندهای تولیدی،
رصد فناوریهای مرتبط.

جدول .۱۰وضعیت طرحهای تجاریسازی فناورینانو در حوزه بهداشت و سالمت
نام پروژه

حوزه صنعتی

فناور

وضعیت

توضیحات

تولید داروی سینا
کورکومین

دارو

شرکت اکسیر
نانوسینا

تولید صنعتی

تأییدیه نانومقیاس و نیز سایر مجوزهای وزارت بهداشت دریافت شده است.

تولید داروی سینا
آمفولیش

دارو

شرکت اکسیر
نانوسینا

تولید
نیمهصنعتی

در حال دریافت تأییدیه نانومقیاس ،در حال طی مراحل الزم برای دریافت  GMPبرای
خط تولید این محصول؛ تاکنون یک بار نمونه در مقیاس نیمهصنعتی در این شرکت تولید
شده و در حال گذراندن آزمونهای کارآزمایی بالینی است.
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نام پروژه

حوزه صنعتی

فناور

وضعیت

توضیحات

تولید داروی پرپوفول

دارو

شرکت داروسازی
ابوریحان

تولید
نیمهصنعتی

تجهیزات تولید صنعتی خریداری و نصب شده است؛ تأییدیه
نانومقیاس آزمایشگاهی و موافقت اصولی از سازمان غذا
و دارو دریافت شده است .همچنین مجوز تولید اولین بچ
صنعتی نیز دریافت شده است.

توسعه دانش فنی استفاده
از روش کاویتاسیون در
فرآیندهای تولید در صنایع
آرایشی و بهداشت

آرایشی و
بهداشتی

گروه صنعتی
گلرنگ

شروع پروژه

تولید ماسک تنفسی نانویی

بهداشت
عمومی

شرکت فناوران
نانومقیاس

با ظرفیت تولید  20میلیون عدد در سال و با سرمایهگذاری
تولید صنعتی
سازمان هالل احمر ایران (سها) به بهرهبرداری رسیده است.

پاکلی تاکسل باندشده با
آلبومین

دارو

شرکت نانودارو
پژوهان پردیس

در حال انجام مطالعات بالینی و دریافت تأییدیههای سازمان
تولید
غذا و دارو
آزمایشگاهی

گرانول هیدروکسی آپاتیت
کربناتهشده نانوساختار

دارو

تولید
شرکت پردیس
پژوهش فناوران یزد آزمایشگاهی

دستگاه به گروه صنعتی گلرنگ تحویل داده شده تا در
بخش  R&Dیکی از شرکتهای زیرمجموعه مورد استفاده
قرار گیرد.

در حال انجام مطالعات بالینی

 -8-5-20طــرح ورود فناورینانــو در حوزه
نساجی

فعالیتهای اصلی ستاد در این حوزه شامل این موارد است:
نگارش برنامه عملیاتی توسعه فناورینانو در صنایع نساجی
و پوشاک،
شناسایی حوزههای کاربرد نانومواد در صنعت نساجی،
فعالیتهای ترویجی و ترویج صنعتی.
جدول .11وضعیت طرحهای تجاریسازی فناورینانو در حوزه نساجی
نام پروژه

حوزه صنعتی

فناور

وضعیت

تولید فرش ضد آب و لک

نساجی

شخصیت حقیقی

قرارداد با مرکز ملی فرش بسته شده و طرح در حال انجام است

تولید الیاف پلیاستر دیرسوز

نساجی

شخصیت حقیقی

این پروژه در مقیاس نیمهصنعتی در حال پیگیری است

تولید پارچه ضدآب و ضدمیکروبی
همزمان

نساجی

شخصیت حقیقی

طرح در حال انجام است

ساخت دستگاه پالسمای اتمسفری

نساجی

شرکت یارنیکان صالح

دستگاه در مرحله بهینهسازی قرار دارد
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 -9-5-20طرح ورود فناورینانو در حوزه نانوپوششها

فعالیتهای اصلی ستاد در این حوزه شامل این موارد است:
فعالیتهای ترویج در صنایع مرتبط با نانوپوششها؛
برگزاری نشستهای تخصصی در مراکز استانهای صنعتی؛
شناسایی صنایع و فناوران و ایجاد ارتباط مؤثر میان آنها به منظور صنعتیسازی
ی نانوپوشش؛
فناور 
شناسایی کاربردهای فناوری نانوپوشش در حوزههای مختلف صنعتی؛
فعال کــردن کارگزاران حقیقــی و حقوقی در حوزه انتقــال و تبادل فناوری
نانوپوشش به صنعت.

راهاندازی مرکز توسعه نانوپوشش ()www.Nanocoating.ir

با توجه به اهمیت باالی بهکارگیری فناوری نانوپوشش در صنایع کشور و همچنین ،وجود شرکتهای داخلی سازنده تجهیزات و ارائهدهنده خدمات
پوشــشدهی نانو ،کارگروه صنعت و بازار در طی ســال  ،93نشســتها و کارگاههای تخصصی را با موضوع کاربرد نانوپوششها در صنعت ،با حضور
صنعتگران و فناوران مرتبط با این حوزه برگزار کرده اســت؛ در پی این نشســتها ،در ماههای اخیر همکاریهای مشترکی بین صنایع و فناوران آغاز
شده و تعدادی از پروژههای صنعتی نیز به نتیجه مطلوب رسیده است؛ از این رو ،کارگروه صنعت و بازار اقدام به راهاندازی «مرکز توسعه نانوپوشش»،
به عنوان اولین پلتفرم فناورینانو در کشور ،کرده است؛ اهداف راهاندازی این مرکز عبارتند از:
آشناسازی صنایع با پتانسیلهای بالقوه و بالفعل فناوری نانوپوشش؛
ارائه خدمات فنی و مشاورهای به صنایع ،برای رفع چالشها و معضالت در حوزه مهندسی سطح؛
ی نانوپوشش در صنایع و شرکتها؛
رسوخ و بهکارگیری فناور 
کمک به توسعه فناوری نانوپوششها؛
کمک به فناوران و متخصصان برای عرضه فناوری نانوپوشش به صنعت؛
بازارسازی فناوری برای فناوران و متخصصان فناوری؛
افزایش بهرهوری صنایع با بهکارگیری فناوری.

در این زمینه ،حمایتهای مرکز شامل موارد زیر است:
ارائه مشاورهای تخصصی رایگان در حوزه نانوپوششها؛
حمایت بالعوض مالی برای امور مهندسی نانوپوشش؛
پرداخت تسهیالت مالی به صنایع برای خرید تجهیزات صنعتی پوششدهی ساخت داخل؛
کمک بالعوض مالی برای تحقیق و توسعه نانوپوشش.
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جدول .۱2وضعیت طرحهای تجاریسازی فناورینانو در حوزه نانوپوششها
نام پروژه

حوزه صنعتی

فناور

وضعیت

توضیحات

ایجاد خط تولید پوششدهی به روش

صنایع ابزار و
تزیینات

شرکت یارنیکان
صالح

انعقاد قرارداد

در حال ساخت دستگاه صنعتی به درخواست
شرکت نورمهرهدی

شرکت
ایجاد خط تولید پوششدهی به روش صنایع نوری و
تکوینپژوه مهام
شیشه
 ARCو Sputtering

انعقاد قرارداد

در حال ساخت دستگاه صنعتی به درخواست
شرکت سیماب نوران شیشه

ایجاد خط تولید پوششدهی به روش صنایع تزیینی شرکت یارنیکان
ARC-PVD
صالح
و بهداشتی

انعقاد قرارداد

در حال ساخت دستگاه صنعتی به درخواست
شرکت کولون

شرکت یارنیکان
صالح

انعقاد قرارداد

اتمام ساخت دستگاه صنعتی به درخواست شرکت
فناوران سختآرا

صنعتی الیهنشانی به روش ARC

صنایع
ابزارآالت

شرکت فناوران
سختآرا

انعقاد قرارداد

طرح انجام شده و به پایان رسیده است.
درخواستکننده طرح شرکت الماسهساز بوده است.

بهینهسازی پوششهای ایجادشده
توسط دستگاه صنعتی CVD

صنایع
ابزارآالت

شرکت فناوران
سختآرا

انعقاد قرارداد

طرح در حال انجام است.
درخواستکننده طرح شرکت الماسهساز بوده است.

ARC-PVD

صنایع ابزار،
ایجاد خط تولید پوششدهی به روش
تزیینات،
 ARCو Sputtering
قطعات و قالب
راهاندازی و بهینهسازی دستگاه

 -6-20اقدامات صورتگرفته توسط کارگزاران حوزههای صنعتی مختلف

ســتاد نانو ،با هدف ســرعت بخشیدن به توسعه و رســوخ فناوریهای نانویی در صنایع ،افراد و شرکتهای دارای سابقه در صنایع
مختلف را بهکار گرفته اســت تا ضمن برقراری ارتباط بهتر با فعاالن هر حوزه از صنعت ،نیازهای واقعی آنها را شناســایی کند .در این
زمینه ،در برخی از صنایع فعالیتها و اقدامهایی انجام شده که فهرست آنها در ادامه آورده شده است.
جدول .13اقدامات صورتگرفته توسط کارگزاران حوزههای صنعتی مختلف
نوع کارگزار

حوزه فعالیت

شرکت آریا پلیمر پیشگام
صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی

کشاورزی و بستهبندی

فعالیتها و خدمات

ترویج فناوری کامپوزیت و پلیمر در صنعت پتروشیمی

شخصیت حقیقی

شناســایی مشــکالت صنعت نفت و ارائه راهحلهایی که با فناورینانو
قابل اجرا است
ایجــاد کانالهــای ارتباطی بین فناوران و متقاضیــان صنعتی با هدف
تسریع در رفع مشکالت صنعتی با فناورینانو

پژوهشکده بیوتکنولوژی جهاد
کشاورزی

ایجاد تعامل مثبت با مجموعههای صنعتی و مدیران جهاد کشاورزی از
طریق برگزاری نشست ،جلسه و بازدید
تعریف پروژههای مشــترک با بخش کشاورزی و بستهبندی و پیگیری
پروژههای پاستوریزه کردن شــیر و مواد غذایی ،بستهبندیهای مقاوم به
نفوذ اکسیژن ،تصفیه پساب صنایع غذایی

 136گزارش عملکرد اجرای سند راهبرد آینده در سال 1393

سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

حوزه فعالیت

نوع کارگزار

نساجی

شخصیت حقیقی

ساخت و ساز

نانو مواد

نانوپوششها

فعالیتها و خدمات

ترویج فناورینانو در حوزه نساجی
حضور در نمایشگاههای تخصصی و دریافت تقاضاهای صنعتی
امکانسنجی بهکارگیری فناوری پالسما در صنعت نساجی

شرکت آریا پلیمر پیشگام

ترویج فناورینانو در حوزه پلیمر و کامپوزیت
حضور در نمایشگاههای تخصصی و دریافت تقاضاهای صنعتی
برگزاری نشستهای تخصصی در صنعت پلیمر و کامپوزیت در شهرهای
تهران ،تبریز و اراک

شخصیت حقیقی

پیگیری و برقراری ارتباط بین ستاد ،فناور و متقاضی (شرکت پایاپالست
ایرانیان) با هدف تسریع در روند انجام طرح تحقیق و توسعهای ،به منظور
بهبود کیفیت محصوالت تولید متقاضی

ژرفا پژوهان علوم نو

ترویج فناورینانو در صنعت ساخت و ساز
شناســایی تقاضاهای صنعتی و ارائه راه حل جهت رفع مشکالت موجود
در این صنعت با استفاده از فناورینانو
ثبت تقاضاهای صنعتی
همکاری در زمینه برگزاری همایشها و ســمینارهای تخصصی در این
حوزه

شخصیت حقیقی

شناسایی نیازهای صنعتی فناورینانو در حوزه مواد ضد آب و لک
تعامل با شرکتهای تولیدکننده ،فناور ،توزیعکننده و بازرگانی به منظور
توسعه کاربرد مواد ضد آب و لک در حوزههای مختلف صنعتی

شرکت فناوران سختآرا

ارائه راهحلهای فنی برای معضالت و مشــکالت صنعت نانوپوشش با
استفاده از فناوریهای موجود در این حوزه
توســعه دانش فنی نانوپوشــشها ،متناســب با درخواست شرکتهای
متقاضی
حضور در نمایشگاههای تخصصی و دریافت تقاضاهای صنعتی
برگزاری نشستهای تخصصی در صنایع مختلف با رویکرد بهکارگیری
پوششهای نانویی

شرکت مهندسی سطح سوین
پالسما

ارائه راهحلهای فنی برای معضالت و مشــکالت صنعت نانوپوشش با
استفاده از فناوریهای موجود در این حوزه
توســعه دانش فنی نانوپوشــشها متناســب با درخواست شرکتهای
متقاضی
ارائه خدمات الیهنشانی به روش ARC-PVD

شرکت بهاب تبریز

شناسایی تقاضاهای صنعتی موجود در استان آذربایجان شرقی در حوزه
نانوپوششها
جمعآوری تقاضاها و نمونههای صنعتی و ارســال بــرای انجام فرآیند
پوششدهی
ارزیابی و دریافت بازخورد از صنایع و انتقال به فناوران
بررســی خرید دستگاه صنعتی جهت ارائه خدمات به صورت مستقیم به
صنایع شمال غرب کشور
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 -7-20همکاری با صنایع و شرکتهای بزرگ صنعتی
 -1-7-20توسعه کاربرد فناورینانو در شرکتهای زیرمجموعه گروه مپنا
شــرکت «مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران» یا به اختصار «مپنا» ،به همراه  ۳۹شرکت
زیرمجموعه خود ،در زمینه توسعه و ساخت نیروگاههای حرارتی و همچنین اجرای پروژههای
نفت و گاز و ریلی فعالیت میکند .از آغاز تأسیس این شرکت در سال  ،۱۳۷۱گروه مپنا اجرای
نزدیک به  ۱۰۰پروژه به ارزش بیش از ۳۰میلیارد یورو را در کارنامه خود ثبت کرده است.
اقدامات صورتگرفته با شرکتهای زیرمجموعه مپنا

 .1انجام مذاکرات اولیه با مدیران و کارشناســان واحد تحقیق و توسعه شرکتهای پرتو و
توگا به منظور تبادل اطالعات؛
 .2بازدید از امکانات و تجهیزات خطوط تولید شرکتهای پرتو و توگا؛
 .3معرفی ستاد ویژه توسعه فناورینانو و فعالیتهای کارگروه صنعت و بازار به شرکتهای پرتو و توگا؛
 .4تشکیل کارگروه مشترک برای همکاری در زمینه تحلیل پتنت ،تعریف طرحهای تحقیق و توسعه و ...با شرکتهای پرتو و توگا؛
 .5انجام تحلیل پتنت در صنعت نیروگاهی کشور ،به درخواست شرکت پرتو ،به منظور شناسایی محورهای تحقیق و توسعه؛
 .6برگزاری «کارگاه معرفی فرصتهای صنعتی و تجاری نانوپوشش در حوزه نیروگاهی» توسط کارگزار ستاد برای مدیران و کارشناسان
بخش تحقیق و توسعه شرکتهای پرتو و توگا؛
 .7برگزاری کارگاه و نشست تخصصی مالکیت فکری و رصد فناوری (تحلیل پتنت) برای مدیران و کارشناسان شرکتهای پرتو و توگا؛
 .8دریافت قطعات ماشینکاری از شرکتهای پرتو و توگا ،به منظور ایجاد پوشش نانویی روی سطح آن توسط کارگزار ستاد؛

همچنین مذاکرات اولیه برای همکاری با برخی دیگر از شرکتهای زیرمجموعه گروه مپنا ،یعنی شرکت مهندسی و ساخت لوکوموتیو
مپنا ،شــرکت توربین ماشــین خاورمیانه ،شرکت مهندسی و پشتیبانی البرز توربین و شرکت ســاخت تجهیزات سپاهان ،به منظور ایجاد
زمینههای همکاری مشترک در حال انجام است.

 -2-7-20ایجاد شبکه فناورینانو در حوزه برق و انرژی با همکاری پژوهشگاه نیروی وزارت نیرو

شبکه فناورینانو در حوزه برق و انرژی ،با هدف تبادل اطالعات ،ایجاد ساختار مناسب برای گسترش علم و فناورینانو در صنعت برق
و انرژی ،در سال  1393و با همکاری مشترک ستاد ویژه توسعه فناورینانو و پژوهشگاه نیرو ایجاد شد.
در خالل برگزاری اولین همایش فناورینانو در صنعت برق و انرژی که در سال  1392در پژوهشگاه نیرو برگزار شد ،به پیشنهاد رییس
پژوهشگاه نیرو مبنی بر ایجاد ساختاری جهت گسترش علم و فناورینانو در صنعت برق و انرژی ،دو طرف (ستاد ویژه توسعه فناورینانو
و پژوهشگاه نیرو) پیشنویس طرحی را با عنوان شبکه فناورینانو در حوزه برق و انرژی آماده کردند و مقرر شد که این شبکه با مساعدت
این دو نهاد تشکیل شود.
اعضای پشنهادی شبکه عبارتند از:
 .1نمایندة ستاد ویژه توسعة فناورینانو،
 .2نماینده پژوهشگاه نیرو،
 .3نماینده وزارت نیرو یا شرکت توانیر،
 .4یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاهی به پیشنهاد ستاد ویژه توسعة فناورینانو،
 .5یک نفر از مدیران حوزه برق و انرژی به پیشنهاد پژوهشگاه نیرو.
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در ایجاد شبکه ،ماموریتهای زیر برای آن در نظر گرفته شده است:

 .1تسهیل ارتباط میان محققان و صنعتگران ،به منظور شناسایی و رفع نیازهای فناورانه متقاضیان صنعتی حوزه برق و انرژی با استفاده از فناوران نانو؛
 .2افزایش روند توسعه تحقیقات و پژوهشهای فناورینانو در حوزه برق و انرژی؛
 .3حمایت و تثبیت شرکتهای دانشبنیان در حوزه فناورینانو و شاغل در صنعت برق و انرژی.
در سال  ،1393با برپایی جلساتی مشترک به منظور اجرایی کردن برنامهها و حمایتهای شبکه ،کارگروههای تخصصی با مسؤولیتهای زیر تشکیل شد:
کارگروه سیاستگذاری و ارزیابی که اهم وظایف آن عبارت است از:
تهیه نقشه راه فناورینانو در صنعت برق و انرژی،
ارزیابی سایر کارگروهها،
تهیه گزارش عملکرد سالیانه؛
کارگروه ترویج که مسؤولیت ترویج فناورینانو را به شرح زیر داراست:
برگزاری نشست و همایشهای تخصصی فناورینانو،
راهاندازی و مدیریت پایگاه اینترنتی شبکه،
تهیه بانک اطالعاتی شامل فناوران داخلی و رصد تقاضاهای صنعتی؛
کارگروه رسوخ که در واقع مهمترین کارگروه شبکه است و اهم وظایف آن به این شرح است:
حمایت از الگوسازی (ساخت پایلوت)،
حمایت از انعقاد و پیگیری قراردادهای انتقال فناوری و رسوخ،
حمایت از اجرای برنامه توسعه بازار محصوالت فناورینانو در حوزه برق و انرژی،
حمایت از اخذ و احراز استانداردهای الزم،
حمایت از توسعه همکاریهای بینالمللی.
همچنین ،به منظور هماهنگی و ایجاد رویه واحد میان کارگروههای تخصصی ،دبیرخانه شبکه در محل پژوهشگاه نیرو ایجاد شده است.

 -3-7-20توسعه کاربرد فناورینانو در شرکتهای زیرمجموعه گروه گلرنگ

شرکت تولیدی ـ شیمیایی پاکشو در سال  1351بنیان نهاده شد .محصوالت اولیه شرکت پاکشو با برند گلرنگ و
با عنوان محصوالت شوینده و آرایشی بهداشتی گلرنگ ثبت شدند .در حال حاضر ،بیش از 10هزار نفر در این گروه
صنعتی اشتغال دارند و چشمانداز این گروه ،حضور 100هزار نفر همکار در آیندهای نهچنداندور است .گروه صنعتی
گلرنگ بیش از  50شرکت متنوع را شامل میشود.
جدول  .14اقدامات صورتگرفته با همکاری شرکتهای زیرمجموعه گروه گلرنگ
ردیف

عنوان پروژه

۲

سوپر جاذبها

۱

۳
4

شرکت مربوط در گروه

سطح پیشرفت

ماریناسان

انعقاد قرارداد تحقیق و توسعه با فناور

تولید حاملهای عطر و طعم

ماریناسان

عامل پوشش کامپوزیتی در لوازم آرایشی

آرین کیمیا تک

ایده تحقیقاتی

هلدینگ دارویی

ارزیابی خرید فناوری

داروی ضد سرطان لیپوزمی سیترابین ،با نام تجاری Depocyt

(داروی تزریقی)

تست محصول
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فناوری نانوکریستالیزاسیون داروهای مصرفی به منظور افزایش
کارایی داروها (دارای تأییدیه)

شرکت مربوط در گروه

سطح پیشرفت

ردیف

هلدینگ دارویی

ارزیابی اولیه

6

داروی گیاهی (دارای ماده مؤثر نانویی) برای ترمیم زخم

هلدینگ دارویی

ارزیابی اولیه

7

پد زخم نانوکامپوزیتی (بندآورنده خون و ترمیمکننده زخم)

هلدینگ دارویی

ارزیابی اولیه

8

نانوکامپوزیتهای دندانی (هیدروکسی آپاتیت و فلوئورو آپاتیت)-
مواد اولیه برای خمیردندان

هلدینگ دارویی

ارزیابی اولیه

9

مواد ضد لک و ضد آب (تولید سیالن و سیلوکسان و نانوذرات)

اکتیو /پاکشو

ارزیابی اولیه

10

پوششهای آنتیاستاتیک (مخصوص استفاده در سطوح کف)

اکتیو /پاکشو

ارزیابی اولیه

11

پوششهای خودتمیزشونده

اکتیو /پاکشو

تست محصول

12

بستهبندیهای زیستتخریبپذیر

پاکان پالستکار

ارزیابی اولیه

13

کاهش جذب روغن سرخکردنی در محصول سرخشده

گلبرگ بهاران

ارزیابی اولیه

14

حاملهای ویتامین و سایر افزودنیها برای مواد آرایشی و بهداشتی

آرین کیمیا تک

ارزیابی اولیه

15

پلنت تبدیل نفت سنگین به سبک

هلدینگ نفتی

ارزیابی اولیه

5

عنوان پروژه

 -8-20طراحی سامانه یکپارچه تبادل فناوری در زمینه فناورینانو

فناوریها و محصوالت جدید برای ورود به بازار همواره با مقاومتهایی روبرو بودهاند .این مقاومت ناشــی از مســائلی از قبیل ابهام
مصرفکنندگان نسبت به کارایی یا ایمنی محصوالت ،تسلط رقبا بر کانالهای بازار ،ناکافی بودن استانداردها و یا نیاز به استانداردهای
جدید اســت .دانشــگاهها و شرکتهای دانشبنیان برخاسته از آنها ،در اغلب موارد به دلیل کم تجربه بودن مدیران آنها در حوزه کسب
و کار ،قادر به غلبه بر این مقاومتها نیســتند و نمیتوانند مصرفکنندگان میانی و یا نهایی را نســبت به کارایی محصول خود متقاعد
کنند .این مســأله در مورد صنایع موجود که اغلب ،تولیدکننده محصوالت نهایی نیســتند بیشــتر است؛ چرا که برای این گونه صنایع،
عنوان فناوریهای پیشــرفته جذابیتی ایجاد نمیکند و آنها بیشتر به جنبههای عملکرد و اقتصادی فناوریهای جدید توجه میکنند .از
ســوی دیگر ،دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان با زبان صنعت آشــنایی کافی ندارند و روی جنبههایی از کار خود تأکید میکنند که
برای صنعت دارای جذابیت و اولویت نیست.
یکی از راهحلهای تجربهشــده در دنیا برای چنین مســائلی ،اســتفاده از «کارگزاران» و یا «واســطههای فناوری» برای معرفی
فناوریهای جدید به بازارهای موجود است.
بدین منظور طراحی و ایجاد ســامانه یکپارچه مدیریت تبادل فناوری و تهیه مدل مناســب برای ارتباط بین دارندگان متقاضیان و
واســطههای فناوری نانو درسال  93در دستور کار قرار گرفته است .گامهای اساسی در طراحی و ایجاد این سامانه را میتوان ،شناخت
عوامل فعال در فرآیند انتقال نتایج دســتاوردهای پژوهشــی (در قالب انتقال فناوری) به صنعت ،ارائه سازوکارهای تسهیل کننده برای
ارتباط و تعامل کارآمد بین عوامل فعال در فرآیند انتقال فناوری نانو از دارنده فناوری به صنایع کشور برشمرد.
تاکنون ،تجارب چند کشــور توســعهیافته و در حال توسعه در زمینه نهادها و سازوکارهای مورد اســتفاده برای انتقال دستاوردهای
پژوهشــی به صنعت مطالعه شده اســت .همچنین ،تجارب موفق داخلی در زمینه فناورینانو بررسی و مستندسازی شده است .طراحی
مدل مناسب برای ارتباط بیندارندگان و متقاضیان فناوری نیز در حال انجام است و پس از آن ،در حوزه فناورینانو به صورت پایلوت
اجرا میشود .پس از دریافت بازخوردهای عملیاتی از اجرای پایلوت ،طراحی اولیه سامانه یکپارچه مدیریت تبادل فناوری ،اصالح خواهد
شد.
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توسعه توانمنـدی ساخت و تجاریسـازی تجهیزات آزمایشگاهی و ماشینآالت

فناورینانو در داخل کشور

ستاد ویژه توسعه فناورینانو ،از سال  ،1387حمایت از ساخت تجهیزات فناورینانو توسط سازندگان داخلی را در دستور کار خود قرار داده است .وجود
محدودیت در دسترســی به تجهیزات پیشرفته و مسأله تحریم کشور ،باعث ایجاد انگیزهای
قوی در زمینه طراحی و ساخت این تجهیزات شده است.
از مزایای مهم ساخت تجهیزات پیشرفته در داخل کشور میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
کاهش آسیبپذیری توسعه فناوریهای پیشرفته،
توانایی توسعه فناوری به سطح صنعتی،
کاهش قابل توجه قیمت تجهیزات،
حل معضل خدمات پس از فروش در زمینه تعمیر و نگهداری تجهیزات،
سرریز دانش فنی تولیدشده به سایر حوزههای فناوری.

 -1-21سازوکارهای حمایت از ساخت تجهیزات آزمایشگاهی و ماشینآالت

در ســال  ،1387با حمایت از ساخت و نمونهســازی دستگاه میکروسکوپ تونلی روبشی یا نانوسکوپ ،تجربه موفقی در زمینه ایجاد و توسعه دانش
ســاخت تجهیزات پیشــرفته مرتبط با فناورینانو در داخل کشور به دست آمد که در نهایت ،به شــکلگیری برنامه جامع و هدفمند حمایت از ساخت
تجهیزات و ماشــینآالت منجر شــد .برنامه حمایتی ستاد نانو ،از ســال  1387تا کنون ،به صورت مستمر در حال تکمیل است و رفتهرفته از تجهیزات
آزمایشگاهی به ماشینآالت توسعه یافته است.
در این برنامه ،اصلیترین ســازوکار حمایتی پیشخرید تجهیزات و ماشــینآالت فناورینانو است .در این ســازوکار ،پس از بررسی و امکانسنجی
طرحهای پیشــنهادی شــرکتها و فناوران ،با توجه به عواملی همچون بازار ،سطح فناوری و قیمت محصول ،تعدادی از آنها به سفارش و هزینه ستاد
نانو ســاخته و خریداری میشــود .پس از آن ،تجهیزات خریداریشده در اختیار مراکز و مجموعههای مرتبط قرار میگیرد و از این طریق ،مرجعی برای
مشتریان و متقاضیان آتی آن محصول فراهم میشود .بنابراین ،همزمان با تقویت شرکتهای سازنده از طریق پیشخرید ،با اهدای تجهیزات به مراکز
گوناگون ،به توسعه بازار سازندگان نیز کمک میشود.
واگذاری تجهیزات

قرارداد پیشخرید

بررسی امکانسنجی

ارزیابی اولیه

مجموعه حمایتهای صورتگرفته در این برنامه شامل این موارد است:
 .1پیشخرید تجهیزات و ماشــینآالت مرتبط با فناورینانو ،با هدف حمایت از شــکلگیری شرکتهای سازنده تجهیزات و ماشینآالت صنعتی و
اهدای تجهیزات خریداریشده به دانشگاهها و مراکز گوناگون ،با هدف توسعه بازار و کمک به ایجاد مراجع استفاده از تجهیزات؛
 .2اعطای تسهیالت قرضالحسنه ،با هدف تسهیل فرآیند ساخت و فروش تجهیزات؛
 .3پرداخت تمام یا بخشی از هزینههای تحقیق و توسعه و ارتقای تجهیزات و ماشینآالت ساخته شده در داخل؛
 .4کمک به توسعه بازار تجهیزات و ماشینآالت ،از طریق پرداخت 50درصد قیمت تجهیزات به خریداران عضو شبکه آزمایشگاهی فناورینانو؛
 .۵حمایت از خریداران صنعتی تجهیزات ایرانی ،در قالب اعطای تسهیالت وام قرضالحسنه.
عــاوه بــر این حمایتها ،با هدف کمک به تکمیل روند تجاریســازی طرحها ،خدماتی از قبیل طراحی صنعتــی ،ارائه گواهینامه مدیریت کیفیت
 ،ISO9001اخذ نشــان  ،CEحمایت از ثبت پتنت بینالمللی و برندسازی ،صنعتیسازی تجهیزات و طرحها و ارتقای فنی تجهیزات نیز به شرکتهای
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سازنده تجهیزات و ماشینآالت ارائه میشود.

 -2-21وضعیت طرحهای ساخت تجهیزات

تاکنون ۳۵ ،شــخص حقیقی و شرکت در حوزه طراحی و ســاخت تجهیزات آزمایشگاهی که دارای کاربرد بیشتری در موضوع نانو
هستند ،شناسایی شدهاند که پس از بررسیهای کارشناسی و تأیید ،به طرق مختلف از آنها حمایت شده و همکاری با آنها ادامه دارد .در
این زمینه ،در سال  ،1393بیش از 13میلیارد ریال تسهیالت ،شامل پیشخرید ،حمایت از خریداران عضو شبکه آزمایشگاهی فناورینانو
و وامهای حمایتی ،به متقاضیان دارای شرایط اعطا شده است.
با توجه به ارزشافزوده بســیار باالی تجهیزات با فناوری باال ،قیمت متوســط تجهیزات مشابه با برند اروپایی ،آمریکایی و ژاپنی در
حدود  3برابر قیمت تجهیزات داخلی اســت .به همین دلیل ،توســعه توانمندیها و تولیدات داخلی ،نه تنها باعث جلوگیری از خروج ارز
شــده ،بلکه مزایای رقابتی بســیار خوبی برای رقابت محصوالت داخلی با محصوالت مشابه خارجی در بازارهای بینالمللی ایجاد کرده
است .فروش تجهیزات ساخت داخل در سال  ،1393بیش از 18میلیون دالر صرفهجویی ارزی در پی داشته است.
جدول  .15آمار طرحهای ساخت تجهیزات
ردیف

نوع طرح پیشنهادی

تعداد

1

کل طرحهای بررسیشده در واحد بررسی طرحهای ساخت تجهیزات در سال 1393

36

2

طرحهای تأییدشده در سال 1393

12

3

طرحهای ردشده در سال 1393

19

4

طرحهای در دست بررسی

5

5

کل طرحهای تأییدشده از ابتدای تصویب برنامه حمایت از توسعه توانمندی ساخت تجهیزات فناورینانو در کشور

62

جدول  .16وضعیت طرحهای ارائهشده
نام طرح

پیشنهاددهنده

وضعیت طرح

ردیف شماره طرح

1

93-20-01

دستگاه آنالیز مواد به روش نابودی پزیترون

شرکت نوین طیف پرتو گستر

ردشده

2

93-03-02

دستگاه الیهنشانی MEA

شرکت توسعه فناوری و انرژی رامان
پویان کیش

ردشده

3

93-03-03

سیستم اندازهگیری هیدروژن به صورت درجا

شرکت توسعه فناوری و انرژی رامان
پویان کیش

ردشده

4

93-05-04

ساخت دستگاه  IMSبا منبع تخلیه کرونا

شرکت طیف آزمون اسپادانا

تأییدشده

5

93-05-05

ساخت دستگاه  IMSبا منبع ESI

شرکت طیف آزمون اسپادانا

تأییدشده

6

93-05-06

ساخت دستگاه نمونهسازی  -TEMجت الکتروپولیش

شرکت فنآوران صنعت لوتوس

تأییدشده

7

93-05-07

ساخت دستگاه چندمنظوره تولید نانوذرات اکسیدیفلزی در
مقیاس نیمهصنعتی

شرکت مهندسی نانوساختار پیشرفته
فناوران البرز

در حال بررسی
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سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

نام طرح

پیشنهاددهنده

وضعیت طرح

ردیف شماره طرح

8

93-05-08

ساخت دستگاه زینتر مایکرویوو

شرکت پالس نیرو

تأییدشده

9

93-06-09

طراحی و ساخت دستگاه اندازهگیری قطر ذرات بر اساس
پراش لیزر

جهاد شریف

ردشده

10

93-06-10

دستگاه micro Stereo lithography

شرکت کاوش لیزر

ردشده

11

93-06-11

دستگاه حمام اولتراسونیک

شرکت پارس نهند

ردشده

12

93-06-12

کیتهای آموزشی الکترونیک

شرکت آزما تجهیز پارتیان

ردشده

13

93-06-13

شرکت پویش تدبیر کرانه

ردشده

14

93-06-14

کیتهای آموزشی مکانیک و فیزیک

شرکت شرق آزما بارثاوا

ردشده

15

93-06-15

دستگاه Extractor

شرکت زیست ابزار پژوهان

ردشده

16

93-06-16

دستگاه MFC

شرکت قومس

ردشده

17

93-06-17

دستگاه پروفایلومتر نانویی

شرکت نانوپژوهان راگا

ردشده

18

93-06-18

دستگاه PACVD

شرکت آروین رایا کاران

تأییدشده

19

93-06-19

دستگاه لیتوگرافی در ابعاد میکرو و نانو

شرکت ریز مقیاس آزینه

ردشده

20

93-06-20

دستگاه  SMATو دستگاه Micro Arc Oxidation

شرکت روئینگران صنعت

تأییدشده

22

93-06-22

H.C.T

شرکت حکمت طب کوروش

ردشده

24

93-07-24

طراحی و ساخت دستگاه پایلوت تولید پوششهای نانو با
استفاده از آبکاری

شرکت فناوران سختآرا

تأییدشده

25

93-07-25

ساخت دستگاه اندازهگیری پارامترهای سینتیکی /تعادلی
جاذبها

شخص حقیقی

در حال بررسی

26

93-07-26

ساخت بیورآکتور لرزشی با قابلیت تحریک سلولهای بنیادی

شخص حقیقی

ردشده

27

93-08-27

دستگاه خودکار استخراج مواد با فاز جامد ()Extractor

شرکت زیست ابزار پژوهان

ردشده

28

93-09-28

تولید نیمهصنعتی و ارزیابی تحلیل کاربران دستگاه تحریک
مغزی به وسیله جریان مستقیم برای شبکه آزمایشگاهی
شناختی کشور

شخص حقیقی

تأییدشده

29

93-09-29

ساخت و توسعه نوسانگر پارامتری نوری فمتوثانیه با پمپ
همزمان

شخص حقیقی

ردشده

لیزر

CO2
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نام طرح

پیشنهاددهنده

وضعیت طرح

ردیف شماره طرح

30

93-09-30

مینیسیستم هوشمند تولید نانولولههای کربنی به روش
رسوب شیمیایی از فاز بخار ،با قابلیت چرخش در زوایای
مختلف

شخص حقیقی

ردشده

31

93-09-31

ساخت دستگاه اندازهگیری آنالین ذرات نانومتری

شرکت فناوری ذرات احسان تک

در حال بررسی

32

93-09-32

ساخت دستگاه دو ماردونه صنعتی به همراه نرمافزار طراحی
اکسترودر و تحلیل فرآیند

سپنتا پلیمر شریف

تأییدشده

33

93-09-33

ساخت نانوگیره

شخص حقیقی

ردشده

34

93-09-34

طراحی و ساخت رآکتور صنعتی الیهنشانی هیبریدی

شرکت مهندسی سطح سوین پالسما

تأییدشده

35

93-09-35

طراحی و ساخت سیستم فیلتراسیون ذرات ماکرو جهت
استفاده در سیستم PVD

شخص حقیقی

تأیید شده

36

93-10-36

طراحی و ساخت دستگاه اسپکترومتر تحرک یونی با میدان
نامتقارن

طیف آزمون اسپادانا

تأییدشده

37

93-10-37

طراحی و ساخت آسیاب سیارهای پرانرژی

شخص حقیقی

در حال بررسی

38

93-10-38

طراحی و ساخت دستگاه mini PACVD

پالسما فناور امین

در حال بررسی

 -1-2-21قراردادهای حمایتی ساخت

در ســال  ،93مجموع ًا پنج قرارداد به مبلغ کل 5میلیارد و 910میلیون ریال به شرح جدول زیر با شرکتهای سازنده تجهیزات بسته
شده است:
جدول  .17فهرست قراردادهای حمایتی ساخت ،سال 1393
ردیف

نام دستگاه

شرکت سازنده

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

1

طیفسنجی رامان

تکفام سازان طیف نور

3950

2

هایپرترمیا

نانوسیستم پارس

700

3

دستگاه نیمهصنعتی مذابریسی

نانوساختار نماد

350

4

جداکننده سلولی

طب و صنعت رهیاب

430

5

آسیا پر انرژی

امین آسیا فناور پارس

480
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 -2-2-21قراردادهای تسهیالت قرضالحسنه

در سال  ،93مجموع ًا مبلغ 3810میلیون ریال وام قرضالحسنه به شرح جدول زیر پرداخت شده است:
جدول  .18فهرست قراردادهای تسهیالت قرضالحسنه

ردیف

مجری

مبلغ وام (میلیون ریال)

وامدهنده

1

شرکت طیف آزمون اسپادانا

1450

صندوق توسعه فناورینانو

2

شرکت طب و صنعت رهیاب

430

صندوق توسعه فناورینانو

3

شرکت خالپوشان فلز

400

صندوق توسعه فناورینانو

4

شرکت تجهیزات نانو آزما

300

صندوق توسعه فناورینانو

5

شرکت یارنیکان صالح

1200

صندوق توسعه فناوری ایرانیان

6

شرکت پالسما فناور امین

300

صندوق توسعه فناورینانو

 -3-2-21قراردادهای امکانسنجی ساخت

در سال  ،93قراردادهای متعدد امکانسنجی ساخت به شرح جدول زیر بسته شده است:
جدول  .19فهرست قراردادهای امکانسنجی ساخت سال 93

ردیف

مجری

تاریخ انعقاد قرارداد

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

عنوان طرح امکانسنجی

1

شرکت فنآوران صنعت لوتوس

1393/06/30

30

دستگاه نمونهسازی  - TEMجت الکتروپولیش

2

شرکت فناوران سخت آرا

1393/08/18

30

دستگاه صنعتی تولید نانوپوشش با استفاده از
آبکاری

3

شرکت صنایع پویا الکترو سامان نیرو

1393/09/23

30

دستگاه کوره زینتر مایکروویو

4

مهندس حسن جهدی

1393/10/10

30

سیستم فیلتراسیون ذرات ماکرو ،برای استفاده در
سیستمهای الیهنشانی به روش Arc-PVD

5

شرکت احسان تک

1393/11/18

30

ساخت دستگاه اندازهگیری آنالین ذرات نانومتری

6

شرکت طیف آزمون اسپادانا

1393/11/20

30

اسپکترومتر تحرک یونی با میدان نامتقارن

7

دکتر حمیدرضا قمی

1393/11/20

30

دستگاه تولید نانوپودر با استفاده از پالسمای RF

 -4-2-21قراردادهای مشاوره

در سال  ،1393ضمن عقد  14قرارداد مشاوره ،مبلغ 105میلیون ریال حق مشاوره پرداخت شده است.
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 -3-21واگذاری تجهیزات
 -1-3-21واگذاری تجهیزات با حمایت 50درصدی

درســال  ،1393با حمایت 50درصدی از مراکز دانشــگاهی ،دو دســتگاه مطابق جدول زیر ،مجموع ًا به مبلغ 1.600میلیون ریال به
دانشگاهها واگذار شد.
جدول  .20تجهیزات واگذارشده با حمایت 50درصدی به دانشگاهها
ردیف

نام دستگاه

مرکز خریدار

مبلغ دریافتی (میلیون ریال)

تاریخ

1

نانوسورد

دانشگاه شهید چمران اهواز

800

1393/07/17

2

DTA

دانشگاه آزاد مهاباد

800

1393/06/20

 -2-3-21اهدای تجهیزات

همچنین در ســال  ،1393با حمایت ســتاد فناورینانو و معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری ،پنج دســتگاه به دانشگاهها و
مؤسسات پژوهشی اهدا شد.
جدول  .21فهرست تجهیزات اهداشده به دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی
ردیف

نام دستگاه

مرکز تحویلگیرنده

تاریخ تحویل

1

گازکروماتوگرافی

پژوهشگاه صنعت نفت کرمانشاه

1393/08/07

2

PECVD

آزمایشگاه الیه نازک دانشکده فنی دانشگاه تهران

1393/11/15

3

STM

دانشگاه آزاد مهاباد

1393/04/30

4

AFM

دانشگاه آزاد نراق

1393/04/30

 -3-3-21ارزیابی فنی ،تست و تحویلگیری تجهیزات

پیرو انعقاد قراردادهای حمایتی ســاخت تجهیزات در ســالهای گذشــته و با توجه به مدت این قراردادها و نیز موعد تحویلگیری
دستگاههای مورد حمایت ،در سال  ،1393دستگاههای اشارهشده در جدول زیر مورد بررسی و ارزیابی فنی قرار گرفت و به سبد حمایتی
تجهیزات ستاد اضافه شد.
جدول  .22فهرست تجهیزات اضافهشده به سبد حمایتی ستاد
ردیف

نام دستگاه

سازنده دستگاه

1

CD-IMS

2

ESI-IMS

شرکت طیف آزمون اسپادانا

3

Rima Extractor

شرکت زیست ابزار پژوهان

4

پالسمای سرد اتمسفری

شرکت یارنیکان صالح

5

LSPR

شرکت نانو مبنا ایرانیان

6

سینترینگ پالسمایی جرقهای

شرکت خألپوشان فلز
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شرکت طیف آزمون اسپادانا

ردیف

7
8

9
10
11

نام دستگاه

هایپر ترمیا

طیفسنجی رامان

میکروسکوپ نیروی اتمی
سرعت باال

میکروسکوپ نیروی اتمی خأل

دستگاه نیمهصنعتی اسپاترینگ
و آرک

سازنده دستگاه

شرکت نانو سیستم پارس
تک فامسازان طیف نور
آراپژوهش
آراپژوهش
یارنیکان صالح

سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

 -4-21تجاریسازی
 -1-4-21بازرگانی تجهیزات

شرکت مهندسی تجهیزات پیشــرفته آدنا دیاکو فناور ،با
برند آدیکو ،در اردیبهشــت سال  ،1391با هدف ایجاد حلقه
ارتباطی بین بازار و سازندگان تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی
ساخت داخل تشکیل شد .برای ایجاد حلقه ارتباطی بین بازار
و سازندگان تجهیزات پیشــرفته آزمایشگاهی از یک طرف
و همچنین همکاری مشــترک و همافزایی میان سازندگان
تجهیزات ،برخی از مهمترین فعالیتهای سال  1393به این
شرح است:
شــرکت مهندسی تجهیزات پیشــرفته آدنا دیاکو فناور
(آدیکو) در ســال  1393بازاری درحــدود 8میلیارد ریال از
وبسایت شرکت آدیکو
فروش تجهیزات پیشــرفته آزمایشگاهی ساخت داخل را به
خود تخصیص داد و هم اکنون ،با  10شرکت تحت حمایت ستاد نانو ،قرارداد همکاری منعقد کردهاند .شرکتهای پیامآوران نانوفناوری فردانگر ،کیمیا
شــنگرف پارس ،مهندسی مافوق صوت ،پوششهای نانوساختار و خألپوشان فلز از جمله شــرکتهایی هستند که با آدیکو قرارداد همکاری و فروش
منعقد کردهاند.
انعقاد تفاهمنامه همکاری بین شــرکت کیمیا شــنگرف پارس (سازنده ماژول بعد دوم گازکروماتوگرافی) و شرکت آرین تجهیز (واردکننده دستگاه
گازکروماتوگرافی) برای نصب ماژول بر روی دستگاههای کروماتوگرافی گازی که شرکت آرین تجهیز میفروشد ،از دیگر فعالیتها در زمینه بازرگانی
تجهیزات داخلی است.

 -2-4-21ارتقای فنی تجهیزات

در سال  ،1393بررسیها و نظارتهایی به منظور ارتقای کیفی دستگاههای مورد حمایت به شرح جدول زیر انجام شد:
جدول  .23ارتقای فنی تجهیزات مورد حمایت
ردیف

نام دستگاه

شرکت سازنده

نوع ارتقا

1

طیفسنج تحرک یونی

تاف فناور پارس

 .1افزایش قابلیتهای نرمافزاری
 .2طراحی جدید Injector
 .3افزودن  PLCبرای کنترل پارامترهای متغیر
 .4طراحی جدید بُردهای الکترونیک دستگاه
 .5طراحی صنعتی
 .6تدوین منوآل با فرمت استاندارد
 .7افزایش قدرت تفکیک دستگاه

2

تولید نانوکلوئید به روش
انفجار الکتریکی سیم

پیامآوران نانوفناوری فردانگر

 .1اصالح و بهبود بُردهای الکتریکی
 .2افزایش راندمان عملکرد دستگاه
 .3افزودن صفحه نمایش لمسی برای کنترل دستگاه
 .4طراحی صنعتی جدید
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نوع ارتقا

ردیف

نام دستگاه

شرکت سازنده

3

پالسمای سرد اتمسفری

یارنیکان صالح

 .1اصالح منبع تغذیه
 .2افزودن سیستم هود

4

سینترینگ پالسمایی جرقهای

خألپوشان فلز

 .1اصالح سیستم کنترل گرمایش
 .2ایجاد قابلیت رسم منحنی تغییرات دما-زمان ،مکان-زمان و
فشار-زمان

5

میکروسکوپ نیروی اتمی
(تحت خأل)

آراپژوهش

 .1ایجاد خأل برای محیط کار
 .2افزایش پایداری نوسانات کانتیلور و کاهش نویزهای محیطی
 .3افزایــش  QFactorفرآیند تصویربــرداری و بهبود قابل توجه
کیفیت
 .4ایجاد امکان تصویربرداری در اتمسفرهای مختلف و کنترلشده

6

میکروسکوپ نیروی اتمی
(سرعت باال)

آراپژوهش

 .1افزایش سرعت رویش نمونه تا  8برابر
 .2بررسی فاصله تیپ تا نمونه با استفاده از دوربین
 .3افزایش کاربردوستی دســتگاه با افزودن اجزای الکترونیکی و
کنترلی

7

میکروسکوپ پروبی روبشی

نانو سیستم پارس

8

الکتروفورز مویینه

زیستابزار پژوهان و شرکت
فناوران نانو مقیاس

9

کروماتوگرافی گازی

طیفگستر فراز و کیمیا شنگرف
پارس

 .1ادغام بخش الکترونیک دو دستگاه  AFMو STM
 .2طراحی جدید سوییچ کردن بین دو مد  AFMو STM

 .3طراحی محفظه نویزهای الکتریکی و مکانیکی
ساخت دستگاه الکتروفورز مویینه کلینیکال

ساخت دستگاه کروماتوگرافی گازی مجهز به ماژول دوبعدی

 -3-4-21پورتال و سایت تجهیزات

در سال  ،1392بخش بررسی طرحهای ساخت تجهیزات در پرتال ستاد به آدرس  http://irannano.org/instراهاندازی شد؛ در سال
 ،1393ســه طرح در قالب پرتال مورد ارزیابی و بررســی قرار گرفت .انتظار میرود در سال  1394تمامی طرحهای ساخت تجهیزات از
طریق این سایت ،قابل دسترسی و انجام باشد.

تصویر وبسایت تجهیزات ستاد نانو
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 -4-4-21تهیه بستههای آموزشی دانشآموزی و دانشجویی تجهیزات

ستاد فناورینانو ،با هدف تثبیت جایگاه تحقیق و پژوهش در حوزه فناورینانو ،به آموزش و پژوهش دانشآموزان و دانشجویان پرداخته و حمایتها
و اقدامات عملی خود را از سال  91آغاز کرده است؛ بر این اساس ،تا انتهای سال  ،92هفت آزمایشگاه دانشآموزی در سطح کشور تجهیز شد .استقبال
از این طرح در سالهای گذشته منجر به برنامهریزیهای دقیقتر ،ایجاد بستههایی با محتوای هدفمند و ایجاد بسترحرفهای برای تبلیغات این طرح با
همکاری واحد بررسی تجهیزات و واحد ترویج ستاد به عنوان متولی اصلی این امر شد که در اولین گام ،در سال  ،93بستههای آموزشی شامل تجهیزات
آزمایشــگاهی حوزه فناورینانو برای ســطوح مختلف با ویژگی طرح آزمایش و جمعبندی ،تحت عنوان طرح توانا تهیه و با عرضه در نمایشــگاه مواد
و تجهیزات آزمایشگاهی ســاخت ایران ،در حدود پنجونیم میلیارد
تومان از آن به فروش رفته اســت .نتیجه این اقدام تجهیز بیش از
 41مرکز آموزشــی در سراسر کشــور و افتتاح اولین مرکز در شهر
ری با حضور وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فناوری بود .همچنین،
با توجه به رویکرد اصلی بســتههای آموزشی ،مبنی بر بازاریابی و
صــادرات آن پس از تجهیز مراکز داخلی ،با تهیه بروشــور و طرح
آزمایش آن در فرمت انگلیســی ،این بســتهها در نمایشــگاههای
مختلف خارجــی و داخلی که در آنها امکان ارتبــاط با نمایندگان
کشــورهای مختلف فراهم بود ،ارائه شد .با توجه به استقبال از این
بروشورها در نمایشگاههای مختلف و بررسی بسترهای مناسب در
کشــورهای همسایه ،در سال  ،94عمده فعالیت در زمینه بستههای
دانشآموزی بر ارتقا ،استانداردســازی و افزودن دستگاههای بیشتر
نمونهای از بروشورهای تهیهشده
به این بستهها متمرکز خواهد بود.
 -5-4-21حمایت از اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت  ISO9001و نشان CE

امروزه در سراسر جهان ،گواهینامه  ISO9001در نظر مشتریان و پیمانکاران ،نوعی اعتبار و اطمینان محسوب میشود و بیانگر توانایی شرکتها در
طراحی و تولید محصوالت و همچنین ارائه خدمات مناســب و مطمئن اســت .عالوه بر این ،با توجه به شرایط رقابت در سطح جهان ،استقرار سیستم
مدیریت کیفیت و اخذ نشان  CEنه فقط به عنوان مزیت ،بلکه در مواردی به عنوان یک الزام از طرف مشتریان مطرح میشود.
بر این اســاس ،موضوع دریافت نشــان  CEبرای تجهیزات و استقرار اســتاندارد ایزو  ISO9001-2008برای شرکتهای سازنده تجهیزات ،از چهار
ســال قبل مورد توجه ســتاد نانو قرار گرفته است؛ شایان ذکر اســت که بیش از نیمی از هزینههای مشاوره و ممیزی را ستاد نانو به صورت حمایتی به
شرکتهای سازنده تجهیزات پرداخت میکند.
جدول  .24آخرین وضعیت استقرار استاندارد ایزو  9001و اخذ نشان  CEبرای تجهیزات و شرکتهای سازنده تجهیزات
ردیف

نام شرکت

نام دستگاه

نام مشاور ،آزمایشگاه
 CBو NB

آخرین وضعیت

1

پوششهای نانوساختار

Desktop Sputtering

پادمیرا IEC - EPIL -

دریافت گواهینامه  - ISOدریافت گواهینامه CE

2

توسعه حسگرسازان آسیا

PECVD

پادمیرا

آماده برای ممیزی  - ISOانصراف از نشان CE

3

پیامآوران نانوفناوری
فردانگر

پادمیرا EPIL - IEC -

اخذ گواهینامه  - ISOدریافت گواهینامه CE

4

تجهیزآفرینان نوری
پارسه

پادمیرا EPIL -

دریافت گواهینامه  - ISOدریافت گواهینامه CE

PEE
PNC
Nano-Imager
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ردیف

نام شرکت

نام دستگاه

نام مشاور ،آزمایشگاه
 CBو NB

آخرین وضعیت

5

پرتونگار پرشیا

گاماپروب

گیتاصنعت BRS -

دریافت گواهینامه  - ISOدر حال اخذ نشان CE

6

نانوساختارآسیا

Electrospinning

گیتاصنعت

دریافت گواهینامه  - ISOدر حال اخذ نشان CE

7

نانوسیستم پارس

STM

گیتاصنعت UKAS -

AFM

دریافت گواهینامه  - ISOدر حال دریافت گواهینامه
CE

8

فناوران نانومقیاس

الکتروریس آزمایشگاهی

گیتاصنعت EPIL -

دریافت گواهینامه  - ISOدر حال دریافت
گواهینامه CE

9

آراپژوهش

AFM

EPIL

دریافت گواهینامه  - ISOدریافت گواهینامه CE

 -5-21حمایت از حضور در نمایشــگاههای داخلی و خارجی ،شــرکت در اجالسها ،ســمینارها و
کنفرانسهای مرتبط
ستاد ویژه توسعه فناورینانو با هدف:
معرفی شرکتهای سازنده تجهیزات در بازارهای داخلی و خارجی؛
بررسی امکان فروش محصوالت از طریق نمایندگیها یا به صورت مستقیم؛
آشنایی با روشها ،ملزومات و استانداردهای ورود به بازار بینالمللی و برآورد جایگاه خود در صحنه بازارهای بینالمللی؛
بررسی امکان مبادله فناوری یا فروش فناوری؛
رصد فناوری و ایدهها؛
امکان تأمین قطعات مورد نیاز و گرفتن نمایندگی از تأمینکنندگان خارجی به خصوص برای مواد مصرفی؛

اقدام به شناسایی و حضور در نمایشگاهها و رویدادهای مهم تجاری و فناورانه در سطح ملی و بینالمللی کرده است .در سال ،1393
تجهیزات مورد حمایت ســتاد در رخدادهای مهمی همچون نمایشــگاههای نانوی ایران ،نانوتک ژاپن ،نانوی کرهجنوبی ،نانوی چین و
نمایشــگاه عربلب در کشور امارات به نمایش گذاشته شــدند و همچنین ،ستاد فناورینانو از حضور نمایندگانی از شرکتهای سازنده
تجهیزات ،برای شــرکت در آن رویدادها ،حمایت کرده است .در راســتای معرفی بهتر تجهیزات ساخت داخل در رویدادهای داخلی و
خارجی مرتبط ،تعدادی از بروشورهای تجهیزات در سال  ،1393بازبینی ،بهروزرسانی و مجدداً چاپ شد.
خالصهای از رویدادهای مهمی که تجهیزاتسازان در سال  1393در آن حضور داشتهاند در جدول  25آمده است:
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جدول  .25رویدادهای مهمی که تجهیزاتسازان در سال  1393در آن حضور داشتهاند
ردیف

نام رویداد

محل -تاریخ
برگزاری

نحوه حضور ستاد

1

جشنواره و
نمایشگاه
فناورینانو

تهران  -مهر
1393

برگزارکننده اصلی

تجهیزات ارائهشده

تمامی تجهیزات ساختهشده شرکتها

فعالیتها و نتایج

نمایش توانمندیهای تجهیزاتسازان
همافزایی توانمندیهای سازندگان

2

نمایشگاه
چیننانو

چین ،سوژو -
شهریور 1393

غرفه ایراننانو

ارائــه دســتگاههای  PNCو اســپاترینگ
رومیزی و  SPMبه صورت حضوری و سایر
دستگاهها با پوستر و بروشور و CD

آشــنایی با تجهیزات و فناوریهای جدید
و برتر
مذاکره با متقاضیان نمایندگی فروش
ارائه توانمندیها

3

نمایشگاه نساجی

تهران  -آبان
1393

غرفه ستاد نانو

ارائه دستگاه پالسمای سرد

معرفی کاربردهــای صنعتی تجهیزات به
صنایع مورد نظر
بررسی کاربرد تجهیزات در صنایع نساجی
و جذابیت بازار برای تجهیزات نانو

4

نمایشگاه نانوی
کرهجنوبی

سئول  -تابستان
1393

غرفه ایراننانو

ارائه حضوری دستگاه اسپاترینگ رومیزی
و کاویتاسیون
ارائه سایر دستگاهها با پوستر

آشــنایی با تجهیزات و فناوریهای جدید
و برتر
مذاکره با متقاضیــان نمایندگی فروش و
ارائه نمایندگی فروش اسپاترینگ رومیزی
ارائه توانمندیها

5

نمایشگاه صنعت
نفت

تهران -
اردیبهشت 1393

غرفه ستاد نانو

ارائه دســتگاههای نانوســورد ،همگنکننده
مافوق صــوت ،کروماتوگرافــی دوبعدی و
الکتروریسی

معرفی کاربردهــای صنعتی تجهیزات به
صنایع مورد نظر
بررسی کاربرد تجهیزات در صنایع نفتی و
جذابیت بازار برای تجهیزات نانو

6

نمایشگاه ایندیا
لب

هند ،حیدرآباد-
آبان 1393

حمایت از
شرکتهای
آراپژوهش و
پوششهای نانو
ساختار

ارائه دســتگاههای اســپاترینگ رومیزی و
میکروسکوپ نیروی اتمی سریع

معرفــی تجهیزات در بازار هندوســتان و
مذاکره با شــرکتهای هندی برای اعطای
نمایندگی فروش

 -6-21حمایت از توسعه ساخت تجهیزات نیمهصنعتی و صنعتی فناورینانو

در ســال  ،1392با توجه به پیگیری رویکرد صنعتیســازی در کارگروه صنعت و بازار ،طراحی و ســاخت تجهیزات نیمهصنعتی و صنعتی ،از قبیل
الیهنشــانی ( CVDو  ،)PVDدستگاه صنعتی عملیات سطحی پالسمایی ،نانوکاویتاســیون ،تجهیزات تولید نانوالیاف و تجهیزات سینترینگ سریع ،در
دســتور کار این کارگروه قرار گرفت؛ همچنین ،فعالیتهایی نیز برای شناســایی صنایع مرتبط انجام شد .با توجه به درخواستهای متعدد صنایع برای
بهکارگیری تجهیزات نانویی ،ســتاد نانو تصمیم گرفت از صنایعی که تمایل به خرید و کار با تجهیزات فناورینانو دارند ،حمایت کند .نحوه حمایت نیز
بدین صورت است که ستاد بخشی از مبلغ خرید دستگاه را به صورت وام قرضالحسنه و یا لیزینگ از طریق صندوقهای مورد تأیید معاونت علمی و
فناوری در اختیار صنایع قرار میدهد.
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دستگاه صنعتی تولید نانوالیاف بر روی کاغذ فیلتر

دستگاه صنعتی نانوکاویتاسیون مورد استفاده در صنایع نفت

دستگاه صنعتی  Arc-Pvdشرکت یارنیکان صالح

دستگاه صنعتی  PACVDشرکت پالسما فنآور امین

 -1-6-21فناوری پوششهای نانو ساختار

در این راستا ،برنامه ویژهای برای توسعه تجهیزات صنعتی در ارتباط با پوششهای نانوساختار سخت و مقاوم ،با استفاده از کارگزار و
مشاور متخصص در این حوزه ،از سال  1392آغاز شد؛ در طی فعالیتهای انجامشده برای فروش تجهیزات پوششدهی به صنایع ،دو
دستگاه به شرکتهای صنعتی فروخته شده و  5قرارداد فروش دستگاه نیز در حال پیگیری است .در جدول زیر ،خالصهای از وضعیت
قراردادهای فروش دستگاههای صنعتی الیهنشانی آورده شده است:
جدول  .26خالصهای از وضعیت قراردادهای فروش دستگاههای صنعتی الیهنشانی
ردیف

1

نام شرکت خریدار
صنعتی

شرکت صنعتی نور مهر
هدی

2

شرکت سیماب نوران
شیشه

3

شرکت کولون

4

شرکت خدمات صنعتی
تراکتورسازی

5
6

شرکت رینگ خودرو
پارس

شرکت  KWCایران

زمینه فعالیت

نام شرکت
سازنده

نام دستگاه

قیمت (میلیون
تومان)

صنایع تزیینی و ابزارآالت

یار نیکان صالح

دستگاه صنعتی Arc-PVD

400

تولید آینه اتومبیل

تکوین پژوه
مهام

دستگاه صنعتی اسپاترینگ

430

یار نیکان صالح

دستگاه صنعتی Arc-PVD

300

خط تولید کامل پوششدهی
یار نیکان صالح
به روش آرک

قرارداد منعقد شده و
در حال ساخت است

900

در حال عقد قرارداد

تولید رینگ پیستون خودرو یارنیکان صالح

دستگاه صنعتی Arc-PVD

330

در حال عقد قرارداد

یار نیکان صالح

دستگاه صنعتی Arc-PVD

400

در حال عقد قرارداد

تولید دستگیره درب و
پنجره
تولید ابزارآالت برشی

تولید شیرآالت بهداشتی
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 -2-6-21فناوری عملیات سطحی پالسمای سرد

از ابتدای ســال  ،1392ستاد نانو بر روی فناوری پالســمای سرد و حوزههای
وســیع کاربردی آن متمرکز شــده است؛ در ابتدای مســیر ،برای بومیسازی این
فناوری ،مطالعهای عمیقتر بر روی حوزههای کاربردی آن انجام شــد و حوزههای
پرکاربــردی نظیر صنایع نســاجی ،صنایع مواد غذایی و بســتهبندی و تجهیزات
پزشکی به عنوان هدف انتخاب شد.
در همین راستا ،از ساخت دستگاه پالسمای سرد با تعریف حوزه کاربرد در صنایع
نساجی (مانند آبدوست و آبگریز کردن سطوح منسوجات و )...حمایت شد.
در اواســط سال  ،1393دستگاه مذکور را شــرکت یارنیکان ساخت و کارهای
تحقیقاتی و عملیاتی برای توسعه کاربرد در صنایع نساجی با آن آغاز شد.
همزمان با معرفی کاربردهای این فناوری به صنایع نســاجی ،معرفی فناوری به
ســایر صنایع اعم از صنایع غذایی و بستهبندی ،از طریق نشست آشنایی صاحبان
صنایع اســتان آذربایجان با فناورینانو آغاز شــد؛ در این نشست ،صنایع مختلف
تمایل و درخواستهای خود را برای بهرهمندی از این فناوری اعالم کردند.
در میان درخواســتهای صنایع ،درخواســت شــرکت مشهد روســتا نیشابور،
تولیدکننده و صادر کننده انواع ســبزی خشــک مورد بررسی بیشتر قرار گرفت و
ســتاد پروژهای تحقیقاتی بر روی درخواست این شرکت که کاهش سطح آلودگی
در ســبزیهای خشک تولیدشده بود ،تعریف کرد که با موفقیت به نتیجه رسید؛ در
ادامه این طرح و در ابتدای سال  ،94مراحل ساخت ماشینآالت صنعتی برای قرارگیری در خط تولید شرکت انجام خواهد شد.
همچنین ،درخواست شرکت نوشین شهد ارومیه در حوزه صنایع غذایی اخذ و از محل شرکت بازدید به عمل آمد؛ در ابتدای سال  94نیز این شرکت
از فناوری پالسما در خط تولید خود استفاده خواهد کرد و مشکل اساسی تولیدات در این شرکت رفع خواهد شد.
برای تدوین استراتژی صحیح برای توسعه این فناوری در میان صنایع و صرف انرژی و هزینه مطابق با روند پیشرفت این فناوری در دنیا ،پروژهای
برای تحلیل پتنت در این حوزه تعریف شد تا ترسیم ادامه راه ،روشن و امیدوارکننده باشد.

 -7-21شبکه خدمات صنعتی تجهیزات ساخت نانو

لزوم بهبود و ارتقای تجهیزات ساخت نانو و همچنین ،رویکرد مثبت صنایع برای استفاده از فناورینانو در تولید محصوالت ،کارگروه صنعت و بازار را
بر آن داشت تا با ایجاد بستری مناسب ،فرآیند عملیاتی ورود فناورینانو را به صنعت تسهیل کند .برگزاری نشستها و جلسات متعدد به ایجاد شبکهای
از سه دستگاه  PACVD ،SPSو  Electrospinningصنعتی به عنوان اولین تجهیزات صنعتی ساخت نانو منجر شد .این شبکه در قالب درگاهی اینترنتی
به ارائه خدمات صنعتی میپردازد .وجود اعتبار ستاد نانو برای حمایت از مراجعهکنندگان در ارائه خدمات رایگان ،استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی،
اضافه شــدن دســتگاههای صنعتی دیگر ،ایجاد اعتماد برای ورود فناورینانو در صنایع از طریق فرآهم آوردن زیرســاخت انجام آزمایشهای اولیه و
همچنین ،ارائه خدمات مهندسی فرآیند تولید ،از تصمیماتی است که در این زمینه گرفته شده است.

 -8-21برنامههای آتی واحد تجهیزات

واحد تجهیزات در آینده نیز برنامههای خود را ادامه خواهد داد؛ عناوین برنامههای آینده این واحد به این شرح است:
شناسایی تجهیزات و ماشینآالت موجود در حوزه نانو و تعریف پروژههای ساخت برای سازندگان داخلی؛
بررسی امکان فعالیت در زمینه ساخت مجموع ه نانوالکترونیک؛
پیگیری تکمیل شبکه خدمات صنعتی تجهیزات ساخت نانو؛
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پیگیری طرحهای صنعتی در حوزه تجهیزات (حمایت از توسعه کاربردهای صنعتی تجهیزات)؛
برنامهریزی اســتراتژیک برای رشــد و تکامل حوزههای فناورانه مربوط به تجهیزات (ادامه پروژههای موجود و تعریف پروژههای
جدید)؛
تدوین برنامه برای ارتقای تجهیزات (پیگیری و نظارت بر ارتقای فنی و کیفی دستگاههای مورد نظر)؛
نظارت بر برنامه تجاریسازی طرحها ،از جمله تهیه طرحهای بازارسنجی ،ثبت مالکیت فکری طرحها ،طراحی صنعتی تجهیزات،
دریافت نشانها و استقرار استانداردها (سیستم مدیریت کیفیت ،نشان  CEو)...؛
ساماندهی فروش داخلی و خارجی برای بهرهمندی بیشتر شرکتهای سازنده از بازار داخل و خارج؛
اعطای مأموریتهای جدید به شرکتهای توانمند (تکمیل سبد محصول ،یکپارچهسازی دستگاهها ،توسعه محصول جدید و)...؛
پیگیری آمادهسازی دستگاهها برای صادرات و فعالسازی شرکتها در زمینه برندسازی؛
شناسایی و حضور در نمایشگاهها و رویدادهای تجاری و علمی در زمینه تجهیزات نانو و سایر رویدادها؛
انجام برنامههای ترویجی برای معرفی تجهیزات به مراکز و صنایع.
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20

ورود صنایع موجود کشور به حوزة فناورینانو

 -1-20ایجاد تقاضا برای ورود صنایع موجود کشور به حوزه نانو

هدف این برنامه آشــنا کردن شــرکتها و فعاالن کسبوکار کشور با کاربردهای فناورینانو و ترغیب آنها برای ورود به این عرصه از فناوری است.
در این راستا ،کارگروه صنعت و بازار برنامههای مختلفی را اجرا کرده است که برخی از آنها عبارتند از:

 -1-1-20شناسایی نیاز صنایع مختلف و رفع نیاز آنها با بهکارگیری فناورینانو

یکی از راههای مؤثر ارتباط با صنایع و شناســایی نیاز آنها ،شــرکت در نمایشگاههای تخصصی و مذاکره با صنایع مختلف حاضر در این نمایشگاهها
است .بر این اساس ،کارگروه صنعت و بازار ،در سال  ،93در نمایشگاههای مختلفی حضور یافت که فهرست آنها در جدول  1آمده است.

جدول .1فهرست نمایشگاههای تخصصی که کارگروه صنعت و بازار در سال  1393در آنها حضور یافت
نام نمایشگاه

حوزه
صنعتی

نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز،
پاالیش و پتروشیمی
اردیبهشت 93
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران

نفت و
صنایع
وابسته

بیستویکمین نمایشگاه بینالمللی صنایع
کشاورزی ،مواد غذایی ،ماشینآالت و
صنایع وابسته
خرداد 93
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران

شرکتهای فناور نانویی
حاضر در نمایشگاه

پالسما فناور امین ،پیامآوران
نانوفناوری ،فردانگر ،یارنیکان
صالح ،نانوفناوران خاور،
مهندسی تجهیزات پیشرفته
آدیکو به نمایندگی شرکتهای
تجهیزاتساز ،فناوران نانومقیاس،
شرکت بهران فیلتر

فناوران خاور ،بسپار پیشرفته
کشاورزی
شریف ،پیامآوران نانوفناوری
و
فردانگر ،زیستپژوهان خاورمیانه،
بستهبندی
مهندسی نانوفناوری زیستی

محصوالت ارائهشده
دستگاه PACVD

دستگاه نانوکاویتاسیون

دستگاه الیهنشانی ARC

نانوفیلترهای صنعتی

دستگاههای  ،GCxGCالتراسونیک و BET

فیلترهای هوای صنعتی

دستگاه فیلتراسیون صنعتی
بستهبندیهای نانوکامپوزیتی
دستگاه نانوکاویتاسیون
دستگاه جاذب اتیلن
نانوسموم
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نام نمایشگاه

حوزه
صنعتی

شرکتهای فناور نانویی
حاضر در نمایشگاه

چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت
ساختمان
مرداد 93
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران

صنعت
ساختمان

شرکت بسپارسازان ایرانیان،
مبتکران پاکفن ،نیلیفامری،
بهدیس سامان امین ،رنگ ترک
تزیینی آسیا ،گروه صنعتی وحید

نهمین نمایشگاه بینالمللی ایران پالست
مهر 93
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران

صنعت
کامپوزیت
و پلیمر

آریا پلیمر پیشگام ،بسپار پیشرفته
شریف ،پارسا پلیمر شریف ،گروه
صنعتی لوله وحید

بیستمین نمایشگاه بینالمللی ماشینآالت،
مواد اولیه ،منسوجات خانگی ،ماشینهای
گلدوزی و محصوالت نساجی
آبان 93
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران

نساجی

تهران زرنخ ،شرکت یارنیکان
صالح

دهمین نمایشگاه آب و تأسیسات آب و فاضالب
آبان 93
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران

آب

پیامآوران فناوری فردانگر (،)PNF
آبرویشرسوبمهسار

نهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات ،لوازم و
مجموعههای خودرو
آذر 93
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران

خودرو

فناوران سختآرا ،آریاپلیمر
پیشگام

نمایشگاه دستاوردهای فناورینانوی
جمهوری اسالمی ایران در کشور عراق
بهمن 93
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی بغداد

تمامی
حوزههای
صنعتی

آریا پلیمر پیشگام ،پیامآوران
نانوفناوری فردانگر ،بهران فیلتر،
صنایع رنگ ریف ،اکسیرنانوسینا

محصوالت ارائهشده

کفپوش اپوکسی

مواد ضدآب و لک برای نمای ساختمان

رنگ خودتمیزشونده

بتن فوقسبک سازهای
رنگ ترک پورقاضیان

لوله بیصدا

لوله و اتصاالت UPVC

کیسههای پالستیکی مواد غذایی با ماندگاری باال
نانوافزودنی و نانوکامپاند UPVC

مستربچهای نانوکامپوزیتی

دســتگاه نیمهصنعتی پالســمای فشار اتمسفری
برای صنایع نساجی
محصوالت ضدآب و لک نانویی

نانوپوششهای سخت و مقاوم برای قطعات مقاوم
به سایش برای قطعات ماشینآالت نساجی
دستگاه نانوکویتاسیون برای تصفیه آب

دستگاه تصفیه پسابهای صنعتی و آبهای آلوده
به روش نانو غشایی

قطعات ،لوازم و مجموعههای خودرو

ابزارها و قطعات صنعتی دارای نانوپوششهای سخت
محصوالت نانوکامپوزیتی UPVC

دستگاه نانوکویتاسیون

فیلترهای هوای نیروگاهی
رنگ ترافیکی نانو

محصوالت دارویی نانویی

تجهیزات  ،GCآسیاب سیارهای گلولهای
دستگاه پوششدهی اسپاترینگ

میکروسکوپ STM

دستگاه آنالیز جداسازی  RNAاز DNA
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 -2-20شناسایی فناوریهای نانویی دارای تقاضای باالی صنعتی

انتخاب فناوریهای دارای تقاضای باال بر اســاس معیارهای مختلفی انجام میپذیرد که از جمله آنها ،میزان تقاضای دریافتشــده در نمایشگاهها و
مختلف تعیینشده در کارگروه صنعت
میزان پژوهشهای صورتگرفته در بخشهای تحقیق و توسعه صنعتی است .این فناوریها ،بر اساس حوزههای
ِ
و بازار ،به شرح زیر هستند:
جدول .2فناوریهای نانویی دارای تقاضای باالی صنعتی
حوزه فعالیت

نفت ،گاز ،پتروشیمی

ساختمان

پلیمر و کامپوزیت

فناوریها

شیرینسازی گاز طبیعی ،تصفیه پسابهای صنایع نفتی و گازی
گوگردزدایی از ترکیبات سنگین نفتی مانند مازوت
کاهش مصرف سوخت
پوششهای سخت به منظور افزایش کارایی و عمر قطعات مصرفی در صنعت نفت
فناوری الکتروریسی برای تولید فیلترهای هوای نیروگاهی
انواع رنگ ،بهویژه رنگ عایق حرارت و رنگ خودتمیزشونده
آسفالت تصفیهکننده هوا ،آسفالت خودتمیزشونده و آسفالت مقاوم به نمک
مواد و مصالح عایق صوت ،مواد ضد آب و لک ،برای پوششها و شیرآالت ساختمانی
مواد نانویی ،مواد و مصالح خودتمیزشونده برای شهرهای صنعتی و در معرض غبار
بهبود خواص مکانیکی قطعات کامپوزیتی ،شامل بهبود استحکام ،ضربهپذیری و مقاومت در برابر خش
سبکسازی و بهبود خاصیت استحکام به وزن در قطعات کامپوزیتی
کندسوزی یا ضدحریقسازی پلیمر و کامپوزیتها
افزایش مقاومت به خوردگی در پوششهای پلیمری
کامپوزیتی در معرض تابش نور خورشید
بهبود مقاومت به اشعه فرابنفش قطعات
ِ
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حوزه فعالیت

فناوریها

نساجی

پوشش ضد آب و لک :پوشاک ،منسوجات خانگی شامل روکش مبلمان ،فرش ،پرده
منسوجات ضدمیکروبی :جوراب ،زیرپوش ،منسوجات بیمارستانی وغیره
منسوجات دیرسوز :روتختی ،پارچه مبلمان ،پرده ،فرش ،منسوجات نظامی ،پوشاک نظامی
اصالح سطحی با پالسما :عملیات اصالح سطحی منسوجات و الیاف ،بخش تکمیل نساجی شامل رنگرزی ،آهارزنی
پارچههای خنکشونده ،به ویژه برای چادر مشکی بانوان
کاهش مصرف آب در فرآیندهای تکمیلی با استفاده از روشهایی نانویی جایگزین
حل معضالت پساب فرایندهای رنگرزی ،کاربرد فناورینانو برای بهینهسازی فرایند تولید چرم
توسعه محصوالت نانولیفی ،با بهکارگیری فرایند الکتروریسی

کشاورزی و بستهبندی

بســتهبندی غذایی ضدباکتری ،افزایش نفوذناپذیری بســتهبندیهای پلیمری مواد غذایی نسبت به گازهای فاسدکننده،
بهویژه اکسیژن
بهبود فرآیند استریلسازی و افزایش ماندگاری مواد غذایی
بهبود عملکرد کودهای شیمیایی

آب و محیطزیست

حذف فلزات سنگین از آب آشامیدنی ،حذف نیترات از آب آشامیدنی ،شیرینسازی آبهای شور و لبشور
تصفیه پساب صنعتی
کاهش عوارض جانبی داروهای ضدسرطان و شیمیدرمانی ،کاهش دوز مصرفی داروهای گرانقیمت
تولید سامانههای دارورسانی هدفمند ،افزایش دقت حسگرهای تشخیص بیماری

بهداشت و سالمت

توسعه کاربرد تجهیزات نانویی در فرآیندهای تولیدی در حوزه سالمت ،بهبود کارآیی دستگاههای آنالیز مانند MRI
افزایش قدرت جذب اشعه  UVدر کرمهای ضدآفتاب

ایجاد روکشهای ضدباکتری و خودتمیزشونده و افزایش استحکام روکشها در ابزارهای جراحی

 -3-20برنامه طرحهای نوآورانه فناورینانو به منظور جذب سرمایهگذار

 -1-3-20دومین دوره برگزاری برنامه طرحهای نوآورانه فناورینانو

ســتاد ویژه توســعه فناورینانو برای حمایت از
تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی ،مسابقه ساخت
نمونــه اولیه ( )Prototypeرا در میان دانشــجویان،
اســتادان ،فناوران و شــرکتهای دانشبنیان حوزه
فناورینانــو ،در قالب «برنامه طرحهــای نوآورانه
فناورینانو» اجرا کرده اســت .به ایــن منظور ،در
ششــمین و هفتمین جشــنواره فناورینانو ،بخش
ویژهای به نمایش طرحهای برگزیده این مســابقه
اختصاص یافت .برنامه طرحهای نوآورانه فناورینانو
ایــن فرصت را به محققان و شــرکتهای کوچک
میدهد تا بتوانند محصوالت نوآورانه خود را در معرض دید عالقهمندان ،بازدیدکنندگان و بهویژه ،ســرمایهگذاران عالقهمند قرار دهند
و از فرصتهای ســرمایهگذاری ایشان بهرهمند شوند .از جمله حمایتها و تسهیالتی که ستاد ویژه توسعه فناورینانو برای این برنامه
در نظر گرفته است ،اعطای اعتبار توسعه محصول به شرکتکنندگان برگزیده است.
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فعالیتهای انجامشده در دومین دوره برنامه

اطالعرسانی به شرکتها ،دانشگاهها و مراکز رشد،
دریافت طرحها از متقاضیان (تعداد کل طرحهای دریافتی 240 :طرح)،
تشکیل کمیته داوری و ارزیابی طرحها در دو مرحله اولیه و نهایی ( 22طرح مجوز حضور در جشنواره نانو را دریافت کردند)،
برگزاری دوره توانافزایی با حضور برگزیدگان نهایی برنامه ( 44نفر نماینده  22طرح برگزیده).
دوره توانافزایی به مدت  3روز برای فناوران و شرکتهای پذیرفتهشده در مرحله داوری برگزار شد .از اهداف این دوره میتوان به آموزش کاربردی
شرکتکنندگان توسط کارشناسان و بهرهمندی از مشاوران زبده در حوزههای مختلف تجاریسازی اشاره کرد .در این دوره ،آموزش مطالب در قالب
کارگاههایی با این موضوعات انجام شــد :معرفی حوزه فناورینانو ،مالکیت فکری ،مدل کسبوکار ،ارائه طرح کسبوکار ،تجارب شرکتهای موفق
و ناموفق ،فضای سرمایهگذاری در حوزه نانو و چگونگی نمایش و ارائه محصوالت.
ارائه و معرفی طرحها به سرمایهگذاران و پیگیری درخواستها تا حصول نتایج.
اســامی  22طرح ارائه شــده در هفتمین جشنواره فناورینانو در جدول  3آورده شده است .برای بسیاری از طرحهای ارائهشده در جشنواره نانو ،برای
جذب سرمایهگذار مذاکره در حال انجام است.
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جدول .۳طرحهای برگزیده برای حضور در هفتمین جشنواره نانو
ردیف

ارائهدهنده طرح

عنوان کامل طرح

1

آقای دکتر محمد
عبداالحد

نانوبیوسنسور الکتریکی CNT& SiNW - ECIS
برای کاربردهای تشخیصی در سرطان و مونیتورینگ
فعالیتهای سلولی

2

خانم دکتر ناهید سرلک

تثبیتکننده نانوذرات اسمیم کپسولهشده بر روی نانولوله
کربنی برای بافتهای بیولوژیکی

3

شرکت نانو مبنا ایرانیان

ساخت نانوسنسورکیت 25کاناله و دستگاه  LSPRبرای
تشخیص زودهنگام بیومارکرهای سرطانی

4

شرکت نانونوین پلیمر

فیلم نانوفیبر سلولز-سنتز باکتری

5

آقای سیدعلی جوهری

فیلتر نانوذرات نقره به منظور پیشگیری و کنترل
بیماریهای آبزیان پرورشی

6

دکتر شمسالدین
مهاجرزاده

تفنگ الکترونی گسیل میدانی برای استفاده در
میکروسکوپهای الکترونی روبشی گسیل میدانی
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ردیف

ارائهدهنده طرح

عنوان کامل طرح

7

شرکت فناوری
تجهیزات نانوآزما

ساخت فیلتر تمایلی با استفاده از نانوالیاف حاصل از
الکتروریسی

8

شرکت زیست سپر
انسانی شیوا

طراحی و ساخت نانوداربستهای دوبعدی-سهبعدی
زیستی برای استفاده در سوختگیهای درجه دو عمقی و
درجه سه و زخمهای دیابتیک

9

خانم نسترن ریاحی

ساخت نانو پودر  ZnOمورد مصرف در برقگیرهای
اکسیدروی و ساخت نمونه قرص

10

آقای سروش
داوودیزاده

نانو بایو ساید (ضد میکروب)

11

شرکت زیست ابزار
پژوهان

کیت و دستگاه خودکار استخراج و تشخیص مولکولهای
زیستی و شیمیایی

12

شرکت نانو دارو پژوهان
پردیس

تولید صنعتی نانوذرات آلبومین باندشده به داروی
ضدسرطان پاکلی تاکسل

عکس
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ردیف

ارائهدهنده طرح

عنوان کامل طرح

13

خانم دکتر الناز تمجیدی

داربست استخوانی

14

خانم دکتر
زهرا طالبپور

ساخت و ارزیابی کارایی ستونهای یکپارچه کروماتوگرافی
مایع با کارایی باال

15

پیشگامان فناوری آسیا

نانورنگ آنتیاستاتیک لوتوس

16

آقای مصطفی گلشکن

اسید سولفوریک جامد مغناطیسی با ابعاد نانومتری

17

آقای آرمین صمیمی

دستگاه ساخت غشای نانوفیلتراسیون NF

18

آقای مسلم دارابپور

سنسور هیدروژن

19

آقای دکتر سعید بازگیر

دستگاه تصفیه پساب صنعتی با کاربرد سوپر جاذب
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20

آقای دکتر حسن رهنما

مجموعه کیتهای نانومغناطیسی استخراج  DNAژنومی
از انواع بافتها بر پایه بیولوژیکی

21

آقای دکتر
حمید مهدوی

ساخت فیلمهای یکتوسان /کالژن /پلی وینیل الکل/
نانوذرات خاک ُرس به عنوان زخمپوش

22

آقای حسن کرمی

نانوکودهای ارگانیک

عکس

 -4-20برگزاری نشستها و کارگاههای تخصصی

 -1-4-20نشستهای تخصصی فناورینانو در صنعت نفت و انرژی

اســتفاده از فناورینانو در صنعت نفت روزبهروز در حال گسترش است و به یک مزیت اقتصادی برای شرکتهای پیشرو درصنعت نفت تبدیل شده
است .پتنتهای متعدد شرکتهای بزرگ نفتی در این حوزه ،شاهد این مدعاست که فناورینانو یک فناوری انتزاعی نیست و کام ً
ال کاربردی است.
بر این اســاس ،ستاد توسعه فناورینانو برای آشنایی شرکتهای نفتی با کاربردهای این فناوری در صنعت خود و دستاوردهای فناوران این حوزه در
صنعت نفت ،اقدام به برگزاری کارگاههای متعددی با اهداف زیر کرده است:
معرفی فناورینانو ،کاربردهای آن و شرکتهای بزرگ نفتی استفادهکننده از این فناوری؛
معرفی محصوالت و فناوریهای توسعهدادهشده در کشور؛
معرفی برنامههای حمایتی ستاد نانو از صنایع؛
هماندیشی و بررسی چالشها و روشهای ورود این فناوریها به صنایع موجود نفتی.
در سال  93این کارگاهها برای مراکز زیر اجرا شد:
نشست تخصصی کاربرد فیلترهای هوای صنعتی ،در صنایع نفت ،گاز و نیروگاهی تبریز

در این نشســت ،از مدیران و فعاالن عرصه نیروگاهی و نفتی در اســتان آذربایجان شرقی و اســتانهای مجاور دعوت به عمل آمد .مدعوین شامل
مدیران نیروگاه سهند ،ارومیه ،پتروشیمی تبریز ،پاالیشگاه تبریز ،خطوط لوله انتقال فشار منطقه  8سراسری و ...بودند.
در این برنامه ،کارگزار ستاد در حوزه نانوالیاف و مدیران شرکت بهرانفیلتر توضیحاتی در مورد فناورینانوالیاف و کاربردهای آن در فیلترهای هوای
نیروگاهی ،مزایای فیلترهای کالس  F9و نتایج استفاده از این فیلترها در نیروگاههای ایران و جهان ارائه کردند .در این نشست ،رویکرد ستاد در حمایت
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از صنایع بزرگ برای صنایع نیروگاهی ،پاالیشی و پتروشیمی حاضر در این برنامه ،تشریح شد.
نشست تخصصی کاربرد فناورینانو در صنایع مرتبط با شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران

در این نشســت که با همکاری مدیریت بازرگانی شــرکت ملی پاالیش و پخش با حضور تمامی پاالیشگاهها ،شرکت خطوط لوله و
مخابرات و شــرکت ملی پخش برگزار شد ،فناورینانو و دستاوردهای فناوران نانو در کشور و برنامه حمایت از شرکتهای بزرگ برای
شــرکتکنندگان تشریح شد .سپس ،کاربردهای فناورینانو در صنعت نفت و شرکتهای بزرگ نفتی جهان که از این فناوری استفاده
میکنند برای مدیران پاالیشگاهها توضیح داده شد که مورد استقبال قرار گرفت .در بخش دوم کارگاه ،آقایان مهندس فقیهی و فروندی
(از مدیــران بهرانفیلتر) در زمینه کاربردهای فنــاورینانوالیاف در فیلترهای هوای نیروگاهی و صنعتی و مزیتهای فیلترهای کالس
 F9توضیحاتی ارائه کردند .عالوه بر این ،نحوه همکاری با ستاد توسعه فناورینانو برای مدیران پاالیشگاهها بیان و مقرر شد از طریق
کمیته مشــترک ستاد نانو و شــرکت ملی پاالیش و پخش ،برنامه همکاری با سایر پاالیشگاهها و شرکتهای زیر مجموعه پیگیری و
اجرا شود.
در ادامه ،شــرکتکنندگان از کارخانه تولید فیلتر شــرکت بهرانفیلتر در مشهد بازدید کردند .در این بخش ،از مراحل مختلف ساخت
فیلترهای معمولی و کارخانه ویژه تولید نانوفیلتر و بخشهای بازرسی فنی بازدید شد.
نشست تخصصی کاربرد فناورینانو در صنعت پتروشیمی

در این نشست ،کاربردهای عمومی فناورینانو و کاربردهای مختص به صنعت نفت برای کارکنان پتروشیمی تبریز ارائه شد و سپس،
کارگزار ستاد نانو در حوزه پلیمر و کامپوزیت در زمینه کاربردهای فناورینانو در صنایع پتروشیمی ،شامل ایجاد گریدهای جدید و کاربرد
آنها در صنایع مختلف ،توضیحاتی ارائه کرد.
کارگاه تخصصی معرفی فناورینانو در صنایع نفت محمودآباد

در این کارگاه که برای مدیران مرکز آموزش وزارت نفت در محمودآباد برگزار شد ،فناورینانو و کاربردهای آن در صنایع نفت و گاز
و دستاوردهای فناوران این حوزه و همچنین ،فعالیت شرکتهای بزرگ نفتی جهان در این حوزه که بر مبنای پتنتهای این شرکتها
به دست آمده بود ،ارائه شد.
کارگاه تخصصی کاربردهای فناورینانو در پاالیشگاه آبادان

این کارگاه به درخواست پاالیشگاه آبادان و پیرو برگزاری نشست تخصصی برای صنایع پاالیشگاهی در این مجتمع پاالیشی برگزار
شد؛ در ابتدای این کارگاه ،دستاوردها و کاربردهای فناورینانو در صنایع نفت که شرکتهای معتبر نفتی جهان از آنها استفاده کردهاند،
تشریح شد و فناوریهای موردنیاز پاالیشگاه که در ایران توسعه داده شده است ،ارائه شد.
کارگاه تخصصی فیلترهای هوای نانو در شرکت خطوط لوله و مخابرات

در ایــن کارگاه نیز که بــا محوریت کاربرد فیلترهای هوای صنعتــی با گرید  F9صورت گرفت ،کارگزار ســتاد در بخش نانوالیاف
توضیحاتی را در ارتباط با خواص و کاربردهای این نوع فیلتر ارائه کرد.

 -2-4-20نشستهای تخصصی کاربرد فناوری نانو در صنعت کامپوزیت و پلیمر

نشست تخصصی «دستاوردها و راهکارهای اجرایی کاربرد فناورینانو در صنعت کامپوزیت و پلیمر کشور»

دومین نشست تخصصی «کاربرد فناورینانو در صنعت کامپوزیت و پلیمر» ،روز  4شهریورماه  ،1393در محل ستاد فناورینانو و با
حضور  27نفر از مدیران و کارشناسان  23شرکت صنعتی با اهداف زیر برگزار شد:
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معرفی برنامههای حمایتی ستاد نانو از صنایع فعال در حوزه کامپوزیت و پلیمر،
معرفی طرحهای موفق انجامشده در صنعت به فعاالن این حوزه،
شناسایی تقاضاها و ارائه راهحل برای رفع مشکالت این حوزه با استفاده از فناورینانو،
ترویج فناورینانو به منظور رسوخ این فناوری به شرکتهای فعال در صنعت کامپوزیت و پلیمر،
تهیه بانک اطالعاتی از شرکتهای عالقهمند به فناورینانو در این حوزه.
از مهمترین نکات مطرحشده در این نشست ،معرفی پروفیل نانویی درب و پنجره از جنس  UPVCشرکت دنیای پروفیل غرب بود که به دلیل بهبود
قابل توجه خواص مکانیکی همراه با کاهش قیمت تمامشده ،با استقبال حضار همراه شد.
ی-تبریز
نشست تخصصی «کاربرد فناورینانو در صنعت کامپوزیت و پلیمر» در استان آذربایجان شرق 

نشســت تخصصی «کاربرد فناورینانو در صنعت کامپوزیت و پلیمر» ،روز 13
شــهریورماه  ،1393در محل مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز و با حضور  26نفر از
مدیران و کارشناسان  11شرکت صنعتی با اهداف زیر برگزار شد:
معرفی برنامههای حمایتی ستاد نانو از صنایع فعال در حوزه کامپوزیت و پلیمر،
معرفی طرحهای موفق انجامشده در صنعت به فعاالن این حوزه،
شناســایی تقاضاها و ارائه راه حل برای رفع مشکالت این حوزه با استفاده از
فناورینانو،
ترویج فناورینانو به منظور رسوخ این فناوری به شرکتهای فعال در صنعت
کامپوزیت و پلیمر،
تهیه بانک اطالعاتی از شرکتهای عالقهمند به فناورینانو در این حوزه.

 -3-4-20نشستهای تخصصی کاربرد فناوری نانو در صنعت نانوپوشش

نشســت تخصصی «نانوپوششهای سخت :راهکاری مؤثر در مواجهه با پدیده سایش ،فرسایش و خوردگی در صنعت» در استان
آذربایجان شرقی-تبریز

نشست تخصصی «نانوپوششهای سخت :راهکاری مؤثر در مواجهه با پدیده سایش ،فرسایش و خوردگی در صنعت» ،روز  12شهریورماه  ،1393در
محل مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز با حضور  85نفر از مدیران و کارشناسان  49شرکت صنعتی با اهداف زیر برگزار شد:
معرفی برنامههای حمایتی ستاد نانو از صنایع،
رسوخ فناوری نانوپوشش در صنایع استان،
معرفی کاربردهای صنعتی نانوپوششها به صنایع مرتبط،
معرفی شرکتهای تجهیزاتساز داخلی و توانمندیهای ملی.
همچنین ،در این نشست مشــکالت و چالشهای موجود در صنعت در ارتباط
با پوشــشهای ســخت ،مورد بحث و بررســی قرار گرفت و در زمینه همکاری
شرکتهای ســازنده تجهیزات و صنایع ،توافقاتی برای بررسی و رفع مشکالت،
صورت گرفت.
در ادامه بازدیدهایی از شــرکتهای اشباع فوالد ،خدمات صنعتی تراکتورسازی
تبریز ،گروه صنعتی امیرنیا ،شرکت ایدم ،شرکت چرخشگر ،شرکت مکاترونیکگستر
تبریز و شرکت بهاب تبریز به عمل آمد .تاکنون حدود  21شرکت صنعتی ،نمونهها
و قطعات خود را جهت پوششدهی به فناور مربوطه ارسال کردهاند.
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کارگاه تخصصی «نانوپوششهای سخت و مقاوم»

کارگاه تخصصی «کاربرد نانوپوشــشهای ســخت و مقاوم در صنعت» ،روز  26مرداد  ،1393در محل ستاد فناورینانو با حضور 30
نفر از مدیران و کارشناسان  20شرکت صنعتی با اهداف زیر برگزار شد:
معرفی برنامههای حمایتی ستاد نانو از صنایع؛
اهمیت نانوپوشش و تقسیمبندی آنها بر اساس خواص نهایی؛
طبقهبندی نانوپوششها بر اساس فناوریهای ایجاد الیه نازک؛
آشنایی با انواع روشهای رسوبگذاری از فاز بخار ،مانند  PVDو PACVD؛
آشنایی با انواع روشهای سختکاری سطحی؛
آشنایی با خواص منحصربهفرد پوششهای نانوساختار سخت و مقاوم؛
ارائه کاربردهای صنعتی پوششهای سخت و مثالهای تجاریشده آن در خارج از کشور؛
معرفی شرکتهای تجهیزاتساز داخلی و توانمندیهای ملی.

همچنین در این نشســت ،مشــکالت و چالشهای موجود در صنعت که مرتبط با پوششهای سخت است مورد بحث و بررسی قرار
گرفت و در زمینه همکاری با شرکتهای سازنده تجهیزات و صنایع ،توافقاتی برای بررسی و رفع مشکالت ،صورت گرفت.
در ادامه ،از کارگاه الیهنشانی شرکت الماسهساز بازدید شد و بازدیدکنندگان با نحوه کار و پوششهای ایجادشده توسط دستگاههای
الیهنشانی شیمیایی بخار و الیهنشانی فیزیکی بخار این شرکت جهت پوششدهی ابزارها و الماسههای آن شرکت ،آشنا شدند.
نشست تخصصی «معرفی فرصتهای صنعتی و تجاری نانوپوشش در ایران»

نشســت تخصصی «معرفی فرصتهای صنعتی و تجاری نانوپوشــش در ایران» ،روز  20بهمن  ،1393در محل ستاد فناورینانو با
حضور  53نفر از مدیران و کارشناسان  16شرکت صنعتی ،از جمله شرکت نیرومحرکه ،شرکت قالبهای صنعتی سایپا ،سازمان صنایع
هوایی ،شــرکت مگاموتور و  12نفر از اســتادان دانشگاههای تهران ،امیرکبیر ،تربیت مدرس ،صنعتی اصفهان ،مالک اشتر و پژوهشگاه
مواد و انرژی و همچنین ،برخی دیگر از شــرکتهای دانشبنیان و
فناور با اهداف زیر برگزار شد:
معرفی برنامههای حمایتی ستاد نانو از صنایع،
افتتاح مرکز توسعه نانوپوشش و معرفی خدمات آن،
معرفی فرصتهای صنعتی و تجاری نانوپوشش در ایران،
معرفــی شــرکتهای تجهیزاتســاز و ارائهدهنــده خدمات
الیهنشانی داخلی،
هماندیشــی و بررســی چالشهــا و مشــکالت پیش روی
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صنعتیسازی نانوپوششها در ایران.
در ادامه ،از نمایشگاه داخلی ستاد نانو و بخش نانوپوششها بازدید شد و همچنین ،از تجهیزات صنعتی شرکتهای یارنیکان صالح و فناوران سختآرا،
در محل کارگاه این شرکتها ،بازدید به عمل آمد.
نشست تخصصی «معرفی فرصتهای صنعتی و تجاری نانوپوششها» در استان قزوین

نشســت تخصصی «فرصتهای صنعتی و تجاری نانوپوشــشها در ایران» ،با
همکاری اســتانداری و ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان قزوین ،روز 10
اســفندماه  ،93در محل سالن کنفرانس سازمان صنعت ،معدن و تجارت برگزار شد.
در این نشست 42 ،نفر از مدیران شرکتهای صنعتی استان از  18شرکت صنعتی از
جمله نیرومحرکه ،صنایع هفت الماس ،سپهر الکتریک ،کاشی پارس ،رینگ خودرو
پارس ،البرز یدک ،بالین تک ،ایران دوچرخ ،صنایع شهید شفیع زاده وغیره به همراه
فناوران و مدیران شــرکتهای فناور حضور داشــتند و در حضور مدیران ســازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان ،مباحث زیر مورد بحث و بررسی قرارگرفت:
معرفی حمایتهای ویژه ستاد نانو از صنایع در زمینه بهکارگیری فناورینانوپوششها؛
معرفی شرکتهای سازنده تجهیزات صنعتی الیهنشانی و ارائهدهندگان خدمات در حوزه مهندسی سطح؛
معرفی کاربردهای صنعتی ،خواص و فناوری تولید نانوپوششها؛
معرفی و بررسی فرصتهای صنعتی و تجاری نانوپوششها در کشور؛
معرفی مرکز توسعه نانوپوشش و خدمات آن؛
معرفی پروژههای موفق صنعتی؛
هماندیشی مشکالت و چالشهای احتمالی پیش روی صنعتیسازی نانوپوششها در کشور.
از نتایج این نشســت ،میتوان به ارســال نمونههای صنعتی از شرکتهای متقاضی جهت انجام پوشش و بررسی خواص عملکردی نانوپوششهای
ایجادشده در این صنایع اشاره کرد .برخی شرکتهای حاضر در نشست مایل به راهاندازی خط تولید الیهنشانی در خطوط تولید شرکت خود و استفاده
مداوم از خدمات پوششدهی بودند که این موضوع در حال پیگیری است.
کارگاه تخصصی «معرفی فرصتهای صنعتی و تجاری نانوپوششها» در گروه صنعتی مپنا

نشست تخصصی «معرفی فرصتهای صنعتی و تجاری نانوپوششها» ،به درخواست گروه صنعتی مپنا (شرکتهای توگا و پرتو) ،روز  12اسفندماه
 ،93در محل این شــرکتها و با حضور بیش از  25نفر از مدیران و کارشناســان بخشهای فنی و مهندسی ،تحقیق و توسعه و پوششدهی برگزار شد.
خالصه موارد مطرحشده در این نشست به شرح زیر است:
معرفــی حمایتهای ویژه ســتاد نانو از صنایع در زمینــه بهکارگیری فناوری
نانوپوششها؛
معرفی شــرکتهای ســازنده تجهیزات صنعتی الیهنشــانی و ارائهدهندگان
خدمات در حوزه مهندسی سطح؛
معرفی کاربردهای صنعتی ،خواص و فناوری تولید نانوپوششها؛
معرفــی و بررســی فرصتهای صنعتــی و تجاری نانوپوشــشها در صنایع
نیروگاهی و انرژی؛
معرفی مرکز توسعه نانوپوشش و خدمات آن؛
بررسی چالشها و معضالت صنعتیسازی فناورینانوپوشش در صنایع نیروگاهی و انرژی.
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 -4-4-20نشســت تخصصــی «آینــده توســعه فناورینانو در صنعت نســاجی» در اســتان
آذربایجانشرقی-تبریز
سمینار تخصصی «آینده توسعه فناورینانو در صنعت نساجی» با
حضور مدیران و کارشناسان ستاد ،فعاالن صنایع نساجی ،چرم و مبل
تبریز برگزار شد .در این نشست که با همکاری استانداری آذربایجان
شرقی برگزار شد ،ضمن معرفی ستاد و کارگروههای آن ،کاربردهای
فناورینانو در صنایع نســاجی به صنعتگران ارائه شد .از شرکتهای
حاضر در این نشســت ،میتوان به شــرکتهای شمس اسکو ،چرم
امینی  ،110چرمافروزکار تبریز ،چرمسازی صدرا ،حفاظ برزنت تبریز،
ن بافت تبریز ،ســاوین بافت،
اطلــس نخ ،اطلس پود ،قماش ،حوله ت 
ماهوت باف ،ســتاره طالئی تبریز اشاره کرد .همچنین ،با همکاری انجمن چرم تبریز ،بازدیدی از کارخانه چرم شاهگلی تبریز انجام شد و
چالشهای موجود در صنعت چرم در مورد ارزیابی قرار گرفت .محورهای زیر از اهم برنامههای برگزار شده در این سمینار است:
معرفی ستاد و برنامههای کارگروه صنعتوبازار برای تجاریسازی فناورینانو،
معرفی فناورینانو و کاربردهای آن در صنایع نساجی و چرم،
معرفی فناوری پالسما و کاربردهای آن در صنایع نساجی،
هماندیشی با صاحبان صنایع برای بهکارگیری فناورینانو در صنایع نساجی.

در حاشــیه این نشست ،از دستگاه پالسمای فشار اتمسفری ،ساخت شرکت یارنیکان صالح ،رونمایی و ابعاد مختلف بهکارگیری این
فناوری برای حاضران تشــریح شد .این دســتگاه برای اولین بار در کشور در مقیاس نیمهصنعتی ساخته شده است و به عنوان فناوری
اصالح ســطح ،کاربردهای متنوعی برای ایجاد خصوصیات مختلف در فرایندها مقدماتی ،رنگرزی و تکمیل در صنایع نســاجی خواهد
داشت؛ ضمن اینکه با کاهش مصرف آب و انرژی و در نتیجه ،کاهش ایجاد پساب ،به عنوان فناوری سبز نیز قابل اتکاست.

توساز
 -5-4-20نشستهای تخصصی کاربرد فناوری نانو در صنعت ساخ 
اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مصالح ساختمانی استاندارد

در تاریخ  5بهمنماه  ،1393اولین همایش ملی و نمایشــگاه تخصصی مصالح ســاختمانی اســتاندارد در محل ســالن بینالمللی
همایشهای رازی ،توسط سازمان نظام مهندسی تهران و با حضور بیش از  300نفر از مهندسان و مدیران شرکتها و نظام مهندسیها
و رییس شورای مرکزی نظام مهندسی کل کشور ،برگزار شد .هدف اصلی برگزاری همایش ،بیان ضرورت و اهمیت استفاده از مصالح
ساختمانی استاندارد در صنعت ساخت وساز بود.
محورهای همایش عبارت بودند از :نقش مصالح ساختمانی استاندارد در احداث ساختمان استاندارد ،نقش خدمات مهندسی در استفاده
از مصالح استاندارد و احداث ساختمان استاندارد و نقش استاندارد در ایمنی و کاهش حوادث .به دعوت مدیریت سازمان نظام مهندسی
تهران ،کارگروه صنعت و بازار ،در این همایش به معرفی ستاد و محصوالت نانویی در حوزه ساختوساز پرداخت.
سمینار آموزشی کاربرد فناورینانو در صنعت بتن

این سمینار در تاریخ  30مهرماه  ،1393در محل مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی و با حضور بیش از  60نفر از فعاالن حوزه
عمران با موضوعات و محورهای زیر برگزار شد:
کاربرد فناورینانو در بتن و تأثیر پوششهای نانومتری در دوام بتن (پوششهای ضدخوردگی ،ضدآب ،ضدخش ،خودتمیزشونده وغیره)،

 128گزارش عملکرد اجرای سند راهبرد آینده در سال 1393

سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

بررسی خواص فیزیکی ،شیمیایی و مکانیکی بتنهای مخلوطشده با نانوذرات اکسید فلزی،
ساخت نانوسوسپانسیون پایدار  TiO2و بررسی کاربرد آن در مالت یا بتن،
افزایش فعالیت شیمیایی مواد سیمانی با استفاده از روشهای فناورینانو،
مکانیسمهای عملکردی نانومواد سیلیسی در مشتقات مواد پایه سیمانی.
این سمینار را مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی و با مشارکت کارگروه صنعتوبازار ستاد فناورینانو برگزار کرد.

 -5-20حمایت از بهکارگیری فناورینانو در حوزههای صنعتی منتخب

کارگروه صنعت و بازار ،با هدف ایجاد رویکرد تقاضا در صنعت ،بهکارگیری فناورینانو در حوزههای بزرگ صنعتی و ایجاد بازار اقتصاد نانو در کشور،
فعالیتهای خود را تعریف و اجرا میکند .مراحل اجرایی در این زمینه ،از قبیل توجیه فنی و اقتصادی ،طراحی فرآیندهای تولید و تدوین برنامه توسعه
بازار ،در حال پیگیری است.

 -1-5-20طرح ورود فناورینانو در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی

نفت و گاز ،به عنوان مهمترین منبع تأمینکننده انرژی ،همواره از اهمیت
فراوانی نزد کشورهای بزرگ و سرمایهگذاران بینالمللی برخوردار بوده است؛
از بدو معرفی فناورینانو ،شــرکتهای بینالمللی نفتی تالش کردهاند برای
پیشــرو ماندن در عرصه رقابت ،از مزایای این فناوری استفاده کنند؛ میزان
پتنتهای ثبتشده بینالمللی در این زمینه گویای این مطلب است.
فهرست فعالیتهای ستاد در حوزه صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی در سال 93
به شرح ذیل است:
تشــکیل کمیته مشترک با شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ایران ،برای بررســی مشکالت موجود در صنایع پاالیشی و رفع آنها با
استفاده از فناورینانو و عرضه محصوالت بر پایه این فناوری به پاالیشگاهها
و شرکتهای زیرمجموعه،
همکاری با شرکتهای فعال در حوزه نفت و انرژی و تأمین گزارشها و مطالب علمی -تحلیلی آنها،
برگزاری نشستهای تخصصی با واحدهای پتروشیمی و پاالیشگاهها برای معرفی دستاوردهای فناورینانو در حوزه نفت و انرژی.
جدول .۴وضعیت طرحهای تجاریسازی فناورینانو در حوزه نفت و انرژی
نام پروژه

حوزه صنعتی

فناور

وضعیت

توضیحات

تولید سوخت امولسیونی ()Emulsified fuel
برای نیروگاهها

نیروگاهها

شرکت پیامآوران
نانوفناوری فردانگر

تولید آزمایشگاهی

آماده عقد قرارداد برای افزایش مقیاس

دستیابی به دانش فنی تولید نوارهای
نانوکامپوزیتی تعمیر خطوط لوله انتقال نفت و گاز

نفت و گاز

شرکت آریا پلیمر
پیشگام

تولید آزمایشگاهی

آمادگی جهت انتقال فناوری برای تولید صنعتی

فیلترهای هوای نیروگاهی

نفت و گاز

بهران فیلتر

تولید صنعتی

توسط بعضی نیروگاهها و شرکتهای نفتی و
گازی خریداری شده و یا در حال تست است.

پوششهای سخت

نفت و گاز

شرکت سختآرا و
سوین پالسما

تولید صنعتی

در حال تست بعضی پوششها بر روی شیرآالت و
سیت و گیت
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 -2-5-20طرح ورود فناورینانو به صنعت ساختمان

فعالیتهای اصلی این بخش شامل این موارد است:
فعالیتهای ترویجــی و ترویج صنعتی ،مانند حضور
در نمایشــگاههای تخصصی و تولید گزارشهای کوتاه
صنعتی؛
تشکیل کمیته مشترک با مرکز تحقیقات راه ،مسکن
و شهرسازی ،با محوریت همکاری در زمینههای:
اضافه کردن مبحث جدیــد در زمینه نانو به مباحث
مقررات ملی ساختمان،
تدوین اســتاندارد و همکاری در زمینه اخذ گواهینامه
فنی و نظریه فنی برای محصوالت نانویی؛
همکاری در پروژه استفاده از  TiO2برای کاهش آلودگی هوا و ایجاد خاصیت خودتمیزشوندگی روی سطوح؛
ایجاد آیتمهای محصوالت نانو در فهرست بها ،با همکاری سازمان امور نظام فنی کشور؛
ایجاد و تدوین اســتانداردهای محصوالت مبتنی بر نانو در حوزه ساختوســاز ،با همکاری مرکز تحقیقات ســاختمان و سازمان
استاندارد ملی ایران؛
افزودن مطالب مرتبط با فناورینانو به مبحث  18مقررات ملی ساختمان (عایقبندی و تنظیم صدا) با همکاری گروه صنعتی وحید
و در مبحث  19مقررات ملی ساختمان (صرفهجویی در مصرف انرژی) با همکاری گروه صنعتی شیشه کاوه.
جدول .۵وضعیت طرحهای تجاریسازی فناورینانو در صنعت ساختمان
نام پروژه

حوزه صنعتی

فناور

وضعیت

توضیحات

پروژه بتن سبکسازهای مبتنی بر
فناورینانو

ساختمان

شرکت تعاونی بهدیس سامان
امین (طرح مهندسی وندیداد)

تولید نیمهصنعتی

در حال توسعه فناوری

 -3-5-20طرح ورود فناورینانو به صنعت پلیمر و کامپوزیت
فعالیتهای اصلی این بخش شامل این موارد است:
فعالیتهای ترویجی ،شامل حضور در نمایشگاههای
تخصصی و رصد تقاضاهای بازار و صنعت؛
ارائــه اطالعــات و گزارشهای معتبر و پیشــنهاد
راهکارهای مناسب برای رفع مشکالت و موانع موجود
در صنعت کامپوزیت و پلیمر ،با استفاده از فناورینانو؛
شناســایی موانع و مشــکالت صنعتــی موجود در
شــرکتهای متقاضی و تعریف طرحهــای تحقیق و
توسعهای مشترک با متقاضیان صنعتی برای رفع موانع
موجود؛
شناســایی فناوران توانمند برای انجــام پروژههای
مرتبط با حوزه صنعت پلیمر و کامپوزیت بر اساس نیازهای صنعتی موجود.
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جدول .۶وضعیت طرحهای تجاریسازی فناورینانو در صنعت پلیمر و کامپوزیت
نام پروژه

حوزه صنعتی

فناور

وضعیت

بهبود خواص مکانیکی در لوله و اتصاالت UPVC

لوله و اتصاالت
فاضالبی
ساختمانی

شرکت آریا پلیمر پیشگام

تولید صنعتی و تأییدیه نانومقیاس برای نانوافزودنی
 UPVCدریافت شده است

بهکارگیری نانوآلومینا در مواد نسوز کورههای
فوالدسازی برای افزایش شوکپذیری و استحکام

فوالدسازی و
نسوز

شخصیت حقیقی

تولید نمونه اولیه محصول در مقیاس نیمهصنعتی
فروش دانش فنی ایجادشده به شرکتهای متقاضی

توسعه دانش فنی تولید نانوکامپوزیتهای نانورس-
پلی استر

پلیمر و کامپوزیت

شخصیت حقیقی

در حال انجام فرآیند تحقیق و توسعه

بهبود خواص مکانیکی پروفیلهای UPVC
پنجرههای ساختمانی با استفاده از فناورینانو

پروفیلهای
ساختمانی

شرکت آریا پلیمر پیشگام

ارزیابی مطالعات فنی و اقتصادی رنگهای دریایی
بر پایه فناورینانو

دریایی

شخصیت حقیقی

در حال انجام فرآیند تحقیق و توسعه

ارزیابی مطالعات فنی و اقتصادی تایر خودرو بر پایه
فناورینانو

خودرو

شخصیت حقیقی

در حال انجام

بهبود خواص ضدخش داشبورد خودرو با استفاده از
فناورینانو

خودرو

شرکت آریا پلیمر پیشگام

در حال انجام فرآیند تحقیق و توسعه

تولید گرانول و مستربچ آنتیباکتریال برای تولید
قطعات نانوکامپوزیتی

لوازم خانگی

شرکت رامو آلیبرت

در حال انجام فرآیند تحقیق و توسعه

تولید لوله کامپوزیتی  GRPبر پایه فناورینانو

آب و فاضالب

شرکت ارکان لوله همدان

در حال انجام فرآیند تحقیق و توسعه

تولید صنعتی

اخذ تأییدیه نانومقیاس برای نانوافزودنی UPVC

 -4-5-20طرح ورود فناورینانو در صنعت نانومواد
فعالیتهای اصلی این بخش شامل این موارد است:
شناسایی نانومواد پایه و کاربردهای آن در صنعت،
تدوین آییننامه حمایتی از نانومواد قابل مصرف در صنعت،
حمایت از چند نوع نانوماده به منظور تولید و تجاریسازی آن.
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جدول .۷وضعیت طرحهای تجاریسازی فناورینانو در صنعت نانومواد
نام پروژه

حوزه صنعتی

فناور

وضعیت

تولید نانوسیلیس کلوییدی

سرامیک و ریختهگری

مهندسی پدیده شمس ایرانیان

تولید نیمهصنعتی

تولید آئروژل

ساختمان ،نفت و انرژی

واکنش صنعت پارت

تولید نیمهصنعتی

تولید نانوذرات خاک رس و کامپوزیت

صنایع رنگ ،پلیمر و کامپوزیت

شرکت تأمین نانوساختار آویژه

تولید نیمهصنعتی

تولید نانوآلومینا

نفت و انرژی

موسسه تحقیقاتی پرطاووس مشهد

تولید نیمهصنعتی

تولید نانوآلومینا

نفت و انرژی

شرکت نانو پارس اسپادانا

تولید صنعتی

 -5-5-20طرح ورود فناورینانو در حوزه کشاورزی و بستهبندی

با رشد روزافزون جمعیت دنیا و کاهش منابع غذایی،
فناورینانو میتواند نقش مهمی در تأمین بخشــی از
نیازهای غذایی جهان ایفا کند .فعالیتهای اصلی ستاد
در این حوزه شامل این موارد است:
فعالیتهــای ترویجــی ،شــامل حضــور در
نمایشــگاههای تخصصی و رصد تقاضاهای بازار و
صنعت؛
انجام طرحهای پایلوت و مشــترک با بخشهای
کشاورزی و بســتهبندی و پیگیری پروژهها (که در
جدول آمده است).

جدول .۸وضعیت طرحهای تجاریسازی فناورینانو در حوزه کشاورزی و بستهبندی
نام پروژه

حوزه صنعتی

فناور

وضعیت

پاستوریزاسیون شیر و آبمیوه به روش
نانوکویتاسیون

صنایع غذایی

شرکت پیامآوران نانوفناوری
فردانگر

تولید آزمایشگاهی
در حال آزمایش میزان کارایی و اصالح دستگاه

افزایش ماندگاری محصوالت غذایی
با استفاده از بستهبندی بر پایه
نانوکامپوزیتهای پلیمری

بستهبندی

شرکت بسپار پیشرفته شریف

تولید نیمهصنعتی
آزمونهای عملکردی را گذرانده و تأییدیه
نانومقیاس را اخذ کرده است

اکسیژنرسانی به استخر پرورش
ماهی

شیالت

شرکت پیامآوران نانوفناوری
فردانگر

تولید آزمایشگاهی
در حال آزمایش میزان کارایی و اصالح دستگاه

توسعه فناوری دستگاه پالسما سرد
برای استریل خشکبار و مواد غذایی

صنایع غذایی

دکتر قمی -دکتر هاشمی

تولید آزمایشگاهی
در حال آزمایش میزان کارایی و اصالح دستگاه
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 -6-5-20طرح ورود فناورینانو در حوزه آب و محیطزیست

یکــی از جدیترین بحرانهای پیش روی بشــر ،بحران زیســتمحیطی و
کمبود آب اســت .مهمترین فعالیتی که فناورینانو میتواند در این حوزه انجام
دهد ،حذف آالیندههایی همچون باکتریها ،ویروسها ،فلزات سنگین و نمک
از آب است .فعالیتهای اصلی ستاد در این حوزه شامل موارد زیر است:
فعالیتهای ترویجی ،شــامل حضور در نمایشــگاههای تخصصی و رصد
تقاضاهای بازار و صنعت؛
انجام طرحهای پایلوت و مشترک با شرکت آبفا و پیگیری طرحها (که در
جدول آمده است).

جدول .۹وضعیت طرحهای تجاریسازی فناورینانو در حوزه آب و محیط زیست
نام پروژه

حوزه صنعتی

فناور

توضیحات

دستگاه تصفیه پساب با استفاده از
سیستم نانوفیلتراسیون غشایی

صنایع تبدیلی
و غذایی

شرکت الکل و
خمیرمایه رازی

ساخت دو نمونه اولیه و نیمهصنعتی در حال آزمایش عملکرد

راهاندازی واحد تصفیه آرسنیک آب
به روش نانوکویتاسیون

آب و فاضالب

شرکت پیامآوران
نانوفناوری فردانگر

تکمیل و تحویل پایلوت در اردبیل
در حال توسعه و انجام بر روی تمامی چاههای شهر

راهاندازی واحد حذف نیترات از آب
آشامیدنی به روش نانوکویتاسیون

آب و فاضالب

شرکت پیامآوران
نانوفناوری فردانگر

در حال ساخت پایلوت

تجاریسازی فیلترهای هوای
نیروگاهی

نیروگاه

شرکت بهران فیلتر

تولید فیلترها در مقیاس صنعتی
در حال عقد قرارداد با شرکتهای وابسته صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی برای خرید فیلتر

 -7-5-20طرح ورود فناورینانو در حوزه بهداشت و سالمت
فعالیتهای اصلی ستاد در این حوزه شامل این موارد است:
فعالیتهای ترویجی و ترویج صنعتی،
انجام پروژههای توسعه فناوری مورد تقاضای صنعت،
توسعه کاربردهای تجهیزات نانویی در فرآیندهای تولیدی،
رصد فناوریهای مرتبط.

جدول .۱۰وضعیت طرحهای تجاریسازی فناورینانو در حوزه بهداشت و سالمت
نام پروژه

حوزه صنعتی

فناور

وضعیت

توضیحات

تولید داروی سینا
کورکومین

دارو

شرکت اکسیر
نانوسینا

تولید صنعتی

تأییدیه نانومقیاس و نیز سایر مجوزهای وزارت بهداشت دریافت شده است.

تولید داروی سینا
آمفولیش

دارو

شرکت اکسیر
نانوسینا

تولید
نیمهصنعتی

در حال دریافت تأییدیه نانومقیاس ،در حال طی مراحل الزم برای دریافت  GMPبرای
خط تولید این محصول؛ تاکنون یک بار نمونه در مقیاس نیمهصنعتی در این شرکت تولید
شده و در حال گذراندن آزمونهای کارآزمایی بالینی است.
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نام پروژه

حوزه صنعتی

فناور

وضعیت

توضیحات

تولید داروی پرپوفول

دارو

شرکت داروسازی
ابوریحان

تولید
نیمهصنعتی

تجهیزات تولید صنعتی خریداری و نصب شده است؛ تأییدیه
نانومقیاس آزمایشگاهی و موافقت اصولی از سازمان غذا
و دارو دریافت شده است .همچنین مجوز تولید اولین بچ
صنعتی نیز دریافت شده است.

توسعه دانش فنی استفاده
از روش کاویتاسیون در
فرآیندهای تولید در صنایع
آرایشی و بهداشت

آرایشی و
بهداشتی

گروه صنعتی
گلرنگ

شروع پروژه

تولید ماسک تنفسی نانویی

بهداشت
عمومی

شرکت فناوران
نانومقیاس

با ظرفیت تولید  20میلیون عدد در سال و با سرمایهگذاری
تولید صنعتی
سازمان هالل احمر ایران (سها) به بهرهبرداری رسیده است.

پاکلی تاکسل باندشده با
آلبومین

دارو

شرکت نانودارو
پژوهان پردیس

در حال انجام مطالعات بالینی و دریافت تأییدیههای سازمان
تولید
غذا و دارو
آزمایشگاهی

گرانول هیدروکسی آپاتیت
کربناتهشده نانوساختار

دارو

تولید
شرکت پردیس
پژوهش فناوران یزد آزمایشگاهی

دستگاه به گروه صنعتی گلرنگ تحویل داده شده تا در
بخش  R&Dیکی از شرکتهای زیرمجموعه مورد استفاده
قرار گیرد.

در حال انجام مطالعات بالینی

 -8-5-20طــرح ورود فناورینانــو در حوزه
نساجی

فعالیتهای اصلی ستاد در این حوزه شامل این موارد است:
نگارش برنامه عملیاتی توسعه فناورینانو در صنایع نساجی
و پوشاک،
شناسایی حوزههای کاربرد نانومواد در صنعت نساجی،
فعالیتهای ترویجی و ترویج صنعتی.
جدول .11وضعیت طرحهای تجاریسازی فناورینانو در حوزه نساجی
نام پروژه

حوزه صنعتی

فناور

وضعیت

تولید فرش ضد آب و لک

نساجی

شخصیت حقیقی

قرارداد با مرکز ملی فرش بسته شده و طرح در حال انجام است

تولید الیاف پلیاستر دیرسوز

نساجی

شخصیت حقیقی

این پروژه در مقیاس نیمهصنعتی در حال پیگیری است

تولید پارچه ضدآب و ضدمیکروبی
همزمان

نساجی

شخصیت حقیقی

طرح در حال انجام است

ساخت دستگاه پالسمای اتمسفری

نساجی

شرکت یارنیکان صالح

دستگاه در مرحله بهینهسازی قرار دارد
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 -9-5-20طرح ورود فناورینانو در حوزه نانوپوششها

فعالیتهای اصلی ستاد در این حوزه شامل این موارد است:
فعالیتهای ترویج در صنایع مرتبط با نانوپوششها؛
برگزاری نشستهای تخصصی در مراکز استانهای صنعتی؛
شناسایی صنایع و فناوران و ایجاد ارتباط مؤثر میان آنها به منظور صنعتیسازی
ی نانوپوشش؛
فناور 
شناسایی کاربردهای فناوری نانوپوشش در حوزههای مختلف صنعتی؛
فعال کــردن کارگزاران حقیقــی و حقوقی در حوزه انتقــال و تبادل فناوری
نانوپوشش به صنعت.

راهاندازی مرکز توسعه نانوپوشش ()www.Nanocoating.ir

با توجه به اهمیت باالی بهکارگیری فناوری نانوپوشش در صنایع کشور و همچنین ،وجود شرکتهای داخلی سازنده تجهیزات و ارائهدهنده خدمات
پوشــشدهی نانو ،کارگروه صنعت و بازار در طی ســال  ،93نشســتها و کارگاههای تخصصی را با موضوع کاربرد نانوپوششها در صنعت ،با حضور
صنعتگران و فناوران مرتبط با این حوزه برگزار کرده اســت؛ در پی این نشســتها ،در ماههای اخیر همکاریهای مشترکی بین صنایع و فناوران آغاز
شده و تعدادی از پروژههای صنعتی نیز به نتیجه مطلوب رسیده است؛ از این رو ،کارگروه صنعت و بازار اقدام به راهاندازی «مرکز توسعه نانوپوشش»،
به عنوان اولین پلتفرم فناورینانو در کشور ،کرده است؛ اهداف راهاندازی این مرکز عبارتند از:
آشناسازی صنایع با پتانسیلهای بالقوه و بالفعل فناوری نانوپوشش؛
ارائه خدمات فنی و مشاورهای به صنایع ،برای رفع چالشها و معضالت در حوزه مهندسی سطح؛
ی نانوپوشش در صنایع و شرکتها؛
رسوخ و بهکارگیری فناور 
کمک به توسعه فناوری نانوپوششها؛
کمک به فناوران و متخصصان برای عرضه فناوری نانوپوشش به صنعت؛
بازارسازی فناوری برای فناوران و متخصصان فناوری؛
افزایش بهرهوری صنایع با بهکارگیری فناوری.

در این زمینه ،حمایتهای مرکز شامل موارد زیر است:
ارائه مشاورهای تخصصی رایگان در حوزه نانوپوششها؛
حمایت بالعوض مالی برای امور مهندسی نانوپوشش؛
پرداخت تسهیالت مالی به صنایع برای خرید تجهیزات صنعتی پوششدهی ساخت داخل؛
کمک بالعوض مالی برای تحقیق و توسعه نانوپوشش.
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جدول .۱2وضعیت طرحهای تجاریسازی فناورینانو در حوزه نانوپوششها
نام پروژه

حوزه صنعتی

فناور

وضعیت

توضیحات

ایجاد خط تولید پوششدهی به روش

صنایع ابزار و
تزیینات

شرکت یارنیکان
صالح

انعقاد قرارداد

در حال ساخت دستگاه صنعتی به درخواست
شرکت نورمهرهدی

شرکت
ایجاد خط تولید پوششدهی به روش صنایع نوری و
تکوینپژوه مهام
شیشه
 ARCو Sputtering

انعقاد قرارداد

در حال ساخت دستگاه صنعتی به درخواست
شرکت سیماب نوران شیشه

ایجاد خط تولید پوششدهی به روش صنایع تزیینی شرکت یارنیکان
ARC-PVD
صالح
و بهداشتی

انعقاد قرارداد

در حال ساخت دستگاه صنعتی به درخواست
شرکت کولون

شرکت یارنیکان
صالح

انعقاد قرارداد

اتمام ساخت دستگاه صنعتی به درخواست شرکت
فناوران سختآرا

صنعتی الیهنشانی به روش ARC

صنایع
ابزارآالت

شرکت فناوران
سختآرا

انعقاد قرارداد

طرح انجام شده و به پایان رسیده است.
درخواستکننده طرح شرکت الماسهساز بوده است.

بهینهسازی پوششهای ایجادشده
توسط دستگاه صنعتی CVD

صنایع
ابزارآالت

شرکت فناوران
سختآرا

انعقاد قرارداد

طرح در حال انجام است.
درخواستکننده طرح شرکت الماسهساز بوده است.

ARC-PVD

صنایع ابزار،
ایجاد خط تولید پوششدهی به روش
تزیینات،
 ARCو Sputtering
قطعات و قالب
راهاندازی و بهینهسازی دستگاه

 -6-20اقدامات صورتگرفته توسط کارگزاران حوزههای صنعتی مختلف

ســتاد نانو ،با هدف ســرعت بخشیدن به توسعه و رســوخ فناوریهای نانویی در صنایع ،افراد و شرکتهای دارای سابقه در صنایع
مختلف را بهکار گرفته اســت تا ضمن برقراری ارتباط بهتر با فعاالن هر حوزه از صنعت ،نیازهای واقعی آنها را شناســایی کند .در این
زمینه ،در برخی از صنایع فعالیتها و اقدامهایی انجام شده که فهرست آنها در ادامه آورده شده است.
جدول .13اقدامات صورتگرفته توسط کارگزاران حوزههای صنعتی مختلف
نوع کارگزار

حوزه فعالیت

شرکت آریا پلیمر پیشگام
صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی

کشاورزی و بستهبندی

فعالیتها و خدمات

ترویج فناوری کامپوزیت و پلیمر در صنعت پتروشیمی

شخصیت حقیقی

شناســایی مشــکالت صنعت نفت و ارائه راهحلهایی که با فناورینانو
قابل اجرا است
ایجــاد کانالهــای ارتباطی بین فناوران و متقاضیــان صنعتی با هدف
تسریع در رفع مشکالت صنعتی با فناورینانو

پژوهشکده بیوتکنولوژی جهاد
کشاورزی

ایجاد تعامل مثبت با مجموعههای صنعتی و مدیران جهاد کشاورزی از
طریق برگزاری نشست ،جلسه و بازدید
تعریف پروژههای مشــترک با بخش کشاورزی و بستهبندی و پیگیری
پروژههای پاستوریزه کردن شــیر و مواد غذایی ،بستهبندیهای مقاوم به
نفوذ اکسیژن ،تصفیه پساب صنایع غذایی
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حوزه فعالیت

نوع کارگزار

نساجی

شخصیت حقیقی

ساخت و ساز

نانو مواد

نانوپوششها

فعالیتها و خدمات

ترویج فناورینانو در حوزه نساجی
حضور در نمایشگاههای تخصصی و دریافت تقاضاهای صنعتی
امکانسنجی بهکارگیری فناوری پالسما در صنعت نساجی

شرکت آریا پلیمر پیشگام

ترویج فناورینانو در حوزه پلیمر و کامپوزیت
حضور در نمایشگاههای تخصصی و دریافت تقاضاهای صنعتی
برگزاری نشستهای تخصصی در صنعت پلیمر و کامپوزیت در شهرهای
تهران ،تبریز و اراک

شخصیت حقیقی

پیگیری و برقراری ارتباط بین ستاد ،فناور و متقاضی (شرکت پایاپالست
ایرانیان) با هدف تسریع در روند انجام طرح تحقیق و توسعهای ،به منظور
بهبود کیفیت محصوالت تولید متقاضی

ژرفا پژوهان علوم نو

ترویج فناورینانو در صنعت ساخت و ساز
شناســایی تقاضاهای صنعتی و ارائه راه حل جهت رفع مشکالت موجود
در این صنعت با استفاده از فناورینانو
ثبت تقاضاهای صنعتی
همکاری در زمینه برگزاری همایشها و ســمینارهای تخصصی در این
حوزه

شخصیت حقیقی

شناسایی نیازهای صنعتی فناورینانو در حوزه مواد ضد آب و لک
تعامل با شرکتهای تولیدکننده ،فناور ،توزیعکننده و بازرگانی به منظور
توسعه کاربرد مواد ضد آب و لک در حوزههای مختلف صنعتی

شرکت فناوران سختآرا

ارائه راهحلهای فنی برای معضالت و مشــکالت صنعت نانوپوشش با
استفاده از فناوریهای موجود در این حوزه
توســعه دانش فنی نانوپوشــشها ،متناســب با درخواست شرکتهای
متقاضی
حضور در نمایشگاههای تخصصی و دریافت تقاضاهای صنعتی
برگزاری نشستهای تخصصی در صنایع مختلف با رویکرد بهکارگیری
پوششهای نانویی

شرکت مهندسی سطح سوین
پالسما

ارائه راهحلهای فنی برای معضالت و مشــکالت صنعت نانوپوشش با
استفاده از فناوریهای موجود در این حوزه
توســعه دانش فنی نانوپوشــشها متناســب با درخواست شرکتهای
متقاضی
ارائه خدمات الیهنشانی به روش ARC-PVD

شرکت بهاب تبریز

شناسایی تقاضاهای صنعتی موجود در استان آذربایجان شرقی در حوزه
نانوپوششها
جمعآوری تقاضاها و نمونههای صنعتی و ارســال بــرای انجام فرآیند
پوششدهی
ارزیابی و دریافت بازخورد از صنایع و انتقال به فناوران
بررســی خرید دستگاه صنعتی جهت ارائه خدمات به صورت مستقیم به
صنایع شمال غرب کشور
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 -7-20همکاری با صنایع و شرکتهای بزرگ صنعتی
 -1-7-20توسعه کاربرد فناورینانو در شرکتهای زیرمجموعه گروه مپنا
شــرکت «مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران» یا به اختصار «مپنا» ،به همراه  ۳۹شرکت
زیرمجموعه خود ،در زمینه توسعه و ساخت نیروگاههای حرارتی و همچنین اجرای پروژههای
نفت و گاز و ریلی فعالیت میکند .از آغاز تأسیس این شرکت در سال  ،۱۳۷۱گروه مپنا اجرای
نزدیک به  ۱۰۰پروژه به ارزش بیش از ۳۰میلیارد یورو را در کارنامه خود ثبت کرده است.
اقدامات صورتگرفته با شرکتهای زیرمجموعه مپنا

 .1انجام مذاکرات اولیه با مدیران و کارشناســان واحد تحقیق و توسعه شرکتهای پرتو و
توگا به منظور تبادل اطالعات؛
 .2بازدید از امکانات و تجهیزات خطوط تولید شرکتهای پرتو و توگا؛
 .3معرفی ستاد ویژه توسعه فناورینانو و فعالیتهای کارگروه صنعت و بازار به شرکتهای پرتو و توگا؛
 .4تشکیل کارگروه مشترک برای همکاری در زمینه تحلیل پتنت ،تعریف طرحهای تحقیق و توسعه و ...با شرکتهای پرتو و توگا؛
 .5انجام تحلیل پتنت در صنعت نیروگاهی کشور ،به درخواست شرکت پرتو ،به منظور شناسایی محورهای تحقیق و توسعه؛
 .6برگزاری «کارگاه معرفی فرصتهای صنعتی و تجاری نانوپوشش در حوزه نیروگاهی» توسط کارگزار ستاد برای مدیران و کارشناسان
بخش تحقیق و توسعه شرکتهای پرتو و توگا؛
 .7برگزاری کارگاه و نشست تخصصی مالکیت فکری و رصد فناوری (تحلیل پتنت) برای مدیران و کارشناسان شرکتهای پرتو و توگا؛
 .8دریافت قطعات ماشینکاری از شرکتهای پرتو و توگا ،به منظور ایجاد پوشش نانویی روی سطح آن توسط کارگزار ستاد؛

همچنین مذاکرات اولیه برای همکاری با برخی دیگر از شرکتهای زیرمجموعه گروه مپنا ،یعنی شرکت مهندسی و ساخت لوکوموتیو
مپنا ،شــرکت توربین ماشــین خاورمیانه ،شرکت مهندسی و پشتیبانی البرز توربین و شرکت ســاخت تجهیزات سپاهان ،به منظور ایجاد
زمینههای همکاری مشترک در حال انجام است.

 -2-7-20ایجاد شبکه فناورینانو در حوزه برق و انرژی با همکاری پژوهشگاه نیروی وزارت نیرو

شبکه فناورینانو در حوزه برق و انرژی ،با هدف تبادل اطالعات ،ایجاد ساختار مناسب برای گسترش علم و فناورینانو در صنعت برق
و انرژی ،در سال  1393و با همکاری مشترک ستاد ویژه توسعه فناورینانو و پژوهشگاه نیرو ایجاد شد.
در خالل برگزاری اولین همایش فناورینانو در صنعت برق و انرژی که در سال  1392در پژوهشگاه نیرو برگزار شد ،به پیشنهاد رییس
پژوهشگاه نیرو مبنی بر ایجاد ساختاری جهت گسترش علم و فناورینانو در صنعت برق و انرژی ،دو طرف (ستاد ویژه توسعه فناورینانو
و پژوهشگاه نیرو) پیشنویس طرحی را با عنوان شبکه فناورینانو در حوزه برق و انرژی آماده کردند و مقرر شد که این شبکه با مساعدت
این دو نهاد تشکیل شود.
اعضای پشنهادی شبکه عبارتند از:
 .1نمایندة ستاد ویژه توسعة فناورینانو،
 .2نماینده پژوهشگاه نیرو،
 .3نماینده وزارت نیرو یا شرکت توانیر،
 .4یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاهی به پیشنهاد ستاد ویژه توسعة فناورینانو،
 .5یک نفر از مدیران حوزه برق و انرژی به پیشنهاد پژوهشگاه نیرو.
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در ایجاد شبکه ،ماموریتهای زیر برای آن در نظر گرفته شده است:

 .1تسهیل ارتباط میان محققان و صنعتگران ،به منظور شناسایی و رفع نیازهای فناورانه متقاضیان صنعتی حوزه برق و انرژی با استفاده از فناوران نانو؛
 .2افزایش روند توسعه تحقیقات و پژوهشهای فناورینانو در حوزه برق و انرژی؛
 .3حمایت و تثبیت شرکتهای دانشبنیان در حوزه فناورینانو و شاغل در صنعت برق و انرژی.
در سال  ،1393با برپایی جلساتی مشترک به منظور اجرایی کردن برنامهها و حمایتهای شبکه ،کارگروههای تخصصی با مسؤولیتهای زیر تشکیل شد:
کارگروه سیاستگذاری و ارزیابی که اهم وظایف آن عبارت است از:
تهیه نقشه راه فناورینانو در صنعت برق و انرژی،
ارزیابی سایر کارگروهها،
تهیه گزارش عملکرد سالیانه؛
کارگروه ترویج که مسؤولیت ترویج فناورینانو را به شرح زیر داراست:
برگزاری نشست و همایشهای تخصصی فناورینانو،
راهاندازی و مدیریت پایگاه اینترنتی شبکه،
تهیه بانک اطالعاتی شامل فناوران داخلی و رصد تقاضاهای صنعتی؛
کارگروه رسوخ که در واقع مهمترین کارگروه شبکه است و اهم وظایف آن به این شرح است:
حمایت از الگوسازی (ساخت پایلوت)،
حمایت از انعقاد و پیگیری قراردادهای انتقال فناوری و رسوخ،
حمایت از اجرای برنامه توسعه بازار محصوالت فناورینانو در حوزه برق و انرژی،
حمایت از اخذ و احراز استانداردهای الزم،
حمایت از توسعه همکاریهای بینالمللی.
همچنین ،به منظور هماهنگی و ایجاد رویه واحد میان کارگروههای تخصصی ،دبیرخانه شبکه در محل پژوهشگاه نیرو ایجاد شده است.

 -3-7-20توسعه کاربرد فناورینانو در شرکتهای زیرمجموعه گروه گلرنگ

شرکت تولیدی ـ شیمیایی پاکشو در سال  1351بنیان نهاده شد .محصوالت اولیه شرکت پاکشو با برند گلرنگ و
با عنوان محصوالت شوینده و آرایشی بهداشتی گلرنگ ثبت شدند .در حال حاضر ،بیش از 10هزار نفر در این گروه
صنعتی اشتغال دارند و چشمانداز این گروه ،حضور 100هزار نفر همکار در آیندهای نهچنداندور است .گروه صنعتی
گلرنگ بیش از  50شرکت متنوع را شامل میشود.
جدول  .14اقدامات صورتگرفته با همکاری شرکتهای زیرمجموعه گروه گلرنگ
ردیف

عنوان پروژه

۲

سوپر جاذبها

۱

۳
4

شرکت مربوط در گروه

سطح پیشرفت

ماریناسان

انعقاد قرارداد تحقیق و توسعه با فناور

تولید حاملهای عطر و طعم

ماریناسان

عامل پوشش کامپوزیتی در لوازم آرایشی

آرین کیمیا تک

ایده تحقیقاتی

هلدینگ دارویی

ارزیابی خرید فناوری

داروی ضد سرطان لیپوزمی سیترابین ،با نام تجاری Depocyt

(داروی تزریقی)

تست محصول
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فناوری نانوکریستالیزاسیون داروهای مصرفی به منظور افزایش
کارایی داروها (دارای تأییدیه)

شرکت مربوط در گروه

سطح پیشرفت

ردیف

هلدینگ دارویی

ارزیابی اولیه

6

داروی گیاهی (دارای ماده مؤثر نانویی) برای ترمیم زخم

هلدینگ دارویی

ارزیابی اولیه

7

پد زخم نانوکامپوزیتی (بندآورنده خون و ترمیمکننده زخم)

هلدینگ دارویی

ارزیابی اولیه

8

نانوکامپوزیتهای دندانی (هیدروکسی آپاتیت و فلوئورو آپاتیت)-
مواد اولیه برای خمیردندان

هلدینگ دارویی

ارزیابی اولیه

9

مواد ضد لک و ضد آب (تولید سیالن و سیلوکسان و نانوذرات)

اکتیو /پاکشو

ارزیابی اولیه

10

پوششهای آنتیاستاتیک (مخصوص استفاده در سطوح کف)

اکتیو /پاکشو

ارزیابی اولیه

11

پوششهای خودتمیزشونده

اکتیو /پاکشو

تست محصول

12

بستهبندیهای زیستتخریبپذیر

پاکان پالستکار

ارزیابی اولیه

13

کاهش جذب روغن سرخکردنی در محصول سرخشده

گلبرگ بهاران

ارزیابی اولیه

14

حاملهای ویتامین و سایر افزودنیها برای مواد آرایشی و بهداشتی

آرین کیمیا تک

ارزیابی اولیه

15

پلنت تبدیل نفت سنگین به سبک

هلدینگ نفتی

ارزیابی اولیه

5

عنوان پروژه

 -8-20طراحی سامانه یکپارچه تبادل فناوری در زمینه فناورینانو

فناوریها و محصوالت جدید برای ورود به بازار همواره با مقاومتهایی روبرو بودهاند .این مقاومت ناشــی از مســائلی از قبیل ابهام
مصرفکنندگان نسبت به کارایی یا ایمنی محصوالت ،تسلط رقبا بر کانالهای بازار ،ناکافی بودن استانداردها و یا نیاز به استانداردهای
جدید اســت .دانشــگاهها و شرکتهای دانشبنیان برخاسته از آنها ،در اغلب موارد به دلیل کم تجربه بودن مدیران آنها در حوزه کسب
و کار ،قادر به غلبه بر این مقاومتها نیســتند و نمیتوانند مصرفکنندگان میانی و یا نهایی را نســبت به کارایی محصول خود متقاعد
کنند .این مســأله در مورد صنایع موجود که اغلب ،تولیدکننده محصوالت نهایی نیســتند بیشــتر است؛ چرا که برای این گونه صنایع،
عنوان فناوریهای پیشــرفته جذابیتی ایجاد نمیکند و آنها بیشتر به جنبههای عملکرد و اقتصادی فناوریهای جدید توجه میکنند .از
ســوی دیگر ،دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان با زبان صنعت آشــنایی کافی ندارند و روی جنبههایی از کار خود تأکید میکنند که
برای صنعت دارای جذابیت و اولویت نیست.
یکی از راهحلهای تجربهشــده در دنیا برای چنین مســائلی ،اســتفاده از «کارگزاران» و یا «واســطههای فناوری» برای معرفی
فناوریهای جدید به بازارهای موجود است.
بدین منظور طراحی و ایجاد ســامانه یکپارچه مدیریت تبادل فناوری و تهیه مدل مناســب برای ارتباط بین دارندگان متقاضیان و
واســطههای فناوری نانو درسال  93در دستور کار قرار گرفته است .گامهای اساسی در طراحی و ایجاد این سامانه را میتوان ،شناخت
عوامل فعال در فرآیند انتقال نتایج دســتاوردهای پژوهشــی (در قالب انتقال فناوری) به صنعت ،ارائه سازوکارهای تسهیل کننده برای
ارتباط و تعامل کارآمد بین عوامل فعال در فرآیند انتقال فناوری نانو از دارنده فناوری به صنایع کشور برشمرد.
تاکنون ،تجارب چند کشــور توســعهیافته و در حال توسعه در زمینه نهادها و سازوکارهای مورد اســتفاده برای انتقال دستاوردهای
پژوهشــی به صنعت مطالعه شده اســت .همچنین ،تجارب موفق داخلی در زمینه فناورینانو بررسی و مستندسازی شده است .طراحی
مدل مناسب برای ارتباط بیندارندگان و متقاضیان فناوری نیز در حال انجام است و پس از آن ،در حوزه فناورینانو به صورت پایلوت
اجرا میشود .پس از دریافت بازخوردهای عملیاتی از اجرای پایلوت ،طراحی اولیه سامانه یکپارچه مدیریت تبادل فناوری ،اصالح خواهد
شد.
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توسعه توانمنـدی ساخت و تجاریسـازی تجهیزات آزمایشگاهی و ماشینآالت

فناورینانو در داخل کشور

ستاد ویژه توسعه فناورینانو ،از سال  ،1387حمایت از ساخت تجهیزات فناورینانو توسط سازندگان داخلی را در دستور کار خود قرار داده است .وجود
محدودیت در دسترســی به تجهیزات پیشرفته و مسأله تحریم کشور ،باعث ایجاد انگیزهای
قوی در زمینه طراحی و ساخت این تجهیزات شده است.
از مزایای مهم ساخت تجهیزات پیشرفته در داخل کشور میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
کاهش آسیبپذیری توسعه فناوریهای پیشرفته،
توانایی توسعه فناوری به سطح صنعتی،
کاهش قابل توجه قیمت تجهیزات،
حل معضل خدمات پس از فروش در زمینه تعمیر و نگهداری تجهیزات،
سرریز دانش فنی تولیدشده به سایر حوزههای فناوری.

 -1-21سازوکارهای حمایت از ساخت تجهیزات آزمایشگاهی و ماشینآالت

در ســال  ،1387با حمایت از ساخت و نمونهســازی دستگاه میکروسکوپ تونلی روبشی یا نانوسکوپ ،تجربه موفقی در زمینه ایجاد و توسعه دانش
ســاخت تجهیزات پیشــرفته مرتبط با فناورینانو در داخل کشور به دست آمد که در نهایت ،به شــکلگیری برنامه جامع و هدفمند حمایت از ساخت
تجهیزات و ماشــینآالت منجر شــد .برنامه حمایتی ستاد نانو ،از ســال  1387تا کنون ،به صورت مستمر در حال تکمیل است و رفتهرفته از تجهیزات
آزمایشگاهی به ماشینآالت توسعه یافته است.
در این برنامه ،اصلیترین ســازوکار حمایتی پیشخرید تجهیزات و ماشــینآالت فناورینانو است .در این ســازوکار ،پس از بررسی و امکانسنجی
طرحهای پیشــنهادی شــرکتها و فناوران ،با توجه به عواملی همچون بازار ،سطح فناوری و قیمت محصول ،تعدادی از آنها به سفارش و هزینه ستاد
نانو ســاخته و خریداری میشــود .پس از آن ،تجهیزات خریداریشده در اختیار مراکز و مجموعههای مرتبط قرار میگیرد و از این طریق ،مرجعی برای
مشتریان و متقاضیان آتی آن محصول فراهم میشود .بنابراین ،همزمان با تقویت شرکتهای سازنده از طریق پیشخرید ،با اهدای تجهیزات به مراکز
گوناگون ،به توسعه بازار سازندگان نیز کمک میشود.
واگذاری تجهیزات

قرارداد پیشخرید

بررسی امکانسنجی

ارزیابی اولیه

مجموعه حمایتهای صورتگرفته در این برنامه شامل این موارد است:
 .1پیشخرید تجهیزات و ماشــینآالت مرتبط با فناورینانو ،با هدف حمایت از شــکلگیری شرکتهای سازنده تجهیزات و ماشینآالت صنعتی و
اهدای تجهیزات خریداریشده به دانشگاهها و مراکز گوناگون ،با هدف توسعه بازار و کمک به ایجاد مراجع استفاده از تجهیزات؛
 .2اعطای تسهیالت قرضالحسنه ،با هدف تسهیل فرآیند ساخت و فروش تجهیزات؛
 .3پرداخت تمام یا بخشی از هزینههای تحقیق و توسعه و ارتقای تجهیزات و ماشینآالت ساخته شده در داخل؛
 .4کمک به توسعه بازار تجهیزات و ماشینآالت ،از طریق پرداخت 50درصد قیمت تجهیزات به خریداران عضو شبکه آزمایشگاهی فناورینانو؛
 .۵حمایت از خریداران صنعتی تجهیزات ایرانی ،در قالب اعطای تسهیالت وام قرضالحسنه.
عــاوه بــر این حمایتها ،با هدف کمک به تکمیل روند تجاریســازی طرحها ،خدماتی از قبیل طراحی صنعتــی ،ارائه گواهینامه مدیریت کیفیت
 ،ISO9001اخذ نشــان  ،CEحمایت از ثبت پتنت بینالمللی و برندسازی ،صنعتیسازی تجهیزات و طرحها و ارتقای فنی تجهیزات نیز به شرکتهای
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سازنده تجهیزات و ماشینآالت ارائه میشود.

 -2-21وضعیت طرحهای ساخت تجهیزات

تاکنون ۳۵ ،شــخص حقیقی و شرکت در حوزه طراحی و ســاخت تجهیزات آزمایشگاهی که دارای کاربرد بیشتری در موضوع نانو
هستند ،شناسایی شدهاند که پس از بررسیهای کارشناسی و تأیید ،به طرق مختلف از آنها حمایت شده و همکاری با آنها ادامه دارد .در
این زمینه ،در سال  ،1393بیش از 13میلیارد ریال تسهیالت ،شامل پیشخرید ،حمایت از خریداران عضو شبکه آزمایشگاهی فناورینانو
و وامهای حمایتی ،به متقاضیان دارای شرایط اعطا شده است.
با توجه به ارزشافزوده بســیار باالی تجهیزات با فناوری باال ،قیمت متوســط تجهیزات مشابه با برند اروپایی ،آمریکایی و ژاپنی در
حدود  3برابر قیمت تجهیزات داخلی اســت .به همین دلیل ،توســعه توانمندیها و تولیدات داخلی ،نه تنها باعث جلوگیری از خروج ارز
شــده ،بلکه مزایای رقابتی بســیار خوبی برای رقابت محصوالت داخلی با محصوالت مشابه خارجی در بازارهای بینالمللی ایجاد کرده
است .فروش تجهیزات ساخت داخل در سال  ،1393بیش از 18میلیون دالر صرفهجویی ارزی در پی داشته است.
جدول  .15آمار طرحهای ساخت تجهیزات
ردیف

نوع طرح پیشنهادی

تعداد

1

کل طرحهای بررسیشده در واحد بررسی طرحهای ساخت تجهیزات در سال 1393

36

2

طرحهای تأییدشده در سال 1393

12

3

طرحهای ردشده در سال 1393

19

4

طرحهای در دست بررسی

5

5

کل طرحهای تأییدشده از ابتدای تصویب برنامه حمایت از توسعه توانمندی ساخت تجهیزات فناورینانو در کشور

62

جدول  .16وضعیت طرحهای ارائهشده
نام طرح

پیشنهاددهنده

وضعیت طرح

ردیف شماره طرح

1

93-20-01

دستگاه آنالیز مواد به روش نابودی پزیترون

شرکت نوین طیف پرتو گستر

ردشده

2

93-03-02

دستگاه الیهنشانی MEA

شرکت توسعه فناوری و انرژی رامان
پویان کیش

ردشده

3

93-03-03

سیستم اندازهگیری هیدروژن به صورت درجا

شرکت توسعه فناوری و انرژی رامان
پویان کیش

ردشده

4

93-05-04

ساخت دستگاه  IMSبا منبع تخلیه کرونا

شرکت طیف آزمون اسپادانا

تأییدشده

5

93-05-05

ساخت دستگاه  IMSبا منبع ESI

شرکت طیف آزمون اسپادانا

تأییدشده

6

93-05-06

ساخت دستگاه نمونهسازی  -TEMجت الکتروپولیش

شرکت فنآوران صنعت لوتوس

تأییدشده

7

93-05-07

ساخت دستگاه چندمنظوره تولید نانوذرات اکسیدیفلزی در
مقیاس نیمهصنعتی

شرکت مهندسی نانوساختار پیشرفته
فناوران البرز

در حال بررسی
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نام طرح

پیشنهاددهنده

وضعیت طرح

ردیف شماره طرح

8

93-05-08

ساخت دستگاه زینتر مایکرویوو

شرکت پالس نیرو

تأییدشده

9

93-06-09

طراحی و ساخت دستگاه اندازهگیری قطر ذرات بر اساس
پراش لیزر

جهاد شریف

ردشده

10

93-06-10

دستگاه micro Stereo lithography

شرکت کاوش لیزر

ردشده

11

93-06-11

دستگاه حمام اولتراسونیک

شرکت پارس نهند

ردشده

12

93-06-12

کیتهای آموزشی الکترونیک

شرکت آزما تجهیز پارتیان

ردشده

13

93-06-13

شرکت پویش تدبیر کرانه

ردشده

14

93-06-14

کیتهای آموزشی مکانیک و فیزیک

شرکت شرق آزما بارثاوا

ردشده

15

93-06-15

دستگاه Extractor

شرکت زیست ابزار پژوهان

ردشده

16

93-06-16

دستگاه MFC

شرکت قومس

ردشده

17

93-06-17

دستگاه پروفایلومتر نانویی

شرکت نانوپژوهان راگا

ردشده

18

93-06-18

دستگاه PACVD

شرکت آروین رایا کاران

تأییدشده

19

93-06-19

دستگاه لیتوگرافی در ابعاد میکرو و نانو

شرکت ریز مقیاس آزینه

ردشده

20

93-06-20

دستگاه  SMATو دستگاه Micro Arc Oxidation

شرکت روئینگران صنعت

تأییدشده

22

93-06-22

H.C.T

شرکت حکمت طب کوروش

ردشده

24

93-07-24

طراحی و ساخت دستگاه پایلوت تولید پوششهای نانو با
استفاده از آبکاری

شرکت فناوران سختآرا

تأییدشده

25

93-07-25

ساخت دستگاه اندازهگیری پارامترهای سینتیکی /تعادلی
جاذبها

شخص حقیقی

در حال بررسی

26

93-07-26

ساخت بیورآکتور لرزشی با قابلیت تحریک سلولهای بنیادی

شخص حقیقی

ردشده

27

93-08-27

دستگاه خودکار استخراج مواد با فاز جامد ()Extractor

شرکت زیست ابزار پژوهان

ردشده

28

93-09-28

تولید نیمهصنعتی و ارزیابی تحلیل کاربران دستگاه تحریک
مغزی به وسیله جریان مستقیم برای شبکه آزمایشگاهی
شناختی کشور

شخص حقیقی

تأییدشده

29

93-09-29

ساخت و توسعه نوسانگر پارامتری نوری فمتوثانیه با پمپ
همزمان

شخص حقیقی

ردشده

لیزر

CO2
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نام طرح

پیشنهاددهنده

وضعیت طرح

ردیف شماره طرح

30

93-09-30

مینیسیستم هوشمند تولید نانولولههای کربنی به روش
رسوب شیمیایی از فاز بخار ،با قابلیت چرخش در زوایای
مختلف

شخص حقیقی

ردشده

31

93-09-31

ساخت دستگاه اندازهگیری آنالین ذرات نانومتری

شرکت فناوری ذرات احسان تک

در حال بررسی

32

93-09-32

ساخت دستگاه دو ماردونه صنعتی به همراه نرمافزار طراحی
اکسترودر و تحلیل فرآیند

سپنتا پلیمر شریف

تأییدشده

33

93-09-33

ساخت نانوگیره

شخص حقیقی

ردشده

34

93-09-34

طراحی و ساخت رآکتور صنعتی الیهنشانی هیبریدی

شرکت مهندسی سطح سوین پالسما

تأییدشده

35

93-09-35

طراحی و ساخت سیستم فیلتراسیون ذرات ماکرو جهت
استفاده در سیستم PVD

شخص حقیقی

تأیید شده

36

93-10-36

طراحی و ساخت دستگاه اسپکترومتر تحرک یونی با میدان
نامتقارن

طیف آزمون اسپادانا

تأییدشده

37

93-10-37

طراحی و ساخت آسیاب سیارهای پرانرژی

شخص حقیقی

در حال بررسی

38

93-10-38

طراحی و ساخت دستگاه mini PACVD

پالسما فناور امین

در حال بررسی

 -1-2-21قراردادهای حمایتی ساخت

در ســال  ،93مجموع ًا پنج قرارداد به مبلغ کل 5میلیارد و 910میلیون ریال به شرح جدول زیر با شرکتهای سازنده تجهیزات بسته
شده است:
جدول  .17فهرست قراردادهای حمایتی ساخت ،سال 1393
ردیف

نام دستگاه

شرکت سازنده

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

1

طیفسنجی رامان

تکفام سازان طیف نور

3950

2

هایپرترمیا

نانوسیستم پارس

700

3

دستگاه نیمهصنعتی مذابریسی

نانوساختار نماد

350

4

جداکننده سلولی

طب و صنعت رهیاب

430

5

آسیا پر انرژی

امین آسیا فناور پارس

480
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 -2-2-21قراردادهای تسهیالت قرضالحسنه

در سال  ،93مجموع ًا مبلغ 3810میلیون ریال وام قرضالحسنه به شرح جدول زیر پرداخت شده است:
جدول  .18فهرست قراردادهای تسهیالت قرضالحسنه

ردیف

مجری

مبلغ وام (میلیون ریال)

وامدهنده

1

شرکت طیف آزمون اسپادانا

1450

صندوق توسعه فناورینانو

2

شرکت طب و صنعت رهیاب

430

صندوق توسعه فناورینانو

3

شرکت خالپوشان فلز

400

صندوق توسعه فناورینانو

4

شرکت تجهیزات نانو آزما

300

صندوق توسعه فناورینانو

5

شرکت یارنیکان صالح

1200

صندوق توسعه فناوری ایرانیان

6

شرکت پالسما فناور امین

300

صندوق توسعه فناورینانو

 -3-2-21قراردادهای امکانسنجی ساخت

در سال  ،93قراردادهای متعدد امکانسنجی ساخت به شرح جدول زیر بسته شده است:
جدول  .19فهرست قراردادهای امکانسنجی ساخت سال 93

ردیف

مجری

تاریخ انعقاد قرارداد

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

عنوان طرح امکانسنجی

1

شرکت فنآوران صنعت لوتوس

1393/06/30

30

دستگاه نمونهسازی  - TEMجت الکتروپولیش

2

شرکت فناوران سخت آرا

1393/08/18

30

دستگاه صنعتی تولید نانوپوشش با استفاده از
آبکاری

3

شرکت صنایع پویا الکترو سامان نیرو

1393/09/23

30

دستگاه کوره زینتر مایکروویو

4

مهندس حسن جهدی

1393/10/10

30

سیستم فیلتراسیون ذرات ماکرو ،برای استفاده در
سیستمهای الیهنشانی به روش Arc-PVD

5

شرکت احسان تک

1393/11/18

30

ساخت دستگاه اندازهگیری آنالین ذرات نانومتری

6

شرکت طیف آزمون اسپادانا

1393/11/20

30

اسپکترومتر تحرک یونی با میدان نامتقارن

7

دکتر حمیدرضا قمی

1393/11/20

30

دستگاه تولید نانوپودر با استفاده از پالسمای RF

 -4-2-21قراردادهای مشاوره

در سال  ،1393ضمن عقد  14قرارداد مشاوره ،مبلغ 105میلیون ریال حق مشاوره پرداخت شده است.
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 -3-21واگذاری تجهیزات
 -1-3-21واگذاری تجهیزات با حمایت 50درصدی

درســال  ،1393با حمایت 50درصدی از مراکز دانشــگاهی ،دو دســتگاه مطابق جدول زیر ،مجموع ًا به مبلغ 1.600میلیون ریال به
دانشگاهها واگذار شد.
جدول  .20تجهیزات واگذارشده با حمایت 50درصدی به دانشگاهها
ردیف

نام دستگاه

مرکز خریدار

مبلغ دریافتی (میلیون ریال)

تاریخ

1

نانوسورد

دانشگاه شهید چمران اهواز

800

1393/07/17

2

DTA

دانشگاه آزاد مهاباد

800

1393/06/20

 -2-3-21اهدای تجهیزات

همچنین در ســال  ،1393با حمایت ســتاد فناورینانو و معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری ،پنج دســتگاه به دانشگاهها و
مؤسسات پژوهشی اهدا شد.
جدول  .21فهرست تجهیزات اهداشده به دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی
ردیف

نام دستگاه

مرکز تحویلگیرنده

تاریخ تحویل

1

گازکروماتوگرافی

پژوهشگاه صنعت نفت کرمانشاه

1393/08/07

2

PECVD

آزمایشگاه الیه نازک دانشکده فنی دانشگاه تهران

1393/11/15

3

STM

دانشگاه آزاد مهاباد

1393/04/30

4

AFM

دانشگاه آزاد نراق

1393/04/30

 -3-3-21ارزیابی فنی ،تست و تحویلگیری تجهیزات

پیرو انعقاد قراردادهای حمایتی ســاخت تجهیزات در ســالهای گذشــته و با توجه به مدت این قراردادها و نیز موعد تحویلگیری
دستگاههای مورد حمایت ،در سال  ،1393دستگاههای اشارهشده در جدول زیر مورد بررسی و ارزیابی فنی قرار گرفت و به سبد حمایتی
تجهیزات ستاد اضافه شد.
جدول  .22فهرست تجهیزات اضافهشده به سبد حمایتی ستاد
ردیف

نام دستگاه

سازنده دستگاه

1

CD-IMS

2

ESI-IMS

شرکت طیف آزمون اسپادانا

3

Rima Extractor

شرکت زیست ابزار پژوهان

4

پالسمای سرد اتمسفری

شرکت یارنیکان صالح

5

LSPR

شرکت نانو مبنا ایرانیان

6

سینترینگ پالسمایی جرقهای

شرکت خألپوشان فلز
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شرکت طیف آزمون اسپادانا

ردیف

7
8

9
10
11

نام دستگاه

هایپر ترمیا

طیفسنجی رامان

میکروسکوپ نیروی اتمی
سرعت باال

میکروسکوپ نیروی اتمی خأل

دستگاه نیمهصنعتی اسپاترینگ
و آرک

سازنده دستگاه

شرکت نانو سیستم پارس
تک فامسازان طیف نور
آراپژوهش
آراپژوهش
یارنیکان صالح

سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

 -4-21تجاریسازی
 -1-4-21بازرگانی تجهیزات

شرکت مهندسی تجهیزات پیشــرفته آدنا دیاکو فناور ،با
برند آدیکو ،در اردیبهشــت سال  ،1391با هدف ایجاد حلقه
ارتباطی بین بازار و سازندگان تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی
ساخت داخل تشکیل شد .برای ایجاد حلقه ارتباطی بین بازار
و سازندگان تجهیزات پیشــرفته آزمایشگاهی از یک طرف
و همچنین همکاری مشــترک و همافزایی میان سازندگان
تجهیزات ،برخی از مهمترین فعالیتهای سال  1393به این
شرح است:
شــرکت مهندسی تجهیزات پیشــرفته آدنا دیاکو فناور
(آدیکو) در ســال  1393بازاری درحــدود 8میلیارد ریال از
وبسایت شرکت آدیکو
فروش تجهیزات پیشــرفته آزمایشگاهی ساخت داخل را به
خود تخصیص داد و هم اکنون ،با  10شرکت تحت حمایت ستاد نانو ،قرارداد همکاری منعقد کردهاند .شرکتهای پیامآوران نانوفناوری فردانگر ،کیمیا
شــنگرف پارس ،مهندسی مافوق صوت ،پوششهای نانوساختار و خألپوشان فلز از جمله شــرکتهایی هستند که با آدیکو قرارداد همکاری و فروش
منعقد کردهاند.
انعقاد تفاهمنامه همکاری بین شــرکت کیمیا شــنگرف پارس (سازنده ماژول بعد دوم گازکروماتوگرافی) و شرکت آرین تجهیز (واردکننده دستگاه
گازکروماتوگرافی) برای نصب ماژول بر روی دستگاههای کروماتوگرافی گازی که شرکت آرین تجهیز میفروشد ،از دیگر فعالیتها در زمینه بازرگانی
تجهیزات داخلی است.

 -2-4-21ارتقای فنی تجهیزات

در سال  ،1393بررسیها و نظارتهایی به منظور ارتقای کیفی دستگاههای مورد حمایت به شرح جدول زیر انجام شد:
جدول  .23ارتقای فنی تجهیزات مورد حمایت
ردیف

نام دستگاه

شرکت سازنده

نوع ارتقا

1

طیفسنج تحرک یونی

تاف فناور پارس

 .1افزایش قابلیتهای نرمافزاری
 .2طراحی جدید Injector
 .3افزودن  PLCبرای کنترل پارامترهای متغیر
 .4طراحی جدید بُردهای الکترونیک دستگاه
 .5طراحی صنعتی
 .6تدوین منوآل با فرمت استاندارد
 .7افزایش قدرت تفکیک دستگاه

2

تولید نانوکلوئید به روش
انفجار الکتریکی سیم

پیامآوران نانوفناوری فردانگر

 .1اصالح و بهبود بُردهای الکتریکی
 .2افزایش راندمان عملکرد دستگاه
 .3افزودن صفحه نمایش لمسی برای کنترل دستگاه
 .4طراحی صنعتی جدید
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نوع ارتقا

ردیف

نام دستگاه

شرکت سازنده

3

پالسمای سرد اتمسفری

یارنیکان صالح

 .1اصالح منبع تغذیه
 .2افزودن سیستم هود

4

سینترینگ پالسمایی جرقهای

خألپوشان فلز

 .1اصالح سیستم کنترل گرمایش
 .2ایجاد قابلیت رسم منحنی تغییرات دما-زمان ،مکان-زمان و
فشار-زمان

5

میکروسکوپ نیروی اتمی
(تحت خأل)

آراپژوهش

 .1ایجاد خأل برای محیط کار
 .2افزایش پایداری نوسانات کانتیلور و کاهش نویزهای محیطی
 .3افزایــش  QFactorفرآیند تصویربــرداری و بهبود قابل توجه
کیفیت
 .4ایجاد امکان تصویربرداری در اتمسفرهای مختلف و کنترلشده

6

میکروسکوپ نیروی اتمی
(سرعت باال)

آراپژوهش

 .1افزایش سرعت رویش نمونه تا  8برابر
 .2بررسی فاصله تیپ تا نمونه با استفاده از دوربین
 .3افزایش کاربردوستی دســتگاه با افزودن اجزای الکترونیکی و
کنترلی

7

میکروسکوپ پروبی روبشی

نانو سیستم پارس

8

الکتروفورز مویینه

زیستابزار پژوهان و شرکت
فناوران نانو مقیاس

9

کروماتوگرافی گازی

طیفگستر فراز و کیمیا شنگرف
پارس

 .1ادغام بخش الکترونیک دو دستگاه  AFMو STM
 .2طراحی جدید سوییچ کردن بین دو مد  AFMو STM

 .3طراحی محفظه نویزهای الکتریکی و مکانیکی
ساخت دستگاه الکتروفورز مویینه کلینیکال

ساخت دستگاه کروماتوگرافی گازی مجهز به ماژول دوبعدی

 -3-4-21پورتال و سایت تجهیزات

در سال  ،1392بخش بررسی طرحهای ساخت تجهیزات در پرتال ستاد به آدرس  http://irannano.org/instراهاندازی شد؛ در سال
 ،1393ســه طرح در قالب پرتال مورد ارزیابی و بررســی قرار گرفت .انتظار میرود در سال  1394تمامی طرحهای ساخت تجهیزات از
طریق این سایت ،قابل دسترسی و انجام باشد.

تصویر وبسایت تجهیزات ستاد نانو
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سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

 -4-4-21تهیه بستههای آموزشی دانشآموزی و دانشجویی تجهیزات

ستاد فناورینانو ،با هدف تثبیت جایگاه تحقیق و پژوهش در حوزه فناورینانو ،به آموزش و پژوهش دانشآموزان و دانشجویان پرداخته و حمایتها
و اقدامات عملی خود را از سال  91آغاز کرده است؛ بر این اساس ،تا انتهای سال  ،92هفت آزمایشگاه دانشآموزی در سطح کشور تجهیز شد .استقبال
از این طرح در سالهای گذشته منجر به برنامهریزیهای دقیقتر ،ایجاد بستههایی با محتوای هدفمند و ایجاد بسترحرفهای برای تبلیغات این طرح با
همکاری واحد بررسی تجهیزات و واحد ترویج ستاد به عنوان متولی اصلی این امر شد که در اولین گام ،در سال  ،93بستههای آموزشی شامل تجهیزات
آزمایشــگاهی حوزه فناورینانو برای ســطوح مختلف با ویژگی طرح آزمایش و جمعبندی ،تحت عنوان طرح توانا تهیه و با عرضه در نمایشــگاه مواد
و تجهیزات آزمایشگاهی ســاخت ایران ،در حدود پنجونیم میلیارد
تومان از آن به فروش رفته اســت .نتیجه این اقدام تجهیز بیش از
 41مرکز آموزشــی در سراسر کشــور و افتتاح اولین مرکز در شهر
ری با حضور وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فناوری بود .همچنین،
با توجه به رویکرد اصلی بســتههای آموزشی ،مبنی بر بازاریابی و
صــادرات آن پس از تجهیز مراکز داخلی ،با تهیه بروشــور و طرح
آزمایش آن در فرمت انگلیســی ،این بســتهها در نمایشــگاههای
مختلف خارجــی و داخلی که در آنها امکان ارتبــاط با نمایندگان
کشــورهای مختلف فراهم بود ،ارائه شد .با توجه به استقبال از این
بروشورها در نمایشگاههای مختلف و بررسی بسترهای مناسب در
کشــورهای همسایه ،در سال  ،94عمده فعالیت در زمینه بستههای
دانشآموزی بر ارتقا ،استانداردســازی و افزودن دستگاههای بیشتر
نمونهای از بروشورهای تهیهشده
به این بستهها متمرکز خواهد بود.
 -5-4-21حمایت از اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت  ISO9001و نشان CE

امروزه در سراسر جهان ،گواهینامه  ISO9001در نظر مشتریان و پیمانکاران ،نوعی اعتبار و اطمینان محسوب میشود و بیانگر توانایی شرکتها در
طراحی و تولید محصوالت و همچنین ارائه خدمات مناســب و مطمئن اســت .عالوه بر این ،با توجه به شرایط رقابت در سطح جهان ،استقرار سیستم
مدیریت کیفیت و اخذ نشان  CEنه فقط به عنوان مزیت ،بلکه در مواردی به عنوان یک الزام از طرف مشتریان مطرح میشود.
بر این اســاس ،موضوع دریافت نشــان  CEبرای تجهیزات و استقرار اســتاندارد ایزو  ISO9001-2008برای شرکتهای سازنده تجهیزات ،از چهار
ســال قبل مورد توجه ســتاد نانو قرار گرفته است؛ شایان ذکر اســت که بیش از نیمی از هزینههای مشاوره و ممیزی را ستاد نانو به صورت حمایتی به
شرکتهای سازنده تجهیزات پرداخت میکند.
جدول  .24آخرین وضعیت استقرار استاندارد ایزو  9001و اخذ نشان  CEبرای تجهیزات و شرکتهای سازنده تجهیزات
ردیف

نام شرکت

نام دستگاه

نام مشاور ،آزمایشگاه
 CBو NB

آخرین وضعیت

1

پوششهای نانوساختار

Desktop Sputtering

پادمیرا IEC - EPIL -

دریافت گواهینامه  - ISOدریافت گواهینامه CE

2

توسعه حسگرسازان آسیا

PECVD

پادمیرا

آماده برای ممیزی  - ISOانصراف از نشان CE

3

پیامآوران نانوفناوری
فردانگر

پادمیرا EPIL - IEC -

اخذ گواهینامه  - ISOدریافت گواهینامه CE

4

تجهیزآفرینان نوری
پارسه

پادمیرا EPIL -

دریافت گواهینامه  - ISOدریافت گواهینامه CE

PEE
PNC
Nano-Imager
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ردیف

نام شرکت

نام دستگاه

نام مشاور ،آزمایشگاه
 CBو NB

آخرین وضعیت

5

پرتونگار پرشیا

گاماپروب

گیتاصنعت BRS -

دریافت گواهینامه  - ISOدر حال اخذ نشان CE

6

نانوساختارآسیا

Electrospinning

گیتاصنعت

دریافت گواهینامه  - ISOدر حال اخذ نشان CE

7

نانوسیستم پارس

STM

گیتاصنعت UKAS -

AFM

دریافت گواهینامه  - ISOدر حال دریافت گواهینامه
CE

8

فناوران نانومقیاس

الکتروریس آزمایشگاهی

گیتاصنعت EPIL -

دریافت گواهینامه  - ISOدر حال دریافت
گواهینامه CE

9

آراپژوهش

AFM

EPIL

دریافت گواهینامه  - ISOدریافت گواهینامه CE

 -5-21حمایت از حضور در نمایشــگاههای داخلی و خارجی ،شــرکت در اجالسها ،ســمینارها و
کنفرانسهای مرتبط
ستاد ویژه توسعه فناورینانو با هدف:
معرفی شرکتهای سازنده تجهیزات در بازارهای داخلی و خارجی؛
بررسی امکان فروش محصوالت از طریق نمایندگیها یا به صورت مستقیم؛
آشنایی با روشها ،ملزومات و استانداردهای ورود به بازار بینالمللی و برآورد جایگاه خود در صحنه بازارهای بینالمللی؛
بررسی امکان مبادله فناوری یا فروش فناوری؛
رصد فناوری و ایدهها؛
امکان تأمین قطعات مورد نیاز و گرفتن نمایندگی از تأمینکنندگان خارجی به خصوص برای مواد مصرفی؛

اقدام به شناسایی و حضور در نمایشگاهها و رویدادهای مهم تجاری و فناورانه در سطح ملی و بینالمللی کرده است .در سال ،1393
تجهیزات مورد حمایت ســتاد در رخدادهای مهمی همچون نمایشــگاههای نانوی ایران ،نانوتک ژاپن ،نانوی کرهجنوبی ،نانوی چین و
نمایشــگاه عربلب در کشور امارات به نمایش گذاشته شــدند و همچنین ،ستاد فناورینانو از حضور نمایندگانی از شرکتهای سازنده
تجهیزات ،برای شــرکت در آن رویدادها ،حمایت کرده است .در راســتای معرفی بهتر تجهیزات ساخت داخل در رویدادهای داخلی و
خارجی مرتبط ،تعدادی از بروشورهای تجهیزات در سال  ،1393بازبینی ،بهروزرسانی و مجدداً چاپ شد.
خالصهای از رویدادهای مهمی که تجهیزاتسازان در سال  1393در آن حضور داشتهاند در جدول  25آمده است:
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سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

جدول  .25رویدادهای مهمی که تجهیزاتسازان در سال  1393در آن حضور داشتهاند
ردیف

نام رویداد

محل -تاریخ
برگزاری

نحوه حضور ستاد

1

جشنواره و
نمایشگاه
فناورینانو

تهران  -مهر
1393

برگزارکننده اصلی

تجهیزات ارائهشده

تمامی تجهیزات ساختهشده شرکتها

فعالیتها و نتایج

نمایش توانمندیهای تجهیزاتسازان
همافزایی توانمندیهای سازندگان

2

نمایشگاه
چیننانو

چین ،سوژو -
شهریور 1393

غرفه ایراننانو

ارائــه دســتگاههای  PNCو اســپاترینگ
رومیزی و  SPMبه صورت حضوری و سایر
دستگاهها با پوستر و بروشور و CD

آشــنایی با تجهیزات و فناوریهای جدید
و برتر
مذاکره با متقاضیان نمایندگی فروش
ارائه توانمندیها

3

نمایشگاه نساجی

تهران  -آبان
1393

غرفه ستاد نانو

ارائه دستگاه پالسمای سرد

معرفی کاربردهــای صنعتی تجهیزات به
صنایع مورد نظر
بررسی کاربرد تجهیزات در صنایع نساجی
و جذابیت بازار برای تجهیزات نانو

4

نمایشگاه نانوی
کرهجنوبی

سئول  -تابستان
1393

غرفه ایراننانو

ارائه حضوری دستگاه اسپاترینگ رومیزی
و کاویتاسیون
ارائه سایر دستگاهها با پوستر

آشــنایی با تجهیزات و فناوریهای جدید
و برتر
مذاکره با متقاضیــان نمایندگی فروش و
ارائه نمایندگی فروش اسپاترینگ رومیزی
ارائه توانمندیها

5

نمایشگاه صنعت
نفت

تهران -
اردیبهشت 1393

غرفه ستاد نانو

ارائه دســتگاههای نانوســورد ،همگنکننده
مافوق صــوت ،کروماتوگرافــی دوبعدی و
الکتروریسی

معرفی کاربردهــای صنعتی تجهیزات به
صنایع مورد نظر
بررسی کاربرد تجهیزات در صنایع نفتی و
جذابیت بازار برای تجهیزات نانو

6

نمایشگاه ایندیا
لب

هند ،حیدرآباد-
آبان 1393

حمایت از
شرکتهای
آراپژوهش و
پوششهای نانو
ساختار

ارائه دســتگاههای اســپاترینگ رومیزی و
میکروسکوپ نیروی اتمی سریع

معرفــی تجهیزات در بازار هندوســتان و
مذاکره با شــرکتهای هندی برای اعطای
نمایندگی فروش

 -6-21حمایت از توسعه ساخت تجهیزات نیمهصنعتی و صنعتی فناورینانو

در ســال  ،1392با توجه به پیگیری رویکرد صنعتیســازی در کارگروه صنعت و بازار ،طراحی و ســاخت تجهیزات نیمهصنعتی و صنعتی ،از قبیل
الیهنشــانی ( CVDو  ،)PVDدستگاه صنعتی عملیات سطحی پالسمایی ،نانوکاویتاســیون ،تجهیزات تولید نانوالیاف و تجهیزات سینترینگ سریع ،در
دســتور کار این کارگروه قرار گرفت؛ همچنین ،فعالیتهایی نیز برای شناســایی صنایع مرتبط انجام شد .با توجه به درخواستهای متعدد صنایع برای
بهکارگیری تجهیزات نانویی ،ســتاد نانو تصمیم گرفت از صنایعی که تمایل به خرید و کار با تجهیزات فناورینانو دارند ،حمایت کند .نحوه حمایت نیز
بدین صورت است که ستاد بخشی از مبلغ خرید دستگاه را به صورت وام قرضالحسنه و یا لیزینگ از طریق صندوقهای مورد تأیید معاونت علمی و
فناوری در اختیار صنایع قرار میدهد.
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برنام ٔ

ارتقاء صنایع با فناوری نانو
وگسترش بازار نانو

دستگاه صنعتی تولید نانوالیاف بر روی کاغذ فیلتر

دستگاه صنعتی نانوکاویتاسیون مورد استفاده در صنایع نفت

دستگاه صنعتی  Arc-Pvdشرکت یارنیکان صالح

دستگاه صنعتی  PACVDشرکت پالسما فنآور امین

 -1-6-21فناوری پوششهای نانو ساختار

در این راستا ،برنامه ویژهای برای توسعه تجهیزات صنعتی در ارتباط با پوششهای نانوساختار سخت و مقاوم ،با استفاده از کارگزار و
مشاور متخصص در این حوزه ،از سال  1392آغاز شد؛ در طی فعالیتهای انجامشده برای فروش تجهیزات پوششدهی به صنایع ،دو
دستگاه به شرکتهای صنعتی فروخته شده و  5قرارداد فروش دستگاه نیز در حال پیگیری است .در جدول زیر ،خالصهای از وضعیت
قراردادهای فروش دستگاههای صنعتی الیهنشانی آورده شده است:
جدول  .26خالصهای از وضعیت قراردادهای فروش دستگاههای صنعتی الیهنشانی
ردیف

1

نام شرکت خریدار
صنعتی

شرکت صنعتی نور مهر
هدی

2

شرکت سیماب نوران
شیشه

3

شرکت کولون

4

شرکت خدمات صنعتی
تراکتورسازی

5
6

شرکت رینگ خودرو
پارس

شرکت  KWCایران

زمینه فعالیت

نام شرکت
سازنده

نام دستگاه

قیمت (میلیون
تومان)

صنایع تزیینی و ابزارآالت

یار نیکان صالح

دستگاه صنعتی Arc-PVD

400

تولید آینه اتومبیل

تکوین پژوه
مهام

دستگاه صنعتی اسپاترینگ

430

یار نیکان صالح

دستگاه صنعتی Arc-PVD

300

خط تولید کامل پوششدهی
یار نیکان صالح
به روش آرک

قرارداد منعقد شده و
در حال ساخت است

900

در حال عقد قرارداد

تولید رینگ پیستون خودرو یارنیکان صالح

دستگاه صنعتی Arc-PVD

330

در حال عقد قرارداد

یار نیکان صالح

دستگاه صنعتی Arc-PVD

400

در حال عقد قرارداد

تولید دستگیره درب و
پنجره
تولید ابزارآالت برشی

تولید شیرآالت بهداشتی
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 -2-6-21فناوری عملیات سطحی پالسمای سرد

از ابتدای ســال  ،1392ستاد نانو بر روی فناوری پالســمای سرد و حوزههای
وســیع کاربردی آن متمرکز شــده است؛ در ابتدای مســیر ،برای بومیسازی این
فناوری ،مطالعهای عمیقتر بر روی حوزههای کاربردی آن انجام شــد و حوزههای
پرکاربــردی نظیر صنایع نســاجی ،صنایع مواد غذایی و بســتهبندی و تجهیزات
پزشکی به عنوان هدف انتخاب شد.
در همین راستا ،از ساخت دستگاه پالسمای سرد با تعریف حوزه کاربرد در صنایع
نساجی (مانند آبدوست و آبگریز کردن سطوح منسوجات و )...حمایت شد.
در اواســط سال  ،1393دستگاه مذکور را شــرکت یارنیکان ساخت و کارهای
تحقیقاتی و عملیاتی برای توسعه کاربرد در صنایع نساجی با آن آغاز شد.
همزمان با معرفی کاربردهای این فناوری به صنایع نســاجی ،معرفی فناوری به
ســایر صنایع اعم از صنایع غذایی و بستهبندی ،از طریق نشست آشنایی صاحبان
صنایع اســتان آذربایجان با فناورینانو آغاز شــد؛ در این نشست ،صنایع مختلف
تمایل و درخواستهای خود را برای بهرهمندی از این فناوری اعالم کردند.
در میان درخواســتهای صنایع ،درخواســت شــرکت مشهد روســتا نیشابور،
تولیدکننده و صادر کننده انواع ســبزی خشــک مورد بررسی بیشتر قرار گرفت و
ســتاد پروژهای تحقیقاتی بر روی درخواست این شرکت که کاهش سطح آلودگی
در ســبزیهای خشک تولیدشده بود ،تعریف کرد که با موفقیت به نتیجه رسید؛ در
ادامه این طرح و در ابتدای سال  ،94مراحل ساخت ماشینآالت صنعتی برای قرارگیری در خط تولید شرکت انجام خواهد شد.
همچنین ،درخواست شرکت نوشین شهد ارومیه در حوزه صنایع غذایی اخذ و از محل شرکت بازدید به عمل آمد؛ در ابتدای سال  94نیز این شرکت
از فناوری پالسما در خط تولید خود استفاده خواهد کرد و مشکل اساسی تولیدات در این شرکت رفع خواهد شد.
برای تدوین استراتژی صحیح برای توسعه این فناوری در میان صنایع و صرف انرژی و هزینه مطابق با روند پیشرفت این فناوری در دنیا ،پروژهای
برای تحلیل پتنت در این حوزه تعریف شد تا ترسیم ادامه راه ،روشن و امیدوارکننده باشد.

 -7-21شبکه خدمات صنعتی تجهیزات ساخت نانو

لزوم بهبود و ارتقای تجهیزات ساخت نانو و همچنین ،رویکرد مثبت صنایع برای استفاده از فناورینانو در تولید محصوالت ،کارگروه صنعت و بازار را
بر آن داشت تا با ایجاد بستری مناسب ،فرآیند عملیاتی ورود فناورینانو را به صنعت تسهیل کند .برگزاری نشستها و جلسات متعدد به ایجاد شبکهای
از سه دستگاه  PACVD ،SPSو  Electrospinningصنعتی به عنوان اولین تجهیزات صنعتی ساخت نانو منجر شد .این شبکه در قالب درگاهی اینترنتی
به ارائه خدمات صنعتی میپردازد .وجود اعتبار ستاد نانو برای حمایت از مراجعهکنندگان در ارائه خدمات رایگان ،استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی،
اضافه شــدن دســتگاههای صنعتی دیگر ،ایجاد اعتماد برای ورود فناورینانو در صنایع از طریق فرآهم آوردن زیرســاخت انجام آزمایشهای اولیه و
همچنین ،ارائه خدمات مهندسی فرآیند تولید ،از تصمیماتی است که در این زمینه گرفته شده است.

 -8-21برنامههای آتی واحد تجهیزات

واحد تجهیزات در آینده نیز برنامههای خود را ادامه خواهد داد؛ عناوین برنامههای آینده این واحد به این شرح است:
شناسایی تجهیزات و ماشینآالت موجود در حوزه نانو و تعریف پروژههای ساخت برای سازندگان داخلی؛
بررسی امکان فعالیت در زمینه ساخت مجموع ه نانوالکترونیک؛
پیگیری تکمیل شبکه خدمات صنعتی تجهیزات ساخت نانو؛

153

ه هفتم
برنام ٔ

ارتقاء صنایع با فناوری نانو
وگسترش بازار نانو

پیگیری طرحهای صنعتی در حوزه تجهیزات (حمایت از توسعه کاربردهای صنعتی تجهیزات)؛
برنامهریزی اســتراتژیک برای رشــد و تکامل حوزههای فناورانه مربوط به تجهیزات (ادامه پروژههای موجود و تعریف پروژههای
جدید)؛
تدوین برنامه برای ارتقای تجهیزات (پیگیری و نظارت بر ارتقای فنی و کیفی دستگاههای مورد نظر)؛
نظارت بر برنامه تجاریسازی طرحها ،از جمله تهیه طرحهای بازارسنجی ،ثبت مالکیت فکری طرحها ،طراحی صنعتی تجهیزات،
دریافت نشانها و استقرار استانداردها (سیستم مدیریت کیفیت ،نشان  CEو)...؛
ساماندهی فروش داخلی و خارجی برای بهرهمندی بیشتر شرکتهای سازنده از بازار داخل و خارج؛
اعطای مأموریتهای جدید به شرکتهای توانمند (تکمیل سبد محصول ،یکپارچهسازی دستگاهها ،توسعه محصول جدید و)...؛
پیگیری آمادهسازی دستگاهها برای صادرات و فعالسازی شرکتها در زمینه برندسازی؛
شناسایی و حضور در نمایشگاهها و رویدادهای تجاری و علمی در زمینه تجهیزات نانو و سایر رویدادها؛
انجام برنامههای ترویجی برای معرفی تجهیزات به مراکز و صنایع.
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سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

تحلیلعملکرد

نگاهی به شاخصهای توسعة فناورینانو

هزينهکرد بودجه
شاخصهای فرایندی عملکرد
شاخصهای کالن علم و فناوری
187

تحلیلعملکرد

نگاهی به شاخصهای توسعة فناوری نانو

هزينهکرد بودجه
جدول  .1هزینهکرد بودجه در برنامههای سند راهبرد آینده در سال 1393
فعاليت

برنامه

توزيع بودجه به تفکيک فعاليتها
(ميليون ريال)

توزيع بودجه دربرنامهها
(ميليون ريال)

37,482
 .1آموزش دانشآموزي

1,612
حمایت وزارت آموزش و پرورش برای
تجهیز شبکه آزمایشگاههای آموزشی نانو

ترويج و فرهنگسازي

زيرساختهاي علم و فناوري

همکاريهاي بينالملل

توسعه سرمايه انساني

توسعه فناوري

تجاريسازي

2,148
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری برای تجهیز شبکه آزمایشگاههای
آموزشی نانو

 .2اطالعرساني

7,169

 .3ترويج صنعتي

4,935

 .4جشنواره و نمايشگاه فناورينانو

10,264

 .5شبکه آزمايشگاهي

15,081

 .6تشويق سرمايهگذاري

25,000

 .7مالكيت فكري

8,370

 .8استاندارد ،ايمني و مقررات

4,796

 .9حضور در عرصه بينالملل

1,490

 .10تعامالت بينالمللي مراکز داخلي

14,210

 .11شناسايي فرصتهاي بينالمللي

0

 .12حمايت از دستاوردهاي علمي

152,252

 .13تحقيقات خوشآتيه

0

 .14بهرهگيري از سرمايههاي انساني

6,385

 .15شبکههاي سرآمدي

1,582

 .16توسعه فناوريهاي کليدي

5,054

 .17رفع نيازهاي ملي با فناورينانو

0

 .18تجاريسازي محصوالت

29,068

 .19راهبري کارگزاران

18,053
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59,850

53,247

15,701

158,638

6,636

47,121

سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

توزيع بودجه به تفکيک فعاليتها
(ميليون ريال)

توزيع بودجه دربرنامهها
(ميليون ريال)

 .21ساخت تجهيزات و ماشينآالت

23,211

105,925

 .23ارزيابي راهبردي

3,132

 .25ارزيابي برنامهها

2,959

 .27اولويتگذاري

0

فعاليت

برنامه

 .20ورود صنعت به نانو

صنعت و بازار

 .22توسعه بازار

کل بودجه جذب شده در
توسعه فناوري نانو

475,200

ی سایر دستگاهها
حمایتها 

3,760

%4
%4

%2

%9

%2

28,083

478,960

ترويج و فرهنگسازی
زيرساختهای علم و فناوری
همکاریهای بینالملل
توسعه سرمایه انسانی
فناوریهای راهبردی
تجاریسازی
صنعت و بازار
سیاستگذاری و ارزیابی

%6

%12

%7

%3

10,886

بودجه ستاد

%12

%1

11,106

 .26مديريت دانش

%13

%12

32,718

 .24ارزيابي نهادها

سياستگذاري و ارزيابي

%11

49,996

%17

%22

%21

%19

%12
%14

%3

%7

%6
%35

%6
%1

%6
%10

%37
%51

سال 1393
سال 1392

%2

%33

سال 1391
سال 1390

نمودار .1توزیع بودجه در برنامههای سند راهبرد آینده
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%35

%1/27
%0/67

صنعتيسازي و توسعه بازار
توليد و توسعه فناوري

%30

توليد و انتشار علم

%25
%20
%31/44

%19/05

%1/57
%1/18

%3/16

سياستگذاري و
ارزيابي

%15

%5/83
%4/08

%3/24

صنعت
و بازار

تجاريسازي

%2/96
%0/31
%0/03

%1/06

فناوریهای
راهبردی

همکاريهاي
توسعه
بينالملل
سرمايه انساني

%4/86
%3/11
%3/23

%4/98
%1/18
%6/44

ترويج و
زيرساختهای
علم و فناوری فرهنگسازی

%10
%5
%0

نمودار  .2توزیع بودجه برنامههای سند در حوزههای توسعه فناوری نانو

تولید و انتشار علم

تولید و توسعه فناوری

صنعتیسازی و توسعه بازار

%44

%59
%46

%38

%47

%42

%33

%41

%15
%12

سال 1393

%8

سال 1392

%15

نمودار  .3مقایسه توزیع بودجه در حوزههای توسعه
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سال 1391
سال 1390

سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

شاخصهای فرایندی عملکرد
شــاخصهای عملکردی نمایانگر اقدامات صورتگرفته در مسیر توسعة فناورینانو در کشــور است .میزان فعالیت انجامشده در سال  1393در این
شاخصها در جدول زیر تشریح شدهاست.
جدول .2شاخصهای فرایندی عملکرد برنامههای سند راهبرد آینده و میزان تحقق آنها در سال 139۳

ترویـج و آموزش عمومـی

شماره
برنامه
فعالیت

1

عنوان فعالیت

آموزش عمومی و توسعه
زیرساختهای آموزشی-
ترویجی

کمی تحقق یافته
اهداف ّ

واحد

مقدار تحقق
یافته در سال 93

سمینار ترویجی دانشآموزی

سمینار

549

کارگاه آمادگی المپیاد دانشآموزی

کارگاه

132

سمينارهاي آموزشي دبيران

سمينار

118

دانشآموزان آموزشدیده

نفر

67,440

آزمایشگاههای دانشآموزی فناوری نانو

آزمایشگاه

49

دورههای آموزشی برگزار شده در آزمایشگاههای دانشآموزی

دوره

25

افراد آموزشدیده در دورههای آموزشی آزمایشگاههای
دانشآموزی

نفر

2,754

شمارههای مجله زنگنانو (دانشآموزی)

شماره

10

شمارگان مجله زنگنانو (دانشآموزی)

شمارگان

6,000

شرکتکنندگان در المپیاد فناورینانو

نفر المپیاد

25,797

استانهای میزبان در المپیاد فناورینانو

استان

31

سمينار دانشجويي

سمینار

112

کارگاه آمادگی مسابقه دانشجویی

کارگاه

27

دانشجویان آموزشدیده

نفر

12,348

داوطلبان مسابقه ملی فناورینانو

نفر

6,240

آزمون توانمندی تدریس

دوره

2

گواهی دریافتشده از آزمون توانمندی تدریس

نفر

36

کل نهادهای ترویجی ثبتشده

نهاد

774

نهادهای ترویجی فعال

نهاد

326

مقاالت آموزشی سایت آموزش نانو

مطلب آموزشی

292

نسخههای حمایت از خرید کتب

نسخه کتاب

7,900
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2

مدیریت اطالعرسانی و
فرهنگسازی عمومی

3

اطالعرسانی به صنعت
از قابلیتهای نانو و
فرهنگسازی استفاده از
محصوالت نانو با تمرکز بر
توانمندیهای داخلی

4

برگزاری جشنواره فناورینانو
و کمک به حضور شرکتها
در نمایشگاههای اختصاصی
و تخصصی نانو

ترویـج و آموزش عمومـی

نگاهی به شاخصهای توسعة فناوری نانو

شماره
برنامه
فعالیت

عنوان فعالیت
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کمی تحقق یافته
اهداف ّ

واحد

مقدار تحقق
یافته در سال 93

شماره ماهنامه فناورینانو

شماره

12

شمارگان ماهنامه فناورینانو

شمارگان

5,000

برنامههای علمی-ترویجی سیما

دقیقه

4,079

برنامههای علمی-ترویجی صدا

دقیقه

3,468

اخبار منتشرشده در سایت ستاد نانو

خبر

1,333

مقاالت وارائههای منتشرشده در سایت ستاد

مقاله

103

رویدادهای مستند شده

رویداد

40

بازدیدکننده سایت ستاد

بازدید

4,440,172

جلسات همانديشي و آزاد اندیشی نهادهاي ترويجي

هماندیشی

3

دوره توانافزایی مروجین (ویژه مدرسان)

توانافزایی

۱

دوره توانافزایی مروجین (ویژه نهادهای ترویجی)

توانافزایی

۱

نشریات تخصصی حمایتشده

نشریه

42

صفحات منتشر شده در نشریات تخصصی صنایع

صفحه

5,238

سمینار تخصصی صنعتی

سمینار

28

گزارشهای صنعتی

گزارش

15

نشست تخصصی

هماندیشی

3

کتب تخصصی تدوین شده

کتاب

5

بستههای تخصصی محتوایی برای مدیران صنایع

محتوای آموزشی

6

درختهای کاربرد فناورینانو در صنایع

درخت کاربرد

2

تعداد نهادهاي شرکتکننده در جشنواره فناوري نانو

نهاد

172

تعداد کشورهاي مشارکتکننده

کشور

1

تعداد نمايشگاه تخصصي داخلي مشارکتشده

نمايشگاه

7

تعداد هيئت داخلي و خارجي بازديدکننده از نمايشگاه
اختصاصي ستاد

هيئت

7

تعداد حمايت از حضور شرکتها در نمايشگاههاي
تخصصي و اختصاصي فناوري نانوي خارج از کشور

شرکت

4

سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

شماره
برنامه
فعالیت

عنوان فعالیت

5

ارتقای سختافزاری
و نرمافزاری شبکه
آزمایشگاهی فناورینانو و
آزمایشگاههای عضو آن

6

جذب و سازماندهی
سرمایهگذاری دولتی و
خصوصی برای توسعه
صنعت نانو

7

حمايت از تولید ،حفاظت و
بکارگیری داراييهای فکری
فناورینانو

8

تدوین استانداردهای ایمنی
و کنترل کیفی و کمک به
ایجاد زیرساختهای الزم
برای اجرا و نظارت بر آنها

کمی تحقق یافته
اهداف ّ

واحد

مقدار تحقق
یافته در سال 93

تعداد آزمايشگاههاي عضو شبکه تا پايان سال 93

آزمايشگاه

69

ميزان حمايت شبکه از تعمير و نگهداري تجهيزات نانو

ميليون ريال

763

تعداد آزمايشگاههاي بهرهمند از حمايت تعمير تجهيزات

آزمايشگاه

5

تعداد آزمايشگاههاي عضو شبکه که در سال  93موفق به
اخذ استاندارد  ISO/IEC17025شدهاند

آزمايشگاه

2

تعداد تفاهمنامه همکاري دوجانبه بين مراکز آزمايشگاهي

تفاهمنامه

زیرساختهای علم و فناوری

تعداد تجهيزات آزمايشگاهي داخلي خريداري شده توسط (دستگاه /ميليون
ريال)
آزمايشگاهها با يارانه شبکه

23
)(2,205/5

تعداد آزمايشگاههاي داراي اطالعات در سايت شبکه

آزمايشگاه

140

تعداد تجهيزات آزمايشگاهي ثبت شده در سايت شبکه

دستگاه

1,800

تعداد طرحهاي تجاريسازي با مشارکت نهادهاي
سرمايهگذار

طرح

18

تعداد حمايت از اختراعات ثبتشده

اختراع

18

تعداد حمايت از اختراعات گرنتشده

اختراع

7

تعداد استاندارد بينالمللي پيشنهادشده از طرف جمهوري
اسالمي ايران

سند

1

تعداد پيشنهادهاي بينالمللي مصوب در کميتة
ISO/TC229

تعداد استانداردهاي ملي فناوري نانو مصوب در سال 93

سند

1

سند

10
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نگاهی به شاخصهای توسعة فناوری نانو

9

سیاستگذاری و برنامهریزی
برای حضور و عضویت
کشور در مجامع منطقهای
و جهانی و مشارکت مؤثر و
هدفمند در آنها

حضور شرکتهاي فناوري نانو در نمايشگاههاي ديگر
کشورها

10

برقراری ارتباطات بینالمللی تعداد همايشهاي مشترک فناوري نانو با ديگر کشورها
بین مراکز علمی ،فناوری و
کشور
صنعتی داخل و خارج
تعداد نمايندگان خارجي حاضر در مجمع بينالمللي
در حوزه فناورینانو
اقتصاد فناوري نانو

11

شناسایی فرصتهای علمی،
فناوری و اقتصادی در
عرصه بینالملل

12

اعطای جوایز تشویقی
به دستاوردهای علمی و
فناوري محققان و مؤسسات
بر اساس ارزیابیها و هدایت
آنها به سمت نیازهای ملی

14

بهرهگیری از سرمایههای
انسانی فناورینانو و
آموزش مهارتهای شغلی و
کارآفرینی

سرمایههای انسانی

همکاریهای بینالملل

شماره
برنامه
فعالیت

عنوان فعالیت

کمی تحقق یافته
اهداف ّ
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واحد

مقدار تحقق
یافته در سال 93

نمايشگاه

4

همايش

6

کشور

2

تعداد سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي همکار با
ج.ا.ايران در فناوري نانو

سازمان

4

تعداد پاياننامه کارشناسيارشد حمايتشده

پاياننامه

3,892

تعداد پاياننامه دکتري حمايتشده

پاياننامه

1,135

تعداد پایاننامه مبتنی بر نیاز صنعت

پاياننامه

185

تعداد مقاالت  ISIتشويقشده

مقاله

4,547

تعداد مقاالت ارائهشده در کنفرانسهاي بينالمللي

مقاله

137

تعداد مقاالت علمي و پژوهشي داخلي

مقاله

503

تعداد مقاله  ISIمنتج از پایاننامه

مقاله

167

تعداد مجالت تخصصي حمايتشده

مجله

8

تعداد مأموريتهاي فناوري اعضاي هيات علمي
حمايتشده

مأموريت

-

تعداد همايشهاي ارائه دستاوردهاي دانشجويي
فناوري نانو

همايش

14

تعداد نهادهاي مورد حمايت ستاد براي استخدام
متخصصان فناوري نانو

نهاد

45

تعداد متخصصان نانو استخدامشده در نهادهاي فعال نانو
مورد حمايت ستاد

نفر

100

تعداد استخدامشدگان از طريق پايگاه اطالعرساني
اشتغال و مشاوره منابع انساني

نفر

60

تعداد شرکتکنندگان در دوره توانمندسازي

(دوره/نفر)
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سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

شماره
برنامه
فعالیت

عنوان فعالیت

16

تعیین و راهبری تحقیقات
متمرکز برای توسعه
فناوریهای کلیدی

18

حمایت از فناوران و
شرکتهای دانشبنیان نانو
برای بهبود نرخ موفقیت در
تجاریسازی محصوالت نانو

19

طراحی ،ایجاد و ارتقای
خدمات توسعه فناوری

توسعه فناوری

15

ایجاد و توسعه شبکههای
سرامدی متخصصان
فناورینانو در حوزههای
اولویتدار

کمی تحقق یافته
اهداف ّ

واحد

مقدار تحقق
یافته در سال 93

تعداد شبکه سرآمدي فعال

پروژه

1

تعداد محقق پسادکتري جذبشده

نفر

-

تعداد پروژههاي متمركز اجراشده در شبكه

پروژه

4

ميزان تبديل پروژههاي تحقيق و توسعهاي به پروژههاي
نيمهصنعتي و صنعتي

پروژه

3

تعداد پروژههاي تحقيق و توسعه براي دستيابي به
فناوريهاي کليدي

پروژه

4

تعداد فناوريهاي توسعه دادهشده

فناوري

4

تجاريسازي

تعداد مراکز تحقيقاتي همکار در پروژههاي توسعه فناوري مرکز تحقيقاتي

3

تعداد محصوالت پذيرششده در مؤسسه خدمات فناوري
براي دريافت خدمات فناوري

محصول

153

تعداد پرونده تکميلشده در واحد مشاوره نانو مقياس

پرونده

27

تعداد محصول تأييدشدة داراي صورت وضعيت در پرتال
مؤسسه خدمات فناوري

محصول

53

تعداد صدور تأييدية مقياس نانو به محصوالت در سال

محصول

49

تعداد محصوالت تعيين جايگاه شده طبق مدل
طبقهبندي توسعه محصوالت

محصول

111

تعداد پرونده تجميع اطالعات براي کميته تشخيص
صالحيت شرکتهاي دانشبنيان

پرونده

70

تعداد تفاهمنامه همکاري با مؤسسات براي ارائه خدمات
توسعه فناوري

تفاهمنامه

4

تعداد پروندههاي در جريان بررسي در کميتههاي نانو
(وزارت بهداشت و جهاد کشاورزي)

پرونده

29

تعداد مراکز رشد فعال در فناوري نانو

مرکز رشد

44

تعداد حمايت از واحدهاي ف ّناور نانو مستقر در مراکز رشد

واحد ف ّناور

10

تعداد قرارداد منعقدشده با کارگزاران

قرارداد

85

تعداد خدمات کارگزاري به شرکتهاي فناوري نانو

خدمت

94

تعداد پيشخوان مشاوره راهاندازيشده

پيشخوان

3

تعداد خدمات مشاوره به شرکتهاي فناوري نانو

خدمت

24
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نگاهی به شاخصهای توسعة فناوری نانو

صنعت و بازار

شماره
برنامه
فعالیت

20

عنوان فعالیت

کمی تحقق یافته
اهداف ّ

واحد

مقدار تحقق
یافته در سال 93

تعداد پیشنهاد موضوع پایاننامههای صنعتی برای
تحصیالت تکمیلی یا دانشگاهها

موضوع

200

میزان هزینههای صرفشده برای اطالعرسانی اولیه
جهت برگزاری برنامه طرحهای نوآورانه

میلیون ریال

50

تعداد طرحهای ثبت شده اولیه در برنامه طرحهای
نوآورانه

طرح

240

تعدد طرحهای تأییدشده پس از بررسی اولیه از لحاظ
ساختاری

طرح

190

تعداد طرحهای دعوت شده به مصاحبه حضوری پس از
بررسی فنی و تجاری

طرح

73

تعداد طرحهای تأیید شده نهایی

طرح

22

میزان هزینه دورههای آموزشی برگزار شده برای فناوران
طرحهای نوآورانه

میلیون ریال

200

تعداد طرحهای تجاری شده در برنامه طرحهای نوآورانه

طرح

3

میزان تسهیالت اعطا شده به فناوران برگزیده طرحهای
نوآورانه

میلیارد ریال

2

گزارش

4

تعداد کارگزاران فعالشده حقیقی در حوزههای صنعتی

کارگزار

4

تعداد کارگزاران فعالشده حقوقی در حوزههای صنعتی

کارگزار

5

تعداد طرحهای در دست اقدام برای ورود حوزههای
صنعتی به نانو

(طرح /حوزه)

12/89

تعداد شرکتهای صنعتی متقاضی استفاده از فناوری نانو

شرکت

16

تعداد شرکتهای صنعتی بزرگ متقاضی استفاده از
فناوری نانو

شرکت

4

تعداد نشستهای تخصصی صنعتی برگزارشده

نشست

12

تعداد کارگاههای تخصصی صنعتی برگزارشده

کارگاه

8

تعداد حضور در نمایشگاهها و همایشهای تخصصی

(نمایشگاه/
همایش)

3/8

تعداد قراردادهای تحقیق و توسعه مبتنی بر نیاز صنعت

قرارداد

12

تعداد طرحهای اجرا شده در مقیاس نیمهصنعتی

طرح

10

تعداد طرح های اجرا شده در مقیاس صنعتی

طرح

4

ورود صنایع موجود کشور به تعداد گزارشهای تحلیل پتنت و رصد فناوری متناسب با
تقاضای صنعتی
حوزه نانو
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سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

شماره
برنامه
فعالیت

عنوان فعالیت

22

ایجاد و توسعه بازار
محصوالت فناورینانو

23

ارزیابی راهبردی جایگاه
بینالمللی کشور در علم،
فناوری و صنعت نانو

24

ارزیابی و رتبهبندی ساالنه
افراد و نهادهای مؤثر در
توسعه علم ،فناوری و
صنعت نانو

ارزيابي و سياستگذاري

صنعت و بازار

21

توسعه توانمندی ساخت و
تجاریسازی تجهیزات و
ماشینآالت آزمایشگاهی
فناورینانو در داخل کشور

کمی تحقق یافته
اهداف ّ

واحد

مقدار تحقق
یافته در سال 93

تعداد طرحهای امکانسنجی بررسیشده برای ساخت
تجهیزات

طرح

7

تعداد دستگاههاي در حال ساخت حمايتشده

دستگاه

5

ميزان تسهيالت اعطاشده به سازندگان تجهيزات

ميليون ريال

9,720

تعداد تجهيزات حمايتشده براي اخذ گواهينامههاي
بينالمللي مديريت کيفيت

دستگاه

3

تعداد کمک به خريد تجهيزات ساخت داخل

دستگاه

6

تعداد گزارشهای تحلیل بازار

گزارش

6

تعداد گزارشهای توجیهی فنی و اقتصادی مبتنی بر نیاز
صنعت

گزارش

9

تعداد تفاهمنامههای منعقد شده با نهادهای سیاستگذار
و تنظیمگر

تفاهمنامه

3

تعداد شاخصهاي سرمايه انساني براي ارزيابي راهبردي
کشور

شاخص

5

تعداد شاخصهاي توليد علم براي ارزيابي راهبردي کشور

شاخص

6

تعداد شاخصهاي توسعه فناوري براي ارزيابي راهبردي
کشور

شاخص

3

تعداد شاخصهاي صنعتي براي ارزيابي راهبردي کشور

شاخص

5

تعداد متخصصان فناوري نانو ارزيابيشده

متخصص

7,000

تعداد نهادهاي آموزشي و پژوهشي ارزيابيشده

مرکز

250

تعداد مراکز رشد ارزيابيشده

مرکز رشد

9

تعداد آزمايشگاههاي ارزيابيشده

آزمايشگاه

48

تعداد فناوري و یا محصول ارزيابيشده

فناوري

15

تعداد رسانههاي ارزيابيشده

رسانه

35

ميزان پژوهانه تحقيقاتي اهدايي به برترينها

ميليون ريال

278,540
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25

ارزیابی و بهبود برنامهها
و فعاليتها و اقدام جهت
اصالح سیاستها و
برنامههای سند راهبرد آینده

26

مدیریت دانش تولیدشده
در فرایند اجرای برنامهها
برای ارتقای سیاستگذاری
و ارزیابی

ارزيابي و سياستگذاري

نگاهی به شاخصهای توسعة فناوری نانو

شماره
برنامه
فعالیت

عنوان فعالیت
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کمی تحقق یافته
اهداف ّ

واحد

مقدار تحقق
یافته در سال 93

تعداد شاخصهاي بررسي عملکرد به ازاي کارکردهاي
توسعه فناوري نانو

شاخص

150

تعداد شاخصهای طراحی شده برای برنامههای کالن
سند دهساله دوم

شاخص

54

تعداد پروژه مستندسازي براي سیاستهای برنامه اول
(سیاستنگاری)

پروژه

2

تعداد همانديشي بررسي اجراي برنامههاي سند راهبرد
آينده

(جلسه /موضوع)

8/16

تعداد پاياننامههاي تعريف و انجامشده در حوزه علوم انساني
و اجتماعي

پاياننامه

6

تعداد برنامه عملیاتی طراحی شده برای سند دهساله دوم

برنامه

39

تعداد طرحهای اجرایی پیشبینی شده در سند دهساله
دوم

طرح

141

تعداد خدمت پيادهسازي و بهرهبرداريشده جديد در
پرتال ستاد

خدمت

250

تعداد وبگاههاي فناوري نانو

وبگاه

25

تعداد مديران سيستم و کاربران

نفر

350

تعداد مخاطب ثبتنامشده در سايتهاي ستاد

(شخص حقيقي/
حقوقي)

150,000

تعداد گزارشهاي ايجادشده در سيستم مديريت
گزارشها

گزارش

250

متوسط حجم تبادل داده (ترافيک وبسرور)

گيگابايت در
ساعت

1/7

تعداد پنل گزارشگيري در سيستم مديريت گزارشها

پنل گزارش

120

سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

شاخصهای کالن علم و فناوری
شــاخصهای علم و فناوری به ارزیابی رشد فناوری نانو در کشور در چهار حوزه ســرمایههای انسانی ،تولید علم ،تولید فناوری و صنعت میپردازد.
این بخش از شــاخصها در پی آن اســت که میزان اثرگذاری شــاخصهای فرایندی عملکرد را به تصویر کشد .بايد به اين نکته توجه داشت که اکثر
شاخصها نمایانگر اثرات میانمدت و بلندمدت اجرای برنامههای سند راهبرد آینده در سالهای گذشته هستند.
ســعي شــده است که مقادير شــاخصها برمبناي دادههاي بينالمللي تعيين شود و جایگاه بینالمللی کشور مشــخص گردد .در جدول زیر ،مقادير
شاخصهای سال  93با سال گذشتة آن مقایسه شده است.
جدول .3مقایسه شاخصهای کالن علم ،فناوری ،صنعت و بازار نانو و مقادیر آنها
گروه

دسته
شاخص

عنوان شاخص

تعریف

تعداد افرادی که در نهاد متبوع خود دارای سمت هیأت
تعداد اعضای هیأت علمی مرتبط علمی هستند و دستکم ،یک دانشجوی کارشناسیارشد
یا دکتری یا یک مقالة  ISIیا یک مقالة علمی -
با فناورینانو
پژوهشی در حوزه فناورینانو داشته باشند.
تعداد دانشجویان دکتری
پژوهشگر در فناورینانو

تعداد دانشجویان مقطع دکتری که موضوع پایاننامه
آنها در ارتباط با فناورینانو است ،فارغ از آنکه در چه
رشتهای تحصیل میکنند.

واحد

کمیت

نفر

2614 :1392
2248 :1393

نفر

1374 :1392
1020 :1393

نیروی
سرمایه
تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که موضوع
انسانی انسانی تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد
پایاننامه آنها در ارتباط با فناورینانو است ،فارغ از آنکه
دانشگاهی
پژوهشگر در فناورینانو
در چه رشتهای تحصیل میکنند.

نفر

4493 :1392
3255 :1393

تعداد دانشگاهها و پژوهشگاههای
فعال در فناوری نانو

تعداد دانشگاهها و پژوهشگاههایی که دستکم  5پروژه
مرتبط با نانو در دست اجرا دارند.

مرکز

102 :1392
91 :1393

تعداد آزمایشگاههای تعیین
مشخصات

تعداد آزمایشگاههای عضو شبکه آزمایشگاهی
فناورینانو

آزمایشگاه

58 :1392
60 :1393

مقاله

4555 :2013
5472 :2014

تعداد مقاالت به ازای هر
یکمیلیون نفر جمعیت

نسبت تعداد مقاالت فناوری نانو به ازای هر یکمیلیون
نفر جمعیت کشور

مقاله

48/2 :2012
59/37 :2013

میانگین ارجاع به هر مقاله
فناورینانو

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

ارجاع

مقدار  h-Indexملی

برابر است با  hامین مقاله علوم و فناوری نانوی ایران
در رتبهبندی برحسب ارجاعات که دارای دستکم h
ارجاع باشد.

ندارد

تعداد مقاالت ISI

علم

مقاالت

تعداد مقاالت مرتبط با فناورینانو که در پایگاه داده ISI

نمایه شده است.

0/95 :2013
0/93 :2014
13 :2013
18 :2014
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نگاهی به شاخصهای توسعة فناوری نانو

گروه

دسته
شاخص

علم

مقاالت

عنوان شاخص

تعریف

واحد

کمیت

سهم محلی در مقاالت ISI

درصد مقاالت  ISIفناورینانو از کل مقاالت  ISIیک
کشور

درصد

19/1 :2013
20/4 :2014

سهم ایران از مقاالت فناوری
نانوی دنیا

نسبت مقاالت فناورینانوی کشور به کل مقاالت
فناورینانو در سطح دنیا

درصد

3/90 :2013
4/28 :2014

تعداد مراکز رشد مرتبط با
فناورینانو

تعداد مراکز رشدی که دستکم یک هسته یا شرکت
فناورینانو در آنها مستقر است.

مرکز

34 :1392
34 :1393

مراکز رشد
فناوری

اختراعات

تولید

صنعت

تعداد هستهها یا شرکتهای
مستقر در مراکز رشد

تعداد هستهها یا شرکتهای مستقر در مراکز رشد که
ارتباط فعالیت آنها با فناورینانو به تأیید واحد تأیید
مقیاس ستاد رسیده است.

شرکت

106 :1392
109 :1393

تعداد اختراعات ثبتشده در خارج
از کشور

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

اختراع

12 :2013
13 :2014

محصول

154 :1392
266 :1393

تعداد محصوالت تولیدشدة داخلی در فناورینانو که به
تعداد محصوالت فناورینانو تولید
تولید و فروش رسیده و به تأیید واحد تأیید مقیاس ستاد
داخل
ویژه توسعه فناورینانو رسیده باشد.
تعداد بنگاههای تولیدکننده
محصوالت نانو

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

بنگاه

خدمات

تعداد بنگاههای خدمات فناوری
فعال در حوزه نانو

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

بنگاه

76 :1392
83 :1393

بازرگانی

تعداد بنگاههای بازرگانی فعال در تعداد بنگاههایی که در توزیع دستکم یک محصول نانو
دخالت دارند.
حوزه نانو

بنگاه

36 :1392
37 :1393

کل
شرکتها

تعداد بنگاههای اقتصادی فعال در
فناورینانو

بنگاه

245 :1392
268 :1393
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تعداد کل بنگاههای اقتصادی فعال در حوزه نانو

134 :1392
148 :1393

پيوست 1

فهرست شرکتها و محصوالت دانشبنیان نانو

فهرست شرکتها و محصوالت فناورينانو
فهرست شرکتها و تجهیزات فناورينانو

پيوست 1

جدول .1فهرست شرکتها و محصوالت فناورينانو با مقیاس تولید صنعتی
ردیف

1

نام شرکت

نانو پوشش فلز

2

202

نام محصول

نانوسیال

نانوکلوئید نقره (با خاصیت آنتیباکتریال)

3

پیشگامان فناوری آسیا

رنگ ترافیکی

4

بهدیس سامان امین (مهندسی طرح وندیداد)

نانوبتن سبک سازهای ()NSLC-1230

5

فناوریهای نوین فدک سپاهان

پودر نانوساختار سیلیکای گرید A5

6

زیست پژوهان خاورمیانه

نانوجاذب زئولیت

7

آرتاش کامپوزیت

الکترود جوش

8

مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران

رزین نانوکامپوزیت اکریلیک ترموپالست

9

لوله و اتصاالت وحید

لولههای سهالیه فاضالبی بیصدا

10

کاسپین جوراب (کسپر)

جوراب آنتیباکتریال

11

نانو پارس اسپادانا

پودر نانوآلومینا با فاز غالب گاما

12

پوشش صنعت نانو فن تهران

رنگ نانو (عایق)

13

فناوری نانوساختار آسیا

نانوالیاف پلیمری پلیآمید

14

نانو واحد صنعت پرشیا

کلوئید Ag/Tio2 STINA 140

عکس

ردیف

15

نام شرکت

شرکت نیلی فام

نام محصول

رنگ پایه آب خودتمیزشونده (نانو فام )SC

16

سیلوسپت ضدعفونیکننده زخم

17

سیلوسپت مناسب سوختگی

18

کیفیت تولید تکاپو (کیتوتک)

سیلوسپت ضدعفونیکننده دست

19

ضدعفونیکننده محل تزریق

20

سیلوسپت شستوشوی زمین و تجهیزات

21

پیامآوران نانوفناوری فردانگر

کلوئید نقره

22

رنگ ترک تزیینی آسیا (پورقاضیان)

رنگ ترک تزئینی

23

نانو بسپار آیتک

نانوامولسیون سیلیکونی

24

فناوران نانو مقیاس

25

نانوپارت خزر

نانوالیاف پلیمری پلیآمید تولیدشده با دستگاه
الکتروریسی صنعتی
کلوئید نقره (نانو نیپ)

26

بسپارسازان ایرانیان (بسا پلیمر)

نانوکفپوش اپوکسی مقاوم به سایش

27

تولیدی تهران زر نخ

نخ پلیآمید نانوآنتیباکتریال

28

رادسیس پوشش

نانوپوشش ضدخوردگی  uvپز

29

مهندسی ساخت آب روبش رسوب (مهسار)

غشاء تخت از جنس پلیاتر سولفون

30

جوراب مهیار

جوراب آنتیباکتریال

31

نفیس نخ

نخ پلیاستر آنتیباکتریال

32

واکنش صنعت پارت

ایروژل سیلیس

33

شریف نانو پارس

34

صنایع تولیدات کاغذی خراسان (گلریز)

نانوکلوئید ایجادکننده پوشش آبگریز سطوح
جذبی (آجر-سنگ-بتن-پارچه  -کاغذ)

35

نانو تار پاک

عکس

دستمال کاغذی آنتیباکتریال

الیه حاوی نانوالیاف پلیاکریلونیتریل ()PAN
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پيوست 1

ردیف

نام شرکت

نام محصول

36

تولیدی و صنعتی بهران فیلتر

فیلترهای هوای نیروگاهی با فناوری نانوالیاف

37

مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران

رنگ ترافیکی

38

نانو فناوران خاور

نانوالیاف پلیآمید

39

باران شیمی پاسارگاد

نانوکلوئید نقره 4000ppm -

40

پدیده شمس ایرانیان

نانوکلوئید سیلیس

41

نانو مبنا ایرانیان

42

نانودارو پژوهان پردیس

کیت  LSPRحاوی نانوذرات طال جهت
تشخیص بیومولکول

پکلی تاکسل باندشده با نانوذرات آلبومین

43

تامین نانو ساختار آویژه

کلی اصالحشده

44

آریا پلیمر پیشگام

45

تعاونی رنگ و رزین الوان

نانوکامپوزیت پلیونیلکلراید سخت -
کربناتکلسیم

نانوامولسیون ایجاد کننده پوشش آبگریز

47

کیمیا شیمی سهند

نانو امولسیون شوینده شیشه

48

گروه صنعتی نیکو ابهر (ابهر ریس)

الیاف پلیپروپیلن آنتیباکتریال حاوی
نانوذرات نقره

49

شیشه کاوه فلوت

شیشه کنترلکننده انتقال حرارت حاوی
نانوالیههای فلزی و سرامیکی

46

204

ستاره تابان پاک

نانوامولسیون پاککننده صفحات نمایش

عکس

جدول .2فهرست شرکتها و محصوالت فناورينانو با مقیاس تولید آزمایشی
ردیف

نام شرکت

نام محصول

1

نانو پارس اسپادانا

ZnO

2

نانو الوند آراد

کلوئید نانوذرات نقره (نیواشا)

3

تولیدی و رنگسازی تهران اورانوس

رنگ پایهآب اکریلیک آنتیباکتریال

4

دکتر بهرام قنبری

دوده حاوی فولرن C61

5

تامین نانو ساختار آویژه

امولسیون معطرساز پایدار (خانم اکبری)

6

مهندسین مشاور علوم و فناوری نانومواد پارس

پودر فوالد /نانوکاربید تیتانیوم

7

نانو پوشش فلز

نانوکلوئید طال

8
9

علیرضا بدیعی

Nano porosil 1
Nano porosil 2

10

نانو پیشتاز پارس

کاشی آنتیباکتریال

11

پالسما فنآور امین

پوشش نیترید تیتانیوم

12
13

اکسیر نانو سینا

داروی ضدسرطان (سینا دوکسوزوم)
نانومیسلهای حاوی کورکومین

14

پوششهای نانو ساختار

الیهنشانی طال به روش اسپاترینگ

15

نانو دانش کاسپین

نانوسیلور (نانو استریل)

16

فرازیست مواد کیمیا

یونومر گالس حاوی ذرات نقره (پرکننده دندان)

17

دانش نگاه افروز

نانو اکسید روی

18

توسعه دانش و فناوری ایلیا

نانوکاتالیست رفرمینگ نفتا

19

تضامنی قضات و شرکاء

کلوئید نقره ()Nano silveral

20

طب و صنعت رهیاب (شریف طب سیستم)

نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن
کلوئید نانوذرات طال

21
22

زیست شیمی آزما رشد

23

نانوذرات کیتوسان حامل منتول با خاصیت ضد قارچ
کلوئید نانو نقره 1000ppm

24

زیست فناوران سینا

کوانتومدات cdse/zns

25

نانو زیست فناور اکسیر (دکتر فرهاد بخشی)

نانومیلههای منیزیم هیدروکسی آپاتیت کربناته شده

26

داروسازی عماد

پانسمان حاوی نانوذرات نقره با خاصیت آنتیباکتریال

27
28

تعاونی دانشبنیان نانو نوین پلیمر

ژل نانو الیاف سلولزی
سوسپانسیون نانو الیاف سلولزی باکتریایی
205

پيوست 1

ردیف

نام شرکت

نام محصول

29

کیلو پیکو آرین

نانومیلههای اکسید روی ( )ZnOروی بستر سرامیکی

30

کیفیت تولید تکاپو (کیتوتک)

دهانشویه سیلوسپت 10ppm

31
32

نانوامولسیون حاوی ویتامین E

33

نانو بروفن

34

پودر حاوی نانوذرات Atorvastatin hemicalcium salt

35
36

تریتا داروی هزاره سوم

پودر حاوی نانوذرات Carvedilol
پودر حاوی نانوذرات Cyclosporine

37

پودر حاوی نانوذرات Repaglinide

38

پودر حاوی نانوذرات Azithromycine

39

کاوا صنعت پایور

نانوکلی اینترکلیت شده

40

علیرضا ناجیگیوی

بتن الیافی حاوی نانوذرات

41
42

پیشگامان فناوری آسیا

رنگ آنتیاستاتیک (نانو رنگ لوتوس)
رنگ رسانا

43

فناوران پیشرو صنعت پاک (فن پاک)

نانوپودر اکسید تیتانیوم دوپشده با عناصر نقره و گوگرد

44

سرمایهگذاری نانو پویش ایرانیان

فیلتر فوتوکاتالیستی حاوی نانوذرات تیتانیا بر بستر آلومینا

45

مشاورین فنون آکادبینا

کلوئید نقره

46
47

206

توسعه سالمت رویان

نانو امولسیون آب و روغن با خاصیت آنتیباکتریال (نانو بک اس)

دکتر علی محمدی

نانوپودر اکسید منگنز Mn3O4

نانوپودر اکسید روی

48

دکتر رجبزاده

نانوپودر اکسید مخلوط تیتانیا سیلیس دوپ شده با عناصر آهن و بور

49

نانو فناوری و انرژی کربن

اکسید گرافن کلوئیدی

50

بسپار پیشرفته شریف

گرانول نانوکامپوزیت پلی پروپیلن/کلی

51

کیا بهداشت

کرم حاوی نانوذرات نقره

52

یکتا فرآیند مبین

نانوپپتید گیاهی با خاصیت آنتیباکتریال

53

ناهید غضیانی

خمیر حاوی نانوذرات اکسید تیتانیم آناتاز

54

نساجی فرخ سپهر کاشان (فرش فرهی)

فرش ماشینی آنتیباکتریال

55

نانو فناوران دایا

نانو امولسیون آفتکش گیاهی

56

مبتکران پاک فن

مایع حاوی نانوذرات سیلیکا ،ایجادکننده خاصیت آبگریزی

57

نیکو پاک نقش جهان

نانوکلی

ردیف

نام شرکت

نام محصول

58

داروسازی ابوریحان

نانو امولسیون پروپوفول

59

فخر اندیش آریا

ژل ضدحریق

60

دکتر الناز تمجید

داربست نانوکامپوزیتی حاوی نانوذرات تیتانیا استخوان

61

عبدالرضا سیمچی

نانوکامپوزیت PEG-co-PMDA /Clay

62

فناوران تجهیزات نانو آزما

نانوالیاف پلی آمید

63

پردیس پژوهش فناوران یزد

گرانول هیدروکسی آپاتیت کربناته شده نانوساختار

64

هوشنگ افروزان

نانوذرات پروپولیس

65

دکتر محمدرضا محمدزاده عطار

محلول ایجاد پوششهای پایه زیرکونیم بر روی فوالد

66

بتول عربسرخی

نانوکلوئید نقره

67

همافزایی فناوریهای همگرا

سنسور ترانزیستوری اثر میدان نانولوله کربنی

68

کیمیا پژوهش ماهان

تونیک گیاهی حاوی نانوذرات نقره با خاصیت آنتیباکتریال

69

مد زیست سامانه پیشرو

نانومیلههای هیدروکسی آپاتیت

70

تولیدی میکرونرمافزار

سوسپانسیون نانوذرات تیتانیا با فاز غالب آناتاز

71

فرژن پویش ایران

نانوکلوئید طال

72

گیل نانو ژن زیست فناور

کیت استخراج  DNAاز گیاه حاوی نانوذرات مگنتایت و سیلیس

73

ناهید سرلک

نانولوله کربنی گرافت شده حاوی اسمیم با کاربرد رنگآمیزی و تثبیت نمونههای بافت

74

کیمیاگران صنعت امیرکبیر

نانوپودر اکسید آهن (هماتیت)

75

نانو تار پاک

ماسک حاوی نانو الیاف پلی اکریلونیتریل ()PAN

76

صنایع چینی تقدیس

چینی نانویی

77
78

دکتر عبداالحد

سنسور  - ECISنانومیله سیلیکونی با قابلیت تشخیص سلولهای سرطانی
سنسور  CNT-ECISبا قابلیت تشخیص سلولهای سرطان
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پيوست 1

جدول .3فهرست شرکتها و تجهیزات فناورينانو
عنوان طرح به زبان فارسی

عنوان طرح به زبان انگلیسی

مدل

ردیف

نام شرکت

الیهنشانی RF & DC

Magnetron Sputtering

MSS

2

دستگاه الیهنشانی با مگنترون
اسپاترینگ

Magnetron Sputtering

-

3

الیهنشانی تبخیر با پرتوالکترونی

Electron Beam Deposition

ETS

الیهنشانی تبخیر با پرتوالکترونی

Electron Beam Deposition

EDS

5

دستگاه ذوبریسی در خالء

Vacuum Melt Spinner

-

6

میکروسکوپ نیروی اتمی

Atomic Force Microscopy
)(AFM

Standard

7

میکروسکوپ نیروی اتمی

Atomic Force Microscopy
)(AFM

Advanced

8

میکروسکوپ نیروی اتمی

Atomic Force Microscopy
)(AFM

Full

9

میکروسکوپ نیروی اتمی

Atomic Force Microscopy
)(AFM

Full Plus

10

میکروسکوپ نیروی اتمی

Atomic Force Microscopy
)(AFM

Bio AFM

1

4

مگنترون اسپاترینگ

جهاد دانشگاهی
صنعتی شریف

شرکت آرا پژوهش

11

میکروسکوپ نیروی اتمی

Atomic Force Microscopy
)(AFM

High Speed

12

میکروسکوپ نیروی اتمی

Atomic Force
)Microscopy (AFM

Vacuum AFM

رسوب شیمیایی بخار با استفاده از
فیالمان داغ

PECVD-HFCVD

Horizon

13

208

شرکت آروین رایا
کاران

تصاویر

ردیف

نام شرکت

14

عنوان طرح به زبان فارسی

عنوان طرح به زبان انگلیسی

مدل

الیهنشانی کندوپاش یونی

Ion Beam Deposition

Strong

تصاویر

شرکت آروین رایا
کاران
15

رسوب شیمیایی بخار به روش
حرارتی

TCVD

Colisto

16

الیهنشانی کندوپاش مغناطیسی
تخت

Magnetron Sputtering

Strong

کروماتوگرافی گازی دوبعدی

2D GC

DUOJET

18

الیهنشانی پالسمایی

)Plasma Nitriding (PN

آزمایشگاهی

19

رسوب شیمیایی بخار به کمک
پالسما

PACVD

نیمهصنعتی

17

20

شرکت پژوهشی
کیمیا شنگرف
پارس

شرکت پالسما
فنآور امین

الیهنشانی پالسمایی

)Plasma Nitriding (PN

افقی

21

رسوب شیمیایی بخار به کمک
پالسما

Industrial PACVD

صنعتی

22

تبخیرکننده در خالء

Carbon Coater

DCR

شرکت پوششهای
نانوساختار
23

اسپاترینگ رومیزی

Desktop Sputtering

DSR1
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عنوان طرح به زبان فارسی

عنوان طرح به زبان انگلیسی

مدل

ردیف

نام شرکت

24

سیستم الیهنشانی کندوپاش

Magnetron Sputtering

VCS100F

25

سيستم اليهنشاني لیزر پالسی

Pulse Laser Deposition

PLD

شرکت پوششهای
نانوساختار
26

الیهنشانی اسپاترینگ سهکاتده
همراه با پمپ توربو

Triple Cathode Sputtering
System

DST3

27

سیستم الیهنشانی در خأل به روش
تبخیر حرارتی

Thermal Evaporation

DTT

28

دستگاه نانوکویتاسیون

Nano Cavitation

HC-P

29

تولید امولسیون با دوزینگ و توزیع
نانوذرات

Nano Cavitation

HC-LMEDP2

Nano Cavitation

HC-LMEDP1

31

دستگاه تولید
نانوامولسیون -دیسپنسر

Nano Cavitation

HC-LMEP2

32

دستگاه تولید نانوامولسیون

Nano Cavitation

HC-LEDVP2

دستگاه تولید نانوامولسیون

Nano Cavitation

HC-LEDVP1

دستگاه تولید
نانوامولسیون -دیسپنسر

Nano Cavitation

HC-LMEP1

35

دستگاه تولید نانوامولسیون

Nano Cavitation

HC-LE

36

دستگاه نانوکاویتاسیون صنعتی

Nano Cavitation

HC-I

37

انفجار الکتریکی سیم برای تولید
نانوکلوئید

Plasma Nano Colloid

PNC1K

دستگاه تولید امولسیون با دوزینگ
و توزیع نانوذرات

30

33
34
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شرکت پیامآوران
نانوفناوری فردانگر

تصاویر

ردیف

38
39

نام شرکت

شرکت پیامآوران
نانوفناوری فردانگر

40

عنوان طرح به زبان فارسی

عنوان طرح به زبان انگلیسی

مدل

انفجار الکتریکی سیم برای تولید
نانوپودر

Plasma Electrical
Explosion

PEE8K

انفجار الکتریکی سیم برای تولید
نانوپودر

Plasma Electrical
Explosion

PEE1K

طیفسنج جرمی زمان پرواز

ESI- Time Of Flight Mass
Spectrometry

ESI-TOF

تصاویر

شرکت تاففناور
پارس
41

طیفسنج تحرک یونی

Ion Mobility
Spectroscopy

IMS-300

سیستم الیهنشانی خالء باال

Arc pvd

ARC PVD

DS103

DST300L

42

ARC PVD

43

سامانه الیهنشانی کندوپاش DC

Desktop Sputtering
System

44

دستگاه الیهنشانی رومیزی

Desktop Coater

سامانه زدایش باز فعال
یونیRIE -

Reactive Ion Etching

RIE

46

رسوب بخار شیمیایی تقویتشده
با پالسما

Plasma assisted chemical
vapor deposition

PECVD

47

سامانه الیهنشانی تبخیر حرارتی و
تفنگ الکترونی

-

EB&TE305

45

رومیزی

شرکت تعاونی
یارنیکان صالح
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پيوست 1

عنوان طرح به زبان فارسی

عنوان طرح به زبان انگلیسی

مدل

ردیف

نام شرکت

48

سامانه اندازهگیری مقاومت سطحی

Surface Resistance
Measuring system

پروب  4نقطه

49

دستگاه الیهنشانی کندوپاش

Magnetron sputtering

DC/RF

شرکت تعاونی
یارنیکان صالح

DC/RF

سامانه الیهنشانی اسپاترینگ و
تبخیر حرارتی

Magnetron
sputtering-thermal
evaporation

DRS&TE320

51

دستگاه پالسمای سرد اتمسفری

Cold Atmospheric Plasma

Roll to Roll
Plasma

52

اندازهگیری سطح ویژه به روش

Specific surface area
measurement system

NS-93

50

53

BET

شرکت توسعه
حسگرسازان آسیا

Gas Sensor and Catalyst
دستگاه یکپارچه اندازهگیری
عملکرد حسگری و کاتالیزوری مواد Integrated Testing System

54

55

زدایش بازفعال یونی عمیق

Deep Reactive Ion etching

شرکت توسعه
صنایع تصویربرداری
پرتونگار پرشیا

سیستم تصویربرداری اسپکت از
حیوانات کوچک

High Resolution
Single-Photon Emission
Computerized
Tomography

56
57
58
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DRIE

GSCITS-1392

HiReSPECT

UHP-100

شرکت توسعه
فناوری مافوقصوت

هموژنایزر التراسونیک

Ultrasonic Homogenizer

UHP-200
UHP-400

تصاویر

عنوان طرح به زبان فارسی

عنوان طرح به زبان انگلیسی

مدل

ردیف

نام شرکت

آسیاب گلولهای سیارهای

Planetary Ball Mill

NARYA MPM
4*250

آسیاب گلولهای سیارهای

Planetary Ball Mill

NARYA MPM
2*250

61

آسیاب پره گلوله

High Energy Mill

PGM 800

62

پرس داغ در خال مجهز به سیستم
گرمایش سریع القایی

Vacuum Induction Hot
Press

VHP 5015I

59

60

شرکت امین آسیا
فناور پارس

شرکت خالپوشان
فلز

اسپارک پالسما زینترینگ

Spark Plasma Sintering
)system (SPS

Nanozint 10

64

دستگاه اسپارک پالسما زینترینگ
به همراه سیستم گرمایش القایی

Spark Plasma Sintering
)system (SPS

Nanozint 10 I

65

زدایش بازفعال یونی

RIE

SI-300

63

تصاویر

شرکت رشد
نانوفناوران
66

رسوب شیمیایی بخار به کمک
پالسما DC

DC-PECVD

SI-802
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پيوست 1

ردیف

نام شرکت

عنوان طرح به زبان فارسی

عنوان طرح به زبان انگلیسی

مدل

67

شرکت سامانه
تجهیز دانش

اسپینکوتر (پوششدهی دورانی)

Spin Coater

5TSE-AG111EG

گازکروماتوگرافی

-

TG-FID 2552

گازکروماتوگرافی

-

TG-TCD 2552

70

الکتروریسی

Electro Spinning

SISTANA ES
Lab SBS

71

الکتروریسی

Electro Spinning

SISTANA ES
Lab H

68
69

شرکت طیفگستر
فراز

شرکت فناوران
تجهیزات نانوآزما

72

الکتروریسی

Electro Spinning

MiniElectrospinning

73

الکتروریسی

Electro Spinning

SISTANA ES
Lab NL

74

الکتروریسی

Electro Spinning

نازلدار -آزمایشگاهی

شرکت فناوران
نانومقیاس
75
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الکتروریسی

Electro Spinning

غوطهوری

تصاویر

عنوان طرح به زبان فارسی

عنوان طرح به زبان انگلیسی

مدل

ردیف

نام شرکت

الکتروریسی

Electro Spinning

صنعتی

الکتروریسی

Electro Spinning

پایلوت

78

الکتروفورز موئینه

Capillary Electrophoresis

CE1000

79

دوربین میکروسکوپ الکترونی
عبوری (دوربین ثبت تصاویر ناشی
از تشعشعات پرانرژی)

TEM Camera

EMC 16.8

80

دوربین میکروسکوپ الکترونی
عبوری (دوربین ثبت تصاویر ناشی
از تشعشعات پرانرژی)

TEM Camera

EMC-8.3

76

77

شرکت فناوران
نانومقیاس

شرکت فناوری خال
کهربا

دوربین میکروسکوپ الکترونی
عبوری (دوربین ثبت تصاویر ناشی
از تشعشعات پرانرژی)

TEM Camera

Fast Scan

82

ضخامتسنج الیههای نازک با
استفاده از پراش فرنل از پله فازی

Thin Film Thickness
Measurement

FDP - D1

83

الکتروریسی

Electrospinning

eSpinner NF
CO-AN/VI

84

الکتروریسی

Electrospinning

eSpinner NF
CO-EN/VI

الکتروریسی

Electrospinning

eSpinner NF
CO-EDN/I

الکتروریسی

Electrospinning

eSpinner NF
CO-DN/I

87

الکتروریسی

Electrospinning

eSpinner NF
CO-DN/II

88

الکتروریسی

Electrospinning

eSpinner NF
CO-ADN/VI

81

85
86

شرکت فناوری
نانوساختار آسیا

تصاویر
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پيوست 1

عنوان طرح به زبان فارسی

عنوان طرح به زبان انگلیسی

مدل

ردیف

نام شرکت

مغناطیسسنج نمونه مرتعش

Vibrating Sample
Magnetometer

MDKB

مغناطیسسنج نمونه مرتعش

Vibrating Sample
Magnetometer

VSMF

مغناطیسسنج نمونه مرتعش
دماباال

Vibrating Sample
Magnetometer

VSMFT

92

مغناطیسسنج گرادیان نیرو

AGFM

MDKG

93

طیفسنج مرئى– فرابنفش
(نانودراپ اسپکتروفتومتر)

UV-Vis
Spectrophotometer

NanodropAr
2015

ج مرئی
اسپکترومترسن 

Vis Spectrometer

SpectronixAr
2015V

اسپکترومتر مرئى -فرابنفش

UV-Vis Spectrometer

SpectronixAr
2015

96

اسپکتروفتومتر مرئى

Vis Spectrophotometer

PhotonixAr
2015V

97

اسپکتروفتومتر مرئى -فرابنفش

UV-Vis
Spectrophotometer

PhotonixAr 2017

98

آنالیز گرمایی تفاضلی

Differential Thermal
Analysis

TA-1A

89

90

شرکت مغناطیس
دانشپژوه کاشان

91

94
95

99
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شرکت مهندسی
الکترون پیشرو
پژوهش

شرکت مهندسی
پژوهشی
تچهیزاتسازان
پیشتاز

)(FORC+VSM

خشککن سرمایشی پاششی

Spray Freeze Dryer

-

100

خشککن سرمایشی

Freeze Dryer

FD-4عمودی

101

خشککن سرمایشی

Freeze Dryer

 FD-6عمودی

102

خشککن سرمایشی

Freeze Dryer

FD-8عمودی

تصاویر

ردیف

نام شرکت

عنوان طرح به زبان فارسی

103

شرکت مهندسی
پژوهشی
تچهیزاتسازان
پیشتاز

خشککن سرمایشی

104

شرکت مهندسی
تجهیزآفرینان نوری
پارسه

عنوان طرح به زبان انگلیسی

مدل

Freeze Dryer

 FD-10عمودی و
افقی

برشنگاری مولکولی فلوئورسنت

Fluorescent Molecular
Tomography

Nano Imager

اسپری کوتینگ

Spray Pyrolysis System

3Z - M.T.D.I.900

رسوب شیمیایی بخار

Chemical Vapor
Deposition

2M.T.D.I.92

107

الیهنشانی دورانی

Spin Coating

Horizon

108

هایپر ترمیا

Hyperthermia

Lab1

109

میکروسکوپ پروبی روبشی

Scanning Tunneling
Microscope

SS3

میکروسکوپ پروبی روبشی

Atomic Force Microscope

105

106

110

شرکت نانوابتکار
پایدار

شرکت نانو سیستم
پارس

تصاویر

AFM
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عنوان طرح به زبان فارسی

عنوان طرح به زبان انگلیسی

مدل

ردیف

نام شرکت

میکروسکوپ پروبی روبشی

Scanning Tunneling
Microscope

Edu

میکروسکوپ پروبی روبشی

Scaning Probe
Microscope

NAMA EDU A

113

میکروسکوپ پروبی روبشی

Scaning Probe
Microscope

AFM-STM

114

اندازهگیری کشش سطحی

Surface tension
measurement system

PS101

111

112

115

شرکت نانو سیستم
پارس

شرکت نانومتری
پژوه

116

117

218

مرکز پژوهشی
فناوریهای نوین
در مهندسی علوم
زیستی دانشگاه
تهران

دستگاه الیهنشانی غوطهوری

Dipper Machine

DIP101

دستگاه الیهنشانی مولکولی

Langmuir Blodgett

NAM-102-400

نانولیپوزومساز

Nano liposome Maker

NLP-V3.0

تصاویر

ردیف

نام شرکت

عنوان طرح به زبان فارسی

عنوان طرح به زبان انگلیسی

مدل

118

مؤسسه طب و
صنعت رهیاب

جداکننده سلولی

-

Cell Seperator

119

CD-1300

طیف آزمون اسپادانا

طیفسنج تحرک یونی

Ion Mobility
Spectroscopy

121

نانو مبنا ایرانیان

دستگاه پالسمون سطحی

LSPR

NMBCLSPR920225

122

تکفامسازان طیف
نور

طیفسنجی رامان

Raman microscopy

P50C40R10

123

پویش تدبیر کرانه

طیفسنج نوری UV-Vis

Miniature UV-Vis
Spectrometer

UVS-2500

120

مینیاتوری

تصاویر

IMS-1300
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پيوست 2

نمایشگاهدستاوردهایفناورینانو
بازدید رهبر انقالب از نمایشگاه دستاوردهای فناوری نانو
مشروح بیانات مقام معظم رهبری در جمع دستاندرکاران فناوری نانو کشور
پیام دبیر ستاد توسعه فناوری نانو در پی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای فناوری نانو
جایگاه جهانی جمهوری اسالمی ایران در تولید علوم نانو
معرفی الگوی ترویج فناوری نانو به مقام معظم رهبری
معرفی برخی طرحهای منتخب در نمایشگاه پیشرفت فناوری نانو
معرفی الگوی سیاستگذاری و ارزیابی فناوری نانو به مقام معظم رهبری
معرفی توسعه سرمایههای انسانی در نمایشگاه فناوری نانو ویژه مقام معظم رهبری
نقش ایران در استانداردسازی فناوری نانو به مقام معظم رهبری گزارش شد
معرفی کریدور خدمات فناوری تا بازار در نمایشگاه پیشرفت ایران در فناوری نانو
ارائه گزارش ثبت اختراعات جهانی فناوری نانو به مقام معظم رهبری
معرفی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در نمایشگاه پیشرفت ایران در فناوری نانو
تشریح سیر زمانی توسعه صنعت نانوپوششها در نمایشگاه پیشرفت فناوری نانو
معرفی الگوی توسعه صنعت ساخت تجهیزات فناوری نانو به مقام معظم رهبری
معرفی الگوی توسعه صنعت الکتروریسی در نمایشگاه پیشرفت ایران در فناوری نانو
دستاوردهای ایران در نانوداروها به مقام معظم رهبری معرفی شد
معرفی محصوالت نانو در صنعت ساختمان در نمایشگاه پیشرفت ایران در فناوری نانو
معرفی محصوالت نانو در کشاورزی و صنایع غذایی در نمایشگاه پیشرفت ایران در فناوری نانو
معرفی محصوالت نانونساجی در نمایشگاه پیشرفت ایران در فناوری نانو
معرفی کاربردهای فناوری نانو در بخش آب در حضور مقام معظم رهبری
معرفی محصوالت نانو در صنعت نفت و انرژی در نمایشگاه پیشرفت ایران در فناوری نانو

نمایشگاهدستاوردهایفناورینانو

بازدید رهبر انقالب
از نمایشگاه دستاوردهای فناوری نانو

حضــرت آیتاهلل خامنهای ،روز شــنبه 11
بهمنماه و در آســتانه دهه مبــارک فجر ،از
نمایشگاه دستاوردهای فناوری نانو در حسینیه
ســاعتونیم»

امام خمینی(ره) به مدت «یک
بازدید کردنــد و از نزدیک در جریان تالشها
و پیشــرفتهای علمی دانشمندان و محققان
جوان کشــور در بخشهای «عرصه فناوری
نانو» قرار گرفتند.
در جریان این بازدید که آقای دکتر ستاری
معاون علمی و فناوری رییسجمهور نیز رهبر
معظم انقــاب را همراهی میکــرد ،آخرین
دستاوردها و تولیدات محققان کشور در بخش
نانو با قابلیت کاربــرد در بخشهای :نانومواد،
دارو و درمان ،نساجی ،کشاورزی ،آب ،صنای ِع
«نیروگاهی ،ساختمان ،نفت و انرژی ،و خودرو» به نمایش گذاشته شد و دستاندرکاران نمایشگاه ،توضیحاتی بیان کردند.
حضرت آیتاهلل خامنهای ســپس در سخنانی در جمع استادان ،محققان و دستاندرکاران صنعت نانو و بیوتکنولوژی ،پیشرفتهای بزرگ این صنعت
را ،نمونه و معیاری برای پیشــرفت در بخشهای مختلف کشور خواندند و خاطرنشان کردند« :این پیشرفتها نشان میدهد که تمرکز یک مجموعهی
عالقهمند ،دلسوز و متخصص در زمینهای خاص ،پیشرفتهای محسوس و جهشی را بهدنبال خواهد داشت».
رهبر انقالب ،الزمه تداوم پیشــرفتها را« ،حفظ عوامل پیشــرفت» بیان کردند و در ادامه به تبیین عوامل پیشرفتهای علمی بهویژه در صنعت نانو
پرداختند.
ایشــان« ،برنامهریزی دقیق»« ،ثبات در مدیریت» و «فرهنگسازی و گفتمانسازی به منظور شناسایی و بروز استعدادهای برتر» را از جمله عوامل
حفظ پیشرفتهای صنعت نانو برشمردند و تأکید کردند« :یکی دیگر از مهمترین عوامل استمرار پیشرفتها ،این است که اجازه ندهید انگیزههای سیاسی
به درون فضاهای علمی و تحقیقاتی نفوذ کند».
حضرت آیتاهلل خامنهای« ،مغرور نشدن» و «قانع نبودن به وضع موجود و پیشرفتهای حاصل شده» را از دیگر عوامل تداوم حرکت پرشتاب علمی
خواندند و افزودند« :درســت اســت که امروز سطح استعداد جوانان ایرانی و آهنگ شتاب علمی کشور از متوسط دنیا بسیار باالتر است ،و بهعنوان نمونه
ایران رتبه هفتم دنیا را در صنعت نانو دارد ،اما بهدلیل عقبماندگی تاریخی کشور در زمینه علم ،باید رشد علمی با شتاب روز افزون ادامه یابد».
رهبر انقالب در ادامه ،به دشــمنی قدرتهای زورگو با ملت ایران بدلیل منش مســتقل سیاسی ،و اجتماعی و فکری ملت اشاره کردند و گفتند« :این
دشمنی در عرصههای مختلف خود را بروز میدهد ،بنابراین برای دستیابی به اقتدا ِر الزم ،باید روزبهروز خود را قویتر کنیم».
ایشان با اشاره به ضرورت «هدایت محصوالت و دستاوردهای فناوری نانو به سمت تجاریسازی ،و بازار مصرف ،و تولید ثروت» ،خاطرنشان کردند:
«یکی از عوامل مهم تضمین تداوم پیشرفتها در صنعت نانو این است که مردم ،آثار کار علمی و تحقیقاتی شما را در محیط زندگی خود مشاهده کنند».
حضرت آیتاهلل خامنهای همچنین با اشــاره به گزارشهای موجود از فاصله بودجه دولتی صنعت نانو در ایران در مقایســه با برخی کشورهای دیگر
فعال در این فناوری ،خطاب به معاون علمی و فناوری رییسجمهور تأکید کردند که به این موضوع ،توجه بیشتری شود.
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الرحی م
الرحمن ّ
بسماهلل ّ
امروز روز بســیار خوب و مطلوبى بود براى من بهخاطر مشــاهدهى کار برجستهاى که در زمینهى ف ّناورى نانو بحمداهلل در کشور شکل گرفته و پیش
میرود .الب ّته یکایک این کارهایى که انجام گرفته و اشــخاص محترمى که این زحمات را کشــیدند و این کارها را کردند ،درخور این هستند که جداگانه
ابراز ّ
تشکر و سپاسگزارى و دعا براى پیشرفت براى آنها انجام بگیرد.
خوشــبختانه مســئلهى ف ّناورى نانو یک تجربهى مو ّفقى است براى کشور ما؛ و نشاندهندهى این است که وقتى یک مجموعهى عالقهمند و دلسوز
خاصى و کار را با برنامه پیش میبرند ،پیشــرفتهاى محســوس و جهشوارى در آن کار بهوجود
و بامعرفت به کار متمرکز میشــوند بر روى یک نقطهى ّ
مىآید .پیشــرفت کار ف ّناورى نانو در واقع براى ما عالوه بر اینکه خودش ارزش دارد ،از این جهت هم که یک نمونهاى اســت که ما بتوانیم در همهى
تبعیت کنیم و آن را معیار قرار بدهیم ،براى ما ارزش دارد .ما تقریب ًا دهسال پیش با مجموعهى ستاد نانو یک مالقاتى داشتیم؛
کارهاى کشور از این نمونه ّ
گزارشــى به من دادند و موضوع نانو را براى ما تشــریح کردند؛ مشغول شدند و پیشــرفت کردند .امروز خوشبختانه مىبینیم ما در این مقولهى علمى و
تحقیقى جهش بهوجود آمده؛ یعنى کار بهصورت جهشى پیش رفت.
خداى متعال را شــکر میگزاریم که یکچنین اتّفاقى افتاده؛ مهم این اســت که شــما ببینید عوامل این پیشرفت جهشى چه بوده است ،این عوامل را
بایســتى نگه دارید؛ وجود برنامهى خوب ،ثبات در مدیر ّیت ،اهتمام به فرهنگســازى و گفتمانســازى .اینچیزى که اخیراً من دیدم که این جوانهاى
دانشآموز دنبال این کار هســتند و دارند این مســئله را در ح ّدى که از توانایىهاى معمول دانشآموزهاى ما باالتر است دنبال میکنند یا براى بخشهاى
مهم است .یعنى در کشور این فکر ،این گفتمان ،این اندیشه بهوجود
مختلف کارهایى انجام گرفته ،این گفتمانســازى است؛ این گفتمانســازى خیلى ّ
بیاید که باید مســئلهى نانو را دنبال کرد .خب ،نانو خیلى مهم اســت؛ نمیخواهیم بگوییم از همهى مسائل کشور ،از همهى مسائل ف ّنى مهمتر و باالتر
اســت؛ نه[ ،ا ّما] یکى از مســائل مهم پیشرفت علمى و ف ّنى کشور است؛ ما این را الگو قرار بدهیم براى کارهاى گوناگونمان و همین عوامل پیشرفت را
غره نکند؛ این خیلى مهم است .خوشبختانه در این ده
قیتها ما را ّ
که به بعضى از آنها اشاره کردم ،حفظ کنیم؛ یعنى برنامه را روزبهروز تکمیل کنیم .مو ّف ّ
سال پیشرفتتان خیلى خوب بوده؛ یعنى شما از رتبهى پایینى در دنیا رسیدهاید به رتبههاى باال؛ به رتبهى هفتم دنیا مث ً
ال رسیدهاید؛ خب ،این خیلى چیز
وضعیت موجود را بخواهیم حفظ کنیم؛ نه ،پیش بروید و فکر
مه ّمى است ولیکن این ما را وادار نکند به اینکه قانع بشویم به وضعى که هست و همین
ّ
پیشــرفت روزافزون در این رشته را رها نکنید .استعدادهاى گوناگونى هم جذب خواهند شد؛ االن همین پسرها و دخترهاى جوانى که اینجا من میبینم،
خیلى استعدادهاى خوبى هستند؛ اگر این موضوع براى اینها مطرح نمیشد ،این باب براى تحقیقات اینها باز نمیشد و این استعداد بُروز نمیکرد .ما خیلى
از استعدادها را که در کشورمان وجود دارد نمىشناسیم؛ میدان را باز کنیم براى اینکه این استعدادها شناخته بشوند و بیایند .ما امروز خیلى احتیاج داریم
شتاب علمى ما در دنیا در درجهى
به کار؛ ما یک عقبماندگى تاریخى و یک فقر تاریخى در زمینههاى علمى و تحقیقى داریم .درســت اســت که امروز ْ
متوسط خیلى خیلى باالتر است لکن هنر این شتاب ح ّداکثر این است که ما را از این عقبماندگى تاریخى و از این
ا ّول است و در واقع شتاب علمى از ّ
فقر تاریخى یک مقدارى جلو بیاورد .ما باید اینقدر این کار را ادامه بدهیم که برســیم به صفوف مق ّدم؛ چرا میگوییم صفوف مق ّدم؟ چون هم امکانش
متوسط استعداد در دنیا باالتر است؛ این
متوسط استعداد در کشور ما از ّ
را داریم ،هم نیازش را داریم .اینهمه اســتعداد خوب در کشــور ما هســت؛ یعنى ّ
ش [شود] .ثانی ًا ما نیاز داریم به اینکه پیشرفت
ثابت شده و جزو مسلّمات است .استعدادهاى فراوانى داریم که این استعداد بایستى بُروز کند و نتیجه بخ 
ّ
مستقل سیاسى و اجتماعى و فکرى ملّت ایران و جمهورى اسالمى موجب میشود که قدرتمندان دنیا ،صاحبان
کنیم؛ ما احتیاج داریم .مىبینیم که منش
قدرتهاى زورگو با ما دشــمنى کنند؛ این دشــمنى در خیلى از جاها دارد خودش را بُروز میدهد .خب ،وقتى که اینهمه دشمنى با ما میشود ،باید خودمان
را تقویت کنیم و خودمان را به اقتدار الزم برسانیم.
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خوشــبختانه کارها تا حاال در همهى زمینهها خوب پیش رفته و من خواهش میکنم نگذارید که این چیزهایى که عوامل پیشــرفت در اینجا بوده به
هم بخورد؛ این مســئلهى ثبات مدیر ّیت ،تکمیل برنامه ،دورى از فضاهاى سیاســى .یعنى از مهمترین کارها این است که این انگیزههاى سیاسىاى که
مشاهده میکنید بیرون هست ،نگذارید در این مجموعه نفوذ کند؛ حیف است ،خراب میکند .و همینطور که تاکنون بحمداهلل خوب بوده ،همینطور خوب
نگه دارید و نگذارید [خراب شــود] .و آقاى دکتر ســ ّتارى هم اینجا حضور دارند و میتوانند کمک کنند براى پیشــرفت اینجا .همینطور که حاال در این
قضیه .و انشاءاهلل خداى متعال
نمودار نشان داده شد که بودجه نسبت به مشابهات آن در دنیا خیلى کم بوده ،یک مقدارى بیشتر پرداخته بشود به این ّ
هم کمک کند؛ ما هم دعا میکنیم به شــما؛ هم دعا میکنیم که انشــاءاهلل خداوند کمک کند .اگر زنده بودیم ،باز بعد از یک فاصلهاى شماها را خواهیم
دید انشــاءاهلل با پیشرفتهاى بیشترى؛ و اگر ما هم نبودیم ،انشــاءاهلل کشور پیشرفتهاى شما را خواهد دید .و این مسئلهى هدایت کار به سمت بازار و
ثروت که در این گزارشــها من یک جا مالحظه کردم ،خیلى مهم اســت؛ یعنى کارى بشود که این شرکتهاى دانشبنیان بهمعناى واقعى کلمه بتوانند از
این محصول اســتفاده کنند ،از این فکر اســتفاده کنند؛ این موجب میشود که کار علمى شما و تحقیقاتى شما در محیط زندگى مردم تأثیر خود را نشان
بدهد؛ این تضمین پیشرفت کار شما است انشاءاهلل .زنده باشید.

بسمال ّلهالرحمنالرحیم
امروز برای من روزی دلنشین و انشاءال ّله
مبارک بود .هم به خاطر مشاهده پیرشفتها
و هم برتر از آن ،مشاهدهی نیروی
انسانی پرانگیزه و پراستعداد و مومن.
کار فناوری نانو به خواست خداوند پیش
خواهد رفت و در بهبود زندگی مردم و اقتدار
علمی کشور ،نقش خواهد آفرید .انشاءال ّله
سیدعلیخامنهای
۹۳/۱۱/۱۱
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در پی بازدید مقام معظم رهبری از نمایشــگاه فناوری نانو و ابراز خرســندی معظم له از پیشرفت این فناوری در ایران ،دکتر سعید سرکار ،دبیر ستاد
ویژه توسعه فناوری نانو ،پیامی به شرح زیر صادر کردند:

الرحیم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
یازدهم بهمن ماه  ،۱۳۹۳روزی بزرگ و به یاد ماندنی برای کلیهی دستاندرکاران فناوری
نانو در کشــور بود؛ روزی که در آن ،مقام معظم رهبری (ادام اهلل ظله الشــریف) با حضور در
«نمایشگاه پیشرفت جمهوری اسالمی ایران در فناوری نانو» عزم و انگیزهی مضاعفی را برای
تالش در راستای اعتالی کشور به جامعهی فناوری نانوی کشور عطا فرمودند.
بدون شک ،دســتیابی به «پیشرفتهاى محســوس و جهشوار» در فناوری نانو ،حاصل
عنایت خداوند ،حمایتهای مقام معظم رهبری و تالش خســتگیناپذیر و شبانهروزی تمامی
دســت اندرکاران فناوری نانو در کشور است؛ مر ّوجان ،استادان ،دانشجویان ،فناوران ،مدیران
و صنعتگرانی «پرانگیزه ،پراســتعداد و مؤمن» طی ده ســال گذشته با یاری خداوند متعال،
توانستهاند زمینهساز «پیشرفت جهشی» فناوری نانو در کشور گردند.
ّ
اگرچه پیشــرفت کشــور در فناوری نانو تا به آن حد امیدوار کننده بوده که مقام معظم رهبری از آن به عنوان «یک تجربهى موفق براى کشــور» و
«الگویی» برای ســایر حوزهها نام بردهاند ،اما بیگمان هیچ یک از ما به وضع موجود قانع نخواهیم بود .ما با تمام وجود و با عزمی راســختر از قبل ،با
«ثبات مدیر ّیت»« ،تکمیل برنامه» ،تقویت «گفتمانســازی» و «دورى از فضاهاى سیاســى» تالش خواهیم کرد تا ایران اسالمی به جایگاه شایستهی
خود در صنعت و اقتصاد مبتنی بر فناوری نانو دست یابد.
اطمینان داریم که با کمک خدای متعال ،دعای خیر رهبر معظم انقالب ،تامین امکانات الزم و تالش شبانهروزی همه« ،کار فناوری نانو به خواست
خدا پیش خواهد رفت و در بهبود زندگی مردم و اقتدار علمی کشور ،نقش خواهد آفرید ،انشااهلل».
سعید سرکار
دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
93/11/14

جایگاه جهانی جمهوری اسالمی ایران در تولید علوم نانو

در یکی از بخشهای نمایشگاه ،اطالعاتی در خصوص رصد جایگاه ایران در تولید علوم نانو در مقایسه با سایر کشورهای دنیا و منطقه ارائه شد.
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ایران42 :درصد
سایر8 :درصد

عربستان12 :درصد

الجزایر1 :درصد
تونس2 :درصد

پاکستان4 :درصد

مالزی11:درصد

مصر9 :درصد

ترکیه11 :درصد

سهم ایران از انتشارات نانو در بین کشورهای اسالمی

معرفی الگوی ترویج فناوری نانو به مقام معظم رهبری

یکی از بخشهای نمایشگاه فناوری نانو ،غرفه ترویج و آموزش عمومی بود که اطالعاتی در خصوص برنامههای مرتبط با ترویج فناوری نانو در بین
دانشآموزان ،دانشجویان ،صنایع و رسانهها در آن ارائه شد .تعدادی از دانشآموزان نیز به نمایندگی از برگزیدگان المپیاد نانو و جشنوارههای دانشآموزی
فناوری نانو در این نمایشگاه حضور یافتند.
اطالعات این بخش شامل موارد زیر بود:
ترویج دانشآموزی فناوری نانو

برنامههایی که برای ترویج و آموزش فناوری نانو به دانشآموزان اجرا میشود ،شامل موارد زیر است:
شبکه آزمایشگاههای دانشآموزی فناوری نانو (توانا)
المپیاد دانشآموزی علوم و فناوری نانو
طرحهای پژوهشی دانشآموزی
نمایشگاههای استانی هفته نانو
انتشار کتب و محتواهای آموزشی

ترویج دانشجویی فناوری نانو

برخی از برنامههایی که در زمینه ترویج دانشجویی فناوری نانو در
این نمایشگاه معرفی شده بود ،شامل موارد زیر بود:
سایت آموزش نانو
نرمافزارهای آموزشی
توسعه شبکه نهادهای ترویجی
مسابقه ملی فناوری نانو
ترویج صنعتی فناوری نانو

برخی از اقدامات و برنامههای مرتبط با ترویج صنعتی فناوری نانو
شامل موارد زیر است:
حمایت از برگزاری سمینارهای ترویجی در صنایع
حمایت از برگزاری سمینارهای صنعتی فناوری نانو در استانها
حمایت از نشریات صنعتی
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انتشار گزارشهای کاربرد فناوری نانو در صنایع
انتشار ویژهنامههای صنعتی برای ماهنامه فناوری نانو
انتشار نرمافزارهای نانو و صنعت
رسانهها و فناوری نانو

فعالیتهــای رســانهای که بــرای معرفی ایــن فناوری و
اطالعرســانی دســتاوردهای ایران به جامعه مخاطب مختلف
انجام میشود ،شامل موارد زیر است:
کمک به تامین محتوا برای رسانههای عمومی
آموزش به خبرنگاران و کارشناسان رسانه
تولید و انتشار در سایت ستاد فناوری نانو
انتشار ماهنامه فناوری نانو

معرفی برخی طرحهای منتخب در نمایشگاه پیشرفت فناوری نانو

بخش دیگری از این نمایشــگاه ،به معرفی طرحهای نوآورانه اختصاص یافته بود .در این بخش ،تعدادی از نمونه محصوالتی که در دو دوره گذشــته
مسابقه طرحهای نوآورانه حضور داشتهاند ،به نمایش گذاشته شده بود.

ســتاد ویژه توسعه فناوری نانو در راســتای حمایت از تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی ،طی دو سال اخیر طرحی را با عنوان مسابقه ساخت نمونه
اولیه ( )Nano Match 3به اجرا درآورده است .در این طرح ،دانشجویان ،اساتید و شرکتهای دانشبنیان در حوزه فناوری نانو محصوالت نوآورانه خود
را جشنواره فناوری نانو در معرض دید بازدیدکنندگان و به ویژه سرمایهگذاران قرار میدهند تا بتوانند برای توسعه و تجاریسازی طرح خود ،سرمایهگذار
جذب کنند.
بخش ویژهای در ششــمین و هفتمین جشــنواره فناوری نانو به نمایش نمونههای اولیه برگزیده اختصاص یافت .سومین دوره از این مسابقه در سال
 ۹۴برگزار و طرحهای برتر در هشتمین جشنواره فناوری نانو با هدف جذب سرمایهگذار جهت تجاریسازی به سرمایهگذاران بخش خصوصی و دولتی
ارائه خواهند شد.
به طرحهای برگزیده نهایی مبلغ  ۱۰۰میلیون ریال اعتبار تحقیق و توسعهای تعلق میگیرد .همچنین طرحهایی که در طول جشنواره موفق به جذب
سرمایهگذار شوند ،از حمایت ویژه  ۳۰۰میلیون تومانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو جهت تجاریسازی و تولید صنعتی برخوردار خواهند شد.

زنجیره حمایت از طرحهای نوآورانه فناوری نانو
227

نمایشگاهدستاوردهایفناورینانو

معرفی الگوی سیاستگذاری و ارزیابی فناوری نانو به مقام معظم رهبری
در یکــی دیگر از بخشهــای این نمایشــگاه ،اطالعاتی در خصوص
برنامهها و اقدامات ستاد فناوری نانو برای سیاستگذاری و ارزیابی توسعه
فناوری نانو ارائه شده بود .تمرکز این بخش شامل بر سند راهبردی توسعه
فناوری نانو بود.
تدوین و اجرای سند دهساله اول ()1384-1393

سند ده ساله اول توســعه فناوری نانو در ایران ،با عنوان «سند راهبرد
آینده» در جلسه مورخ  1384/5/2هیأت دولت به تصویب رسید .همچنین
در جلســه مورخ  1385/4/19شورای عالی انقالب فرهنگی نیز بر اجرای
ســند راهبرد آینده تأکید شد و «سیاســتها و راهبردهای ارتقاء و توسعه
فناوری نانو در جمهوری اسالمی ایران» به تصویب رسید.
هدف این سند «تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم» تعیین شد و
ماموریت آن نیز کسب رتبه  15در بین کشورهای جهان در حوزه نانو بود.
همچنیــن به منظور انعطاف در برنامهریزی و با توجه به مقتضیات زمانی،
اســناد تکمیلی در ســه دوره کوتاه مدت ،میان مــدت و بلند مدت برای
اجرایی کردن ســند طراحی شــد .این دوره عبارتند از 1384( :تا ،)1386
( 1387تا  1390( ،)1389تا )1393
تدوین سند ده ساله دوم ()1394-1403

فعالیتهای تدوین سند ده ساله دوم ،از ابتدای سال جاری در دستور کار
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو قرار گرفته است .کارگروههای مختلف ستاد
بر اساس تقسیم کار صورت گرفته ،در  8حوزه موضوعی به تدوین کلیات
برنامهها و فعالیتهای هر حوزه میپردازند.
ارزیابی و بهبود مداوم سیاستها و برنامهها

بــه طور کلی مدلی که کارگروه ارزیابی و سیاســتگذاری ســتاد برای
ارزیابی اجرای ســند ده ساله دوم و اســناد تکمیلی در نظر گرفته است،
شامل سه سطح سیاستها ،برنامهها و فعالیتها میشود.
ارزیابی راهبردی :پایش مداوم تحقق گامبهگام چشمانداز نانو

در این بخش از ارزیابی که در ســطح سیاســت انجام میشود ،اهداف
کالن و چشماندازهای ستاد در  5زمینه مورد ارزیابی و پایش قرار میگیرد:
سرمایه انســانی ،تولید علوم نانو ،توسعه فناوری و نوآوری ،صنعتیسازی
نانو ،توسعه بازار.
پایگاه اطالعاتی استتنانو

خروجیهای ارزیابی راهبردی در قالبهای مختلفی به اطالع ذینفعان
ستاد و مخاطبان حوزه سیاستگذاری نانو در داخل و خارج کشور میرسد.
یکــی از ابزارهای اطالعرســانی ســتاد در این حوزه ،پایــگاه اطالعاتی
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استتنانو ( )StatNano.comاست که با هدف «مرجعیت اطالعات و آمار
فناوری نانو در دنیا» توسط ستاد توسعه فناوری نانو راهاندازی شده است.
از جمله کارکردهای این سایت میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
رتبهبندی کشورها در عل مونوآوری فناوری نانو؛
رتبهبندی دانشگاهها و پژوهشگاههای فعال در فناوری نانو؛
ارائه اسناد ملی توسعه فناوری نانو در کشورها؛
تاکنون مجالت و منابع معتبر بینالمللی در گزارشها و مقالههای خود
به این سایت ارجاع دادهاند .از جمله این مجالت میتوان به مجله Nature
اشاره کرد.
ارزیابی و بهبود برنامهها و فعالیتها

در ایــن بخــش از ارزیابی که به صورت دورههای  3تا  4ســاله انجام
میشــود ،ارزیابی دورهای برنامهها و تدوین اسناد تکمیلی برنامه پیشرفت
فناوری نانو در کشــور انجام میگیرد .ارکان این ارزیابی بر اســاس مدل
زیر است:
پایش دستاوردها؛
پایش شاخصهای عملکرد؛

تشریح مکانیزمها و ساختار اجرا؛
پایش دستاوردها؛
پایش شاخصهای عملکردی؛
پایش هزینهکرد بودجه به تفکیک فعالیتها.

ارزیابی شاخصهای خروجی؛
ارزیابی اثرات؛
ارزیابی ساختار اجرا.
ارزیابی و بهبود فعالیتها (ساالنه)

در ایــن بخــش از ارزیابی که به صورت ســاالنه صــورت میگیرد،
شــاخصهای عملکردی و اجرای فعالیتها ذیل هــر برنامه مورد توجه
خواهد بود .این ارزیابی شامل بخشهای ذیل میشود:

ارزیابی افراد و نهادها

جشــنواره برترینهای فناوری نانو از ســال  1385تاکنون در  8دوره
برگزار شده است.

معرفی توسعه سرمایههای انسانی در نمایشگاه فناوری نانو ویژه مقام معظم رهبری

در بخش دیگری این نمایشگاه ،اطالعاتی در خصوص برنامههای مرتبط با توسعه سرمایههای انسانی فناوری نانو ارائه شد.
ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو از سال  1383تاکنون با هدف تشویق و ترغیب محققان به فعالیت در حوزه نانو ،از تمامی پایاننامهها ،مقاالت ،چاپ
کتاب و دیگر تحقیقات مرتبط با فناورینانو به صورت برابر حمایت نموده اســت .با گذشــت  8ســال از شــروع اجرای برنامه ،نتایج مثبت و اثربخش
حمایتهای تشــویقی ســتاد در افزایش اقبال عمومی به حوزه نانو از لحاظ ک ّمی مشهود است و ستاد از مهرماه  92برنامههای جدیدی را برای افزایش
کیفیت فعالیتهای تحقیقاتی و دستیابی به نتایج کاربردی آغاز کرده است.
برخی از نتایج و دستاوردهای این برنامه در شکل آمده است.

آمار مراکز دانشگاهی و پژوهشی فعال در فناوری نانو
تعداد محققان فناوری نانو (اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی)
23248

22648

بیش از 23هزار محقق فناوری نانو
بیش از 2200عضو هیات علمیفعال در فناوری نانو

19748
16130
12096

8509
5564

1393

1391 1392

1390

1389

1388

1387

3621

1386

2058

1385

1127

1384

568

1383

روند افزایش تعداد محققان فناوری نانو
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رشتههای دانشگاهی مرتبط با فناوری نانو عبارتند از :نانوشیمی؛ نانوفیزیک؛ نانومواد ،نانوپزشکی ،نانوماشینها ،نانوالکترونیک ،فناوری نانو؛ محاسباتی
نانو مهندسی شیمی؛ نانو پزشکی؛ نانوپلیمر؛ فناوری نانو زیستی و .NEMS

کتب منتشر شده در زمینه فناوری نانو

برگزاری دورههای توانمندسازی سرمایههای انسانی نانو

دورههای توانمندسازی با هدف ارائه آموزشهای مورد نیاز به دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشتههای نانو برای حضور در تجارت فناوری و رسیدن
از ایده تا بازار برگزارمی شود .در این دورهها ،دانشجویان با استفاده از تجارب استادان مجرب و کارآزموده از فضای تحقیقات بنیادی به سمت تحقیقات
کاربردی به منظور تجاریســازی هر چه بیشتر ایدههای مطرح شــده در پایاننامههای کارشناسیارشد و دکتری و رسیدن به فواید کالن آن در سطح
اجتماع ،سوق داده میشوند.
اهداف دورهها

توانمندسازی دانشــجویان برای موفقیت در
جایگاه تحصیلی و شغلی؛
کمک به دانشــجویان در انتخاب موضوعی
مناسب و دارای آتیه برای پایاننامه؛
آشــنایی با مفاهیــم تجاریســازی نتایج
تحقیقات در قالب مسابقه؛ و
آغاز ارتباط فعاالنه و مداوم ستاد با دانشجویان
رشتهها و گرایشهای نانو.

برگزاری دورههای توانمندسازی سرمایههای انسانی نانو

نقش ایران در استانداردسازی فناوری نانو به مقام معظم رهبری گزارش شد
در یکــی از بخشهای نمایشــگاه پیشــرفت
جمهوری اسالمی ایران در فناوری نانو ،اطالعاتی
در خصوص برنامههای مرتبط با استاندارد و ایمنی
در فناوری نانو ارائه شده بود.
تا کنــون  28اســتاندارد ملــی در زمینههای
اندازهگیری ،تعاریف ،اصالحات و ایمنی و سالمت
و همچنین  3اســتاندارد بینالمللی با مســئولیت
ایران در سازمان بینالمللی استانداردسازی (ایزو)
در حوزه نانو تدوین شــده است .کشور جمهوری
اســامی ایران توانســته اســت جزو  9کشوری
باشد که مســئول تدوین استانداردهای بینالمللی
بودهاند.
شبکه ایمنی فناوری نانو

تدوین و تصویباستانداردهایملی فناورینانو
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تدوین و تصویباستانداردهای بینالمللی فناورینانو
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شــبکه ایمنی فناوری نانو در اواسط سال  1391تأسیس شــد و دارای چهار کارگروه تخصصی است .هدف از ایجاد این شبکه ،فراهم آوردن بستری
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مناســب برای مجموعه پژوهشــگران حقیقی و مراکز مرتبط عالقمند در کشور بود که با پیوستن به این شبکه فعالیتهای خود را در حوزه ایمنی نانو در
چارچوب برنامههای معین و تحت مدیریت شــبکه ،حول تدوین استانداردها ،دستورالعملها و آییننامههای ایمنی و زیستمحیطی فناوری نانو متمرکز
و همگرا نمایند .در شــبکه ایمنی نانو ،مجموعهای از کارهای آموزشــی و ترویجی ،مطالعات الزم در حوزه ایمنی و محیطزیســت و برخی فعالیتهای
زیرساختی انجام شده است.
فعالیتهای آموزشی و ترویجی حوزه استاندارد و ایمنی

برگزاری دو همایش ملی در حوزه ایمنی و اســتاندارد ،یک کنگره بینالمللی با حضور چندین کشــور خارجی ،برگزاری کارگاههای متعدد آموزشــی
در مورد ایمنی در آزمایشــگاهها و محیطهای کاری ،تهیه نرمافزار ایمنی میلیاردیم ،راهاندازی ســایت شــبکه ایمنی و ایجاد پایگاه داده ایمنی ،از جمله
فعالیتهای آموزشی و ترویجی است که در حوزه ایمنی و استاندارد انجام شده است.

معرفی کریدور خدمات فناوری تا بازار در نمایشگاه پیشرفت ایران در فناوری نانو

حضرت آیتاهلل خامنهای ،روز شــنبه  11بهمنماه ،از نمایشگاه پیشرفت جمهوری اســامی ایران در فناوری نانو ،که در محل حسینیه حضرت امام
خمینی (ره) برگزار شد ،بازدید نمودند .در بخشی از این نمایشگاه ،خدماتی که به صورت تخصصی برای رساندن فناوریها به مرحله بازار و تجاریسازی
آنها توسط کریدور خدمات فناوری تا بازار ارائه میشود ،معرفی شده بود.
خدمات این نهاد در قالب  16پایگاه زیر تنظیم شده است.
بازاریابی جهانی

نانومقیاس

مشاوره حقوقی

سطح فناوری

بازاریابی محلی

مستندسازی

تامین مالی

پتنتکردن

مشاوره تولید

رصد فناوری

سرمایهگذاری

انتقال فناوری

استانداردها و گواهینامه

تضمین مالی فناوری

برنامهریزی شغلی

نیازمندیها و رصد بازار

ارائه گزارش ثبت اختراعات جهانی فناوری نانو به مقام معظم رهبری

در بخشی از نمایشگاه ،گزارشی از اقدامات ترویجی و حمایتی جهت ارتقای جایگاه جهانی ایران در تثبت اختراعات بینالمللی ارائه شد.
از میان پتنتهای ثبتشده توسط جمهوری اسالمی ایران ،در دفاتر ثبت اختراع آمریکا و اروپا ،حدودا  40درصد مربوط به حوزه فناوری نانو بوده است.
سهم فناوری نانو

سهمسایرحوزهها
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سهم اختراعات نانو از کل اختراعات بینالمللی کشور
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آمار ثبت اختراعات بینالمللی در سالهای مختلف

معرفی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در نمایشگاه پیشرفت ایران در فناوری نانو
شــبکه آزمایشــگاهی فناوری نانو و کارکردهای آن ،در بخش
دیگری از نمایشــگاه دســتاوردهای جمهوری اســامی ایران در
فناوری نانو ،معرفی شد.
شبکه آزمایشــگاهی فناوری نانو در ابتدای سال  1383با هدف
ایجاد بســتری مناسب برای ارائه خدمات آزمایشگاهی به محققان
دانشگاهی و صنعتی و اســتفاده بهتر از ظرفیتهای آزمایشگاهی
کشــور تشکیل شــد .اعضای این شبکه متشــکل از دانشگاهها،
پژوهشگا ه و مراکز تحقیقات دولتی و خصوصی از شهرهای مختلف
کشــور میباشند که در قالب شــبکه آزمایشگاهی به پژوهشگران
خدمات ارائه میکنند.
اهداف شبکه

امکان دسترسی آسان کلیه متخصصین و پژوهشگران کشور به توانمندیهای آزمایشگاهی؛
توسعه همگام زیرساخت آزمایشگاهی به موازات توسعه فناوری نانو در کشور؛
حمایت از ساخت دستگاهها آزمایشگاهی مرتبط با نانو در کشور؛
توسعه همکاریهای بینالمللی در زمینه زیرساختهای آزمایشگاهی فناوری نانو.

حمایتهای شبکه

شبکه به صورت ساالنه از آزمایشگاههای عضو خود در موارد زیر حمایت میکند:
1
2
3
4
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برگزاری و شرکت در دورههای آموزشی و آموزش نیروی انسانی؛
نگهداری ،تعمیرات ،کالیبراسیون و ارتقای دستگاهها آزمایشگاهی؛
استقرار و اخذ گواهینامه بینالمللی استاندارد ISO/IEC17025؛
خرید دستگاهها آزمایشگاهی داخلی و خارجی؛

 5تشکیل و فعالیت کارگروههای تخصصی دستگاهی؛
 6پیادهسازی سامانه نرمافزار مدیریت اطالعات آزمایشگاهی؛
 7خدمات مشاورهای.

تشریح سیر زمانی توسعه صنعت نانوپوششها در نمایشگاه پیشرفت فناوری نانو

یکی از بخشهای این نمایشــگاه ،به معرفی دســتاوردهای کشــور در صنعت پوشــشدهی نانومتری اختصاص داشــت .در این بخش ،سیر زمانی
شکلگیری و توسعه صنعت نانوپوششها در ایران معرفی شد.
آنچه در این بخش از نمایشگاه ارائه شد ،نمونههایی از تجهیزات صنعتی و پوششدهی نانومتری و قطعات صنعتی با پوششهای نانومتری بود.
همچنین سیر زمانی توسعه فناوری نانوپوششها در ایران از سال  1387تا  ،1393شامل پنج گام اصلی زیر ،در این نمایشگاه به تصویر کشیده شده بود:
سال  :1387ساخت تجهیزات آزمایشگاهی تولید نانومواد
سال  :1390ساخت تجهیزات صنعتی تولید نانوپوشش
سال  :1391تولید صنعتی نانوپوششهای یکجزئی ،دوجزئی و سهجزئی
سال  :1392توسعه صنعتی نانوپوششهای چندجزئی ،نانوکامپوزیتی و کربن شبهالماس
سال  :1393راهاندازی مرکز توسعه کاربردهای نانوپوشش

1392

1393

راهاندازی مرکز توسعه
کاربردهاینانوپوشش

توسعه صنعتی
نانوپوششهایچندجزئي
نانوکامپوزیتی و
کربنشبهالماس

1391

1390

1387

توسعهصنعتی
نانوپوششهاییکجزئی،
دوجزئی و سهجزئی

ساختتجهیزات
ی تولیدنانوپوشش
صنعت 

ساخت تجهیزات
آزمایشگاهیتولیدنانومواد

سیر زمانی توسعه فناوری نانوپوششها در ایران
اطالعات اقتصادی برخی شرکتهای ایرانی فعال در زمینه نانوپوشش
نام شرکت

مورداستفادهاز نانوپوشش

نیرومحرکه

ابزارآالت تولید گیربکس خودرو

 80میلیارد ریال

تجهیزات صنایع گاز

 40میلیارد ریال

ظریفمصور
بهرانموتور
دیارشرق

ابزارهای اکسترودالیاف نساجی
سنبههایتولید قطعات موتور

صرفهجویی ساالنه

 50میلیارد ریال

 70میلیارد ریال

 ۲5۵پایاننامهکارشناسیارشد و دکترا
 34نفر هیئتعلمیدر حوزهنانوپوشش
تجهیزبیش از  50مرکز دانشگاهیو پژوهشی
 8شرکتسازنده تجهیزاتپوششدهی
 3شرکتارائهدهندهخدماتنانوپوشش
اطالعات فعالیتهای پژوهشی مرتبط با نانوپوشش در ایران
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معرفی الگوی توسعه صنعت ساخت تجهیزات فناوری نانو به مقام معظم رهبری

ش دیگری از این نمایشگاه ،الگوی شکلگیری و توسعه صنعت
در بخ 
ســاخت تجهیزات فناوری نانو ،معرفی شــده بود و برخی از تجهیزات
آزمایشگاهی و صنعتی مرتبط با این فناوری که طی سالهای اخیر در
کشور ساخته و تجاری شدهاند ،به نمایش درآمده بود.
الگوی ســتاد فنــاوری نانو برای ایجاد صنعت ســاخت تجهیزات
فناوری نانو ،شامل چهار مرحلهی زیر است:
 1حمایت از ساخت تجهیزات آزمایشگاهی؛
 2حمایت از تجاریسازی تجهیزات؛
 3حمایت از ساخت تجهیزات صنعتی؛و
 4توسعه کاربرد تجهیزات صنعتی.

تجهیزات معرفی شده در این بخش در چند صنعت مختلف زیر ،کاربرد دارند:
تجهیزات آنالیز و میکروسکوپی؛
تجهیزات تولید نانومواد؛
محیط زیست ،آب و صنایع غذایی؛

نانوپوششها؛ و
نساجی.

پزشکی ،بهداشت و سالمت؛
نفت و انرژی؛
صنایع فلزی؛

تعداد تجهیزات مورد حمایت در هر سال
اطالعات دستگاههای آزمایشگاهی و صنعتی شرکتهای تولیدکننده
موارد تحت حمایت
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تعداد

دستگاههای آزمایشگاهی

114

دستگاههای صنعتی

5

شرکتهای تحت حمایت برنامه ساخت تجهیزات

32

عملکردتجهیزاتسازان فناوری نانو در نمایشگاه ساخت ایران
سال برگزاری نمایشگاه

میزان فروش (میلیارد ریال)

سال 1392

160

سال 1393

180

معرفی الگوی توسعه صنعت الکتروریسی در نمایشگاه پیشرفت ایران در فناوری نانو
یکی از بخشهای این نمایشــگاه ،به معرفی صنعت نانوالیاف
و دستاوردهای کشور در صنعت الکتروریسی اختصاص داشت.
آنچه در ایــن بخش از نمایشــگاه ارائه شــد ،نمونههایی از
تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی تولید نانوالیاف و انواع فیلترها و
محصوالت حاصل از فناوری الکتروریسی بود.
همچنین سیر زمانی توســعه فناوری الکتروریسی در ایران از
سال  1384تا  ،1393شامل پنج گام اصلی زیر ،در این نمایشگاه
به تصویر کشیده شده بود:
سال  :1384انجام پژوهشهای دانشگاهی در حوزه نانوالیاف؛
سال  :1388ساخت دستگاه الکتروریسی آزمایشگاهی؛
سال  :1391تولید فیلترهای نیروگاهی؛
سال  :1392تولید کیتهای استخراج  DNAو  RNAتشخیص کروماتوگرافی بر پایه نانوالیاف؛
سال  :1393تولید فیلترهای صنعتی و غبارگیر ،تولید ماسکهای تنفسی ،تولید فیلترهای سرنگی.

دستاوردهای ایران در نانوداروها به مقام معظم رهبری معرفی شد

ش دیگری از این نمایشگاه ،به معرفی دستاوردهای کشور در نانوداروها ،و سایر محصوالت فناوری نانو در حوزه سالمت و بهداشت اختصاص داشت.
بخ 
ش نانوداروها ،تجهیزات
دســتاوردهای ایرانی حوزه ســامت و بهداشت ،در نمایشگاه پیشرفت جمهوری اســامی ایران در فناوری نانو ،در چهار بخ ِ
پزشکی ،ابزارهای تشخیصی و ملزومات بهداشتی ارائه شده بود.
نانوداروها

داروی ضدسرطان سیناداکسوزوم؛
مکمل دارویی سیناکرکومین؛
داروی ضدسرطان پاکلی نب؛ و
داروی سینا آمفولیش.

ملزومات پزشکی

خانواده محصوالت سیلوسپت؛
پانسمان آجیکت؛ و
ماسک نانوالیاف.

تجهیزات پزشکی

دستگاه تصویربرداری از حیوانات کوچک ()HiRespect؛
دستگاه برشنگاری مولکولی فلورسنت.

ابزارهای تشخیصی

دستگاه خودکار استخراج و تشخیص مواد مخدر؛
دستگاه خودکار استخراج  DNAو RNA؛
نانوحسگر مبتنی بر .CNT-FET
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معرفی محصوالت نانو در صنعت ساختمان در نمایشگاه پیشرفت ایران در فناوری نانو

یکی دیگر از بخشهای این نمایشگاه ،به معرفی دستاوردهای فناوری نانو در صنعت ساختمان و عمران اختصاص داشت.
محصوالت فناوری نانو در صنعت ساختمان ،در چهار گروه دستهبندی و ارائه شده بود؛
بتن و سیمان؛
لوله و اتصاالت؛
رنگ و رزین؛ و
در و پنجره.
برخی از این محصوالت شامل موارد زیر است:
گروه بتن و سیمان

بتن فوق سبک سازهای
استفاده از این بتن موجب افزایش مقاومت به وزن و کاهش وزن ساختمان میگردد.
گروه لوله و اتصاالت

لوله و اتصاالت مقاوم به ضربه و سایش و با خواص حرارتی باال
لولههای بیصدا
نانوافزودنی برای ارتقای خواص پلیمرها

گروه در و پنجره

پروفیلهای نانوکامپوزیتی UPVC

گروه رنگ و رزین

نانورنگ ترافیکی
نانورنگ رسانا
نانورنگ آنتیاستاتیک

معرفی محصوالت نانو در کشاورزی و صنایع غذایی در نمایشگاه پیشرفت ایران در فناوری نانو

یکی از بخشهای این نمایشــگاه ،به معرفی دستاوردهای
فناوری نانو در کشاورزی و صنایع غذایی اختصاص داشت.
محصوالت فناوری نانو در صنعت کشــاورزی ،شامل دو
گروه اصلی «محصوالت افزایش ماندگاری» و «محصوالت
افزایش بازده تولید» بود.
گروه اول شامل ،بستهبندی برپایه نانوکامپوزیت پلیمری و
نانوجاذب گاز اتیلن بود.
بستهبندی برپایه نانوکامپوزیت پلیمری ،با ممانعت از عبور
اکسیژن به داخل بستهبندی ،موجب افزایش زمان ماندگاری
محصوالت غذایی و کاهش ضایعات کشاورزی میشوند.
نانوجــاذب گاز اتیلن ،با حذف گازهایی که حاصل از فرآیند
رسیده شدن میوههاســت ،موجب جلوگیری از فساد زودرس
میوهها در سردخانهها و انبارهای نگهداری میوه میشود.
محصوالت فناوری نانو در زمینه افزایش بازده تولیدات کشاورزی نیز شامل ،کودهای بیولوژیک و آفتکشهای گیاهی نانوکپسوله بود.
استفاده از کودهای بیولوژیک ،میتواند میزان مصرف کودهای ازته را به میزان 70درصد و کودهای فسفاته را تا  50درصد کاهش دهد.
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معرفی محصوالت نانونساجی در نمایشگاه پیشرفت ایران در فناوری نانو
یکی از بخشهای این نمایشــگاه ،به معرفی دستاوردهای فناوری
نانو در صنعت نساجی اختصاص داشت.
اصلیترین محصوالتی که در این بخش از نمایشگاه ارائه شده بود،
شامل دستگاه پالسمای فشار اتمســفری ،نخ و پوشاک آنتیباکتریال
بود.
همچنیــن اطالعات و آمــاری از فعالیتهای پژوهشــی مرتبط با
نانونساجی در دانشگاههای کشــور ،ارائه شده بود که شامل انجام 75
پایاننامه مقطع دکتری و  389پایاننامه مقطع کارشناسیارشد در 12
دانشگاه و مرکز تحقیقاتی تا پاییز امسال است.

معرفی کاربردهای فناوری نانو در بخش آب در حضور مقام معظم رهبری

یکی از بخشهای این نمایشگاه ،به معرفی کاربردها و محصوالت فناوری نانو در زمینه آب و پساب اختصاص یافته بود.
محصوالت و کاربردهای فناوری نانو در زمینه آب و پســاب ،دردو دستهی «طرحهای
انجام شده» و «اقدامات در دست اقدام» در این نمایشگاه تفکیک شده بودند.
ازجمله پروژههای انجام شــده در زمینه فنــاوری نانو در صنعت آب میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
حذف آرسنیک از آب آشامیدنی شهر اردبیل با فناوری نانوکاویتاسیون؛
تصفیه انواع پســابهای صنعتی با اســتفاده از فناوری نانوفیلتراســیون غشــایی
هارمودینامیکی
تامین آب شهر مالثانی در خوزستان با استفاده از سیستم نانوفیلتراسیون؛
تولید نانوغشای پلیمری به منظور تصفیه آب.

معرفی محصوالت نانو در صنعت نفت و انرژی در نمایشگاه پیشرفت ایران در فناوری نانو
یکی از بخشهای این نمایشگاه ،به معرفی دستاوردهای فناوری نانو در صنعت نفت و انرژی اختصاص داشت.
برخی از محصوالت فناوری نانو در صنعت انرژی ،که در این نمایشگاه ارائه شدند عبارتند از:
شیشههای کنترلکننده انرژی ()Low-E
دستگاه نانوکویتاسیون صنعتی
کاتالیستهای بر پایه نانوگاما آلومینا

شیشــههای کنترلکننده انرژی ،در عین حالیکه طول موج محدوده نور مرئی را از خود
عبور میدهند و تاثیر منفی بر میزان روشنایی داخل محیط خانهها را ندارند ،مانع از عبور
طول موجهای گرمایی نور شده و از باال رفتن دمای محیط خانه جلوگیری میکنند.
دستگاه نانوکویتاسیون صنعتی کاربردهای متنوعی در افزایش کیفیت ،کاهش گوگرد و
کاهش مصرف سوخت دارد .با این فناوری میتوان:
میزان گوگرد موجود در گازوئیل و مازوت را کاهش داد؛
نفت خام سنگین را به نفت سبک تبدیل کرد؛ و
سوختهای نانوامولسیونی حاصل از آب-گازوئیل یا آب-مازوت تولید نمود.
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