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دولتها ،صنعتگران ،كشــاورزان ،ســرمايهداران و كارآفرينان ،پژوهشگران
علمی ،طراحــان علمی و صنعتی همه موظفند به اين وظيفهی اخالقيِ بزرگ ،به
اين وظيفهی عاقالنه ،كه پيش از نياز ،خودشــان را آماده كنند و يك قدم جلوتر
از نقشهی دشــمن حركت كنند .مديران اقتصادی ،استادان دانشگاه ،انجمنهای

علمی ،پاركهای علمی و ف ّناوری ،همهی اينها بايد پيشدســتی را در كار علمی
وجههی همت خودشان قرار دهند؛ مقالهی علمی مينويسند ،در اين جهت باشد؛
پژوهش علمی ميكنند ،در اين جهت باشد؛ كار صنعتی ميكنند ،كار فنی ميكنند،
كار علمی ميكنند ،همه در اين جهت باشــد؛ مديران دولتی ،مديران دانشگاهها،
مديران علمی ،آحاد ملت در اين جهت حركت كنند.
بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی ۱۳۹۲/۰۱/۰۱

مهم این است که ایرانیها بفهمند که خودشان میتوانند کار بکنند .در این طول
زمان ،این معنا را همچو (چنین) کرده بودند که ایرانیها چیزی نیســتند و باید
همه ،همه چیز را بروند از خارج بیاورند ،از اروپا بیاورند ،از امریکا بیاورند .این
شد که اسباب این شد که مغزهای ایرانی به کار نیفتاد و نگذاشتند به کار بیفتد.
ایران افرادش ،مردمش از ســایر افراد ،کمتر نیســتند بلکه از بسیاری از نژادها
باالترند .لکن نگذاشــتند که این اســتعدادها به کار بیفتد .باید استعدادها را به
کار بیندازند ،و دولت و ملت تأیید کنند از این کسانی که اختراع و ابداع میکنند
تا ـ ان شاءاهلل ـ ایران خودش همه چیز را بسازد و مستقل بشود.
بیانات امام خمینی (ره) در مورد تالش برای استقالل و خودکفایی کشور
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پيشگفتار

پیشگفتار
حدود ده سال از عزم کشور برای توسعه علم و فناوری نانو میگذرد .کشور زمانی در این عرصه پا نهاد که جامعه علمی و به تبع
آن فناوران و صنعتگران با این فناوری آشنایی نداشتند و متخصصان داخلی در این فناوری انگشت شمار بودند و تنها چند سال از
برنامهریزی و سرمایهگذاری سنگین کشورهای مدعی علم و فناوری در توسعه فناوری نانو میگذشت .اما عزم ،بر پیشرفت در این
فناوری و تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی برای مردم قرار گرفت .به گونهای که تولید و فروش محصوالت پیشــرفته نانو تا افق
 ،1404دو درصد از بازار جهانی این فناوری را به خود اختصاص دهد .برای موفقیت در این رقابت جهانی و دستیابی به چنین هدفی،
کشور باید بتواند در تمامی مسیر ایده تا بازار این فناوری در میان  15کشور برتر قرار گیرد .و برای این مهم الزم بود کشورمان:
چندین هزار دانشمند فعال در فناورينانو تربيت كند؛
زيرساخت آزمايشگاهي خود را توسعه دهد؛
تجهيزات بسيار حساس و استراتژیک كه ميتواند در فهرست تحريم قرار گيرند ،ساخت داخل شوند؛
استانداردهاي مواد و محصوالت نانو تهيه و ابالغ شود؛
بتوان از دستاوردهاي فني كشور در سطح جهان محافظت حقوقي نمود؛
نهادها و موسسات ضروري جهت توسعه فعاليتهاي علمي و فناورانه در اين خصوص تأسيس و فعال شود؛
تجارب و اطالعات علمي مورد نياز بين دانشمندان انتقال و انتشار داده شود؛
از سرآمدترين دانشمندان و پژوهشگران خارجي برای انتقال دانش فنی به كشور سود جسته شود؛
شرکتهای دانشبنیان با بهرهمندی از سرمایههای انسانی تشکیل شوند و مورد حمایت قرار گیرند؛
دستاوردهاي فني به دستاوردهاي اقتصادي تبديل شود؛
پیگیری الزامات توســعه فناورینانو در کشــور نیاز به ایجــاد تمرکز در تصمیمگیری و ایجاد هماهنگــی میان تمامی نهادها و
دســتگاههای فعال در این حوزه دارد؛ به همین منظور در ســال  1382با دســتور رئیس جمهور وقت ،ستاد ويژه توسعه فناورینانو
تشكيل شد و برنامه بلندمدت توسعه این فناوری در قالب سند توسعه فناوری نانو در سال   84به تصویب هیات دولت رسید .در این
سند هشت برنامه پیشبینی شده که متناظر هر برنامه کارگروهی اجرای آن را در دبیرخانه ستاد پیگیری میکند.
ترويج و آموزش عمومی نانو برای افزایش مشارکت ذینفعان در توسعه و بكارگيري فناوری نانو
فراهمسازي و تقويت زيرساختهاي الزم براي توسعة همه جانبه ،به هنگام ،متوازن ،و پايدار نانو
ارتقای همکاریها و تعامالت بین الملل
توسعه و بهرهمندی از  سرمایههای انسانی نانو و ارتقای تحقیقات مسالهمحور
راهبری تحقیقات هدفمند نانو برای دستیابی به فناوریهای کلیدی
تسهیل و تسریع تجاريسازي با فراهمسازي خدمات توسعة فناوري مورد نیاز فناوران و شرکتهای دانشبنيان
ارتقای صنایع با فناورینانو و گسترش بازار نانو
سیاستگذاری و ارزیابی اهداف ،راهبردها ،سياستها ،برنامهها و نهادهای نانو
تاکنون تهیه و انتشــار سالیانة گزارش عملکرد اجرای سند راهبرد آینده فعالیتی منظم در مسیر اطالعرسانی عملکرد برنامههای
ستاد بوده است ،گزارش پیش رو ششمین گزارش از این مجموعه به شمار میرود .این گزارش ،تالشهای صورتگرفته برای تحقق
سیاستها و برنامههای سند راهبرد آینده در سال  1391است.
عمده اقدامات انجام شده در سال  1391به قرار زیر است ،اما شرح تفصیلی اقدامات در متن گزارش موجود است:
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برگزاری رویدادهای ویژه در توسعه فناوری نانو

برگزاری چهارمین دوره المپیاد دانشآموزی علوم و فناورینانو
برگزاری سومین دوره مسابقه ملی فناورینانو
برگزاری پنجمین جشنواره فناورینانو
برگزاری ششمین جشنواره برترینهای فناورینانو
برگزاری اولین فروم بین المللی فناورینانو با موضوع تجاریسازی ،صنعت و بازار و با حضور متخصصانی از  11کشور جهان

ت از فعالیتهای علمی ،پژوهشی و صنعتی
حمای 

حمایت از برگزاری نمایشگاهها ،همایشها و کارگاههای آموزشی برای دانشآموزان و دبیران در کل کشور
راهاندازی و تجهیز آزمایشگاههای دانشآموزی فناورینانو در هفت استان کشور با تجهیزات ساخت داخل
حمایت از همکاریهای تخصصی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو و توسعه کمی و کیفی آن
اعطای بالغ بر  9ميليارد تومان جوایز تشویقی به بیش از  7500مدرک از دستاوردهای علمی و فناوري محققان
حمایت از ثبت  26اختراع بین المللی منتشرشده در حوزة نانو
تصویب  4استاندارد ملی در فناورینانو
پذیرش و ارزیابی متقاضیان خدمات مؤسسه خدمات فناوری تا بازار و صدور تأییدیة مقیاس نانو به محصوالت
حضور شرکتهای ایرانی در نمایشگاههای بینالمللی فناورینانو در کره جنوبی ،چین ،استانبول ،روسیه و ژاپن
حمایت از  9طرح ملی توسعه فناوری در جهت اولویتها و رفع مهمترین نیازهای کشور با استفاده از فناورینانو
حمایت از توسعه توانمندی ساخت و تجاری سازی تجهیزات و ماشینآالت آزمایشگاهی فناورینانو در داخل کشور
شکلگیری و اجرای  19طرح صنعتی برای ورود  6حوزة صنعتی به فناوری نانو (نفت و صنایع وابسته ،ساختمان ،خودرو ،سالمت
و بهداشت عمومی ،نساجی ،کامپوزیتهای پلیمری)

همکاریهای سازمانی و تشکیل نهادهای ویژه در جهت توسعه فناورینانو

تشکیل شبکۀ ایمنی فناوری نانو کشور با عضویت محققان ،استادان و مراکز فعال در حوزۀ مسائل ایمنی ،بهداشت و محیطزیست
فناوری نانو
حضور و مشــارکت فعال در دو اجــاس چهاردهم و پانزدهم کمیته بین المللی استانداردســازی فناورینانو ) (ISO/TC229در
کشورهای ایتالیا و مکزیک
تشکیل گروههای کاری استاندارد در سازمانها و مراکز مرتبط با صدور مجوز موقت برای محصوالت فناورینانو
راهاندازی درگاه توسعه فناوری نانو و پیادهسازی و بهرهبرداری از  130خدمت در این درگاه

ارزیابی مستمر توسعه فناوری نانو

ارزیابی مستمر وضعیت علم ،فناوری و صنعت نانو ایران در  25شاخص کالن فناوری نانو در جهان
ارزیابی و رتبهبندی ســاالنه افراد و نهادهای مؤثر در توســعه علم ،فناوری و صنعت فناورینانو و پرداخت  1700میلیون ریال
پژوهانه به محققان و محصوالت در سال 91
بررسی اسناد سیاستگذاری کشورهای فعال در فناورینانو و رصد روندهای سیاستگذاری بینالمللی فناورینانو

7

پيشگفتار

در نگاهی به مجموع تالش بیوقفه جامعه علم ،فناوری و صنعت نانو تا کنون ،شاهد نتایج ارزشمندی برای کشور هستیم:
همگرایی محققان کشور در تحقیقات ،فناورینانو را به عنوان اولویت ملی فناوری تثبیت کرد؛
اعتماد جامعه علمی کشور به برنامۀ بلندمدت کشور در فناورینانو ،سرمایه اجتماعی حرکت نانو در کشور شد؛
آموزش بیش از  150هزار دانش آموز ،آینده توسعه فناوری نانو در کشور را بیمه خواهد کرد؛
 37دســتگاه پیشــرفته آزمایشگاهی و صنعتی در کشور طراحی و تولید شد که در سالهای گذشته بازاری بیش از
 200میلیارد ریال در این حوزه با تجهیزات ساخت داخل شکل گرفت؛
بیش از  14هزار متخصص فناورینانو در سراســر کشــور برای به کارگیری در بخشهای آموزشی ،پژوهشی و
صنعت پرورش یافت و همچنین بیش از  80مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی در این فناوری فعال شد؛
تولید ثروت از طریق تجاریســازی دستاوردهای تحقیقاتی با ایجاد بیش از  200شرکتهای دانشبنیان و تولید
و فروش بالغ بر  150محصول نانو پیگیری شد؛
 9صنعت بزرگ کشور با به کارگیری این فناوری قدم در راه کسب و ارتقای رقابت پذیری خود نهادهاند؛
جمهوری اسالمی ایران در میان  8کشور برتر علم نانو در جهان و کسب جایگاه نخست علمی در میان کشورهای
منطقه و جهان اسالم قرار گرفت و  جمهوریاسالمیایران به عنوان کشور فعال و تاثیرگذار در فناورینانو در جوامع
بینالمللی نانو به رسمیت شناخته شد؛
با این همه ،تا دســتیابی به اهداف ،هنوز راه زیادی باقی اســت و هم اکنون با این عزم ،کشور توانسته است دامنه کوه توسعه
این فناوری برای رســیدن به قلههای پیشرفت را پشت سر بگذارد؛ اما تا رسیدن به این قلهها ،عزم و تالش جدیتری از تمامی
نقشآفرینان ملی را میطلبد که انشاءاهلل با پایمردی محقق خواهد شد.
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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 جشــنوارۀ فناورینانو و کمک به حضور شــرکتها در
نمایشگاههای اختصاصی و تخصصی فناورینانو

برنامه نخست

ترويج و آموزش عمومی
یکی از نیازمندیهای توسعه پایدار فناورینانو مشارکت همه گروههای ذینفع در نظام توسعه این فناوری است .این امر مستلزم طراحی
فعالیتهای منسجم ترویجی ،اطالعرسانی و آموزشی برای گروههای مختلف ذینفع و بازخوردگیری از اثرگذاری این فعالیتهاست .در این
راستا ،ستاد ویژه توسعه فناورینانو در برنامهی ترویج و آموزش عمومی ،چند فعالیت اصلی را در دستور کار خود قرار داده است:
نهادسازی و فضاسازی برای مشارکت نهادهای فعال در حوزه فناورینانو در زمینه ترویج و آموزش این فناوری؛
رصد جدیدترین تحوالت علمی و مدیریتی فناورینانو در دنیا؛
تولید مستمر محتوا و مطالب آموزشی و ترویجی؛ و
حمایت از انتشار محتوا و مطالب ترویجی و آموزشی.
در این گزارش ،خالصهای از اقدامات ستاد ویژه توسعه فناورینانو در سال  1391برای تحقق و اجرای این برنامهها آمده است.
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آموزش عمومی و توسعة زیرساختهای آموزشی -ترویجی

 11آموزش دانشآموزی -باشگاه نانو

ســتاد ویژه توســعه فناورینانو به منظور ارتقای سطح آشنایی دانشآموزان با علوم و فناوری نانو و زمینهسازی برای تحقیق و پژوهش دانشآموزی در
این حوزه ،باشــگاه دانشآموزی نانو را در سال  1387تأسیس کرده اســت .این باشگاه تالش میکند دانشآموزان را در یک فرآیند آموزشی ،از یادگیری
مفاهیم اولیه تا خلق ایدههای دانشمحور ،هدایت کند؛ با این هدف که پس از فا رغالتحصیلی ،آموختهها و تجربیاتشــان در باشــگاه ،پایه پژوهشهای
دانشــگاهی آنان قرار گیرد .یکی از مهمترین اصول باشگاه نانو ،فراهمسازی امکان تجربه کارگروهی است .همچنین ،ماهیت بینرشتهای علوم و فناوری
نانو ،مفهومی است که در این باشگاه به طور تجربی به دانشآموزان آموزش داده میشود.
مهمترین فعالیتهای باشگاه دانشآموزی نانو در سال  91شامل این موارد است:

 111برگزاری سومین المپیاد دانشآموزیعلوموفناوری نانو

المپیاد دانشآموزی علوم و فناوری نانو فعالیتی اســت که ابتکار برگزاری آن با این
عنوان متعلق به کشور ماست .اگرچه در برخی کشورها ،مسابقات دانشآموزی با تعیین
آموزش فعالیتهای آزمایشگاهی برگزار
یک طرح مشخص و یا اردوهای یکهفتهای
ِ
میشود ،ترکیبی از رقابت همزمان در حوزههای نظری و عملی که همه مباحث اصلی
مطرح در علوم و فناوری نانو را در برگیرد ،تا به حال در هیچ کشوری اجرا نشده است.
المپیاد دانشآموزی نانو به صورت یک آزمون تئوری در سطح کشور و یک اردوی علمی
برای برگزیدگان مرحله اول برگزار میشود .
ســومین المپیاد دانشآموزی علوم و فناوری نانو اردیبهشتماه  91با حضور 16083
داوطلب ،به صورت همزمان در  105حوزه امتحانی در  74شهرستان در  26استان کشور
و با همکاری بیش از  700نفر از کارکنان وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.
ثبت نام المپیاد نانو به صورت اینترنتی در سایت باشگاه نانو به دو شکل انفرادی و
گروهی انجام شد؛ بهگونهای که حدود 95درصد داوطلبان از طریق  105نهاد ترویجی
ثبت نام شدند .به منظور افزایش آمادگی داوطلبان ،قبل از برگزاری آزمون المپیاد یک
آزمون مجازی آزمایشی با حضور بیش از  300دانشآموز برگزار شد.
از میان شرکتکنندگان در المپیاد 39 ،نفر به مرحله دوم المپیاد راه یافتند :برگزیدگان
از اســتانهای خراســان رضوی ( 8نفر) ،تهران ( 6نفر) ،خوزستان و کرمان (هرکدام 3
نفر) ،اصفهان ،فارس ،آذربایجان شرقی ،گیالن و قم (هرکدام  2نفر) لرستان ،یزد ،ایالم،
هرمزگان ،کردستان ،خراسان جنوبی ،البرز و همدان (هرکدام یک نفر) بودند.
پس از آن ،مرحله دوم المپیاد نانو در ســازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

16083

4283
1194
سومین المپیاد علوم
و فناوری نانو

دومین المپیاد علوم
و فناوری نانو

اولین المپیاد علوم و
فناوری نانو

جدول  .1مقایسه سه دوره المپیاد دانشآموزی فناورینانو

المپیاد اول

المپیاد دوم

المپیاد سوم

تاریخ مرحله
اول

تاریخ مرحله
دوم

 7مرداد 90

شهریور 90

 4تیر 89

 8اردیبهشت 91

مرداد 89
تیر 91

تعداد حوزههای تعداد برگزیدگان تعداد مدال
تعداد داوطلبان
طال
کشوری
آزمون

1200

10

( 30از  18شهر)

3

16081

105

( 39از  17شهر)

3

4283

20

( 20از  11شهر)

2

تعداد
مدال نقره

تعداد مدال
برنز

4

11

3
3

7

18
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برگزار شد .دانشآموزان در  10گروه و در  3موضوع نانوالکترونیک ،نانومواد
و نانوبیو تقســیمبندی شدند و سرپرســتی هر گروه را یکی از متخصصان
فناورینانو به عهده گرفت .همچنین ،دورةآموزشینانومحاسباتی نیز در دو
بخــش تئوری و عملی با حضور همه برگزیدگان ،در دانشــکدة علوم پایه
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار شد.
عملکــرد اســتانها نیز با شــاخصهای کمی و کیفی ارزیابی شــد و
استانهای تهران ،همدان ،خراسان رضوی ،هرمزگان و گیالن در مجموع
باالتر از ســایر اســتانها قرار گرفتنــد .همچنین ،در سال  91با توجه به
تجربیات ســه دوره گذشــته المپیاد ،آییننامه ارزیابی عملکرد نهادهای
ترویجی در المپیــاد تدوین گردید که از این به بعد ،این آییننامه مالک
ارزیابی فعالیت نهادها در دو مؤلفه محتوایی و اجرایی قرار خواهد گرفت.

 211تجهیز آزمایشگاههای دانشآموزی فناورینانو

برگزاری قریب به  1000ســمینار و دوره آموزشی فناورینانو با هدف
بهبود ســطح آشــنایی دانشآموزان و دبیران با این فنــاوری نوین ،ورود
ســرفصل فناورینانو به جشــنواره جوان خوارزمی ،برگزاری ســه دوره
المپیاد دانشآموزی فناورینانو و برگزاری چهارمین دوره المپیاد درســال
 ،1392برگزاری نمایشــگاه هفتة نانو در  17استان و ،...در مجموع فضایی
پژوهشی در سطح مدارس کشور ایجاد کرده که تداوم و بهبود مستمر آن،
نیازمند وجود یک محیط تحقیقاتی و آزمایشگاهی برای انجام فعالیتهای
پژوهشی دانشآموزان است.
بــا چنین دیدگاهی ،از ابتدای ســال  ،91برنامة تجهیز آزمایشــگاههای
دانشآموزی فناورینانو با همکاری وزارت آموزش و پرورش و ســتاد ویژة
توسعه فناورینانو آغاز شــد؛ مهمترین اهداف از این برنامه ،آموزش عملی
فناورینانــو ،هدایت و ســازماندهی فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشــی
دانشآموزان و تقویت احســاس خودباوری ملــی در دانشآموزان از طریق
تجهیز این آزمایشگاهها به تجهیزات داخلی فناورینانو بوده است.
با هماهنگیهای انجامشده بین ستاد توسعه فناورینانو و آموزش و پرورش
استانها ،برنامه تجهیز آزمایشگاههای دانشآموزی در  7استان کشور آغاز شد
و تا پایان سال  ،91آزمایشــگاههای دانشآموزی فناورینانو در استانهای
همدان ،خراسان شمالی ،خراسان رضوی ،اصفهان ،تهران ،فارس و سمنان
افتتاح گردید .یکسوم اعتبارات مالی این برنامه را ستاد و دو سوم آن را وزارت
آموزش و پرورش تأمین کرد.
در این آزمایشــگاهها ،دســتگاههایی مانند میکروسکوپ تونلی روبشی ) ،(STMالکتروریسی ،دســتگاه انفجار الکتریکی سیم برای تولید
نانوپودرهای فلزی و اکســید فلزی و اســپاترینگ رومیزی نصب و راهاندازی شده است .کتاب آموزشی نحوه کار با این تجهیزات نیز در قالب
 20آزمایش در اختیار آزمایشگاهها قرار خواهد گرفت .ساخت فیلمهای آموزشی ،برگزاری مسابقات تحقیقاتی بین آزمایشگاههای دانشآموزی
فناورینانو و حمایت از پروژههای دانشآموزی فناورینانو از دیگر برنامههایی است که در سال  1392در دستور کار باشگاه قرار گرفته است.
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میکروسکوپ تونلی روبشی برای شناسایی و مشخصهیابی نانومواد

دستگاه اسپاترینگ برای تولید
نانوپوششهای فوق مستحکم

دستگاه انفجار الکتریکی سیم برای
تولیدنانوپودرهای فلزی و اکسید فلزی

دستگاه الکتروریسی برای
تولید نانوالیاف

شکل .1دستگاههای میکروسکوپ تونلی روبشی ( ،)STMالکتروریسی ،دستگاه انفجار الکتریکی سیم برای تولید نانو
پودرهای فلزی و اکسید فلزی و اسپاترینگ رومیزی تجهیزاتی هستند که در آزمایشگاههاي دانشآموزي نصب و
راهاندازی شده است

همچنین با توجه به هماهنگیهای انجامشده ،کارشناسان این آزمایشگاهها میتوانند با معرفی از سوی آموزش و پرورش ،از طرح حمایت از اشتغال
ستاد فناورینانو نیز بهرهمند شوند.

 311برگزاری نمایشگاههای آموزش نانو

تا پایان ســال  90نمایشگاههای آموزشی فناورینانو در  14استان
برگزار شــد .در این نمایشــگاهها ،یک گروه دهنفری از متخصصان
فناورینانــو با تحصیالت کارشناســی ارشــد و دکتــری با معرفی
محصوالت در حوزههای کشاورزی ،نساجی ،ساختمان ،ورزش و ...به
آموزش فناورینانو میپردازند .ارائه محصوالت آموزشی از بخشهای
جانبی این نمایشگاهها است.
در بهمن و اسفند  91نیز سه نمایشگاه استانی در استانهای بوشهر،
گیالن و قزوین برگزار شــد که بیش از 8هزار دانشآموز از آنها بازدید
کردند .مدیران آموزش و پرورش اســتانها ،معلمان ،برخی از مدیران
ارشد و اجرایی دانشگاهها نیز از این نمایشگاهها بازدید کردهاند.
غرفة آموزش عمومی نیز همانند سالهای گذشته در جشنواره نانو برپا شد که استقبال دانش آموزان از آن ،بسیار قابل توجه بود ، .معرفی دستاوردهای
دانش آموزی ،معرفی فعالیتهای باشگاه ،برگزاری کارگاههای آموزشی و ارائه انتشارات آموزشی چهار فعالیت اصلی این غرفه را تشکیل میداد.
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با توجه به رشد فعالیتهای دانشآموزی نانو در سال گذشته ،رویکرد اصلی باشگاه در جشواره چهارم ،ایجاد فرصتی برای دانشآموزان
جهت ارائه فعالیتهای دانش آموزی بود و بر همین اســاس ،حدود 75درصد فضای غرفة باشــگاه به ارائة دســتاوردهای دانشآموزان
اختصاص یافت .از میان  109طرح و پروژة دانشآموزی ارســالی به باشگاه 21 ،پروژه در زمینههای آموزش فناورینانو ،سنتز نانوذرات
و نانوپوششها ،کاربرد فناورینانو در صنایع مختلف و شبیهسازی پذیرفته شد که دانشآموزان این طرحها را در نمایشگاه ارائه کردند.
این طرحها از استانهای مختلف کشور از جمله خراسان رضوی ،خراسان شمالی ،آذربایجان غربی ،اصفهان ،خوزستان ،همدان ،تهران
و البرز به نمایشگاه ارسال شده بود.
جدول  .2نمایشگاههای آموزشی سال 91

عنوان

تاریخ برگزاری
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 411سایت باشگاه نانو

سایت باشگاه دانشآموزی نانو ) (www.nanoclub.irکه از سال  1383فعالیت خود را آغاز کرده ،در سال  91نیز فعالیت خود را در
قالب انتشــار خبر ( 138عنوان) ،مقاله ( 4عنوان) ،گزارش و مصاحبه ( 17عنوان) ادامه داد .در این سال ،همانند سالهای گذشته ،تاالر
گفتگوی سایت نیز مورد استقبال دانشآموزان و مخاطبان قرار گرفته است.

 511ماهنامه «زنگ نانو»

«ماهنامه زنگ نانو» که در سال  91وارد چهارمین سال انتشار شد ،با شمارگان 6هزار
نســخه منتشــر گردید .از این تعداد ،هر ساله حدود  1100نســخه برای مشترکان2500 ،
نسخه برای نهادها و سازمانهای مرتبط با آموزش و پرورش استانها و  2000نسخه برای
برگزارکنندگان سمینارها و کارگاهها ارسال میشود .بیشترین آمار اشتراک مجله به استانهای
کرمان ،همدان ،تهران ،کردستان و مازندران اختصاص دارد.
درســال  ،91رویکرد اصلی تأمین محتوای ماهنامه زنگ نانو ،استفاده از مطالبی بود که
فعاالن حوزه دانش آموزی تهیه کرده بودند و نیز مطالبی که به معرفی فعالیتهای نانو در
پژوهشسراهای دانشآموزی اختصاص داشت .مورد توجه ویژه قرار گرفت؛ بهگونهای که در
تمام شمارههای ماهنامه از مطالب ارسالی خبرنگاران افتخاری ماهنامه زنگ نانو استفاده شد.
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 21حمایت از سمینارها و کارگاههای آموزشی

ســتاد فناورینانو از اواخر سال  86عالوه بر ارسال محتواهای آموزشــی برای کارگاهها و سمینارهای آموزشی فناورینانو برای دانشجویان ،دبیران
و دانشآموزان ،مبالغی را نیز مطابق آییننامه حمایت از این رویدادها ،بهعنوان حمایت تشــویقی ،به برگزارکنندگان این رویدادها پرداخت میکند .این
برنامه درطول پنج سال گذشته زمینة آشنایی حدود 80هزار معلم و دانشآموز و حدود 31هزار دانشجو را با مبانی و کاربردهای فناورینانو فراهم کرده
است.
این برنامه در سال  91نیز با حمایت از  413رویداد آموزشی  -ترویجی ،شامل  310رویداد دانشآموزی و  103رویداد دانشجویی تداوم یافت.
جدول  .3توزیع رویدادهای آموزشی -ترویجی دانشآموزی در سال 91

ردیف

نوع دوره

تعداد دوره

سهم از کل تعداد نفرات سهم از کل
(درصد) آموزش دیده (درصد)

1

سمینار ترویجی دانشآموزی

202

65/16

19133

79/85

2

کارگاه آمادگی المپیاد دانشآموزی

75

24/19

5744

21/27

3

سمینار ترویجی دبیران

33

10/65

2128

7/88

این کارگاهها و ســمینارها در سال  ،1391در مجموع زمینة آشــنایی بیش از 27هزار معلم و دانشآموز و 10هزار دانشجو را با مفاهیم و کاربردهای
فناورینانو فراهم کرده است.
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جدول .4توزیع رویدادهای آموزشی -ترویجی دانشجویی در سال 91

ردیف

نوع دوره

تعداد دوره

سهم از کل (درصد) تعداد نفرات آموزش دیده سهم از کل (درصد)

1

سمینار ترویجی دانشجویی

87

84/47

8213

82/69

2

کارگاه آمادگی مسابقه دانشجویی

16

15/53

1719

17/31
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 31فعالیتهای دانشجویی
 131دومین مسابقه ملی فناورینانو

پس از برگزاری اولین مســابقه نانو با موضوع تجهیزات شناســایی در فناورینانو در سال 1390و بررسی نقاط قوت و ضعف آن در
جلســات هماندیشی با مخاطبان مســابقه و نهادهای ترویجی حوزه نانو ،تغییراتی در روند اجرا ،سرفصلها و منابع آزمون انجام شد و
بدین ترتیب ،دومین مســابقه ملی فناورینانو در اردیبهشت ماه  91برگزار شــد .هدف از برگزاري این مسابقه ،افزايش ميزان آشنايي
دانشــجويان با فناورینانو ،گســترش آموزش نانو در دانشگاهها و مراکز علمي و آموزشــي و نیز ،جهتدهي به فعاليتهاي آموزشي و
حمايتهاي تشويقي ستاد نانو بود.
این مسابقه نانو روز جمعه  29اردیبهشتماه  91و در  12مرکز آزمون در  10استان برگزار شد؛ در حالیکه اولین مسابقه نانو فقط در
 6استان برگزار شده بود.
ثبت نام در مســابقه به صورت اینترنتی و از دو طریق انفرادی و گروهی انجام شــد و از  3750داوطلب 89.8 ،درصد آنان را  81نهاد
ترویجی ثبت نام کردند 6 .درصد داوطلبان مســابقه از مقطع دکتری 30 ،درصد از کارشناســی ارشد و  63درصد از مقاطع کارشناسی و
پايينتر بودند.
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جدول  .5مقایسه نوع ثبت نام در دو دوره مسابقة ملی فناورینانو
عنوان

اولین مسابقة ملی فناورینانو

دومین مسابقة ملی فناورینانو

نام گروهی
تعداد کل ثبت نام تعداد ثبت نام انفرادی تعداد ثبت 

2272
3750

 15/7( 357درصد)
 11/1( 381درصد)

 84/3( 1915درصد)
 88/9( 3369درصد)

جدول  .6مقطع تحصیلی داوطلبان در دو دورة مسابقة ملی فناورینانو
مقاطع تحصیلی

سهم از کل داوطلبان در اولین مسابقه

سهم از کل داوطلبان در دومین مسابقه

کاردانی

1%

3/5%

دیپلم و پایینتر
کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترای عمومی
دکترای تخصصی

1%

48/1%

1%

59%

38/4%

30%

7/8%

3/2%

1%

1/5%

رشــتههای شــیمی و فیزیک در هر دو دوره با بیشترین شــرکتکننده رتبههای اول و دوم را به خود اختصاص دادهاند .رشتههای مهندسی شیمی،
مهندسی مواد و فناورینانو نیز از دیگر رشتههای فعال در دومین مسابقه نانو بودهاند.
بر اساس اطالعات موجود14/8 ،درصد از داوطلبان اولین مسابقه نانو در دومین مسابقه ملی فناورینانو نیز شرکت کردند که  49نفر از مقطع دکترا،
 169نفر از مقطع کارشناسی ارشد و  119نفر نیز از مقطع کارشناسی بودند.
به منظور افزايش ســطح آمادگي داوطلبان ،دو آزمون جامع آزمایشی در روزهاي  21و  26ارديبهشتماه  ،91به صورت آنالين (مجازي) و از طریق
پايگاه اينترنتي آموزش فناورینانو برگزار شد.
پس از اعالم نتایج ،از ميان  3750شرکتکننده در مسابقة ملي فناورينانو 10 ،نفر بهعنوان نفرات برتر مسابقه و  10نفر بهعنوان برگزيدگان مقطع
کارشناســي معرفی شــدند .جوایز برگزیدگان شامل جوایز نقدی ویژة  10نفر برتر و  10نفر برتر مقطع کارشناســی و همچنین ،اعتبار مالی استفاده از
خدمات شبکه آزمایشگاهی بود.
از  10نفر برگزیدة دومین مســابقة ملی فناورینانو 9 ،نفر از دانشــجویان رشــتة فناورینانو بودند که  8نفر از آنان در مقطع کارشناسی ارشد و یک
نفر نیز در مقطع دکترا مشــغول به تحصیل بوده اســت .همچنین از برترینهای مقاطع کارشناسی 4 ،نفر از رشته شیمی 4 ،نفر از رشته مهندسی مواد و
 2نفر از رشــته فیزیک بودهاند .همچنین از مجموع  81نهاد ترویجی فعال در ثبتنام مســابقه 3 ،نهاد از نظر امتياز کل و  3نهاد از نظر ميانگين امتياز
داوطلبان ،به عنوان مراکز برتر انتخاب و معرفی شدند.
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 231سایت آموزش فناورینانو

آگاهی بخشــی سریع ،گســترده و بهنگام به دانشآموزان و دانشجویان ،همواره
یکی از اولویتهای ترویجی ســتاد ویژه توسعه فناورینانو بوده است .بدین منظور،
در نســخه قبلی سایت ستاد نانو بخشــی با عنوان «دانستنیها» ایجاد شده بود .با
توجه به استقبال گســترده مخاطبان پایگاه اینترنتی ستاد نانو از این بخش ،توسعة
محتوایی آن از سال  88آغاز و نسخة اولیة سایت آموزش فناورینانو در سال  90در
دسترس کاربران قرار گرفت.
در ســال  91توسعه فنی و علمی ســایت تداوم یافت و نسخة دوم آن ارائه شد؛
بهگونهای که تا پایان ســال  ،91تعداد  150مطلب آموزشی دانشجویی و  55مطلب
آموزشی دانشآموزی روی سایت بارگذاری شده است.
در نسخه دوم سایت ،زیرساختهای جدیدی به سایت افزوده شده است:
سامانة برگزاری آزمون شامل آزمون مقاله ،آزمون شخصی و آزمون جامع؛
ارائه فایلهای ضمیمه و تکمیلی مورد نیاز کاربران در مورد مطالب هر جلسه؛
رتبهبندی کاربران و معرفی برگزیدگان در رشته و مقطع به صورت هفتگی ،ماهانه ،ساالنه و کل؛
ثبت و ارائه سوابق فعالیتهای کاربران و فراهم شدن امکان مشاهده کارنامه برای هر کاربر؛
ارتقای نمای گرافیکی به منظور ارتباط هرچه بهتر با کاربران.
برای تولید محتوای آموزشــی ســایت ،از توان علمی برگزیدگان مسابقات ملی فناورینانو بهره گرفته شده است؛ اکثر نویسندگان و
سایت آموزش ،از دانشجویان و دانشآموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای رشتههای فناورینانو و یا رشتههای مرتبط
همکاران
ِ
با فناورینانو و از دانشگاههای مختلف کشور هستند .در حالیکه تا پایان سال  ،91تعداد همکاران سایت  60نفر بوده ،برنامهریزیهای
الزم برای مشارکت همة عالقهمندان در توسعه محتوایی سایت آموزش در سال  ،92صورت پذیرفته است.
به منظور ســنجش میزان یادگیری کاربران از مطالب آموزشــی و تکمیل فرآیند آموزش ،سامانه جامع برگزاری آزمون در سه شکل
آزمون مقاله ،آزمون شــخصی و آزمونهای جامع آماده شــده است .در ســال  91برای آمادگی شرکتکنندگان در المپیاد دانشآموزی
و مســابقه دانشــجویی 7 ،آزمون آزمایشی با مشارکت  3197نفر برگزار شــده که از این تعداد  1997نفر در آزمونهای آمادگی المپیاد
دانشآموزی و  1200نفر نیز در آزمونهای آزمایشی مسابقه دانشجویی شرکت کردهاند.
از زمان در دســترس قرار گرفتن نگارش جدید ســایت آموزش نانو در  13دی ماه  ،91روزانه به طور میانگین 6هزار بازدید از سایت
صورت میپذیرد و به هنگام برگزاری آزمونهای جامع ،بازدید روزانه از مرز 20هزار فراتر میرود .تاکنون در مجموع ،بیش از 545هزار
بازدید از نگارش جدید سایت آموزش انجام شده است.

 331شبکه نهادهای ترویجی فناورینانو

با ارتقای جایــگاه و نقش نهادهــای ترویجی و جهتگیری
اصلیترین فعالیتهای آموزشــی و ترویجــی (از جمله برگزاری
مسابقه دانشجویی و المپیاد دانشآموزی نانو) به سمت مشارکت
بیشــتر این نهادها ،شبکة نهادهای ترویجی به یکی از مهمترین
بازوهای فکری و اجرایی کارگروه ترویج و فرهنگسازی تبدیل
شــده اســت .در ســال  ،91تعداد نهادهای ثبتشــده در بانک
اطالعات نهادهای ترویجی به  450نهاد رســیده که نشاندهندة
رشد  90درصدی در این زمینه است.
در ســال  ،90کارگروه ترویج اولین ارزیابی نهادهای ترویجی
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فعال را بر اساس مجموع امتیاز کسبشده در دو برنامه اصلی ترویجی و آموزشی فناورینانو ،یعنی مشارکت در ثبتنام و آموزش دانشجویان در مسابقه
ملی فناورینانو و ثبت نام و آموزش دانشآموزان در المپیاد دانشآموزی علوم و فناوری نانو ،انجام داد و نهادهای ترویجی فعال را در سه تراز الف ،ب
و ج دستهبندی و معرفی کرد .بر این اساس ،از میان  445نهاد ترویجی ثبتشده در ستاد نانو 150،نهاد بهعنوان نهادهای ترویجی فعال معرفی شدند.
جدول  .7آمار نهادهاي ترويجي
نهادهای غیر فعال

نهادهای فعال

نوع نهاد ترویجی

کل نهادهای ثبت
شده

گروه دانشجویی

114

تعداد

36

درصد

تعداد

درصد

شرکت آموزشی

51

19

37/2

32

62/8

آموزش و پرورش

263

86

32/7

177

67/3

سایر

17

9

52/9

7

41/1

مجموع

445

150

33/7

295

66/3

78

31/6

68/4

امتیاز هر نهاد بر اساس امتیاز کسبشده در دومین مسابقه دانشجویی نانو و سومین المپیاد دانشآموزی نانو به دست آمده است .نهادهایی که مجموع
امتیاز مســابقه و المپیاد آنها باالتر از  30بوده در تراز «الف» ،نهادهایی که مجموع امتیاز آنها بین  10تا  30بوده در تراز «ب» و نهادهایی که مجموع
امتیاز آنها کمتر از  10بوده است در تراز «ج» قرار گرفتهاند .دیگر نهادهایی که در این دو رویداد ترویجی فعالیتی نداشتهاند و یا امتیازی از آنها کسب
نکردهاند ،به عنوان نهادهای غیر فعال در سال  91در نظر گرفته شدهاند.
جدول  .8ترکیب نهادهای ترویجی در سال 91
نوع نهاد ترویجی

تراز فعالیت

تعداد

آموزش و پرورش

ب

21

گروه دانشجویی

شرکت آموزشی

سایر
مجموع

الف
ج

4

61

الف

1

ج

32

ب

3

الف

2

ج

14

ب

3

الف

1

ج

8

ب

0
150

بــه منظور ایجــاد رقابت و بهبود کمی و کیفــی فعالیتهای نهادهای ترویجی ،آییننامه ارزیابی نهادهای فعال در مســابقه دانشــجویی و المپیاد
دانشآموزی آماده و منتشــر شده است .با ایجاد زیرســاخت نرمافزاری الزم برای ارزیابی دیگر فعالیتهای نهادهای ترویجی ،آییننامه ارزیابی نهادها
ارتقا یافته است و در سال  ،92تالش خواهد شد شاخصهای کمی و کیفی بیشتری در این ارزیابیها مورد توجه قرار گیرند.
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 431هماندیشی نهادهای ترویجی

هماندیشی نهادهای ترویجی فناورینانو با هدف آشنایی اعضای نهادهای ترویجی با سیاستها و برنامههای ستاد فناورینانو ،ایجاد
تعامل و همافزایی بین این مراکز و انتقال تجربه و کسب ایدههای نو ،ساالنه سه بار برگزار میشود .مطابق روال سالهای گذشته و به
منظور تعامل با  با نهادهای ترویجی ،در سال  91نیز سه جلسه هماندیشی با نهادهای ترویجی به شرح مندرج در جدول  9برگزار شد.
جدول  .9جلسات همانديشي نهادهاي ترويجي در سال 91

عنوان جلسه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

دهمین هماندیشی

تیرماه 91

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

یازدهمین هماندیشی

آذر ماه 91

دانشگاه صنعتی شریف

دوازدهمین
هماندیشی

اسفند 91

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم دارویی

میزبان

شرکت کنندگان

مرکز نانو فناوری شهید چمران گروههای دانشجویی و شرکتهای آموزشی
انجمن نانوفناوری دانشگاه
صنعتی شریف

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم دارویی

گروههای دانشجویی و شرکتهای آموزشی
گروههای دانشجویی

در این جلســات ،پیشنهادها و نظرهای فراوان و متنوعی در زمینه توســعة فعالیتهای ترویجی و آموزشی نهادهای ترویجی مطرح
میشود و مورد بحث قرار میگیرد .مشارکت نهادها در راستای بهبود و ارتقای برنامهها و نیز گفتگو و همفکری در خصوص رویکردها
و دغدغههای کارگروه ترویج ،تأثیر بسزایی در همراهی و همکاری نهادهای ترویجی داشته است.
عالوه بر این جلســات ،اولین هماندیشــی نهادهای ترویجی حوزة پزشکی در اســفند ماه  91برگزار شد .در این جلسه ،نمایندگانی
از انجمن علوم و فناوریهای نوین پزشــکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشــگاه آزاد اسالمی واحد علوم دارویی ،دانشگاه شاهد و
دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی حضور داشتند .با توجه به رشد قابل مالحظه تعداد نهادهای ترویجی و تفاوت
فضای کاری گروههای دانشــجویی ،شرکتهای آموزشــی و مراکز آموزش و پرورش ،تالش میشود در سال  92جلسات هماندیشی
نهادها به صورت جداگانه برگزار شود.

 531آزمون توانمندي تدريس فناوري نانو

در ســال  ،91با هدف ارزيابي توانمنديهای علمي و مهارت داوطلبان در زمينه انتقال مفاهيم علوم و فناوري نانو ،دو آزمون توانمندي
تدريس فناوري نانو ،برگزار شد و در مجموع  28نفر موفق به دریافت گواهي توانمندي تدريس در سه سطح « الف» « ،ب» و « ج» شدند.
گفتنی اســت ســؤاالت این آزمون را تعدادی از استادان حوزه نانو انجام میدهند؛ اجرای آزمون نیز به مجموعهای خارج از ستاد نانو
سپرده شده است.

 20گزارش عملکرد اجرای سند راهبرد آینده در سال 1391

 631توليد نرمافزار «میلیاردیم»

نرمافزار آموزشــی «میلیاردیم» یک مجموعه جامع اســت کــه موضوعات مختلف
فناورینانو را به دانشــجویان و عالقمندان این فناوری آموزش میدهد .در این مجموعه
سعی شده است تا با همکاری متخصصان این حوزه و با رعایت اصول آموزشی ،اطالعاتی
جامع از موضوعــات مختلف فناورینانو گردآوری و در قالب محتواهای چندرســانهای
منتشر شود.
در ســال  ،۹۱شش عنوان از این مجموعه با عناوین «آموزش میکروسکوپ الکترونی
عبوری»« ،آموزش میکروســکوپ الکترونی روبشــی»« ،آموزش میکروسکوپ پروبی
روبشی»« ،آموزش کاربرد فناورینانو در پزشکی و دارورسانی»« ،آموزش نانوساختارهای
کربنی» و «آموزش نانوکامپوزیتهای پلیمری» منتشر شد.

 731حمایت از خرید کتابهای فناورینانو

از ابتدای خردادماه  ،89طرح حمایت از خرید کتابهای فناوری نانو با هدف تسهیل دسترسی عالقمندان به کتب فناورینانو آغاز شده است ،در این
طرح ،کارگزار اجرای طرح کتابها را با تخفیف 40درصد در اختیار عالقهمندان قرار ميدهد .درسال  ،91تعداد  12691جلد کتاب در  ۱۶نمایشگاه که
با کمک نهادهای ترویجی برگزار شــدند ،یا به صورت اینترنتی ،در اختیار عالقهمندان قرار گرفت و ســتاد نانو با اختصاص مبلغی در حدود 320میلیون
ریال ،از خرید  ۱۰۷عنوان کتاب مرتبط با فناورینانو حمایت کرد .میزان توزیع هر عنوان کتاب به طور متوســط  119نســخه بوده که این عدد نسبت
به سال گذشته دو برابر شده است.
همچنین ستاد نانو در سال  91کتابهای فناورینانو را با تخفیف 60درصدی در اختیار شرکتکنندگان دومین دورة توانمندسازي سرمايههاي انساني
فناوري نانو قرار داد.
ریال
323,940,000

ریال
144,330,000

91

90

15000
ریال
97,980,000
89

نمودار  .7مقايسه ميزان حمايت ستاد نانو از طرح
تخفيف40درصدي کتب تخصصي فناوري نانو از سال  89تا 91

12691
91

10000

7107

5685
90

89

5000
0

نمودار  .6مقايسه تعداد نسخههای کتاب حمایتشده در طرح 40درصدي
از سال  89تا 91
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مدیریت اطالعرسانی و فرهنگسازی عمومی برای توسعة فناورینانو

 12ماهنامۀ «فناورینانو»

ماهنامــۀ «فناورینانــو» با هدف فراهمســازی بســتر الزم برای
شکلگیری جریان توسعۀ فناورینانو در کشور و سوق دادن این جریان
در مسیر نیازهای ملی ،از آذرماه 80منتشر میشود .یکی از رویکردهای
ماهنامه در ســال ،91در کنار معرفی ســازندگان ایرانی تجهیزات مورد
اســتفاده در حوزۀ فناورینانو ،بررسي وضعيت اســتانها در زمينه این
فناوري بوده اســت .در این راســتا ،از تيرماه ســال  91در هر شماره از
مجله ،یکی از استانهاي کشــور از نظر ميزان مشارکت در المپيادها و
مسابقههاي علمي ،تعداد پژوهشگران و دانشگاهها ،شرکتهاي فعال و
صنايع استان و پتانسيلهاي موجود براي بکارگيري فناوري نانو بررسي
شــده اســت .در سال  91در مجموع  8استان مورد بررسي قرار گرفتند و این رویکرد در سال  92نيز ادامه خواهد شد .همچنين در سال
 92تولیدکنندگان ســایر محصوالت مبتنــی بر فناورینانو که تأييدية نانومقياس دريافت کرده و وارد بازار شــدهاند نیز به مرورمعرفی
خواهند شد.
در سال  ،91دوازده شماره از ماهنامه «فناورینانو» ،هر یک با شمارگان بین  6تا 11هزار نسخه ،چاپ و منتشرشد که هر ماه حدود
5هزار نسخه از این ماهنامه برای مشترکان ارسال و مابقی در همایشها و سمینارهای آموزشی توزیع شد.
در  12شماره ماهنامه «فناوري نانو» در سال  ،91مجموع ًا  54مقاله و گزارش و  450خبر داخلي و خارجي منتشر شده است .در حدود
44درصد از مقاالت منتشــر شده در ماهنامه به مقاالت ارسالی پژوهشگران و 66درصد به مقاالت حوزههاي مديريتي اختصاص داشته
است .در هر شماره از مجله سعي شده است مقاالت از زمينههاي مختلفي مانند مباحث مديريتي ،کاربردهاي فناوري نانو در حوزههاي
مختلف صنعت و گزارشهاي آماري پيشرفت صنايع و کشورها در زمينههاي مختلف انتخاب شود.
مقاله

خبر
459

450

91

54

431

60
90

69
89

نمودار  .8مقايسه تعداد اخبار و مقاالت منتشر شده در مجله فناوري نانو در سالهاي  90 ،89و 91

در تهيه محتواي ماهنامه فناوري نانو چندين تيم با ستاد نانو همکاري ميکنند؛ در بخش اخبار رويدادي ،مديريتي و پژوهشي ايران
و جهان ،چهار تيم جداگانه فعاليت ميکنند .در بخش مقاالت ترجمهاي ،تيمي از متخصصان حوزههاي مختلف مديريتي و پژوهشــي
بهعنوان مترجم با ماهنامه همکاري ميکنند .در بخش مقاالت تأليفي نیز متخصصان و دانشجويان رشتههاي مختلف مرتبط با فناوري
نانو در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي ،مقاالت مروري خود را در زمينة فناوري نانو براي مجله ارسال ميکنند که پس از
داوري و تأييد مقاالت توســط تيم داوري ،در نوبت انتشــار ماهنامه قرار ميگيرند .در سال  ،91پژوهشگران  64مقاله را براي انتشار به
مجله ارسال کردند که از بین آنها 41 ،مقاله مورد تأييد داوران ماهنامه قرار گرفته است.
ماهنامۀ «فناورینانو» همزمان با انتشار نسخة کاغذی ،بهصورت الکترونیک و با دسترسی آزاد ،در وبگاه ستاد نیز منتشر میشود.

 22گزارش عملکرد اجرای سند راهبرد آینده در سال 1391

 22اخبار ،مقاالت و ارائهها

بخش اخبار وبگاه ستاد ویژۀ توسعۀ فناورینانو به صورت روزانه چند خبر از آخرین دستاوردهای علمی و رویدادهای مدیریتی فناورینانو در جهان را
منتشر میکند .این اخبار را گروهی از متخصصان فناورینانو از منابع خبری مختلف دریافت ،تحلیل ،گزینش و ترجمه میکنند .در اخبار پژوهشی ایران
نیز گروهی از کارشناسان ،گزارش مختصری از برخی از مقاالت  ISIمورد تأیید ستاد را بهصورت خبر تنظیم و منتشر میکنند.
در ســال ،91در مجموع  1421خبر در وبگاه ســتاد نانو منتشر شــده که از میان آنها 419 ،خبر (29درصد) مربوط به ایران و  1002خبر (71درصد) نیز
مربوط به سایر نقاط جهان بوده است .بدین ترتیب ،کل خبرهای منتشرشده در وبگاه ستاد ،از ابتدا تا زمان تنظیم این گزارش ،به  11923عدد رسیده است.
اخبار وبگاه در هفت موضوع کلی کاربردها ( 778خبر) ،نانوساختارها ( 652خبر) ،مدیریت ( 399خبر) ساخت و محاسبه ( 345خبر) ،رویدادها (290
خبر) ،معرفی ( 116خبر) و ســتاد ( 61خبر) دســتهبندی میشوند .ازآنجا که هر خبر ممکن است در چند موضوع قرار گیرد ،مجموع تعداد خبرهای همه
موضوعات ،بیشتر از کل اخبار منتشر شده در سال  91است.
اخبار و رویدادهای خارجی
1296

54

اخبار و رویدادهای داخلی
1001

457

91

418
90

نمودار  .9مقايسه تعداد اخبار منتشرشده در سايت ستاد نانو در سالهاي  90و 91

مقاالت

در سال  91تعداد  111مقاله ،گزارش و مصاحبه در چهار موضوع کاربردها ( 51مقاله) ،مدیریت ( 39مقاله) ،تجهیزات و مدلسازی ( 11مقاله) و آموزش
و مبانی ( 10مقاله) در بخش مقاالت سایت ستاد منتشر شد و تعداد کل مقاالت و گزارشهای سایت به  1081عنوان رسید.
ارائهها

در ســايت جديد ستاد ،ارائهها و ســخنرانیهای مرتبط با فناورینانو در قالب یک بخش جداگانه روي وبگاه در دسترس عالقهمندان قرار داده شده
اســت .تا پايان ســال  91تعداد  114ارائه در حوزههاي آموزش و مباني ( 49ارائه) ،کاربردها ( 32ارائه) ،مديريت نانو ( 50ارائه) و تجهيزات و مدلسازي
( 10ارائه) بر روي سايت قرار گرفته است.

 32گالري چندرسانهای

نســخه جدید گالری چندرسانهای پایگاه اینترنتی ستاد نانو با هدف انتشار تصاویر،
 صوتی مرتبط با موضوعات و رویدادهای فناورینانو در نیمه دوم
فیلمهــا و فایلهای
ِ
سال  ۱۳۹۱در اختیار کاربران سایت قرار گرفت .امکان بارگذاری و پخش عکس ،فیلم و
صوت ،سهولت در بارگذاری فایلها ،بهبود رابط کاربری و بهبود روند مدیریت رویدادها
از جمله تغییراتی اســت که در نسخة جدید گالری ایجاد شــده است .در سال ۱۳۹۱
بیش از  ۱۹۰۰فایل چندرسانهای از طریق این پایگاه اینترنتی در دسترس عالقمندان
فناورینانو قرار گرفت .افزایش تعامل با کاربران ،انتشار بهموقع مستندات چندرسانهای
رویدادها و انتشار مستندات آموزشی از مهمترین برنامههای بعدی این پایگاه است.
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 42فناورینانو در رسانهها

یکــی از رویکردهای ثابت در ترویج فناورینانو ،همکاری ســتاد با رســانههای عمومی در تأمین محتــوای علمی و صحیح برای
رسانههاســت .این رویکرد در سال  91نیز دنبال شده
است؛ در این سال  ،صدا و سيماي جمهوري اسالمي
ايــران بیش از  5083دقیقه برنامۀ تلویزیونی و 2086
دقیقه برنامۀ رادیویی را به اطالعرســانی رویدادهای
فناورینانو و معرفی توانمندیهای کشور در ارتباط با
فناورینانو اختصاص داد .همچنين بخشهای فارسی
و انگليســي خبرگزاریهای رسمی کشــور در حدود
 2379خبــر و روزنامهها نیز در حدود  426خبر مرتبط
با فناورینانو منتشر کردند.
بر اساس این آمار« ،شــبکة خبر» با پخش 2075
دقيقه برنامه و خبر و «شــبکه چهار» با پخش 1316
تلويزيوني
دقيقه برنامــه و خبر در صدر شــبکههاي
ِ
مروج فناورینانو در ســال  91قرار گرفتند .در میان
شــبکههای رادیویی نیز دو شــبکه «رادیو ايران» با
 688دقيقــه برنامه و «رادیو جــوان» با  504دقيقه
راديويي مروج
برنامــه ،جلوتر از ســایر شــبکههاي
ِ
فناوري نانو در سال 91قرار داشتند.
در بين رسانههاي نوشتاري و خبرگزاریها نيز ،روزنامه
«ايران» با  186خبر و «باشــگاه خبرنــگاران جوان» با
 342خبر ،به ترتيب در صدر روزنامهها و خبرگزاريهاي
مــروج فناوري نانو قرار گرفتند  .تفکیک موضوعی اخبار
فناورینانــو در صدا و ســیما در نمودارهــای  11و 12
آمده اســت .این اطالعات نشان میدهد که محتواهای
منتشرشده در صداوســیما بر رویدادهای داخلی ،مباحث

5083

دستاورد داخلی  3٪رویداد خارجی 0٪
دستاورد داخلی 9٪

آموزشی
36٪

رویداد داخلی
52٪

نمودار .11توزیع موضوعی اخبارمنتشرشده در شبکههای سیما
در سال 91
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سال91

4700

سال 90

3000
2086

تلویزیون

2379
1762

رادیو

295

خبرگزاری

426
روزنامه

نمودار .10مقايسه اخبار منتشرشده در رسانهها در سالهاي  90و 91

دستاورد خارجی  2٪رویداد خارجی 1٪
آموزشی 6٪
دستاورد داخلی
12٪

رویداد داخلی
52٪

نمودار  .12توزیع موضوعی اخبارمنتشر شده در شبکههای صدا
در سال 91

آموزشی و دستاوردهای داخلی متمرکز بوده است.
از برنامههای شاخص صدا و سیما در زمینة فناورینانو ،ميتوان به اخبار علمي و فرهنگي شبکة چهار سیما« ،مجموعة نانو» از شبکة خبر و برنامة
«طلوع» شبکه چهار سیما اشاره کرد.

 142پخش مجموعه «نانو» از شبکه خبر

در سال  ،1391گروه علمی ،فرهنگی و هنری شبکة خبر اقدام به تهیه و پخش برنامهای در  16قسمت به نام «نانوفناوری» کرد که به بحث پیرامون
دستاوردهای ایران در فناورینانو در چندین حوزه ،بهویژه حوزههای صنعتی پرداخت؛ از جمله:
              نانو در پزشکی؛
تصویربرداری از نانو ذرات؛
نانو در سلولهای خورشیدی؛
نانو در درمان سرطان؛
نانو در صنعت تصفیه و بستهبندی موادغذایی؛
نانو در صنعت برق؛
نانو در صنعت الستیکسازی؛
نانو در صنعت رنگ و رنگآمیزی؛
              نانوذرات نقره؛
نانو در میوهجات؛
نانوکامپوزیتهای پلیمری؛
نانوسیال؛
نانو و محیط زیست؛
نانو و قرص برقگیر؛
نانومیلههای طال.
نانو و نساجی؛

 242برنامه «طلوع» شبکه چهار سیما

برنامه «طلوع» درسال  1391در  9قسمت از برنامه خود ،زمانی بیش از  150دقیقه را به موضوع فناورینانو اختصاص داد
و به بررســی وضعیت فناورینانو در ایران و تجاریســازی محصوالت نانوفناوری توسط شرکتهای دانشبنیان و همچنین
معرفی کاربردهای فناورینانو در حوزه های صنعتی از جمله صنایع پزشــکی ،بهداشــت و داروسازی ،کشاورزی و بستهبندی،
حمل و نقل و خودرو و ساختمان پرداخت.

 342مجلۀ نانو در پیامنمای شبکۀ دو سیما

از ابتــدای مــرداد ماه  ،88مجلــهای با عنــوان «فناورینانو» در
پیامنمای شــبکۀ دو سیما منتشر میشود .مطالب این مجموعه عمدت ًا
به آشــنایی با کاربردها و محصوالت ،معرفي دســتاوردهاي داخلي و
رويدادهاي عمومي فناورینانو اختصاص دارد و با نگارشــی عمومی
و قابل فهم برای مخاطبان غیرمتخصص تنظیم میشــود .مســابقۀ 
پیامکی فناورینانو بخشی از این مجله است که در آن ،در هر هفته به
قید قرعه به  3نفر از برندگان آن ،جوایزی از ســوی ستاد ویژۀ توسعۀ 
فناورینانو داده میشود .در سال  50 ،91شماره از مجلۀ پیامنمای نانو
منتشر شد و هر هفته بیش از  ۱۷۰۰نفر در مسابقات آن شرکت کردند.

 5 2مستندسازی برنامههای ستاد نانو

بهمنظور ایجاد امکان انتشــار مجدد محتواهای ارایهشــده در برنامههای مختلف برگزارشده بهوسیلة ســتاد نانو ،مستندسازی و تصویربرداری از این
برنامهها در دستورکار کارگروه ترویج ستاد توسعه فناورینانو قراردارد .ازجمله این برنامهها میتوان به پنجمین جشنواره و نمایشگاه فناورینانو ،دومین
دوره توانمندسازی سرمایههای انسانی و سومین المپیاد دانشآموزی نانو اشاره کرد.
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اطالعرسانی قابلیتهای فناورینانو به صنعت و فرهنگسازی استفاده
از محصوالت نانو با تمرکز بر توانمندیهای داخلی (ترویج صنعتی)

 13حمایت از نشریات صنعتی

برنامة حمایت از نشریات صنعتی با هدف آشناسازي جامعه صنعتي کشور با حوزههای مختلف کاربرد فناوري نانو ،از دیماه  86آغاز
ش��ده است .در این طرح ،مبلغی به عنوان حمایت تشویقی به نشریاتی که اقدام به انتشار مطالب مرتبط با فناورینانو میکنند پرداخت
میشــود .ســقف مبلغ حمایت از هر نشریه در هر شماره ،سه میلیون ریال اســت که متناسب با کیفیت مطالب (بر اساس شاخصهای
علمی بودن ،ویژگیهای ادبی و بهروز بودن مطلب ،حداکثر  400هزار ریال برای هر صفحه) پرداخت میشود.
در سال  91تعداد  33نشریه از این حمایت استفاده کردهاند که اطالعات آنها در جدول  10آمده است.
جدول  .10نشریات صنعتی مورد حمایت در سال 91
تعداد نشریه
منفرد

33

تعداد شماره

255

تعداد مطالب
منتشرشده

986

تعداد صفحه

مبلغ حمایت (ريال)

3190

654,390,000

متوسط پرداختی به
هر شماره (ريال)

2,560,000

جدول  .11روند پرداخت حمایتها در طول سالهای مختلف برنامه
سال

نشریه منفرد

تعداد شماره

1386

6

26

97

13

1388

21

12

تعداد مطالب
حمایتشده

40

190

272

279

990

864

369

1303
1376

4,163

986

3,190

1387

1389
1390
1391

35

255

33

نشریه منحصر به فرد
4312

تعداد شماره

تعداد صفحه

حمایت پرداختشده
(ريال)

101,316,000

2,100,000

41

3,233

862,000,000

4,312

799,910,000

1,012,614,000
654,390,000

تعداد صفحه

4163

3190

369
279
255
40
35
33
سال  1391سال  1390سال 1389

3233

864
190
97
21
26
سال  1388سال  1387سال 1386
6 12 41
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 23انتشار ویرایش دوم مجموعه نرمافزار «نانو و صنعت»

ويرايش دوم مجموعه نرمافزار «نانو و صنعت» همزمان با پنجمين جشــنواره
فناورینانو ارائه شد؛ ویرایش نخســت این مجموعه ،در سال  90و به بهمنظور
آشنایی با کاربردهای فناورینانو در صنایع و فراهم آوردن دسترسی متخصصان
به اطالعــات کاربردی در خصوص صنايع مختلف مرتبط بــا فناورینانو تولید
شــده بود ،در این مجموعه که از شــش لوح فشرده تشــکیل شده ،کاربردهای
فناورینانو در صنایع نفت ،خودرو ،نســاجی ،ســاختمان ،پزشکی و داروسازی،
کشاورزی و بســتهبندی ،تصفیۀ آب و محیط زیست و نیز تجهیزات فناورینانو
در قالب فیلم و مصاحبه با صاحبان صنایع معرفی شــده اســت .عالوه بر این،
هر لوح فشــرده حاوی مقاالتی مرتبط با حوزههای مذکور اســت .از هر یک از
نرمافزارهای ويرايش دوم این مجموعه تا کنون  1000نســخه منتشر شده و در
اختیار عالقهمندان قرارگرفته است.

 33انتشار ویرایش دوم «نرمافزار چندرسانهای فناورینانو در ایران»

ویرایش دوم این نرمافزار با شــمارگان  1000نســخه در زمستان  91منتشــر شد .در اين ویرایش
جديدترين اطالعات دربارۀ دستاوردها ،ســازمانهای فعال و رویدادهای مرتبط با فناورینانو گنجانده
شده است .از جملۀ این اطالعات میتوان به این موارد اشاره کرد:
اطالعات شرکتهای صنعتی فعال در زمینۀ فناورینانو در قالب  10صنعت؛
اطالعات مراکز ارائهکننده خدمات تخصصی در زمینۀ تجاریسازی؛
گزارش تصویری از وضعیت فناورینانو در ایران؛
گزارش جامع ششمين جشنوارۀ برترینهای فناورینانو؛
اطالعات مراکز علمی فعال در زمینۀ فناورینانو.

 43مستندسازی  4شرکت تولیدی فعال در فناورینانو

در ســال  91از روند تولید محصوالت  4شــرکت و مجموعة فعال در عرصه فناورینانو که در مهرماه همین ســال به دست ریاست محترم جمهور
رونمایی شدند ،تصویربرداری بهعملآمد .این شرکتها عبارتند از:
شــرکت دانش بنیان فناوران نانومقیاس و
شــرکت تولیدی صنعتی بهــران فیلتر ،تولید
صنعتی فیلترهــای نیروگاهــی ارتقایافته با
فناوری نانوالیاف؛
مجتمع تولیدی صنعتی فدک ،تولید صنعتی
پودر نانوسیلیس با کاربرد در صنایع ساختمان،
الستیک و رنگ؛
مجموعــه تولیــدی تهــران تــک نخ و
تهران زرنــخ ،تولید صنعتی نخ های پلیآمید
ضدباکتری؛
دانشــگاه نوشــیروانی بابل ،پایلوت تولید
غشای نانوفیلتراسیون برای بهکارگیری در تصفیه آب.
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برگزاریجشنوارۀفناورینانووکمکبهحضورشرکتهادرنمایشگاههای
اختصاصی و تخصصی فناورینانو

 14برگزاری جشنوارۀ فناورینانو

هر چند تالش برای ترویج فناورینانو در ســطح عموم مردم ،دانشآموزان ،متخصصان و فناوران ،الزم و ضروری به نظر میرســد،
اما در این مســیر ،جایگاه تکتک بازیگران عرصه این فناوری در کشور ،از دانشگاهها و مراکز علمی گرفته تا شرکتها و سازمانهای
تجاری نیز باید مشــخص شــود .ستاد فناورینانو هر ساله با هدف شناخت پتانســیلهای تحقیقاتی و صنعتی ،زمینهسازی برای ورود
فناوریهای توســعهیافته نانو به صنایع موجود ،ارتقای دانش عمومی در حوزة فناورینانو و تقویت همکاری بین صنعت و شرکتهای
این حوزه ،نمایشگاه فناورینانو را برگزار میکند که پنجمین دوره آن مهرماه  1391برگزار شد.
ستاد توسعه فناورینانو در چهار سال گذشته ،چهار جشنواره و نمایشگاه  فناورینانو را به منظور کمک به توسعه این فناوری برگزار
صعودی توســعه فناورینانو در ایران آشنا میکنند.
کرده اســت .جشــنوارههای فناورینانو ،بازدیدکنندگان داخلی و خارجی را با روند
ِ
چهارمین جشنواره فناورینانو نیز ،مهرماه  1391در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد و بیش از 20هزار نفر از آن
بازدید کردند .با توجه به اهداف نمایشــگاه ،تالش شد تا فضای نمایشگاه به فضایی صنعتی تبدیل شود و در همین راستا ،شرکتهای
نانو محصوالت خود را به صورت انبوه در نمایشگاه عرضه کردند تا صنعتگران را ترغیب به بکارگیری این محصوالت و انعقاد قرارداد
کنند .در این نمایشگاه نسبت به نمایشگاههای دیگر ،محصوالت نانو برای مخاطبان و میهمانان بسیار ملموستر بود.
پنجمین جشنواره فناورینانو از شش بخش نمایشگاه ،آموزش عمومی ،دستاوردهای علمی دانشجویی ،کارگاههای تخصصی ،فروم
فناورینانو و مراسم معرفی برترینهای فناورینانو تشکیل شده بود .شرکتها و غرفههای مستقر در بخش نمایشگاه ،با توجه به حوزة
فعالیت یا حوزة کاربرد محصوالتشان ،تفکیک شده و به ارائه دستاوردهای خود پرداختند.
پنجمین جشنواره و نمایشگاه فناورینانو صبح پنجشنبه  13مهرماه ،با حضور دکتر نسرین سلطانخواه ،معاون علمی و فناوری رئیس
جمهور ،دکتر مهدی غضنفری ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت و دکتر ســعید ســرکار دبیر ستاد توسعه فناورینانو ،در محل سالن خلیج
فارس نمایشگاه بینالمللی تهران ،افتتاح شد.
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بیش از  3/5درصد تولید علم نانو در دنیا توسط ایران صورت گرفته است

دکتر سرکار ضمن بیان گزارشی از روند توسعه فناورینانو در کشور ،با اشاره به قرارگیری ایران در
بین  10کشور برتر دنیا در تولید علم نانو گفت« :ما نمیتوانیم در حوزه علم و فناورینانو بدون یک
اسکلت قوی به توسعه این علم بپردازیم و تا تسلط بر یک فناوری پیدا نکنیم نمیتوانیم وارد عرصه
نوآوری شویم .نتیجه همین فعالیتهاست که توسعه فناوری شکل گرفته است».
دکتر ســعید سرکار ،برپایی نمایشــگاهی از محصوالت دانشبنیان ،فروم بینالمللی فناورینانو و
رونمایی از دســتاوردهای فناورینانو را از برنامههای ویژه این جشنواره عنوان کرد و گفت « :امسال
نیز شاهد حضور  83شرکت از میان  239شرکت تولیدی در حوزه نانو 19 ،دانشگاه و پژوهشگاه13 ،
شرکت خارجی از کشورهای کره ،ژاپن و روسیه 11 ،آزمایشگاه و  24انجمن علمی و نشریه هستیم .همچنین سعی کردیم با نمایش خودروی مبنی بر
فناورینانو و خانه نانویی ،تأثیر پیشرفت صنعت در زندگی و اقتصاد کشور را به نمایش بگذاریم».
اکنون زمان توجه به صادارت محصوالت نانو است

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با حضور در مراســم افتتاحیه پنجمین جشنواره و نمایشگاه
فناورینانو ،ضمن رو به رشــد خواندن توسعه علم و فناوری در کشور ،توجه به امر تولید و صادرات
محصوالت مبتنی بر فناوری بهخصوص فناورینانو را مهم دانست.
دکتر نسرین سلطانخواه نگاهی جامع به توسعه علم و فناوری را الزمه تحقق دستیابی به نوآوری دانست
و گفت« :طی سالهای اخیر بازیگران جدیدی در عرصه علم و فناوری حضور پیدا کردند ،همانند ستادهای
فناوری ،شرکتهای دانشبنیان و طرحهای فناوری ،که اینها در کنار تمام بخشهای اقتصادی ،تولیدی و
صنعتی قرار میگیرند و باید همگی در مسیر شکوفایی تولید دانشبنیان ایفای نقش کنند».
وی در پایان با اعالم اینکه باید تولید و صادرات محصوالت مبتنی بر فناوری بهخصوص فناورینانو مورد توجه قرارگیرد بیان کرد« :اگر از محصوالت
مبتنی بر فناورینانو حمایت شود و همچنین از ورود مواد اولیه خامی که به تولید داخلی این محصوالت ضربه میزند جلوگیری شود فضا برای رشد و
توسعه این شرکتها به داخل فراهم میشود».
درآمدزایی باید در اولویت تحقیقات علمی قرار گیرد

وزیر صنعت ،معدن و تجارت نیز در مراســم افتتاحیه پنجمین جشنواره و نمایشگاه فناورینانو بر
درآمدزایی تحقیقات انجامشده در زمینه فناورینانو تاکید کرد .به گفته وی معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری در این زمینه خوب و متفاوت عمل کرده و به جریانی از دانش و محصول و تجاری
سازی فکر میکند و کل فرآیند را در نظر دارد.
دکتر غضنفری گفت« :این امر به عنوان یک نیاز شناخته شده است و معاونت علمی نیز تالش میکند که
حلقههای بعدی را نیز مثل حلقههای نخستین به کار گیرد و الزم است کل این فرایند سودآور باشد و کشور
هم اکنون به این احتیاج دارد که تحقیقات انجامشده در زمینه فناورینانو منجر به درآمدزایی شود».
دکتر مهدی غضنفری با اشــاره به حجم ســرمایهگذاری کشورهای پیشرفته صنعتی در زمینه فناورینانو گفت« :حجم سرمایهگذاری ایران در زمینه
فناورینانو قابل مقایسه با سرمایهگذاری جهانی نیست ،اما خروجی کار و حجم تحقیقات ما در کنار کشورهای مطرح بسیار قابل توجه است».
وزیر صنعت و معدن فناورینانو را دارای ارزشافزوده فراوانی دانســت و با اشــاره به پیشبینی جهانی بازار فناورینانو گفت«:ایجاد درآمدی معادل
ده برابر فناوریهای روز ،ایجاد ارزش افزوده باال و ارز آوری از طریق صادرات و ایجاد توان باال در اشــتغالزایی ،از پتانســیلهای این فناوری است و
پیشبینی میشود تا سال  2015بازاری در حدود هزارمیلیارد دالر برای این فناوری وجود داشته باشد».
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 114بخش های جشنواره

بخشهای نمایشگاهی پنجمین جشنواره و نمایشگاه فناورینانو به قرار زیر است:
نهادهای ترویجی

شامل باشگاه دانشآموزی ،فروشگاه کتاب تخصصی ،انجمنهای دانشگاهی و شرکتهای آموزشی؛ تارنمای فناورینانو ،رسانه نانو

فروشگاه کتاب

در روزهای برگزاری پنجمین جشنواره و نمایشگاه فناورینانو ،محصوالت علمی و آموزشی حوزه نانو با  40درصد تخفیف عرضه شد.
گفتنی است در غرفه فروشگاه کتاب پنجمین جشنواره و نمایشگاه فناورینانو که در طبقه اول مستقر شده بود ،بیش از  100عنوان
کتاب عمومی و تخصصی حوزه فناورینانو ارائه شــد .در ایام پنجمین جشــنواره و نمایشــگاه فناورینانو در حدود 3هزار نسخه کتاب
عمومی و تخصصی فناورینانو در اختیار متقاضیان قرار گرفت.
رسانه نانو

در پنجمین جشنواره و نمایشگاه فناورینانو فعالیتهای چندرسانهای ستاد نانو برای آموزش عمومی این فناوری در غرفهای با عنوان «رسانه
نانو» ارائه شد .ماهنامه فناورینانو ،پیامنمای فناورینانو و پایگاه اینترنتی ستاد نانو ،مواردی هستند که در این غرفه معرفی شدند.
ارائه آرشیو ساالنه سالهای  89 ،90و  87و فرم اشتراک ماهنامه فناورینانو به مراجعهکنندگان از دیگر فعالیتهای انجام شده در این غرفه بود.
تاریخنمای فناورینانو

در این بخش سیر رویدادهای مهم در روند رشد فناورینانو
در ایران در قالب اســتند به نمایش درآمــد .بازدیدکنندگان از
این بخش با تحــوالت فناورینانو در ایران ،از جرقههای اولیه
شکلگیری ستاد نانو تا کسب رتبه  9در سطح جهان ،در یک
نگاه آشنا شدند.
همچنین 50،رویداد تأثیرگذار در روند رشد فناورینانو در ایران
با ترتیب زمان در این بخش معرفی شده بود.
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باشگاه دانشآموزی نانو
باشــگاه دانشآموزی نانو با چهار بخش اصلی در جشنواره پنجم
حضور یافت« .پروژههای دانشآموزی»« ،آزمایشهای ساده نانو»،
«انتشــارات نانو» و «معرفی فعالیتهای باشگاه» بخشهای اصلی
فعالیتهای باشگاه را تشکیل میداد.
پروژههای دانشآموزی فناورینانو در ایام جشــنواره امســال در
فضای دورتادور غرفه باشگاه ،از سوی دانشآموزان ارائه شد .از میان
 97پروژه راهیافته به جشــنواره 25 ،پروژه به صورت شــفاهی ارائه
شدند و بقیه پروژهها در قالب کتابچه در معرض دید بازدیدکنندگان
قرار گرفت .طرحهای برگزیده از  16استان خراسان رضوی ،خراسان
شمالی ،خوزستان ،تهران ،اصفهان ،البرز ،همدان ،آذربایجان غربی،
آذربایجان شرقی ،چهارمحال و بختیاری ،فارس ،کرمان ،کرمانشاه،
گلستان ،لرستان و مازندران به پنجمین جشنواره نانو راه پیدا کرده بودند .از پروژههای برتر نیز پس از داوری ،در پایان نمایشگاه تقدیر شد.
در زمان برگزاری پنجمین جشنواره و نمایشگاه فناورینانو بیش از  3200دانشآموز ،ازبخشهای مختلف باشگاه دانشآموزی نانو دیدنکردند.
مراکزعلمی (آزمایشگاه ،دانشگاه و پژوهشگاه ،پارک و مرکز رشد)

دانشگاه و پژوهشگاه

در پنجمین جشــنواره و نمایشــگاه فناورینانو ،دســتاوردهای
تحقیقاتی و صنعتی دانشگاهها و پژوهشگاهها در  20غرفه ارائه شد.
ارائه دســتاوردهای تحقیقاتی در بخش مراکز علمی-تحقیقاتی این
دوره از جشنواره در راســتای رفع نیازهای صنعت ،سهم عمده این
دستاوردها را تشکیل میداد .ضمن اینکه برخی از این مراکز توانسته
بودند دســتاوردهای خود را به فاز صنعتی نیز وارد کنند .از این جمله
میتوان به پژوهشکده فناورینانو دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل
اشاره داشت که فیلترهای تولیدی آن در ردیف هفت محصول جدید
فناورینانو رونمایی شد.
از پروژههای تحقیقاتی انجامشــده در زمینه فناورینانو در مراکز
علمی و تحقیقاتی که در جشــنواره امسال ارائه شد میتوان به این
موارد اشاره کرد:
تولید غشــاهای اولترافیلتراسیون و نانوفیلتراسیون مورد استفاده در صنعت تصفیه؛ پژوهشکده فناورینانو دانشگاه صنعتی نوشیروانی
بابل؛
تولید مواد سرامیکی پوششدادهشده با نانو کربن؛ مرکز تحقیقات نانو دانشگاه علم و صنعت؛
شبیهسازی بدنه هواپیمای  RQ-170با نانولولههای کربنی؛ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی؛
ساخت شیشههای هوشمند حساس به جریان برق با استفاده از   ITOو کریستال مایع؛ گروه نانو الکترونیک جهاد دانشگاهی خواجه
نصیر؛
تولید الیههای نازک ضدسایش و خوردگی مورد استفاده در پیل سوختی ،پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ؛
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ساخت نمونه صنعتی دستگاه ترمال لنز میکروسکوپیک و دستگاه نوری و طیفسنجی؛ پژوهشگاه شیمی و مهندسی
شیمی ایران.
پارکها و مراکز رشد

در بخش پارکها و مراکز رشــد نمایشــگاه امسال ،ضمن معرفی شرکتهای فناور و دانشبنیان مستقر در این مراکز ،خدماتی که از
ســوی پارکها به این شرکتها ارائه میشــود نیز به نمایش گذاشته شد .این خدمات شامل دورهها و کارگاههای آموزشی برگزارشده،
فضاهای آزمایشگاهی و اداری تخصیصدادهشده و حمایتهای مالی و سایر تسهیالت قابل ارائه به این شرکتها بود تا یک واحد فناور
را از حالت نوپا به بالغ و رشــدیافته تبدیل کند .همچنین برخی از شــرکتهای مستقر در پارکها و مراکز رشد دستاوردهای خود را از
قبیل محصوالت و تجهیزات در بخش صنعت به نمایش گذاشتند .در این دوره از جشنواره فناورینانو 10 ،مرکز رشد در بخش پارکها
و مراکز رشــد حضور داشتند .این تعداد از این میان  23مرکز دارای واحدهای فناوری فعال در زمینه فناورینانو شناسایی شده هستند.
در مجموع در این  23مرکز رشد 90 ،شرکت که فعالیتهای آنها در زمینه فناورینانو است ،مستقر هستند که از بین آنها ،محصوالت
 38شرکت موفق به دریافت تأییدیه مقیاس نانو شده است.
آزمایشگاهها

در بخش آزمایشگاه نیز از میان  56مرکز عضو شبکه 11 ،مرکز حضور یافتند.

شرکتهای صنعتی

شــرکتهای صنعتی در  10بخش ()Pavilion
شــامل ســازندگان تجهیزات ،خودرو ،آب و محیط
زیست ،بهداشت و سالمت ،ساختمان ،کشاورزی و
بستهبندی ،نانومواد ،شرکتهای خدماتی ،نساجی و
بخش بینالملل در نمایشگاه حاضر شدند.
در این بخش ،بیش از  80شرکت حضور داشتند
و به ارائه دســتاوردهای خــود پرداختند .با توجه به
سیاست ستاد نانو مبنی بر حضور شرکتهای دارای
تأییدیة مقیاس در نمایشــگاه نانو ،دبیرخانه اجرایی
نمایشگاه ســاالنه معیارهای ســختتری را برای
حضور شــرکتها در نمایشــگاه در نظر میگیرد تا
شــرکتها ضمن تشــکیل پرونده نسبت به دریافت تأییدیه مقیاس محصوالت خود اقدام کنند .لذا هر ساله شاهد حضور تعداد بیشتری
از شــرکتهای دارای تأییدیه مقیاس در نمایشــگاه هســتیم؛ به طوری که در بخشهای مختلف از جمله نساجی ،سالمت و بهداشت
تمامی محصوالت عرضهشده دارای تأییدیه نانومقیاس بودند .در نمایشگاه امسال ،خودرو و خانه نانویی همچون سال های گذشته اما
با کاربردهای نانوی بیشتر نیز در معرض دید عالقهمندان قرار گرفت.
بخش بینالملل

در بخش بینالملل پنجمین جشنواره و نمایشگاه فناورینانو 2 ،شرکت از ژاپن 6 ،شرکت از روسیه و  8شرکت از کرهجنوبی به ارائه
فعالیتها و دستاوردهای خود در زمینه این فناوری پرداختند.
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 214کارگاههای آموزشی

در حاشیه برگزاری نمایشگاه 20 ،کارگاه با موضوعات مختلف در حوزه نانو برگزار شد.
موضوع کارگاه

سخنران

موضوع کارگاه

سخنران

سنتز و کاربرد نانوهیبریدهای آلی -معدنی تابشپز

دکتر نجفی

کاربرد فناورینانو در صنعت نساجی

مهندس رضازاده

روش های مقرون به صرفه نانومواد

دکتر اعرابی

تهیه و کاربرد نانورنگدانهها

دکتر قراگوزلو

خطرات نانومواد برای سالمت انسان و محیط زیست

دکتر رسولی

نبوغ عملی برای ورود به دنیای نانو

دکتر انصاری

فرموالسیون و تهیه تونرهای لیزرجت آنتیباکتریال با
استفاده از نانوذرات نقره

دکتر عطایی فرد

تهیه و کاربرد الیههای نازک

دکتر خمسه

نقش و جایگاه نانوفناوری در صنعت پوششی

دکتر رنجبر

کاربرد فناورینانو در مدیریت آلودگیهای زیستمحیطی

دکتر علیا

پوششهای نانوکامپوزیتی مقاوم در برابر خوردگی

دکتر امینی

تهیه و کاربرد نانوکلوئیدها

دکتر قاسمی

کاربرد استاندارد ریچ در تهیه محصوالت نانوساختاری

دکتر بنی اردالن

نانومواد نورتاب ،اصول ،سنتز و کاربرد

دکتر قهاری

دکتر رستمی

کاربرد فناورینانو در چاپ

دکتر سلیمانی

روشهای مختلف اصالح سطحی نانوذرات و روشهای
کمی کردن آن

تصفیه پسابهای صنعتی با استفاده از نانوکاتالیستها

دکتر محمودی

روشهای شناسایی نانومواد

مهندس جبلی

کاربرد امواج فراصوت در نانوفناوری

دکتر شیرکوند

ساخت و کاربرد نانوحسگرها

دکتر روحانی
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مراســم رونمایی از  7محصول جدید فناورینانو ،بعد از ظهر شــنبه 15
مهرماه ،با حضور رئیس جمهور و در محل نهاد ریاستجمهوری برگزار شد.
در این مراســم که دکتر سلطانخواه ،معاون علمی و فناوری رییس جمهور،
دکتر خیامنکویی ،معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری و دکتر ســرکار ،دبیر ستاد توســعه فناورینانو ،حضور داشتند ،از
هفت دستاورد که شامل ســه تجهیزات آزمایشگاهی و  4طرح صنعتی در
حوزه فناورینانو است ،در محل نهاد ریاست جمهوری رونمایی شد.
دکتر ســرکار در ابتدای این مراســم ،گزارش مختصری از فعالیتهای
صورت گرفته در زمینه نانو در کشــور ارائه داد .وی یادآور شد که در زمینه
توســعه علمی فناوری نانو  در بین  10کشور برتر دنیا هستیم .کشورهای
معتبر جهان ایران را به رسمیت شناختهاند .مث ً
ال کره جنوبی و ژاپن در سه هفته گذشته  2همایش و سمینار در ایران برگزار کردند.
دکتر رضا اسدیفر ،مدیر ستاد صنعت و بازار ستاد فناورینانو ،در ادامه ،توضیحات مختصری در مورد  7دستاوردی که در این جلسه رونمایی شدند،
ارائه کرد.
دکتر نسرین سلطانخواه ،معاون علمی و فناوری رییس جمهور ،سخنران بعدی مراسم بود که با تقدیر از توجه رییس جمهور به مبحث علم و فناوری
و پشــتیبانی از فعاالن این عرصه از طریق تخصیص بودجه در زمینههای علمی گفت« :در ســالهای اخیر ،ستادهای فناوریهای راهبردی ،در کشور
ایجاد شدند که از آن جمله میتوان به ستاد فناورینانو ،ستاد سلولهای بنیادی ،ستاد گیاهان دارویی و علوم شناختی اشاره کرد».
ســلطانخواه افزود« :اگر این ســتادها هیچ کاری هم نکرده باشند ،دو کار بزرگ کردهاند :این بازیگران جدید نوع نگاه به روند توسعه کشور را تغییر
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دادند .ســتادهای فناوریهای نوین نگاه خطــی را که هزینههای
زیادی برای ما داشــت ،بــه نگاه نظاممند و سیســتماتیک تبدیل
کردند».
سلطانخواه ســتاد فناورینانو را الگوی ستادهای دیگر دانست و
گفت« :ســتاد فناورینانو با توسعه نگرش به قلمرو علم و فناوری،
ریلگذاری خوبی برای دیگر ســتادهای فناوری انجام داد و الگویی
برای حرکت به سوی برنامه نظام ملی نوآوری در حوزههای مختلف
فناوریهای راهبردی شد».
متخصصانی که در این مراسم به ارائه توضیحاتی در مورد دستاوردهایشان پرداختند ،عبارتند از:
دکتر جهانشاهی ،برای تولید نیمهصنعتی فیلتر آب از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛
مهندس معینی ،برای تولید صنعتی نخهای پلیآمید ضدباکتری از شرکت تهران زرنخ؛
دکتر کاکاوند ،برای تولید صنعتی پودر نانوســیلیس برای کاربرد در صنایع ســاختمانی ،الســتیک و رنگ از شرکت
سرمایهگذاری نانوپویش ایرانیان؛
مهندس جواد فروندی ،برای تولید صنعتی فیلترهای نیروگاهی با فناورینانوالیاف؛
خانم دکتر حجازی ،برای سیستم برشنگاری فلورسنت مولکولی از شرکت تجهیزآفرینان نوین پارسه؛
مهندس سیامک عظیمی ،برای دستگاه آنالیز حرارتی؛
دکتر محمود تبریزچی ،برای تولید دستگاه اسپکتروسکوپی(طیفسنجی) جرمی زمان پرواز از شرکت پادفناوری پارس.
در ادامه رییس جمهور ،خودباوری را به عنوان دومین ابزار برای رســیدن به ســعادت معرفی کرد و گفت« :خودباوری سطوح متفاوتی
دارد .مهم است که خودمان را در کدام سطح و جایگاه باور کنیم .اگر باور کنیم ،میرسیم .اگر کشوری باشیم که جایگاه دمدستی را برای
خودمان باور کنیم ،بهترین حالت این است که دم دست میمانیم .اما اگر به قلهها و مراحل باالتر بیندیشیم بیتردید به آن جا میرسیم».

 414بازدید مسؤوالن از نمایشگاه

در روزهای پنجمین جشــنواره و نمایشگاه فناورینانو ،رؤسای دانشگاهها و پژوهشــگاهها ،پارکها و مراکز رشد ،رئیس فراکسیون
حمایت از نخبگان و مخترعان مجلس شورای اسالمی ،مشاور وزیر نیرو ،فرماندار استان شیراز ،دبیر ستاد زیستفناوری ،رئیس دانشگاه
کاشان ،رئیس پژوهشگاه رنگ ،رئیس مرکز فناوریهای نوین دانشگاه آزاد اسالمی ،مدیر عامل شرکت داروسازی سها و مدیرکل دفتر
ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسالمی ،از دستاوردهای ارائهشده در جشنواره بازدید کردند.
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 24شرکت در نمایشگاه های تخصصی داخلی به منظور ارایه دستاوردهای فناورینانو

کارگروه نمایشــگاههای ســتاد هر ساله تعدادی از نمایشــگاههای تخصصی حوزههای مختلف صنعتی را انتخاب و در آنها شرکت میکند .هدف از
شــرکت در این نمایشــگاهها ایجاد ارتباط مؤثر با بازیگران آن صنعت و ترغیب آنها برای ورود به حوزه فناورینانو است .لذا به منظور برقراری ارتباط
مناسب و رو در رو با صاحبان صنایع و ترغیب آنها به سرمایهگذاری در حوزه فناورینانو ،حضور در نمایشگاهها فرصت مغتنمی است.
فهرست نمایشگاههایی که در سال  91ستاد در آنها شرکت کرده در جدول  12آمده است:
جدول  .12نمایشگاههایی که در سال  91ستاد در آنها شرکت کرده است
محصوالت عرضه شده

نام نمایشگاه

تاریخ برگزاری

هفدهمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش
و پتروشیمی

 29فروردین تا  1اردیبهشت ماه

دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان

 ۲۵تا ۲۸شهریور ماه

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

 24تا  27مهرماه

انواع منسوجات ،ضد آب و لک ،ضدباکتری ،خنکشونده (لباسهای ورزشی)،
منسوجات با کاربرد پزشکی و بهداشتی ،نخ آنتیباکتریال ،نخهای میکروالیاف

هشتمین نمایشگاه بینالمللی ایران پالست

 14تا 17آبان ماه

انواع رنگهای ساختمانی و ترافیکی ،انواع نانوافزودنیها برای کامپوزیت و رنگ،
رنگ ضدباکتری ،رنگهای عایق حرارت ،انواع روکشهای ضد آب و لک

هفتمین نمایشگاه بینالمللی قطعات ،لوازم و
مجموعههای خودرو

 ۹تا ۱۲آذرماه

قطعات خودرو نانویی نظیر :باک ،سپر ،داشبورد ،روکشهای ضدخش ،انواع
افزودنیهای موتور و خنککننده ها ،شیشههای  LowEو Laminate

دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی رنگ ،رزین،
پوششهای صنعتی و کامپوزیت

 19تا 22آذرماه 1391

انواع رنگهای ساختمانی و ترافیکی ،انواع نانو افزودنیها برای کامپوزیت و رنگ،
رنگ ضدباکتری ،رنگهای عایق حرارت ،انواع روکشهای ضد آب و لک

هشتمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب و
تأسیسات آب و فاضالب

 8تا ۱۱دیماه ۹۱

سیستم شیرینسازی آب با کمک  ،NFسیستم تصفیه آب و پسآب با نانوذرات،
ساخت  ،NFانواع نانو غشاهای جاذب فلزات سنگین

نانوافزودنیهای بتن ،بتن نانویی ،رنگ ساختمان ،پنچرههای دوجداره و ضد ،IR
سلولهای خورشیدی جدید ،روکشهای ضد آب و لک روی دیوارها و مبلمان،
عایقهای رطوبتی ،عایقهای صدا بر پایه نانو الیاف ،کاشیهای آنتیباکتریال

 34حضور در نمایشگاههای خاص مستقر در نمایشگاه ستاد

این نمایشگاه به منظور بازدید مقامات داخلی و خارجی از آخرین دستاوردهای فناورینانو در کشور در محل دائمی نمایشگاههای مرکز همکاریهای
فناوری و نوآوری برگزار میشود .تعداد این نمایشگاهها در سال  91نسبت به نمایشگاههای سال  ،90با توجه به سیاستهای ستاد ،دو برابر شده است
که نشان میدهد ستاد برنامه ویژهای برای آشنایی مسؤوالن و میهمانان خارجی با برنامهها و دستاوردهای ستاد در حوزه نانو دارد.
از میان  75نمایشــگاه برگزارشــده در محل ستاد 22 ،نمایشگاه ویژه میهمانان خارجی بود که از جمله آنها میتوان به وزیر مخابرات افغانستان ،وزیر
بهداشــت ســوریه و دو نفر از معاونین ،وزیر امور خارجه زیمبابوه ،منصف بن سالم ،وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی تونس ،پروفسور کریشان لعل،
رییس آکادمی ملی علوم هند ،دکتر ساتیامورتی ،معاون آکادمی ملی علوم هند و دکتر بامجی ،معاون سابق آکادمی ملی علوم هند ،سفرای خارجی کره
جنوبی ،اندونزی ،چین ،فیلیپین ،ویتنام ،برونئی ،تایلند ،روسیه ،قرقیزستان ،تاجیکستان ،ارمنستان ،ازبکستان ،ترکمنستان ،قزاقستان ،بالروس ،نفر دوم
سفارت هند ،افغانستان ،رایزن بنگالدش ،آقای غسان شکرون ،مشاور و قائم مقام وزیر تربیت و آموزش عالی لبنان و آقای توفیق کرم ،مدیرکل بخش
فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش لبنان ،وزیر بهداشت فدراسیون روسیه و سه نفر از مدیران كل ایشان اشاره کرد.
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همچنین هیأتهای خارجی نیز از نمایشــگاه بازدید کردند که میتوان به هیأتی از شــورای انتقالی لیبیایی ،هیأت 12نفره اتریشی از
انجمن دوســتی ایران و اتریش ،هیأتی از وزارت آموزش عالی و پژوهشهای علمی عراق شــامل دکتر عطیهالسراج ،مدیرکل پژوهش
و توســعه وزاتخانه مذکور و همراهان ،هیأت مایت مالزی ،هیأت شــشنفره ونزوئالیی ،تعدادی از شهرداران شهرهای چین 15 ،نفر از
مهمانان خارجی كنفرانس مدیریت فناوری ،مهمانان خارجی جشنواره نوآوری و شكوفایی ،معاون وزیر صنعت و تجارت روسیه و هیأت
 17نفره همراه اشاره کرد.
همچنین  53نمایشگاه ویژه میهمانان داخلی برگزار شد که از جمله این میهمانان میتوان به آقایان دکتر کمال خرازی ،حجتاالسالم
دکتر شریعتی ،رییس دانشگاه عالمه طباطبایی ،آقای دهقان ،رییس سابق بنیاد جانبازان و مدیر عامل مبیننت ،سفیر ایران در مكزیك،
دكتر رحمانی فضلی ،رییس دیوان محاســبات ،دكتر فقیه رییس هالل احمر ،آقای حســین محمدی -معاون بررسی بیت مقام معظم
رهبری ،آقای مهمانپرســت ،سخنگوی وزارت خارجه ،رییس سازمان بازرسی كل كشور و معاونان وی ،استاندار آذربایجان غربی ،وزیر
دفاع و معاونان وی ،نمایندگان ســابق مجلس شــورای اسالمی(اعضای انجمن فناوران شیخ بهایی) ،آقای زریبافان ،رییس بنیاد شهید
و معاونان وی ،عباس قبادی ،معاون وزیر صنعت و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ،آقای مصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه و
بودجه مجلس و اعضای آن ،اعضای شــورای معاونان نهاد ،آقای شهنازیزاده ،رییس هیأتمدیره سازمان تأمین اجتماعی ،نمایندگان
عضو فراكســیون حمایت از توسعه فناوریهای نوین (آشوری و جهانگیرزاده و  ،)...مدیران پژوهش و توسعه وزارت نفت ،آقای مهاجر،
مدیركل آسیای شرقی و اقیانوسیه وزارت خارجه ،آقای تمدن ،استاندار تهران 30 ،نفر از اعضای شورای انقالب فرهنگی ،آقای دانشجو
رییس دانشگاه آزاد ،اعضای كمیسیون امنیت ملی مجلس ،آقای افشاری ،مدیر كل حراست وزارت صنعت ،دكتر شیخ االسالمی ،وزیر
كار و اعضای شورای مدیران این وزارتخانه ،اعضای همایش علوم ریاضی (در حضور خانم دکتر سلطانخواه و دكتر سهرابپور) ،اعضای
هیأتمدیره بانك توسعه تعاون و مدیران استانی ،آقای مهندس بورد ،مدیر عامل مناطق نفت خیر جنوب ،دكتر غضنفری ،وزیر صنعت
و تجارت و معاونان وی ،آقای میمنتآبادی ،مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون و دو نفر همراه ،آقای مهرابی از كمیسیون
اقتصادی شــورای امنیت ملی ،آقای دکتر رحیمی ،معاون اول رییس جمهور ،آقای بیات ،معاون وزیر و مدیرعامل شركت پتروشیمی و
چند نفر از مدیران كل ،آقای طریقت منفرد ،سرپرست وزارت بهداشت ،آقای بیزمارک ،مدیرکل همکاریهای اقتصادی چندجانبه وزارت
خارجه ،مهندس محرابیان ،دســتیار ویژه محترم رییس جمهور و رییس ســتاد مهر ماندگار کشور و حدود  25نفراز دانشجویان بسیجی
برگزیده دانشگاه تهران از طرف ایتان اشاره کرد.
ستاد نانو همچنین در ادامه برنامههای خود مبنی بر آشنایی مسؤوالن داخلی و خارجی با دستاوردهای ستاد ،در همایشهایی که در
جدول  13معرفی شدهاند ،نیز غرفه دایر کرده و به ارائه دستاوردهای حوزه نانو پرداخته است.
جدول  .13برخی همایشها که ستاد نانو در آنها غرفه د اشته است
نام همایش

تاریخ برگزاری

توضیحات

اجالس سران جنبش عدم تعهد

 3تا  10
شهریورماه

این نمایشگاه شامل چهار غرفه در حوزههای راهبردی شامل
نانوفناوری ،هوافضا ،تجهیزات پزشکی و سلولهای بنیادی بود که
وزرا ،سفرا و رییسجمهورهای کشورهای شرکتکننده از آن بازدید
کردند.

سومین اجالس سراسری کانونهای هماهنگی دانش
و صنعت

 19دی ماه

اجالس استادان دانشگاههای جهان اسالم با محوریت
بیداری اسالمی

 19آذر ماه
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با حضور  250نفر از استادان دانشگاههای اسالمی غیرایرانی و 350
نفر از استادان دانشگاههای جمهوری اسالمی ایران
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فراهمسازی و تقويت زيرساختهای الزم برای
توسعة همهجانبه ،بهنگام ،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

برنامه دوم

فراهمسازی و تقويت زيرساختها
توسعة فناوري بدون ايجاد زيرساختهاي الزم ممكن نيست و اين مسئله در مورد فناورينانو كه نيازمند زيرساختهاي ویژه و بسيار
تخصصي است ،داراي اهميت مضاعفي است .از اين رو ،ستاد ويژه توسعة فناورينانو از زمان تأسیس ،بخش مهمي از فعاليتهاي خود
را به توسعة زيرساختهاي توسعة نانو اختصاص داده است .این مهم با بهرهگيري حداکثری از زیرساختهای موجود ،شبكهسازي آنها و
افزایش سهم سرمایهگذاری سایر نهادها در زيرساختها و پتانسيلهاي موجود كشور پیگیر شده است.
آمادگی زيرســاختهای موجود کشــور براي فعالیت در حوزة فناورينانو و دسترسی مناســب ذينفعان به زيرساختها ،از نشانههای
توسعة متوازن ،جامع و هماهنگ زیرساختهاست که اثربخش بودن آنها را در پیشبرد اهداف فناوري نانو نمایان میکند.
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ارتقای سختافزاری و نرمافزاری شبکة آزمایشگاهی فناورینانو و آزمایشگاههای
عضو آن

توسعة توانمندیهای آزمایشگاهی پس از نیروی انسانی،
مهمترین زیرساخت توســعة پژوهش ،فناوری و صنعت در
زمینة نانو به شــمار میآید .یکی از چالشهای کشــور در
زمینة پژوهش و فناوری ،عدم ســازماندهی و سرویسدهی
مناســب تجهیزات آزمایشگاهی و عدم اســتفادة بهینه از
تجهیزات موجود در کشــور اســت .از این رو ،ســتاد ویژة
توســعه فناورینانو یکی از برنامههــای اصلی خود را به
شبکهسازی و توســعة توانمندیهای آزمایشگاهی کشور
در زمینة نانو اختصاص داده اســت .شــبکة آزمایشگاهی
فناورینانــو ،اگر چه اولیــن تجربه از نــوع همکاریهای
شبکهای در کشــور نیست ،اما به اذعان اغلب صاحبنظران
حوزة علم و فناوری یکی از تجارب موفق کشــور در زمینة
مدیریت منابع پژوهشی کشور بوده است .این شبکه در طول
نه سال فعالیت خود ( )1391-1383شاهد تحوالت گوناگونی بوده و در این مدت ،حوزة فعالیت شبکه از نظر موضوعی ،سازمانی و جغرافیایی گسترش
قابل توجهی یافته است .این شبکه با استفاده از راهکارهای متنوع تالش میکند آزمایشگاههای فعال در حوزة فناورینانو را تشویق کند تا فعالیت خود
را گسترش دهند و با استفاده از تجهیزات و نیروی انسانی موجود خود ،بهترین خدمات آزمایشگاهی را به متقاضیان ارائه کنند.
یکی از برنامههای مهم شــبکه ،ایجاد کارگروههای تخصصی دســتگاهی بوده اســت .این کارگروهها با هدف ایجاد ارتباط بیشتر میان کارشناسان
یک حوزة خاص و برقراری جریان دانش میان آنها تشــکیل شــدهاند تا کیفیت و تنوع خدمات آزمایشگاهی در حوزة فناورینانو در کشور افزایش یابد.
هر کارگروه تخصصی ،از كارشناســان يك دســتگاه آزمايشگاهي خاص مانند  TEMتشكيل ميشود و با مدیریت يك نفر به عنوان دبير گروه (از میان
کارشناسان آن دستگاه) ،طبق آييننامة «تشكيل و فعاليت کارگروههاي تخصصي دستگاهي» فعاليت ميكند.

15ارزیابی عملکرد آزمایشگاهها

دهمیــن دورة ارزیابــی مراکــز عضو شــبکه براســاس عملکــرد ســال  1390آنهــا ،در ابتــدای ســال  1391انجام شــد .در ایــن ارزیابی،
 41آزمایشــگاه عضــو گزارشهــای خــود را به شــبکه ارســال و در ارزیابی شــرکت کردنــد .بر اســاس گزارشهــای دریافتشــده از مراکز،
در ســال  ،1390تعــداد  66012مــورد مراجعــه بــه آزمایشــگاهها صورت گرفته اســت که نســبت به ســال پیــش از آن22/76 ،درصد رشــد
داشــته اســت .همچنیــن در ایــن مــدت ،درآمد مراکز عضو شــبکه ،نســبت به ســال  ،1389رشــدی برابــر با  28/67درصد داشــته اســت.
شــايان ذكر اســت كه ارزيابي عملكرد آزمايشگاهها در ســال  ،1391از  15اسفند شروع ميشود و نتايج آن در بهار ســال  1392منتشر ميگردد.
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25جذب مراكز آزمایشگاهي فعال و توانمند در شبکه

در ســال  14 ،1391مورد درخواســت عضویت برای شبکه ارسال شده است که از این موارد 5 ،مرکز به عنوان عضو آزمایشی و یک
مرکز به عنوان عضو قطعی پذیرفته شدهاند؛  8مرکز دیگر شرایط عضویت در شبکه را نداشتهاند .عملكرد اعضاي آزمايشي پس از طي
يك دوره شــشماهه ،ارزيابي ميشود كه در صورت كســب امتيازهاي الزم ،عضويت آنها در شبكه قطعي ميگردد .اعضاي آزمايشي
فعلي شبكه عبارتند از:
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دارویی تهران؛
آزمایشگاه پژوهشی و تحقیقات کاربردی دانشگاه باهنر کرمان؛
پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف؛
آزمایشگاه گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی.
دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز نیز در سال  91به عنوان عضو آزمایشی پذیرفته شد که پس از پایان دوره ششماهه ،نتوانست
امتیاز الزم را برای عضویت قطعی کسب کند؛ در حال حاضر ،اطالعات این مجموعه با عنوان «غیرعضو» در سایت شبکه منتشر میشود.

35توسعه فعاليت کارگروههای تخصصی

اهم فعالیت کارگروهها در سال  1391به این شرح است:
اضافه شدن دو کارگروه تخصصی جدید به شبکه :کارگروه تخصصی کروماتوگرافی با  48عضو و کارگروه تخصصی
دستگاههای آنالیز با  31عضو ،فعالیت خود را از ابتدای سال  1391آغاز کردهاند .دبیری کارگروه تخصصی کروماتوگرافی،
بر عهده آقای مهندس محمود نادری از مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و دبیری کارگروه آنالیز  بر عهده آقای
مهندس روحاهلل کاشانکی از پژوهشگاه مواد و انرژی است.
در سال  ،91اعضای کارگروههای تخصصی شبکه  16مقاله تدوین کردهاند و تعدادی مقاله دیگر نیز در حال تدوین است.
همچنین 7 ،اســتاندارد تخصصی انجام آزمون در این کارگروهها ترجمه شده و در اختیار کارشناسان آزمایشگاهها قرار گرفته
است.
در این ســال ،کارگروههای تخصصی شبکه  10نشست تخصصی برگزار کردند که در آنها ،کارشناسان آزمایشگاهها
در مورد چگونگی افزايش همكاريها و انتقال تجربيات و دانش آزمايشــگاهي بين اعضاي كارگروه ،به بحث و تبادل
نظر پرداختند .همچنين ،در اين نشســتها براي فعاليتهاي كارگروههاي تخصصي و رسيدگي به مسائل و مشكالت
كارشناسان آزمايشگاهها برنامهريزي ميشود.
در ســال  ،91با همكاري ســه كارگروه تخصصي شبكه با كارگروه ترويج ستاد نانو ،تهیة مجموعههاي چندرسانهاي
آموزشــي تخصصی با عنوان «ميليارديم» آغاز شــده كه تاکنون ،تولید مجموعههای  SPM، TEMو  SEMبه اتمام
رســیده و تولید مجموعه كروماتوگرافي در مراحل پایانی است .اين مجموعهها شامل فيلمهاي آموزشي اصول و مبانی
نظری ،فيلم آموزشــي عملي كه در آزمايشگاههاي عضو شبكه تصويربرداري شده و همچنين مطالب آموزشي در قالب
فايلهاي الكترونيكي ،است.

45پايگاه اطالعرساني شبکه

بهمنظور آسانســازی اســتفاده از خدمات اطالعرساني شبكه آزمايشــگاهي فناوري نانو برای کاربران ،در سال  1391فعالیتهایی
متنوعي برای بهبود و توسعه خدمات پايگاه الكترونيكي شبكه (به نشاني  ،)www.nanolab.irانجام شدهاست .اين فعالیتها به صورت
خالصه عبارتند از:
تغييــر ظاهري بخشهايي از پايگاه اينترنتي بهمنظور نمايش بهتر و در دســترس قــرار گرفتن اطالعات موجود در
بانكهاي اطالعاتي شبكه؛
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بهروزرساني اطالعات کارکنان آزمايشگاهها؛
بهروزرساني اطالعات خدمات آزمايشگاهي كه در مراكز مختلف ارايه ميشود؛
افزايش امنيت اطالعات موجود در پايگاه و همچنين افزايش قابل توجه سرعت نمايش اطالعات؛
پيادهســازي بخش ثبتنام در برنامههاي شــبكه بهمنظور
فراهم کردن امكان ثبتنام براي متقاضيان حضور در دورههاي
آموزشي و برنامههاي شبكه به صورت اينترنتي و منظم؛
پيادهسازي بخش ارايه خدمات اعتباري بهمنظور بهرهمندي
پژوهشگران و مراكز مورد حمايت ستاد فناوري نانو از خدمات
آزمايشگاهي عضو شبكه به صورت رايگان؛
پيادهســازي بخش «ثبت خدمات آزمايشــگاهي ارايهشده
در مراكز» در سيســتم اينترنتي بهمنظور فراهم کردن امكان
ارزيابي پيوسته عملكرد مراكز در ارايه خدمات.

55پيادهسازي استاندارد  ISO9001:2008در شبكه

پس از دريافت گواهينامة استقرار الزامات استاندارد  ISO9001در شبكه آزمايشگاهي در سال  ،1390شبكه موفق شد مميزي سال  1391را نيز با
موفقيت و بدون هيچگونه عدمانطباقي ،پشــت سر گذارد و پوشش اين استاندارد را بر فعاليتهاي شبكه ،حفظ کند.
از مهمترین بهبودهاي ناشی از استقرار این استاندارد ،حذف كاغذ و الكترونيكي شدن بيش از  70درصد مستندات و سوابق شبكه است؛ در همین
راســتا ،شبكه قصد دارد با ايجاد بخشهاي مختلف در پايگاه اينترنتي خود ،تا حد ممكن اين پوشش را افزايش دهد.

 65همكاري با ساير شبكههاي آزمايشگاهي

پيرو موفقيت شــبكه آزمايشگاهي فناوري نانو در ايجاد و پيشبرد اهداف شبكهســازي آزمايشگاهها از سال  1383تا كنون ،معاونت علمي و فناوري
رياست جمهوري تصميم گرفته است تا ساختارهاي ايجادشده در اين شبكه را در ساير ستادهاي فناوريهاي راهبردي ،پيادهسازی و شبكه آزمايشگاهي
را در آن ستادها نيز ايجاد كند .اگرچه در بعضي از اين ستادها فعاليتهايي در قالب شبكه آزمايشگاهي انجام شدهاست ،اما به دليل سازماندهي مناسب
مستندات و ساختارها و دستاوردهای قابل قبول در  مديريت شبكه ،اين شبكه سعي ميكند با تعامل با ساير شبكهها و ستادهاي فناوريهاي راهبردي
و انتقال تجربيات خود ،آنها را در ايجاد و مديريت شبكه آزمايشگاهي حوزه فعاليت خود ،راهنمايي و كمك کند.
در اين زمينه ،اولين تفاهمنامه همكاري ،بين شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو و شبكه ملي گياهان دارويي امضا شده و اين امكان براي شبكه گياهان
دارويي فراهم شــده است كه عالوه بر استفاده از مستندات جاري شــبكه نانو ،از سامانه نرمافزاري مديريت اطالعات شبكه و پايگاه اطالعرساني آن،
براي مديريت اطالعات آزمايشگاههاي شبكه خود بهرهمند شود.

75برگزاري کارگاههای آموزشی

يكي از برنامههاي كارگروههاي تخصصي دســتگاهي در شبكه ،برگزاري
دورههاي آموزشي مورد نياز كارشناسان دستگاهها است تا با ارتقاي دانش فني
ايشــان ،كيفيت خدمات آزمايشگاهي بهبود یابد .در سال  1391نيز برنامههاي
آموزشــي كارگروهها دنبال شد و در پي آن 7 ،دوره آموزشي و یک مورد وبینار
( )webinarآموزشی ،براي كارشناسان برگزار شد.
در راســتای حمایت شبكه از حضور كارشناســان مراكز عضو در دورههاي
آموزشــي مرتبط ،در سال  1391تعداد  31درخواست استفاده از اين حمايت به
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شبكه ارسال شد و شبكه بیش از 140میلیون ريال براي اين موارد به مراكز عضو اختصاص داده است.

 85بازدید از مراکز آزمایشگاهی عضو

شــبکه آزمایشگاهی فناوری نانو هرســاله بازدیدهایی را از آزمایشگاههای عضو انجام میدهد .هدف از این بازدیدها ،بررسی امکانات و
توانمندیهای موجود در آزمایشگاهها و درک و بررسی نیازها و مشکالت آزمایشگاهها از طریق حضور در محل آنها و ایجاد انگیزه و روحیه
مثبت در مدیران و کارشناسان آزمایشگاههاست .در سال  ،1391از  15آزمایشگاه بازدید شد که اسامی آنها در ادامه ذکر میگردد.
جدول  .1اسامی آزمایشگاههای بازدیدشده
ردیف

نام آزمایشگاه

1

آزمايشگاه آنالیز دستگاهی و نانو تکنولوژی و توکسیکوژنومیکس واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران

2

پردیس غرب پژوهشگاه صنعت نفت ،کرمانشاه

3

دانشکده مهندسی مواد دانشگاه سمنان

4

مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

5

مجموعه آزمایشگاههای گروه مهندسي مواد دانشگاه تبریز

6

مرکز تحقیقات مواد نانوساختار دانشگاه صنعتی سهند

7

پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف

8

آزمایشگاه گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی ،تهران

9

آزمایشگاه جامع تحقیقات شمال کشور ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران

10

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 95برگزاري نشستهاي مدیران و رابطین شبكه

بهمنظور برقراري ارتباط نزديك بين مديران مراكز آزمايشــگاهي عضو شــبكه ،نشستهايي با حضور مديران آنها برگزار ميشود تا
عالوهبر اطالعرســاني فعاليتهاي شــبكه و اعالم برنامههاي آتي ،ارتباط بين مديران مراكز نيز بيشتر شود .اين نشستها به صورت
دورهاي در مراكز عضو برگزار ميشود تا مديران ساير مراكز نيز با توانمنديهاي آزمايشگاهي مركز ميزبان آشنا شوند و همچنين پرسنل
مركز ميزبان ،به دليل مطلع شدن از برگزاري چنين برنامهاي ،با شبكه و كاركردهاي آن آشنا ميشوند.
در اين زمينه ،در سال  1391نيز نشست مديران مراكز عضو در دو نوبت برگزار شد :نشست اول در ارديبهشتماه به ميزباني دانشگاه
شــيراز و نشســت دوم در ديماه و به ميزباني پژوهشگاه صنعت نفت .در نشست دوم ،از رابطان و كارشناسان منتخب شبكه (بر اساس
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عملكرد ايشان در سال  )1390تقدير شد.
دومین نشست رابطان مراکز آزمایشگاهی عضو شبکه نیز در شهریور  1391در تبریز برگزار گردید .در این نشست که با حضور  45نفر از رابطان مراکز
عضو در مرکز تحقیقات کاربردی دارویی تبریز برگزار شــد ،پس از ارایه گزارش فعالیتهای شــبکه ،توضیحاتی راجع به چگونگی تعامل بهتر رابطان با
شبکه ارایه و در انتها با برگزاری جلسه پرسش و پاسخ ،به سواالت رابطان پاسخ داده شد.

105حمایت از نگهداري ،تعميرات و كاليبراسيون دستگاههاي آزمايشگاهي

هر سال ،بهمنظور كمك به آزمايشگاههاي عضو براي فعال نگهداشتن دستگاههاي آزمايشگاهي ،بر اساس امتيازي كه آزمايشگاه در ارزيابي عملكرد
كســب ميكند ،شبكه مبالغي را براي حمايت و پشــتيباني به آنها پرداخت ميكند .در سال  1391تعداد  24درخواست استفاده از اين حمايت به شبكه
ارسال شد كه مبلغ 4,470میلیون ريال به حمایت و پشتیبانی از این آزمايشگاهها اختصاص یافت.

115حمایت از پیادهسازی استاندارد در مراكز آزمايشگاهي

ارايه نتايج آزمونهاي انجام شــده در آزمايشــگاهها بهصورت دقيق و
صحيح به پژوهشــگران و ســاير متقاضيان دريافت خدمات آزمايشگاهي،
آنها را در پيشبرد اهداف پژوهشي و کسب نتایج قابل اعتماد ياري ميكند.
بر اين اســاس ،پيادهسازي استانداردهاي آزمايشــگاهي در مراكز بهويژه
استاندارد  ISO/IEC17025و استفاده از روشهاي استاندارد انجام آزمون،
موجب بهبود كيفيت پژوهشها و ايجاد اعتماد به نتايج اســتخراج شده در
آزمايشــگاهها و كســب اعتبار براي چنين مراكزي ميشود .در اين راستا ،شبكه از پيادهســازي اين استاندارد در مراكز عضو حمايت ميكند و عالوه بر
ارايه مشــاورههاي تخصصي در قالب كارگروه تخصصي اســتاندارد و كاليبراسيون ،بخشي از هزينههاي پيادهسازي آن را نيز بر اساس امتياز آزمايشگاه
در ارزيابي ،پرداخت ميکند.
در سال  1391نيز به منظور تمديد اعتبارنامه يكي از مراكز عضو شبكه ،مبلغ 500ميليون ريال پرداخت شده است.

125حمایت از خرید دستگاههاي جديد آزمايشگاهي

شبكه سعي ميكند آزمايشگاههاي فعال و عالقمند به توسعه خدمات تخصصي آزمايشگاهي را حمايت كند تا با تهية دستگاههاي جديد آزمايشگاهي،
نقشــه توانمنديهاي شــبكه را در ارايه خدمات متنوع آزمايشــگاهي به متقاضيان حوزه نانو ،تكميل کند .بر اين اســاس ،شــبكه با توجه به عملكرد
آزمايشگاه و توانمنديهاي آن ،با پرداخت بخشي از هزينههاي خريد دستگاههاي جديد ،از تقويت و توسعه زيرساختهاي آزمايشگاهي حمايت ميكند.
آزمايشگاههاي عضو شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو ميتوانند هر سال با توجه به دستورالعمل حمايتي شبكه ،نسبت به خريد دستگاههاي آزمايشگاهي
ساخت ايران و همچنين دستگاههاي خارجي ،اقدام کنند.
در سال  ،1391تعداد  20درخواست براي خريد دستگاههاي ساخت ايران به شبكه ارسال شده كه شبكه نيز تأييد پرداخت حمايت از خريد  13مورد
از اين تجهیزات را جمع ًا به مبلغ 4,605میلیون ريال به متقاضیان اعالم كردهاست.
همچنين در ســال  ،1391تعداد  14مورد درخواســت برای خرید دستگاههای خارجی به شبكه ارسال شــده كه شبكه با  3مورد از اين درخواستها
موافقت کرده و مبلغ 1,350میلیون ريال را به اين حمايت اختصاص داده است.
135حمايت از استقرار نرمافزار مديريت اطالعات آزمايشگاهي LIMS

به دنبال برنامه شــبكه براي ســاماندهي شــيوه مديريت فرايندهاي ارايه خدمات در آزمايشگاهها و يكپارچهســازي اين مديريت ،نرمافزار مديريت
اطالعات آزمايشــگاهي با نام تجاري  LabLeadدر كشــور توليد شده است كه شــبكه نيز از استقرار آن در مراكز عضو حمايت ميكند .شبکه در سال
 ،1391مبلغ یکمیلیارد ريال براي استقرار اين نرمافزار در چهار مركز آزمايشگاهي عضو اختصاص داده است.
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6

جذب و ســازماندهی سرمایهگذاری دولتی و خصوصی برای توسعة
صنعت نانو

    
شــركتهاى زايشى و كســب وكارهاى نوپا،
از عناصــر اصلى تجارىســازى نتايج تحقيقات
محسوب میشوند .شركتهاى جديد براى توسعه
و ارتقــاى فعاليتهاى خود ،نيازمنــد منابع مالى 
زيادى هســتند .يكى از منابع مطمئن تأمين مالى 
براى اينگونه شركتها ،سرمايهگذاران خطرپذير
هستند .ســرمايهگذاران خطرپذير عالوه بر ايجاد
ارزش افزوده براى شــركتهاى ســرمايهپذير و
تأميــن منابع مالى آنها ،انواع مشــاورههاى مورد
نياز آنها ،از قبيل مشاوره مالى ،بازاريابى ،مديريتى 
و ...را نيز ارائه میكنند .يك طبقه سرمايهگذارى 
اغلب به وسيله نياز نهايى بازار تعريف میشود .در
اين حالت ،فناورى نانو به عنوان يكی از فناورىهاى توانمندساز كه بازارهاى مختلف را به روشهاى مختلف تحت تأثير قرار میدهد،
مدنظر قرار میگيرد .هم اكنون ســرمايهگذاران خطرپذير عالقمند به سرمايهگذارى در حوزه فناورى نانو ،نه به عنوان يك طبقه خاص
ســرمايهگذارى ،بلكه به عنوان يكى از فناورىهاى نوظهورى كه تمام حوزههاى صنعتى را تحت تأثير قرار میدهد ،هستند .مهمترين
مسأله در بحث سرمايهگذارى در تمام زمينهها ،پورتفوى شركتهايى است كه قادرند در مقابل نوسانات بازار دوام بياورند.
صندوق توسعه فناوري نانو در تيرماه سال  1390با هدف تأمين مالي توسعه كسب و كارهاي فناورينانو و پشتيباني از تجارت محصوالت
فناورانه نانو ايراني شروع به فعاليت كرده است .موضوع فعاليت اين صندوق اعطای وام و تسهیالت به طرحهاینیمه صنعتیبهنتیجهرسیده و
همچنین تدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج مربوطه به مرحله تولید ،تأمین سرمایهریسک پذیر و مشارکت و سرمایهگذاری
در طرحهای فناورانه و تجاري نانو ،صدور ضمانت نامه،کمک به ايجاد و راهبري كسب و كارهاي جديد در حوزه فناوري نانو مقرر شده است.

16صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي توسعه فناورينانو

صندوق توسعه فناوري نانو در سال  1391خدمات مالی متنوعی را در اختیار شرکتهای فناور نانو قرار داده است .برخی از خدمات به قرار زير است:
اعطای وام و تسهیالت به طرحهای تحقیقاتی و یا نیمهصنعتی مورد تایید ستاد؛
مشارکت حقوقی و مدنی در طرحهای فناوری نانو؛
ارزیابی و بررسی طرحهای فنی ارایهشده برای حمایت؛
بررسی فنی و تجاری تجهیزات فناورینانو؛
کمک به فروش تجهیزات فناوری پیشرفته؛
صدور ضمانت نامه.
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اين صندوق در سال  1391بيش از بیست و پنج میلیارد ریال سفارش ساخت تجهیزات فناورینانو داده و بخش اعظم تجهیزات ساختهشده را نیز به
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی فروخته است .نقش صندوق در این میان ایجاد بازار تجهیزات فناورینانو و ارایه سفارش ساخت ،تامین منابع مالی سازنده
تجهیزات ،کمک به بازاریابی و فروش تجهیزات و همچنین تسهیل شرایط خرید تجهزیات برای خریدار بوده است.
همچنين صندوق در قالب خدمات كارگزاري بيش از پنجاه ميليارد ريال را به صورت وام ،تســهيالت و یا مشــارکت در اختيار طرحها و شركتهاي
فناور نانو قرارداده و تالش كرده تا با نظارت تخصصي در نحوه هزينهكرد منابع ،بهينه بهرهوري را ايجاد نمايد.
ورودي طرحهاي صندوق از طريق ستاد ويژه توسعه فناوري نانو و يا موسسه خدمات فناوري تا بازار است.

 26موسسه توسعه فناوری نخبگان

موسسه توسعه فناوری نخبگان در سال  1391به عنوان کارگزار مالی ستاد نانو فعالیتهای خود را به عنوان سرمایهگذارخطرپذیر ( )VCدر طرحهای
مختلف با فناوران به پیش برده اســت .که این ســرمایهگذاری منجر به ایجاد یک سبد از شرکتها با فعالیتهای مختلف تولیدی و خدماتی شده است
که در ادامه به تعداد شرکتها و طرحهای تحقیقاتی به همراه مشخصات آنها از لحاظ ماهیت تولیدی و خدماتی ایشان اشاره گردیده است.
جدول  .2عملکرد موسسه در ایجاد شرکتها و اجرای طرحهای تحقیقاتی
تعداد کل طرح ها و شرکتها

15

تعداد شرکتهای ایجاد شده

13

تعداد طرحهای تحقیقاتی

2

تعداد شرکتهای فعال حال حاضر

10

تعداد شرکتهای خارج شده از مشارکت در سال 91

2

تعداد شرکتهای منتظر فروش سهام در حال حاضر

1

تعداد شرکتهای
خدماتی

تعداد شرکتهای
تولیدی

بازرگانی

2

صنایع آب و فاضالب

1

سرمایه گذاری

1

تحقیقات کاربردی

1

دارویی و پزشکی

5

تجهیزات

1

نرم افزار

1

نفت و انرژی

1

نام ومشخصات شرکتهای تحت پوشش

در جدول زیر نام و مشخصات و زمینه فعالیت شرکتهای نانویی موسسه آمده است:
جدول  .3شرکتهای تحت پوشش فعال در زمینهی فناورینانو
ردیف

نام شرکت

نوع فعالیت

محصول

وضعیت
حال حاضر

1

پیام آوران نانو فناوری فردانگر

تولیدی -تجهیزات

 .1دستگاه تولید نانو پودرهای فلزی و غیر فلزی در
فازهای گاز و مایع
 .2دستگاه Nano Cavitation

فعال

2

مديريت فن آوران دنا نفيس

تولیدی -نرم افزار

نرم افزار LABLEADجهت پشتیبانی همه جانبه از
چارچوب استاندارد تخصصی آزمایشگاهها  )(ISO-17025

فعال

3

بنیان نانو فن آوران پارس

تولیدی -نفت و گاز

مکمل سوخت

آماده واگذاری
سهام
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ردیف

نام شرکت

نوع فعالیت

محصول

وضعیت
حال حاضر

4

فناوران نانو سینا

تولیدی -پزشکی دارویی

کیت تشخیص سرطان سینه

فعال

5

اکسیر نانو سینا

تولیدی -پزشکی دارویی

داروی ضد سرطان سینا داکسوزوم

فعال

6

نانو تندیس دارو ایرانیان

تولیدی -پزشکی دارویی

داروی ضد سرطان

فعال

7

توسعه نانو فناوری نخبگان پویا

تولیدی -پزشکی دارویی

داروی ضد سرطان

خروج از
مشارکت و
انحالل

8

نانو ژاو دارو

خدماتی -هلدینگ

ارایه خدمات به شرکتهای تولید کننده نانو دارو به
عنوان هلدینگ

فعال

9

شركت تامين نانو ساختار آويژه

خدماتی -بازرگانی

بازرگانی مواد اولیه داخلی بر پایه نانو فناوری

فعال

10

توسعه فناوري هاي نوين انديشان
آريا نامور

خدماتی -بازرگانی

بازرگانی محصوالت برپایه نانو فناوری

خروج از
مشارکت و
انحالل

11

نانو پاالیش آب لیان

خدماتی -آب و فاضالب

ایجاد مراکز تصفیه در صنایع آب و فاضالب با
استفاده از نانو فناوری

فعال

12

توسعه فناوریهای پیشرفته مواد
نانو ساختار

خدماتی -تحقیقات
کاربردی

انجان تحقیقات کاربردی و ایجاد نمونه آزمایشگاهی
و دانش فنی

فعال

13

سرمايه گذاري نانو پويش ايرانيان

خدماتی -سرمایه گذاری

سرمایه گذاری خطر پذیر
(طرحهای تولید نانو سیلیکا و فیلترهوا)

فعال

الزم به ذکر است که طی  10سال گذشته و خصوصا  3ساله اخیر کل سرمایهگذاری سبد سهام موسسه در حیطه فناورینانو قریب
به  63،600میلیون ریال بوده که مبلغ  7،100میلیون ریال آن در سال  1391سرمایهگذاری گردیده است.
در ســال گذشته موسسه توسعه فنآوری نخبگان ،به عنوان سرمایهگذار و ســهامدار در کنار شرکتها جهت پیشبرد اهداف آن
فعالیتهایی را انجام داده است که این فعالیتها در قالب  4حیطه گنجانده می گردد که شامل موارد زیر می باشد:
توسعه فناوری و محصوالت جدید
ایجاد زیرساختهای مورد نیاز شرکتهای تحت پوشش در راستای راهاندازی خط تولید و یا انجام پروژههای پایلوت
اخذ مجوزها وتاییدیههای کیفی محصوالت
بازاریابی محصوالت شرکتهای تحت پوشش
در ادامه ،رخدادها و فعالیتهای انجام شده در شرکتهای تحت پوشش موسسه در سال  1391با توجه به سرفصلهای فوق دستهبندی
گردیده است:
 1توسعه فناوری و محصوالت جدید

شــرکتهای تحت پوشــش با توجه به این موضوع که در دستهبندی شرکتهای دانشبنیان قرار دارند الزاما باید با توجه به پیشرفت
فناوری ،فناوریهای خود را توســعه داده و محصوالت با ویژگیهای به روز را ارایه دهند .در این مقوله موسسه در صورت نیاز فناوران
اقداماتی را برای تسهیل در این امر انجام میدهد که منجر به ایجاد محصول و یا گسترش آن گردد.
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جدول  .4توسعه فناوری و محصوالت جدید
ردیف

نام شرکت

فعالیت انجام شده

1

اکسیر نانو سینا

شروع اقدامات اجرایی جهت افزودن  2محصول جدید به سبد کاالی شرکت

2

نانو فن آوری فردانگر

3

توسعه فناوریهای پیشرفته مواد نانو ساختار

ساخت دستگاه Nano Cavitation

بهینه سازی دستگاه تولید نانو پودرهای فلزی و اکسید فلزی در فاز مایع
ساخت دستگاه هم زن مذاب الکترو مغناطیسی
ساخت دستگاه الیه نشانی با روش الکترو اسپارک ()ESD

 2ایجاد زیرساختهای مورد نیاز شرکتهای تحت پوشش در راستای راهاندازی خط تولید و یا انجام پروژههای پایلوت
جدول  .5ایجاد زیرساختهای مورد نیاز شرکتهای تحت پوشش در راستای راهاندازی خط تولید و یا انجام پروژههای پایلوت
فعالیت انجام شده

ردیف

نام شرکت

1

نانو ژاو دارو

شروع عملیات اجرایی جهت ایجاد  Clean Roomبرای استفاده سایر شرکتهای تولیدکننده نانودارو از جمله
اکسیر نانو سینا

2

نانو تامین ساختار آویژه

شروع عملیات اجرایی ساخت پایلوت تولید Nano Clay

3

نانو فن آوری فردانگر

پروژه حذف ارسنیک موجود در آب اردبیل توسط  Nano Cavitationو شروع اقدامات جهت عقد قرارداد با آب
و فاضالب اردبیل جهت نصب دستگاه

اجاره ساختمان در پارک فناوری پردیس جهت اجرای  Clean Roomبرای تولید نانو داروها

 3اخذ مجوزها وتاییدیههای کیفی محصوالت

شــرکتهای تحت پوشش بنا به فعالیت و یا محصوالت ایشــان جهت گسترش و ادامه فعالیتهای خود نیاز به اخذ مجوزها و یا تاییدیههای کیفی
از مراجع مختلف را دارند که این موسســه با توجه به اینکه به عنوان  VCبا ایشــان مشارکت دارد جهت انجام و یا تسهیل اخذ مجوزها کمکهای الزم
را به شرکت ها می نماید.
جدول  .6اخذ مجوزها و تاییدیههای کیفی محصوالت
ردیف

نام شرکت

فعالیت انجام شده

1

اکسیر نانوسینا

اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو جهت داروی ضد سرطان سینا داکسوزوم

2

نانو فناوری فردانگر

تست دستگاه  Nano Cavitationو اخذ نتایج مثبت در صنایع آب و انرژی
اخذ تاییدیه ISO 9001:2008

شروع اقدامات اجرایی جهت اخذ استاندارد  CEاروپا
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 4معرفی و بازاریابی محصوالت شرکتهای تحت پوشش

موسســه به عنوان یک ســهامدار در شرکتهای تحت پوشــش خود همواره راهبردهای الزم جهت گســترش بازار و تولید بهینه
محصوالت را به شــرکتهای تحت پوشــش خود ،ارایه مینماید و در زمانهــای مقتضی اقداماتی را در این راســتا جهت ایجاد بازار
محصوالت و پیرو آن سودآوری بیشتر برای ایشان ،انجام میدهد.
جدول .7بازاریابی محصوالت شرکتهای تحت پوشش
ردیف

نام شرکت

1

اکسیر نانو سینا

2

نانو فن آوری فردانگر

3

فن آوران دنا نفیس

4

نانو ساختار آویژه

فعالیت انجام شده

رونمایی از محصول (سینا داکسوزوم) توسط رییس جمهور
عقد قرارداد با شرکت داروپخش و شروع تولید
فروش محصول در استانهای تهران ،خراسان ،فارس ،سیستان ،قم
عقد قرارداد و فروش محصول کاهنده مصرف سوخت به صنایع نفت و گاز
فروش دستگاه های تولید نانو پودرهای فلزی و اکسید فلزی در فازهای گاز و مایع به شرکتها ،دانشگاهها،
پژوهشکدهها و آموزش و پرورش
شرکت در نمایشگاه فناوریهای پیشرفته روسیه
شرکت در نمایشگاه ARAB LAB 2013

شرکت در نمایشگاههای نانو کره و ژاپن

36مؤسسه سامان سرمایه نانو

آماده شدن نرم افزار آزمایشگاهی و عقد  3قرارداد
فروش مواد اولیه نانو ساختار جهت تولید محصوالت به شرکتهای تولیدی داخلی
فروش محصول ضد آب و لک

مؤسسه سامان سرمایه نانو با هدف ارائه خدمات سرمایهگذاری خطرپذیر و تجاریسازی ایدههای دانشبنیان در حوزه فناوریهای نوین
و با تمرکز بر فناورینانو در سال  1391تشکیل شد .مؤسسه به لحاظ ماهیت حقوقی غیرانتفاعی و خصوصی است.
اصلیترین و مهمترین فعالیت مؤسسه به عنوان یک مجموعه سرمایهگذاری خطرپذیر ،ارزیابی طرحهای پیشنهادی و انتخاب گزینههای
مناسب سرمایهگذاری با معیارها و ضوابط سرمایهگذاری خطرپذیر است .تاکنون مؤسسه طرحهای مختلفی را بررسی کرده است .الزم به
ذکر است که مؤسسه در مورد طرحهایی که علی رغم فناوری جذاب و نوین ،در حال حاضر از نظر بازار و یا اقتصادی جذابیتی ندارند ،ضمن
بررسی کامل صنعت مورد نظر ،گزینههای جایگزینی را پیشنهاد میکند تا امکان بهرهمندی از آن فناوریها فراهم شود.
مؤسسه سامان سرمایه نانو عالوه بر طرحهای معرفی شده از طرف فناوران ،خود نیز با توجه به آشنایی با شرایط صنعت و اقتصاد ایران
طرحهای مختلفی را در حوزه نانو فناوری پیشنهاد نموده است که با همکاری ستاد در حال ارزیابی و بررسی طرحهای پیشنهادی است.
مؤسسه به عنوان یک واحد سرمایهگذاری خطرپذیر نیازمند برخورداری از بانک اطالعاتی مناسب و گزارشهای تحلیلی جامعی است
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جدول .8عناوین طرحهای ارزیابی شده در سال 1391
عنوان طرح

حوزه فناوری

تولید محصوالت با ارزش از ضایعات پتروشیمی

پتروشیمی

تولید کاتالیست خودرو

خودرو

تولید غشاء نانو فیلتراسیون

آب

تولید شبه انسولین خوراکی گزلین

دارو

تولید داروی ضدسرطان بر پایه فناوری نانو ذرات پیوند آلبومین

دارو

تولید شیشه هوشمند کریستال مایع

ساختمان-خودرو

میکرو و نانوانکپسوالسیون مواد موثره

دارو -غذا

تولید کاتالیست نانو گاما-آلومینا

پتروشیمی

طرح پیش بالینی نانو داروی کنتراستزا برای تصویربرداری سیستم لنفاوی MRI

دارو

غشاهای سرامیکی نانو ساختار برای فرایندهای تصفیه آب و گاز

آب -گاز

ماژولهای خورشیدی فتوولتائیک مبتنی بر فناوری نانو

ساختمان

که مؤسسه را در اتخاذ تصمیمهای صحیح یاری نماید .موارد زیر از جمله این گزارشها است:
گزارش تحقیقات بازار فناورینانو در جهان

مؤسســه سامان سرمایه نانو با کمک کارگروه توسعه فناوری و با تمرکز بر جاذبههای بازاری و تجاریسازی ،تهیه این گزارش را در دستور کار خود
قرار داد تا با شناســایی بیشترین محصوالت تجاری شده نانوفناوری در جهان و همچنین با توجه به شناخت از اقتصاد ایران و قابلیتهای صنعت و بازار
ایران لیستی از محصوالت پرکاربرد که قابلیت سرمایهگذاری و تجاریسازی در اقتصاد ایران را دارند تهیه نموده و بر مبنای آن برنامهریزی نماید .در
حال حاضر تهیه این گزارشها منوط به موافقت و تامین منابع مالی مورد نیاز توسط ستاد نانو است.
تهیه بانک جامعی از گزارشهای امکانسنجی محصوالت مبتنی برفناورینانو
در کشور مراکز متعددی مانند دانشگاهها ،پژوهشکدهها ،شرکت شهرکهای صنعتی ،سازمان گسترش و نوسازی و ...بر روی تولید محصوالت نانو
فناوری (در مقیاس آزمایشگاهی یا صنعتی) فعالیت میکنند .اکثر این مراکز نیز گزارشهای امکانسنجی مقدماتی برای طرحهای در دست اقدام
را تدوین و آماده کردهاند .آگاهی از این طرحها میتواند از انجام کارهای موازی جلوگیری کرده و اطالعات مفیدی از بازیگران فعال و طرحهای
مختلف رقیب در کشور ارائه کند .واحد ارزیابی مؤسسه تاکنون موفق به شناسایی و جمعآوری تعداد زیادی از طرح امکانسنجی مقدماتی گردیده که
دسترسی به این بانک برای بسیاری از کارشناسان و فناوران ،اطالعات بازاری ،فنی و مالی مناسبی را ارائه میکند.
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7

حمايت از تولید ،حفاظت و بهکار گیری دارايیهای فکری فناورینانو

توســعه نظام مالکيت فكري يکي از زيرســاختهاي نظام ملي نوآوري و
ارتقاي توان داخلي اســت که هماهنگي و همسويي آن با سياستهاي ملي
نوآوري ،نقش بسزايي در تحريك و تشويق نوآوري و در نتيجه رشد اقتصادي
و صنعتي ايفا ميكند.
درسالهاي اخیر رشد دانش ،فناوري و صنعت در داخل کشور نرخ فزایندهاي
را کسب کرده است ؛ بهگونهای که بخشهاي مختلف علمي ،فرهنگي ،هنري
و صنعتي کشور در مسیر توسعه روز افزون گام برميدارند .این مسأله اهمیت
توجه به دارایيهاي فکري را براي اشخاص ،شركتها و سازمانهاي مختلف
نمايان مي اقدام به راهاندازی ســازد .به همین دلیل است که در قانون برنامه
پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران و سند نقشه جامع علمي كشور،
صراحت ًا به رسیدن به وضعيت مطلوب علم و فناوري با محوريت ثبت اختراع
ملي و بينالمللي و حمايت از آن ،تأکید شده است.

17حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناوران در حوزه ثبت اختراع ()Patent

برنامه عملیاتی ستاد ویژه توسعه فناورینانو در سال  ۱۳۹۱برای حمایت از ثبت اختراعات مرتبط با فناورینانو در اداره ثبت اختراعات آمریکا،
مانند سالهای گذشته ادامه یافته است و  ۵۱درخواست ثبت اختراع به واحد مالکیت فکری ستاد توسعه نانو رسیده است .خالصهای از آمار
مقایسهای اختراعات گرنتشده ایران ( در کلیه حوزههای علم وفناوری) در اداره ثبت اختراعات آمریکا و اروپا در جدول  1آورده شده است.
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جدول  .9مقایسه اختراعات گرنتشده ایران (در کلیه حوزههای علم و فناوری) در اداره ثبت اختراعات آمریکا و اروپا
نسبت اختراعات نانو به اختراعات
بینالمللی ایران

اختراعات بینالمللی ایران در حوزه نانو

اختراعات بینالمللی ایران

سال میالدی

-

۰

۱

2006

-

۰

۴

2007

-

۰

۲

2008

٪13

۱

۸

2009

٪9

۱

۱۱

2010

٪40

۶

۱۵

2011

٪50

۱۱

۲۲

2012

٪63

۵

۸

( 2013تا ماه مارس)

 117تیم ارزیابی و داوری پروندههای ثبت اختراع فناوران و شرکتهای نانویی (به صورت مستقل)

با توجه به افزایش ارجاعات درخواســت ثبت اختراع و زمانبر بودن فرآیند بررســی آنها ،ضرورت ایجاد یک گروه که بر فرآیند بررســی و ارزیابی
درخواســتهای ثبت اختراع به صورت مستقل متمرکز باشــد ،وجود دارد .بدین منظور ،شرکت ایدهسازان عصر آفتاب ،با جذب و تربیت نیروی انسانی
متخصص در این حوزه ،به عنوان یکی از زیربخشهای واحد مالکیت فکری ،به صورت تخصصی بر فرایند ارزیابی و داوری درخواستهای ثبت اختراع
فعال شده است.

 217تهیه بانک اطالعات از کلیه وکالی ایرانی پتنت ( Attorneyو  )Agentدر دنیا

به منظور شناســایی فضای ثبت اختراع در جهان ،ایجاد فضای رقابتی و بهبود قابلیتهای کارگزاران موجود ،بانک اطالعاتی از کلیه وکالی ایرانی
پتنت در سراسر دنیا به همراه رزومه کاری آنها جمعآوری شده است که البته محدودیتهایی نیز در خصوص برقراری ارتباط کاری با آنها وجود دارد.

 27تقویت خدمت حمایت از ثبت عالمت تجاری

عالمت تجاری ،تصویر ذهنی یک محصول یا شــرکت در بازار اســت؛ این تصویر
حاوي پیامهایی درباره کیفیت ،قیمت ،ســطح فنــاوري ،قابلیت اعتماد و هر آن چیزي
است که در صنعت مربوطه ،منبع ارزش و حامل ارزش براي مشتري است .این تصویر
ذهنــی و انتزاعی در اقالمی نظیر نام و نشــان تجاري ،شــعارها ،الگوهاي تبلیغاتی و
نظایر آن نمود خارجی پیدا میکند.
از ســال  ۱۳۹۱با تصویــب آییننامــه داخلی حمایــت از ثبت عالمــت تجاری،
درخواستهای شــرکتهای واجد شــرایط (دارای تأییدیه نانومقیاس و بهرهمندی از
بازار مناسب) توسط امور شــرکتها و واحد مالکیت فکری بررسی و در صورت تأیید،
جهــت انجام فرایند ثبت ،به یکی از کارگزاران مالکیت فکری تأییدشــده ،ارجاع داده
میشــوند .همچنین بر اســاس معیارهای ارزیابی ،بخشــی از هزینههای ثبت عالمت
تجاری در داخل کشــور ( ۵۰درصد هزینه انجامشــده) به کارگزار پرداخت میشود .آماری از این فعالیت در جدول  2آمده است.
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جدول  .10آمار ثبت عالمت تجاری در سال ۱۳۹۱
ردیف

نام شرکت متقاضی ثبت عالمت تجاری

تعداد عالمت یا نام تجاری

وضعیت

۱

بسپارسازان ایرانیان

۱

پایان موفق

۲

تریتا داروی هزاره سوم

10

جاری

۳

فناوران نانو مقیاس

۱

جاری

۴

زیستشیمی آزما رشد

۱

جاری

 37مرجعیت ستاد نانو در زمینه بررسی اختراعات نانویی داخلی

طبــق آییننامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ،عالئم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ســال  ،۱۳۸۶جهت احراز شــرایط ماهوی
اختراعات ،از مراجع ذیربط اســتعالم میشود .بر همین اساس ،پروندههای ارســالی به اداره ثبت اختراعات ،با توجه به نوع آنها ،جهت
ارزیابی به دانشگاهها ،مراکز پژوهشی ،ستادها و سازمانهای مرتبط فرستاده میشوند .حال ،با توجه به جایگاه ستاد توسعه نانو در کشور
و پیرو جلسات و نامه نگاریها با اداره ثبت اختراعات ایران ،مقرر شده است کلیه درخواستهای ثبت اختراع مرتبط با فناورینانو ،جهت
انجام داوری به این ســتاد ارســال شود .در این راستا ،در سال  ،139۱تعداد  ۸۰اســتعالم از اداره ثبت اختراعات ایران به واحد مالکیت
فکری این ستاد ارجاع شد.

 137ساماندهی و اصالح ساختار داوری اختراعات داخلی در حوزه نانو

بــا توجه به افزایش تعداد ارجاعات داوری اختراعات داخلی ،واحد
مالکیت فکری با کسب نظر از کارشناسان ستاد و کریدور و نیز اخذ
مشاوره از مشــاوران متخصص و با تجربه ،فرایند داوری و بررسی
پروندهها را براســاس نوآوری ،گام اختراعی ،قابلیت تولید صنعتی و
ارتباط با فناورینانو ،انجام میدهد .به منظور حمایت از محصوالت
و فناوریهای شــرکتهای نانویی ،معیاری جدید به سرفصلهای
داوری افزوده شــده اســت که عبــارت اســت از« :در صورتی که
درخواست ثبت اختراع ،مشابه فعالیت شرکتهای موجود باشد ،این
موضوع به طور شفاف و دقیق همراه با بیان تفاوتها و شباهتهای
آن با اختراع موجود بررســی شــود ».هدف از این امر ،جلوگیری از
ثبت دســتاوردهای شرکتهای نانویی (محصول /فناوری) توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر و نیز جلوگیری از بهرهبرداری از آن
توسط اشخاص ثالث است.

 237ایجاد پورتال ثبت درخواستهای اختراع جهت ارزیابی

عالوه بر فعالیتهای بیانشــده ،پورتال ثبت درخواســتهای ارزیابی اختراعات داخلی در حال طراحی است؛ پس از نهایی شدن این
پورتال ،کلیه مخترعان باید درخواســت خود را در آن ثبت کنند .آدرس این پورتال ،در صفحه اصلی پورتال اداره ثبت اختراعات ایران
نیز قرار خواهد گرفت.
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 337ارسال کلیه مکاتبات اداره ثبت اختراعات به ستاد نانو به صورت الکترونیکی

براســاس ماده  167آییننامه ثبت اختراعات ایران ،اداره کل مالکیت صنعتی باید اســتعالم درخواستهای ثبت اختراع را از مراجع ذیصالح
(ســازمانها ،مؤسسات ،دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،ستادهای توســعه فناوری و  )...به صورت الکترونیکی و در فضای مجازی انجام دهد.
بر همین اســاس ،در ســال  ،۱۳۹۱با توافق ستاد ویژه توسعه فناورینانو و اداره ثبت اختراعات ،ســتاد نانو به سامانه خدمات الکترونیکی ثبت
اختراعات اداره کل مالکیت صنعتی متصل شــد .با بهرهبرداری از این قابلیت ،تمامی نامههای اســتعالم جهت اظهارنظر ،به صورت الکترونیکی
به ستاد نانو ارسال میشود.
از دیگر قابلیتهای ســامانه مذکور میتوان به امکان دریافت اطالعات مرتبط و درج پاســخ استعالم به صورت الکترونیکی اشاره کرد.

 437تهیه بانک اطالعات از کلیه ارجاعات اداره ثبت اختراعات ایران به ستاد نانو

به منظور مدیریت ،نظارت و ساماندهی کلیه ارجاعات اداره ثبت اختراعات ایران ،یک بانک اطالعات شامل نام و مشخصات متقاضی ،عنوان اختراع،
تاریخ ،نام داور و ...تهیه شده و برای متقاضیان قابل استفاده است.

 47تحلیل اختراع (پتنت) و رصد فناوری

پیشزمینه رصد فناوری و تحليل اختراع ،وجود بانكهاي اطالعاتي اختراعات ثبتشــده اســت .اين اطالعات در ســطوح مختلف میتواند مورد استفاده
شرکتهای نانویی ،پژوهشگران حوزههاي مختلف و ...قرار گیرد .رصد فناوری و تحليل اختراع ،اطالعات ارزشمندي را در اختيار عالقمندان قرار ميدهد؛ از جمله:
پرهیز از دوبارهكاري و كاهش هزينههاي پژوهشي؛
انجام پژوهش در سطوح باالتر دانش؛
توجه به جنبههاي محافظت از اختراع؛
شناسایی محصوالت جدید و فناوریهای نوظهور؛
آگاهي از روندهاي فني و تجاري فناوري در ديگر كشورها و شناسایی زمينههاي مطمئن براي سرمايهگذاري؛
شناسايي اختراعهاي آزمايششده به عنوان رويدادهاي جديد؛
بررسي پژوهشهاي گذشته ،جستجوی راهحلهای تازه براي مسايل و....
بر همین اســاس ،ستاد توســعه نانو فعالیتهایی در این زمینه انجام داده است که یکی از موارد موفق آن ،تحلیل اختراع (رصد فناوری) محصوالت
بندآورنده خونریزی در حوزه فناوري نانو بوده است که به درخواست شرکت کیتوتک انجام گرفت.

 5 7مالکیت فکری در دومین دوره توانمندسازي سرمايههاي انساني فناوري نانو

در ســال  ،91دومین دورة توانمندسازی سرمایههای انسانی فناورینانو با هدف توانمندســازی دانشجویان رشتهها و گرایشهای نانو برای ورود به
بازار کار ،کمک به انتخاب موضوعات کاربردی برای پایاننامه تحصیالت تکمیلی و ارایة مشــاوره تعیین مســیر صحیح تحصیلی و شغلی برگزار شد.
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همچنین ،با توجه به آنکه «اختراع» یکی از موضوعات مهم در حوزه پژوهش دانشــجویان و نیز انتخاب پایاننامه تحصیالت تکمیلی
است ،کارگاه آموزشي با عنوان «روشهای جستجوی پتنت» در حوزه فناوري نانو ارائه شد.

67کارگاه آموزشی عالمت تجاری

در ســال  ،91موسســه دارائیهای فکری و فناوری مدرس کارگاه آموزشــی «آشــنایی با عالمت تجاری و نام تجاری» را برای
شــرکتهای نانویی برگزار کرد .هدف از برگزاری این کارگاه ،آشــنایی شرکتها با ارزش و اهمیت عالمت تجاری و نیز آگاهی آنها از
نحوه حمایت کریدور از این خدمت بوده است.

 77سایت آموزش مالکیت فکری

به منظور ارتقای سطح علمی دانشآموزان و دانشجویان و دسترسی سادهتر آنها به منابع علمی ،ستاد نانو سیستم آموزشی فناورینانو
را راهاندازی کرده اســت .در این خصوص ،با هدف ترویج مالکیت فکری بین شــرکتها ،فناوران و محققان فعال در حوزه فناورینانو،
بخشی با موضوع مالکیت فکری در این سایت ایجاد شده است که شامل این سرفصلهاست:
مالکیت فکری و اهمیت آن؛
آشنایی با انواع حقوق مالکیت فکری؛
حقوق مالکیت ادبی و هنری؛
حقوق مالکیت صنعتی؛
عالئم تجاری؛
مدیریت دارائیهای فکری و تبدیل مالکیت فکری به دارائیهای منفعتساز؛
قوانین و معاهدات بینالمللی و داخلی در زمینه حقوق مالکیت فکری؛
پتنت یا حق ثبت اختراع و شرایط چهارگانه آن.
همچنین ،هر کدام از این سرفصلها در قالب یک جلسه آموزش مجازی و آزمون ،در دسترس کلیه کاربران است.

 8 7تهیه خبر از پتنتهای نانو

با هدف ترویج و اطالعرسانی در مورد پتنتهایی که تاکنون به مرحله گرنت یا انتشار رسیدهاند و آشنایی فناوران و شرکتهای دانشبنیان
با اینگونه دستاوردها ،در سال  ۹۱مصاحبههایی با این مخترعان انجام شد که چکیده آنها در سایت و ماهنامه ستاد نانو منتشر شده است.

 9 7تهیه فیلم جهت مستندسازی

به منظور مستندســازی ارائههای مرتبط با مالکیت فکری ،براساس سرفصلهای پیشنهادی واحد مالکیت فکری و با هماهنگی تیم
فیلمبرداری ،فیلمی از ارائه آقای دکتر اخواننیک (وکیل ثبت اختراع آمریکا و مدیر عامل شرکت ایده کاوشگران میعاد) تهیه شده است.
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8

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

با توجه به این که از سویی ،یکی از برنامههای
ســند راهبرد آینده مربوط به اســتاندارد و ایمنی
است واز ســوی دیگر ،بدون کسب استانداردهای
ایمنی و کیفی ،تولید انبوه ،تجاریســازی و ورود
به بازارهای جهانی امکانپذیر نیســت ،ستاد ویژه
توســعة فناورینانو و سازمان ملی استاندارد ایران،
با مشــارکت یکدیگر ،کمیتة فنی استانداردسازی
فناورینانو ایران را در سال  1385تشکیل دادهاند
که مســؤولیت دبیرخانه این کمیته رسم ًا به ستاد
واگذار شدهاست .این کمیته از زمان تشکیل ،عضو
اصلی و فعــال کمیته بینالمللی استانداردســازی
فناورینانو بوده و دارای ســه کارگروه تخصصی
متناظر با کمیتة بینالمللی است :کارگروه «تعاریف،
نامگذاری و اصطالحات در فناورینانو» ،کارگروه «اندازهگیری و تعیین مشــخصات در فناورینانو» و کارگروه «ســامت ،ایمنی و محیط زیســت در
فناورینانو» .اعضای این کارگروهها را استادان دانشگاهها ،متخصصانی از صنایع مختلف ،کارشناسان سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت تشکیل
میدهند.
ازجمله مهمترین اهداف کمیتة فنی استانداردسازی فناورینانو ،تهیه و تدوین استانداردهای ملی ،مشارکت در فعالیتهای بینالمللی استانداردسازی
و کمک به ایجاد زیرســاختهای الزم در کشــور برای اجرای استانداردها ونظارت بر آنهاســت .با توجه به این اهداف ،این کمیته مجموعه اقدامات و
فعالیتهایی را در سطوح ملی و بینالمللی انجام داده که در ادامه به صورت خالصه به آنها اشاره میشود.
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 1 8تدوین  4استاندارد ملی

کمیته استانداردســازی فناورینانــو ایران با توجه به نیاز صنعت نانو به اســتانداردهای ملی و در راســتای تولید محصوالت ایمن
و باکیفیت ،اقدام به تدوین اســتانداردهای ملی فناورینانو کرده اســت؛ بر این اســاس ،در سال  91چهار اســتاندارد ملی با مشارکت
متخصصان و استادان دانشگاه تدوین شده است:

 118فناوري نانو -تعیین مشخصات نانولولههای کربنی
تکجداره با استفاده از آنالیز جرمسنجی حرارتی

این اســتاندارد برای ارزیابی کمی نمونههای نانولولههای کربنی تکجداره ،از طریق
اندازهگیری ناخالصی غیرکربنی مانندکاتالیست فلزی در ماده ،کاربرد دارد .همچنین این
اســتاندارد برای ارزیابی کیفی پایداری حرارتی و همگنی نمونههای حاوی نانولولههای
کربنی نیز به کار میرود .آنالیز جرمســنجی حرارتی از تجهیزات ارزان و قابلدســترس
است که در بسیاری از آزمایشگاهها وجود دارد.

 2 1 8فناورینانو-تعیین مشخصات نانولولههای کربنی تکجداره با استفاده از طیفسنجی
UV-Vis-NIR

در این استاندارد یک روش اندازهگیری برای تعیین قطر ،خلوص نوری ونسبت نانولولههای کربنی تکجداره فلزی به کل نانولولههای
کربنی تکجداره در نمونه ارائه شده است .طیفسنجی  UV-Vis-NIRاز جمله دستگاههای ارزان و در دسترس است.

318فناورینانو -متدولوژی تقسیم بندی نانومواد

هدف از تدوین این اســتاندارد ارائه یک سیستم طبقهبندی به نام درخت نانو است که طیف وسیعی از نانومواد از جمله نانوساختارها،
نانواشیا ،نانوچندسازهها با ابعاد و خواص فیزیکی شیمیایی مختلف را در برمیگیرد.

 418فناورینانو -ویژگیهای مواد  -راهکاری برای تعیین ویژگیهای نانواشیا

هدف از تدوین این استاندارد ارائة راهکاری برای تعیین ویژگیهای عملکردی نانواشیای تولیدی و روشهای اندازهگیری آن است؛
با استفاده از این استاندارد از عرضة محصوالتی با خواص یکنواخت برای فرآوری و یا عملکرد نهایی یکنواخت اطمینان حاصل میشود.
این استاندارد راهکاری برای تعیین مشخصات فیزیکی و شیمیایی نانو اشیا است که در عملکرد یا فرآوری آنها اثر میگذارد.

28تدوین استانداردهای بینالمللی با توجه به اولویتهای کشور

یکی از اهداف کمیته استانداردسازی فناورینانو ایران تدوین استانداردهای بینالمللی با توجه به نیازهای کشور است؛ در این راستا،
این کمیته در سال  1391دو استاندارد پیشنهادی خود را که در سالهای قبل ارائه کرده بود ،توسعه داده است.؛ شرح مختصری از این
دو استاندارد در ادامه میآید:

 128استاندارد بین المللی واژه شناسی شاخص های ارزیابی علوم و فناورینانو

در حال حاضر در زمینة شــاخصهای ارزیابی فناورینانو در جهان ادبیات یکپارچه و اســتانداردی وجــود ندارد؛ به عنوان مثال ،به
ســواالتی از این قبیل که محصول نانو چیســت ،تعریف منابع انسانی در فناورینانو چیســت و  ...پاسخهای یکسانی داده نشده است.
در عین حال ،برای اینکه شــاخصهای فناورینانو قابل اندازهگیری باشــند ،نیاز به ادبیات مشترک و استاندارد بینالمللی است .در این
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اســتاندارد قرار اســت تا واژهها و اصطالحات مرتبط با شاخصهای فناورینانو مشخص و تعریف شوند .این استاندارد در سال قبل توسط ایران به ایزو
پیشنهاد شده بود که کشورهای عضو کمیته  ISO/TC229با رأی خود ،آن را پذیرفتند و به همین دلیل ،جزو پروژههای مصوب این کمیته قرار گرفت.
درســال  91پیشنویس تکمیلشده این استاندارد ارائه شده و کشــورهای عضو کمیته آن را بررسی کردتند؛ این استاندارد هم اکنون در مرحله «پیش
نویس در حال تدوین» از مراحل تدوین استاندارد قرار دارد.

 228استاندارد سنجش موراميکاسيد به عنوان نشانگر زيستي برای ارزيابي فعاليت نانونقره

اين اســتاندارد را که در حدود  3ســال پیش از سوی ایران به ایزو ارائه شــد ،اعضای اصلی کمیته در رأیگیری پذیرفتند؛ تاکنون در چندین جلسه
نیز ارائه و از آن دفاع شــده است .اکنون این اســتاندارد به مراحل تدوین رسیده و اگر در مرحله رأیگیری)DTS ( Draft Technical Specification
پذیرفته شود ،منتشر خواهد شد.
38حضور فعال در کمیته بینالمللی استانداردسازی فناورینانو )(ISO/TC229

 138بررسي تخصصي پيشنويس استانداردهاي ارسالي از ايزو و ارسال نظرات ايران

برای تدوین استانداردهای بینالمللی در کمیته بینالمللی استانداردسازی فناورینانو ،پیشنویس استانداردها جهت رأیگیری و اظهار نظر تخصصی
به اعضای اصلی کمیته ارســال میشــود .کميته استانداردسازي فناوري نانو ایران نيز به عنوان عضو اصلی این کمیته در سال  ،1391نه سند استاندارد
بینالمللی را بررسي کرده و نظرات تخصصی خود را برای کمیته بینالمللی ارسال کرده است.

 238حضور در چهاردهمین و پانزدهمین اجالس کميته بينالمللي استانداردسازي فناوري نانو

نشســتهای دورهای کمیتة بینالمللی استانداردسازی فناورینانو هر ششماه یکبار در یکی از کشورهای عضو برگزار میشود .هدف از برگزاري این
نشستها تعیین سیاستها و برنامههای کاری این کمیته برای تدوین استانداردهای بینالمللی فناورینانو ،بحث و بررسی پروژهها و پیشنهادهای جدید
استانداردسازی ارائهشده از طرف کشورهای عضو اصلی ،رسیدن به اجماع جهانی در مورد موضوعات جدید کاری و همکاری با سازمانهای بینالمللی
و منطقهای در حوزة تدوین استانداردهای فناورینانو است.
حضور فعال در اجالس ایتالیا :چهاردهمین اجالسیه کمیتة بینالمللی استانداردسازی فناورینانو از تاریخ  11تا  12ژوئن  2012در کشور ایتالیا
برگزارشــد .ایران هم با  6نماینده حضوری فعال در این اجالس داشــت .در این اجالس ،استاندارد پیشــنهادی ایران با عنوان «تعاریف و اصطالحات
شــاخصهای ارزیابی علوم و فناورینانو» برای مرحلة اول از مراحل تدوین اســتاندارد ارائه و به نظرات کشــورها در مورد این پروژه پاســخ داده شد.
همچنین ،از دیگر استانداردهای پیشنهادی ایران هم در این اجالس دفاع شد .از دستاوردهای این اجالس مشارکت فعال در تدوین دیگر استانداردهای
بینالمللی نانو بود که سایر کشورها پیشنهاد کرده شده بود.
حضور فعال در اجالس مکزیک :پانزدهمین اجالس کمیته بینالمللی استانداردسازی فناورینانو) ، (ISO/TC229روزهای  14الی  18اسفندماه
 1391در کشــور مکزیک برگزار شــد .در این اجالس که شش نماینده از کشورمان در آن شرکت داشتند ،از هردو استاندارد بینالمللی پیشنهادی ایران
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دفاع شد و این دو استاندارد توانستند به مرحلة بعدی تدوین استاندارد ارتقا یابند.
از دیگر فعالیتهای ایران ،مذاکره با نمایندة کشــور کره جنوبی بود که طی آن قرار شــد در آینده نزدیک ،اســتانداردی مشترک و
بینالمللی با عنوان «ارزیابی سمی بودن تنفسی نانوذرات در محیط برون تن» با مشارکت دو کشور تدوین شود.

48فعالیتهای زیرکمیته استاندارد فناورینانو وزارت جهاد کشاورزی

زیرکمیتة اســتاندارد کمیتة فناورینانو وزارت جهاد کشاورزی از سال  1389با حمایت ستاد ویژة توسعه فناورینانو به منظور تدوین
ضوابط و دستورالعملهاي الزم برای محصوالت تولیدی ،وارداتی ،صادراتي و همچنين مصرف فرآوردههای نانوكشاورزي فعالیت ایجاد
شد و هم اكنون ،با سابقهاي بالغ بر  3سال و با حضور نمايندگاني از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،سازمان ملی استاندارد،
ســتاد ویژه توسعه فناورینانو ،موسسه خدمات فناوری تا بازار ،ســازمان حفظ نباتات ،موسسه تحقیقات خاک و آب ،سازمان شیالت،
معاونت آب ،خاک و صنایع تبدیلی ،ســازمان دامپزشکی کشور ،مؤسسة تحقیقات اصالح و تهية نهال و بذر و پژوهشکده بيوتكنولوژي
كشاورزي ایران ،در حال فعاليت است.
ایــن زیرکمیته دارای پنج کارگروه تخصصی دامپزشــکی ،حفظ نباتات ،خاکوآب ،صنایع تبدیلی و بســتهبندي ،ادوات و تجهیزات
کشاورزی است که اعضای هر کارگروه را متخصصان نانو ،شامل یک متخصص ایمنی ،یک متخصص مقررات و یک متخصص حوزه
مربوطه تشکیل میدهند.
مهمترین اقدامات اين زیركميته در سال  91به این شرح است:
تشکیل کارگروههای تخصصی و تعیین مسئول کارگروهها؛
ایجاد واحد دبیرخانه جهت تشکیل مداوم جلسات زیرکمیته؛
تعیین فرآیند گردش کار کارگروهها در هر کارگروه تخصصی؛
بررسی پروندههای ارجاعی به زیرکمیته استاندارد و سپس بررسیهای دقیقتر در کارگروه تخصصی (بررسی پرونده
کود بیولوژیک «بیوزر» و انعقاد قرارداد بین کمیته و «موسســة خدمات فناوری تا بازار» از یک سو و موسسه تحقیقات
خاک و آب از طرف دیگر ،جهت ارزیابی محصول ذکرشده)؛
شناسایی افراد مناسب جهت کارگروه های تخصصی؛
تهیه فهرست نانومحصوالت در حوزه کشاورزی؛
برگزاری سمینار «نانوفناوری ایمن :بایدها و نبایدها» ویژه مدیران؛
تهیه پیشنویس چکلیستهای عمومی و تخصصی بررسی نانومحصوالت کشاورزی در کارگروههای تخصصی؛
اولویتبندي بررسی پرونده محصوالت نانوکشاورزي؛ اولویت اول :محصوالت حامل ضدعفونیکننده نانونقره ،اولویت
دوم :محصوالت بستهبندي و نانوواکس میوه و اولویت سوم :نانوکودها؛
فعالسازي خبرنامه کمیتة فناوري نانو توسط زیرکمیته استاندارد.

58فعالیتهای کمیتة نانو سازمان غذا و دارو

عملکرد کمیته فناورینانو ســازمان غذا و دارو را میتوان به دو بخش اجرایی و علمی تقســیم کــرد .در بخش اجرایی ،این کمیته
دســتور جلسات شورای راهبردی کمیته را تهیه و این جلسات را برگزار کرد؛
مهمتریــن فعالیت اجرایی دبیرخانه کمیته ،بررســی و اعــام نظر در مورد
فرآوردههای ارجاعشــده به کمیته اســت .در سال  ،91با برگزاری  13جلسه
کارگروه تخصصی ،درخواســت بررسی  48محصول سالمت محور مبتنی بر
فناورینانو در قالب  20شــرکت ،در دبیرخانه کمیته پیگیری شــد که از این
میــان تعداد  13محصول موفق به دریافت (تمدیــد) مجوزهای الزم از این
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کمیته شدهاند.
گزارش عملکرد سال  1391دبیرخانه کمیته فناوری سازمان غذا و دارو به این شرح زیر است:
بررسی و اعالم نظر در مورد فرآوردههای ارجاع شده به کمیته
60
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نمودار.1مقایسه پرونده های ارجاعی به کمیته از حیث تعداد

0

در سال  ،1391درخواست بررسی پرونده  48محصول (ساخت /ورود) در قالب  20شرکت در دبیرخانه کمیته پیگیری شد که نشان از رشد 52درصدی
تعداد پرونده های ارجاعی به کمیته در سال  91نسبت به سال  90دارد.
در مجموع ،تعداد  61درخواســت در حوزه ملزومات 27 ،درخواســت در حوزه آرایشی -بهداشــتی 11 ،مورد دارو و مکمل 7 ،مورد در حوزه غذا و 2
مورد در حوزه تجهیزات پزشکی ارائه شده بود .تعداد  13محصول نیز موفق به دریافت (یا تمدید) مجوزهای الزم از این کمیته شدهاند که عبارتند از:
فراورده دارویی لیپوزوم دوکسوروبیسین هیدروکلراید شرکت اکسیر نانوسینا؛
محلول ضدعفونیکننده موضعی کیتوتک؛
فوم ضدعفونیکننده موضعی کیتوتک؛
اسپری شستشودهنده ضد میکروبی زخم کیتوتک؛
اسپری شستشودهنده ضد میکروبی مناسب سوختگی کیتوتک؛
محلول شستشودهنده ضد میکروبی وسایل و تجهیزات بیمارستانی کیتوتک؛
محلول شستشودهنده ضدمیکروبی سطوح و زمین بیمارستانی کیتوتک؛
محلول ضدعفونیکننده سطوح بیمارســتانی Nanocid L2000شرکت نانونصب
پارس؛
ماده اولیه بهداشتی وارداتی با نام تجاری  BEROSOLشرکت بازرگانی بوف؛
نخ پلیآمید آنتیباکتریال شرکت تهران زرنخ؛
کاشی و سرامیک آنتی باکتریال شرکت نانوپیشتاز پارس؛
اسپری نانوسیلور ضدعفونیکننده زخم نیواشا شرکت نانوالوند آراد؛
مکمل نانوکلسیم با نام تجاری ( ACE NanoCalciumواردات  60بسته جهت مطالعات بالینی).
الزم به ذکر اســت موافقت با اعطای  5مجوز در آخرین جلســه شــورای راهبردی کمیته مورد تصویب قرار گرفت که ابالغ آن به سال  92موکول

61

برنامه دوم

فراهمسازی و تقويت زيرساختها

گردیده است که عبارتند از:
ضدعفونیکنندههای سطوح
شرکت نانوپارت خزر؛
لباس زیر تهیهشده از نخ آنتیباکتریال شرکت تهران زرنخ؛
مجوز یکساله تولید و توزیع داروی لیپوزوم دوکسوروبیسین
هیدروکلراید شرکت اکسیر نانوسینا؛
پانســمان نانونقره وارداتی  Acticoatشــرکت بازرگانی
جاللآرا؛
اســپری روکش آنتیباکتریال ســطوح وارداتی MVX
شرکت آرتین نانوتکنولوژی.

سایر فعالیتها

 1بازدید از شرایط فنی و بهداشتی ( )GMPکارخانجات محل تولید محصوالت سالمتمحور مبتنی بر فناورینانو؛
 2همکاری با شورای راهبردی شبکه ایمنی نانوایران؛
 3هماهنگی و تعامالت گسترده با نهادهای سیاستگذار در حوزه نانو پزشکی از جمله ستاد ویژه توسعه فناورینانو ،کریدور خدمات
فناوری تا بازار ،جهاد کشاورزی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت و ...؛
 4پاسخ و ارائه مشاوره به مراجعات حضوری و غیر حضوری:
هر روزه افرادی از جمله شرکتهای تولیدکننده و واردکننده محصوالت نانوپزشکی و نیز شرکتهایی که قصد سرمایهگذاری در این
حوزه دارند ،به صورت حضوری یا غیرحضوری در زمینههای مختلف از جمله چگونگی روند اخذ مجوز ،پیگیری پرونده محصوالت و
اطمینان از ایمنی برخی محصوالت موجود در بازار و غیره از کمیته مشاوره میگیرند.
 5فعالیت علمی از قبیل بررسی اختراعات ارجاعی از اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در خصوص محصوالت نانوپزشکی
 6آموزش مستقیم از طریق برگزاری کارگاهها و کالسهای آموزشی و آموزش غیرمستقیم از طریق انتشار خبرنامه و مدیریت سایت
کمیته فناورینانو میشود؛
 7بروزرسانی بانک اطالعات محصوالت نانوپزشکی داخلی؛
 8انجام پروژه رسوخ نانو فناوری در حوزه سالمت:
کارگروه صنعت و بازار ســتاد ویژه توســعه فناورینانو با همکاری کمیته نانو ،این پروژه را آغاز کرد تا با ترغیب صنایع مربوط به حوزة
بهداشت و سالمت میزان تولیدات نانوتکنولوژی را افزایش دهد.
 9حضور در رویدادهای نانو پزشکی داخلی و خارجی.

 68حمایت از کارگاهها و کنفرانسهای تخصصی
و آموزش نیروی انسانی ماهر در حوزه استانداردهای فناورینانو

کمیته استانداردســازی فناورینانو با هدف ترویج و آموزش نیروی انســانی در سال  1391دو سمینار ملی در حوزه استاندارد وایمنی
برگزار کرده است:

 168اولین همایش ملی ایمنی و استاندارد در فناورینانو

اولین همایش ملی در حوزه ایمنی و اســتاندارد در فناورینانو در خرداد  1391با مشارکت سازمان ملی استاندارد ایران در پژوهشگاه
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پلیمر و پتروشیمی برگزار شد .در این همایش ،حدود  210نفر از دانشجویان ،متخصصان و اساتید شرکت داشتند و  60مقاله به دبیرخانه همایش ارسال
شد که  38مقاله آن پذیرفته شد .در این همایش عالوه بر  5سخنرانی ،سه کارگاه آموزشی تخصصی در حوزه های مختلف ایمنی نانو نیز برگزار شد.

 268حمایت از برگزاری سمپوزیوم تخصصی با عنوان «ایمنی نانومواد در انسان و
محیط زیست»

سمپوزیوم تخصصی «ایمنی نانو مواد در انسان و محیط زیست» در بهمن  1391با همکاری مراکزی چون
کمیته فناورینانو ســازمان غذا و دارو ،شــبکه ایمنی فناورینانو ،کمیته فنی استانداردسازی فناورینانو ،واحد
علوم دارویی دانشگاه آزاد اسالمی ،انجمن مواد جهش زای زیست محیطی ایران ،باشگاه پژوهشگران جوان و
نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی ،و با حمایت ستاد ویژه توسعه فناورینانو برگزار شد.
در این سمپوزیوم یکروزه 12 ،سخنرانی علمی در سه بخش برگزار شد .همچنین از میان حدوداً  130مقاله
که به دبیرخانه ســپموزیوم ارسال شده بود ،در حدود  92مقاله برای ارائه بهصورت پوستر انتخاب شد. مقاالت
این همایش در حوزههای مختلف ســامت ،بهداشت ،محیط زیســت و عرصههای کشاورزی و پسماندها با
بهرهگیری از فناورینانو و توجه به جنبههای ایمنی استفاده از این فناوری ارائه شدند.

 78فعالیتهای شبکه ایمنی فناورینانو ایران

هدف از ایجاد این شــبکه ،فراهم آوردن بســتری مناسب برای مجموعه پژوهشــگران حقیقی و مراکز مرتبط عالقمند در کشور است که با پیوستن
به این شــبکه ،فعالیتهای خود را در حوزه ایمنی نانو در چارچوب برنامههای معین و تحت مدیریت شــبکه ،حول تدوین استانداردها ،دستورالعملها و
آییننامه های ایمنی و زیستمحیطی فناورینانو متمرکز و همگرا کنند .بر این اساس ،مجموعه شبکه ایمنی فناورینانو ایران در یک چشمانداز میان
مدت قادر خواهد بود تا نقشی بسیار مهم در راستای توسعه ایمن تولید محصوالت و فراوردههای نانوفناوری ایفا کند.
مطالعات اولیه مشتمل بر شناسایی متخصصان و مراکز فعال در این حوزه ،طراحی و تدوین اساسنامه ،تشکیل شورای راهبردی و بررسی برنامههای
کالن و اهداف شــبکه ،از جمله اقداماتی اســت که صورت گرفته است .این شبکه فعالیت خود را از تابستان  1391رسم ًَا آغاز کرده و در حال حاضر در
زمینههای آموزش ،تدوین استانداردها و پروتکلها و ایجاد زیرساختهای الزم در حوزه ایمنی فناورینانودر حال فعالیت است.
از جمله فعالیتهای شبکه ایمنی نانو می توان به این موارد اشاره کرد:
 1تشکیل دبیرخانه شبکه ایمنی نانو در محل ستاد ویژه توسعه فناورینانو؛
 2تشکیل شورای راهبردی شبکه ایمنی نانو؛
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تدوین اساسنامه و برنامه راهبردی شبکه ایمنی نانو؛
تشکیل کارگروه تخصصی ایمنی شغلی ،محیط زیست و سالمت انسان و اخالق در فناورینانو؛
برگزاری سمینارها و کارگاههای تخصصی:
برگزاری همایش ملی «ایمنی نانومواد در انسان و محیط زیست»
برنامهریزی برای برگزاری کنگره بینالمللی ایمنی نانو در سال 92
تعیین سرفصلها و اولویتهای کاری شبکه ایمنی نانو ایران؛
طراحی سایت شبکه ایمنی نانو به آدرسwww.nanosafety.ir؛
مطالعه و بررسی برنامهها و فعالیتهای کشورهای استرالیا ،آفریقای جنوبی ،کانادا برخی کشورها عضو اتحادیه اروپا.

 88راهاندازی پایگاه دادهها در حوزه ایمنی در فناورینانو

پایگاه دادههای ایمنی نانو ،به عنوان ابزاری برای مدیریت دانش
و اطالعــات در حوزه ایمنی نانو ،در نظر دارد مســتندات گوناگون
مرتبــط با این حوزه را گردآوری کــرده و در اختیار متخصصان و
محققــان عالقمند قرار دهد .مســتندات و اطالعــات این پایگاه
شامل راهنماها ،دستورالعملها ،گزارش پروژهها ،گزارش رویدادها،
آییننامهها ،اســتانداردهای ملی و بینالمللی و  ...اســت و امکان
جستجوی پیشرفته در این مســتندات از جنبههای مختلف مانند:
نــوع نانومواد ،نوع ســند ،تأثیرات ایمنی و ســامت ،کاربردها و
محصوالت ،سازمان منتشرکننده و ...وجود دارد.
مرحله طراحی و پیادهســازی نرمافزاری ایجاد این پایگاه داده و
بارگذاری آنها به پایان رسیده و روی سایت شبکه ایمنی قرار گرفته است.

 98کمک به ایجاد نظام نانومترولوژی در کشور

در ســال  ،91در ادامه پروژه ایجاد نظام نانومترولوژی کشــور،
جلســات کارشناســی متعددی با حضور متخصصان برگزار شد و
مطالعات جامعی بر روی مبحث نانومترولوژی از جنبههای گوناگون
اعم از :مفاهیم نانومترلوژی و انواع آن ،شــرایط حاضر کشورهای
جهان در زمینه نانومترولوژی ،مطالعه موردی فعالیتهای کشورها
و ...انجام گردید .نتایج این مطالعات در قالب سه گزارش تدوین و
مستند شد پس از آن ،سپس بر اساس این نتایج و تشکیل جلسات
متعدد ،نقشه راه و برنامه اجرایی کوتاهمدت و میانمدت پیادهسازی
نظام نانومترولوژی تدوین شد.
بر اســاس نقشه راه تدوینشده و در ادامه این پروژه ،قرار است
کمیتة اجرایی متشــکل از متخصصان و سیاستگذاران از ســتاد نانو ،سازمان ملی استاندارد ،دانشگاهها و شرکتهای تخصصی تشکیل
شود .این کمیته مسؤولیت کارشناسی ،تصمیمگیری و پیگیری امور مرتبط با توسعه اندازهشناسی نانوفناوری را برعهده خواهد گرفت و
پیادهسازی نقشه راه و اجرای برنامههای آن را پیگیری خواهد کرد.
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 108تشکیل کمیته ملی استاندارد فناورینانو

روند تصویب استانداردهای ملی در سازمان استاندارد بدین نحو است که ابتدا پیشنویس استانداردهای ملی
پس از بررسی کارگروههای تخصصی در کمیتههای فنی مربوطه تدوین میشود؛ سپس پیشنویس ارائهشده
توسط کمیته فنی ،جهت تصویب به کمیته ملی مربوط در سازمان ملی استاندارد ارجاع میشود .در این کمیته
پیشنویس اســتاندارد طرح و بررسی میشــود و در صورت تصویب ،به عنوان استاندارد ملی ایران پذیرفته و
منتشر میگردد.
اما در زمینه فناورینانو ،تا کنون پیش نویس اســتانداردهای ملی به علت نبود یک کمیته ملی مســتقل،
در کمیتههای مختلفی از جمله کمیته ملی صنایع شــیمیایی و پلیمــر ،کمیته ملی میکروبیولوژی و  ...مطرح
میشــد که این مساله با مشــکالت و چالشهای فنی همراه بود .لذا لزوم تشکیل یک کمیته ملی مستقل به
نام فناورینانو بسیار احساس میشد .بر این اساس ،کمیته فنی استانداردسازی فناورینانو ستاد ،پیشنهاد تأسیس کمیته ملی ویژهای را به سازمان ملی
استاندارد ایران ارائه داد .در نهایت ،با همکاری مسؤولین آن سازمان و تالشهای کمیته فنی استانداردسازی فناورینانو ،تشکیل کمیته ملی فناورینانو
در جلســه شورای عالی اســتاندارد به تصویب رسید .از این پس کمیته ملی فناورینانو در سازمان ملی استاندارد ایران مسؤولیت تصویب استانداردهای
ملی ایران در حوزه فناورینانو را بر عهده خواهد داشت.
طرح های آتی برای سال : 92
تدوین استانداردهای ملی با عناوین:
 1فناورینانو -ارزیابی ریسک نانومواد؛
 2فناورینانو -راهنمای تعیین شکلهای مزوسکوپیک نانولوله های کربنی؛
 3فناورینانو -تعیین مشخصات نانولولههای کربنی تک جداره با تکنیک ICP-MS؛
 4فناورینانو -تعیین مشخصات نانولولههای کربنی با تکنیک میکروسکوپ الکترونی عبوری؛
 5فناورینانو  -راهنمای تعیین مشخصات فیزیکی شیمیایی نانومواد برای سنجش سمی بودن؛
 6فناورینانو -مدیریت ریســک نانومواد مهندسیشــده در محیطهای شغلی -قسمت اول
نگرش و اصول؛
کمک به ایجاد زیرســاختهای الزم برای اجرا و پیادهســازی سیســتم نانومارک برای بررسی
محصوالت نانو؛
تدوین استانداردهای محصولمحور با کمک شرکتهای تولیدکننده محصول؛
ایجاد کمیته مشــترک نانومترولوژی با مشارکت سازمان ملی اســتاندارد برای پیادهسازی نظام
نانومترولوژی در کشور؛
کمک به تدوین آییننامهها و اســتانداردهای تشــویقی و اجباری برای کمک به توســعه بازار
فناورینانو؛
پیشنهاد استاندارد بینالمللی سنجش سمی بودن تنفسی نانوذرات در محیط برون تن؛
برگزاری کارگاهها و همایشها در راستای ترویج و آموزش نیروی انسانی:
برگزاری سمینار بینالمللی « »Iran Nanosafety 2014در بهمن ماه 1392
مشارکت در فعالیتهای بینالمللی استانداردسازی فناورینانو؛
تدوین راهنماها و پروتکلهای ایمنی محصوالت نانو با توجه به اولیتها در شبکه ایمنی نانو.

65

برنامه سوم

ارتقاء همکاریها و تعامالت بینالمللي

سیاستگذاری و برنامهریزی برای عضویت ،حضور و مشارکت
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برنامه سوم

ارتقاء همکاریها و تعامالت بینالملل
موفقیت در عرصههاي علم و فناوری ،مســتلزم تعامل سازنده با دیگر کشورها و ســازمانهای بینالمللی و منطقهای است .در اين
بين ،نگاه ايران به روابط بينالمللي مبتنی بر اين اســت که در بين نهادهاي اصلي منطقهاي و بينالمللي ،حضور و نقشــی موثر داشته 
باشد؛ بهگونهاي که اگر در آينده مجمعی جهانی براي فناوري نانو تشکيل شد ،ايران نيز بهعنوان يکي از اعضاي مؤثر آن معرفي شود.
با در نظر گرفتن این موارد ،ايران در تعامل با کشورهاي جهان ،فعاليتهاي خود را در سه سطح دستهبندي کرده است:
تعامل با کشــورهايي که در فناوري نانو باالتر يا همســطح ايران هستند :براي ارتباط با آنها ،راهبرد توسعه مشترک
فناوري و اعزام متخصصان به آن کشورها دنبال ميشود؛
تعامل با کشورهايي که در تجاريسازي و ورود به بازار ،داراي توانمندي هستند :همکاري مشترک شرکتهاي ايراني
با اين کشورها میتواند به عنوان یک راهبرد مناسب تلقی شود؛
تعامل با کشورهاي که در این حوزه پايينتر از ايران قرار دارند :اين کشورها بازاری مناسب برای ارائه محصوالت و
خدمات نهادهای فعال ایران محسوب میشوند؛ بازاریابی فروش محصول و خدمات آموزشي و فناوري به اين کشورها
مدنظر است.
ســتاد توســعه نانو در زمینه همکاریها و تعامالت بینالمللــی دو برنامه و رویکرد کلی را مد نظر دارد کــه در ادامه ،به جزییات و
فعالیتهای هر یک در سال  91میپردازیم:
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سیاستگذاریوبرنامهریزیبرایعضویت،حضورومشارکتاثرگذاروهدفمند
کشور در مجامع منطقهای و جهانی

جمهوری اســامی ایران سالها است که توسعه فناوریهای راهبردی کشور از جمله فناورینانو را در دستور کار خود قرار داده است .حضور مستمر
و مشــارکت اثرگذار ایران در مجامع جهانی نه تنها میتواند منجر به شــناخت توانمندیهای دیگر کشورها شود بلکه میتواند نقش ایران را به عنوان
کشوری پیشرو در این حوزه تثبیت کند.

 1 9شرکت در اجالس ساالنه مجمع آسیایی نانو ()ANF

شــرکت در نشست مجمع آســیایی نانو در تایلند فرصتی برای آشــنایی با آخرین تحوالت
و دســتاوردهای کشورهای عضو فعال است .در این نشست ،ســمینارهایی با عناوین ایمنی و
برچسبگذاری فناورینانو سبز برگزار شد که در هر یک از آنها متخصصان چند کشور به ارائه
تجربیات خود در این حوزه پرداختند .در ادامه ،فرصت مناسبی برای آشنایی بیشتر با برنامههای
کشــور تایلند و زمینهســازی جهت همکاری بین مراکز  Nanotechتایلند و ستاد نانو ایران در
حوزه نانومارک ،فراهم شد .به عالوه ،بر اساس پیشنهاد ایران برای همکاریهای بین کشورها
در حوزه استاندارد و مترولوژی در منطقه آسیا ،برای اولین بار در این نشست در این زمینه یک
بیانیه منتشــر شد .قابل ذکر است که کشورهایی نظیر ژاپن ،کره و تایوان به عنوان کشورهای
پیشرو در حوزه نانو همکاریهای نزدیکی با اتحادیه اروپا و آمریکا دارند و عمدت ًا از سیاستها و برنامههای آنها بهره می برند .در این بیانیه برای اولین
بار به همکاریهای مشترک کشورهای آسیا در حوزه استاندارد ،ایمنی و مترولوژی اشاره شد.
دولت تایلند تاکنون برای پیشبرد برنامه نانو خود به ایجاد یک مرکز ملی تمرکز کرده و با تشــکیل هســتههای تحقیقاتی در این مرکز ،تحقیقات
نزدیک به بازار را آغاز کرده و در مواردی به نتیجه رســانده اســت .این مرکز ملی ،متولی ترویج این فناوری اســت و زیر ســاختهای اصلی را در این
خصوص ایجاد نموده است .پروژههایی که در این مرکز به انجام رسیدهاند در حوزههای نانومواد ،تصفیه آب ،محصوالت آرایشی و دارویی ،الیهنشانی
و نساجی بوده است.
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 2 9حضور در اجالس میانی مجمع آسیایی نانو ()ANF

این نشست با حضور نمایندگانی از  10کشور آسیایی و  4دانشگاه
ژاپن برگزار شد که در آن ،شرکتکنندگان از جمله نمایندگان ایران
به ارائه آخرین دستاوردهای خود کشور و نهاد متبوع خود پرداختند.
اخیراً کشــورهای آسیایی ،زیر چتر  ،ANFبا هدف حمایت از توسعه
تجاریسازی در منطقه آسیا ،گامهای جدیدی در ایجاد شبکههای
همکاری و آمادهسازی زیرســاختهای مرتبط با حوزه فناورینانو
بر داشتهاند .تشکیل شــبکه ایمنی نانو آسیا و تالش برای حمایت
از فعالیتهای مشــترک در حوزه استاندارد و نانومارک ،نمونههایی
از این گامهای اولیه اســت .ایران قویــ ًا حمایت خود را از این نوع
اقدامات  ANFاعالم کرده است.

 3 9حضور در اولین نشست شبکه ایمنی نانو آسیا

این نشست با مدیریت استرالیا و با حضور کشورهایی نظیر استرالیا ،چین ،ایران ،کره ،ژاپن ،مالزی ،نیوزلند ،سنگاپور ،تایوان و تایلند
انجام شــد .هر کدام از کشــورها از جمله ایران به ارائه فعالیتهای خود در حوزه ایمنی پرداختند .با توجه به اقدامات بسیار خوب ایران
در جهت ایجاد زیرســاختهای الزم ،نظیر شبکه تازهتأسیس ایمنی نانو کشور و کمیتههای نانوی وزارت بهداشت و وزارت کشاورزی،
جایگاه و وضعیت ایران در میان سایر کشورها بسیار خوب بود و توانست به عضویت شبکه ایمنی نانو آسیا در آید.

 4 9حضور در کنگره ایمنی نانو ترکیه

کنگــره ایمنــی فناورینانو  26تا  28آوریل  2012در آنتالیای ترکیه برگزار شــد .این کنگره را گروه  Nano LINENبا مشــارکت
مســؤوالن دو پروژه از بزرگترین پروژههای  FP7اتحادیه اروپــا در زمینه ایمنی در فناورینانو ،به نامهای  MARINAو NanoValid
ســاماندهی کرده بود Nano LINEN .کنسرســیومی بین  7کشور اروپایی و هند اســت و فعالیت اصلی آن در زمینه اثرات سوء بالقوه
فناورینانو بر سالمت است .هدف اصلی این پروژه ،ایجاد ارتباط موثر بین اتحادیه اروپا و هند برای ایجاد همکاریهای آینده در زمینه
نانو سمشناسی است.
در این کنگره ،پیشــرفتهای اخیر در زمینه ایمنی در فناورینانو تحت کارگاهی با عنوان «ارزیابی ایمنی نانو مواد :الگوهای جدید»
طرح شــد .همچنین ،یک کارگاه جداگانه در ارتباط با آزمونهای ژنوتوکسیســیتی برگزار شد که به عنوان بخشی از کنگره به بررسی
اجمالی تحوالت در این زمینه پرداخت .طی ســه روز برگزاری کنگره ،رؤســا و رهبران علمی و قانونگذاری از سراســر دنیا ،در کنار
دانشمندان جوان حوزه فناورینانو جمع شدند تا به بحث و گفتگو و تعامل سازنده بپردازند.
ایران نیز با اولین حضور خود در این کنگره ،ضمن ارائه دســتاوردهای نانو ایران ،فعالیتها و برنامههای کمیته فماوری نانو وزارت
بهداشت را در خصوص ایمنی ارائه کرد.
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برقراری ارتباطات بینالمللی میان مراکز علمی ،فناوری و صنعتی داخل و خارج کشور
در حوزة فناورینانو

 1 10برگزاری اولین سمپوزیم فناورینانو
ایران در ژاپن

این ســمپوزیم با هدف معرفی توانمندیهای کشــور و
زمینهسازی جهت توســعه همکاری ایران و ژاپن در حوزه
فناورینانو و با حضور بیش از  50نفر از استادان دانشگاهها،
مراکز علمی و برخی شرکتها تشکیل شد .در این سمپوزیم
در ابتدا چند تن از اســاتید ایرانی و ژاپنی به عنوان سخنران
کلیدی پیرامون آخرین دســتاوردهای علمی کشور به ایراد
ســخنرانی پرداخته و راههای ارتباط موثرتر بین دو کشور
را مورد بررســی قرار دادند .در ادامه هیئت ایرانی به شــرح
فعالیتها و برنامههای ســتاد ویژه توسعه فناورینانوایران
پرداخت .ژاپن سرمایهگذاری بیش از  800میلیون دالری را
درحــوزه نانو انجام داده و برای عقب نماندن از دیگر رقبای
خود نظیر کره و چین ،تمایل زیــادی به همکاری با ایران
دارد .در حاشیه این مراسم بازدیدهایی نیز از آزمایشگاهها و
مرکز نانو ژاپن انجام گرفت.

 2 10حضور در نمایشگاه نانو فناوری  2013ژاپن

یکی از روشهای موثر در اطالعرســانی فعالیتهای کشور در عرصه بینالملل ،حضور در نمایشگاههای بینالمللی است .نمایشگاه فناورینانو ژاپن
یکی از بزرگترین رخدادهای نانو اســت که هر ساله برگزار میشــود .ایران از جمله کشورهایی است که در کنار سایرکشورهای پیشرو به صورت قوی
و با تمام توان در این نمایشــگاه شــرکت میکند .رصد فناوریهای جدید نانویی شرکتهای ژاپنی و سایر شــرکتکنندهها از دیگر کشورها ،معرفی
توانمندیهای کشور ،تالش برای یافتن شرکا و کانالهای بازار برای شرکتهای نانویی ایران ،آشنایی با مکانیزمها و فرآیندهای حمایت از صنایع در
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ژاپن و گرفتن ایده جهت برگزاری بهتر جشــنوارههای داخلی را میتوان از جمله مهمترین اهداف و دســتاوردهای حضور در نمایشگاه
نانو فناوری  2013ژاپن دانست.
 3 10حضور در کنفرانس MANCEF

این همایش را مجموعه غیرانتفاعی «بنیاد آموزشــی تجاریسازی میکرو و نانو فناوری» ،موسوم به  ،MANCEFبرگزار میکند .در
این همایش ،دکتر بیتالهی به ارائه دستاوردهای ایران در حوزه تجاریسازی نانوفناوری پرداخت .کشورهایی نظیر ژاپن ،چین ،تایوان،
هلند ،اسپانیا ،ایتالیا ،امریکا و آلمان در این همایش حضور داشتند و آخرین دستاوردهای خود را ارائه کردند .نکته قابل توجه پس از ارائه
ایران ،ابراز تعجب حضار از پیشرفتهای ایران علیرغم همه تحریمها بود.

 4 10برگزاری پنجمین جشنواره فناورینانو

پنجمين جشــنواره و نمايشــگاه فناوري نانو در روزهاي  13تا  17مهرماه با حضور  2شرکت از ژاپن 6 ،شرکت از روسيه و  8شرکت از کره
جنوبي در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي تهران برگزار شد .این سه کشور در سالهای گذشته تعامل خوبی با شرکتهای ایرانی داشته و
ستاد فناورینانو نیز هر ساله در نمایشگاه فناورینانوی این سه کشور شرکت میکند تا همکاری بین شرکتهای دو کشور حفظ شود.

فیلتر هوای خودرو ،پارچه نانویی ضدآب ،شیشــه ســاختمانی ضد  ،UVضد آفتاب و تنظیمکننده حرارت داخلی ،ماده نانویی مناسب
برای ســپر خودرو ،مداد نانویی برای گوشــیهای هوشــمند ،گرمکننده صندلی خودرو ،آینه بغل ضد مه برای خودروها و لباس نانویی
ضدآتش برای ســربازان و آتشنشــانان ،از جمله محصوالتی هســتند که  8شــرکت زیرمجموعه پروژه  T2Bدر پنجمين جشنواره و
نمايشگاه فناوري نانو ارائه کردند.
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 5 10برگزاری اولین فروم بینالمللی نانو

اولين فروم بينالمللي فناورینانو ايران ( )Iran Nano Forum 2012با هدف تجاريسازي محصوالت داخلي مبتني بر فناورينانو و بررسی زمینههای
همکاری بین کشــورها ،با حضور  11تن از متخصصان تجاريسازي جهاني از ده کشــور دنیا شامل آمریکا ،آلمان ،انگلیس ،فنالند ،ژاپن ،کرهجنوبی،
سوئد ،هلند ،بالروس و اسپانیا ،در روزهاي  15و  16مهرماه 1391همزمان با پنجمين جشنواره و نمايشگاه فناورينانو در تهران برگزار شد.

            
در اولين روز فروم بينالمللي تجاريسازي ايران ،دکتر ساالر آملي ،معاون امور بينالملل و انتقال فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري،
دکتر ســرکار ،دبير ســتاد توسعه فناورينانو ،دکتر بيتالهي ،مدير کميته استانداردسازي فناوري نانو ،دکتر مصطفی آنالویی ،سرپرست بخش سالمتی و
علوم حیاتی دانشــگاه لیوینگستون نیویورک و پروفسور ترو کیشی ،استاد دانشــگاه توکیو و مشاور موسسه ملی علم مواد ژاپن ( ،)NIMSبه سخنراني
پرداختند.
دکتر بیتالهی در ابتدا به تشــریح فعالیتهای بینالمللی ســتاد توســعه فناورينانوی ایران پرداخت و اظهار امیدواری کرد که حمایتهای دولت،
بهاشــتراکگذاری دانش و ســرمایهگذاریهای بیشتر بتواند به ارتقای دانش و فناورینانو کمک کند .سپس ،دکتر ساالر آملی ،به ارائه اطالعاتی درباره
نقش دولت در تجاری ســازی فناوری پرداختند .ســومین سخنران فروم ،دکتر سعيد سرکار بود که در سخنرانی خود به ارائه آمارها و اطالعاتی در مورد
وضعیت کنونی ایران در زمینه نانو فناوری و تجاریسازی این علم پرداخت.
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لیست موضوعات ارائه شده در جدول زیر آمده است:
نام سخنران

عنوان سخنرانی

دکتر مصطفی آنالویی

سرمایهگذاری علمی و مالی در فناوری نانو :چشماندازی بر اقتصادهای نوظهور

پروفسور ترو کیشی

استراتژی فناوری نانو و فعالیت در ژاپن

پروفسور هن جو لیم

همکاری بینالمللی در آسیا برای تجاریسازی فناوری نانو

آقای استیون براون

توسعه استانداردهای داوطلبانه فناوری نانو در کمیته  ۲۲۹سازمان استانداردهای بینالمللی (ایزو)

پروفسور مامون محمد

تجاریسازی تحقیقات نانو  –  مطالعه موردی :ایجاد نانوکامپوزیتی جدید برای سلولهای سوختی اکسید جامد در دمای پائین

دکتر میکا کسکنووری

راهحلهای فناوری نانو به منظور نوسازی شاخههای سنتی صنعت و بخش عمومی فنالند

پروفسور سرگی چیزیک

پتانسیل نوآوری و فناوری در بالروس

آقای پتریک سالمون

فناوری مایکرو نانو در بخش موادغذایی

دکتر استفی فردریک

تجاریسازی و پیادهسازی جهانی فناورینانو

آقای هنه ون هیرن

تجاریسازی محصوالت مبتنی بر فناوری مایکروفلوئیدی  :این صنعت به کجا پیش میرود؟

پروفسور پیتارکه

نانوگونه ،مرکز تحقیقات علم نانو :چالشی بزرگ در مقیاس کوچک

پروفسور محمد رضا جعفری

تولید اولین نانودارو تزریقی ضدسرطان »سینادوکسوزوم« در خاورمیانه

پروفسور رضا باقری

پارسا پلیمر شریف :از گوشه آزمایشگاه تا کسبوکار واقعی

دکتر فریدی مجیدی

فرصتهای کسبوکار برای نانوالیاف الکتروریسیشده در فناوران نانومقیاس

هر یک از این متخصصان به دلیل جایگاه ســازمانی و دانشــگاهی خود میتوانند معرف و پل ارتباطی مناســبی بین شرکتهای
ایرانی با شــرکتهای کشورشان و همچنین زمینهساز همکاریهای مشترک با ستاد نانوی ایران باشند .به رغم مشکالت سیاسی و
تحریمهای بینالمللی نمایانگر موفقیت بســیار خوب کشــور در این عرصه به عنوان یک کشور مطرح در جهان میباشد.

 6 10حضور در نمایشگاه بینالمللی «نانوتک  »2012کره جنوبی

این نمایشــگاه با حضور  11کشور کانادا ،جمهوری چک ،ایران ،آلمان ،آمریکا ،انگلســتان ،چین ،فرانسه ،سوییس و کره جنوبی ،از
معتبرترین نمایشــگاههای این حوزه است .هدف از حضور ایران در این نمایشــگاه شناخت وضعیت فناورینانو در کشورهای مختلف،
رصد فناوریهای شــرکتهای دیگر ،معرفی توانمندیهای داخلی به شرکتهای خارجی و ایجاد بازار فروش ،تقویت حضور ایران در
مجامع بینالمللی و ایجاد تعامالت سازنده است .در این نمایشگاه 5 ،شرکت ایرانی حضور داشتند که عمدت ًا با هدف معرفی محصوالت
خود ،شناســایی محصوالت جدید در حوزه فعالیت خاص خود و تعامل با شرکتهای خارجی در خصوص تهیه مواد اولیه مورد نیاز و یا
قطعات و ابزارهای زیرساختی حضور یافته بودند .با توجه به ارتباطات مؤثر با شرکتهای کرهای ،این اهداف تا حد مطلوبی محقق شد.

 7 10حضور در نمایشگاه واردات چین ()CIE 2012

یکــی از زمینه های همکاری مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ایران در چند ســاله اخیر تمرکز بر حوزه صادرات فناوری بوده
است .حضور در نمایشگاه واردات ژاپن نیز با این هدف صورت پذیرفت .هدف اصلی اعالم شده برای نمایشگاه ترویج و گسترش واردات
محصوالت و فناوری های خارجی و استقبال از حضور شرکت های خارجی تولید کننده اعالم شده بود .در این نمایشگاه  667شرکت
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از  46کشــور دنیا شرکت داشتند که از جمله می توان به کشورهای امریکا ،کانادا ،ژاپن ،آلمان ،انگلستان ،جمهوری چک ،کره جنوبی ،استرالیا ،مالزی،
ایران ،هند ،کامرون ،ماکوئو ،بلژیک ،سوئیس ،کنیا ،اکوادور اشاره کرد .طبق اعالم دبیرخانه نمایشگاه  56هزار نفر بازدید کننده حرفه ای و در مجموع
 72هزار نفر از نمایشگاه بازدید کردند .از جمهوری اسالمی ایران نیز ،هشت محصول در زمینه فناوری نانو به همراه محصوالت دیگری از پارک دانشگاه
تهران و مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری معرفی شدند .عناوین محصوالت با نام شرکت تولید کننده در زیر آمده است:
خنککننده رادیاتور ماشین -شرکت نانو پوشش فلز؛
رنگ عایق حرارتی  -شرکت پوشش صنعت نانوفن؛
داروی ضد سرطان  -شرکت اکسیر نانو سینا؛
انواع سره و نازل جوش  -شرکت آرتاش کامپوزیت؛
دستگاه الکتروریسی  -شرکت فناوران نانو مقیاس؛
میکروسکوپ تونلی روبشی  (STM) -شرکت نانوسیستم پارس؛
انواع لوله بیصدا  -شرکت لوله وحید؛  
انواع جوهر پرینتر  -شرکت تجهیز گاما.
  
گفتنی است ،حضور ایران در کنار کشورهای فعال در زمینه فناوری نانو در نمایشگاههای بینالمللی ،از یک سو کمک موثری به شناساندن پیشرفتها
و قابلیتهای ایران به دیگر کشورها نموده و از سوی دیگر موجب خواهد شد تا پژوهشگران و فناوران ایرانی ،با مقایسه دستاوردهای خود با کشورهای
مطرح دنیا به این باور برسند که میتوانند در دنیای علم حرفهای جدیدی برای گفتن داشته باشند.

 8 10حضور در نمایشگاه و فروم بینالمللی نوآوریهای باز

یکی از نمایشگاههای بینالمللی که در چند سال گذشته برگزار شده ،نمایشگاه  RUSNANOبوده است .این نمایشگاه در شهر مسکو برگزار میشود
و هدف آن ارائه توانمندیهای روســیه و ســایر کشورهای مشارکتکننده در زمینه تجاریسازی فناورینانو بوده است .اما برنامه اعالمشده برای سال
 2012نســبت به دوره های قبل تفاوتهایی شــامل فروم «نوآوری باز» و نمایشگاه به عنوان برنامه جنبی داشــت .در این نمایشگاه ،عالوه بر ایران
شرکتهایی از آلمان و فنالند نیز حضور داشتند .محورهای فروم شامل تجاریسازی فناوریهای پیشرفته ،نقش دولتها در سیاستگذاری و مدیریت
فناوریهای پیشرفته ،زیرساختهای تجاریسازی مانند پارکهای فناوری و ...بود .با توجه به بررسیهای انجامشده ،به روسیه باید به عنوان یک بازار
بزرگ و دارای مزیت برای محصوالت ایرانی که شامل کانالهای توزیع حرفهای است ،نگاه کرد.
محصوالت ایرانی ارائه شده در این نمایشگاه نوآوریهای باز مسکو به شرح زیر میباشد:
داروی ضد سرطان – اکسیر نانو سینا
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لوله بیصدا  -لوله و اتصاالت وحید
فیلتر آب  -فناوری نانو کاسپین
نانو سیال  -نانوپوشش فلز
نخ پلیامید آنتی باکتریال – تهران زرنخ
الکترود جوش  -آرتاش کامپوزیت
سیلووسپت –کیتو تک
جاذب اتیلن  -زیست پژوهان خاورمیانه

 9 10حضور در نمایشگاه صنعت آب و کنفرانس نانو الکترومغناطیس بالروس

هدف و دســتاورد این حضور نمایشــگاهی ،رصد فناوریهای جدید و قابل حصول کشور بالروس در زمینه نانو و ایجاد تعامل برای
همکاریهای بعدی و یا کســب اطالعات برای معرفی به شــرکتهای داخلی فعال این حوزه ،مذاکره در خصوص کنفرانس مشترک
ایران (دانشــگاه کاشــان) و بالروس (آکادمی علوم) در زمینه نانو بود .در حاشیه این حضور ،از پارک دانشگاه ملی بالروس ( )BNTUو
انیستیتو متالوژی پودر بازدید شد ..در این بازدیدها ،توانایی صنعتیسازی تیمهای بالروسی و اولویتدهی به این موضوع در این کشور
مشهود بود .با توجه به ارتباطات تجاری بالروس با کشورهای اروپایی و همچنین اتحاد استراتژیک بالروس ،روسیه و قزاقستان ،ورود
محصوالت ایرانی به این بازار و فعالیت تجاری در این کشور میتواند موفقیتآمیز و دارای منافع اقتصادی باشد.
 10 10حضور در نمایشگاه بینالمللی ARABLAB 2013

این نمایشــگاه از تاریخ  10تا  13مارس  2013با حضور بیش از  812شــرکت از  43کشور از جمله آمریکا ،آلمان ،انگلستان ،چین،
ســوییس ،کره ،اسپانیا و ایران در امارات متحده عربی برگزار شــد .برگزارکنندگان این نمایشگاه از نمایندگان  3شرکت تجهیزاتساز
ایرانی برای حضور در نمایشگاه و ارائه محصوالت و همچنین  2نماینده برای بررسی بازار و رصد فناورها دعوت کرده بودند .تجهیزات
ارائه شده در این نمایشگاه عبارتند از:
دستگاه اسپاترینگ رومیزی) (Desktop Sputterشرکت پوشش های نانو ساختار
دستگاه تصویربرداری مولکولی فلورسنت ) (Fluorescent Molecular Imagingشرکت تجهیزآفرینان نوری پارسه
ن ) (Nano Cavitationشرکت پیام آوران نانو فناوری فردانگر
دستگاه کویتاسیو 

بدون شــک حضور شــرکتهای ایرانی در این نمایشگاه نه تنها برای ارائه دســتاوردهای داخل و معرفی گوشهای از فناوریهای
توســعهیافته ایران به دنیا اســت ،بلکه موجب ارتقای نگاه و ایده
گرفتن از محصوالت سایر کشورها میشود.
انگیزه ایران از حضور در این نمایشگاه را میتوان در چهار هدف
کلی بررســی امــکان فروش محصوالت از طریــق عوامل و یا به
صورت مستقیم ،امکان تأمین قطعات مورد نیاز شرکتهای داخلی
از تأمینکنندگان  خارجی ،بررســی امکان دریافت امتیاز نمایندگی
فروش برخی اقالم تخصصی شرکتهای خارجی و از همه مهمتر،
رصد تکنولوژیهــا و ایدهها خالصه کرد .با توجــه به ملیت اکثر
بازدیدکنندگان از این نمایشـ�گاه ،میتوان گفت نمایشگا ه �ARA
 BLABمکان بســیار مناســبی برای برقراری ارتباط با خریداران
منطقه خاورمیانه ،آفریقا ،آسیای میانه و شبهقاره هند است.
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 11 10حضور در افتتاحیه دومین کارگاه مشترک سازمان یونیدو و مرکز نانو دانشگاه بیلکنت آنکارا ()UNAM

در مراســم افتتاحیه دومین کارگاه بینالمللی فناوری اطاقهای تمیز()clean roomکه بهطور مشترک توسط سازمان یونیدو و مرکز فناورینانو یونام
( )UNAMترکیه در شــهر آنکارا برگزار شــد ،آقای دکتر بیتاللهی رویکردها و دســتاوردهای ستاد توسعه نانو و محققان و صنعتگران کشور را در این
حوزه برای مخاطبان که از کشورهای مختلف منطقه حضور پیدا کرده بودند مطرح کرد که مورد توجه حضار قرار گرفت .در ادامه ،از بخشهای مختلف
و آزمایشــگاههای متعدد مرکز فناورینانو  UNAMدانشگاه بیلکنت بازدید شد و مذاکراتی با مسؤوالن این مرکز برای همکاریهای احتمالی در آینده
صورت گرفت.

 12 10بازدید از مراکز مختلف در خوشه فناورینانو ایتالیا ()Veneto Nanotech

در بهار ســال گذشــته ،هیأتی از ستاد توسعه نانو شامل آقای دکتر ســرکار ،دکتر بیتاللهی ،دکتر سلطانی و دکتر اسدیفرد به همراه تیمی از مرکز
بینالمللی نانو یونیدو ،شــامل آقای علی مرجوی ،آقای آندرس ایزاکســون و آقای تارمر تاندوگان ،از چند مرکز و مؤسســه وابسته در خوشه صنعتی و
پژوهشی «ونتو نانوتک» در ایتالیا بازدید بهعمل آوردند .این بازدیدها و مذاکرات در دو مکان  Nanofabو همچنین مرکز European Center for the
 )Sustainable Impact of Nanotechnology )ECSINانجــام گرفت .خوشــه «ونتو نانوتک» در ایالــت ونتو (به مرکزیت ونیز) قرار دارد و از به هم
پیوستن چند دانشگاه و مرکز تحقیقاتی و با همکاری دولت محلی و صنایع منطقهای شکل گرفته است.
طی بازدید از مرکز  ، Nanofabاز آزمایشگاههای متعدد مستقر در این مرکز که عمدت ًا بر استفاده از فناورینانو در پوشش مواد متمرکز هستند ،بازدید
شــد .یکی از مباحث طرحشــده که مورد توجه قرار گرفت ،ارائه یکی از مسؤوالن مرکز «ونتو نانو تک» در مورد مسابقه ساالنه فناورینانو بود که هر
ساله توسط این مرکز برگزار میگردد و در سالهای گذشته شرکتکنندگانی از ایران نیز در آن حضور داشتهاند.
طی جلسهای با حضور اعضای هیأت ایرانی فعالیتها و توانمندیهای مرکز  ECSINتوسط ریاست مرکز و متخصصان بخشهای مختلف آن ارائه
شــد و سپس دکتر ســرکار توضیحاتی در مورد دستاوردهای ستاد نانو در توسعه فناوری نانو ،بهخصوص توجه ویژه این ستاد به ملزومات توسعه پایدار،
ارائه کرد .همچنین در ادامه ،در مورد راهکارهای همکاری دو جانبه ،از جمله اجرای پروژههای مشــترک ،تبادل تجربیات و دانش و همچنین همکاری
در آموزش نیروهای متخصص بحث شد .سپس از بخشها و آزمایشگاههای مختلف این مرکز بازدید شد.

 13 10بازدید نمایندگان  ICNاز مرکز بینالمللی علوم و فناوری یونیدو ( )UNIDO ICSدر تریست ایتالیا

موسسه  ICSیگانه مرکز از مراکز زیرمجموعه سازمان یونیدو است که به فناورینانو توجه کرده و فعالیتهایی را در این زمینه سامان داده است .طی
بازدید از این مرکز و مالقات با مدیر عامل آن ،موارد مختلف مورد عالقه از جمله تجربه تعامالت بینالمللی این موسسه در حوزه فناورینانو و همچنین
طرح آن برای برگزاری یک مســابقه در حوزه فناورینانو مورد بحث قرار گرفت .دکتر بولوگنی ،مدیر عامل مرکز   ICSو نمایندگان  ICNبرای تبادل
تجربیات در حوزه عالئق مشترک اعالم آمادگی کردند .همچنین ،به اتفاق یکی از پژوهشگران این مرکز ،بازدیدی از مرکز شتابدهنده سیکلوترون و
نحوه استفاده محققان دانشگاهی و صنعتی نقاط مختلف دنیا از امکانات این مجموعه بهعمل آمد.

 14 10برگزاري نشستهاي وبیناری سهجانبه ايران ،تايوان و تايلند در زمینه نانو مارک

در ســال  91ايران مبتكر راهاندازي و برگزاري نشســتهاي وبیناری سهجانبه ايران ،تايوان و تايلند در زمینه نانومارک بود .اين نشستها به صورت
ويديوكنفرانس برگزار شــد و در آنها كارشناســان هر سه كشور به ارائه آخرين وضعيت خود در مورد نانوفناوري ،استاندارهاي موجود و چگونگي فرآيند
كسب اين استاندارها پرداختند .هدف اين نشستها استفاده از تجربيات يكديگر و در افقي بلندتر ،تعريف برندي است كه مورد تأيد هر سه كشور باشد.
این امر میتواند بیش از گذشته به روابط تجاری بین این سه کشور کمک کند .ایران امیدوار است تا در آینده و با پیوستن دیگر کشورها به این نشست،
بتواند گامهای موثری در جهت رسیدن به توافق بین کشورها جهت ایجاد یک برند مشترک آسیایی بردارد.
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برنامه چهارم

توسعه و بهرهمندی از سرمایههای انسانی نانو
و ارتقای تحقیقات مسألهمحور

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

برنامه چهارم

توسعه و بهرهمندی از سرمایههای انسانی
از جمله اهداف ستاد در سند راهبرد آینده ،تشویق و ترغیب محققان کشور به فعالیت در حوزه فناورینانو و توسعه سرمایههای انسانی
و علمی این حوزه اســت؛ این برنامه با تصویب برنامه حمایت تشــویقی در سال  1383و ادامه آن ،تاکنون عملی و اجرا شده است .این
برنامه در سند راهبرد سوم با موضوع توسعه سرمایه انسانی و عنوان «توسعه و بهرهمندی از سرمایههای انسانی نانو و ارتقای تحقیقات
مسألهمحور» نیز در حال اجرا است.

آمار حمایت تشویقی در سال 1391

در ســال  1391فعالیت ســتاد ویژه توسعه فناورینانو در این بخش با تأیید  7921طرح ،نسبت به سال  6 ،1390درصد رشد داشت.
این درحالی بود که میزان رشد حمایتها در سال  1390نسبت به سال  37 ،1389درصد بود( .نمودار )1
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7921

7461

5453
4367

2182

1865
1865

1390

1391

1388

1389

1386

1387

1385

نمودار  .1تعداد مستندات حمایت تشویقی در سالهای اخیر

در ادامه ،تعداد مدارک دریافتی ،انواع مدرک ،نتایج داوری و ...آورده شــده اســت .نکته جالب در خصوص نتایج داوری ،کاهش تعداد مدارک مردود
نسبت به سال ( 1390از  10درصد به  4درصد) است.
جدول  .1آمار داوری حمایتهای تشویقی در سال 1391
قبول

ناقص

مردود

کل

 87( 7921درصد)

 9( 791درصد)

 4( 401درصد)

9113

9%

ناقص 791
4%

تایید 7921

مردود 401

87%

نمودار  .2آمار داوری حمایتهای تشویقی در سال 1391
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11

اعطای جوایز تشویقی به دستاوردهای علمی و فناوري محققان و

مؤسسات بر اساس ارزیابیها و هدایت آنها به سمت نیازهای ملی

 1 11اعطای حمایتهای تشویقی به استادان و دانشجویان پروژههای تحقیقاتی

از ابتدای برنامه با هدف ســوق دادن فعالیتهای پژوهشی و با شــناخت پایاننامههای دانشجویی به عنوان موتور محرکه فعالیتهای
پژوهشی ،حمایت از این فعالیتها در دستور کار قرار گرفت و این روند اکنون با دید هدایت این فعالیتها به سمت فعالیتهای کاربردی
و اولویتهای ستاد در حال انجام است.
در ســال  1391ستاد ویژه توسعه فناورینانو با داوری و بررسی پروپوزالها و پایاننامههای دانشجویی ،تعداد  3729مدرک کارشناسی
ارشد و  806مدرک دکترا را تأیید کرد.
جدول  .2تعداد پایاننامههای دانشجویی مورد حمایت

پایاننامههای دانشجویی

کارشناسی ارشد
دکترا

پروپوزال

1813

پایاننامه دفاعشده

1916

پروپوزال

479

پایاننامه دفاعشده

327

ل و پایاننامههای کارشناسی ارشد:
 1 1 11حمایت ازپروپوزا 

 81دانشــگاه و مرکز آموزش عالی کشور در مقطع کارشناسی ارشد در ســال  ،1391پروپوزال و پایاننامه مرتبط با فناورینانو ارائه
کردهاند که سه دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران و دانشگاه تربیت مدرس بیشترین سهم را در این فعالیتها داشتهاند.
در این زمینه رشــتههای شیمی ،مهندسی مواد و فیزیک بیشترین تعداد مدرک را داشتهاند .الزم به ذکر است این تعداد بیش از50٪
کل پروپزوالها را شامل میشود.
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  پروپوزال

532

308
237

161

43
13

44
43

63
51

53
72

88

109
134

197
166

180

214

پ

جی

کی

سا

زش

من

م
زی

نانو

ک

اور

ری

کش

ناو

ف

م
پلی
مر

کانی

شی
می

ک

واد

مم

م

مم

ف
یزی

شی
می

نمودار  10 .4رشته اول در تصویب و ارائه پایاننامههای مرتبط با فناورینانو در مقطع کارشناسی ارشد

ل و پایاننامههای دکترا
 2 1 11حمایت ازپروپوزا 

در سال  1391در مقطع دکترا  51دانشگاه و مرکز آموزش عالی کشور پروپوزال و پایاننامه مرتبط با فناورینانو داشتهاند که سه دانشگاه تربیت
مدرس ،صنعتی امیرکبیر و دانشگاه تهران به ترتیب بیشترین نقش را در این فعالیتها داشتهاند.
در این زمینه رشتههای شیمی ،فیزیک و مهندسی مواد بیشترین تعداد مدرک را داشتهاند .الزم به ذکر است این سه رشته بیش از  50درصد کل
پروپزوالها را شامل میشود.
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توسعه و بهرهمندی از سرمایههای انسانی

155
139

پایاننامه دفاع شده
  پروپوزال

نمودار  10 .6رشته اول در تصویب و ارائه پایاننامههای مرتبط با فناورینانو در مقطع دکترا

 2 11حمايت ويژه ستاد از پاياننامههاي مبتني بر نياز صنعت

ستاد در ســال  1391با هدف رفع نياز توسعه يا ارتقاي محصوالت
صنايع و يا شــرکتهاي دانشبنيــان در حــوزه فناورينانو ،حمایت
تشویقی از پایاننامههای تحصيالت تکميلي را که در این راستا انجام
شوند ،تا  2برابر حمایت تشــویقی عادی پایاننامهها افزایش داد؛ این
برنامه با این اهداف تبیین و تصویب شد:
تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه؛
تقویت بنیه علمی شرکتهای دانشبنیان؛
سمت و ســو دادن تحقیقات به سمت فعالیتهای
کاربردی؛
استفاده از توان بالقوه پایاننامهها؛
فضاســازی به منظــور ایجاد اشــتغال متخصصان
فناورینانو.
این برنامه با وجود اینکه در ســال  1390تصویب شد ،ولی فعالیتهای اجرایی آن در سال  1391و با ارسال درخواستهای کاربران
به این شرح شروع شد:
دریافت  42درخواست؛
جدول  .3پراکندگی رشتهها
تأیید  20درخواست و مردودی  18درخواست؛
تعداد
رشته
 4درخواست در دست داوری.
17
داروسازی و پزشکی
جزییات بیشتری از شــرکتهای مرتبط با پایاننامهها و رشتههای
12
مهندسی شیمی ،شیمی
مربوط در نمودارها و جدول بعدی آمده است:
مواد ،پلیمر ،نفت

7

دیگر رشتهها

3

فیزیک
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3

جدول  .4لیست شرکتهای مرتبط با پایاننامهها
شرکت

حوزه کاری شرکت

شرکت

حوزه کاری شرکت

اکسیرنانوسینا

سالمت ،دارو

فناوران نانومقیاس

تجهیزات

بسپار گستر جاویدان

محیط زیست

پارسا پلیمر شریف

نانومواد ،بسته بندی

فناوریهای نوین فدک

نانومواد

توسعه حسگرسازان آسیا

نانوسنسور

گروه صنعتی گیتیپسند

زیستپژوهان خاورمیانه

کشاورزی ،بسته بندی

نانو تندیس دارو ایرانیان

سالمت ،دارو

شرکت نانوسیستم پارس

تجهیزات

نانو فناوران دارویی الوند

سالمت ،دارو

مواد ،پلیمر ،نفت
17%
داروسازی و پزشکی

7%

40%

7%
29%

فیزیک
دیگر رشته ها
مهندسی شیمی ،شیمی

نمودار  .7پراکندگی رشتهها

 3 11تشویق انتشار مقاالت علمی نانو

ستاد ویژه توسعه فناورینانو با هدف ارتقای سطح بینالمللی علمی کشور در حوزه فناورینانو و معرفی قابلیتها و تواناییهای کشور ،برنامه حمایت
از انتشار نتایج علمی محققان در مجالت معتبر داخلی و بینالمللی را تدوین کرده است.

 1 311حمایت از چاپ مقاله در مجالت معتبر ISI

پس از گذشــت چند ســال از اجرای برنامه حمایت از چاپ مقاله ISI

و با هدف ارتقای ســطح کیفی انتشــارات از ابتدای مهرماه  ،1390مبلغ
تشــویقی مقاالت  ISIبا توجه به ضریب تأثیر ( )IFمجله از  15میلیون تا
25میلیون ریال متغیر شد.
تعداد مقاالت  ISIبا رشــد 17درصدی از  2485مقاله در ســال 1390
به  2922مقاله در ســال  1391رســیده است که نقش  3دانشگاه تربیت
مدرس ،صنعتی شریف و دانشگاه تهران در چاپ این مقاالت بارزتر بوده
است.
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جدول  .5مبالغ حمایت تشویقی از مقاالت  ISIدر سال 1391
دهک

(IFJ/IFMax)*100

مبلغ تشویقی (میلیون ریال)

تعداد مقاالت

دهک اول

91-100

25

27

دهک دوم

71-90

21

76

دهک سوم

51-70

18

336

دهک چهارم

0-50

15

2483

دهک دوم 76
 1% 3%دهک اول 27
دهک چهارم 2483

85%

11%

دهک سوم 336

نمودار .۸مبالغ حمایت تشویقی از مقاالت  ISIدر سال 1391

 2411حمایت از چاپ مقاله در مجالت علمی پژوهشی داخلی

ســتاد از ابتدای برنامه با هدف حمایت از چاپ مقاله در مجالت علمی داخلی ،از انتشــار و چاپ مقاله در مجالت علمی پژوهشــی
حمایت میکند .در این راســتا ،از 272مقاله تاییدشــده برای چاپ در مجالت علمی پژوهشی داخلی 127 ،مقاله به زبان فارسی و 145
مقاله به زبان انگلیسی بوده است

 3411ارائه مقاله در کنگرههای بین المللی خارجی

در اجرای برنامه حمایت تشویقی ،با هدف ایجاد تعامالت بینالمللی و امکان استفاده از دستاوردهای محققان سایر کشورها و نیز معرفی
و ابراز تواناییهای کشور ،از محققانی که به ارائه مقاله در کنگرههای خارج از کشور بپردازند حمایت میشود .از ابتدای سال  1391با هدف
ارتقای کیفی برنامه ،ســتاد فقط از کشورهایی که طبق ردهبندی انجامشده در ستاد ،در میان  30کشور اول دنیا در حوزه فناورینانو باشند
حمایت میکند.
با بررسی کشورهایی که محققان ایرانی با شرکت در کنگرههای برگزارشده در آنها به ارائه مقاله پرداختند نیز مشخص شد که  4کشور
ترکیه ،مالزی ،چین و ایتالیا در صدر کشورهای هدف قرار دارند.
از میان  338مقاله تاییدشده در کنگرههای خارجی164 ،مقاله در قالب پوستر و  174مقاله به صورت سخنرانی بوده است.
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 5 11حمایت از برگزاری کنگره ،کارگاه آموزشی و همايشهاي دانشجويی

بــا توجه به اهمیت نقش کنگرهها و کارگاههای آموزشــی در ایجاد تعامل بین محققان،
انتشار دستاوردهای علمی و آشنایی محققان با فعالیتهای علمی کشور ،ستاد از کنگرهها و
کارگاههای آموزشی فناورینانو که توسط مراکز آموزشی و انجمنهای علمی سراسر کشور
و مطابق آییننامه ســتاد برگزار شوند ،حمایت تشویقی انجام میدهد .همچنین ستاد برای
توســعه کارگاههای مجازی اقدام به راهاندازی و برگــزاری وبینارهای مرتبط با فناوری نانو  
کرده است  .

 1 5 11حمایت از برگزاری کنگره و کارگاه آموزشی

از  9مرکز که اقدام به برگزاری کنگره کردند ،با توجه به مستندات ارسالی و مطابق آییننامه حمایتهای تشویقی حمایت شده است.
جدول  .6کنگرهها حمایت شده در سال 91

ردیف

عنوان کنگره

برگزارکننده

1

سیزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح

انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران (دانشگاه تبریز)

2

چهارمین کنگره بین المللی رنگ و پوشش

انجمن علمی رنگ ایران(دانشگاه صنعتی امیر کبیر)

3

کارگاه الکتروریسندگی و کاربردهای آن در علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

4

اولین کنفرانس ملی نانو فناوری و کاربرد آن در کشاورزی

دانشگاه تهران(پردیس کشاورزی)

5

دومین کنگره نانوداروها

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

6

پنجمین همایش سراسری پدافند جنگهای نوین

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

7

همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی

پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی

8

کنفرانس سلولهای خورشیدی نانو ساختاری

دانشگاه صنعتی شریف

9

دهمین سمینار بین المللی علوم و فناوری پلیمرها

انجمن علوم مهندسی پلیمر ایران(دانشگاه صنعتی امیر کبیر)

2 5 11وبینارهای فناورینانو

وبینار ( )webinarبه کارگاههای آموزشی گفته میشود که در فضای مجازی و به صورت
آنالین برگزار میشود .در این کارگاهها ،استاد کارگاه در یک مرکز به ارائه و تدریس میپردازد
و کاربران با استفاده از سیستمهای شخصی و در محیط کار خود از برنامه استفاده میکنند و به
صورت آنالین با استاد به مکاتبه و سؤال و جواب میپردارند .از جمله مزایای استفاده از سیستم
وبینار میتوان به صرفهجویی در وقت و هزینه ،امکان بهرهگیری همه افراد در سراسر کشور از
امکانات آموزشی در زمینههای مختلف و ...اشاره کرد.
وبنیارهای برگزار شده توسط ستاد در سال  ۹۱در قالب دو موضوع مهارتهای کسب و کار
و نیازهای حوزه پژوهش بود که در جدول  7به آن ها اشاره شده است .در این وبینارها بالغ بر
 1450نفر شرکت کردهاند.
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جدول  .7وبینارهای برگزارشده در سال 91
ردیف

عنوان سخنرانی

۲

پرخطرترین بخشهای برنامه خود را شناسایی کنید (کارآفرینی ناب)

58

معرفی روش پیادهسازی ناب (کارآفرینی ناب)

65

۱
۳
۴
۵

برنامه خود را بهصورت سیستماتیک تست کنید (کارآفرینی ناب)
برنامه نخست خود را مستندکنید (کارآفرینی ناب)
تدوین متن اختراع    

۶
۷
۸
۹

جستجوی اختراعات خارجی        

منابع تامین مالی مراحل کسب و کار

چگونه یک مقاله علمی بنویسیم  /قسمت اول

معیارهای ارزیابی نشریات علمی

۱۴

چه نوع شرکتی ثبت کنیم؟           

۱۵

۱۸
۱۹
۲۰
۲۱

11
6

38

چگونه یک مقاله علمی بنویسیم

۱۲

۱۷

19

200

آشنایی با شرکتهای دانشبنیان و حمایتهای آنها

۱۶

58

چگونه یک مقاله علمی بنویسیم  /قسمت دوم

۱۰

۱۳

54

38

آشنایی با ایمنی در آزمایشگاهها

۱۱

تعداد شرکتکنندگان

۲۰۰
151
150
150

فلسفه نشر علمی و انواع آن            

150

آشنایی با نمایههای علمی بینالمللی (قسمت اول)

100

مهارتهای تدوین مدل کسب و کار

100

آشنایی با نمایههای علمی بینالمللی (قسمت دوم)

100

فنون خلق و پرورش ایده مناسب برای کسب و کارهای فناورینانو  -قسمت اول

110

مراحل شروع یک کسب و کار

فنون خلق و پرورش ایده مناسب برای کسب و کارهای فناورینانو  -قسمت دوم

3 5 11حمایت از برگزاری همایشهای دانشجویی فناورینانو

100
135

بــا هدف همافزایی اطالعاتی پایا ننامههای دانشــجویی ،افزایش ســطح کیفی تحقیقات و آشــنایی محققان فناورینانو با
تحقيقات انجا مشــده در کشــور ،ستاد توســعه فناورینانو هر ســال با همکاری دانشگا ههای کشــور همایشهای دانشجویی
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فناور ینانو را برگزار میکند .در این همایشها دانشــجویانی که بخش اول حمایت تشــویقی پایاننامه خود را دریافت کرد هاند ،برای دریافت
بخش دوم حمایت تشــویقی ،ملزم به ارائه دســتاوردهای علمی خود هستند.
در ســال  ،13۹۱ســتاد همایش دانشــجویی فناور ینانو را با همکاری دانشــگاه علوم پزشــکی تهران برگزار کرد .در این همایش نیز 6
کارگاه با موضوعات مختلف مانند مقالهنویســی ،ســرقت علمی ،کارگاههای کســب و کار و تجاریســازی فناورینانو برگزار شد که تمامی
دانشــجویان شــرکتکننده در همایش ملزم به شــرکت در حداقل یکی از این کارگاهها بودند .اطالعات بیشــتری در مورد این همایش در
جدول  8آمده است.
جدول  . 8همایش دانشجویی فناورینانو ،برگزارشده با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
ردیف

1

عنوان کنگره

دوازدهمین همايش دانش
آموختگان فناورینانو

برگزارکننده

تعداد افراد شرکت کننده

انجمن نانوفناوری پزشکی

 370نفر

زمان و مکان

خردادماه  ،13۹۱دانشگاه علوم پزشکی
تهران

 6 11کمک به انجمنهای علمی در برگزاری کنفرانسهای علمی

از ابتدای ســال  1390با افزایش تعداد دانشــجویان فعال در حوزه فناورینانو و افزایش تعداد مقاالت این حوزه و نیز با هدف حمایت و همکاری با
ســایر انجمنهای علمی کشور ،ارائه مقاله در همایشهای برگزارشده توسط انجمنها نیز برای دریافت بخش دوم حمایت تشویقی مورد پذیرش قرار
گرفته اســت .با اجرای این برنامه ،عالوه بر تعامل مؤثر بین دانشــجویان فعال در فناورینانو با سایر دانشجویان ،انجمنهای علمی کشور به ترویج و
اطالعرسانی در زمینه فناورینانو تشویق میشوند.
در ســال  ،۱۳۹۱ســتاد از تعدادی از کنگرههایی که توسط انجمنهای علمی کشور برگزار شــد و مورد تأیید ستاد برای دریافت بخش دوم حمایت
تشویقی بوداند حمایت کرد( .جدول )9
جدول  .9کنگرههای که در سال  1391ستاد از آنها حمایت کرده است

ردیف

عنوان کنگره

تاریخ و مکان

تعداد افراد  شرکتکننده (نفر)

1

چهاردهمین همایش شیمی معدنی ایران

 7و  8شهریور 1391؛
دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۹

انجمن شیمی ايران

2

پانزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک

 13تا  16شهریور 1391؛  
دانشگاه تهران

۲۴۳

انجمن شیمی ایران

3

کنفرانس فیزیک ایران

 ۶تا  ۹شهریور ماه ۱۳۹۱؛
دانشگاه یزد

۸۳

انجمن فیزیک ایران

چهارمین کنگره علوم و فناوري نانو

18 تا  20شهریور 1391؛
دانشگاه کاشان

۴۷۹

انجمن نانوفناوری

5

اولین کنگره بینالمللی و ششمین
همایش مشترک انجمن مهندسین

 16تا  18آبان 1391؛
دانشگاه تهران

۱۶۰

انجمن مهندسی متالورژی
ايران ،انجمن علمی
ریختهگری ایران

6

همایش ماده چگال ایران

بهمن ،۹۱دانشگاه صنعتی
شاهرود

۱۰۶

انجمن فیزیک ایران

7

نوزدهمين سمينار شيمي تجزيه ايران

 ۸الی  ۱۰اسفند ،دانشگاه
فردوسی مشهد

۱۲۲

انجمن شیمی

4

ICNN2012

جمع

برگزارکننده

۱۴۰۲

89

برنامه چهارم

توسعه و بهرهمندی از سرمایههای انسانی

ب و نشریات علمی داخلی
 7 11تشویق ترجمه و تدوین كت 

ســتاد از تألیــف ،ترجمه و گردآوری کتابهای علمــی در حوزة فناورینانو حمایت میکند؛ البته ایــن حمایتها فقط به كتابهاي
چاپشده تعلق میگیرد و قبل از چاپ کتاب هیچ حمایتی پرداخت نمیشود.

ب فناورینانو
 1 7 11تشویق ترجمه و تدوین كت 

ســال گذشــته از  27کتاب در حوزه فناورینانو حمایت شده است .این کتابها نتیجه فعالیت در  19مرکز علمی کشور استد .در این
بین ،دانشــگاه آزاد اســامی ،دانشگاه  تربیت مدرس و دانشگاه صنعتی شــریف و به ترتیب با  3 ،4و  2کتاب در صدر این مراکز قرار
دارند .قابل ذکر اســت که این کتابها توســط  26محقق کشور به نگارش درآمدهاند .همچنین تعداد  13عنوان بهصورت یک فصل از
کتابهای خارجی چاپ شده است.

 2 7 11تشویق نشریات علمی داخلی

همچنین ســتاد با هدف حمایت از مجالت و انتشــارات
علمی ،برنامــه «حمایت از ویژهنامههای فناورینانو مجالت
 ISIایرانی» را در ســال  1390تدوین و تصویب کرد .در این
برنامه ســتاد با هدف توسعه ،ترویج و نشر علم و فناوری در
حوزه نانو ،از مجالت  ISIایرانی که اقدام به انتشار ویژهنامه
( )Special Issueمرتبــط با فناورینانو کنند حمایت ویژه به
عمل میآورد .در اجرای این برنامه نیز با هدف کمک به نشر
و توســعه مجالت حوزه فناورینانو از مجله علمی پژوهشی
انجمن نانوفناوری ایران ،حمایت شــد .همچنین با هدف ایجاد انگیزه برای محققان جهت چاپ مقاله در این مجله ،به مقاالتی که در
این مجله چاپ شوند مبلغ 10میلیون ریال حمایت تشویقی پرداخت میکند .الزم به ذکر است حمایت تشویقی مقاالت انگلیسی علمی
پژوهشی مبلغ  6میلیون ریال است.
جدول  .10مجالت حمایت شده در سال 1391
عنوان مجله

صاحب امتیاز

مبلغ تشویق (میلیون ريال)

تعداد جلد

Journal of Nanostructure in Chemistry

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس

12

1

Journal Of Nanostruture

دانشگاه کاشان

10

1

IJNN

انجمن نانوفناوري ايران

5/52

7

International Journal of Nano Dimension

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابن

79

6

دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه

17

1

دانشگاه ازاد اسالمی واحد ورامین-پیشوا

27

3

International Nano Letters
International Journal of Bio-Inorganic
Hybrid Nanomaterials

 811تشویق محققان برای کسب تکنیک و فناوری در قالب مأموریتهای فناوری

ســتاد با هدف کمک به محققان برای آموزش فناوری و انتقال آن به داخل کشــور به افرادی که جهت کسب تکنیک و یا فناوری
مرتبط با فناورینانو به خارج از کشور مسافرت کنند حمایت تشویقی پرداخت میکند.

 90گزارش عملکرد اجرای سند راهبرد آینده در سال 1391

در سال  1391ستاد فناورینانو  2نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاهی را برای اجرای این برنامه تأیید و حمایت کرد.

9 11کمک به جذب فارغالتحصیالن دکترای مرتبط با فناورینانو

ستاد از سال  1388با هدف ترغيب و ايجاد انگيزه براي بازگشت محققان خارج از کشور و ايجاد فرصت براي جذب این افراد توسط مراکز آموزشي
و پژوهشــي ،برنامه حمایت از جذب فارغالتحصیالن دکترای مرتبط با فناورینانو را با عنوان دانشجوی پسادکتری و تحت عنوان انکوباتور فناورینانو
تدوین و تصویب کرد .هدف اصلی این برنامه کمک به فارغالتحصیالنی است که هنوز به استخدام هیچ مرکزی درنیامدهاند تا با استفاده از این برنامه
و تحت راهنمایی یکی از اعضای هیأت علمی کشور مشغول به فعالیت شوند.
در راستای این برنامه ،در سال  91از  8نفر از فارغالتحصیالن دکترای خارج از کشور با پرداخت مجموع ًا 549میلیون ریال و از  15نفر فارغالتحصیل
دکترای داخل کشور ،با پرداخت مجموع ًا 396میلیون ريال حمایت شد.
گزارش مالی حمایت تشویقی در سال 1391

در ســال  1391ســتاد با پرداخت  78.734.880.000ریال تشــویقی ،از بیش از  9.000نفر حمایت کرد .الزم به ذکر است این تشویقیها به صورت
مستقیم و طبق آییننامه مصوب حمایت تشویقی به حساب سیبای هر فرد پرداخت میشود( .جدول )11
جدول  .11خالصه گزارش مالی حمایت تشویقی در سال 1391
نوع حمایت

مبلغ پرداختشده (ریال)

درصد

نویسنده مقاله ISI

31,794,000,000

40.38%

دانشجوی کارشناسی ارشد

16,254,000,000

20.64%

استاد راهنمای کارشناسی ارشد

7,989,000,000

10.15%

دانشجوی دکترا

11,202,000,000

14.23%

استاد راهنمای دکتری

5,409,000,000

6.87%

ارائه مقاله در کنگره خارجی

1,544,000,000

1.96%

برگزاری کنگره و همایش دانشجویی و کارگاه آموزشی

834,000,000

1.06%

نویسنده مقاله علمی-پژوهشی

946,000,000

1.20%

چاپ کتاب

280,500,000

0.36%

انکو باتور فناورینانو

1,063,000,000

1.35%

ثبت اختراع

30,000,000

0.04%

ماموریت فناورینانو

15,000,000

0.02%

داوری حمایت تشویقی

629,380,000

0.80%

حمایت تشویقی مجالت علمی پژوهشی داخلی

217,500,000

0.28%

پایان نامه های خوش آتیه مبتنی بر نیاز صنعت

468,000,000

0.59%

تشویقی بابت استفاده از تجهیزات داخلی در مقاالت ISI

59,500,000

0.08%

کل

78,734,880,000
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بهرهگیــری از ســرمایههای انســانی فناورینانــو و آموزش

        مهارتهای شغلی و کارآفرینی

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

1 14توانمندسازی نیروی انسانی فناورینانو

برای بهرهگیری حداکثر از ســرمایههای انســانی ،الزم است که این افراد مســتعد از طریق آموزش و کسب تجربه ،توانمندی الزم
برای ایفای نقش مؤثر در عرصه اشتغال و تحقیق پیشنیاز تولید ثروت را کسب کنند .مجموعه فعالیتهایی که با عنوان توانمندسازی
سرمایههای انسانی طراحی و اجرا شدهاند ،این هدف را دنبال میکنند.
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 1 1 14برگزاری دومین دوره توانمندسازی سرمایههای انسانی فناورینانو

دومین دوره توانمندســازی سرمایههای انسانی فناورینانو ،با هدف تغییر نگرش دانشــجویان نسبت به تحصیل ،تحقیق و اشتغال و کمک به آنان
بــرای انتخاب پایاننامههای کاربردی و کارآفرینی در حوزه فناورینانو ،در
روزهای  25تا  27بهمنماه در مجتمع عصر انقالب برگزار شد.
در این دوره 135 ،دانشــجوی کارشناسی ارشد از رشتهها و گرایشهای
مختلف نانو از  22دانشــگاه و مرکز پژوهشی کشــور حضور داشتند .تعداد
شرکتکنندگان از هر یک از رشتهها ،در جدول  13ارایه شده است.
دومین دوره توانمندسازی مانند دوره اول از کارگاههای آموزشی تشکیل
شده بود که در آنها مباحثی در حوزه تجاریسازی ،کارآفرینی ،جستجو و ثبت
اختراع و پایاننامههای کاربردی ارائه شد .عالوه بر اینها شرکتکنندگان در
قالب یک کا ِر گروهی رقابتی با ثبت شرکت ،تقسیم وظایف در شرکت ،ثبت
عالمت ،ثبت اختراع ،طرح و بررسی ایده تجاری در حوزه نانو و تدوین طرح

جدول  .12شرکت کنندگان در دومین دوره توانمندسازی سرمایههای انسانی فناورینانو
رشته

تعداد شرکت کننده(نفر)

نانو شیمی

56

نانو فیزیک

25

نانو فناوری پزشکی

17

مهندسی نانو مواد

14

نانو مهندسی شیمی

11

مهندسی نساجی نانو لیفی

6

مهندسی فناورینانو

3

نانو الکترونیک

1

نانو بیو تکنولوژی

1

مهندسی نانو پلیمر

1

مجموع

135
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تجاری برای جذب سرمایه و تولید ثروت ،به طور عملی آشنا شدند.
در جدول  ،14عناوین ،استاد و توضیحی درباره موضوعات این دوره ،ارایه شده است.


جدول  .13عناوین و موضوعات دومین دوره توانمندسازی سرمایههای انسانی فناورینانو

موضوع

تجاریسازی فناوری و ارزیابی ایدههای
کارآفرینانه

استاد

توضیحات

بیان نکات مهم و کلیدی در شروع کسب و کار و شاخصهای مهم
دکتر محمد علی شفیعا ارزیابی بازار ،امکانپذیری و چگونگی پرورش ایده /ارایه موضوع به هر
یک از دانشجویان برای تدوین طرح تجاری و ارسال برای استاد

مفهوم فناوری ،ایدههای کسب وکار ،مراحل تجاریسازی فناوری،
چالشهای فراروی تجاری سازی ،تحلیل قواعد کسب وکار ،روشهای
تجاریسازی ایده با رویکرد فناوریهای پیشرفته دکتر محمد رضا نظری انتقال دانش ،فرایند تجاری سازی ،ارزیابی سطح فناوری شرکتها
و کشورها ،فرایند تجاری سازی ،پلکان تجاری سازی و راهکارهای
توسعه فناوری

از دانشجویی تا کارآفرینی

مفهوم فرصت و کارآفرینی ،تجربه چالشهای صنعتی تبدیل شده به
کسب و کار نانویی ،تفاوتهای کارآفرینی فردی و سازمانی ،وضعیت
مهندس علی بحرینی محصوالت موجود نانویی ،دستهبندی خریداران محصوالت نانویی و
مشکالت این محصوالت و ارایه تحلیلی غیررسمی از وضعیت صنعت و
اقتصاد نانو در کشور

انتقال تجربه شرکتهای کارآفرین نانویی

دکتر آزاد عمرانی
دکتر فریدی
مهندس زکایی

در این کارگاهها ،مدیران عامل سه شرکت موفق نانویی ،که چندین سال
پیش دانشجو بودهاند ،با انجام تحقیقات در حوزه فناورینانو دستاوردهایی
کسب کرده و اکنون ،با تجاریسازی نتایج تحقیقاتی خود در زنجیره ارزش
صنعت قرار گرفتهاند ،با بیان تجربه مراحل شکلگیری ایده فناوری تا توسعه
محصول و ورود به بازار ،الگوهای موفقی از تجاریسازی را پیش روی
دانشجویان قرار دادند.

پایاننامههای کاربردی

دکتر رضا باقری

ویژگیهای پایاننامههای کاربردی و چالشهای مرتبط با آنها و تجربه
پایاننامههای کاربردی موفق و ناموفق

انتقال تجربه پایاننامههای مبتنی بر نیاز صنعت

خانم رضایی
خانم عابدینی
آقای دارستانی

این دانشجویان که پایاننامههای مبتنی بر نیاز صنعت داشتهاند ،تجربه
خود درباره نحوه انتخاب موضوع ،نقش استاد در انجام پایان نام،
نحوه نوشتن پروپوزال ،مشکالت ایجادشده در طول کار ،نحوه دفاع
و برنامهشان برای کاربردی شدن پایاننامه را به دانشجویان منتقل
کردند.

گفتنی اســت در مراســم اختتامیه دوره به هر شرکت متناسب با سرمایهای که جذب کرده بود ،جایزه نقدی و به شرکتهای برتر از
نظر هیأت داوران ،اعتبار استفاده از تجهیزات شبکه آزمایشگاهی نانو اعطا شد.
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 2 14مصاحبه با کارآفرینان فعال در فناورینانو

آشنایی با تجربههای افرادی که مسیر تجاریسازی را در فناورینانو طی کردهاند،
کمک شایانی است به دانشجویانی که قصد حرکت در این مسیر را دارند؛ بنابراین
ستاد نانو از سال  ،1390طی مصاحبههایی با کارآفرینان در فناورینانو ،تجربههای
ایشان را در قالب تحلیل وضعیت فناورینانو در کشور ،تواناییهای الزم برای
موفقیت در کسب و کار و انگیزه ایشان برای ورود به کارآفرینی ،تبیین کرده است.
در ســال  ،1391مصاحبههای بیشتری انجام و به طور مداوم در ماهنامه
فناورینانو منتشــر شده است .در جدول  9فهرست مصاحبههای منتشرشده
در سال  1391ارایه شده است.
همچنین در سال  91روند انجام مصاحبهها ادامه داشت و عالوه بر موارد
چاپ شــده 16 ،مصاحبه در این سال آماده شده است به ترتیب در ماهنامه
منتشر خواهد شد.
جدول  .14مصاحبههای منتشرشده در ماهنامه فناوری نانو سال 1391
نام کارآفرین

شرکت

تاریخ چاپ

مهندس حسین دیبایی اصل

پیشگامان فناوری آسیا

فروردین

دکتر رضا صابر

نانو سیستم پارس

اردیبهشت

دکتر جعفر عسگریان

گروه صنعتی شیشه کاوه

خرداد

منصور همتی

نانو پوشش فلز

تیر

مهدس قضات

گروه صنعتی قضات

مرداد

دکتر یوسف محمدی

فناورینانو ساختار آسیا

شهریور

مهندس سعید ذکایی

پارسا پلیمر شریف

آبان

مهندس آرش کمانکش

آرتاش کامپوزیت

آذر

دکتر آزاد عمرانی

زیست پژوهان خاور میانه

دی

جواد تهرانی

گروه تولیدی -صنعتی تهرانی

بهمن

دکتر محمد رضا خان محمدی

تولی پرس

اسفند

 3 14ارتقای بهرهگیری از نیروی انسانی نانو

با توجه به محدودیت موقعیتهای شغلی مرتبط با نانو و وجود تعداد زیادی از منابع انسانی متخصص که صالحیت اشتغال در این مشاغل را دارند،
الزم اســت برنامههایی حمایتی و تشویقی برای استفاده از منابع انســانی متخصص در فناورینانو در این مشاغل در نظر گرفته شود .این برنامهها که
شامل حمایت از اشتغال متخصصان فناورینانو و کاریابی ویژه شرکتهای نانویی و متخصصان نانو است ،در ادامه توضیح داده شده است.

 1 3 14حمایت از اشتغال متخصصان فناورینانو

این برنامه که از ســال  88فعالیت خود را آغاز کرده اســت ،در ســال  91با توجه به تأسیس شرکت کارگزار منابع انسانی ،مستقر در موسسه خدمات
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فناوری تا بازار و تفویض اجرای این برنامه به این شرکت ،از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.
در سال  ،91مبلغ 2356/6میلیون ریال بابت حمایت اشتغال به نهادهایی که متخصصان فارغالتحصیل تحصیالت تکمیلی رشتههای
نانو یا فارغ التحصیالن سایر رشتهها دارای پایان نامه نانو را به خدمت میگیرند ،پرداخت شده است.
در جدول  15توزیع حمایتهای پرداختشده ،بر اساس رشته و مقطع افراد استخدامشده نشان داده شده است.
جدول  .15توزیع حمایتهای پرداخت شده در زمینه اشتغال متخصصان فناورینانو
رشته -مقطع

تعداد

کارشناسی ارشد /رشته نانو

8

کارشناسی ارشد /سایر رشتهها دارای پایاننامه نانو

60

دکترا /رشته نانو

5

دکترا /سایر رشتهها داری پایاننامه نانو

2

مجموع

75

در نمودار  ،9توزیع افراد استخدامشده ،بر حسب رشته ایشان نشان داده شده است.
در جدول  ،16تعداد افرادی که در هر یک از ســالها  88تا  91مورد حمایت اشتغال قرار گرفتهاند ،نشان داده شده و مشخص است
که تعداد این افراد در سال  ،91نسبت به سالهای قبل رشد بسیار چشمگیری داشته و به تنهایی نیمی از مجموع حمایت حوزه اشتغال
در این  4سال را تشکیل میدهد.
جدول  .16افراد حمایتشده در زمینه اشتغال
تعداد افراد حمایتشده

سال

28

88

28

89

19

90

75

91

150

مجموع

 2 3 14کاریابی

شیمی

مهندسی نساجی
مهندسی شیمی

26%
19%
14%

سایر

27%
14%

فناوری نانو

نمودار  .9توزیع افراد استخدامشده ،بر حسب رشته

یکی از خدماتی که کارگزار منابع انســانی ســتاد نانو به متخصصان و شــرکتهای فعال عالقهمند به فعالیت در نانو ارایه میدهد،
خدمات معرفی شغل یا نیروی کار مناسب است .شرکت «رایا صدرا آتی» در طول یک سال فعالیت خود ،با تعداد زیادی از شرکتهای
نانویی و شــرکتهای تولیدی ارتباط برقرار کرده و نیروی متخصص مورد نیاز ایشان را از بین منابع انسانی نانو به ایشان معرفی کرده
است.
در ســال  60 ،91درخواســت نیرو از طرف کارفرمایان وجود داشــته که  32مورد از این درخواســتها منجر به اشتغال متخصصان
فناورینانو در شرکتهای نانویی یا شرکتهای تولیدی شده است.
 31نفر از نیروهای استخدامشده دارای مدرک کارشناسی ارشد و یک نفر دارای مدرک دکترا بوده است.
در نمودار  ،10توزیع رشته تحصیلی افراد استخدامشده ،نشان داده شده است.
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14%

فناوری نانو 6
نساجی 4

10%
شیمی 21

50%
26%

سایر 11

نمودار  .10توزیع رشته تحصیلی افراد استخدام شده

 4 14برگزاری جلسه هماندیشی درباره مسایل اشتغال متخصصان در شرکتهای فناورینانو

این جلسه روز دوشنبه  22خرداد  92در محل ستاد نانو برگزار شد .در این جلسه مدیر کارگروه سرمایههای انسانی ستاد نانو ،رویکرد ستاد در حمایت
و بهرهگیری از سرمایههای انسانی نانو را بیان کرد و پس از آن ،نمایندگانی از شرکتها پیشنهادهای خود را درباره اشتغال متخصصان نانو ارائه کردند.
در این هماندیشی ،نمایندگانی از این شرکتهای حضور داشتند:
آوین پاالیش نیرو
آوین پاالیش نیرو
نانو فناوری فردانگر
پیام آوران هوای پاک
توازن دانش

کاسپین جوراب
آریا نانو بسپار پالست
کیلو پیکو آرین
نانو پژوهان پارس
توسعه سبز اسپادان

سایپا
نانو سیستم پارس
پارتاک نانو صنعت
نانو شیمی لوتوس پاسارگاد
کیمیا فرایند نقش جهان

 5 14پایش و ارزیابی وضعیت پرورش و بهره گیری از سرمایههای انسانی

با توجه به اینکه ستاد نانو مسؤولیت سیاستگذاری و برنامهریزی برای فناورینانو در کشور را بر عهده دارد ،الزم است به طور مداوم وضعیت منابع
انســانی فعال در این حوزه را رصد کند تا ضمن اطالع از تأثیر برنامههای ســتاد بر افراد فعال در این حوزه ،اطالعات الزم برای اصالح سیاســتهای
گذشته و تنظیم برنامههای جدید را در اختیار داشته باشد.
به این منظور ستاد نانو از سال  ،89پایش سرمایههای انسانی را در قالب پیمایش از دانشجویان فعال در این حوزه آغاز کرده است .سال  ،91دومین
پیمایش از ســرمایههای انسانی فناورینانو ،پیرامون وضعیت تحصیلی ،وضعیت شــغلی و رضایتمندی از ورود به حوزه نانو و عالقهمندیهای شغلی
انجام شد.
مخاطبان این پیمایش  4هزار نفر از فارغالتحصیالن تحصیالت تکمیلی بودند که در رشتهها و گرایشهای نانو تحصیل کرده یا پایان نامه مرتبط با
نانو داشتهاند .از این میان ،نزدیک به  2هزار نفر به پرسشهای ارسالشده برای ایشان پاسخ دادند .اطالعات الزم از این افراد از طریق ورود به صفحه
ویژه در سایت ستاد نانو و پاسخ به سؤاالت مربوط به ایشان با توجه به وضعیت تحصیلی و شغلیشان دریافت شد.
همچنین اطالعات  271نفر از مخاطبان ،از طریق تماس تلفنی جمعآوری شد.
ســتاد نانو در حال انجام مطالعات الزم برای دقیق کردن این پیمایش جهت کســب نتایج قابل استناد برای تصمیمگیری و سیاستگذاری است که
این کار با همکاری متخصصان آمار و پژوهش اجتماعی انجام خواهد شد.
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ایجاد و توسعة شبکههای سرآمدی متخصصان فناورینانو در حوزههای
اولویتدار
تعیین و راهبری تحقیقات متمرکز برای توسعة فناوریهای کلیدی
ایجاد هماهنگی میان دستگاههای کشور در به كار گيری فناورینانو برای
رفع نیازها و مشکالت کشور

برنامه پنجم

راهبریتحقیقاتهدفمندنانو
برنامه توســعه فناوری با هدف راهبری تحقیقات هدفمند نانو برای دســتیابی به فناوریهای کلیدی ،خلق فناوریهای کلیدی نانو،
ایجاد تمرکز در فعالیتهای تحقیقاتی حول اولویتهای فناورینانو کشور ،توسعه فناوری های توانمندکننده صنایع منتخب ،شبکهسازی
محققان و متخصصان در قالب شــبکههای ســرآمدی و رفع نیازها و معضالت ملی با فناورینانو در ستاد ویژه توسعه فناورینانو ایجاد
شده است .گزارش فعالیتها و اقدامات این برنامه در سال  1391به قرار زیر است.
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15

ایجاد و توسعة شبکههای سرآمدی متخصصان فناورینانو در حوزههای
اولویـتدار

هــدف از انجام این فعالیت به عضویــت در آوردن اعضای هیأت
علمــی و متخصصان در قالب شــبکههای ســرآمدی بــرای اجرای
پروژههای متمرکز توســعه فناورینانو اســت .عناوین اقدامهای این
فعالیت عبارتند از:
ایجاد و راهبری شــبکههای سرآمدی در حوزههای
اولویتدار؛
ارتقــای همافزایی و همکاری میــان فعالیتهای
پژوهشی پژوهشگران؛
ایجاد ارتباط میان صنعت و پژوهشگران دانشگاهی
در حوزههای اولویتدار.
مهمترین فعالیتهای صورت گرفته در سال  1391به این شرح است  :

 1 15شرکت توسعه فناوريهاي پيشرفته مواد نانوساختار (نماد)

این شــرکت پس از تأســیس ،فعالیت خود را با نام «نانوذرات پاالمعدن» تا ديماه  1391ادامه داد و با توجه به تمرکز فعاليتها بر مواد نانوساختار به
ويژه فوالدهاي نانوســاختار ،پس از آن ،به شرکت «توسعه فناوريهاي پيشرفته مواد نانوساختار» (نماد) تغيير نام داد .این شرکت دو هدف اصلی را به
عنوان رســالت اصلی فعالیتهای خود در نظر دارد -1 :تمرکز بر فعالیتهای فناورانه در قالب همکاری با وابســتگیهای فناوری مرکز همکاریهای
فناوری و نوآوری ریاستجمهوری در حوزههای مرتبط با مباحث مهندسی مواد  -2فعالیت به عنوان هسته مرکزی شبکه سرآمدی متخصصان فلزات
نانوساختار( .شکل )1

تمرکز بر فعالیتهای فناورانه در
قالب همکاری با وابستگیهای
فناوری مرکز همکاریهای
فناوری در حوزههای مرتبط با
مباحث مهندسی مواد

فعالیت به عنوان هسته مرکزی
شبکه سرآمدی متخصصان
فلزات نانوساختار

شرکت
نماد
شکل  .1اهداف اصلی شرکت توسعه فناوريهاي پيشرفته مواد نانوساختار( نماد)
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پروژه بهبود فراوری سنگ آهن ایران با استفاده از فناورینانو
نتايج اوليه کار آزمايشگاهي انستيتو بايوکلوئيدال اوکراين ( )IBCCروي نمونه سنگ آهن ايران حاکي از موفقيت اوليه این طرح داشت؛
اما روند پيشرفت اين تحقيقات اين نگراني را در کارشناسان ايراني ايجاد کرد که دورنماي صنعتي شدن طرح در ديدگاه کارشناسان انستيتو
ديده نميشود.
از اينرو کارشناسان ايراني (به دليل عدم پذيرش تيم تحقيقاتي انستيتو بايوکلوئيدال اوکراين براي حضور در ايران) در خرداد ماه 1391
عازم اوکراين شــدند و آخرين شــرايط طرف ايراني را به اطالع تيم تحقيقاتي اوکراين رساندند .تيم اوکراين در طي اين مذاکرات شرايط
طرف ايراني را پذيرفت و پس از بازگشت کارشناسان ايراني ،مفاد اين جلسات در قالب صورتجلسه تهيه و براي امضا به اوکراين ارسال شد.
مفاد اصلي اين جلســات در دو محور اصلي در نظر گرفته شــده بود :اول اينکه از متخصصان  IBCCخواسته شده بود تا با تجهيز تيم
کارشناسي خود به کارشناسان مرکز فراوري مواد معدني ایران ،نگرانيها نسبت به دورنماي صنعتي شدن اين طرح را براي طرف ايراني کم
کنند و دوم اينکه از کارشناسان تيم اوکراينی خواسته شد تا فعاليتهاي پايلوت را در مرکز فراوري مواد معدني ايران انجام دهند تا انتقال
دانش فني به خوبي انجام پذيرد.
آخرين وضعيت پروژه :متأسفانه تا کنون پاسخي مبني بر پذيرش شرايط و مفاد صورتجلسه از طرف اوکرايني دريافت نشده و پيگيريها
بيپاسخ مانده است.

 2115پروژههای مرتبط با شبکه سرآمدی فلزات نانوساختار

شرکت نماد عهدهدار مديريت تحقيقات پژوهشي کاربردي و هدفمندي است که در شبکه سرآمدی فلزات نانوساختار انجام ميگيرد.
همچنين اين شــرکت سعی دارد تا شبکه سرآمدی متخصصان مرتبط با فوالدهای نانوســاختار و فرایند توسعه درونزای فناوری را در
داخل کشور به منظور تولید فوالدهای نانوساختار را گسترش دهد .به این منظور گامهای اصلی زیر جهت نیل به این هدف طی برنامه
کوتاه و بلند مدت تعریف شده است:
طرح موضوع اولیه دستیابی به دانش فنی تولید فوالدهای نانوساختار؛
شناسایی استادان و متخصصان داخلی و خارجی فعال در زمینه تولید فراوری و ارزیابی خواص فلزات نانوساختار؛
تعریف گامهای اصلی و زیرمجموعههای تحقیقاتی مرتبط با فوالدهای نانوساختار در قالب برنامه 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.
پروژه ايجاد اليههاي نانوساختار با فرايندهاي پوششدهي
هدفگذاري اين مرحله به نحوي است که با استفاده از چهار روش اصلي پوششدهي ،پوششهاي نانوساختار روي سطح و با استفاده
از ترکيب آلياژي پايه ايجاد شــود .به اين منظور از چهار روش پوشــشدهي اصلي براي اين کار استفاده ميشود که در شکل  2نشان
داده شده است.
پروژه ESD

اعمال پوشــشهاي نانوساختار با روش  (Electro Spark Discharge) ESDفعاليتي است که در شرکت نماد براي اولين بار و با دو
نوآوري در ايران انجام شــد .با توجه به موفقيت اين روش در ابعاد آزمايشــگاهي و نيمه صنعتي در سال  1391و نتايج رضايت بخش
آن ،پروژه ســاخت دســتگاه صنعتي در مقياس کوچک در سال  1392انجام خواهد شد .بناست تا تعداد  5دستگاه از اين نمونه ساخته و
آماده فروش به متقاضيان شود.
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فرايندهاي پوششدهي

TIG

Plasma Spray

HVOF

ESD

شکل  .2روشهای فرآیند پوششدهی
پروژه TIG

اعمال پوششهاي نانوساختار از آلياژ پايه فوالدي طرح حاضر با روش  TIGبه عنوان يک پروژه جديد در بهمنماه سال  1391آغاز شد و مراحل اصلي
و تکميلي آن در سال  1392انجام خواهد شد.

 3115استفاده از روشهای ذوب و ریخته گری برای تولید فوالدهای نانوساختار

يکي از پيچيدهترين و ســختترين مراحل توليد فوالدهاي نانوســاختار ،استفاده از روشهاي ذوب و ريختهگري است .در صورتيکه توليد فوالدهاي
نانوساختار با اين روش محقق شود ،سرعت توليد و فرايند صنعتي شدن توليد آنها گام بسيار مهمي را طي کرده است .البته توليد فوالد يا هر فلز ديگر
که حاوي ذرات نانومتري سراميکي است با اين روش بسيار مشکل است و چالشهاي علمي بسيار پيچيدهاي پيش رو دارد.
اولين گام براي حل مسائل تکنيکي و علمي ،ساخت دستگاهي است که قابليت ذوب و همزدن مذاب فوالد و فلزات اصلي مثل آلومينيوم و مس را
داشته باشد .يکي از مهمترين فعاليتهاي شرکت نماد در سال  1391ساخت دستگاه همزن الکترومغناطيسي مذاب فلزات براي اولين بار در ايران بوده
است .مراحل ساخت اين دستگاه شامل این مراحل است:
طراحي اوليه؛
شبيهسازي نرمافزاری فرايند همزدن؛
تکميل نقشههاي ساخت با توجه به فرايندهاي شبيهسازي؛
ساخت قطعات بر اساس نقشه تهيهشده؛
مونتاژ قطعات ساختهشده؛
شبيهسازي و ساخت مدارهاي الکترونيک کنترلکننده سيستم دستگاه؛
تکميل ساخت دستگاه با نصب قطعات و مدارهای الکترونيک.
هر کدام از مراحل يادشــده طي پروژهاي جداگانه و با کار علمي و دقيق انجام شــده و ماحصل آن دستگاهي است که هماکنون در آزمايشگاه آلومينيوم
سبک دانشگاه تربيت مدرس نصب و راهاندازي شده است.

 4115رویکردهای آتی شرکت نماد در سال 1392

در این بخش فعالیتهایی که در برنامه آتی این شــرکت ،عالوه بر پروژههای ذکرشده ،پیگیری خواهند شد معرفی میشود .در راستای فعالیتهای
فناورانه این شــرکت ،موضوعات جدیدی از طریق ارتباطات بینالمللی شناســایی شــده که سعی میشود با بررســی کارشناسی و بازار هدف داخلی،
متقاضیان انتقال دانش فنی مناسب برای آنها شناسایی شوند .از آن جمله میتوان به این موارد اشاره کرد:
پروژههای جدید شبکه سرآمدی
در زمینه شبکه سرآمدی فوالدهای نانوساختار ،این موضوعات به عنوان برنامه کاری سال  92مد نظر خواهد بود:
توسعه فرایندهای پوششدهی به روش HVOF-TIG-Plasma Spray؛
توسعه ساخت فلزات نانوساختار به روش ذوب و ریختهگری با استفاده از دستگاه  EMS؛
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توسعه دانش فنی ساخت نانوکامپوزیتهای آلومینیوم – نانوتیوب به روش آلیاژسازی مکانیکی؛
توسعه شبکه آزمایشگاههای زیر مجموعه شبکه سرآمدی؛
بررسی و امکانسنجی ساخت فوالدهای نانوساختار با استفاده از روشهای نمونهسازی سریع؛
کسب دانش فنی از طریق مهندسی معکوس قطعات تجاری تولیدشده از فلزات نانوساختار در داخل کشور.
پروژه  Plasma Sprayو HVOF

با توجه به اينکه اســتفاده از اين دو روش براي اعمال پوشــش نيازمند آن است تا آلياژ اوليه به شکل پودر درآيد ،لذا در مرحله اول الزم
است تا پودر فلزي از آلياژ پايه تهيه شود .فرايند پودرسازي خود مرحلهای پيچيده و زمانبر است .بنابراین ،در فعاليتهاي سال  1392ابتدا
زيرپروژهاي تحت عنوان تهيه پودر از آلياژ پايه انجام خواهد شــد و پس از آن از پودر اوليه به عنوان خوراک ورودي روشهاي  HVOFو
 Plasma Sprayاستفاده خواهد شد.
برگزاری نشستهای تخصصی در حوزههای اولویتدارفناورینانو با استادان و متخصصان
در ســال  ،1392این برنامه در قالب نشستهای یکروزه با حضور استادان یک حوزه مشخص ،فرصتها و چالشهای بهکارگیری
فناورینانو در زمینه تحقیقاتی-کاربردی مشــخص به بحث گذاشــته میشــود .هدف اصلی از معرفي فعاليتهاي استادان بر اساس
اطالعات بهدســتآمده از بانک اطالعاتي ستاد و زمينهسازي براي تشکيل شبکههای سرآمدی در زمینههای اولویتدار است .تشکیل
شبکههای سرآمدی و مدیریت تحقیقات کاربردی در این شبکهها با هدف توسعه درونزای دانش فنی تولید مواد نانوساختار و نانومواد
در کشور خواهد بود.
توسعه شبکه آزمایشگاه های زیر مجموعه شبکه سرآمدی
کسبدانشفنیازطریقمهندسیمعکوسقطعاتتجاریتولیدشدهازفلزاتنانوساختاردرداخلکشور
بررسی و امکانسنجی ساخت فوالدهای نانوساختار با استفاده از روشهای نمونهسازی سریع
توسعه فرایندهای پوششدهی به روش HVOF-TIG-Plasma Spray
توسعه ساخت فلزات نانوساختار به روش ذوب و ریختهگری با استفاده از دستگاه EMS

توسعه دانش فنی ساخت نانوکامپوزیتهای آلومینیوم – نانوتیوب به روش الیاژسازی مکانیکی
شکل .3پروژههای جدید شبکه سرآمدی
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16

تعیین و راهبری تحقیقات متمرکز برای توسعة فناوریهای کلیدی

عناوین اقدامهای این فعالیت به این شرح است:
راهبری تحقیق و توسعه هدفمند به منظور دستیابی به فناوریهای کلیدی؛
توسعه یا انتقال فناوری برای حصول کاربردهای هدفمند؛
هدایت نهادهای تحقیقاتی برای مشارکت توسعه فناوریهای راهبردی.
مهمترین فعالیتهای صورت گرفته در سال  1391عبارتند از:

116اجرای فرایند مرحلهای( )Stage Gateدر پروژهها

فرایند دریافت ،ارزیابی ،انتخاب و توســعه فناوریها در کارگروه توســعه فناوری در قالب یک فرایند مرحلهای است که طبق این الگو که در شکل 4
نشان داده شده است ،میتوان ایدههای جدید فناورانه را از مرحله جنینی تا تجاریسازی با ریسک کمتر مدیریت کرد.
شناسایی طرح های فناورانه بر اساس اولویتهای ستاد
شناسایی فناور توسط کارگروه  یا ارسال طرح از طریق فناور به ستاد
برگزاریجلساتحضوری  ،ارزیابیطرحوتعیینسطحآمادگیفناوری
حداقل سطح آمادگی فناوری  TRL 4
توجه (کالن) به مسایل فنی و اقتصادی طرحها
قابلیت سرمایه گذاری و تولید و فروش در مقیاس صنعتی
معرفی به صندوق نانو برای عقد قرارداد
پرداخت مرحله ای پس از تایید پیشرفت هر مرحله توسط ستاد
ارسال کلیه مستندات طرح به مؤسسه سامان سرمایه نانو
انجام مطالعات بازار
حمایت تا مرحله پایلوت نیمه صنعتی

رسیدن به سطح آمادگی فناوری  TRL 6-7

ایجاد شرکت دانش بنیان توسط فناور و سامان سرمایه
تعیین سهام فناور و سرمایه گذار
مشارکت در طرح و سرمایه گذاری صنعتی
تجاری سازی فناوری
شکل  .4الگوی فرایند مرحلهای( )Stage Gateدر پروژهها
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216پروژههای خاتمه یافته در سال 1391
 1216طرح نیمهصنعتی غشاهای پلیمری نانوفیلتراسیون برای تصفیه آب

  مجری طرح  :دکتر محسن جهانشاهی ،دکتر رحیمپور .دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
  بودجه طرح 3/000/000/000 :ریال (سیصد میلیون تومان)  
خالصه طرح :فناوری ساخت غشاهای نانوفیلتراسیون در دو فاز الف) ساخت ورق غشاهای نانوفیلتراسیون و ب) مدوله کردن غشاهای
نانوفیلتراسیون به فرم مارپیچی حلزونی صورت گرفته است .تولید تجاری غشای نانوفیلتراسیون مدول مارپیچی حلزونی خانگی ( 1/2اینچی) به عنوان
محصول نهایی و قابل استفاده در بازار هدف است.
این غشاهای نانوفیلتراسیون ،در دپارتمان غشای دانشگاه لوون بلژیک توسط پروفسور «بارت ون در بروگن» قائممقام انجمن علوم غشایی اروپا مورد
ارزیابی و تأیید قرار گرفته است.
  دستاوردهای طرح در سال :91
دستیابی به دانش فنی ساخت ورق غشاهای پلیمری اولترافیلتراسیون (به عنوان زیر الیه نانوفیلتراسیون)؛
دستیابی به دانش فنی ساخت ورق غشاهای پلیمری نانوفیلتراسیون؛
ساخت پایلوت نیمهصنعتی تولید ورق غشای اولترافیلتراسیون به عرض  60سانتیمتر و به ظرفیت اسمی  300متر مربع در روز؛
ساخت پایلوت نیمهصنعتی تولید ورق غشای نانوفیلتراسیون به عرض  60سانتیمتر و به ظرفیت اسمی  1000متر مربع در روز؛
ساخت و راهاندازی خط تولید مدوله کردن ورق غشای نانوفیلتراسیون در مقیاس نیمه صنعتی.

 2216طرح مطالعاتی و پیشبالینی نانوداروی کنتراستزا جهت تصویربرداری از سیستم لنفاوی MRI

مجری طرح :موسسه شریف طب سیستم ( ،)ISTSدکتر عقابیان ،دکتر مداححسینی.
بودجه طرح 1/000/000/000 :ریال (یکصد میلیون تومان)
خالصه طرح :این طرح با هدف تولید نانوذرات مغناطیسی بهعنوان عامل کنتراست در تصویربرداری غدد لنفاوی در  MRIشروع
شــد .از این نانوذرات آهن مغناطیسی در فاز بعدی طرح که آزمایشهای حیوانی و سپس انسانی است ،استفاده میشود .همچنین توان
تولید انواع پوشــش به سفارش مشتری بر روی نانوذرات مغناطیسی تولیدشــده و ترکیب با رنگ دانههای فلورسانت و همچنین تولید
نانوذرات با کاربرد در  MRIنیز بهدست آمده است.
  دستاوردهای طرح در سال :91
دستیابی به دانش فنی تولید نانوذرات مغناطیسی  SPIONبعنوان عامل کنتراست در تصویربرداری غدد لنفاوی در MRI؛
تجهیز و راهاندازی آزمایشــگاه سنتز نانوذرات مغناطیسی اکســید آهن بهعنوان ماده کنتراستزا در دستگاه  MRIبا
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قابلیت تولید  500میلی لیتر در ماه.
همچنین مطالعاتی برای تولید محصوالت جدید صورت گرفته است که عبارتند از:
سنتز نانوذرات  SPIONبا پوشش  PEGو  MPEG؛
ترکیب  SPIONبا رنگدانههای فلورسانت برای ایجاد نانوذرات با قابلیت دوگانه؛
سوار کردن دارو بر روی نانوذرات  SPIONو دارورسانی؛
تولید نانوذرات اکسید منگنز و گادولونیم و کاربرد آنها در .MRI
حمایت از دانشجوی پسادکترا
به منظور حمایت از تحقیقات هدفمند ،این کارگروه از همکاری یک دانشجوی پسادکترا در طرح مطالعاتی و پیشبالینی نانوداروی کنتراستزا جهت تصویربرداری
از سیستم لنفاوی  MRIبا پرداخت ماهیانه دوازدهمیلیون ریال (برای مدت یکسال) حمایت کرد.

 3216بررسی مشخصات و خواص نمون ه نانوممبران سرامیکی

مجری طرح :دکتر حسن سرپولکی ،دانشگاه علم و صنعت
بودجه طرح 55/000/000 :ریال (پنج میلیون و پانصد هزار تومان)
خالصه طرح :غشا سرامیکی نوعی غشا غیرآلی است که از مواد غیرآلی نظیر اکسید آلومینیوم ،تیتانیا ،سیلیسیوم و اکسید زیرکونیا ساخته شدهاست .بر
خالف غشاهای پلیمری ،این نوع غشاها میتوانند در حضور ترکیبات خورنده نظیر اسیدها و حاللهای قوی و دماهای باال کاربرد خوبی داشته باشند .این طرح
با هدف بررسی فنی نمونههای سه نوع ممبران سرامیکی (روسی ،ژاپنی و ونزوئالیی) و شناسایی دقیق نمونهها از طریق مهندسی معکوس با هدف بررسی
امکانسنجی ساخت نمونهها در داخل کشور و همچنین بررسی توانمندیهای تولیدکنندگان داخلی برای تولید در مقیاس نیمهصنعتی تعریف شد.
دستاوردهای طرح در سال :91
برسی و شناسایی ساختار و خصوصیات دقیق فنی نمونههای ممبران سرامیکی (روسی ،ژاپنی و ونزوئالیی)؛
ارائه مســتندات مربوط به شناسایی دقیق ،پروتکل تستها و نتایج کلیه تستهای انجامشده ،آنالیز و مشخصات نهایی ممبرانهای
مذکور و تبیین فرآیند ساخت آنها.
با کسب تجربه در این مرحله امکان توسعه دانش فنی موجود ممبرانهای سرامیکی میسر شده است.

 316طرحهای توسعه فناوری در جریان سال 91
 1316توسعه فناوری ماژولهای خورشیدی فوتوولتائیک مبتنی بر فناورینانو(رنگدانهای)

مجری طرح :دکتر نیما تقوینیا ،دانشگاه صنعتی شریف
بودجــه طرح 3/150/000/000  :ریال (ســیصد و پانزده میلیون تومان) که شــصت و پنج میلیون تومــان آن از منابع معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری برای این طرح تأمین شده است.
خالصه طرح :این طرح با هدف توسعه فناوری ساخت ماژول خورشیدی در دو فاز تعریف شده است .در فاز اول طرح ،توسعه فناوری و رفع مشکالت تکنیکی
در مقیاس کوچکتر مد نظر است .هدف از فاز دوم ،ساخت ماژول در ابعاد بزرگتر و با تعداد زیاد است .محصول فاز اول ،ماژول های  10*10است .در این مرحله
تالش میشود که سلول با بازدهی باالتر از  9درصد ساخته شود و این تجربه برای ساخت ماژولهای بزرگ استفاده شود .تکنیکها و روشهای مختلفی از قبیل روش
بهینه ساخت انواع خمیر و نحوه پرینت کردن آنها و انتخاب ساختار ماژول ،پایدار کردن الکترولیت و در کنار آنها ساخت انواع تجهیزات ساخت و آنالیز در برنامه است.
دستاوردهای طرح در سال :91
پروژه ساخت ماژولهای خورشیدی رنگدانهای در واقع یک پروژه توسعه فناوری است که هدف نهایی آن باز کردن راه برای تجاریسازی سلولهای
خورشــیدی و یا ابزارها یا موادی اســت که در ساخت سلول خورشــیدی بهکار میرود .آنچه تاکنون در این طرح انجام شده ،توسعه دانش فنی ساخت
بخشهای مختلف سلول خورشیدی ،تولید مواد مورد نیاز و نیز ساخت تجهیزات ساخت و آنالیز سلول بوده است .در ادامه ،به برخی پیشرفتها در این
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بخش به طور خالصه اشاره میشود:
بهینهسازی فرایند در راستای افزایش بازده سلول به حدود 8/5درصد که امکان افزایش بازدهی همچنان وجود دارد؛
تهیه بسته آموزشی ساخت سلولهای خورشیدی؛
ساخت و بهینهسازی مواد اولیه و خمیر TiO2؛
ساخت دستگاه شبیهساز خورشیدی؛
ساخت و تأمین برخی از تجهیزات مورد نیاز پروژه و راهاندازی آزمایشگاه؛
ساخت نمونه ماژول با ساختار موازی w؛
  ساخت نمونه ماژول با ساختار عمودی Z؛
ساخت نمونه ماژول یکپارچه (مونولیتی)؛
تالش جهت راهاندازی سیستم تولید برق یککیلو واتی در سال .92

 2316فرموالسيون جديد چسب دياکسيد تيتانيم ) (TiO2نانوساختار براي کنترل مورفولوژي
الکترود فتوآند سلولهاي خورشيدي فعالشده با رنگ با بازده باال.

  مجری طرح :دکتر محمدرضا محمدی ،دانشگاه صنعتی شریف
بودجه طرح 1/560/000/000 :ریال (یکصد و پنجاه و شش میلیون تومان) و  25/000یورو (برای خرید دستگاه شبیهساز خورشیدی).
خالصه طرح :این طرح در راســتای طراحی و ساخت ســلول خورشیدی فعالشده با رنگ بر پایه TiO2با بازده حدود 10درصد با
استفاده از فناورینانو تعریف شد .در انتهای این طرح ،یک استراتژی جدید برای بهبود بازده و کاهش هزینه تولید سلول خورشیدی با
طراحی چسب ( )pasteجدید  TiO2با فرموالسیون نوین ارائه خواهد شد.
دستاوردهای طرح در سال :91
رسیدن به فرمول مطلوب نانوذرات دیاکسید تیتانیم و ساخت خمير جدید (ثبت پتنت) و افزایش بازده از 3درصد به 5/4درصد؛
استفاده از نانوذرات دیاکسید تیتانیم دوپشده با کروم (حداکثر بازده احصاشده 7/02درصد)؛
بررسی اثر الیه پراکندهساز بر خواص فتوولتاییک سلولهای خورشیدی ساختهشده (ساخت سلول خورشیدی دو الیهای (حداکثر
بازده احصاشده 4/25درصد)؛
ساخت سلول خورشیدی با مورفولوژی مخلوط نانوسیم و نانوذرات( .حداکثر بازده احصاشده 6درصد)؛
خرید دستگاه شبیهساز خورشید از شرکت .Solaronix

 416طرحهای شروعشده در سال 1391
 1416سم نانو باکتریوسین براي کنترل و مهار بيماري شانکر مرکبات

مجری طرح :دکتر محمدرضا قلمبران ،مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی
بودجه طرح 500/000/000:ریال (پنجاه میلیون تومان)
خالصه طرح :تحقیقات دهههای اخیر نشــان ميدهد كه شيوههاي نوين مبازره با بيماريها
مبتنی بر کاهش مصرف ســموم شــیمیایی و تغییر روش اســتفاده از انواع مواد شیمیایی خطرناک
اســت .بهطور كلي ،تولید ارقام مقاوم ،استفاده از ســموم بیولوژیک و مواد شيميايي زيستسازگار
از راهبردهاي اصلي بخش كشــاورزي در راستاي امکان توســعه و افزایش محصوالت و تولیدات
کشاورزی اســت که مهمترين ويژگي مشــترك آنها بيخطر بودن و آسیبرساني کمتر به محیط
زیســت و اقتصاديتر بودن قيمت توليدشان خواهد بود .دراین راستا ،بهکارگیری فناوریهای نوین
در ساخت و تغيير مواد آنتي باكتريال ،مانند فناورینانو ،میتواند نقش مؤثری در راهبرد ارتقای سهم
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کمی و کیفی تولید محصوالت کشاورزی به ویژه در مناطق نامساعد محیطی ایفا کند.
طرح تولید سم نانوبیو آنتیباکتریال علیه بیماری شانکر مرکبات بهمنظور تولید یک ترکیب بازدارنده علیه فعالیت عامل بیماریزا (باکتری زانتاموناس
ســیتری) در مرکبات با ویژگیهایی مانند ســازگاري با محیطزیست و مؤثر در مهار و حذف عامل بیماری میباشد که در این طرح ،این سم در مقیاس
نیمهصنعتی تولید و دانش فنی آن بومی خواهد شد.
دستاوردهای قابل انتظار در سال :92
نتایج اولیه تولید و کاربرد این ســم در مقیاس مطالعات آزمایشــگاهی که در سال  91انجام شد بیانگر توانایی و قدرت بسیار موثر آن در بازدارندگی
فعالیت و رشــد عامل بیماریزا است .فاز مطالعه تأثيرتركيب مورد نظر در شرايط گلخانهاي و تعيين ميزان دقيق مقدار مصرف مؤثر تركيب عليه عامل
بيماري و همچنین فاز بررســي تأثير تركيب مورد نظر بر روي ســاير گياهان با وجود عامل مشترك بيماريزا و بررسي روي ساير عوامل بيماريزا در
گونههاي ديگر در سال  92انجام خواهد شد.

 2416شیشههای هوشمند مبتنی بر فناورینانو

  مجری طرح :دکتر نیک فرجام
بودجه طرح 500/000/000 :ریال (پنجاهمیلیون تومان) از منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
خالصه طرح  :امروزه کاربرد شيشههاي هوشمند به کاهش اتالف انرژي محدود نميشود ،بلکه شيشههاي طيفگزين (بي نياز از پرده) که شخص به ميزان دلخواه
ميتواند شدت نور ،درخشندگي خورشيد و گرماي عبوري از آن را کنترل کند و خواص ذخيرهسازي انرژي را هم داشته باشد ،در سراسر دنيا به شدت مورد توجه قرار گرفته
است .شيشههاي هوشمند عالوه بر کاهش مصرف انرژي و صرفهجویي اقتصادي ناشي از آن ،باعث کاهش ورود اشعه مضر ماوراي بنفش به محيط میشود و از عوارض
تخريبي آن بر پوست بدن و لوازم منزل جلوگيري ميکنند .بهعالوه ،نياز به پرده و لوازم جانبي آنرا در منزل برطرف ميسازند .در اين شيشهها ميتوان شدت نور و گرماي
عبوري از آن را به دلخواه تغيير داد و کنترل کرد .در این طرح ،دانش فنی و راهاندازی خط تولید آزمایشی شیشه هوشمند کریستال مایع تدوین خواهد شد.
دستاوردهای قابل انتظار در سال :92
توسعه فناوری ساخت شیشههای هوشمند مبتنی بر فناورینانو در مقیاس نیمهصنعتی با خواص استاندارد و تکرارپذیر و با قابلیت عملکرد در شرایط واقعی؛
تولید شيشه هوشمند با فناوری کریستال مایع با ابعاد  40*40سانتیمتر مربع با خواص ثابت و ماندگار؛
ارائه گزارش فنی ساخت شيشه هوشمند با فناوری کریستال مایع و گزارش اندازهگیری مشخصات عملکردی و محیطی نمونهها به صورت
گزارش فنی ،اطالعات مربوط به مواد اولیه و مصرفی و تجهیزات مورد استفاده و فرايند ساخت و کنترل کیفیت.
حداقل مشخصات مورد انتظار برای این محصوالت عبارتند از:
ميزان اختفا (  Haze Coefficientضريب مهگرفتگي) در زمان کليدزني از 70درصد به 20درصد کاهش يابد؛
حداقل گذردهي نور مرئي(  )Minimum Light Transmittanceدر زمان کليدزني از 10درصد به 60درصد تغيير کند؛
حداکثر گذردهي نور مادون قرمز ( )IR Transmittanceدر هر دو حالت روشن و خاموش کمتر از 50درصد باشد؛
ميزان گذردهي نور ماوراي بنفش  ()UV Transmittanceدر هر دو حالت روشن و خاموش در حدود صفردرصد باشد؛
طول عمر محصول حداقل دههزار سيکل روشن و خاموش شدن متوالي باشد؛
میزان تحمل شــرايط محيطي (دما و رطوبت) در این بازه باشــد :دماي عملکرد حداقل از  -10درجه تا  + 40درجه ســانتيگراد و تحمل
100درصد رطوبت محيط؛
سرعت پاسخ کمتر از يک ثانيه باشد.

 3416نانورنگدانه ضد خوردگی

مجری طرح:خانم دکتر رسولی ،پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ
بودجه طرح 500/000/000  :ریال (پنجاهمیلیون تومان) از منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
خالصه طرح :در اين طرح ايجاد دانش فني توليد نيمهصنعتي نانورنگدانه ضدخوردگي با كارآیي باال بررســي ميشــود .اين رنگدانه به مقدار كم
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استفاده میشود و ساختار شيميایي و همچنين اندازه نانومتري آن موجب مي كه كارآیي ضدخوردگي بیشتری نسبت به تركيبات موجود
داشته باشد .در بخش اول طرح که توسط مجری انجام شده بود ،نانورنگدانه در مقياس آزمایشگاهی تهيه شد.
اما با توجه به اینکه نانورنگدانه تولیدی با مواد آزمایشــگاهی گرانقیمت تولید شــده بود ،توجیه فنی و اقتصادی تولید آن در مقیاس
صنعتی قابل دفاع نبود .بنابراین ،در این طرح ،با تكيه بر يافتههاي قبلی ،بهينهســازي فرآيند ســنتز ،بهينهسازي عوامل اقتصادي تهيه
نانورنگدانه و در نهایت ،دانش فني توليد نيمهصنعتي نانورنگدانه تعریف شده است.
دستاوردهای قابل انتظار در سال :92
در ســال  91از نمونه نانورنگدانه ضدخوردگی تولیدشده ،نمونههای پوششدادهشــدهای تهیه و به مرکز متالورژی رازی برای تست
عملکری ارســال شد .نمونههای حاوی  2درصد وزنی از نانورنگدانه ضدخوردگی بر روی پلیتهای آلومینیمی و استیل اعمال شد .پس
از انجام تست  ،Salt Sprayنمونهها دچار هیچگونه تغییری نشدند .در سال  92نمونههای پوشش داده شده با مواد صنعتی برای تست
عملکردی مجدداً مورد تســت و ارزیابی قرار خواهد گرفت .انتظار میرود نانورنگدانه تولیدی با مواد صنعتی از توجیه فنی و اقتصادی
مناسبی برخوردار باشد.
 4416ساخت دستگاه Lab-on-a-chip

مجری طرح :دکتر خواجه ،دانشگاه تربیت مدرس
بودجه طرح 500/000/000 :ریال (پنجاهمیلیون تومان) از منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
خالصه طرح Lab-on-a-chip :دســتگاهی است که یک یا چند عمل آزمایشــگاهی را روی یک تکتراشه با ساختار نانومتری
اعمال میکند .با    lab-on-a-chipمیتوان یک آزمایش تشــخیصی ســریع را انجام داد و اطالعات را درست همانجا به دست آورد.
 lab-on-a-chiبا ســاختار فناورینانو (نانوتراشــه) قابلیتهای بیشماری را در نانوبیوتکنولوژی با ایجاد دستگاههای آنالیتیکی زیستی با
عملکرد و حساسیت استثنایی ارائه میدهد .این موضوع پیشرفتهایی را در زمینه تشخیص تکمولکول به ویژه در کشف دارو و آنالیز
ژنتیکی ایجاد کرده اســت .با توجه به مزایای نانو مواد در طراحی سیســتمها یا بهینهسازی آنها ،منطقی به نظر میرسد که یک ارتباط
قوی بین این مواد و اســاس  lab-on-a-chipدر نظر بگیریم .در این طرح ،مدل مفهومی و ســاخت نمونههای آزمایشگاهی در دستور
کار قرار خواهد گرفت.
دستاوردهای قابل انتظار در سال :92
امکانسنجی و ساخت نمونههای اولیه  lab-on-a-chipدر داخل با اتکا به اطالعات پژوهشی و آزمایشگاهی موجود.

 5416غشاهای سرامیکی با منافذ نانومقیاس برای تصفیه آب

مجری طرح:دکتر بابالو ،مرکز تحقیقات مواد نانوساختار ،دانشگاه صنعتی سهند
بودجه طرح 500/000/000 :ریال (پنجاهمیلیون تومان) از منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
خالصه طرح :غشا سرامیکی نانوساختار از مواد غیرآلی نظیر اکسید آلومینیوم ،تیتانیا ،سیلیسیوم ،اکسید زیرکونیا ساخته شدهاست.
این غشــاها در تصفیه آب و فاضالب و جداســازی گازها به کار میروند .غشاهای نانوساختار با پایه سرامیکی در مقیاس آزمایشگاهی
تولید و کنترل ریزساختار پایههای سرامیکی و توزیع اندازه حفرات در ابعاد نانومتری توسط مجری انجام شده است .در این طرح ،توسعه
فناوری موجود در مقیاس نیمه انجام خواهد شد.
دستاوردهای قابل انتظار در سال :92
توسعه فناوری ساخت غشاهای سرامیکی در مقیاس نیمهصنعتی با خواص استاندارد و تکرارپذیر و با قابلیت عملکرد در شرایط واقعی.

 6416تهیه گزارش تحقیقات بازار و امکانسنجی فنی و اقتصادی طرحها

برای موفقیت فرآیند تجاریسازی یک ایده آزمایشگاهی و ورود دستاوردهای آن به صنعت و بازار ،الزم است که عوامل بسیاری مهیا
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شود .عدم توجه به این عوامل ممکن است منجر به شکست چنین ایدههایی شود .یکی از این موارد ،تهیه گزارشهای تحلیل بازار است که الزم است
قبل از ورود به فاز سرمایهگذاری انجام شود .بر این اساس ،گزارش تحقیقات بازار طرح فیلترهای غشا پلیمری مارپیچ حلزونی با هزینه 80/000/000
ریال (هشت میلیون تومان) توسط مؤسسه سامان سرمایه نانو در سال  91تهیه شد.
همچنین گزارش تحقیقات بازار سه طرح دیگر این کارگروه توسط مؤسسه سامان سرمایه نانو در حال تدوین است که در سال  92تکمیل خواهد شد.

 516رصد فناوریهای جدید و با نگاه به آینده در حوزه فناورینانو و تهیه گزارش های مرتبط
در سال  1391گزارش رصد فناوریهای جدید ،با نگاه به آینده در حوزه فناورینانو تهیه شد .این گزارشها عبارتند از:
گزارش بررسی کامل نانوسلولز؛
گزارش بررسی عملکرد غشاهای سرامیکی نانوساختار؛
گزارش بررسی ایجاد ارزش افزوده از زائدات و ضایعات پتروشیمی با استفاده از فناورینانو؛
گزارش بررسی کاربردهای فناورینانو در کنترل خوردگی؛
گزارش بررسی فناوری الیهنازک سلولهای خورشیدی؛
گزارش بررسیهای فنی و تجاری در زمینه تقویت بستهبندی مواد غذایی با فناورینانو؛
گزارش انجام بررسیهای فنی و تجاری در زمینه مبدلهای کاتالیستی مبتنی بر فناورینانو؛
گزارش بررسیهای فنی و تجاری در زمینه LED؛
گزارش  Printed Electronic؛
گزارش آنتنهای  RFIDمبتنی بر فناورینانو؛
گزارش OLED؛
گزارش برخی از نمایشگاههای دستاوردهای فناورینانو (روسیه و ژاپن)؛
گزارش بررسی نقشه راه روسیه در حوزه فناورینانو.
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تسهیل و تســریع تجاریسازی با فراهمسازی خدمات
توسعة فناوری مورد نیاز فناوران و شرکتهای دانشبنيان

حمایت از فناوران و شرکتهای دانشبنیان نانو برای بهبود نرخ
موفقیت در تجاریسازی محصوالت نانو
طراحی ،ایجاد و ارتقای خدمات توسعة فناوری

برنامه ششم

تسهیل و تسریع تجاریسازی
مؤسســه خدمات فناوری تا بازار یکی از زیرساختها در راستای تسریع و افزایش نرخ موفقیت فرآیندهای تجاریسازی شرکتهای
فناور اســت .این امر نه تنها به چرخه حیات شــرکت ها کمک میکند بلکه میتواند به پیشــرفت همه جانبه کشــور و تحقق ســند           
چشــمانداز  20ساله کمک شایانی کند .این مؤسسه وظیفه دارد با شناســایی مراحل رشد ایده تا محصول ،زمینه مناسب را برای ارائه
خدمات در قالب چندین ایستگاه و توسط شرکتهای کارگزار خدمات توسعه فناوری فراهم آورده و نرخ تجاری سازی ایدهها را افزایش
دهد .لذا فعالیتهای این مؤسســه در دو حوزه حمایت و نیازســنجی از فناوران و شــرکتهای دانشبنیان و مجموعه کارگزاران که
مسئولیت ارائه خدمات توسعه فناوری را بر عهده دارد ساماندهی شد.
حمایت از فناوران و شرکتهای دانشبنیان نانو برای بهبود نرخ موفقیت در تجاریسازی محصوالت نانو

عمده فعالیتهایی که در ســال  91در بخش امور فناوران و شــرکتهای دانشبنیان  با هدف دســتیابی به شــناخت بیشتر و بهتر
شــرکتها و ارائه خدمات و حمایتهای متناســب با وضعیت شرکتهای دانشبنیان نانو طراحی شــدهاند عبارت از پذیرش و ارزیابی
اولیه متقاضیان جدید ،ارائه مشــاورههای فنی اولیه جهت تســریع در اثبات فناوری/محصول ،بروزرسانی و ارتباط مستمر با متقاضیان
پذیرششــده ،کمک به ارائه مشــاورههای تخصصی ،تنظیم درخواست ارائه خدمات مورد نیاز از طریق ارتباط با کارگزاران مرتبط و نیز
ارائه بازخورد در مورد کیفیت خدمات ارائهشده به متقاضیان و راهاندازی خدمات جدید مورد نیاز ایشان است.
خدمات توسعه فناوری – طراحی ،ایجاد و ارتقای خدمات توسعه فناوری

مؤسســه با نیازســنجی خدمات از فناوران و شرکتهای تاییدشده اقدام به ایجاد  و جذب سری جدیدی از کارگزاران کرده است .در
حال حاضر ،شــرکتهای کارگزار در قالب قراردادهای معین با مؤسسه به ارائه خدمات به فناوران و شرکتهای دانشبنیان میپردازد.
کارگزاران جذبشده در سال  91به ارائه خدمات در حوزه بیمه ،رصد بازار ،تدوین طرح تجاری ،اخذ استانداردها و مجوزهای بینالمللی،
مشــاوره طراحی و تبلیغات ،بازاریابی و حســابداری میپردازند .از دیگر اقدامات صورتگرفته در این سال ارزیابی خدمات و کارگزاران
بوســیله تدوین شاخصهای ارزیابی است .آموزش ،توانمندسازی و ارتقای شرکتها و کارگزاران از دیگر رویکردهای مؤسسه در سال
 91بوده است.
اولویت و رویکرد مؤسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار در سال  92را میتوان نیازسنجی مستمر  و در پی آن بهبود و ارتقای سطح
خدمات و تسهیلگری در معرفی محصوالت نانویی به بازارهای بالقوه بر شمرد.
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حمایت از فناوران و شرکتهای دانشبنیان نانو برای بهبود نرخ موفقیت در
تجاریسازی محصوالت نانو

هدف این فعالیت ،شــناخت بیشــتر و بهتر شــرکتها و ارائة
خدمات و حمایتهای متناسب با وضعیت شرکتهای دانشبنیان
نانو است .زیرفعالیتهایی که در بخش امور فناوران و شرکتهای
دانشبنیان برای دســتیابی به این هدف طراحی شدهاند ،عبارتند
از :پذیرش و ارزیابی اولیه متقاضیان جدید ،ارائة مشاورههای فنی
اولیه جهت تسریع در اثبات فناوری/محصول ،بروزرسانی و ارتباط
مســتمر با متقاضیان پذیرششــده ،کمک به ارائة مشاورههای
تخصصی ،تنظیم درخواســت ارائة خدمات مــورد نیاز از طریق
ارتبــاط با کارگزاران مرتبط و نیز ارائــة بازخورد در مورد کیفیت
خدمات ارائهشــده به متقاضیان و راهانــدازی خدمات جدید مورد
نیاز ایشان.
با توجه بهراهاندازی میز مشــاوره در سال  1391و استقبال نســبی متقاضیان ،مشاورههای حقوقی ،فنی ،بیمه ،تامین اجتماعی ،مالیات ،امور گمرکی
و ...ایجاد شد.
اقدامات زیر در واحد امور فناوران و شرکتهای دانشبنیان اهم فعالیتهای سال  1391است:
پذیرش و ارزیابی متقاضیان؛
حمایت از مراکز رشد و شرکتهای فعال مستقر در مراکز رشد؛
ایجاد زیرساخت و نرمافراز تجمیع اطالعات (پرتال)؛
ارائه خدمات و نظارت بر کارایی و کیفیت خدمات؛
آموزش ،توانمندسازی و ارتقا شرکتها.

 118پذیرش و ارزیابی متقاضیان

با توجه به تمایل روزافزون صنعتگران و پژوهشگران به استفاده از دانش نانو ،ستاد توسعه نانو به منظور شناسايی توليدات و مواد عرضهشده در این
حوزه ،ســازوکاری به نام «بررســی مواد و محصوالت نانو» برای ارزيابی این محصوالت ایجاد نموده است .اهداف این واحد عبارتند از :بررسی مواد و
محصوالت ،کمک به شــفافیت بازار ،ارتقاي كيفي مواد عرضهشــده به بازار ،افزايش اعتماد مصرفکننده و نیز ،توسعه بازار محصوالت نانو .آمار تعداد
پرونده های این واحد در سال  91در جدول  ۱قابل مشاهده است.
جدول  .۱آمار پرونده های در دست واحد»بررسی مواد و محصوالت نانو» در سال 91
پذیرش محصول جدید

ارجاع مجدد

پایان نامه خوش آتیه

102

15

9
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 1 1 18معیارهای پذیرش

ویژگیهایی که برای احراز قرار گرفتن محصول در حوزه فناوری نانو مورد بررسی قرار میگیرند (طبق استاندارد ISO TS 27687-2008

و استاندارد ملی  )12098و روش اثبات آنها عبارتند از:
مقیاس بین  1تا  100نانومتر؛
مهندسی و تکرارپذیری فرآیند تولید؛
بهبود خواص نسبت به حالت غیر نانو.

 2 1 18فرآیند بررسی مواد و محصوالت

فرآیند بررســی مواد و محصوالت ،شــامل این مراحل
اســت :ثبت نام در مؤسسه ،تشــکیل جلسه حضوری برای
پذیرش محصول ،تکمیل فرم درخواســت توســط متقاضی
و ارســال مدارک اثباتکننده قرار گرفتن محصول در حوزه
فناورینانو ،بررسی کارشناسانة اولیة مدارک توسط کارشناس
واحد بررســی ،ارائة مدارک به کمیتة فنی برای تعیین داور
متخصص در مورد محصول ،تعییــن روش نمونهبرداری و
تعیین آزمون ،بازدیــد از محل و خط تولید و نمونهگیری از
محصول و در صورت نیاز از مــواد اولیه ،انجام آزمونهای
الزم از محصول و در صورت نیاز از مواد اولیه ،دریافت نظر
داور ،تشکیل کمیته تخصصی به منظور بررسی نتایج آزمونها و نظر داوری و اعالم نظر نهایی ،اعالم نتیجه نهایی به مؤسسه «خدمات
فناوی تا بازار» و ستاد نانو و در صورت تأیید ،صدور گواهی تأیید مقیاس.
با توجه به برنامة ترویجی ســتاد ویژه توســعه فناورینانو ،تاکنون کلیة محصوالت ارجاعی به ســازمان در کلیه حوزههای مرتبط
با فناورینانو مورد بررســی قرارگرفتهاند .در برنامة آینده ،با توجه به نیاز کشــور و بازارهای جهانی و همچنین پتانســیلهای موجود،
اولویتهای مورد نظر این ستاد تعیین و بررسی محصوالت در این حوزه انجام خواهد شد.

 3 1 18هماهنگی با مراجع و سازمانهای ذیربط برای صدور مجوزهای مربوطه

برای بررسی تاثیرات احتمالی مواد و محصوالت نانو در سالمت انسان و محیط زیست و نیز کمک به اعطای تاییدیههای بهداشتی
به شــرکتها (متقاضیان) با همکاری ستاد نانو ،کمیته نانو در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تشکیل شده است که مطالعه،
تدوین آئین نامهها و بررســی تاثیرات محصوالت در حوزه ســامت و بهداشــت را بر عهده دارد .همچنین کمیته نانو در وزارت جهاد
کشاورزی وظیفهای مشابه را در حوزه محصوالت کشاورزی بر عهده دارد.
مؤسسه وظیفه پاسخ به استعالمات نانویی بودن محصوالت شرکتهای متقاضی دریافت صدور تاییدیه و مجوز از کمیته نانو وزارت
بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی را بر عهده داشته است .در این مسیر سا زوکار همکاری با کمیتههای مذکور در فرآیندهای مشخصی
تعریف شد .همچنین حضور منظم نماینده مؤسسه در جلسات زیرکمیته استاندارد کمیته نانو جهاد کشاورزی به منظور کمک به تدوین
رویههای بررسی و اعطای تاییدیهها و تعریف پروژههای موردی مشترک با سازمانهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی جزو فعالیتهای
سال  91بوده است.
در این ســال همچنین تفاهمنامهای با کارگروه مشــترک پژوهشگاه رنگ و اداره استاندارد ایران جهت انجام آزمونهای مورد نیاز و
اخذ عالمت استاندارد ایران برای محصوالت مرتبط با حوزه رنگ و پوشش منعقد گردید.
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 2 18حمایت از مراکز رشد و شرکتهای فعال مستقر در این مراکز
 1 2 18پذیرش شرکتهای مستقر در مراکز رشد

ســتاد ویژه توســعه فناورینانو به منظور تشــکیل هستهها و شــرکتهای دانشبنیان و استقرار آنها در مراکز رشــد ،طرح حمایت از مراکز رشد و
شرکتهای مستقر در آن را از سال  ۱۳۸۷آغاز کرده است .در این راستا تا پایان سال  ،۱۳۹۱تعداد  ۹۸شرکت دانشبنیان فعال در حوزه فناوری نانو از
طرف  ۲۶مرکز رشد به مؤسسه «خدمات فناوری تا بازار» معرفی شده اند.
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نمودار  .۱تعداد شرکتهای مرکز رشدی پذیرششده در مؤسسه در سالهای اخیر

از بین شــرکتهای معرفیشده ،تاکنون  50شرکت توانســتهاند پس از طی فرآیند بررسی مقیاس ،تأییدیه نانومقیاس را دریافت کنند .همچنين 15
شركت از  29شركت فعال در حوزه ساخت لوازم و تجهيزات مرتبط با فناوري نانو در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري مستقر هستند.
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نمودار  .2تعداد شرکت مرکز رشدی تاییدیهدار در سالیان اخیر

 2 2 18حمایتهای مالی مستقیم

حمایتهای انجامشــده در قالب این طرح بهصورت پرداختهای مالی مســتقیم و همچنین غیر مستقیم (در قالب اعطای گرنت استفاده از خدمات
توسعه فناوری) بوده است .حمایتهای مالی مستقیم از شرکتهای مرکز رشدی و مراکز آنها در طول  ۵سال اجرای طرح ،رقمی بالغ بر  ۵۷۶میلیون
تومان بوده اســت .به طور خاص در ســال  28 ،91واحد فناور از واحدهای مستقر در مراکز رشد مورد حمایت قرار گرفتهاند .در سال  ،90این تعداد فقط
شامل  13واحد فناور بود.
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نمودار  .3حمایت مالی مستقیم ستاد نانو از مراکز رشد و شرکتهای مستقر در آنها در سالهای اخیر

همچنین ،عالوه بر حمایتهای مالی اعطایی از جانب مؤسسه «خدمات فناوری تا بازار» ،مبلغی بالغ بر ۱۲۲۷میلیون تومان از طریق
مراکز رشد طی سالهای  ۸۸الی  ۹۰به شرکتهای نانویی مستقر اعطا شده است.
جدول  .2میزان حمایتهای مالی مراکز رشد از شرکتهای نانویی مستقر در آنها
سال

حمایتهای مالی مراکز رشد (میلیون
تومان)

90

89

88

حمایت مالی از شرکتها

196

97

165/77

458/77

جذب سرمایه از خارج مرکز رشد

180

213

375

768

جمع سالیانه

376

310

540/77

1226/77

مجموع سه سال

 3 2 18حمایتهای مالی غیر مستقیم

به منظور معرفی فعالیتهای مؤسسه خدمات «فناوری تا بازار» و گردآوری دیدگاهها و نیز نیازهای شرکتهای دانشبنیان ،جلسات
و نشستهایی با رابطان و مسؤوالن مراکز رشد و همچنین متولیان شرکتهای دانشبنیان مستقر در مراکز برگزار گردیده که جزییات
ان در جدول  3آمده است.
جدول  .3جلسات و نشستهای برگزار شده با مراکز رشد و شرکتهای مستقر در سال 91
ردیف

نوع جلسه

تعداد

1

رابطان و پرسنل مرکز رشد

11

2

رابطان و شرکتهای مرکز رشد

8
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دریافت خدمات توسعه فناوری از سوی  45شرکت مرکز رشدی گردآوری
درخواست
بر اساس نشستهای مشترک برگزار شده فوقالذکر ،تعداد ۳۰۰
ِ
ِ
شده است .پس از بررسی ،تعداد  ۱۹0درخواست جهت ارائه خدمت به شرکتهای کارگزاری ارائهدهنده خدمات ارجاع شده است .الزم به ذکر است از
 ۱۹0ارجاع صورتگرفته جهت ارائه خدمات توسعه فناوری به شرکتهای مستقر در مراکز رشد ،ارائه  ۶۵خدمت در سال  ۹۱به پایان رسیده است که
این تعداد خدمت هزینهای بالغ بر ۵۰میلیون تومان در برداشته است.
تعداد ارجاع
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نمودار  .4دسته بندی ارجاعات شرکتهای مستقر در مراکز رشد در سال 91

 4 2 18انتخاب برترین مرکز رشد و رابط

در ســال  10 ،1391مرکز رشــد و پــارک علم و فناوری در پنجمین جشــنواره فناورینانو به ارائه خدمات و فعالیتهای خــود پرداختند .در بخش
برترینهای فناورینانو نیز مؤسســه خدمات «فناوری تا بازار» مراکز رشــد را مورد ارزیابی و رتبهبندی قرار میدهند .نتایج این ارزیابی در جشــنواره
فناوری نانو اعالم و برگزیدگان تشویق میشوند .در سال  ،1391با توجه به ارزیابی برمبنای شاخصهای ارائهشده« ،مرکز رشد صنایع رنگ»« ،مرکز
رشــد جامع فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان» و «مرکز رشد فناوری پلیمر» به عنوان مراکز رشد برتر برگزیده شدند .امتیازات کسبشده به
شرح جدول  4است.
جدول  .4برترین مراکز رشد در هفتمین جشنواره برترینهای فناوری نانو
نام مرکز رشد

امتیاز کل

رتبه

مركز رشد واحدهاي فناور صنايع رنگ

226

1

مرکز رشد واحدهاي فناوري جامع و  ICTشهرک علمي وتحقيقاتي اصفهان

190

2

مرکز رشد فناوری پلیمر

154

3
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عالوه بر انتخاب مراکز رشــد برتر ،رابطان مراکز رشد نیز که نقش مهمی در تعامل مرکز با مؤسسه «خدمات فناوری تا بازار» دارند
و نقش تســهیلگر را برای شرکتهای دانشبنیان ایفا میکنند  ،بهصورت سالیانه ارزیابی میشوند .این ارزیابی بر اساس شاخصهایی
از قبیل سابقهکاری ،تحصیالت و میزان تعامل رابط با مؤسسه خدمات فناوری تا بازار صورت میپذیرد .در سال  91رابطان مرکز رشد
فناوری صنایع رنگ ،مرکز رشد فناوری پلیمر و مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ،رتبههای اول تا سوم را در بین رابطان
به دست آوردند.
جدول  .5برترین رابطان مراکز رشد در سال 1390
نام رابط

نام مرکز رشد

امتیاز

خانم لیال میرحبیبی

مرکز رشد فناوری صنایع رنگ

31

خانم مریم علیاصغرزاده

مرکز رشد فناوری پلیمر

26

آقای میثم یوسفی

مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

26

 3 18زیرساخت و نرمافراز تجمیع اطالعات (پرتال)

به منظور ســاماندهی و آسانســازی دسترسی اطالعات ،مؤسســه اقدام به گردآوری و بروزرســانی بانک جامع اطالعات (پرتال)
محصوالت ،شــرکتها ،مراکز رشــد و کارگزاران کرده است .پرتال ،سرویسی با دسترسیهای مختلف جهت تجمیع ،هدفدار کردن و
قابل دسترسی کردن اطالعات است که نیازهای کاربران را بر طرف میسازد .این کاربران میتواند از بدنة مؤسسه ،اعضای شرکتها،
کارگزاران ،فناوران ،مشاوران و یا حتی مراجعهکنندگان عام باشند .این پرتال سرویسهای اطالعاتی و فرآیندی مورد نیاز کاربر را تأمین
میکند .امکان بهرهبرداری کاربر از اطالعات ثبتشده در پرتال به اشکال زیر امکان پذیر است:
اطالعات جامع :در این سرویس تمامی اطالعات مربوط به کارگزاران ،شرکتها (تصویر  )۱و مراکز رشد در یک
صفحه نمایش داده میشود و شمایی از وضعیت کلی به کاربر میدهد.
رنکینگ و رتبهدهی :در این سرویس بر اساس پارامترهای مورد ارزیابی ،استفاده از اطالعات ثبتشده و امتیاز
دهی این پارامترها توسط کاربر ،امکان رتبهبندی مورد نیاز وجود دارد.

دریافت گزارش از فرآیند کاری :در این سرویس ،امکان دریافت گزارشهای تخصصی از نحوة پیشرفت
فرآیندهای کاری در مؤسسه وجود دارد.
در راستای بروزرسانی و تکمیل ارزیابی
شــرکتها در پورتــال ،بازدیــد از مراکز
تولید ،فناوران و شــرکتها در دستور کار
مؤسســه قرار دارد و محــل تولید آنان به
طور مستمر مورد بازدید قرار میگیرد .پس
از تدوین صــورت وضعیت و انجام بازدید
از شــرکتها ،نیازهای خدمــات فناوری
شــرکتها با استفاده جلسات کارشناسی و
ابزارهای ارزیابی طراحی شده مانند CSG
و  IPRLشناسایی میشود.
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تصویر  .1نمایی از اطالعات جامع شرکتها در پرتال

 4 18ارائه خدمات و نظارت بر کارایی و کیفیت خدمات

در سال  41 ،91بازدید از شرکتها/مراکز رشد برای بررسی مشکالت شرکتهای دانشبنیان صورت پذیرفت .با شناسایی نیازهای شرکتها358 ،
درخواســت ارائه خدمات از ســوی شرکتها و فناوران به واحد امور کارگزاران ارجاع گردید .که در این بین  227عدد از ارجاعات  با موفقیت پایان یافته
است و  79مورد در جریان میباشد (جدول.)5
در ســال  ،1391با شناسایی نیازهای شــرکتها 358 ،درخواست ارائة خدمات از سوی شرکتها و فناوران به واحد امور کارگزاران ارجاع شد در این
بین  227عدد از این ارجاعها با موفقیت پایان یافته و  79مورد در حال انجام است( .جدول )6
در این ســال ،دو آییننامه حمایت از حضور شــرکتها در نمایشگاهها و حمایت از طراحی اقالم تبلیغاتی تدوین شد و در این خصوص درخواست 15
شرکت بررسی شد .همچنین  41بازدید از شرکتهای دانشبنیان برای بررسی مشکالت آنها انجام شد.
جدول .6آمار ارجاعات به مؤسسه در سالهای اخیر
سال

ارجاعات

موفق

در حال انجام

1388

12

12

-

1389

29

17

12

1390

196

82

84

1391

358

227

79

 5 18آموزش ،توانمندسازی و ارتقا شرکتها

در راستای آموزش و توانمندسازی شرکتها و آشناسازی آنها و فناوران با خدمات
مؤسسه ،کارگاههای آموزشی متعددی نیز در سال  1391برگزار شد که مورد استقبال
فراوان شرکتها قرار گرفت .در جدول  7این دورهها فهرست شده است.
جدول .7کارگاههای آموزشی سال 1391
ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

1

کارگاه کلیاتی بر عالمت تجاری

91/10/27

2

دوره کارآفرینی ناب

91/12/10

3

مدل کسبوکار

 18و 91/08/25

4

قوانین مالیاتی

91/08/11

5

آیین نگارش و تنظیم قراردادهای تجاری

91/04/01

6

بازاریابی و برند

91/03/31

7

اسناد تجاری

91/06/30
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طراحی ،ایجاد و ارتقای خدمات توسعة فناوری

این فعالیت شــامل شناســایی خدمات مورد نیــاز فناوران و
شــرکتها ،طراحی خدمات جدید و ایجــاد و راهبری نهادهای
فعال در حوزه خدمات توســعه فناوری (کارگزاران خدمات توسعه
فناوری) اســت .با توجه به اهمیت این حوزه در تجاریســازی
فنــاوری ،موضــوع شناســایی حداکثری و گســترش ارتباط با
کارگــزاران و نهادهای ارائهکننده خدمات در ســرفصل اهداف
مؤسسه در ســال  91قرار گرفت .شناســایی و تعریف خدمات،
ایجــاد /جذب کارگــزاران ارائهکنندة خدمــات ،ارزیابی خدمات
و کارگزاران و همچنین توانمندســازی کارگــزاران از مهمترین
اقدامات مرتبط با این فعالیت است.

1 19بازشناسایی و تعریف خدمات جدید

در راســتای شناسایی نیازمندیهای شرکتهای دانشبنیان ،پروژههای مطالعاتی در حوزة خدمات مشاورة مدیریت ،طراحی صنعتی،
کاریابی ،بیمههای دانشبنیان ،تعریف و مســؤولیت انجام آنها به کارگزاران واجد شــرایط از نظر مؤسسه واگذار گردید .در این پروژهها
ســعی شــد که تا حد امکان ،نیازهای خدماتی شــرکتهای تحت پوشــش مدنظر قرار گیرد .همچنین ،خدمات ثبت عالمت تجاری،
مشاورة بررســی مقیاس ،مشخصهیابی مواد و محصوالت ،مشاورة مالیاتی ،مشاورة تبلیغاتی ،کمک به استقرار در مراکز رشد و مشاورة
تأمین اجتماعی ،به ســبد خدمات حمایتی مؤسسه اضافه و به فناوران و شــرکتهای متقاضی ارائه شد .در زمینه تدوین آییننامهها و
دســتورالعملهای کاری ،آییننامههای حمایتی استفاده از خدمات پیشخوانهای مشــاوره ،حمایت از ثبت عالمت تجاری ،حمایت از
طراحی و تهیه اقالم تبلیغاتی و حمایت از حضور شرکتها در نمایشگاههای داخلی و بینالمللی تنظیم شد( .جدول .)8
جدول  .8پروژههای مطالعاتی شناسایی نیازمندیهای شرکتهای دانش بنیان
اقدام

عملکرد

توضیحات

تعریف پروژههای شناسایی
خدمات جدید

4

شناسایی نیازمندیهای شرکتهای دانشبنیان در حوزه خدمات مشاوره مدیریت ،طراحی صنعتی،
کاریابی ،بیمههای دانشبنیان

فعالسازی خدمات فناوری
جدید

7

ثبت عالمت تجاری ،مشاوره بررسی مقیاس ،مشخصهیابی مواد و محصوالت ،مشاوره مالیاتی ،مشاوره
تبلیغاتی ،کمک به استقرار در مراکز رشد ،مشاوره تامین اجتماعی

تدوین آئیننامهها و
دستورالعملهای کاری
خدمات

5

آییننامه پیشخوانهای مشاوره ،آییننامه حمایت از ثبت عالمت تجاری ،آییننامه حمایت از طراحی
و تهیه اقالم تبلیغاتی ،آییننامه حمایت از حضور شرکتها در نمایشگاههای داخلی و بینالمللی،
آییننامه حمایت از تهیه طرح تجاری
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 1 1 19ایجاد/جذب کارگزاران ارائهکنندة خدمات در سال 91

در راســتای جذب کارگزار جدید برای ارائه خدمات مورد نیاز شــرکتها و فناوران با شرکت کارگزاری بیمه آرارات یاریگر در حوزه خدمات بیمهای ،شرکت
آدرینانوتک ایرانیان ،گروه دانش بازار ســام و شــرکت فلزات و مواد آرمان آتورپات در حوزه رصد بازار ،مؤسسه تحلیل کسب و کار ( ایباکو) و گروه مهندسین
مشاور صنعت تدبیر در حوزه تدوین طرح تجاری ،شرکت توسعه فنآوری کاوشگران آرین مبین و شرکت آرین کیفیت سپنتا ( )ITTCدر حوزه اخذ استانداردها
و مجوزهای بینالمللی ،شــرکت طراحان دایره چهارگوش در حوزه مشاوره طراحی و تبلیغات ،شرکت دانشپژوهان نوآور در حوزه بازاریابی و مؤسسه رهنمود
پردازان محاسب در حوزه خدمات حسابداری تفاهمنامه یا قرارداد همکاری منعقد شد (جدول  )9و این کارگزاران در این قالب به ارائه خدمات خود به متقاضیان
معرفیشده از سوی مؤسسه پرداختند.
جدول  .9ایجاد/جذب کارگزاران ارائه کننده خدمات
اقدام

عملکرد

توضیحات

راهاندازی پیشخوانهای مشاوره

4

مالیاتی ،تأمیناجتماعی ،تبلیغات ،بازاریابی

جذب کارگزار جدید برای ارائه خدمات

11

مؤسسه تحلیل کسب و کار ( ایباکو) ،گروه مهندسین مشاور صنعت تدبیر ،طراحان دایره چهارگوش ،آدرینانوتک
ایرانیان ،توسعه فنآوری کاوشگران آرین مبین ،فلزات و مواد آرمان آتورپات ،گروه دانش و بازار سام ،کارگزاری
بیمه آرارات یاریگر ،آرین کیفیت سپنتا ( ،)ITTCدانشپژوهان نوآور ،مؤسسه رهنمود پردازان محاسب

ایجاد کارگزار

4

مهندسی مواد آرای آویسا ،ایدهسازان عصر آفتاب ،مؤسسه سامان سرمایه نانو  ،رایا صدرا آتی

همچنین با توجه به برنامههای مؤسســه در راهاندازی و تکمیل خدمات مورد نیاز شــرکتها و فناوران ،شــرکت مهندسی مواد آرای آویسا در حوزه
مشــاوره نانومقیاس ،شرکت ایدهسازان عصر آفتاب در حوزه بررسی و جستجوی اختراع ،مؤسسه سامان سرمایه نانو در حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر و
همچنین شرکت رایا صدرا آتی در حوزه ارائه خدمات کاریابی و اشتغال تاسیس و راهاندازی شدند و ارائه خدمات خود به متقاضیان را آغاز نمودند.ضمن ًا
با توجه به استقبال فناوران و شرکتها از خدمات مشاورهای مؤسسه ،ضمن تقویت پیشخوانهای مشاورهای مؤسسه ،پنج پیشخوان جدید در حوزههای
مالیات ،تامیناجتماعی ،تبلیغات و بازاریابی راهاندازی شدند.

 2 19ارزیابی خدمات و کارگزاران
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در زمینــه ارزیابی خدمات و کارگــزاران ،به کمک
متخصصان داخلی ،شاخصهای ارزیابی خدمات حوزه
تدوین گزارشهای امکانسنجی و طرح تجاری تدوین
شــد و بر اساس این شــاخصها ،تعدادی از طرحهای
تجاری شرکتها مورد ارزیابی قرار گرفت .شاخص های
تدوینشده در جشنواره برترینها بهکار گرفته شد .الزم به
ذکر است که در سال  ،91فقط شاخصهایی برای خدمت
طرح تجاری تدوین شد و تحقق دیگر شاخصها برای
سایر خدمات مؤسسه مستلزم حجم مناسبی از ارجاع کار
به کارگزاران است.
در ادامه شمایی کلی از عملکرد سال  91واحد خدمات
توسعه فناوری به تصویر کشیده شده است (نمودار .)۵

12

نمودار  .۵عملکرد سال  91واحد خدمات توسعه فناوری
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 3 19بازاریابی و بازاریابی بینالمللی

ایستگاه بازاریابی و بازاریابی بینالمللی آخرین حلقة ارتباطی شرکتها با بازار و مشتریان است .هدف اصلی این فعالیت توسعة فروش
شــرکتهای نانویی است .در این راستا با کمک شــرکتهای بازاریابی و بازرگانی ،تالش شده است تا به شرکتهای نانویی بازخوردها
دربارة کیفیت ،قیمت ،بســتهبندی ،چگونگی توزیع و چگونگی قیمتگذاری محصوالت ،داده شود .رویکرد این واحد در سال  91توسعه
ارتباطات شرکتها در استانهای مختلف برای افزایش فروش محصوالت نانویی بوده است.

 1 3 19حمایت از طراحی و ارتقای کاتالوگ و سایت

در سال  91آیین نامه حمایت از طراحی و تهیه اقالم تبلیغاتی شرکتهای نانویی تدوین شد .در راستای این آییننامه ،مؤسسه خدمات
فناوری تا بازار از شــرکتهای نانویی برای طراحی و تهیه کاتالوگ ،بروشــور ،سایت ،بسته تبلیغاتی تا سقف چهار میلیون تومان حمایت
مالی انجام میدهد .در ضمن ،شرکتهای طراحی را برای انجام این فعالیتها به متقاضیان معرفی مینماید .در این سال ،دوازده شرکت
درخواست خود را برای استفاده از خدمات ذیل این آیین نامه ارسال نمودهاند که در حال پیگیری است (جدول .)10
جدول  . 10نحوه حمایت از طراحی و ارتقا کاتالوگ و سایت
تدوین آیین نامه

نوع حمایت

تعداد درخواست

حمایت از طراحی و تهیه اقالم تبلیغاتی شرکتهای
نانویی

طراحی و تهیه کاتالوگ ،بروشور ،سایت ،بسته تبلیغاتی تا سقف چهار میلیون
تومان حمایت مالی

12

 2 3 19آموزش بازاریابی

در ســال  91دورة آموزشــی «بازاریابی و برند» برای شرکتهای نانویی برگزار شــد .این دوره را شرکت دانشپژوهان نوآور در محل
مؤسسه و در تاریخ  31خرداد برگزار کرد.

 3 3 19مشاوره بازاریابی

در ســال  91پیشخوان مشــاوره بازاریابی در مؤسسه ایجاد شده است .در این پیشخوان ،مشاورههایی در مورد مباحث زیر ارائه میشود
(جدول :)11
جدول  .11انواع مشاوره های پیشخوان مشاوره بازاریابی

طراحی مشوقهای فروش و تخفیف ( )Promotion and Offerبرای فروش محصول
چگونگی عقد قرارداد نمایندگی
پیشخوان مشاوره
بازاریابی

تکنیکهای ویزیتوری (فروش حضوری) و معرفی محصول
چگونگی افزایش اثربخشی حضور در نمایشگاهها
متناسب سازی تبلیغات (کاتالوگ ،بروشور ،سایت ،نمونه محصول و  )...با بازار و تقاضای متقاضیان

مجموع این مشاورهها را دو مشاور مؤسسه به چهار شرکت نانویی کردهاند.

 124گزارش عملکرد اجرای سند راهبرد آینده در سال 1391

 4 3 19اطالعرسانی محصوالت نانویی به متقاضیان

برای معرفی محصوالت به مشــتریان خارج از کشــور،
برای محصــوالت منتخب نانویــی کاتالوگهایی به زبان
انگلیسی تهیه شده است .این کاتالوگها در نمایشگاه نانو
ژاپن نیز عرضه شد .در طراحی این کاتالوگها یک الگوی
ثابت برای ارائه اطالعات مورد نیاز مشــتریان تهیه شــده
است(تصویر .)۲
در ضمن ،برای معرفــی محصوالت نانویی به متقاضیان
خرید و سرمایهگذاری ،صفحه تحت وب با عنوان بازارمجازی
محصوالت نانو راهاندازی 1شــده است .این صفحه به زبان
انگلیســی اســت و مخاطبان این صفحه خریداران خارج از
کشور هدفگذاری شده است و در سال  16  ،91محصول بر
روی این صفحه اطالع رسانی شده است.

تصویر  .۲شمایی از کاتولوگ های طراحی و عرضه شده در نمایشگاه ژاپن

 5 3 19اطالعرسانی قوانین و فرصتهای صادراتی به شرکتهای نانویی

با توجه به نوســانات نرخ ارز ،فرصتهای صادراتی جدیدی برای شــرکتهای نانویی ایجاد شــد و بخشی در وبگاه مؤسسه  2برای اطالعرسانی به
شرکتها اختصاص یافت .در این صفحه سرفصلهای زیر در دسترس است (جدول .)12
جدول  .12سر فصلهای پیرامون اطالعرسانی قوانین و فرصتهای صادراتی به شرکتهای نانویی
فرصتهای تجارت و کسب و کار

در این قسمت فرصتهای تجارت و کسب و کار ،درخواستهای خرید کاال از خارج از کشور ،مناقصههای برگزار شده
در کشور افغانستان ،مناقصههای جاری در ایران و ...برای اطالع شرکتها معرفی شده است.

تقویم نمایشگاهها و رویدادها

شامل نمایشگاههای در حال برگزاری در سطح بینالمللی در داخل و خارج کشور

مشاوره بازاریابی بینالملل

در این بخش کانالهای دسترسی برای اینکه شرکتها تقاضاهای خود را برای دریافت این مشاوره اعالم نمایند،
معرفی شده است.

آمار صادرات و واردات کاال و خدمات

در این قسمت ،آمار صادرات و واردات کاال و خدمات بین کشورهای جهان و بویژه کشور ایران ،معرفی شده است تا
شرکتهای نانویی بتوانند وضعیت صادرات کاالهای مختلف را بررسی کنند.

آموزش

این بخش شامل معرفی مراکز آموزشی که سرفصلهای تحصیلی مناسب برای صادرات ،حضور در نمایشگاههای
بینالمللی  ،قراردادهای بینالمللی و ...ارائه میدهند ،میباشد.

جوایز و مشوقهای صادراتی

اطالعرسانی از مشوقهای صادراتی

 6 3 19توسعه ارتباطات شرکتها با بازاریابان

یکی دیگر از فعالیتهای انجامشــده در ایســتگاه بازاریابی و بازاریابی بینالملل ،توسعه دسترسیها و ارتباطات شرکتهای تولیدی است که در این
راستا در سال  91ارتباط بین بازاریابان با شرکتهای نانویی به صورت مستمر برقرار شده است.

1. http://irannano.org/enanomarket
2. http://corridor.nano.ir
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ورود صنایع موجودکشور به حوزة فناورینانو
توسعة توانمندی ساخت و تجاریسازی تجهیزات آزمایشگاهی و
ماشینآالت فناورینانو در داخل کشور

برنامه هفتم

ارتقاء صنایع با فناوری نانو
وگسترش بازار نانو
برنامه صنعت و بازار با هدف ترغیب صنایع کشور برای بهکارگیری فناوری نانو و حمایت از آنها در این مسیر تدوین
شــده است .رویکرد اصلی این برنامه ،آشناسازی صنایع کشور با کاربردهای فناورینانو و تسهیل فرآیند انتقال فناوری
از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و شرکتهای فناور داخلی به متقاضیان صنعتی است.
صنایع هدف در فعالیتهای این برنامه عبارتند از:
صنایع مادر از جمله نفت و انرژی ،دارو ،خودرو ،فوالد و ...که اغلب آنها شرکت های وابسته به دولت هستند.
صنایع خصوصی در همه حوزههای صنعتی ،در صورتی که متقاضی استفاده از فناوری نانو باشند.
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20

ورود صنایع موجود کشور به حوزة فناورینانو

به منظور بهبود وضعیت صنایع موجود باکمک فناوری نانو و توســعۀ پایدارفناوری نانو در صنعت ،دو رویکرد اساســی پیش بینی شــده اســت که
عبارتند از:
 1ایجاد تقاضا
 2الگوسازی
در شکل زیر نحوه شناسایی و پاسخ به تقاضاهای صنعت به فناوری نانو نمایش داده شده است:

به کار گيري
فناورينانو
در يک
صنعت هدف

کمک به متقاضيان
صنعتي براي دستيابي
فناورينانو در قالب
انتقال فناوري (از داخل
يا خارج)

شناسايي
متقاضيان
فناوري

معرفي
فناورينانو
به
صنايع

شناسايي
فناوريهاي
نانو در ايران و
جهان

سبد حمايتي ستاد
براي کمک به صنايع
براي به کار گيري
فناورينانو
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برنامههای تهیه شده و اقدامات انجام شده مطابق هر دو رویکرد نیز به شرح زیر است:

 120ورود صنایع موجود کشور به حوزه نانو (رویکرد ایجاد تقاضا)

هدف این برنامه آشنا کردن شرکتها و فعاالن کسب و کار کشور با کاربردهای فناوری نانو و ترغیب آنها به ورود به این عرصه از
فناوری است .راهکارهای پیشبینی شده برای تحقق این برنامه عبارت است از:

 1120شناسایی نیاز صنایع مختلف و رفع نیاز آنها با به کارگیری فناورینانو

در این برنامه ،متقاضیان صنعتی نیاز خود را که شــامل مواردی مانند حل مشکالت مربوط به تولید محصول یا بهبود کیفیت کنونی
محصول و همچنین؛ تولید محصوالت جدید اســت ،مطرح میکنند و کارگروه نیز وظیفه دارد اقداماتی را برای رفع نیاز آنها از طریق
معرفی فناوری های نانویی و  بهکارگیری آنها توسط شرکتهای صنعتی به عمل آورد.
یکی ازراههای برقراری ارتباط مناسب و رودررو با صاحبان صنایع ،حضور در  نمایشگاههای تخصصی و صنعتی است
جدول .1فهرست نمایشگاههای تخصصی که کارگروه صنعت و بازار در سال 1391در آنها غرفه داشته است
ردیف

نام نمایشگاه

هفدهمین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش وپتروشیمی

 29فروردین  به مدت  4روز

2

دوازدهمین نمایشگاه ساختمان

 25شهریور به مدت  4روز

3

هجدهمین نمایشگاه نساجی

 21مهر به مدت  4روز

4

هشتمین نمایشگاه ایران پالست

 14آبان به مدت  4روز

5

هفتمین نمایشگاه خودرو و قطعات

 9آذر  به مدت 4روز

6

دوازدهمین نمایشگاه رنگ ،رزین و کامپوزیت

 19آذر به مدت 4روز

7

هشتمين نمايشگاه آب و فاضالب

 8دی به مدت  4روز

1

زمان شروع و مدت برگزاری

فعالیتهای انجام شده در این نمایشگاهها به شرح زیر است:
ارائۀ انواع گزارشهای تخصصی در مورد کاربردهای فناورینانو
پاسخگویی به سئواالت متداول و مذاکره با نمایندگان شرکتهای حاضر در نمایشگاه
تهیۀ فهرست نیازها و مشکالت اظهار شده توسط مراجعه کنندگان و پیگیری برای رفع آنها پس از نمایشگاه.
بررسی وضعیت درخواستهای ثبت شده
تعداد تقاضاهای ثبت شده در زمینههای مذکور در سال  1391برابر با  508مورد بوده است که  توزیع موارد بر حسب نوع تقاضا و
حوزه صنعتی در جدول  2و نمودار  1آمده است:
جدول .2توزیع تعداد تقاضاهای عنوان شده از سوی مراجعان به غرفه ستاد نانو
متقاضی فناوری

متقاضی اطالعات در حوزه های صنعتی

دارندۀ فناوری

سرمایهگذار

سایر

جمع کل تقاضاها

245

140

55

37

31

508
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نمودار .1توزیع تقاضاها بر حسب حوزه صنعتی

فناوری ها با تقاضای باالی صنعتی:

فناوریهایی که بیش از همه متقاضی داشتهاند،به تفکیک حوزۀ صنعتی  به شرح زیر است:
ساختمان :عایقهای حرارتی ساختمان ،رنگها و پوششهای ضد لک و آب
کامپوزیت و پلیمر :انواع نانوکامپوزیتها با خواص فیزیکی و مکانیکی بهبود یافته
رنگ و صنایع شیمیایی :رنگهای ضد لک و آب و ضد قارچ ،پوششهای ضد خوردگی ،رنگهای عایق حرارتی ،رنگهای ترافیکی مقاوم
نساجی :لباسهای ضد لک و آب ،آنتی باکتریال و ضد کثیفی
نفت و انرژی :روکشهای ضد خوردگی با مقاومت سایشی باال ،سیستمهای خنککاری ،انواع سلولهای خورشیدی با کارایی باال و ارزان قیمت
و نانوکامپوزیتهای قابل مصرف در صنعت نفت
نانومواد :تولید انواع نانومواد ،شامل نانوذرات خاک رس ،نانوذرات الماس ،نانوذرات آهن ،اصالح سطحی نانوذرات و تولید گریدهای مختلف آنها
آب و محیط زیست :تصفیه آب و فاضالب ،کاهش سختی آب
کشاورزی و صنایع غذایی :بستهبندی مواد غذایی با ماندگاری باال و کودهای شیمیایی مؤثر
حمل و نقل :به کار گیری انواع فناوری نانو در قطعات خودرو ،شــامل قطعات پالســتیکی و فلزی ،تایرها ،شیشه و رنگ ،قطعات تزئینی،سیستم
ایمنی خودرو ،مانند لنتهای ترمز ،افزایش کارایی موتور و کاهش مصرف سوخت و کاهش آالیندگی محیط زیست.

حوزههای مورد عالقه سرمایهگذاران:

نمودار ، 2نشــان دهنده وضعیت حوزههای موردعالقه ســرمایهگذاران برای ورود بهکارگیری فناوری نانو در حوزه های مختلف صنعتی است ،که از
طریق برنامه نمایشگاهها در سال  1391ارائه شده است:
همانطور که از نمودار فوق مشــخص اســت ،نزدیک دو سوم از ســرمایهگذاران خواهان موضوعات جذاب از نظر کسب و کار (نانو مواد ،ساختمان،
نفت و انرژی و نساجی) هستند و یک سوم سرمایه گذاران بر حوزۀ خاصی متمرکز نشدهاند و به دنبال فرصتهای مناسب هستند .از طرفی توجه بیشتر
سرمایهگذاران به صنعت ساختمان به دلیل سهم بیشتر بخش خصوصی نسبت به بخشدولتی در این صنعت ارزیابی می گردد.
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نمودار .2حوزه های مورد عالقه سرمایهگذاران

اقدامات انجام شده برای رفع نیازهای فناورانه

با توجه به تقاضاهای صنعت برای کســب فناوری ،اقدامات زیر در دو قالب تجاریســازی فناوریهای موجود و توسعۀ فناوریهای
جدید انجام گرفت.
 1کمک به انتقال فناوریهای موجود به صنایع متقاضی

در این حالت ،فناوران و فناوریهایی که در داخل کشور موجود است با این شرط که دارای قابلیت تولید صنعتی هستند به متقاضیان
معرفی میشــوند و در صورت نیاز حمایتهایی به منظور تجاری سازی طرح های تعریف شده صورت می گیرد .برخی از عناوین طرح
های حمایتی ستاد در سال  1391در جدول  3آمده است:
جدول .3طرح های حمایت از انتقال فناوری دارای متقاضای صنعتی در سال ( 1391در دست بررسی و اقدام)
نام طرح

کاربرد

متقاضی

فناور

تولید نانوکامپوزیت پلی پروپیلن/نانوکلی

کاربرد در ساخت بستهای پلیمری از جنس
پلیآمید

شرکت نوآوران پیشرو لوتوس

شرکت پلیمر پیشرفته
شریف

تولید نانوکامپوزیت پلیپروپیلن /نانولوله
کربنی

کاربرد در گلویی باک جهت افزایش
نفوذناذیری ،استحکام و رنگپذیری

شرکت مهرکام پارس

مهندس قاسمی
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نام طرح

کاربرد

متقاضی

تولید نانوکامپوزیت پلی پروپیلن /نانولوله کربنی

کاربرد در سپر خودرو از جنس اکریلونیتریل
بوتادین استایرن ( )ABSجهت افزایش
استحکام ،مقاومت به ضربه و رنگپذیری

شرکت مهرکام پارس

مهندس قاسمی

تولید نانوکامپوزیت پلیپروپیلن /نانولوله
کربنی

کاربرد در سپر خودرو از جنس اکریلونیتریل
بوتادین استایرن ( )ABSجهت افزایش
استحکام ،مقاومت به ضربه و رنگپذیری

شرکت مهرکام پارس

مهندس قاسمی

تولید کامپوزیت پلیکربنات /نانوآلومینا

کاربرد در ساخت چراغهای اتومبیل مقاوم
به خش

شرکت مهرتابش

مهندس قابضی

تولید روکش های ضدسایش برپایه ترکیبات
اصالح شده نانوذرات سیلیس با اکریلیک

ایجاد خواص ضد سایشی در سطوح

شرکت مهرتابش

مهندس ایجادپناه

تولید کامپوزیت پلیاتیلن فوقسنگین/
نانوسیلیس

جداکننده باطری خودرو

شرکت صبا باطری

دکتر رنجی

تولید قطعات خودرویی بر پایه نانو
کامپوزیت پلیپروپیلن

قطعات خودرویی (شامل :قالپاق ،هواکش و
کنیستر)

شرکت ساپکو

شرکت پارسا پلیمر
شریف

ایجاد فناوری ضدلک و آب بر روی فرش

اتمام فاز مطالعاتی

مرکز ملی فرش ایران

فناور

شرکت نانوساختار آویژه

تولید لوله و اتصاالت  PVCبا استفاده از
نانوذرات خاک رس و نانوذرات سیلیس

بهبود خواص مکانیکی

شرکت بهین تولید پروین

شرکت آریا پلیمر
پیشگام

تولید نانوکامپوزیت پلیاتیلن/نانوکلی

مخازن حجیم پلیمری از جنس پلیاتیلن جهت
افزایش خاصیت نفوذناپذیری و استحکام

شرکت ایران پاش

شرکت پلیمر پیشرفته
شریف

نانوکامپوزیت پلیپروپیلن (گرید پزشکی)/
نانوکلی

دربهای شیشههای دارو جهت ایجاد
خاصیت آنتیباکتریال

شرکت پرتو شیمی

مهندس قاسمی

تولید نانوکامپوزیت پلیپروپیلن و پلیاتیلن
بازیافتی/نانوکلی

ساخت جعبههای میوه جهت افزایش
استحکام و ایجاد خاصیت آنتیباکتریال

گروه صنعتی پلیمر هما

شرکت پلیمر پیشرفته
شریف

تولید نانوکامپوزیتهای پلیاستر /نانوکلی

ساخت محصوالت  SMCو BMC

شرکت پایا پالست ایرانیان

مهندس قابضی

تولید افزودنی نانوسیلیس به سیمان
تولید کامپوزیت پلییورتان /نانوکلی

سقف تونلهای قطار جهت جلوگیری از
نشت آب

شرکت بهرهبرداری قطار
شهری مشهد

پوششدهی لولههای انتقال نفت و گاز در زیر
دریا جهت جلوگیری از خوردگی

شرکت داراکار

شرکت شیمی گستر
فدک
شرکت آریا پلیمر
پیشگام
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نام طرح

فناور

تولید نانوکامپوزیتهای پلیمری از بین
برنده اکسیژن

کاربرد

متقاضی

بستهبندی مواد غذایی

شرکت بستهبندی پگاه

شرکت بسپار پیشرفته
شریف

توسعه فناوری ضدلک و آب در تولید
چینی بهداشتی

در حال تست نمونه

شرکت چینی بهداشتی رز

پژوهشگاه نیرو

معطرسازی فرشهای دستباف با استفاده
از دندریمرها

معطرسازی فرشهای دستباف

شرکت نانوساختار آویژه

خانم دکتر اکبری

 2توسعۀ فناوریهای جدید از طریق طرح موضوع برای پایاننامههای تحصیالت تکمیلی در دانشگاهها

در صورتیکه راهحل آمادهای برمبنای فناورینانو برای پاسخ به تقاضاهای  طرح شده از طرف صنعت وجود نداشته باشد ،موضوعات
به شکل عناوین پیشنهادی برای انجام پایاننامههای تحصیالت تکمیلی در برنامه حمایت تشویقی ستاد قرار میگیرد.
الزم به ذکر اســت که در صورت دســتيابي دانشــجويان تحصيالت تکميلي به نتايج آزمايشــگاهي يا فناوري اميدبخش در اين
موضوعات ،حمایت تشــویقی تعلق گرفته بیشتر از میزان حمایت عادی آن خواهد بود و کارگروه صنعت و بازار بسترهای الزم را برای
تجاری ســازی فناوری های توسعه یافته را فراهم خواهد کرد .در سال  ،1391تعداد 167موضوع پیشنهادی پایاننامه در چارچوب این
طرح ،مطرح که به تفکیک صنایع مختلف در نمودار زیراست.
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نمودار .3توزیع موضوعات عناوین پیشنهادی پایان نامه های تحصیالت تکمیلی به تفکیک صنایع مختلف

 220حمایت از بهکارگیری فناوری نانو در حوزههای صنعتی منتخب (رویکرد الگوسازی)

کارگروه صنعت و بازار با هدف ایحاد اقتصاد نانو ،به کارگیری فناوری نانو در حوزه های بزرگ صنعتی در کشور را هدف گیری کرده
است .در همین راستا در سال  ،1391طرح ورود فناوری نانو به  6حوزه مهم صنعتی تدوین شد و مراحل اجرایی این طرح از قبیل توجیه
فنی و اقتصادی ،طراحی فرآیندهای تولید و تدوین برنامۀ توسعۀ بازار در حال پیگیری است.
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12 20طرح ورود فناوری نانو در صنعت ساختمان

فناوری نانو تقریب ًا در تمام بخشهای ســاختمان شــامل:
اسکلت ،نما ،سیستمهای ســاختمانی و طراحی داخلی کاربرد
دارد .اســتفاده از فناوری نانو در صنعت ساختمان موجب تولید
مصالح ساختمانی چندمنظوره با کارایی باال شده و ضمن ایجاد
ارزش افزوده باعث افزایش دوام وکیفیت مصالح ساختمانی شده
و پایداری محیط زیســت را نیز به دبال خواهد داشت .کارگروه
صنعت و بازار ،در ســال  1391به منظور شناســایی متقاضیان
و فناوران در نمایشــگاه بین المللی ســاختمان در شهریور ماه
شرکت نمود و در پنجمین جشنواره فناوری نانو اقدام به نمایش
 20کاربــرد فناوری نانو در قالب خانه نانویی نمود .فناوریهای
نمایش داده شده در خانه نانویی به شرح جدول  4است:

جدول .4فناوریهای نمایش داده شده در خانه نانویی
نام محصول

شیشهLow-E

معرفی مختصر

ویژگی

کاهش مصرف انرژی در صنعت ساختمان
الیه نشانی فلزات و سرامیکهای مختلف به روش  Sputteringبا ضخامت
و اتومبیل
نانومتری روی سطح شیشه که باعث بازتاب امواج مادون قرمز و ماورا بنفش
کنترل تبادل انرژی حرارتی و حذف امواج
به میزان قابل توجهی میگردد .این شیشهها در صنعت ساختمان واتومبیل به
مضر خورشید
عنوان عایق حرارت دارای کاربرد است.

کاهش هزینههای سیستمهای گرمایشی و
این رنگ حاوی نانوساختارهای هواژل بوده و باعث کاهش انتقال حرارت از محیط سرمایشی
رنگ عایق حرارت
گرم به سرد شده  و ازخوردگی  (زنگزدگی فلزات) و حریق محافظت مینماید .کاهش ضخامت و وزن عایقکاری

دستگاه تصفیه هوا

عملکرد دستگاه تصفیه هوا بر پایه خواص فوتوکاتالیستی نانودرات تیتانا است
این نانوذرات در مجاورت امواج ماورای بنفش مواد آالینده را تجزیه میکنند.

کاهش آالیندهها موجود در هوا
 از بین بردن بوی نامطبوع محیط

پرده ضدلک وآب

مبل ضدلک وآب

با استفاده از نانوذرات و ترکیبات پایه سیلیس خواص لوتوس روی سطح
منسوج ایجاد میشود .این پدیده خاصیت ضدلک و آب بودن منسوج را تا حد
زیادی تقویت میکند

حفظ زیبایی ظاهری
کاهش تعداد شستشو

فرش ضدلک وآب
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نام محصول

رنگ آنتیباکتریال

رنگ ترک
تشک تخت خواب
آنتی باکتریال

معرفی مختصر

ویژگی

از بین بردن باکتریهای محیط
جلوگیری از رشد جلبکها و قارچها روی
با استفاده نانوذرات نقره و ترکیبات مکمل ،رنگ ضدباکتری بدست میآید.
سطح رنگ
باکتریهای محیط در مجاورت رنگ ضد باکتری از بین میروند
رنگ ترک ترکیبی از افزودنیها مختلف ،نانوذرات و پلیمر میباشد  .نانوذرات
استفاده شده و مقدار آن عامل مهمی در  ایجاد ترک در رنگ هستند

ایجاد زیبایی ظاهری
در محیط داخلی ساختمان
تنوع در تعداد رنگ

از بین بردن باکتری محیطی و کاهش
تشکهای  ضدباکتری با استفاده از پوششهای نانوذرهای از جمله نانوذرات
عوامل بیماریزا
نقرهای و کامپوزیتی تولید میشوند

کاشی آنتیباکتریال،
آینه ضد مه

با اعمال مشتقات سیلیس و نانوذرات بر روی سطوح فلزی ،سرامیکی و
شیشه ،خواص ضد لک و آب سطوح به مقدار قابل توجهی بهبود یافته به
طوری که سطوح مذکور قطرات آب را از خود دفع میکنند

لوله بیصدای
فاضالب

لولههای بیصدای فاضالب از سه الیه تشکیل شده است که الیه وسط آن
از نانوکامپوزیت پلیمری ساخته شده است

کاهش آلودگی صدا در محیط ساختمان

دستگاه تصفیه آب

استفاده از نانو غشاهای پلیمری موجب حذف آالیندههای موجود در آب می شود

کاهش هزینه و زمان فیلتراسیون
حذف آالیندههای آب

کفپوش اپوکسی
آنتیاستاتیک

با استفاده از نانوذرات سرامیکی و سیلیسی خواص آنتیاستاتیکی پوششهای
اپوکسی بهبود یافته و تجمع بار الکتریکی سطحی از به شدت کاهش مییابد.

کاهش بار الکتریکی سطحی
افزایش دوام کفپوشهای اپوکسی
تنوع در کاربرد

یخچال آنتیباکتریال

حاوی نانوکامپوزیتهای ضد باکتری پایه پلیمری  

از بین بردن باکتری محیطی و کاهش
عوامل بیماریزا
افزایش ماندگاری محتویات و میوهها

با اعمال مشتقات سیلیس و نانوذرات بر روی سطوحی مانند فلز ،سرامیک و
هود ضدلک و کثیفی شیشه ،سطح اصالحشده ،خواص ضد لک و آب سطوح به مقدار قابل توجهی
بهبود یافته و لک و کثیفی  از سطح دفع میگردد
پوشش ضدرطوبت

استفاده از ترکیبات ارگانوسیالن و پلیسیلوکسان به عنوان پوشش در
مصالحی نظیر بتون در ابعاد نانومتری

زیبایی ظاهری
کاهش دفعات تمیزکاری و شستشو

زیبایی ظاهری
کاهش دفعات تمیزکاری و شستشو
دفع کثیفی
کاهش کثیفی و  افزایش زیبایی نما
کاهش  دفعات شستشوی نما
از بین بردن رطوبت به عنوان عامل تخریب نما

امکان تجزیه آالیندههای محیطی توسط ذرات
رنگ خودتمیزشونده بر پایه خاصیت فتوکاتالیستی نانوذرات دیاکسید تیتانیوم
دارای خاصیت فتوکاتالیستی در حضور نور
رنگ فوتوکاتالیست طراحی و عرضه شده است که باعث تجزیه ذرات چربی و لک روی سطح
حذف آسان باقیمانده آالیندهها از روی سطح
رنگ پس تابش نور آفتاب شده و با شستشوی مختصر مانند آب باران و
ضدکثیفی
به وسیله بارش باران به دلیل عدم چسبندگی این
بدون صرف هزینهای ،سطح رنگ شده تمیز میشود.
مواد بر روی سطح
انواع نانومواد

نانومواد مختلفی در صنعت ساختمان استفاده میشوند که از جمله آن به نانودرات سیلیس ،هواژل و نانوذرات خاک رس
اشاره نمود .این ترکیبات در مصلح ساختمانی از جمله بتن و رنگ و نانوکامپوزیتها استفاده میشوند
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در سال  ،1391با هدف شناسایی و برقراری ارتباط با سازمانها و انجمنهای فعال در صنعت ساختمان ،با مراکز و شرکتهایی نظیر با معاونت فنی
و عمرانی شهرداری تهران توافقاتی به منظور معرفی فرصتهای سرمایهگذاری به آنها صورت پذیرفت.

جدول .5وضعیت طرح های تجاریسازی فناوری نانو در حوزه ساختمان در سال 1391
نام طرح

مجری

وضعیت طرح

هزینه طرح (ريال)

تولید نیمهصنعتی آئروژل

شرکت واکنش صنعت پارت

در حال اجرا

700,000,000

تولید نیمهصنعتی نانو ذرات خاک رس

شرکت نانو تأمين ساختار آويژه

در حال اجرا

2,350,000,000

بهينهسازي فرموالسيون سيمان نانويي بر
پايه نانوسيليکا

شرکت فناوريهاي نوين فدک با
همکاری شرکت سیمان اصفهان

در حال اجرا

95,000,000

تولید بتن مستحکم با استفاده از نانوسیلیس

دکتر ناجی گیوی

در حال بررسی اولیه و
امکانسنجی

همچنین با هدف تســریع روند تجاریســازی محصوالت مبتنی بر فناوری نانو در صنعت ساختمان 4 ،طرح شروع گردید ،که اطالعات آن به شرح
جدول  5است.
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 22 20طرح ورود فناوری نانو در صنعت خودرو

فناوری نانو تقریب ًا در تمام بخشهای خودرو شــامل :پوشش ،بدنه،
اجزای داخل خودرو ،شاســی و الســتیک ،موتور و الکترونیک خودرو
کاربرد دارد و استفاده از این فناوری موجب کاهش مصرف مواد اولیه
و کاهش قیمت خودرو ،سبکسازی و کاهش مصرف سوخت ،افزایش
ایمنی و باال بردن سطح اســتاندارد کیفی در خودرو ،بهبود استحکام
مــواد و قطعات مصرفــی خودرو ،کاهش مصرف ســوخت و کاهش
آلودگی محیط زیست و ایجاد بازار لوکس و جذب مشتری  می شود.
کارگروه صنعت و بازار ،در سال  1391به منظور شناسایی متقاضیان
و فناوران در نمایشــگاه بین المللی قطعات خودرو در آذرماه شــرکت
نمود و در پنجمین جشــنواره فناوری نانو با همکاری شــرکت ساپکو
اقدام به نمایش  16کاربرد فناوری نانو در خودروی نانویی نمود .فناوریهای نمایش داده شده در این خودرو به شرح جدول  6است:
جدول .6فناوریهای نمایش داده شده در خودروی نانویی
نوآوری

توليد كننده

نام قطعه

استفاده از نانوکامپوزيت داخلی ABS

شركت پتروشيمي تبريز

مخزن جذب بخارات
بنزين

استفاده از  PPخارجي

استفاده از نانوکامپوزيت داخلی PP

شركت پارساپليمر
شريف

لوله سوخت

استفاده از فناوری لولههاي چند اليه
با PAخارجي

استفاده از لولههاي تك اليه با
بكارگيري نانوکامپوزيت داخلی PA

شرکت پیام آوران نانو
فناوری فردانگر

هاوزينگ چراغ جلو

استفاده از PPخارجي

استفاده از نانوکامپوزيت داخلی PP

شركت پارساپليمر
شريف

پروانه فن رادياتور

استفاده از PPخارجي با الياف شيشه

استفاده از نانوکامپوزيت داخلی PP

شركت پارساپليمر
شريف

باک

استفاده از  HDPEخارجي با رعايت
الزامات EURO II

استفاده از نانوکامپوزيت داخلی
 HDPEبا رعايت الزامات Euro IV

شرکت پتروشيمي اراک

قاب روکش ستون
عقب

استفاده از   ABS HIGH HEAT
خارجي

استفاده از نانوکامپوزيت داخلی ABS

شركت پتروشيمي تبريز

هاوزينگ چراغ خطر

روش جاری

استفاده از    ABS HIGH HEAT
خارجي
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نام قطعه

روش جاری

نوآوری

توليد كننده

جلوپنجره

استفاده از   ABS HIGH HEAT
خارجي

استفاده از نانوکامپوزيت داخلی ABS

شركت پتروشيمي تبريز

جعبه ECU

استفاده از  PPخارجي

استفاده از نانوکامپوزيت داخلی PP

شركت پارساپليمر
شريف

هواكش كامل

استفاده از  PPخارجي

استفاده از نانوکامپوزيت داخلی PP

شركت پارساپليمر
شريف

قالپاق چرخ

استفاده از  PAخارجي

استفاده از نانوکامپوزيت داخلی PP

شركت پارساپليمر
شريف

استفاده از پوشش  LOW-Eو
همچنين اعمال پوشش آبگريز براي
زمان بارندگي

شرکت صاايران
شركت شريف نانو پارس

استفاده از  اعمال پوشش آبگريز
براي استفاده در زمان بارندگي

شركت شريف نانو پارس

شيشه جلو

شيشه عقب

شیشه معمولی

 32 20طرح ورود فناوری نانو در صنعت نفت و صنایع وابسته

همچنیــن در ســال  1391با همکاری کارگزاری رســمی ســتاد در حوزه خودرو
برنامهریزیهای الزم جهت تأمین این فناوریها با همکاری شرکتهای تأمین کننده
قطعات خودرو نظیر شرکت ساپکو صورت پذیرفت که متأسفانه به دلیل شرایط خاص
صنعــت خودرو ،اغلب موارد حتی با وجود اخذ اســتانداردهای الزم و جلب نظر قطعه
سازان از نظر توجیه اقتصادی ،هنوز به صورت انبوه مورد استفاده قرار نگرفته است.
فنــاوری نانو در صنایع نفت کابرد فراوانی داشــته و در حال حاضر در صنایع پایین
دســتی نفت تجاری شــده اســت .از جمله این بخشها میتوان به کاتالیســتهای
مورد اســتفاده در پاالیشگاهها و پتروشیمیها اشــاره کرد که در حال حاضر بسیاری
از شــرکتهای معتبر فعال در دنیا ،کاتالیســتهای خود را بصورت نانوکاتالیست به
مصرفکنندگان عرضه میکنند .در حوزه باالدســتی نفت نیز این فناوری با ســرعت
قابل توجهی در حال پیشرفت بوده که میتوان به کاربرد آن در گلها و سیمانهای حفاری اشاره کرد .در ایران نیز در صنایع پایین دستی سرعت ورود
فناوری نانو سریعتر از صنایع باالدستی بوده است .در سال  1391کارهای زیر صورت پذیرفته است:
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جدول .7وضعیت طرح های تجاری سازی فناوری نانو در حوزه نفت و انرژی
نام طرح

مجری

وضعیت طرح

تولید نانو کاتالیست رفورمینگ نفتا

توسعه دانش و فناوری ایلیا

در حال اجرا

سولفورزدایی از فرآوردههای نفتی

شرکت پیامآوران نانو فناوری فردانگر

در مرحله  بررسی  و عقد قرارداد با شرکت ملی پخش و
پاالیش فرآورده های نفتی ایران

کاهندههای سوخت دکلهای حفاری

شرکت پیامآوران نانو فناوری فردانگر

در  حال استفاده در چند دکل حفاری

در این ســال همچنین سند توســعه فناوری نانو در صنعت نفت ،زیر نظر معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت و با کمک ستاد نانو
تهیه شد که در سال  92پس از تصویب نهایی به شرکت های زیرمجموعه آن وزارتخانه ابالغ خواهد شد.

 42 20طرح ورود فناوری نانو در حوزۀ سالمت و بهداشت عمومی

با گســترش فناوری نانو و فراهم شــدن شرایط تجاریسازی این فناوری در صنایع بهداشــتی و درمانی ،تحوالتی زیربنایی در این
صنایع رخ داده است .کاربردهای مهم فناوری نانو در این زمینه در حوزۀ تشخیص ،درمان و پیشگیری است .با شروع طرح به کار گیری
فناوری نانو در حوزۀ ســامت و بهداشــت عمومی در سال  ،1390موارد نیاز به تجاریسازی فناوریهای نانو در حوزۀ مذکور شناسایی
و مدون شد که این زمینهها عبارت بودند از:
نانوداروها و نانودارو رسانی (تمرکز بر داروهای ضد سرطان و داروهای  مربوط به بیماریهای پوستی)
لوازم آرایشی و بهداشتی (کرمها به ویژه کرمهای ضد آفتاب و نانوفلوراید در خمیر دندان)
سامانهها و مواد تشخیصی با کارایی باال ( افزایش کیفیت تصاویر پزشکی به کمک فناوری نانو)
کارگروه صنعت و بازار در ســال  1391به منظور شناســایی متقاضیان و فناوران در -پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی تجهیزات
پزشــکی ،دندانپزشکی ،دارویی وآزمایشــگاهی ( )IRAN HEALTHو در پنجمین جشنواره فناوری نانو  با همکاری کمیته فناوری
نانو وزارت بهداشــت شرکت نمود و مشاوره های الزم به مراجعه کنندگان ارائه شد.
همچنین با هدف گسترش روزافزون فناوری نانو در صنایع دارویی،
نشســت هم اندیشــی فعاالن صنایع دارویی و بهداشتی در تاریخ 4
بهمن  1391با حضور  21نفر شــامل مدیران عامــل ،مدیران تولید،
مدیران تحقیق توسعه و کارشناسان صنایع و اساتید دانشگاهی برگزار
شــد ،وضعیت فناوری نانو در صنعت داروســازی در ایران و جهان و  
تسهیالت ستاد نانو برای فعاالن این حوزه بیان شد و حاضران با  روند
اخذ مجوز برای نانوداروها از کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو آشنا
سدند و تجربه عملی تولید دو نانودارو برای حضار تشریح  شد و مورد
بحث و تبادل نظر قرار گرفت .از نتایج به دســت آمده در این نشست،
می توان به شروع برنامه ریزی برای به کارگیری فناوری نانو در حوزه
داروهای گیاهی و تعریف  4طرح جدید میان شرکت های حاضر در نشست ستاد اشاره کرد.
همچنین وضعیت طرح های تجاری سازی فناوری نانو در حوزه سالمت و بهداشت در سال  1391به شرح جدول  8است:
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جدول .8وضعیت طرح های تجاری سازی فناوری نانو در حوزه سالمت و بهداشت
نام طرح

وضعیت

مجری

وضعیت طرح

تولید داروی ضد سرطان

تجهیز مراکز تحقیق و توسعه

شرکت نانو ژاو دارو

در حال اجرا

دریافت موافقت اولیه از کمیته نانو
دریافت تأییدیه نانومقیاس

شرکت داروسازی تریتا هزاره سوم

در حال توسعه دانش فنی

توسعه دانش فنی حامل دارویی برای
داروی پروپوفن

دریافت موافقت اصولی اولیه

شرکت داروسازی ابوریحان

در حال توسعه دانش فنی

توسعه فناوری ضد لک و آب درتولید چینی
بهداشتی

در حال تست نمونه

شرکت چینی بهداشتی رز -پژوهشگاه
نیرو

در حال بررسی نمونه اولیه

ساخت هفت نانودارو (شامل هفت داروی
موجود)

 52 20طرح بهکارگیری فناورینانو در صنعت نساجی

با توجه به گســتردگی کاربرد فناوری نانو در حوزه صنعت نساجی  کارگروه صنعت و بازار
در ســال  ،1391مجموعه اقداماتی را جهت تجاری سازی و رفع نیازهای فناورانه در این
حوزه از صنعت دنبال نمود .به همین منظور این کارگروه با حضور در  هجدهمین نمایشگاه
بین المللی نساجی در مهرماه   1391و نمایشگاه فرش ماشيني  ،موكت ،كفپوش و صنايع
وابســته در استان یزد ،اقدام به ثبت تقاضاها و ارائه مشاورهرهای الزم به مراجعه کنندگان
نمود و دو کارگاه در هجدهمین نمایشگاه بین المللی نساجی با همکاری جامعه متخصصین
نساجی برگزار نمود  ،که عبارت بودند از:
کارگاه تخصصی «کاربرد فناوری نانو در بهبود خواص منسوجات»
کارگاه تخصصی  «نانوالیاف و کاربردهای آن در صنعت نساجی»
از اقدامات کارگروه در سال  1391عقد تفاهم نامه همکاری با مرکز ملی فرش ایران با هدف
گسترش اســتفاده از فناوری نانو در صنعت فرش بود که در همین راستا کارگاهی با عنوان
«آشــنایی با فناوری نانو و کاربردهای آن در صنعت نساجی و فرش» برای کارشناسان این
مرکز و سایر بخشهای مرتبط در وزارت صنعت ،معدن و تجارت برگزار شد.
همچنین طرح های تجاریسازی محصوالت مبتنی بر فناوری نانو در این صنعت به شرح جدول  9است.
جدول .9وضعیت طرح های تجاری سازی فناوری نانو در حوزه نساجی
نام طرح

مجری

وضعیت طرح

تولید ماده ضد لک وآب پارچه

شرکت نانوساختار آویژه

در حال اجرا

ایجاد فناوری ضد لک و آب بر روی فرش

شرکت نانوساختار آویژه -مرکز ملی فرش ایران

در حال بررسی اولیه و امکان سنجی

ایجاد فناوری معطرسازی فرش

شرکت نانوساختار آویژه -خانم دکتر اکبری

در حال اجرا

ساخت دستگاه پالسمای اتمسفری ()Cold Plasma

شرکت یارنیکان صالح

در حال بررسی اولیه و امکان سنجی
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ارتقاء صنایع با فناوری نانو
وگسترش بازار نانو

 62 20طرح توسعه بازار کاالهای مصرفی نانو کامپوزیتهای پلیمر

صنعت کامپوزیت از جمله صنایعی است که فناوری نانو تحوالت قابل توجهی را در آن به وجود آورده است و نانوکامپوزیتهای پلیمری
یکی از مناسبترین راهها برای پاسخگویی به نیاز بازار و بهبود خواص و گسترش دامنۀ کاربرد پلیمرهای داخلی است.
پس از انجام مطالعات اولیه و شناســایی فناوریهای مناســب در این حوزه که در سال  1390صورت گرفت ،کارگروه صنعت و بازار
در ســال  ،1391مجموعه اقداماتی را جهت تجاریسازی و رفع نیازهای فناورانه در این حوزه از صنعت را دنبال نمود .به همین منظور
این کارگروه با همکاری شرکت آریا پلیمر به عنوان کارگزار ترویج صنعتی در  هشتمین نمایشگاه بینالمللی ایران پالست و دوازدهمین
نمایشگاه رنگ ،رزین ،پوششهای صنعتی و کامپوزیت حضور یافت و اقدام به ثبت تقاضاها و ارائه مشاورههای الزم به مراجعهکنندگان
نمود .همچنین ،برنامهریزی الزم برای ورود این فناوریها به شرکتهای متقاضی ،به تعریف طرحهای تجاریسازی محصوالت مبتنی
بر فناوری نانو در این صنعت به شرح جدول  10منجر گردید.
جدول .10وضعیت طرحهای تجاریسازی فناورینانو در حوزه کامپوزیت و پلیمر
عنوان طرح

کاربرد

مجری

وضعیت طرح

تولید لوله و اتصاالت  PVCبا استفاده از
نانوذرات خاک رس و نانوذرات سیلیس

بهبود خواص مکانیکی

شرکت بهین تولید پروین
شرکت آریا پلیمر پیشگام

در حال اجرا

تولید نانوکامپوزیت پلیاتیلن/نانوکلی

مخازن حجیم پلیمری از جنس پلیاتیلن جهت
افزایش خاصیت نفوذناپذیری و استحکام

شرکت ایران پاش
شرکت پلیمر پیشرفته شریف

در حال بررسی اولیه و
امکان سنجی

نانوکامپوزیت پلیپروپیلن (گرید پزشکی)/
نانوکلی

دربهای شیشههای دارو جهت ایجاد
خاصیت آنتیباکتریال

شرکت پرتو شیمی  -مهندس
قاسمی

در حال بررسی اولیه و
امکان سنجی

تولید نانوکامپوزیت پلی پروپیلن و
پلیاتیلن بازیافتی/نانوکلی

ساخت جعبههای میوه جهت افزایش
استحکام و ایجاد خاصیت آنتیباکتریال

گروه صنعتی پلیمر هما
شرکت پلیمر پیشرفته شریف

در حال بررسی اولیه و
امکان سنجی

تولید نانوکامپوزیتهای پلیاستر /نانوکلی

ساخت محصوالت  SMCو BMC

شرکت پایا پالست ایرانیان

در حال اجرا

تولید کامپوزیت پلییورتان /نانوکلی

پوششدهی لولههای انتقال نفت و گاز در
زیر دریا جهت جلوگیری از خوردگی

شرکت داراکار
شرکت آریا پلیمر پیشگام

در حال اجرا

 72 20طرح به کارگیری فناوری نانو در کشاورزی و صنایع وابسته

در طول زنجیره غذایی کشــاورزی از مزرعه تا روی میز غذا ،بازار بالقوه بزرگی برای کاربردهای آینده و توســعه نانومواد وجود دارد.
کارگروه صنعت و بازار در ســال  1391اقدام به مطالعات اولیه و شناســایی فناوریهای مناسب در این حوزه نمود که اهم موارد آن
به این شرح است:
 1فناوری نانو در صنعت کشاورزی
افزایــش بهرهوری حین کشــت محصوالت
کشــاورزی (شــامل :کودهــای نانویــی ،آفت
کشهای نانوکپســوله شــده ،تصفیه پساب به
کمک نانوفیلتراسیون)
کاهــش ضایعــات محصوالت کشــاورزی
(شامل :حذف گاز اتیلن ،پوششهای خوراکی)
 2فناوری نانو در صنایع غذایی
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تصفیه هوای ســالنها و محیطهای سربسته با مکانیسم فوتوکاتالیستی
پاستوریزاسیون سرد مواد غذایی به روش نانوکویتاسیون
تولید ،فراوری و انتقال محصوالت غذایی
 3فناوری نانو در صنعت بستهبندی غذایی
تغییر رفتار نفوذپذیری و ویژگیهای انسدادی
بهبــود ویژگی مقاومت در برابر عوامل مکانیکی و حرارتی
سطوح فعال ضدمیکروب و ضدقارچ
بسته بندیهای هوشمند و RFIDها
کارگروه صنعت و بازار در ســال  ،1391مجموعه اقداماتی را جهت تجاری ســازی و رفع نیازهای فناورانه در این حوزه از صنعت را دنبال نمود .به
همین منظور این کارگروه طرحهای تجاریســازی فناوری نانو در این صنعت را به شــرح جدول  11ایجاد و پیگیری نمود.
جدول .11وضعیت طرحهای تجاریسازی فناوری نانو در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته
عنوان طرح

کاربرد

مجری

وضعیت طرح

تصفیه هوا با استفاده از سیستم  نانوفیلتراسیون

تصفیه هوای بیولوژیکی محیطهای
گلخانه و سالنهای تولید نان صنعتی

نانو پویش ایرانیان

در حال اجرا

هموژنیزه کردن شیر و آبمیوه با استفاده از
نانوکویتاسیون

صنایع غذایی

شرکت پیشگامان نانو
فناوری فردانگر

در حال بررسی اولیه و
امکانسنجی

تولید نانوکامپوزیتهای پلیمری از بین برنده اکسیژن

بستهبندی مواد غذایی

شرکت بستهبندی پگاه
شرکت بسپار پیشرفته شریف

در حال بررسی اولیه و
امکانسنجی

ساخت دستگاه پالسمای سرد

استرلیزاسیون میوه ،سبزی و گوشت

شرکت یارنیکان صالح

در حال بررسی اولیه و امکانسنجی

 320ارائۀ اطالعات به روز در مورد روندهای علمی ،صنعتی و بازار محصوالت نانو

اجرای طرح مطالعه و رصد فناوری و بازار با هدف آگاهی از آخرین وضعیت فناوریهای نانو در جهان به منظور شناسایی فرصتهای جدید و نیز  تأمین
اطالعات مورد نیاز صنایع در ســال  1391ادامه پیدا کرد .در این طرح ،اطالعاتی نظیر چالشهای پیش روی صنعت منتخب ،راهحلهای ارائه شــدۀ 
مبتنی بر فناورینانو ،سطح آمادگی این فناوریها ،بازار فعلی و پیشبینی شده ،وضعیت سرمایهگذاری ،شرکتها ،کارآفرینان و افراد فعال در هر حوزه
جمعآوری و تحلیل می گردد .منابع اطالعاتی این طرح گزارشها و خبرنامههای بینالمللی و پتنتهای ثبت شده در حوزههای مشخص شده هستند
جدول .12گزارشهایی از روندهای علمی،صنعتی و بازار محصوالت نانو
عنوان گزارش

تعداد صفحات

اقدامات صورت گرفته

کاربرد فناوری نانو و نانو مواد در صنعت خودرو

198

خرید گزارش ،ترجمه ،ویرایش ،صفحه آرایی و انتشار

فناوری نانو در حوزه سالمت

154

خرید گزارش ،ترجمه ،ویرایش ،صفحه آرایی و انتشار

بازار فناوری نانو در صنایع غذایی و نوشیدنی

116

خرید گزارش ،ترجمه ،ویرایش ،صفحه آرایی و انتشار

نانو کامپوزیتها ،انواع ،کاربردها و بازار

120

خرید گزارش ،ترجمه ،ویرایش ،صفحه آرایی و انتشار

کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز

32

خرید گزارش ،ترجمه ،ویرایش ،صفحه آرایی و انتشار

کاربرد فناوری نانو در صنعت نساجی

144

خرید گزارش ،ترجمه ،ویرایش ،صفحه آرایی و انتشار

143
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ارتقاء صنایع با فناوری نانو
وگسترش بازار نانو

21

توسعه توانمندی ساخت و تجاری سازی تجهیزات آزمایشگاهی و
ماشینآالت فناورینانو در داخل کشور

یکــی از برنامههای مهم کارگــروه صنعت و بازار در
چند سال اخیر ،حمایت از ساخت تجهیزات فناوری نانو
توســط فناوران و شــرکتهای دانشبنیان داخلی بوده
است .محدودیت در دسترســی به تجهیزات با فناوری
بــاال و همچنین بروز مســئله تحریم کشــور در ورود
تجهیزات پیشــرفته آزمایشگاهی باعث ایجاد انگیزه ای
قویتر برای کسب و شکوفایی توانمندی های داخلی در
زمینه طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی شد.
از جمله مزایای مهم ســاخت تجهیزات آزمایشگاهی
در داخل کشور می توان به کاهش آسيبپذيري توسعه
فناوريهــاي پيشــرفته به ويژه فناوري نانو ،کاهش قابل توجه قيمت تجهيزات ،حل معضــل خدمات پس از فروش در زمينه تعمير و
نگهداري تجهیزات و سرريز دانش فني توليد شده به ساير حوزهها نام برد.
اهداف زیر به عنوان محورهای اصلی فعالیت  واحد بررســی طرح های ســاخت تجهیزات فناوری نانو در کارگروه صنعت و بازار در
نظر گرفته شده است:
 1حمایت از توسعه دانش فنی ساخت تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و راهبردی فناوری نانو
 2حمایت از  ارتقاء فنی ،کیفی و تکمیل تجهیزات ساخت داخل
 3حمایت از تکمیل فرایند تجاری سازی تجهیزات ساخت داخل
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بررسی و حمایت از طرحهای ساخت تجهیزات آزمایشگاهی و ارائه خدمات به سازندگان با بهرهگیری ازمتخصصین
در هر یک ازموضوعات مطرح
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بررسی و حمایت از طرحهای ساخت ماشین آالت و تجهیزات صنعتی مرتبط با فناوری نانو
بررسی و نظارت به منظورارتقاءکیفی دستگاههای مورد حمایت
معرفی طرحها و دستگاه های در طرح حمایت ،به متقاضیان مصرف کننده از طرق برنامه های تبلیغی و ترویجی مختلف از جمله
توزیع کاتالوگ و بروشور در نمایشگاهها و رویدادهای مرتبط
فراهم نمودن شرایط حضورسازندگان تجهیزات در نمایشگاهها ،سمینارها و کنفرانس های گوناگون داخلی و خارجی
پیگیری توسعه بازار وتکمیل روند تجاری سازی طرحها ازسازندگان از قبیل طراحی صنعتی ،گواهینامه مدیریت کیفیت ،ISO9001
اخذ نشان  ،CEحمایت از ثبت پتنت بین المللی و برند سازی
بررســی بازار و شناخت پتانســیل تجهیزات در صنعت مربوطه و مشاوره در جهت ارتقاء تجهیزات و دستگاهها به جهت کاربرد در
صنایع
ساماندهی فروش داخلی برای بهره مندی بیشتر شرکت های سازنده از بازار کشور
اعطای ماموریت های جدید به شرکت های توانمند از نظر نیروی انسانی به منظور تکمیل سبد محصول ،یکپارچه سازی دستگاه

 221وضعیت طرحهای ساخت تجهیزات

تاکنون  25شــرکت و شخص حقیقی درحوزه طراحی وساخت تجهیزات آزمایشــگاهی که دارای کاربرد بیشتری درموضوع نانو هستند ،شناسایی و
پس از بررسی های کارشناسی و تأیید ،به طرق مختلف موردحمایت قرارگرفته و همکاری با آنها ادامه دارد .دراین خصوص درسال  1391بیش از 20
میلیارد ریال به صورت تســهیالت شــامل پیش خرید ،حمایت از خریداران عضوشبکه آزمایشگاهی فناوری نانو و وام های حمایتی برای این منظور به
متقاضیان واجد شرایط اعطاء شده است.
همچنین طی بررسی های آماری انجام شده ،فروش تجهیزات ساخت داخل در سال  1391بیش از  3میلیون دالر صرفه جویی ارزی در پی داشته است.
جدول  .13شرکتها و تجهیزات ساخت داخل حمایتشده
ردیف

نام شرکت

عنوان طرح به زبان فارسی

عنوان طرح به زبان انگلیسی

1

شرکت نانو سیستم
پارس

میکروسکوپ نیروی اتمی

Atomic Force
Microscopy
)(AFM

2

شرکت تجهیزات
سازان پیشتاز

آنالیز حرارتی تفاضلی

DTA/DSC

تصاویر
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ردیف

نام شرکت

عنوان طرح به زبان فارسی

عنوان طرح به زبان انگلیسی

3

شرکت پیام آوران
نانو فناوری فردانگر

دستگاه تولید نانو امولوسیون و
نانوسوسپانسیون

Nano-Cavitation

سامانه های الیه نشانی خالء باال
(منبع تبخیر الکترونی ،تبخیر حرارتی،
اسپاترینگ و لیزر)

High Vacuum Deposition
Systems

4
جهاد دانشگاهی
صنعتی شریف

ذوب ریسی در خالء

High Vacuum Melt Spinner

5

6

تجهیز آفرینان نوری
پارسه

تصویر برداری مولکولی فلورسانس

Fluorescence Molecular
Imaging

7

تاف فناور پارس

طیف سنج جرمی زمان پرواز

MS-TOF

8

خأل پوشان فلز

پرس گرم تحت خأل

Vacuum Hot Press

9

توسعه فناوری مافوق
صوت

همگن کننده مافوق صوت

Ultrasonic Homogenizer
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تصاویر

جدول .14آمار طرحهای ساخت تجهیزات
ردیف

نوع طرح پیشنهادی

تعداد

1

کل طرحهای مورد بررسی در واحد بررسی طرحهای ساخت تجهیزات

24

2

طرحهای تایید شده

5

3

طرحهای رد شده

10

4

طرحهای در دست بررسی

9

5

کل طرحهای تاییدشده از ابتدای تصویب برنامه حمایت از توسعه توانمندی ساخت تجهیزات فناوری نانو در کشور

41

جدول .15طرحهای پذیرششده
ردیف

درخواست كننده

تاریخ دریافت طرح

عنوان طرح

آخرین وضعیت طرح

1

دکتر قاسم عموعابديني

91/1/28

ساخت دستگاه نانولیپوزوم ساز

اتمام بررسی

2

دکتر صادقی

91/3/7

ساخت دستگاه آسیاب سیاره ای

بررسی پیشنهاد اولیه

3

دكتر ابراهیم عابدینی

91/4/10

ساخت دستگاه الک ذرات نانومتری با قابلیت
تعیین توزیع اندازه ذرات و جداسازی ذرات تک
سایز با ابعاد زیر میکرون

بررسی پیشنهاد اولیه

4

دکتر مصطفی جمشیدی
اوانکی

91/4/13

ساخت ماشین تولید فایبرگالس

رد شده

5

سید شمس الدین مرعشی

91/5/5

دستگاه کنترل کننده شار جرمی ()MFC

بررسی پیشنهاد اولیه

6

فناوران نانومقیاس

91/7/1

دستگاه پوشش دهی سوبسترا  بوسیله الیه ای از
نانوالیاف پلیمری

7

فناوران نانومقیاس

91/7/1

دستگاه نیروریسی تولید نانوالیاف

بررسی پیشنهاد اولیه

8

دکتر محمد آریامنش

91/7/22

سیستم پیشبینی زمین لرزه با استفاده از فناوری
نانو

بررسی پیشنهاد اولیه

9

خالپوشان فلز

91/7/22

دستگاه زینتر پالسمای جرقه ای S.P.S

امکان سنجی

10

دکتر سید محسن صفوی

91/8/1

دستگاه مایکروویو سینترینگ تركیبی

رد شده

11

دکتر مجید عباسی

91/8/9

تجهیزات نمونه سازی EBSD

رد شده

12

دکتر مجید عباسی

91/8/9

ساخت سیستم EBSD

رد شده

13

فناوران تجهیزات نانوآزما

91/8/29

ساخت دستگاه صنعتی تولید غشاء نانو الیاف به
منظور درمان سوختگی

رد شده

14

دکتر علیرضا کشاورز

91/8/30

ساخت رآکتور جهت سنتز نانومواد

بررسی پیشنهاد اولیه
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ردیف

درخواست كننده

تاریخ دریافت طرح

عنوان طرح

آخرین وضعیت طرح

15

مهندس امید داستانی

91/9/8

ساخت Hot press

انصراف سازنده

16

توسعه حسگرسازان آسیا

91/11/11

ساخت آشکارساز الکترونی SEM

امکان سنجی

17

سعید حاجی علی گل

91/11/16

ساخت دستگاه آزمایشگاهی GC-IMS

بررسی پیشنهاد اولیه

18

دکتر شریف شیخ االسالمی

91/11/21

ساخت دستگاه اسپکتروسکوپی مرئی-ماورای
بنفش

رد شده

19

دکتر فرزاد حمدی

91/11/28

ساخت دستگاه اندازهگیری ضخامت الیههای
نازک

بررسی پیشنهاد اولیه

20

دکتر فرزاد حمدی

91/11/28

ساخت دستگاه طیف سنجی با روش فروپاشی  
تحریک شده با لیزر

رد شده

21

دکتر محمود تبریزچی

91/12/1

ساخت دستگاه طیفسنج فروشکست القایی لیزری

رد شده

22

مهندس سیامک عظیمی نام

91/12/5

ساخت دستگاه آنالیز حرارتی جرمی

بررسی پیشنهاد اولیه

23

مهندس فیروز کارگر

91/12/9

ساخت سنتریفیوژ 30هزار دور

رد شده

24

دکتر دهقان

91/12/9

ساخت آسیاب پرانرژی

امکان سنجی

جدول .16قراردادهای امکانسنجی
ردیف

مجری

تاریخ انعقاد قرارداد

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

عنوان طرح امکانسنجی

آخرین وضعیت طرح

1

کیمیا شنگرف پارس

91/2/25

30

ساخت دستگاه Ion Trap

اتمام امکان سنجی

2

خأل پوشان فلز

91/10/2

30

ساخت دستگاه S.P.S

اتمام امکان سنجی

3

پوششهای نانوساختار

91/12/5

30

ساخت دستگاه Arc-PVD

در حال انجام

جدول .17قراردادهای حمایت از ساخت

ردیف

نام دستگاه

شرکت سازنده

1

دستگاه تحقیقاتی تولید ریزذرات دارویی

نانومتری پروژه

3،200

2

دستگاه BET-TPR-TPD

حسگرسازان آسیا

2،550

3

دستگاه Spray FreezDrayer

تجهیزات سازان پیشتاز

350

4

دستگاه Electrospining

فناوران نانو مقیاس

1،100

5

دستگاه GCxGC

کیمیاشنگرف پارس

262/5

مجموع
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مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

7،462/5

جدول.18قراردادهای تسهیالت قرضالحسنه
ردیف

مجری

مبلغ وام (میلیون ریال)

وام دهنده

1

پالسما فناور امین

1000

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

2

پوششهای نانوساختار

1000

3

فناوران نانومقیاس

1000

4

مهندس فیروز کارگر

1000

5

ژال تجهیز

1000

6

پوششهای نانوساختار

2000

7

خال پوشان فلز

1000

8

تجهیزات سازان پیشتاز

1500

9

کیمیاشنگرف پارس

1000

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری نانو

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

10.500

مجموع

جدول .19قراردادهای حمایت از تجاریسازی
ردیف

موضوع

شرکت

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

1

طراحی صنعتی دستگاه TOF

تاف فناور پارس

216

2

اخذ نشان CE

پیام آوران نانوفناوری فردانگر

76

3

اخذ نشان CE

پوشش های نانوساختار

76

          

جدول .20واگذاری تجهیزات با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
ردیف

نام دستگاه

مرکز تحویل گیرنده

تاریخ تحویل

1

CVD

پژوهشگاه مواد و انرژی

91/2/19

2

PACVD

دانشگاه شیراز

91/2/23

3

CVD

دانشگاه خلیج فارس

91/2/24

4

CVD

مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم
محیطی کرمان

91/2/31

5

اسپاترینگ رومیزی

دانشگاه محقق اردبیلی

91/3/24

6

CVD

دانشگاه محقق اردبیلی

91/3/24
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ردیف

نام دستگاه

مرکز تحویل گیرنده

تاریخ تحویل

7

AFM

دانشگاه یاسوج

91/3/24

8

AFM

پارک علم و فناوری یزد

91/3/20

9

CVD

پارک علم و فناوری یزد

91/3/20

10

BET-TPR-TPD

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

91/10/25

11

BET-TPR-TPD

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

91/10/25

12

Capillary Electrophoresis

دانشگاه ایالم

91/10/26

13

Capillary Electrophoresis

دانشگاه زنجان

91/10/30

14

VSM

دانشگاه چمران اهواز

91/7/30

15

FD

آزمایشگاه فناوری نانو کفا

91/5/9

16

PECVD

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

91/2/31

17

STM

پارک علم و فناوری گیالن

91/2/30

18

STM

دانشگاه شهرکرد

91/2/31

19

VSM

دانشگاه شیراز

91/5/17

20

الکتروریس

دانشگاه تهران

91/8/30

21

DRIE

دانشگاه مالک اشتر

91/10/26

22

BET-TPR-TPD

دانشگاه اصفهان

91/9/21

23

BET-TPR-TPD

دانشگاه صنعتی اصفهان

91/11/21

24

EMC

دانشگاه امام حسین (ع)

91/6/25

تجهیزات فوق با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و ســتاد توســعه فناوری نانو در اختیار دانشگاهها و موسسات
پژوهشی قرار گرفته است.
جدول .21لیست حمایت ٪50از خرید تجهیزات داخلی ابالغ شده توسط شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در سال 1391
نام آزمایشگاه

توضیحات

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

PACVD

مواد دانشگاه شریف

 Spin-Coaterپرداخت میشود

مرکز تحقیقات کاربردی دارویی تبریز

الکتروریس

پژوهشگاه مواد و انرژی

دستگاه الیهنشانی کندوپاش تبخیر حرارتی

موسسه تحقیقاتی پر طاووس

BET
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نام آزمایشگاه

توضیحات

دانشگاه امیرکبیر

دستگاه الیهنشانی منبع تبخیر الکترونی و اسپاترینگ

سازمان فضایی ایران

AFM

دانشگاه سیستان و بلوچستان

PECVD

دانشگاه تربیت مدرس

اسپاترینگ رومیزی

آزمایشگاه مرکزی نانو دانشگاه تهران

VSM-AGFM

پژوهشکده صنایع رنگ

اسپاترینگ رومیزی

گیاهان دارویی شهید بهشتی

الکتروریسی

 321حمایت از تجاری سازی تجهیزات
 1321راه اندازی هفت آزمایشگاه دانشآموزی با تجهیزات ساخت داخل

ستاد توسعه فناوری نانو در راستای تثبیت جایگاه تحقیق و پژوهش در زمینه فناوری نانو نگاهی ویژه به آموزش دانش آموزان داشته است و در این
راستا در سال  ،1391هفت استان همدان ،خراسان شمالی ،خراسان رضوی ،اصفهان ،تهران ،فارس و سمنان مجهز به آزمایشگاه دانش آموزی فناوری
نانو با تجهیزات ساخت داخل شدند.
در حال حاضر دستگاه های الکتروریسی ،اسپاترینگ رومیزی ،انفجار الکتریکی سیم و میکروسکوپ تونلی روبشی در آزمایشگاه های دانش آموزی
نصب و راه اندازی گردیده است و در صورت توسعه آزمایشگاه ها ،تجهیزات دیگری نیز به آزمایشگاه ها اضافه خواهد شد.

 2321حمایت از طراحی صنعتی تجهیزات

تجربه شــرکت در نمایشگاه ها و رویدادهای مختلف در زمینه تجهیزات ولوازم آزمایشگاهی نشان داده است که تنها تجهیزاتی از دیدگاه مشتری و
مصرف کننده محصولی قابل خرید و قابل اطمینان خواهند بود که در کنار کیفیت عملکرد از ظاهری آراسته و قابل قبول و همچنین ارگونومی مناسبی
در رده محصوالت مشــابه برخوردار باشــند .با علم به این موضوع واحد تجهیزات کارگروه صنعت بازار برای اولین بار دستگاه طیف سنج جرمی زمان
پرواز محصول شرکت تاف فناور پارس را انتخاب و با حمایت  80درصدی در روند طراحی صنعتی قرار داد .از دیگر دستگاه های مورد حمایت در زمینه
طراحی صنعتی می توان به دستگاه تصویر برداری مولکولی فلورسانس اشاره کرد.

تصویر نهایی دستگاه  MS-TOFشرکت تاف فناور پارس

طرح اولیه برای دستگاه  MS-TOFشرکت تاف فناور پارس

151

برنامه هفتم

ارتقاء صنایع با فناوری نانو
وگسترش بازار نانو

 3321حمایت از اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت  ISO9001و نشان CE

امروزه گواهینامه ISO9001در سراسر جهان به عنوان یک اعتبار و اطمینان برای مشتریان و پیمانکاران بوده و بیانگر توانایی شرکتها در طراحی
و تولید محصوالت و همچنین ارائه خدمات میباشد .از طرفی با توجه به شرایط رقابتی در سطح جهانی ،استقرار سیستم مدیریت کیفیت و اخذ نشان
 CEنه تنها به عنوان مزیت بلکه در مواردی به عنوان یک الزام از طرف مشتریان مطرح میگردد.
به همین منظور بحث اخذ نشان  CEبرای تجهیزات و استقرار استاندارد ایزو  ISO9001-2008برای شرکتهای سازنده تجهیزات از ابتدای
ســال  1390مورد توجه ســتاد نانو قرار گرفت و پس از بررسیهای انجام شده در سال  90و  ،91شرکتهای مشاوران پادمیرا مهر ،گیتا
صنعت کویر و آزمایشگاه های صنایع برق به عنوان شرکتهای مشاور جهت استقرار ایزو و اخذ نشان  CEانتخاب شدند .هم چنین با توجه به
وجود محدودیت های زیاد جهت تست دستگاه ها در آزمایشگاه های خارجی در سال  ،91پس از بررسی آزمایشگاه های موجود در کشور ،شرکت
آزمایشگاه های صنایع برق ( )EPILبه عنوان آزمایشگاه مورد تایید موسسه اعتباردهی  ECMایتالیا جهت تست دستگاه های اسپاترینگ رومیزی
شرکت پوشش های نانوساختار و دستگاه تولید نانوکلوئید شرکت پیام آوران نانوفناوری فردانگر انتخاب شد و تست های مورد نظر در این آزمایشگاه بر
روی این دستگاه ها صورت گرفت و هم اکنون این دو دستگاه در حال طی مراحل نهایی جهت اخذ نشان  CEاز موسسه اعتباردهی  ECMایتالیا می
باشند  .شایان ذکر است که  ٪80تمام هزینه های مشاوره و ممیزی توسط ستاد به صورت حمایتی به شرکتهای سازنده تجهیزات پرداخت میشود.
جدول .22آخرین 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

پادمیراEPIL- IEC -

اخذ گواهینامه  ISOتکمیل تست ها   در
حال اخذ گواهینامه CE

2

توسعه حسگرسازان آسیا

PECVD

پادمیرا

آماده برای ممیزی  ISOدر حال تکمیل
اظهارنامه و تکنیکال فایل CE

NanoSORD

-

آماده شدن نسخهی نهایی دستگاه  
بررسی وضعیت نهایی

3

پیامآوران نانوفناوری
فردانگر

PEE

پادمیراEPIL-IEC -

PNC

اخذ گواهینامه  ISOتکمیل تست ها
در حال اخذ گواهینامه CE

4

تجهیزآفرینان نوری
پارسه

Nano-Imager

پادمیراEPIL -

آماده برای ممیزی نهایی تکمیل تکنیکال
فایل و اظهار نامه  CEآماده تست

5

پرتونگار پرشیا

Spect

گیتا صنعتBRS  -

اخذ گواهینامه  ISOدر حال تکمیل اظهار
نامه و تکنیکال فایل  CEآماده تست

6

نانوساختارآسیا

Electrospinning

گیتا صنعت

آماده برای ممیزی داخلی   ISOدر حال
تکمیل تکنیکال فایل و اظهار نامه CE

7

مغناطیس دقیق کویر

VSM-AGFM

گیتا صنعت

در حال تکمیل مستندات  ISOپروژه
 CEفعال متوقف شده است.

8

نانوسیستم پارس

گیتا صنعتUKAS -

اخذ گواهینامه  ISOتکمیل تکنیکال فایل
و اظهارنامه  CEآماده جهت تست

9

فناوران نانومقیاس

الکتروریس
آزمایشگاهی

گیتا صنعت

آماده برای ممیزی داخلی ایزو در حال
بررسی جهت انتخاب مشاور CE

10

آرا پژوهش

AFM

EPIL

آماده جهت ممیزی نهایی ISOدر حال
عقد قرارداد با مشاور CE
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STM
AFM

 4321حمایت از ثبت پتنت بین المللی

امروزه تحلیل و ثبت پتنت یکی از مراحل اصلی فرایند تجاری سازی محصوالت
نو با فناوری باال میباشــد و عدم توجه کافی به این موضوع میتواند عامل توقف
و شکســت طرحها و محصوالت تجاری باشد .لذا واحد بررسی طرحهای تجهیزات
کارگروه صنعت و بازار بعد از بررســی و تأیید هر یک از محصوالت ارجاع شــده،
معرفی به کارگزاران تحلیل و ثبت پتنت مســتقر در مؤسسه خدمات فناوری تا بازار
را در دســتور کار خود قرار داده است .شرکت تجهیزآفرینان نوری پارسه ،پیام آوران
نانو فناوری فردانگر و حســگر سازان آســیا  از مجموعه شرکتهایی هستند که در
این مســیر قرارگرفته اند .همچنین شرکتهای فنآوران نانو مقیاس و نانو سیستم
پارس نیز طراحی محصول خود را به ثبت رساندهاند.

 5321حمایت از اختصاص یک دستگاه به منظور انجام امور مربوط به تحقیق و توسعه و نمایشگاهی از هر شرکت

یکی از حمایتهای ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از شرکتهای تجهیزات ساز حوزه فناوری نانو ،حمایت از اختصاص یک دستگاهف به منظور امور
تحقیق و توســعه و همچنین امور نمایشــگاهی به شرکتهای تجهیزاتساز اســت .لذا در این راستا از شرکت های مغناطیس دقیق کویر ،نانو سیستم
پارس ،حســگر ســازان آسیا ،آرا پژوهش ،تجهیزآفرینان نوری پارسه ،کیمیا شــنگرف پارس ،پیام آوران نانو فناوری فردا نگر و پالسما فناورامین برای
ساخت نمونههای نمایشگاهی حمایت شده است   .

 6321حمایت از حضور شرکتهای سازنده در نمایشگاههای داخلی و خارجی

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با اهداف ذیل از حضور شرکت های سازنده تجهیزات برای حضور در نمایشگاههای معتبر حمایت می نماید::
 1معرفی شرکتهای سازنده تجهیزات در بازارهای داخلی و خارجی،
 2بررسي امكان فروش محصوالت از طريق نمایندگی ها و یا به صورت مستقيم،
 3آشنايي با روشها ،ملزومات و استانداردهاي ورود به بازار بين المللي و بر آورد جايگاه خود در صحنه بازارهاي بين المللي،
 4بررسي امكان مبادله تكنولوژي و یا فروش تکنولوژی
 5رصد تكنولوژي و ايدهها،
 6امكان تامين قطعات مورد نياز و گرفتن نمایندگی از تامين كننده هاي خارجي به خصوص برای مواد مصرفی،
تجهیزات مورد حمایت ستاد در سال 1391در رخدادهای مهمی همچون نمایشگاههای نانو ایران ،نانوتک ژاپن ،روس نانو روسیه ،نانوی کره جنوبی و نمایشگاه عرب لب
در کشور امارات حضور داشته و همچنین ستاد فناوری نانو از حضور نمایندگانی از شرکتهای سازنده تجهیزات برای شرکت در آن رویدادها حمایت نموده است.

نمونه ای از بروشورهای تهیه شده معرفی تجهیزات ساخت ایران در نمایشگاه های بین المللی
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جدول .23خالصهای از رویدادهای مهمی که تجهیزات سازان ایران در سال  1391در آن حضور داشتهاند
ردیف

نام رویداد

1

جشنواره و
نمایشگاه فناوری
نانو

محل -تاریخ برگزاری نحوه حضور ستاد تجهیزات ارائه شده

فعالیتها و نتایج

تهران -مهرماه 1391

برگزار کننده اصلی

تقریبا تمامی
تجهیزات (حدود 40
مورد)

نمایش توانمندیهای تجهیزاتسازان-
همافزایی توانمندیهای سازندگان و ...

امارات ،دبی اسفند
1391

غرفه کارگروه
صنعت و بازار

 3دستگاه ارائه
حضوری شدند و
مابقی به صورت
پوستر ارائه شدند

مذاکرات با متقاضیان نمایندگی فروش-
ارائه توانمندیها -آشنایی با تجهیزات و
تکنولوژی های برتر

3

نمایشگاه نانوتک
ژاپن

توکیو -بهمن ماه 1391

غرفه ایران نانو

ارائه حضوری دستگاه آشنایی با تجهیزات و تکنولوژی های جدید و
اسپاترینگ رومیزی -برتر  -مذاکره با متقاضیان نمایندگی فروش
ارائه سایر دستگاه ها و ارائه نمایندگی فروش اسپاترینگ رومیزی-
ارائه توانمندی ها
با پوستر

4

نمایشگاه نانوی
کره جنوبی

سئول  -تابستان 1391

غرفه ایران نانو

ارائه حضوری دستگاه آشنایی با تجهیزات و تکنولوژی های جدید و
اسپاترینگ رومیزی -برتر  -مذاکره با متقاضیان نمایندگی فروش
ارائه سایر دستگاه ها و ارائه نمایندگی فروش اسپاترینگ رومیزی-
ارائه توانمندی ها
با پوستر

5

نمایشگاه روس
نانو

روسیه -مسکو -آبان
1391

غرفه ایران نانو

6

نمایشگاه صنعت

تهران -مهرماه 1391

بازدید

7

اجالس سران
جنبش عدم تعهد

تهران -شهریور 1391

غرفه ستاد نانو

ارائه دستگاه های
منتخب به صورت
حضوری و سایر
دستگاه ها به صورت
پوستر

ارائه و معرفی توانمندی تجهیزات سازان
ایرانی به سران کشورها

8

اجالس جهانی
اساتید دانشگاه ها
و بیداری اسالمی

تهران -آذرماه 1391

غرفه ستاد نانو

ارائه دستگاه های
منتخببهصورت
حضوری و سایر دستگاه
ها به صورت پوستر

ارائه و معرفی توانمندی تجهیزات سازان
ایرانی به اساتید کشورها

9

جشنواره و
نمایشگاه علم تا
عمل

تهران -شهریور 1391

غرفه ستاد نانو

ارائه دستگاه های
منتخببهصورت
حضوری و سایر دستگاه
ها به صورت پوستر

ارائه و معرفی توانمندی تجهیزات سازان
ایرانی به مراجعه کنندگان

10

نمایشگاه قطعات
خودرو -متالورژی
و فوالد (متافو)

تهران -آذر1391

غرفه ستاد نانو

ارائه به صورت پوستر معرفی کاربردهای صنعتی تجهیزات به صنایع
و مذاکره حضوری با مورد نظر -بررسی کاربرد تجهیزات در صنایع
و جذابیت بازار برای تجهیزات نانو
صنعتگران

2

نمایشگاه
ArabLab2013
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ارائه دستگاه ها با
پوستر

آشنایی با تجهیزات و تکنولوژی های
جدید و برتر  -مذاکره با متقاضیان
نمایندگی فروش -ارائه توانمندی ها

ارائه به صورت پوستر معرفیکاربردهایصنعتیتجهیزاتبهصنایع
و مذاکره حضوری با مورد نظر -بررسی کاربرد تجهیزات در صنایع و
جذابیت بازار برای تجهیزات نانو
صنعتگران

حضور تجهیزات سازان در پنجمین جشنواره و نمایشگاه فنآوری نانو 1391

در پنجمین جشــنواره فناوری نانو ( 13تا  17مهرماه  23 )1391شرکت سازنده تجهیزات در زمینه فناوری نانو از طرف واحد تجهیزات مورد حمایت
حضور قرار گرفتند و در مجموع بیش از  40دستگاه در این نمایشگاه به نمایش عموم درآمد.
همچنین در خالل نمایشــگاه از ســه دستگاه جدید تصویر برداری فلورسنت مولکولی ،دستگاه آنالیز حرارتی و دستگاه طیف سنج جرمی زمان پرواز،
توسط رییس جمهور رونمایی گردید.

حضور تجهیزات سازان در نمایشگاه نانو 1391

حضور تجهیزات سازان ایران در نمایشگاه عربلب 2013دبی

این نمایشــگاه از تاریخ  10الی  13مارس ســال  2013در مرکز همایش ها و نمایشــگاه های بین المللی شهر دبی برگزار شد .تعداد  750شرکت از
کشور های مختلف در این نمایشگاه حضور داشتند .به صورت کلی محصوالت ارائه شده را می توان در حوزه های زیر طبقه بندی نمود:
تجهیزات آنالیز ،تکنولوژی آزمایشگاهی ،ابزار اندازه گیری و آزمایش ،علوم محیط زیست ،بیولوژی ،پزشکی ،نفت و پتروشیمی و نانو فن آوری.
در این نمایشــگاه سه دستگاه  Nano-Imagerشرکت تجهیزآفرینان نوری پارســه Desktop Sputtering ،شرکت پوشش های نانوساختار آسیا و  
دســتگاه  Nano-Cavitationشرکت پیام آوران نانوفناوری فردانگر به صورت حضوری ارائه شد .همچنین دستگاههای  ،VSM-AGFMالیه نشانی،
اســپکت حیوانی و الکتروریســی به صورت پوستر ارائه شدند .در این نمایشگاه بازدید کننده گانی از کشور های حوزه خلیج فارس (امارات ،قطر ،عمان،
بحرین و کویت) ،عربستان ،پاکستان ،هند ،مصر ،سوریه ،ترکیه ،اردن ،عراق ،یمن ،انگلیس ،آلمان  ،فنالند ،ایتالیا ،آمریکا ،سریالنکا ،مالزی ،اندونزی،
آفریقای جنو بی و ایران از غرفه کارگروه صنعت و بازار بازدید کردند .عمده مذاکرات انجام گرفته در این نمایشگاه در خصوص اعطای نمایندگی فروش،
فروش مستقیم و یا همکاری دو جانبه صورت گرفته است.

غرفه کارگروه صنعت و بازار در نمایشگاه عربلب  ۲۰۱۳در کشور امارات
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جدول .24خالصه وضعیت اقدامات انجام شده در راستای تکمیل چرخه تجاری سازی تجهیزات
ردیف

نام شرکت

نام دستگاه

1

پوششهای نانوساختار

Desktop
Sputtering

2

توسعه حسگرسازان آسیا

PECVD

3

پیامآوران نانوفناوری فردانگر

4

تجهیزآفرینان نوری پارسه

FMT

5

پرتونگارپرشیا

SPECT

6

نانوساختارآسیا

Electrospinning

7

مغناطیس دقیق کویر

Magnetometer

8

تاف فناور پارس

ESI-TOF Mass

9

نانو سیستم پارس

10

فناوران نانو مقیاس

Electrospinning

11

آرا پژوهش

AFM

12

کیمیا شنگرف پارس

2D GC

ISO
9001

اخذ
CE

ثبت
پتنت

مطالعات
بازار

طراحی
صنعتی

حمایت حضور
در نمایشگاهها

PEE

PNC

STM

AFM

 421صنعتیسازی تجهیزات فناوری نانو

با توجه به رویکرد صنعتی سازی کارگروه صنعت و بازار ،بحث صنعتی سازی تجهیزات نانو از سال  1391به صورت جدی مورد توجه قرار
گرفت و موضوع طراحی و ساخت تجهیزات نیمه صنعتی و صنعتی الیه نشانی ( CVDو  ،)PVDدستگاه صنعتی عملیات سطحی پالسمایی،
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نانوکاویتاسیون ،تجهیزات تولید نانو الیاف و تجهیزات سینترینگ سریع آغاز گردید و همچنین فعالیت هایی نیز جهت شناسایی صنایع مرتبط صورت پذیرفت .با
توجه به موارد متعدد درخواست صنایع جهت به کارگیری تجهیزات نانویی ،ستاد نانو تصمیم به حمایت از صنایعی گرفت که تمایل به خرید و کار با تجهیزات
فناوری نانو دارند .نحوه حمایت بدین صورت است که ستاد درصدی از مبلغ خرید دستگاه را به صورت وام قرض الحسنه در اختیار صنایع قرارمی دهد.

دستگاه صنعتی تولید نانوالیاف بر روی کاغذ فیلتر

دستگاه صنعتی نانو کویتاسیون مورد استفاده در صنایع نفت

157

برنامه هشتم

سیاستگذاری و ارزیابی اهداف ،راهبردها،
سياستها ،برنامهها و نهادهای نانو

ارزیابی راهبردی جایگاه بینالمللی کشور در علم ،فناوری و صنعت نانو
ارزیابی و رتبهبندی ساالنة افراد و نهادهای مؤثر در توسعة علم ،فناوری
و صنعت فناورینانو
ارزیابی و بهبود برنامهها و فعاليتها و اقدام جهت اصالح سیاستها و
برنامههای سند راهبرد آینده
مدیریت دانش تولید شــده در فرایند اجــرای برنامهها به منظو ارتقاء
سیاستگذاری و ارزیابی
تدوین و به روز رســانی اولویتهای ملــی در فناورینانو و تالش در
جهت به ثمر رساندن آنها با تسری اولویتها به تمامی برنامهها و نهادها

برنامه هشتم

سیاستگذاری و ارزیابی
جمهوری اسالمی ایران از سال  1384در چهارچوب برنامهای دهساله ،توسعة فناورینانو را در دستور کار قرار داده است .در این برنامۀ 
راهبردی ،چشــمانداز ،اهداف ،راهبردها و سیاســتهای کالن توسعة این فناوری تدوین شده و همچنین ،برنامههایی برای دستیابی به
اهداف و رسیدن به جایگاه در نظر گرفته شده در چشمانداز پیشبینی شده است.
بر اســاس تجربیات کسبشده در فرایند برنامهریزی توسعة فناورینانو در کشور و مقتضیات توسعة این فناوری ،بهبود مداوم برنامة
راهبردی مورد توجه قرار گرفته اســت .ارزیابی برنامهها و فعالیتهای اجرایی و بررســی سازوکارهای سیاستگذاری فناوری و نوآوری
محملی را برای این امر فراهم آورده است .عالوه بر بهبودهای مداوم ،سند دهساله در دورههای  3تا  4ساله مورد ارزیابی قرار میگیرد
و در قالب اسناد تکمیلی بهروز و منتشر میشود.
برنامة هشــتم سند تکمیلی ســوم ( )1390-93با هدف ارزیابی اهداف ،راهبردها ،سیاستها و برنامههای توسعة فناورینانو و بهبود
سیاستگذاری در این حوزه تدوین شده است .اهداف این برنامه عبارتاند از:
ارزیابی سياستها و برنامههای توسعة فناورینانو
بهبود مداوم برنامۀ توسعة فناورینانو در کشور
پایش جایگاه بینالمللی کشور در فناورینانو
ایجاد انگیزش در نهادها براي مشارکت فعال در توسعة فناورینانو
بهبود مدلهاي سیاستگذاری ،برنامهريزي و ارزیابی
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23

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

یکی از برنامههای سند راهبرد توســعه فناوری نانو ،ارزیابی راهبردی
جایگاه بینالمللی کشور در سه حوزه علم ،فناوری و صنعت نانو است .این
ارزیابی که در دورههای مشــخص انجام میگیرد به ما کمک میکند تا
وضعیــت علم ،فناوری و صنعت نانو را در دورههای مختلف رصد کنیم و
تأثیرات نهایی سیاستها و برنامهها را مورد ارزیابی قرار دهیم .برای این
منظور ،چندین شاخص در پنج دسته کلی سرمایه انسانی ،تولید علم ،تولید
فناوری ،صنعت و بازار نانو معرفی وبیشتر آنها اندازهگیری شدهاند .در این
گزارش ضمن ارائه آمار این شــاخصها تا پایان ســال ، 91رتبه ایران در
شاخصهای قابل ردهبندی جهانی نیز ارائه شده است.

 1 23ارزیابی علم

بر اســاس ارزیابی انجامشده تا پایان سال  2012میالدی 3667 ،مقاله
( ISIحدود 3/56درصد از کل مقاالت نانوی دنیا) توســط محققان ایرانی
در زمینه فناوری نانو منتشــر شده است که نسبت به سال 3011( 2011
مقاله) حدود  22درصد رشــد داشته است .به همین ترتیب ،رتبه ایران در
تولید مقاالت  ISIدر سال  1391بهبود یافت و با سه پله صعود نسبت به
سال قبل از آن ،به رده هشتم دنیا رسید .ایران از لحاظ تولید علوم نانو در
منطقــه همچنان در رده اول قرا دارد و فاصله خود را با رقیب اصلی یعنی
ترکیه ( 1051مقاله) بیشتر کرده است( .نمودار 1و جداول  1و .)2
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نمودار .1تعداد مقاالت  ISIمرتبط با فناورینانو و رتبۀ ایران در سالهای مختلف
جدول  .1رتبۀ ایران در منطقه و جهان بر اساس تولید مقاالت  ISIدر فناورینانو

سال

مقاالت ISI

رتبة ايران در جهان
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جدول  .2تعداد مقاالت در حوزه نانو  20کشور اول دنیا در سال  2012میالدی
رتبه

نام کشور

تعداد مقاالت نانو

رتبه

نام کشور

تعداد مقاالت نانو

1

چين

28074

11

ايتاليا

3209

2

آمريکا

19711

12

تایوان

3069

3

آلمان

6944

13

روسيه

2866

4

کرة جنوبي

6843

14

کانادا

2598

5

ژاپن

6643

15

استراليا

2257

6

هندوستان

6066

16

سنگاپور

1967

7

فرانسه

4782

17

سوئيس

1543

8

ایران

3667

18

برزيل

1542

9

انگلستان

3606

19

لهستان

1461

10

اسپانيا

3420

20

هلند

1322

همچنین ،از نظر میزان ســهم مقاالت نانو در ســطح ملی نیز رتبه ایران بهبود یافت؛ در ســال  2012حدود 16/6درصد از کل مقاالت  ISIایران در
حوزه فناوری نانو بود که پس از سنگاپور (با سهم 19/7درصد) در جایگاه دوم قرار گرفت؛ این عدد نسبت به سال پیش از آن دو رتبه رشد داشته است
(جدول  .)3بهطور میانگین8/8 ،درصد از کل انتشارات دنیا در سال گذشته مرتبط با فناوری نانو بوده است.
جدول .3بیست کشور برتر دنیا بر اساس سهم مقاالت نانو از کل مقاالت  ISIدر سطح ملی
رتبه

کشور

2011

کشور

2012

رتبه

کشور

2011

کشور

2012

1

سنگاپور

19/3

سنگاپور

19/68

11

مالزی

10/08

روسیه

11

2

چین

15/6

ایران

16/61

12

ژاپن

9/17

مصر

9/89

3

کره جنوبی

14/35

چین

15/87

13

آلمان

7/75

ژاپن

9/24

4

ایران

14/11

کره جنوبی

14/78

14

مصر

7/4

آلمان

7/7

5

اکراین

13/02

هندوستان

13/74

15

فرانسه

7/32

فرانسه

7/65

6

هندوستان

12/45

عربستان

13/66

16

ایرلند

7/07

لهستان

7/24

7

رومانی

12/07

اکراین

12/51

17

چک

6/73

لهستان

7/24

8

تایوان

11/92

مالزی

12/05

18

لهستان

6/54

پرتغال

7/23

9

عربستان

10/99

تایوان

11/83

19

اسپانیا

6/54

چک

7/13

10

روسیه

10/23

رومانی

11/4

20

پرتغال

6/42

اسپانیا

7/03
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میانگین جهانی
28/9

27/9

27/8
18/2
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2012

26/7

16/8

2011

25/8
18/6

14/6

2010

25/7
22/2

2009

25/6

35

28/2

30

25
20
15
10

2007

2008

درصد مقاالت مشترک

سیاستگذاری و ارزیابی

ایران

۵
0

2006

نمودار  .2سهم همکاری بینالمللی ایران در تولید علوم نانو و مقایسه با متوسط جهانی

سهم بینالمللی ایران در تولید علوم نانو در سالهای گذشته کاهش یافته است .در حالیکه به طور متوسط حدود 29درصد از مقاالت
حوزه فناوری نانو در ســال  2012بهطور مشترک با کشورهای دیگر منتشر شده است ،این سهم برای ایران فقط 17/3درصد است که
نسبت به سال گذشته (18/2درصد) حدود یک درصد کاهش داشته است.
برای مقایسه سطح کیفی مقاالت ایران در فناوری نانو از دو شاخص  h-Indexو میانگین ارجاع به هر مقاله نانو در چند سال گذشته استفاده
شده است .در نمودار  ،3شاخص  h-Indexایران برای مقاالت نانوی منتشرشده در هر سال نشان داده شده است .مقدار این شاخص برای ایران
در سال  2012برابر  13بود؛ همچنین ایران در این شاخص در رتبه سیزدهم جهان قرار گرفته و نسبت به سال  2011شش پله رشد داشته است.
در نمودار  4نیز میانگین ارجاع به هر مقاله نانو از زمان انتشار آن تا زمان بررسی که اواسط اسفند ( 91اول مارس  )2013بوده نمایش داده شده
است .افت تعداد ارجاعات کشورها در سالهای اخیر به دلیل اینکه زمان کمتری از انتشار آنها میگذرد طبیعی است؛ ولی مطابق نمودار  رتبه ایران
رتبه h-Index
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رتبه جهانی

31
20

20
30

13

22
19

35
23

26

26

28
29

34

40
50

30
18

45
2012

2011

2009

2008

سال انتشار

نمودار  .3مقدار شاخص h-Index
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و رتبه ایران در این شاخص درسالهای اخیر
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h-Index

13
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41

38
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در این شاخص در سالهای اخیر تنزل داشته است( .دادههای هر سال مربوط به ارجاعات به مقاالت نانوی منتشر شده در آن سال از زمان انتشار تا زمان جستجوست).
21 20/13
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نمودار .4میانگین ارجاع به هر مقاله نانوی ایران از زمان انتشار تا زمان بررسی

 2 23ارزیابی فناوری

در سال  ،2012بیستوشش اختراع مرتبط با فناوری نانو توسط محققان ایرانی در دفترهای ثبت بینالمللی منتشر شد که در مقایسه با سال گذشته
تغییری نداشــته اســت .از این تعداد 23 ،اختراع در دفتر ثبت آمریکا ( )USPTOو بقیه در دفتر ثبت اروپا ( )EPOمنتشر شدند (نمودار  .)5همچنین در
سال  ،2012یازده پتنت (گرنتشده) نانوی ایران در این دفترها به ثبت رسید که نسبت به سال گذشته  5پتنت بیشتر بوده است .با نگاهی به آمار کل
پتنتهای ایران در سال  2012مشخص میشود که حدود نیمی از پتنتها و اختراعات منتشرشده ایران در حوزه فناوری نانو است( .جدول)4
کل پتنتها
26
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EPO

26 25
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نمودار .5تعداد اختراعات فناوری نانو در سالهای مختلف
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تعداد مراکز و هستههای رشد مرتبط با فناوری نانو نیز به عنوان شاخص دیگر فناوری مورد ارزیابی قرار گرفت؛ بر این اساس ،تعداد مراکز
رشد و هستههای آنها تا پایان سال  90به ترتیب  21مرکز و  84هسته بوده که در پایان سال  91به  32مرکز و  102هسته رسیده است.
جدول .4آمار اختراعات و پتنتهای ایران در دفاتر ثبت آمریکا و اروپا
سال

کل اختراعات ایران در  USPTOو EPO

اختراعات نانوی ایران در  USPTOو EPO

اختراع منتشر شده

پتنت

کل

اختراع منتشر شده

پتنت

کل

سهم نانو از کل(درصد)
اختراع منتشرشده پتنت

کل

2006

17

1

18

2

0

2

12

0

11

2007

20

4

24

6

0

6

30

0

25

2008

24

2

26

7

0

7

29

0

27

2009

38

7

45

8

1

9

22

13

20

2010

47

11
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1
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38

9
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2011
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15

71

22

6
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40

39

2012

57

22
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26

11

37
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50

47

 3 23ارزیابی صنعت

تعداد بنگاههای اقتصادی فعال در فناوری نانو تا پایان سال  91به  218بنگاه رسیده که نسبت به سال گذشته 23 ،درصد رشد داشته
است .از این تعداد 113 ،بنگاه تولیدی 25 ،شرکت تجهیزاتساز 34 ،بنگاه بازرگانی و  71بنگاه خدماتی هستند.
با احتســاب شرکتهای تجهیزاتساز ،حدود  113شــرکت تولیدی در حوزه نانو در کشور فعال هستند که در مجموع  146محصول
تولید میکنند .توزیع شرکتهای تولیدی نانو به تفکیک حوزه صنعتی فعالیت ،در شکل  6نشان داده شدهاند.
تجهیزات
10%

1%

آب و محیط زیست
7%

شیمی و مواد

32%
8%

11%

7%
نفت ،انرژی و صنایع وابسته
خودرو و حملو نقل

6%

17%

کشاورزی ،غذا و بستهبندی

عمران و ساختمان

سالمت ،دارو و نانو زیست فناوی

نمودار . 6تفکیک حوزه صنعتی شرکتهای تولیدی فعال در فناوری نانو
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نساجی

از  146محصول مذکور 37 ،محصول تجهیزات آزمایشگاهی و بقیه ،محصوالت متنوع نانویی هستند که تأییدیه «نانو نماد» دریافت کردهاند (شکل
 .)7همچنین بیش از نیمی از این محصوالت ( 76محصول) وارد بازار شدهاند 23 .محصول در حال ورود به بازار هستند و  47محصول (32درصد) نیز
در مرحله نمونه آزمایشگاهی هستند.
160
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تجهیزات مرتبط به نانو
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نمودار .7آمار محصوالت مرتبط با فناوری نانو در سالهای مختلف

 4 23بانک اطالعات شاخصهای علم ،فناوری و نوآوری نانو

1

این بانک با هدف پیمایش مستمر وضعیت کشورهای مختلف در شاخصهای
کالن توســعه علوم و فناوری نانو ،اعالم رتبه جهانی و منطقهای کشــورها و
دسترسی به اسناد کشورها در توسعه فناورینانو طراحی و راهاندازی شده است.
در این بانک سه بخش عمده با عنوان شاخصها ،کشورها و اسناد ملی وجود
دارد .همچنین ،شاخصهای زنجیره علم تا بازار در شش دسته سرمایهگذاری،
سرمایههای انسانی ،علم ،فناوری ،صنعت و بازار اندازهگیری و ارائه میشوند.
صفحهای نیز با عنوان اســناد ملی کشورها در فناوری نانو طراحی شده
که در آن فهرست کشــورهایی که در فناوری نانو دارای سند راهبرد ملی
هســتند به همراه اطالعات مهم آن ســند ،از جمله چشمانداز ،مأموریت،
تاریخ شــروع و پایان سند ،نهاد منتشــرکننده و حتی اولویتهای آنها در

1. www.statnano.com
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فناوری نانو نمایش داده شده است.
شــاخصهای این بانک اطالعاتی در بازههای زمانی یکماهه (مانند شــاخصهای مقاالت) تا ساالنه (مانند جمعیت و  GDPو ارجاعات)
بروزرسانی میشوند .فهرست برخی شاخصهای ارزیابی در هر حوزه و مقادیر آنها برای ایران در جدول 5ارائه شده است.
در بخش شاخصها ،تعریف ،منبع ،واحد و مقادیر شاخصها بهطور گرافیکی نمایش داده میشوند .همچنین امکان رتبهبندی کشورها در
جهان و مناطق جغرافیایی مختلف وجود دارد.
در بخش کشورها ،هر کشور دارای پروفایل مخصوص به خود است که میتوان اطالعات آن کشور را به تفکیک شاخصها مشاهده
کرد .همچنین اسناد سیاستی کشورها در حوزه علم و فناوری نانو در بخش هر کشور قابل دسترسی است.

جدول  . 5شاخصهای کالن علم ،فناوری ،صنعت و بازار نانو و مقادیر آنها
گروه

دسته شاخص

سرمایه انسانی

سرمایه انسانی
دانشگاهی

عنوان شاخص

تعریف

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

واحد

کمیت

نفر

1391: 2651

تعداد دانشجويان
دكتراي پژوهشگر
در فناورينانو

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

نفر

1391: 1373

تعداد دانشجويان
كارشناسي ارشد
پژوهشگر در
فناورينانو

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

نفر
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1391: 6105

گروه

دسته شاخص

واحد

کمیت

عنوان شاخص

تعریف

مرکز

1391: 99

تعداد آزمايشگاههاي عضو شبكه آزمايشگاهي
فناورينانو

آزمایشگاه

1391: 54

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

مرکز

1391: 9

مقاله

2012: 3667

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

مقاله

2012: 4/77

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

ارجاع

2011: 2/02

برابر است با hامین مقاله علوم و فناوری نانوی ایران
در رتبه بندی برحسب ارجاعات که دارای دست کم h
ارجاع باشد.

ندارد

سهم محلی در
مقاالت ISI

درصد مقاالت  ISIفناورينانو از كل مقاالت  ISIیک
كشور

درصد

سهم ایران از
مقاالت فناوری
نانوی دنیا

نسبت مقاالت فناورینانوی کشور به کل مقاالت
فناورینانو در سطح دنیا

درصد

2012: 3/56

اولویت ملی در تولید عبارت است از سهم مقاالت  ISIعلم و فناوری نانو به
سهم کل مقاالت علمی  ISIکشور
علم نانو

درصد

2012: 2/01

تعداد مقاالت علمي
و پژوهشي داخلي

تعداد مقاالتی که در مجالت علمی -پژوهشی داخل
چاپ شده و ارتباط آنها با فناوری نانو توسط هیات
داوران منتخب ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تأیید شده
باشد.

مقاله

تعداد مقاالت
ارائهشده در
كنفرانسهاي
بينالمللي

تعداد مقاالتی که در کنفرانسها وسمینارهای بینالمللی
داخل یا خارج توسط محققان داخل کشور به صورت
سخنرانی یا پوستر ارائه شده و ارتباط آنها با فناوری نانو
توسط هیأت داوران منتخب ستاد ویژه توسعه فناوری
نانو تأیید شده باشد.

مقاله

تعداد دانشگاهها و
تعداد دانشگاهها و پژوهشگاههايي که دست کم  5پروژه
پژوهشگاههای فعال
مرتبط با نانو در دست اجرا دارند.
در فناوری نانو
سرمایه انسانی

تعداد آزمايشگاههای
سرمایه انسانی تعیین مشخصات
دانشگاهی
تعداد مراكز
تحقيقاتي اختصاصی
علوم و فناورينانو
تعداد مقاالت ISI

تعداد مقاالت به
ازای هر صدهزار
نفر جمعیت

مقدار h-Index

ملی

علم

مقاالت

تعداد مقاالت مرتبط با فناورینانو که در پایگاه داده ISI

نمایه شده است.

2011: 22
2012: 16/6

1391: 97

1391:190
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گروه

دسته شاخص

مراکز رشد
فناوری

اختراعات

عنوان شاخص

تعریف

واحد

کمیت

تعداد مراكز رشد
مرتبط با فناورينانو

تعداد مراكز رشدي كه دستکم يك هسته يا شركت
فناورينانو در آنها مستقر است.

مرکز

1391: 32

تعداد هستهها يا
شركتهاي مستقر
در مراكز رشد

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

شرکت

1391: 102

تعداد اختراعات
ثبتشده در خارج
از كشور

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

اختراع

2012: 26

تعداد محصوالت
فناورينانو توليد
داخل

تعداد محصوالت توليدشدة داخلي در فناورينانو كه به
تولید و فروش رسیده و به تأييد واحد تأييد مقياس ستاد
ویژه توسعه فناورينانو رسیده باشد.

محصول

1391: 109

تولید

صنعت

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

1391: 71

بازرگانی

تعداد بنگاههای
بازرگانی فعال در
حوزه نانو

تعداد بنگاههایی که در توزیع دستکم یک محصول نانو
دخالت دارند.

بنگاه

1391: 34

کل شرکتها

تعداد بنگاههاي
اقتصادي فعال در
فناورينانو

تعداد کل بنگاههای اقتصادی فعال در حوزه نانو

بنگاه

1391: 218

 170گزارش عملکرد اجرای سند راهبرد آینده در سال 1391

1391: 113

24

ارزیابی و رتبهبندی ساالنة افراد و نهادهای مؤثر در توسعة علم ،فناوری
و صنعت فناورینانو

یکی از مهترین اهداف سیاســتها و برنامههای تدوینی ســتاد ویژۀ 
توســعۀ فناورینانــو ،تکمیل زنجیرۀ علم تا ثروت در این حوزه اســت؛  
نهادهــای مختلفی در این زنجیره نقش ایفــا میکنند که برنامه ارزیابی
نهادهــا به منظــور هماهنگ کردن ،همسوســازی فعالیتها و ســوق
دادن حرکت نهادها در مســیر اهداف توســعۀ فناورینانو ،ایجاد رقابت
بين نهادهای فعال و شناســایی افراد و نهادهای برتر و موثر در توســعۀ 
این فناوری انجام میشــود .این ارزیابی به صورت ساالنه برای بررسی
دستاوردها و فعالیتهای این نهادها انجام میشود .از جمله این ارزیابیها
میتوان به این موارد اشاره کرد:
رسانهها؛
متخصصان؛
دانشگاهها و مراکز پژوهشي؛
آزمایشگاهها؛
مراکز رشد؛
محصوالت فناوری نانو.
بهمنظور ارزيابي فعالیتها و دســتاوردهای موارد مذکور ،شــاخصهاي ارزيابی تدوين و هر يک با استفاده از معيارهاي ويژهاي ارزيابي میشوند .اين
شــاخصها نشاندهنده ارزشهاي مدنظر ســتاد بوده که شفاف و کمي هستند .سعی شده شاخصها بهگونهاي باشند که نظر شخصی افراد و اختالف
سلیقهها بر نتایج ارزیابی تاثیر نداشته باشد .شاخصهای ارزیابی هر یک از موارد ارزیابیشده ،توسط کارگروهی انتخاب شده است که با آن نهاد تعامل
دارد .در انتخاب شاخصها از خود نهادها و خبرگان ارزیابی نهادها نیز کمک گرفته و نظرخواهی شده است .فرآیند ارزیابی نیز توسط کارگروههای ستاد
انجام شده است .در جدول  1موارد ارزیابیشده ،کارگروههای ارزیابیکننده و شاخصهای اصلی ارزیابی آورده شده است.
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جدول  .6بخشهای ارزیابی ،کارگروههای ارزیابیکننده و شاخصهای اصلی ارزیابی
بخشهای جشنواره

کارگروههای ارزیابیکننده

شاخصهای اصلی ارزیابی

رسانهها

کارگروه ترویج و فرهنگسازی

حجم و کیفیت فعالیتها در فناوری نانو

متخصصان

کارگروه سرمایههای انسانی

فعالیت و دستاوردهای علمی و فناورانه

دانشگاهها و مراکز پژوهشی

کارگروه سرمایههای انسانی

فعالیت و دستاوردهای علمی و فناورانه

آزمایشگاهها

شبکه آزمایشگاهی فناورینانو

حجم و کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی

مراکز رشد

موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار

خدمتدهی به شرکتهای نانویی مستقر

محصوالت فناوری نانو

موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار

شاخصهای فناورانه ،تولید و بازار

همه ســاله با توجه به تغییر وضعیت فناورینانو در کشــور ،شاخصهای ارزیابی بازنگري میشــود تا ارزشهای مورد نظر ستاد به
نهادهای مؤثر اعالم شــود .در این دوره از ارزیابی نیز تغییراتی در شــاخصهای ارزیابی ایجاد شــد؛ از جمله اینکه آییننامه ارزیابی
محصوالت برگزیده فناورینانو تغییر کرد .همچنین با توجه به سیاســتهای ستاد و وضعیت فناورینانوی کشور ،شاخصهای «ایجاد
شــرکتهای دانشبنیان» و «قرارداد پژوهشــی تحقیق و توسعه با صنعت» به شــاخصهای ارزیابی دانشگاهها و موسسات پژوهشی
اضافه شد.

 1 24ارزیابی محصوالت فناورینانو

با توجه به افزایش تعداد و تنــوع محصوالت فناورینانو ،ضروری
به نظر میرسید که شــاخصهای ارزیابی محصوالت تغییر پیدا کند.
در ســالهای گذشته با توجه به محصوالت موجود ،فقط شاخصهای
کلی و اصلی برای ارزیابی انتخاب شده و بیشتر شاخصها به فناوری
تولیــد محصول مرتبط بودند .در ایــن دوره از ارزیابی ،هدف انتخاب
محصولی بود که تولید انبوه و فناوری پیشــرفته داشته باشد؛ همچنین
از برنامه بازاریابی و جایگاه مناســبی در بازار برخوردار باشــد .با این
هدف سه دسته شــاخص «فناوری»« ،تولید» و «بازار» برای ارزیابی
انتخاب شدند.
ایــن ارزیابی در دو دســتۀ «مواد و محصــوالت» و «تجهیزات و
ماشینآالت» فناورینانو انجام شد .وزن امتیازی شاخصهای فناوری،
تولید و بازار برای «مواد و محصوالت» و «تجهیزات و ماشینآالت»
بــه ترتیب «  33 ،30و  » 37و « 20 ،50و  »30در نظر گرفته شــد.
معیارهای این ارزیابی در جدول  2و  3آورده شده است.
الزم به ذکر اســت محصوالتی ارزیابی شــدهاند که کارایی آنها به اثبات رسیده و مجوزهای الزم از جمله تأییدیه نانومقیاس را اخذ
کردهاند .همچنین در این ارزیابی ،داشــتن مجوز معاونت غذا و داروی وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی در مورد محصوالت
دارویی و بهداشــتی ،مجوز وزارت جهاد کشــاورزی برای محصوالت زراعی و دامی و پروانههای وزارت صنعت ،معدن و تجارت و در
مورد محصوالت تولید صنعتی ضروری است.
در ایــن ارزیابی ،ابتدا فهرســتی از محصــوالت دارای تاییدیۀ نانومقیاس تهیه و با ارســال نامهای برای شــرکتهای صاحب این
محصوالت ،از آنها درخواست شد که مدارک مورد نیاز را برای بررسی ارسال کنند.
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جدول  .7شاخصها و معیارهای ارزیابی مواد و محصوالت فناورینانو
شاخصها

فناوری

تولید

بازار

معیارها

توضیحات

نحوه دستیابی به فناوری

خرید و انتقال فناوری ،مهندسی معکوس ،تحقیق و توسعه داخلی

تسلط بر فناوری

تسلط بر زیرفرایندهای تولید محصول ،توانایی تحقیق و توسعه

ثبت اختراع

داخلی و بینالمللی

راهبردی بودن فناوری

فرصتهای خوشآتیه در سند و دارا بودن ارزش راهبردی برای کشور

مقیاس تولید

تولید کارگاهی ،تولید سفارشی ،تولید نیمهصنعتی ،تولید صنعتی

توانایی در تأمین مواد

کیفیت ماده اولیه ،جداول و اطالعات فنی ماده اولیه و امکان جایگزینی آن

برنامه کنترل کیفیت

وجود برنامه کنترل کیفیت ،پیادهسازی سیستم کنترل کیفیت

ایمنی تولید و توزیع

اخذ استانداردهای  13736 ،12325و رعایت شاخصهای ایمنی تولید و توزیع

طرح تجاری

تدوین طرح تجاری

بازارسازی

بازاریابی شامل سایت ،کاتالوگ ،طراحی صنعتی  ،حضور در نمایشگاه و ،...کیفیت خدمات پس از فروش و رضایت
مشتریان (محصول و شرکت)

تأییدیه و مجوزهای تکمیلی

تأئیدیهها و مجوزهای محصول و سیستمی و سازمانی

حجم فروش

حجم فروش در داخل و صادرات طی  3سال اخیر
جدول  .8شاخصها و معیارهای ارزیابی تجهیزات و ماشین آالت فناورینانو

معیار

فناوری

تولید

بازار

شاخص

عنوان

نحوه دستیابی به فناوری

خرید فناوری ،مهندسی معکوس ،تحقیق و توسعه داخلی

پیچیدگی فناوری

سطح پیچیدگی زیرفناوریهای توسعهدادهشده ،پارامترهای تولید ،تعداد زیرفناوریها

میزان وابستگی فناوری

توانایی در مورد تولید قطعات و/یا مواد اولیه کلیدی ،توانایی در ساخت زیرفناوریهای کلیدی

تحقیق و توسعه

توانایی توسعه فناوری از طریق تحقیق و توسعه ،برنامهریزی ارتقا ،رصد فناوریهای نوین

فناوری

راهبردی بودن فناوری ،تنوع در امکانات ( ،)Optionsتنوع در محصول

طراحی تولید

وجود مستندات علمی محصول و طراحی فرآیند تولید ،هزینههای سرمایهگذاری طرح

برنامهریزی تولید

منابع تأمین مواد اولیه و کمکی ،وجود مستندات پیشبینی زمانبندی اجرای طرح ،نحوه بستهبندی و انبارش محصول بر
اساس مراجع معتبر علمی و تجاری

کنترل کیفیت

وجود مستندات استانداردهای کنترل کیفیت و کالیبراسیون قطعات ،اجزا و دستگاهها ،اجرای برنامه کنترل کیفیت
زیرسطحها و دستگاه ،ارائه تأییدیه کالیبراسیون دستگاه بر اساس استاندارد

ارزشافزوده محصول

ارزشافزوده محصول در داخل و صادرات و سهم از بازار داخلی در سه سال اخیر

بازارسازی

طراحیصنعتی،ثبتپتنت،ارائهخدماتپسازفروش،بازاریابی(تبلیغات،گرفتنبازخوردازمشتریان،شرکتدرنمایشگاهها)ورضایتمشتریان

ایمنی محصول

رعایت اصول ایمنی و تهیه دستورالعملهای ایمنی برای تجهیزات و آمادگی برای اخذ نشان CE

تأییدیه و مجوزهای تکمیلی

امتیاز تشویقی

173

برنامه هشتم

سیاستگذاری و ارزیابی

برای هر یک از شــاخصهای جداول 2و ،3داوران مشخص شدند و بر اساس مدارک دریافتی و اطالعات موجود در ستاد و موسسۀ 
خدمات توســعۀ فناوری تا بازار ،امتیازدهی توسط داوران انجام گرفت .همچنین ،برای بررسی وضعیت تولید ،از محل تولید محصوالت
بازدید شــد .همچنین برای بررسی میزان فروش محصول عالوه بر مستندات رســمی که مبین تقاضای محصول توسط متقاضیان از
شرکت تولیدی بودند ،فاکتورهای فروش نیز دریافت شد .در ضمن ،رسیدهای فروش نیز توسط تماس تلفنی با خریداران اعتبارسنجی
شد و از مصرف در رابطه با کیفیت محصول و رضایت از محصول تحقیق بهعمل آمد.
در این ارزیابی سه محصول بهعنوان محصوالت برگزیده انتخاب شدند.در جدول  9این محصوالت آورده شده است.
جدول  .9محصوالت برگزیده در ارزیابی
نام شرکت

رتبه

نام محصول

اول

لوله بیصدای سه الیه فاضالب

دوم

نخ پلیآمید نانوآنتیباکتریال

اول

دستگاه الیهنشانی بخار شیمیایی پالسمای مستقیم

گروه صنعتی وحید

دستۀ ارزیابی

محصوالت

شرکت تولیدی تهران زرنخ

محصوالت

حسگرسازان آسیا

تجهیزات و ماشینآالت

 2 24ارزیابی مراکز پژوهشی و متخصصان

معیارهای این ارزیابی بر اساس زنجیره علم تا ثروت بوده و حلقههای این زنجیره به عنوان شاخصهای امتیازدهی درنظر گرفته شده
که با نزدیک شدن به حلقههای نهایی زنجیره ،وزن اثرگذاری آن بیشتر میشود .این ارزیابی بر اساس دستاوردهای علمی و فناورانه
بهصورت ساالنه و دستاوردمحور است .شاخصهای این ارزیابی در جدول  10آورده شده است.
جدول  .10شاخصهای ارزیابی مراکز پژوهشی و متخصصان
شاخصهای امتیازدهی مراکز پژوهشی
معیار

شاخص

انتشارات و فعاليتهاي علمي

انتشار مقاالت ،انجام پاياننامه ،انتشار کتاب ،مجله ،همکاری علمی با استادان
خارجی ،برگزاری کنگره ،استخدام پژوهشگر پسادکتري ،سخنرانی کليدي
متخصصان مرکز در کنفرانسهاي معتبر ،عضويت متخصصان مرکز در هيأت
تحريه مجالت فناوري نانو و . ...

فعالیتها و دستاوردهای فناورانه

توليد محصول یا توسعه فناوری حاصل از R&D؛ فروش حاصل از محصول ،ثبت
اختراع و دانش فني توسط مرکز ،قراردادهای  R&Dبا صنایع ،تأسیس شرکتهای
دانشبنیان ،تعداد اعضاي هيأت علمي اعزامشده به مأموريت فناوري ،انتشار و ثبت
نهایی پتنت و. ...
شاخصهای امتیازدهی متخصصان

انتشارات و فعاليتهاي علمي

انتشار مقاالت ،انتشار کتاب ،انجام پاياننامه ،سخنرانی کلیدی در کنفرانسهای
معتبر بینالمللی ،عضویت در هیأتتحریریه مجالت معتبر و . ...

فعالیتها و دستاوردهای فناورانه

توسعه محصول یا فناوری ،قرارداد پژوهشی ،ثبت اختراع
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بر اساس این شاخصها سه مرکز پژوهشی و ده متخصص برتر انتخاب شدهاند که در جداول  11و  12آورده شده است:
جدول  .11مراکز پژوهشی برتر
رتبه

نام مرکز

اول

دانشگاه صنعتی شریف

دوم

دانشگاه تهران

دوم

دانشگاه تربیت مدرس
جدول  .12متخصصان برتر ارزیابی

رتبه

نام و نام خانوادگی

مرکز

رشته

دستاورد ويژه

اول

علی مرسلی

دانشگاه تربیت مدرس

شیمی

-

دوم

مسعود صلواتی نیاسری

دانشگاه کاشان

شیمی

انتشار یک پتنت

سوم

علیمراد رشیدی

پژوهشگاه صنعت نفت

مهندسی شیمی

انتشار دو پتنت

چهارم

مرتضی محمودی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

فناوری نانو

انتشار دو پتنت

پنجم

سید شمسالدین مهاجرزاده

دانشگاه تهران

مهندسی برق

انتشار یک پتنت و توسعه و ساخت دستگاه DIRE

ششم

عبدالرضا سیمچی

دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی مواد

انتشار یک پتنت

هفتم

محرم حبیبنژاد کورایم

دانشگاه علم و صنعت ایران

مهندسی مکانیک

-

هفتم

مهراورنگ قائدی

دانشگاه یاسوج

شیمی

-

هفتم

سید خطیباالسالم صدرنژاد

دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی مواد

ثبت نهایی یک پتنت

هفتم

مجید منتظر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهندسی نساجی

-

جوان برتر

محمود علیاف خضرایی

دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی مواد

-

در این جشنواره حدود  1500پایان نامه4 ،هزار مقاله 25 ،پتنت 45 ،کتاب  10 ،شرکت دانشبنیان 15 ،قرارداد پژوهشی و  ...در ارزیابی متخصصان
و مراکز پژوهشی داوری شد.
اگر مجموع امتیازات مراکز پژوهشی در هر دورۀ ارزیابی بهعنوان معیاری برای مقایسه کل دستاوردهای ساالنه مراکز پژوهشی در نظر گرفته شود،
نمودار  1را میتوان برای مقایسه کل دستاوردها از سال های  84تا  90رسم کرد .همانطور که مالحظه میشود ،دستاوردها همهساله روبه افزایش بوده
که این افزایش هم به دلیل افزایش تعداد مراکز و هم افزایش دستاوردهای مراکز است.
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نمودار  .8روند افزایش مجموع امتیازات مراکز فعال بهعنوان شاخصی از روند افزایش دستاوردهای کلی کشور

همانطور که در نمودار  8مالحظه میشود؛ بیشترین تعداد متخصصان با رتبه زیر  100در ارزیابی را به ترتیب دانشگاههای تربیت
مدرس ،دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی اصفهان داشتهاند.
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س

نمودار  . 9تعداد متخصصان با رتبه زیر  100از دانشگاههای مختلف

0

بیشــترین تعداد متخصص بین  100متخصص برتر ارزیابی ،از رشــته شیمی و با تعداد  38نفر است .بنابراین میتوان گفت که متخصصان این رشته
فعالترین متخصصان در حوزۀ فناورینانو میباشند .تعداد متخصصان با رتبه زیر  100از سایر رشتهها نیز در نمودار  10آورده شدهاست.
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نمودار  .10تعداد متخصصان از رشتههای مختلف در بین  100متخصص برتر

 3 24ارزیابی آزمایشگاهها

شبکه آزمایشــگاهی فناوری نانو ،بهصورت ساالنه ،عملکرد آزمایشگاههای عضو این شبکه را ارزیابی میکند .این ارزیابی براساس گزارش عملکرد
ارسالی ازطرف آزمایشگاهها انجام میشود .میزان فعالیت آزمایشگاه ،میزان رضایت مشتریان از آزمایشگاه (میزان مشتریمداری) و میزان همکاریهای
شــبکهای آزمایشگاه معیارهای اصلی ارزیابی هســتند .پس از محاسبه امتیازها ،آزمایشگاهها براساس امتیاز کسبشــده ،رتبهبندی میشوند و شبکه
حمایتهای خود را براساس این رتبهبندی توزیع میکند.
برای پیشبرد سیاســتهای شــبکه ،در هر سال ،امتیاز بعضی از شاخصهای ارزیابی تغییر داده میشــوند تا آزمایشگاهها تشویق شوند به آن مورد
اهمیت بیشتری داده ،به آن سمت هدایت شوند .بدین ترتیب این آییننامه هر سال ویرایش شده و نسخه جدید آن در اختیار آزمایشگاهها قرار میگیرد.
در این دوره از ارزیابی سه آزمایشگاه که در جدول  13آمده ،رتبههای برتر را کسب کردند.
جدول  .13آزمایشگاههای برتر ارزیابی
رتبه

نام مرکز

اول

مرکز پژوهشی متالورژی رازی

دوم

مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران

سوم

مجموعه آزمایشگاههای نانوالکترونیک  ،مهندسی شیمی و مرکزی نانو دانشگاه تهران

 4 24ارزیابی مراکز رشد

ارزیابی مراکز رشد در بین مراکزی انجام شده که با ستاد ویژۀ توسعۀ فناوری نانو در تعامل هستند .این ارزیابی بر اساس دو شاخص کلی «عملکرد»
و «چگونگی تعامل با ستاد» صورت گرفته است .این ارزیابی بر اساس شاخصهایی مانند تعداد واحدهای فناور جذبشده نانویی ،مشارکت مرکز رشد
در خدمات فناوری قابل ارائه توســط موسســۀ خدمات فناوری تا بازار به شرکتها ،میزان حمایت مالی از واحدهای فناور و  ...انجام شده است .در این
دوره از ارزیابی سه مرکز رشد به عنوان مراکز رشد برتر انتخاب شدند که در جدول 14آورده شدهاست.

177

برنامه هشتم

سیاستگذاری و ارزیابی

جدول  .14مراکز رشد برتر ارزیابی
رتبه

نام مرکز

دوم

مرکز رشد فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

مرکز رشد واحدهای فناور صنایع رنگ

اول

مرکز رشد پژوهشگاه پلیمر ایران

سوم

ستاد در سال  1391شاخصهای ارزیابی مراکز رشد را بازنگری و به این مراکز اعالم کرده است .ارزیابی بعدی بر اساس شاخصهای
جدید اســت .این ارزیابی در  7محور کالن با عناوین «توسعه محصول ،توسعه شرکت ،اشتغالزایی ،امکانات واستقرار فیزیکی ،خدمات
پایهای ،سطح تعامل مرکز رشد با مؤسسه و فروش کلی شرکتها» انجام خواهد شد.

 5 24ارزیابی رسانهها

ارزیابی رسانهها به منظور ایجاد رقابت در بین رسانهها و تقدیر از رسانههای فعال در حوزه فناوری نانو انجام میشود .ارزیابی رسانهها در
پنج دستۀ «شبکههای سیما»« ،شبکههای صدا»« ،خبرگزاریها»« ،روزنامهها» و «بخشهای خبری سیما» انجام میشود .شاخصهای
ارزیابی رسانهها در این دوره از ارزیابی به دو گروه «شاخص کمی» و «شاخص کیفی» تقسیم شد .در شاخص کمی ،معیارهای تعداد خبرها
و مدت زمان برنامههای هر رسانه مالک امتیازدهی قرار گرفته است .ارتقای سطح کارکنان ،صحت مطالب و ارجاعدهی و نظم در ارتباط
با ستاد شاخصهای کیفی را تشکیل میدهند .نتایج ارزیابی رسانهها در جدول  15آورده شده است.
جدول :.15رسانههای برتر ارزیابی
دسته ارزیابی

رسانه برتر

رتبه

شبکۀ رادیویی جوان

اول

روزنامۀ جام جم

اول

شبکههای سیما

شبکۀ خبر

خبرگزاریها

خبرگزاری ایسنا

شبکههای صدا
روزنامهها

بخشهای خبری

اول
اول
اول

اخبار علمی فرهنگی

 6 24آماری از افراد و نهادهای ارزیابیشده

تعداد نهادهایی که در سالهای مختلف ارزیابی شده و در این ارزیابی امتیاز کسب کردهاند در جدول  16آورده شده است.
جدول .16آمار افراد و نهادهای ارزیابی شده و امتیاز گرفته

نوع نهاد ارزیابیشده

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

مؤسسات

30

70

86

144

195

240

250

متخصصان
مراکز رشد

513
-

916
3

1426
6

آزمایشگاهها

35

35

35

فناوري یا محصوالت

-

-

-

رسانهها

-
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 7 24هفتمین جشنواره برترینهای فناورینانو

همهساله به منظور معرفی برگزیدگان ارزیابی ساالنه نهادها و افراد
فعال در حوزه فناورینانو ،جشــنواره برترینهای فناورینانو برگزار
میشود .در سال  ،1391هفتمين دوره از این جشنواره برگزار شد .در
این جشنواره فعاليتها و دســتاوردهاي مربوط به هر يک از نهادها
و افراد مؤثردرتوســعۀ فناورینانو در سال  1390ارزیابی و رتبهبندی
شد .مراسم تقدیر از برگزیدگان هفتمین جشنواره ،شامگاه شانزدهم
مهر ماه ســال  1391همزمان با پنجمین جشــنوارۀ فناورينانو و با
حضور دکتر مخبر ،دزفولی دبیرشــورای عالی انقالب فرهنگی ،دکتر
خیامنکوئــی ،معاون فناوری و نوآوری معاون علمی و فناوری رییس
جمهور و حدود  400نفر از دستاندرکاران این فناوری در سالن خلیج
فارس محل دائمي نمايشگاههاي بينالملي تهران برگزار شد.
در این جشــنواره ،پنج رســانه ،ده متخصص ،ســه دانشگاه ،سه
آزمایشــگاه ،سه مرکز رشد و ســه محصول بهعنوان برگزیده معرفی شدند .از برگزیدگان با اهدای تندیس بلورین جشتواره ،لوح سپاس ،جایزه نقدی و
یا پژوهانه تقدیر شد.
در هفتمین جشــنواره برترینهای فناورینانو ،در مجموع یکمیلیارد و یکصد و هشــتاد میلیون ریال وجه نقد به برگزیدگان اهدا شد .همچنین در
مجموع چهار میلیارد و ســیصد میلیون ریال پژوهانه و اعتبارات حمایتی برای متخصصان برتر ،دانشگاههای برتر و محصوالت برگزیده در نظر گرفته
شد .این اعتبار پژوهشی میتواند بهصورت زیر استفاده شود:
متخصصان برتر :استخدام پژوهشگر پسادکتری ،خرید تجهیزات داخلی مرتبط با فناورینانو ،استفاده از خدمات آزمایشگاهی عضو
شبکه آزمایشگاهی فناورینانو؛
دانشگاههای برتر :استخدام پژوهشگر پسادکتری ،خرید تجهیزات داخلی مرتبط با فناورینانو ،تامین هزینههای بهکارگیری استاد
همکار خارجی؛
محصوالت برتر :شــرکت صاحب محصول میتواند از این اعتبار پژوهشــی در این موارد اســتفاده کند :استفاده از خدمات مؤسسه
خدمات فناوري تا بازار ،استفاده از خدمات آزمایشگاههای عضو شبکه آزمایشگاهی فناورینانو ،استخدام متخصص فناورینانو ،پرداخت
اجارهبها براي حضور در مراکز رشد و پارکهاي فناوري.
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ارزیابی و بهبود برنامهها و فعاليتها و اقدام جهت اصالح سیاستها و
برنامههای سند راهبرد آینده

زمینهسازی برای تسلط دستاندرکاران
بر اجــرای برنامههــای ســند و بازتولید
ایدههای اجــرای بهتر هر برنامه ،فرآیندی
است که در ســال  91طی فعالیت ارزیابی
و بهبود برنامهها انجام شــده اســت .البته
بــهروز شــدن سیاســتها و برنامههای
توســعه فناوری مبتنی بر مقتضیات زمانی،
اطالعرســانی از روند اجرای سند دهساله
توســعه فناورینانو ،یادگیری در مســیر
سیاســتگذاری و بهبود مداوم سیاستها
و برنامههای توســعه فناورینانو از اهداف
تغییرناپذیــر این فعالیت و برنامه اســت.
برای دســتیابی به اهداف و رشــد دانش
سیاســتگذاری ،هم به تغییر وضعیت نســبت به آغاز برنامه (دانش تجربهمحور) و هم به تغییر مبتنی بر آینده روندهای سیاســتگذاری
(دانش آیندهمحور) توجه میشود.
تالش برای ایجاد زیرســاختهای ارزیابی در ستاد و تدوین شــاخصهای ارزیابی به ازای هر برنامه ،عمدهترین رویکرد کمی برای
بررسی موقعیت هر برنامه است .در این خصوص شاخصهایی که در انتهای گزارش عملکرد سال  91تحت عنوان شاخصهای عملکرد
برنامه تصویری عمومی از هر برنامه را نمایش میدهد.
با همت کارشناســان ستاد در ســال  ،91برنامهها به صورت تطبیقی با رویکردهای طرحشده در کتاب «بازآفرینی دولت» بررسی و
گزارش یافتههای کمیته
پیشنهادهایی برای اصالح اجرای تعدادی از برنامهها ارائه شده است که همچنان ادامه دارد .این کتاب ترجمه
ِ
تحقیــق دولــت ایاالت متحده در دهه نود میالدی اســت که با دیدی نقادانه ،علت رویگردانی مردم از دولتها را با بررســی رویهها
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و ســنتهای معمول دولتیان ،مشــخص کرده است .این بررســی ،درسهای اجرایی مفیدی برای مدیران و کارشناسان سیستمهای دولتی دارد .ارائه
مثالهای عینی و نزدیک به مشکالت اجرایی کشور ما ،محتوای کتاب را ملموس کرده است.

 1 25تدوین سیر توسعه فناورینانو در ایران

با توجه به رشــد سریع فناورینانو طی ده سال گذشته در ایران و موفقیتهایی که
کشــور ما در عرصه علم و فناورینانو در این سالها کسب کرده است ،مستند کردن
این تجربه اهمیت پیدا میکند .این توســعه که در بسیاری از موارد به عنوان الگویی
برای سایر فناوریها نیز در نظر گرفته شده است ،علتها و عواملی داشته و سیاستها
و برنامههایی نیز در پشــت آن وجود داشته است .مستند کردن این تجربه با استفاده
از اســناد ،اخبار و مصاحبه با افرادی که نقش مؤثری در این حرکت داشــتهاند ،سبب
میشــود که بتوان ضمن فهم دقیقی از چگونگی ایــن رویداد مهم ،از دانش ضمنی
اندوختهشده در این مسیر ،برای حرکت علمی و فناورانه کشور استفاده کرد.
به همین منظور ،ســتاد نانو تدوین سیر توســعه فناورینانو را آغاز کرده است .این
کار به «بنیاد توســعه فردا» ،که تجربه تدوین تاریخ شــفاهی را در کارنامه خود دارد،
برونسپاری شده و ادامه خواهد داشت .در گام نخست ،یکی از فعالیتهای ستاد که از تجربههای موفق در عرصه داخلی و بینالمللی به شمار میرود،
مطالعه شــد .به این منظور ،اســناد ،اخبار واستانداردهای داخلی و خارجی بررسی شد و با شــش نفر از افراد صاحب نقش در فرایند استانداردسازی نیز
مصاحبههایی انجام شد .خروجی این فعالیت ،در چند شکلآماده شده است:
گزارش تاریخ شفاهی فعالیتهای استانداردسازی نانو؛
استند خط سیر زمانی ( )Time Lineرخدادها و فعالیتهای ملی و بینالمللی استانداردسازی نانو در ایران؛
خط سیر زمانی دینامیک رخدادها و فعالیتهای استانداردسازی نانو به همراه اسناد پشتیبان هر رخداد.

 2 25کمک به تدوین گزارش عملکرد اجرایی برنامههای سند راهبر آینده

یکی از مقدمات فراينــد ارزيابي ،برآورد عملکرد برنامه در مقاطع پيشبينيشــده
است .با توجه به اقتضائات برنامههاي عمومي کشور ،بازة زماني يکساله یکی از این
فواصل زمانی مناسب به شمار میآید .هدف از گزارش عملکرد ساالنه ،تصویربرداری
از وضعیت اجرای برنامههاســت که بخشی از فرایند ارزیابی را شامل میشود .کارکرد
گزارش عملکرد ،جمعبندی اقدامات انجامشده در راستای برنامهها در مدت یک سال
ِ
اســت که به نظارت ذینفعان بر برنامهها در طول دورة زمانی یکســاله میانجامد.
تاکنون ،گزارش عملکرد در چهار ســال پیاپی منتشــر شــده و در اختیار مسؤوالن و
کارگزاران کشور و کلیة فعاالن توسعة فناورینانو قرار گرفتهاست .همچنین ،بر اساس
نیاز اطالعاتی ذینفعان ،ساالنه عناصری به گزارش عملکرد اضافه میشود؛ به نحوی
که ستاد بتواند به بخش عمدهای از گزارشهای درخواستی و سفارشی پاسخ دهد.

 3 25گسترش دانش سیاستی با تکیه بر روندهای آتی سیاستگذاری در توسعه نانو

در رویکرد ارزیابی گذشــتهنگر به برنامههای ســتاد ،کمبودها و نقصهای برنامهها شناسایی میشــود .پس از نقد و بررسی وضعیت گذشته ،نیازها
برای تدوین راهحلها و ابزارهایی برای تغییر و اصالح برنامه شناسایی میشوند؛ بدین ترتیب ،با یادگیری از گذشته ،دانش سیاستی مورد نیاز به دست
میآید .از اقدامات مهم در ســال  91که عرصهای ژرف را برای یادگیری در ســتاد ایجاد کرد ،بررســی روندهای آتی سیاستگذاری در توسعة نانو بود.
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مرور برنامههای راهبردی کشــورهای فعال در فناورینانو و بررسی روندهای سیاســتگذاری بینالمللی از اقدامات انجامشده در این
زمینه هستند.

 4 25تشویق از تحقیقات دانشگاهی کشور و بهرهمندی از آنها در جهت نقد و بررسی حوزه
سیاستگذاری توسعه فناورینانو

با گسترش حوزههای علمی و اجتماعی فناورینانو در کشور ،نیاز بیشتری به نقد و بررسی رویکردهای توسعه و سیاستگذاری در این
حوزه احساس میشود .ستاد ویژة توسعة فناورینانو این موقعیت را فرصتی برای افزایش کیفیت سیاستگذاری میداند و از طرحهای
پژوهشی و پایاننامههای دانشجویی برای رفع این نیاز پشتیبانی اطالعاتی میکند .نتایج این دسته از پژوهشها برای کارشناسان ستاد
در حوزههای مرتبط ارائه میشود .در این راستا در سال  6 ،91پایاننامه در حوزههای مختلف علوم انسانی بررسی شدند.

 5 25برگزاری جلسات هماندیشی پیرامون اجرای برنامههای سند راهبرد آینده

در ســال  91بالغ بر  30جلسه هماندیشی در زمینه برنامههای ســند راهبرد آینده برگزار شد .موضوعات جلسات حول محور بهبود
فرآیندهای اجرایی در ســتاد ویژه توســعه فناورینانو ،بررسی روند اجرای برنامههای سند و دستاوردهای آن ،بررسی تطبیقی ابزارهای
اجرایی بدیل در هر برنامه و ایدههای پیشنهادی برای بهبود برنامهها بود.

 6 25بررسی مسیر رشد شرکتهای فناورینانو با هدف نیازسنجی شرکتها به مشاوره و خدمات
توسعه فناوری

شناسایی مراحل ایجاد و رشد شرکتهای فناورینانو ،از مرحله پدید آمدن ایده تا ورود به بازار ،به ایجاد نگاهی واقعبینانه به چالشها
و مشکالتی که فناوران و کارآفرینان با آن روبه رو بودهاند ،کمک میکند .همچنین تحلیل این مسیر ،ما را از توانمندیهایی که توانسته
این چالشها را برطرف سازد آگاه میکند.
به این منظور ،پروژهای از ابتدای سال  91برای موردکاوی شرکتهای فناورینانو در ستاد شروع شد .این مطالعه به دنبال پاسخگویی به
این سؤاالت بود:
 1شرکتهای فناورینانو کشور برای توسعه فناوری و به بازار رساندن محصوالت خود چه مسیری را طی میکنند؟
 2شــرکتهای فناورینانو در مســیر رشد خود با چه چالشها و مشکالتی روبرو هستند؟  نقاط برجسته مدیریتی آنها در این مسیر
چه بوده است؟
 3شــرکتهای فناورینانو کشور در مسیر رشد ،نیازمند دریافت چه مشــاورهها و خدماتی هستند؟ کدامیک از خدمات مورد نیاز را
برای برونسپاری مناسب میدانند؟

اطالعات مورد نیاز در این پروژه با مراجعه به دادهها و اطالعات موجود در مورد شــرکتهای هدف و مصاحبه با مدیران عالی این
شرکتها جمع آوری شد.
در این پروژه ،شــش شــرکت فناورینانو از میان شــرکتهای فعال در این حوزه بررسی شدند .در انتخاب این شرکتها تالش شد
از مراحل مختلف توســعه محصول نمایندهای حضور داشــته باشــد .در نهایت با تحلیل مسیر توســعه و کسب فناوری این شرکتها،
چالشهای آنها در مســیر رشد و رویکردها و راهکارهایی که شرکتها برای حل این چالشها به کار گرفتند ،استخراج و نیاز شرکتها
به مشاوره و خدمات بررسی شد.
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مدیریت دانش تولید شده در فرایند اجرای برنامهها به منظو ارتقای
سیاستگذاری و ارزیابی

دانش هر ســازمان ،اصلیترین دارایی آن ســازمان است و
مدیریت دانش فرایندی اســت که کمک میکند تا اطالعات و
مهارتهایی که حافظه سازمانی محسوب میشوند و معمو ًال به
صورت سازماندهینشده در سطح سازمان وجود دارند ،شناسایی،
انتخاب ،ســازماندهی و منتشر شوند .در ســطح ملی نیز برای
تدوین ،پایش و بهبود برنامههای توسعه فناوری ،سیاستگذاران
ایــن عرضه به اطالعــات معتبر نیاز دارنــد .اطالعات و دانش
کسبشــده در فرایند اجرای برنامههای توســعه فناورینانو در
کشــور ،محمل مناسبی برای تدوین برنامههای کارا و اثربخش
و اجرای مناســب آنها فراهم میآورد .از این رو در سند تکمیلی
ســوم توسعه فناورینانو در کشور ،مدیریت دانش کسبشده در
فرایند اجرای برنامههای توسعه فناورینانو به عنوان فعالیتی در
برنامه سیاستگذاری و ارزیابی پیش بینی شد.
در این فعالیت ،دو سیســتم پایه نرمافــزاری یعنی «پرتال
ملی توسعه فناورینانو» و «سیستم مدیریت گزارشسازیها»
توســعه یافته و راهاندازی شده است .با توسعه این دو سیستم،
مدیریت فرآیندهای کاری ،به اشتراکگذاری ،ارتباطات و حفظ
محرمانگی ارتقا مییابد و زیرساختی برای ارائه خدمات بهتر به
نهادهای مختلف توسعه فناورینانو و مخاطبان آنها ،با هزینه
کمتر و ســرعت باالتر و همچنین ،بســتری برای نظم و دقت بیشتر در مدیریت اطالعات کسبشده در اجرای برنامهها فراهم میآید .امید است دانش
تولیدشده در این فرایند ،تصمیمگیران و سیاستگذاران حوزههای مختلف توسعه این فناوری در کشور را یاری رساند.
در ادامه با توجه به زیرساختهای ایجادشده ،اقدامات انجامگرفته در سال  1391در سه عنوان تشریح میشود:
یکپارچهسازی سیستمهای نرمافزاری و فرآیندهای کاری مرتبط با آنها؛
توسعه فنی و محتوایی پرتال ملی توسعه فناورینانو؛
توسعه فنی و محتوایی سیستم مدیریت گزارشسازیها.
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 126یکپارچه کردن سیستمهای نرمافزاری و فرآیند های کاری مرتبط با آنها

در این سال ،یکپارچهسازی سیستمهای نرمافزاری و فرایندهای کاری مرتبط با آنها به طور جدی پیگیری شد .این یکپارچهسازی
ابعاد گوناگونی داشت و شامل اقدامات متنوعی بود که میتوان آنها در سه عنوان دستهبندی کرد:
ایجاد ساختارها و سرویسهای فنی مورد نیاز در پرتال؛
تبدیل و انتقال اطالعات سیستمهای قدیمی به جدید؛
هماهنگی فرآیندهای اجرایی افراد در سیستمهایی که یکپارچه شدند.
از مزایای یکپارچه شدن سیستمهای نرمافزاری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اعتباردهی بیشتر و دقیقتر اطالعاتی که توسط افراد و گروههای مختلف یکپارچه کردهاند؛
توسعه سریعتر و آسانتر سیستمهای موجود با هزینههای کمتر؛
حذف هزینههای اضافی نگهداری سختافزاری و نرم افزاری.

 226توسعه فنی و محتوایی پرتال ملی توسعه فناورینانو

در این سال ،بیش از  200سرویس در پرتال ملی توسعه فناورینانو ایجاد شد .با ایجاد این سرویسها و ارتقای زیرساختهای فنی
پرتال ،بیش از 90درصد فعالیتهای مجازی ستاد تا پایان سال  91به پرتال منتقل شد .این میزان حدود 50درصد از فعالیتهای ستاد
را به خود اختصاص میدهد .تا پایان این سال ،مدیریت محتوایی  15وبگاه با بیش از  130کاربر و حدود 70هزار مخاطب در این پرتال
راهبری شده است.

 1226انتخاب پرتال ستاد به عنوان زیرساخت اطالعاتی سایر ستادهای فناوری

همچنین در ســال  ،91با بررسیهایی که کارشناسان ســایر ستادهای راهبردی توسعه فناوری در کشور و تیم فنی معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری انجام دادند ،پرتال ملی توسعه فناورینانو به عنوان بستری برای استفاده در تمامی ستادهای فناوری برگزیده
شــد تا انشــاءاهلل با استفاده از آن و با ایجاد همافزایی در بین کارشناسان و مدیران ستادهای مختلف ،به توسعه هرچه پایدارتر فناوری
در کشور دست یابیم.

326توسعه فنی و محتوایی سیستم مدیریت گزارش سازها

یکــی از مهمتریــن نیازهایی که برای کنتــرل و نظارت بهتر بر فرآیندها ،رصــد اطالعات بروز در ابعاد مختف اســت که با تهیه
گزارشهای اطالعاتی و آماری مناســب میتوان بر دقت آن افزود .برای این منظور ،سیستمی که بتواند با کمترین وابستگی تکنیکی،
دســت کارشناســان و مدیران را برای تهیه گزارشهای متنوع باز گذارد ،از اهمیت بسزایی برخوردار است .در این راستا ،پس از ایجاد
بســتری فنی ،در سال گذشــته ،در سیستم مدیریت گزارشســازها بیش از  40پنل گزارشگیری و بیش از  100گزارش جدید توسط
کارگروههای مختلف ایجاد شده است.
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تدوین و به روز رسانی اولویتهای ملی در فناورینانو و تالش در جهت به ثمر
رساندن آنها با تسری اولویتها به تمامی برنامهها و نهادها

هدفمند کردن فعالیتها در توسعة فناوری با وجود محدودیت در منابع و امکانات ،اولویتگذاری را به یکی از ضرورتها در توسعة فناوری در کشور
تبدیل میکند .با وجود اینکه فناوری نانو یکی از اولویتهای ملی کشــور در توسعة فناوری به شمار میرود ،به دلیل تنوع فناوریها و وسعت کاربردها
در این حوزه ،انتخاب موضوعاتی برای تمرکز بیشتر ضروری است.
پرداختن هماهنگ و کامل به فعالیتهای ذکر شده ،فرایند سیاستگذاری و برنامهریزی توسعة فناوری نانو در کشور را ارتقا میدهد.
اولویتهای فناورینانو در دورة زمانی سند بر اساس معیارهای کلی زیر تعیین میشوند:
 1اولویتهای کالن علم و فناوري کشور
 2نیازها و معضالت و مزیتهای کشور
 3فرصتهای خوشآتیه در فناوري نانو
با توجه به مطالعات صورت گرفته در سالهای اخیر و با در نظر گرفتن مالحظات باال 5 ،حوزة کاربردی به عنوان موضوعات کالن اولویتدار در فناوری نانو
تعیین شدند .در جدول  ،17عناوین موضوعات کالن اولویتدار به همراه نمونههایی از زیرشاخهها و نمونههایی از فناوریهای مشترک در هر موضوع آمده است.
جدول  .17عناوین موضوعات کالن اولویتدار به همراه نمونههایی از زیرشاخهها و نمونههایی از فناوریهای مشترک موضوع
موضوعات کالن اولویتدار

انرژی

نمونههایی از زیرشاخهها

افزایش بهرهوری در فرایند استخراج و پاالیش نفت
صرفهجویی انرژی

پیلهای خورشیدی

بهبود كيفيت پیلهای شیمیایی
سالمت

داروهای جدید
کیتهای تشخیصی

محیط زیست و آب

نمکزدایی

تصفیة آب

نمونههایی از فناوريهاي مشترک

نانوفیلتراسیون
نانوكاتالیست
نانوکامپوزیت
پوششدهي نانويي (ضد آب و لک ،رنگ و موارد مشابه)

تصفیة پساب

نانولولههای کربنی
نانواکسید روی

مواد

نانوآلومینا

نانوسیلیس

نانوذرات
نانوبيو

نانوتیتانا
نانوکلی

مقابله با خوردگي

عمران و سازهها

استحكام ساختمان و زيربنا
زیباسازی

نانوسنسور

عایقکاری
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عملکرد اسناد بخشی نانو – بخشها و استانها
سند توسعه فناوری استان فارس

ســتاد فناوري نانو پس از امضا ســند يكساله توسعه فناوري نانو استان فارس توسط استاندار محترم و دبير ستاد ويژه توسعه فناوري
نانو در تاريخ  1391/9/9به طور رســمي كليد خورد .در ســند يكساله توسعه فناوري نانو با تاكيد بر ترويج عمومي نانو در بين مديران،
كارشناســان و كليه پرسنل دســتگاههاي اجرايي و نيز دانشگاهيان و نيز قرار گرفتن استان در تمامي شاخصهاي سنجش در بين سه
استان برتر كشور در اين فناوري ،از مهمترين تكاليف سند يكساله است.
براي انسجام بخشيدن به توسعه فناوري نانو در استان ،ستاد فناوري نانو استان فارس اقدام به تشكيل سه كميته تخصصي آموزش
و ترويج ،پژوهش و صنعت و بازار کرده اســت .رئیس ستاد فناوري نانو اســتان فارس ،استاندار است و دستگاه اجرايي مرتبط بسته به
حوزه كاري در حداقل يك كميته عضو هستند .ستاد فناوري نانو استان فارس برگزاري سمينارهاي عمومي و تخصصي براي مديران،
دانشــگاهيان ،كارشناسان ،آموزش و پرورش و عموم مردم را در دستور كارخود دارد و سمينار آموزشي براي كارشناسان و متخصصين
ســازمانها و دانشگاهيان برگزار میکند .در كميته پژوهش ســتاد فناوری نانو استان ،بر انجام پژوهشهاي مرتبط با مشكالت استان
تاكيد شده است و فناوري نانو از اولويتهاي پژوهشي سال  1392دستگاههاي اجرايي استان خواهد بود.
دانشگاه شيراز رشتههاي نانو مواد و نانو مهندسي شيمي را در مقطع كارشناسي ارشد تأسيس کرده است و درصدد افزودن رشته نانو
مكانيك است .همچنین با کمک ستاد فناوری نانو استان ،متخصصين استان در وبينار تخصصي اردیبهشتماه استانداردسازي فناوري
نانو شرکت کردند.
سند راهبردی توسعه فناوری استان مازندران

ســند راهبردي فناوري نانو در استان مازندران با كارفرمايي استانداري ،اجرای دانشگاه صنعتي بابل و نظارت دانشگاه مالك اشتر به
امضاي طرفين رسيده است .اين سند در  5مرحله تدوين شده كه نتايج آن مورد بهرهبرداري تمام سطوح اجتماعي ،اقتصادي و صنعتي
استان است.
مهمترین دستاوردهای فناوری نانو استان مازندران در سال :1391
 1بررسی ،مطالعه و تدوین اسناد پشتیبان مرتبط با  10اولویت موضوعی متناسب با اقلیم استان :
افزایش ماندگاری مرکبات و سیفیجات در سردخانهها ها با استفاده از فناوری نانو
جلوگیری از پوسیدگی چوب با استفاده از فناوری نانو
رفع معضالت پسماند و زباله ها با استفاده از فناوری نانو
رفع معضالت خاک و پی با استفاده از فناوری نانو
تولید محصوالت جدید برای تصفیه آب با استفاده از فناوری نانو
تولید محصوالت جدید برای تصفیه پساب های ویژه با استفاده از فناوری نانو
تولید محصوالت سلولزی با استفاده از فناوری نانو
تولید محصوالت جدید زیستی با استفاده از فناوری نانو
تولید محصوالت جدید برای عایق کاری با استفاده از فناوری نانو
تولید محصوالت جدید در خوردگی فلزات با استفاده فناوری نانو
 2طراحی و ســاخت ســامانه تصویه شیرابه زباله و پســماندهای ویژه با ظرفیت 20هزار لیتر در روز با استفاده از نانو
فیلترهای مقاوم در برابر حالل
 3حمایت در ایجاد شــرکت تعاونــی دانشبنیان و انجام اقدامات الزم برای راهاندازی خط تولید صنعتی غشــاءهای
نانوفیلتراسیون
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هزينه کرد بودجه
شاخصهای عملکرد
شاخصهای کالن علم و فناوری

تحليلعملکرد

نگاهی به شاخصهای توسعة فناوری نانو

هزينه کرد بودجه
جدول  .1هزینهکرد بودجه در برنامههای سند راهبرد آینده در سال 1391
فعالیت

توزیع بودجه به تفکیک فعالیتها
(میلیون ریال)

 .1آموزش دانشآموزی

13,606

 .2اطالعرسانی

2,957

 .3ترویج صنعتی

1,755

 .4جشنواره و نمایشگاه فناورینانو

11,603

برنامه

ترويج و فرهنگسازی

توزیع بودجه دربرنامهها
(میلیون ریال)

29,921

9,018

 .5شبکه آزمایشگاهی
زيرساختهای علم و فناوری

همکاریهای بین الملل

توسعه سرمایه انسانی

11,020
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری از آزمایشگاههای عضو شبکه

 .6تشویق سرمایهگذاری

10,761

 .7مالكيت فكري

8,185

 .8استاندارد ،ایمنی و مقررات

3,151

 .9حضور در عرصه بین الملل

924

 .10تعامالت بینالمللی مراکز داخلی

1,612

 .11شناسایی فرصتهای بینالمللی

0

 .12حمایت از دستاوردهای علمی

87,662

 .13تحقیقات خوشآتیه

0

 .14بهرهگیری از سرمایههای انسانی

5,508

 .15شبکههای سرامدی

2,939

31,115

2,536

93,170

12,399

توسعه فناوری

 .16توسعه فناوریهای کلیدی
 .17رفع نیازهای ملی با فناورینانو

2,500
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری از طرحهای تولید نیمه صنعتی

15,338

0
7,596

 .18تجاریسازی محصوالت

7,000
تسهیالت معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری برای مراکز رشد

 .19راهبری کارگزاران

1,000
تسهیالت معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری برای کارگزار بازاریابی

تجاريسازي

9,336
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16,932

برنامه

توزیع بودجه به تفکیک فعالیتها
(میلیون ریال)

فعالیت

توزیع بودجه دربرنامهها
(میلیون ریال)

30,794
500
تسهیالت معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری برای صنعت

 .20ورود صنعت به نانو
صنعت و بازار

19,139

سیاستگذاری و ارزیابی

جمع کل بودجه توسعه
فناوری نانو

 .21ساخت تجهیزات و ماشین آالت

6,500
تسهیالت معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری از تجاریسازی تجهیزات

 .22توسعه بازار

1,939

 .23ارزیابی راهبردی

1,090

 .24ارزیابی نهادها

2,694

 .25ارزیابی برنامهها

1,464

 .26مدیریت دانش

4,787

 .27اولویتگذاری

0

بودجه ستاد

250,920

حمایتها و تسهیالت معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری

28,520

ترویج

همکاریهای بینالملل
توسعه سرمایه انسانی
تجاریسازی

صنعت و بازار

سیاستگذاری و ارزیابی

%9
%12
%1

10,035

279,440

%4

%12

زیرساخت

فناوریهای راهبردی

51,872

%2

%21

%19

%12
%14

%3

%7

%6
%35

%6

%37

سال 1391
سال 1390

نمودار .1توزیع بودجه در برنامههای سند راهبردآینده در دو سال اول سند تکمیلی سوم
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%40

صنعتيسازي و توسعه بازار

%2/9
%0/3

توليد و توسعه فناوري

%35
%30

توليد و انتشار علم

%25

%33/9

%20

%16/5

%1/5
%1/1
%1/4

سياستگذاري و
ارزيابي

%15

%6/7

%3/6

تجاريسازي

فناوریهای
راهبردی

%4/2

صنعت
و بازار

%6/1

%4/3

%1/4
%5/0

%5/1

زيرساخت

ترويج

%0/3
%0/3
%0/3

%2/5

همکاريهاي
توسعه
بينالملل
سرمايه انساني

%2/5

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

تولید و انتشار علم

تولید و توسعه فناوری

صنعتیسازی و توسعه بازار

%46

%38

%47

%42

%15

%12

سال 1391
سال 1390

نمودار .3مقایسه توزیع بودجه در دو سال اول سند تکمیلی سوم در حوزههای توسعه
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%10
%5
%0

شاخصهای عملکرد
شاخصهای عملکردی نمایانگر اقدامات صورت گرفته در مسیر توسعهی فناورینانو در کشور است .میزان فعالیت انجام شده در سال  1391در این
شاخصها در جدول زیر تشریح شدهاست.
جدول .2شاخصهای عملکرد برنامههای سند راهبرد آینده و میزان تحقق آنها در سال 1391

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 91

سمینار عمومی دانشآموزی

سمینار

202

کارگاه تخصصی دانشآموزی

کارگاه

75

سمینارهای آموزشی دبیران

سمینار

33

دانشآموزان آموزشدیده

نفر

27،000

تعداد نمایشگاههای دانشآموزی استانی

نمایشگاه

3

تعداد بازدیدکنندگان نمایشگاههای دانشآموزی استانی

نفر

9000

تعداد شمارههای مجله زنگ نانو (دانشآموزی)

شماره

9

شمارگان مجله زنگ نانو (دانشآموزی)

شمارگان

6000

تعداد شرکتکنندگان در المپیاد فناوری نانو

نفر المپیاد

16,081

تعداد استانهای میزبان در المپیاد فناوری نانو

استان

26

تعداد آزمایشگاههای دانشآموزی

تعداد

7

تعداد سمینار دانشجویی عمومی

سمینار

87

تعداد سمینار دانشجویی تخصصی

کارگاه

16

تعداد دانشجویان آموزشدیده

نفر

10,000

تعداد آزمون توانمندی تدریس

دوره

1

تعداد داوطلبان در آزمون توانمندی تدریس

نفر

61

تعداد کل نهادهای ترویجی ثبت شده

نهاد

445

تعداد نهادهای ترویجی فعال

نهاد

150

تعداد داوطلبان مسابقه ملی فناورینانو

نفر

3750

تعداد مطالب آموزشی سایت آموزش نانو

مطلب آموزشی

205

میزان بازدید از سایت آموزش نانو

بازدید

545,000

تعداد نرمافزارهای میلیاردیم منتشرشده

نرم افزار

7

شمارگان نرم افزارهای میلیاردیم منتشرشده

شمارگان

1000

تعداد نسخههای حمایت از خرید کتب

نسخه کتاب

12,711
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نگاهی به شاخصهای توسعة فناوری نانو

ترویـج و آموزش عمومـی

شماره
برنامه
فعالیت

عنوان فعالیت

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

کمی تحقق یافته
اهداف ّ

واحد

مقدار تحقق یافته
در سال 91

تعداد شماره ماهنامه نانو

شماره

12

شمارگان ماهنامه فناوری نانو

شمارگان

6500

برنامههای علمی-ترویجی سیما

دقیقه

5050

برنامههای علمی-ترویجی صدا

دقیقه

2140

تعداد اخبار منتشرشده در سایت ستاد نانو

خبر

1421

تعداد مقاالت منتشرشده در سایت ستاد

مقاله

111

تعداد ارائههای سایت ستاد

ارائه

114

تعداد اخبار و رویدادهای سایت انگلیسی ستاد

خبر و رویداد

285

نشریه پیامنما

نشریه

51

تعداد نشریات تخصصی حمایتشده

نشریه

33

تعداد مطالب ترویجی منتشرشده در نشریات تخصصی
صنایع

مطلب

986

تهیه مستند تصویری از شرکتهای تولیدی

تعداد شرکت

3

نرمافزارکاربردهای فناورینانو در صنایع

حوزه صنعتی

8

شمارگان نرمافزارهای کاربردهای فناوری نانو در صنعت

شمارگان

1000

تعداد بازدیدکنندههای جشنواره فناوری نانو

(روز-نفر)

()5-20,000

تعداد نهادهای شرکت کننده در جشنواره فناوري نانو

نهاد

162

تعداد بازدیدکنندگان خارجی

نفر

300

تعداد کشورهای مشارکتکننده

کشور

3

نمایشگاه

9

کشور

11

تعداد هیئت داخلی و خارجی بازدیدکننده از نمایشگاه
اختصاصی ستاد

هیئت

75

تعداد حمایت از حضور شرکتها در نمایشگاههای
تخصصی و اختصاصی فناورینانوی خارج از کشور

شرکت

15

برگزاری جشنواره فناوری
نانو و کمک به حضور
تعداد نمایشگاه تخصصی داخلی مشارکتشده
شرکتها در نمایشگاههای
اختصاصی و تخصصی نانو تعداد نمایندگان خارجی حاضر در هشتمين نشست مجمع
آسيايي فناورینانو
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زیرساختهای علم و فناوری

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
فناوری نانو

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 91

تعداد آزمایشگاه های عضو شبکه تا پایان سال91

آزمایشگاه

57

میزان حمایت شبکه از تعمیر و نگهداری تجهیزات نانو

میلیون ریال

4470

تعداد آزمایشگاه بهرهمند از حمایت تعمیر تجهیزات

آزمایشگاه

24

تعداد آزمایشگاههای عضو شبکه که در سال  91موفق به
اخذ استاندارد  ISO/IEC17025شدهاند

آزمایشگاه

1

تعداد تفاهمنامه همکاری دوجانبه بین مراکز آزمایشگاهی

تفاهمنامه

41

تعداد تجهیزات آزمایشگاهی داخلی خریداری شده توسط
آزمایشگاهها با یارانه شبکه

(دستگاه-
میلیون ریال)

()1110 - 3

تعداد آزمایشگاه دارای اطالعات در سایت شبکه

آزمایشگاه

112

تعداد تجهیزات آزمایشگاهی ثبتشده در سایت شبکه

دستگاه

1262

تعداد طرحهای تجاریسازی با مشارکت نهادهای
سرمایهگذار

طرح

24

تعداد حمایت از اختراعات ثبتشده

اختراع

24

تعداد حمایت از اختراعات گرنتشده

اختراع

14

تعداد استاندارد بینالمللی پیشنهادشده از طرف جمهوری
اسالمی ایران

سند

2

سند

2

تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو مصوب در سال 91

سند

4

ایجاد رویههای مشخص و منظم برای ارائۀ مجوز در
نهادهای مرتبط

رویه

1

تعداد کمیتههای مشترک با دستگاهها برای اعطاء مجوز
به محصوالت نانو

کمیته

3

تعداد پیشنهادهای بینالمللی مصوب در کمیتۀ
ISO/TC229
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نگاهی به شاخصهای توسعة فناوری نانو

سرمایههای انسانی

همکاریهای بینالملل

شماره
برنامه
فعالیت

عنوان فعالیت

کمی تحقق یافته
اهداف ّ

9

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

تعداد حضور شرکتهای فناوری نانو در نمایشگاههای
سایر کشورها

10

واحد

نمایشگاه

مقدار تحقق یافته
در سال 91

19

برقراری ارتباطات بینالمللی
بین مراکز علمی ،فناوری و
صنعتی داخل و خارج کشور
در حوزه فناوری نانو

تعداد همایشهای مشترک فناورینانو با سایر کشورها

همایش

2

11

شناسایی فرصتهای علمی،
فناوری و اقتصادی در
عرصه بینالملل

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

سازمان

5

تعداد پروپوزال و پایاننامه ارشد حمایتشده

پایاننامه

3729

تعداد مقاالت  ISIتشویقشده

مقاله

2730

تعداد پروپوزال و پایاننامه دکتری حمایتشده

پایاننامه

806

تعداد مقاالت ارائهشده در کنفرانسهای بینالمللی

مقاله

340

تعداد مقاالت علمی و پژوهشی داخلی

مقاله

270

12

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

تعداد پایاننامه برای رفع نیاز شرکتهای فناوری نانو

پایاننامه

42

تعداد عنوان کتاب حمایتشده

کتاب

43

تعداد پایاننامههای مبتنی بر نیاز

پایاننامه

30

تعداد کارگاه آموزشی مجازی برگزارشده (وبینار)

وبینار

21

تعداد مجالت تخصصی حمایتشده

مجله

6

تعداد مأموریتهای فناوری اعضای هیات علمی
حمایتشده

مأموریت

2

تعداد همايشهاي دانشجويي برگزارشده برای ارائه
دستاوردهای پایاننامهها

همایش

1
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شماره
برنامه
فعالیت

13

شناسایی و معرفی محققان
و تحقیقات خوشآتیه

تعداد حمایت از تحقیقات خوشآتیه

پایاننامه

2

تعداد نهادهای مورد حمایت ستاد برای استخدام
متخصصان فناوری نانو

نهاد

30

14

بهرهگیری از سرمایههای
انسانی فناورینانو و
آموزش مهارتهای شغلی و
کارآفرینی

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

نفر

75

15

ایجاد و توسعه شبکههای
سرامدی متخصصان
فناورینانو در حوزههای
اولویتدار

16

تعیین و راهبری تحقیقات
متمرکز برای توسعه
فناوریهای کلیدی

توسعه فناوری

سرمایههای انسانی

عنوان فعالیت

کمی تحقق یافته
اهداف ّ

واحد

مقدار تحقق یافته
در سال 91

تعداد استخدامشدگان از طریق پایگاه اطالعرسانی
اشتغال و مشاوره منابع انسانی

نفر

42

تعداد دانشجویان جدیدالورود شرکتکننده در دوره
توانمندسازی ستاد

نفر

135

تعداد شبکه سرآمدی فعال

پروژه

1

تعداد محقق پسادکتری جذبشده

نفر

1

تعداد پروژههاي متمركز اجراشده در شبكه

پروژه

2

میزان تبدیل پروژههای تحقیق و توسعهای به پروژههای
نیمهصنعتی و صنعتی

پروژه

2

تعداد پروژههای تحقیق و توسعه برای دستیابی به
فناوریهای کلیدی

پروژه

5

تعداد فناوریهای توسعه داده شده

فناوری

2

میزان تبدیل فناوری به پروژه کاربردی یا بومیسازی

فناوری

2

تعداد مراکز تحقیقاتی همکار در پروژههای توسعه فناوری مرکز تحقیقاتی

2
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18

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

19

طراحی ،ایجاد و ارتقای
خدمات توسعه فناوری

20

ورود صنایع موجود کشور به
حوزه نانو

21

توسعه توانمندی ساخت و
تجاری سازی تجهیزات و
ماشینآالت آزمایشگاهی
فناورینانو در داخل کشور

22

ایجاد و توسعه بازار
محصوالت فناوری نانو

صنعت و بازار

تجاريسازي

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 91

تعداد شرکت و فناوری پذیرششده در مؤسسه خدمات
فناوری برای دریافت خدمات فناوری

شرکت

102

تعداد محصول پذیرششده و دارای صورت وضعیت در
مؤسسه برای دریافت خدمات فناوری

محصول

89

تعداد بازدید از شرکتها و مراکز رشد برای بررسی
مشکالت شرکتهای دانشبنیان

بازدید

41

تعداد مراکز رشد فعال در فناورینانو

مرکز رشد

24

تعداد حمايت از واحدهای ف ّناور نانو مستقر در مراکز رشد

واحد ف ّناور

28

تعداد صدور تأییدیة مقیاس نانو به محصوالت در سال

محصول

47

تعداد ارجاع درخواستهای ارائه خدمات به شرکتها و
فناوران

خدمت

358

تعداد قرارداد منعقدشده با کارگزاران

قرارداد

104

تعداد آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی تدوینشده

آیین نامه

5

ایجاد و جذب کارگزاران ارائهکننده خدمات

کارگزار

15

تعداد کارگزاری ارائه خدمات در ایستگاههای مؤسسه
خدمات فناوری تا بازار

کارگزار

44

تعداد تقاضای فناوری برای بکارگیری فناوری نانو

فناوری

508

تعداد طرح ارائهشده برای ورود حوزههای صنعتی به نانو

حوزه صنعتی

6

تعداد طرحهای صنعتی در حال اجرا

طرح

19

پیشنهاد موضوع پایاننامه برای پایاننامههای تحصیالت
تکمیلی دانشگاهها

موضوع

167

تعداد گزارش رصد فناوری در روندهای علمی ،صنعتی و
بازار محصوالت نانو

گزارش صنعتی

6

تعداد دستگاههاي در حال ساخت حمایتشده

دستگاه

8

میزان تسهیالت به سازندگان تجهیزات فناوری نانو

میلیون ریال

20,000

تعداد تجهیزات حمایتشده برای اخذ گواهینامههای
بینالمللی مدیریت کیفیت

دستگاه

10

تعداد کمک به خرید تجهیزات ساخت داخل

دستگاه

3

تعداد همکاری با شرکت بازاریابی محصوالت

شرکت

8

شماره
برنامه
فعالیت

عنوان فعالیت

24

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

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

23

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

کمی تحقق یافته
اهداف ّ

واحد

مقدار تحقق یافته
در سال 91

تعداد شاخصهای تولید علم وسرمایه انسانی برای
ارزیابی راهبردی کشور

شاخص

17

تعداد شاخصهای توسعه فناوری برای ارزیابی راهبردی
کشور

شاخص

3

تعداد شاخصهای صنعتی برای ارزیابی راهبردی کشور

شاخص

5

تعداد متخصصان فناوری نانو ارزیابیشده

متخصصان

5900

تعداد نهادهای آموزشی و پژوهشی ارزیابیشده

مرکز

250

تعداد مراکز رشد ارزیابیشده

مرکز رشد

22

تعداد آزمایشگاههای ارزیابیشده

آزمایشگاه

41

تعداد فناوری ارزیابیشده

فناوری

20

تعداد رسانههای ارزیابیشده

رسانه

28

میزان پژوهانه تحقیقاتی اهدایی به برترینها

میلیون ریال

1700

تعداد پروژه مستندسازی برای برنامههای سند

پروژه

2

تعداد هماندیشی بررسی اجرای برنامههای سند راهبرد
آینده

جلسه

30

تعداد پایاننامههای تعریف و انجامشده در حوزه علوم
انسانی و اجتماعی

پایاننامه

6

تعداد سند بررسیشده کشورهای فعال در توسعه فناوری
نانو

کشور

14

تعداد خدمت پیادهسازی و بهرهبرداری شده در پرتال
ستاد

خدمت

300

تعداد پنل گزارش در سیستم مدیریت گزارشسازها

پنل گزارش

80
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نگاهی به شاخصهای توسعة فناوری نانو

شاخصهای کالن علم و فناوری
شاخصهای علم و فناوری به ارزیابی رشد فناورینانو در کشور در چهار حوزة سرمایههای انسانی ،تولید علم ،تولید فناوری و صنعت
میپردازد .این بخش از شاخصها در پی آن است که میزان اثرگذاری شاخصهای فرایندی عملکرد را به تصویر کشد .بايد به اين نکته
توجه داشــت که اکثر شاخصها نمایانگر اثرات میانمدت و بلندمدت اجرای برنامههای سند راهبرد آینده در سالهای گذشته هستند.
سعي شده است که مقادير شاخصها بر مبناي دادههاي بينالمللي تعيين شود و جایگاه بینالمللی کشور مشخص گردد .در جدول زیر،
مقادير شاخصهای سال  91با سال گذشتة آن مقایسه شده است.
جدول .3مقایسه شاخصهای کالن علم ،فناوری ،صنعت و بازار نانو و مقادیر آنها
گروه

دسته
شاخص

سرمایه
انسانی

سرمایه
انسانی
دانشگاهی

علم

مقاالت

عنوان شاخص

تعریف

واحد

کمیت

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

نفر

1390: 2260
1391: 2651

تعداد دانشجويان دكتراي
پژوهشگر در فناورينانو

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

نفر

1390: 1097
1391: 1373

تعداد دانشجويان كارشناسيارشد
پژوهشگر در فناورينانو

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

نفر

1390: 4091
1391: 6105

تعداد دانشگاهها و پژوهشگاههای
فعال در فناوری نانو

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

مرکز

1390: 84
1391: 99

تعداد آزمايشگاههای تعیین
مشخصات

تعداد آزمايشگاههاي عضو شبكه آزمايشگاهي فناورينانو

آزمایشگاه

1390: 49
1391: 54

تعداد مراكز تحقيقاتي اختصاصی
علوم و فناورينانو

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

مرکز

1390: 9
1391: 9

مقاله

2011: 3013
2012: 3622

تعداد مقاالت به ازای هر صدهزار
نفر جمعیت

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

مقاله

2011: 3/73
2012: 4/77

میانگین ارجاع به هر مقاله
فناورينانو

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

ارجاع

2010: 4/622
2011: 2/02

مقدار  h-Indexملی

برابر است با hامین مقاله علوم و فناوری نانوی ایران در رتبه
بندی برحسب ارجاعات که دارای دست کم  hارجاع باشد.

ندارد

2010: 31
2011: 22

سهم محلی در مقاالت ISI

درصد مقاالت  ISIفناورينانو از كل مقاالت  ISIیک كشور

درصد

2011: 14/2
2012: 16/6

تعداد مقاالت ISI
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تعداد مقاالت مرتبط با فناورینانو که در پایگاه داده ISI

نمایه شده است.

گروه

دسته
شاخص

علم

مقاالت

فناوری

عنوان شاخص

تعریف

واحد

کمیت

سهم ایران از مقاالت فناوری
نانوی دنیا

نسبت مقاالت فناورینانوی کشور به کل مقاالت
فناورینانو در سطح دنیا

درصد

2011: 3/17
2012: 3/56

اولویت ملی در تولید علم نانو

عبارت است از سهم مقاالت  ISIعلم و فناوری نانو به
سهم کل مقاالت علمی  ISIکشور

درصد

2011: 1/81
2012: 2/01

تعداد مقاالت علمي و پژوهشي
داخلي

تعداد مقاالتی که در مجالت علمی -پژوهشی داخل
چاپ شده و ارتباط آنها با فناوری نانو توسط هیات داوران
منتخب ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تأیید شده باشد.

مقاله

تعداد مقاالت ارائهشده در
كنفرانسهاي بينالمللي

تعداد مقاالتی که در کنفرانسها وسمینارهای بینالمللی داخل
یا خارج توسط محققان داخل کشور به صورت سخنرانی
یا پوستر ارائه شده و ارتباط آنها با فناوری نانو توسط هیأت
داوران منتخب ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تأیید شده باشد.

مقاله

1390: 154
1391:190

تعداد مراكز رشد مرتبط با
فناورينانو

تعداد مراكز رشدي كه دستکم يك هسته يا شركت
فناورينانو در آنها مستقر است.

مرکز

1390: 21
1391: 32

تعداد هستهها يا شركتهاي
مستقر در مراكز رشد

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

شرکت

1390: 87
1391: 102

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

اختراع

2011: 26
2012: 26

تعداد محصوالت فناورينانو
توليد داخل

تعداد محصوالت توليدشدة داخلي در فناورينانو كه به
تولید و فروش رسیده و به تأييد واحد تأييد مقياس ستاد
ویژه توسعه فناورينانو رسیده باشد.

محصول

1390: 72
1391: 109

تعداد بنگاههای تولیدکننده
محصوالت نانو

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

بنگاه

1390: 87
1391: 113

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

1390: 62
1391: 71

بازرگانی

تعداد بنگاههای بازرگانی فعال در
حوزه نانو

تعداد بنگاههایی که در توزیع دستکم یک محصول نانو
دخالت دارند.

بنگاه

1390: 25
1391: 34

تعداد کل بنگاههای اقتصادی فعال در حوزه نانو

بنگاه

1390: 117
13901: 218

مراکز
رشد

تعداد اختراعات ثبتشده در خارج
اختراعات
از كشور

تولید

صنعت

تعداد بنگاههاي اقتصادي فعال در
کل
فناورينانو
شرکتها

1390: 69
1391: 97
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پيوست 1

نهادهای پشتیبان توسعه فناورینانو

باشگاه دانشآموزی نانو
شبکة آزمایشگاهی فناورینانو
شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعة فناورینانو
مؤسسه سامان سرمایه نانو
کمیتة استانداردهای فناورینانو
کمیتة داوری دستاوردهای علمی نانو
مؤسسة خدمات توسعة فناوری تا بازار
شرکتهای فناوری ارتباطات و اطالعات

پيوست 1

باشگاه دانش آموزی نانو

از ســال  1381و همزمان با آغاز حرکت جمهوری اســامی ایران
برای توســعة فناورینانو ،توجه ویژهای به آموزش مبانی این فناوری
به دانشآموزان شده اســت و در این راستا برنامههای آموزشی متعددی
برای این دسته از مخاطبان فناورینانو به اجرا درآمده است.
در سال  83یک وبگاه با عنوان باشگاه نانو و با هدف معرفی فناورینانو
به زبان ســاده راهاندازی شد .این سایت با انتشار مقاالت و گزارشها نانو
به زبان ســاده و راهاندازی تاالرهای گفتگوی فعال ،زمینهســاز افزایش
مخاطبان دانشآموزی و درخواســتهای فراوان برای اجرای برنامههای
آموزشی در مدارس شد.

شبکهی آزمایشگاهی فناورینانو

شــبکه  آزمايشــگاهي فناورينانو در
ابتداي سال  1383با هدف ايجاد بستري
مناسب براي ارائه خدمات آزمايشگاهي به
محققان دانشــگاهي و صنعتي و استفاده 
بهتر از ظرفيتهاي آزمايشــگاهي کشور
تشکيل شــد .اين شبکه بيش از  45عضو
از  12استان کشور دارد که تجهيزات آناليز
و اندازهگيري در مقياس نانو را در اختيار داشته ،مطابق دستورالعملهای
شبکه به محققان فناورينانو خدمات میدهند.
اهداف شبكه

امكان دسترســي آســان كليه متخصصان و پژوهشگران كشور به
توانمنديهاي آزمايشگاهي؛
توسعه همگام زيرساخت آزمايشگاهي به موازات توسعهی فناورينانو
در كشور؛
فراهم شدن خدمات آزمايشگاهي براي متقاضيان در تمام حلقههاي
زنجيره پژوهش تا توليد؛
توجه ويژه به توسعه ساخت تجهيزات آزمايشگاهي در كشور؛
پرهيز از سرمايهگذاريهاي موازي و غير بهرهور؛
اولويت دادن به استفاده بهينه ،تكميل و ارتقاي ظرفيتهاي موجود،
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در سال  85توســعه فعالیتهای باشگاه نانو در دستور کار قرار گرفت
و ماهیت باشــگاه از یــک وبگاه به یک نهاد متولی توســعه آموزش
فناورینانو به دانش آموزان تغییر یافت .کارگروه ترویج و آموزش عمومی
ستاد توسعة فناورینانو ،مأموریت پیشبرد برنامههای باشگاه را به شرکت
پژوهشــگران نانوفناوری محول نموده ،برای انجــام این ماموریتها ،از
قابلیتهای شرکتهای آموزشی فعال در زمینه فناورینانو بهره میگیرد.
افزایش سواد علمی دانش آموزان ،زمینهسازی برای تحقیق و پژوهش
دانشآموزان ،فراهمســازی امکان تجربه کا ِر گروهی و ترســیم ماهیت
بینرشتهای فناورینانو ،ازجمله ماموریتهای اصلی باشگاه در دور جدید
است.
رئوس فعالیتهای باشگاه در این مسیر عبارت است از:
توسعه منابع آموزش علوم و فناورینانو برای دانشآموزان؛
برگزاری نمایشگاههای استانی آموزش علوم و فناورینانو؛
برگزاری و حمایت از سمینارهای آموزشی؛
برگزاری المپیاد دانش آموزی نانو؛
شناسایی و هدایت استعدادهای برتر دانشآموزی؛
پوشش مجازی کلیه فعالیتهای باشگاه از طریق وبگاه.

نسبت به خريد تجهيزات جديد؛
توسعه همكاريهاي بينالمللي در زمينه زيرساختهاي آزمايشگاهي.
عضويت در شبكه

آزمايشگاههاي متقاضي عضويت در شبكه بايد تقاضاي خود را کتب ًا به
همراه فرمهاي مربوط به اطالعات تجهيزات و توانمنديهاي آزمايشگاه
(كه در پايگاه اينترنتي شبكه موجود است) به شبكه ارسال نمايد .پس از
بررسي اوليه فرمها در شبكه ،چنانچه كه عضويت آزمايشگاه امكانپذير
باشــد ،در يك دوره ششماهه عضو آزمايشــي و پس از پايان دوره ،در
صورت كسب امتياز  60از  100در ارزيابي ،عضو قطعي شبكه خواهد شد.
حمايتهاي شبكه

شبكه ساالنه از آزمايشگاههاي عضو خود در موارد زير حمايت ميكند:
 1برگزاري و شركت در دورههاي آموزشي و آموزش نيروي انساني؛
 2نگهداري ،تعميرات ،كاليبراسيون و ارتقاي تجهيزات آزمايشگاهي؛
 3استقرار و اخذ گواهينامه بينالمللي استاندارد ISO/IEC17025؛
 4خريد تجهيزات آزمايشگاهي داخلي و خارجي.
ميــزان حمايــت مربوط به هــر آزمايشــگاه طبق امتيــاز و رتبهای
تعیین میشــود که آزمايشگاه در ارزيابيهاي ســاالنه شبكه از عملكرد
ازمايشگاههاي عضو ،کسب میکند.

ساخت تجهيزات آزمايشگاهي

حمايت از ســاخت تجهيزات آزمايشگاهي مرتبط با فناورينانو ،يكي از
رســالتهاي شبكه آزمايشگاهي است و از ســال  ،1385چندين پروژهی
ساخت تجهيزات آزمايشگاهي فناورينانو را مورد حمايت خود قرار دادهاست
كه از آن ميان ،دســتگاه ميكروسكوپ تونلزنی روبشي ) (STMبه مرحله 
توليد تجاري رسيدهاست ،همچنين ساخت نمونه اوليه دستگاههاي HPLC
و دستگاههای مختلف الیهنشانی به پايان رسيده و در مرحله تجاريسازي
است .روش شبكه براي حمايت از سازندگان ،خريد تضميني دستگاههاست.
شــبكه از تمامي شركتها و متخصصان عالقهمند به ساخت تجهيزات
فناورينانو دعوت ميكند تا طرحهاي خود را براي بررسي به شبكه ارسال
نمايند.
مشاوره

شــبكه آزمايشگاهي فناورينانو با جمعآوري اطالعات گوناگون ،آنها را
از طريق روشهاي مختلف در اختيار اســتادان ،دانشجويان ،پژوهشگران
و مراكز پژوهشــي و صنعتي قــرار ميدهد .عالوه بر انتشــار اطالعاتي
همچون مشــخصات آزمايشگاههاي مختلف كشــور و تجهيزات مختلف

آنهــا (بدون محدوديت كاربــرد در فناورينانو) بهصورت دســتهبندي در
پايگاه اينترنتي شبكه ،خدمات مشاورهاي را نيز از طريق پست الكترونيكي
 ،info@nanolab. irارائــه ميدهــد .ارائه مشــاوره در زمينه ســاخت و
تجهيز آزمايشــگاه ،تعميرات ،نگهداري ،كاليبراسيون و ارتقاي تجهيزات
آزمايشــگاهي ،خريد تجهيزات جديد داخلي و خارجي و غيره نيز از طريق
پست الكترونيكي انجام ميشود.
كارگروههاي تخصصي دستگاهي

بهمنظور استفاده هرچه بيشتر از توان علمي-آزمايشگاهي موجود و افزایش
جريان دانش در شبكه ،برنامه ایجاد کارگروههاي تخصصي دستگاهي تهیه
گردید .هر کارگروه ،از كارشناســان يك دستگاه آزمايشگاهي خاص (مثال
 )TEMتشكيل ميشود كه با هدايت يك مدير علمي (از بین متخصصان
مرتبــط با آن دســتگاه از مراکز عضو) و يك نفر بهعنــوان دبير گروه (از
بین کارشناسان آن دستگاه) ،طبق دستورالعمل تشكيل و فعاليت گروههاي
تخصصي دســتگاهي ،فعاليت ميكند .تاکنــون کارگروههای تخصصی
دســتگاههای  TEM, SPM, SEM, X-Rayو دســتگاه کروماتوگرافی
تشکیل گردیدهاست.
این شرکت دارای شــخصیت حقوقی غیر دولتی با استقالل مالی است.

شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعة فناورینانو

سرمایه اولیه صندوق بیست میلیارد ریال  است .سهامداران صندوق شامل ستاد
ویژه توسعة فناورینانو  ،موسسه توسعة فناوری نخبگان  ،شرکت کارآفرینی
و فناوری ایران (كفا)  و صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران ميباشند كه به
ترتيب داراي   45درصد 30 ،درصد 20 ،درصد و  5درصد سهام را دارا ميباشند.
منابع مالی صندوق عبارت است از:
 1کمک بالعوض یا مشارکت دولت؛
 2ســرمایهگذاری بانکها و وام و تسهیالت مؤسسات مالی واعتباری و
سرمایهگذاری مراکز پژوهشی ،واحدهای تحقیق و توسعه ،تشکلهای صنفی
و پژوهشگران منفرد؛
 3هدایا ،کمکها ،اعانات و مشــارکت اشــخاص حقیقی و حقوقی و
شرکتهای خصوصی و سایر منابع مجاز قانونی؛
 4سود حاصل از فعالیت صندوق؛
 5اعتبار مصوب وزارتخانهها ،سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی.
موضوع فعالیت صندوق عبارت است از:
 1اعطای وام و تسهیالت به:
الف -اشــخاص حقیقی و حقوقی به منظور اجرای طرحهای پژوهشــی
کاربردی در حوزه های فرهنگی ،هنری و فناوری به ویژه فناورینانو؛

ب -اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اجرای مرحله تولید نیمهصنعتی
طرحهای به نتیجه رسیده پژوهشی و فناوری به ویژه فناورینانو؛
پ -اشــخاص حقیقی و حقوقی به منظور تدویــن دانش فنی حاصل از
تحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات به مرحله تولید به ویژه فناورینانو؛
 2تأمین سرمایه ریســک پذیر و مشارکت و سرمایهگذاری در طرحهای
پژوهشی و فناوری و کمک به ایجاد کسب و کارهای جدید؛
 3تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرحهای پژوهشی و فناوری
به ویژه در حوزه فناورینانو در مقاطع تعیین شــده در قرارداد ،در ازای درصد
مشــخصی از کل رقم قرارداد و وصول مطالبات طرح از کارفرما به انضمام
خسارت های قراردادی (تخلف از انجام تعهد) ،به منظور جلوگیری از وقفه در
اجرای طرحها؛
 4صدور ضمانت نامههای مورد نیاز مؤسسات پژوهشی و فناوری بخش
غیر دولتی به متقاضیان مربوط برای اجرای طرحهای پژوهشی و فناوری در
قبال اخذ ضمانتهای الزم از محقق؛
اعضاء هیأت مديره صندوق آقايان دكتر ســركار ،مهندس صابر ميرزايي،
مهندس ابراهيم حاج ابراهيمي و مهندس رضا زرنوخي هســتند .مدير عامل
صندوق نيز آقاي مهندس محمد علي بحريني است.
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مؤسسه سامان سرمایه نانو

این مؤسســه با هــدف ارائه
خدمات سرمایهگذاری خطرپذیر
و تجـــاریسازی ایـدههـــای
دانشبنیان در حوزه فناوریهای
نوین و با تمرکز بر فناوری نانو در سال  1391تشکیل شد .مؤسسه به لحاظ
ماهیت حقوقی غیرانتفاعی و خصوصی است و سهامدار اصلی آن نیز انجمن
خیرین توسعة علم و فناوری ایرانیان است.
هدف اصلی تأســیس مؤسســه کســب درآمد از تجاریسازی و تولید
محصــوالت فناوری نانو و جذب و بکارگیری منابع مالی دیگر بخشهای
مختلف کشــور در این حوزه اســت  .فعالیت این مؤسسه در قالب بخش
خصوصی بوده و از طریق ســود حاصل از سرمایهگذاری خود در طرحها و
پروژههای مرتبط ،هزینههای جاری خود را تأمین میکند .مؤسسه سامان
ســرمایه نانو داراییهای خود و دیگر ســازمانها را در حوزههای مختلف
مرتبط با فناوری نانو ســرمایه گذاری کرده و ســود حاصل را به ذینفعان
بازمیگرداند.
مؤسسه سامان سرمایه نانو به دلیل ماهیت کاری خود با مراکزی که در
حوزه مدیریت فناوری فعالیت مینمایند و همچنین بانکها و مؤسســات
پولی در تعامل نزدیک است که میتوان به معاونت علمی فناوری ریاست
جمهوری ،ســتاد توسعه فناوری نانو ریاســت جمهوری ،مؤسسه خدمات
فنــاوری تا بازار (کریدور) ،بانک توســعه تعاون ،صندوق توســعه ملی و

کمیته استانداردهای فناورینانو

کمیته بینالمللی استانداردســازی
فناورینانو در ســال  2005تشکیل
شده اســت .این کمیته برای تهیه و
تدوین استانداردهای بینالمللی ،اقدام
به تأســیس کمیته ملی استاندارهای
فناورینانو در کشورهای صاحب این
فناوری نمود .هم اکنــون حدود 44
کشور جهان از جمله ایران ،عضو این
کمیته هستند.
کمیته فنی اســتانداردهای فناورینانو ایران با مشــارکت ستاد ویژه 
توســعه فناورینانو و ســازمان اســتاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در
تیرماه ســال  1385تشکیل شد و مسئولیت آن رسم ًا به ستاد واگذار شد.
کمیته اســتاندارد ایران از زمان تأسیس کمیته بینالمللی استانداردسازی
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دانشگاهها و مراکز پژوهشی اشاره کرد.
اصلیترین و مهمترین خدمات قابل ارائه در مؤسسه سامان سرمایه نانو
ارائه سرمایه خطرپذیر است .گروههای فناور و شرکتهای دانشبنیان به
منظور راهاندازی کسبوکار و تجاریسازی ایدههای فناورانه خود نیازمند
تأمین منابع مالی میباشند که معموال در مراحل اولیه کسب وکار به دلیل
وجود ریســکهای متنوع و باال و همچنین عــدم تأمین وثایق و تضامین
بانکی ،امکان تأمین مالی و اخذ تســهیالت از طریق بانکها ،صندوقها و
سایر مؤسسات مالی و اعتباری امکانپذیر نیست.
مؤسسه سامان ســرمایه نانو از طرحهای سرمایهگذاری مجموعههای
دانشبنیان که از معیارها و شــرایط ســرمایه گذاری مؤسســه برخوردار
باشــند ،حمایت میکند .این حمایت بدون دریافت وثیقه و سرمایه الزم
طرحها از طریق مشارکت در سهام شرکتها تأمین میشود.
مؤسسه سامان ســرمایه نانو با تجربه مدیریت فناوری و با بکارگیری
نیروهای متخصص خدمات تجاریسازی فناوری را به عنوان کارگزار ارائه
میکند .تجاریسازی موفق هر فناوری از مرحله آزمایشگاه تا تولید صنعتی
منوط به دو گام کلیدی است .انتخاب طرح مناسب گام اول تجاریسازی
اســت و انتخاب فرآیند و مســیر مناســب و بهینه گام دوم تجاریسازی
اســت .مؤسسه پس از انتخاب طرح واجد شرایط جهت تجاریسازی و با
عنایت به ظرفیت صنعتی کشــور و قابلیتها و توانمندیهای فنی موجود
و همچنین ویژگیها و اختصاصات هر طرح مســیر بهینه تجاریســازی
فناوری را پیشــنهاد میکند .مسیر بهینه مســیری است که همه اهداف
پیشبینی شده را در کمترین زمان و هزینه ممکن برآورده کند.

فناورینانــو از اعضــای دائمــی و اصلــی آن بوده و با درنظر داشــتن
اولویتهای کشــور ،در ایجاد زیرساختهای الزم برای اجرا و نظارت بر
استانداردها و برنامههای بینالمللی استانداردسازی فناورینانو ،مشارکت
فعال داشتهاست.
کمیته دارای سه کارگروه تخصصی متناظر با کمیته بینالمللی است:
کارگروه تعاریف ،اصطالحات و نامگذاری
کارگروه اندازهگیری و تعیین مشخصات
کارگروه سالمت ،ایمنی و محیط زیست
در کارگــروه اول تعاریــف و اصطالحات واحــد و نامگذاری مرتبط با
فناورینانــو وضع میشــود ،که هــدف از این کار ،تســهیل ارتباطات
بینالمللــی و ایجاد ادبیــات واحد برای فناورینانو اســت .کارگروه دوم
نیز استانداردســازی روشهای اندازهگیری و تعیین مشخصات نانومواد،
نانوقطعات ،نانومحصوالت و کالیبراســیون دســتگاههای اندازهگیری در
فناورینانو را به عهده دارد .کارگروه ســوم در زمینهی توســعه و تدوین

اســتانداردها زیست محیطی ،ایمنی و سالمت و تدوین دستورالعملهای
بررسی ایمنی وسالمت نانومواد و محصوالت نانو ،فعال است.
در کارگروههــا  20نفر از اعضای هیأت علمی دانشــگاهها 5  ،نفر از
صنعت  5 ،نفر از سازمان اســتاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  6 ،نفر از
وزارت بهداشت و   7نفر از مراکز تحقیقاتی عضو ،فعالیت میکنند.
مخاطبیــن کمیته ،شــرکتهای تولیدی نانومــواد و محصوالت نانو،
آزمایشگاههای اندازهگیری و کنترل کیفی و مؤسسات تحقیقاتی هستند
که کمیته  با ایجاد ارتباط و هماهنگی با سازمانهای ذیربط در تدوین و
نظارت بر اجرای اســتانداردها ،حمایت از تدوین استانداردهای اجباری و
تشویقی ،حمایت از کارگاههای تخصصی و پایاننامههای دانشجویی به
اولویت تدوین اســتاندارد میپردازد .در این مسیر ،کمیته در تدوین
تعیین
ِ
استانداردها و صدور مجوزها با وزارت بهدشت و درمان و آموزش پزشکی
و وزارت جهاد کشاورزی تعامل و همکاری فعال دارد.
کمیتههای استاندارد وزارتخانهها

تدوین استانداردها و اجرا و نظارت بر آنها نیازمند مشارکت وزارتخانهها
و دیگر سازمانهاســت .در حوزۀ محصوالت آرایشــی و بهداشتی ،غذا و
دارو و تجهیزات پزشــکی ،وزارت بهداشت مسئول صدور مجوز و تدوین
پروتکلهای بررســی این نوع محصوالت اســت .با توجه به این نکته و
با حمایت ســتاد ،کمیتهای در وزارت بهداشــت برای فعالیت متمرکز در
خصوص محصوالت مبتنی بر فناورینانو تشــکیل شــد .در این کمیته،
پروتکلهای بررسی محصوالت نانوپزشکی تدوین شده است .همچنین،
محصوالت فناورینانویی که برای اخذ مجوز به وزارت بهداشــت ارسال
میشوند ،در این کمیته مورد بررسی قرار میگیرند.
در وزارتخانۀ جهاد کشاورزی نیز استاندارد و پروتکلهای مشخصی در
مورد فراوردههای مبتنی بر فناورینانو در حوزۀ کشاورزی وجود نداشت.
به همین منظور و با حمایت ســتاد ،زیرکمیتۀ استاندارد در سال 1389در

کمیته داوری دستاوردهای علمی نانو

کمیتۀ علمی داوری کارگروه توسعۀ منابع انسانی متشکل از چندین زیرگروه
تخصصی با حضور استادان و صاحبنظران شاخههای مختلف فناورینانوست.
ضوابط انتخاب اعضای کمیتۀ علمی ستاد به شرح زیر است:
تمامی داوران کمیتۀ علمی ستاد اعضای هیئتهای علمی دانشگاهی با
مرتبۀ علمی حداقل دانشیاری هستند.
هر عضو کمیتۀ داوری باید حداقل  5مقاله  ISIمرتبط با فناورینانو منتشر
کرده باشد.
هر عضو کمیتۀ داروی باید حداقل  5مقاله  ISIدر زمینۀ تخصصی علمی
خود  منتشر کرده باشد.
هــر عضو کمیتۀ داوری باید حداقل  2پایاننامــۀ دکتری و  5پایاننامۀ 

این وزاتخانه  ایجاد شــد .هدف از ایجــاد این کمیته تدوین پروتکلها و
استانداردهای بررسی محصوالت مبتنی بر فناورینانو در حوزۀ کشاورزی
با همکاری معاونتهای ذیربط در وزارتخانۀ جهاد کشــاورزی اســت.
همچنین این کمیته به عنوان یک کمیتۀ مشــورتی برای اخذ مجوزهای
وزارت جهاد کشــاورزی فعالیت میکند .اعضای ایــن کمیته افرادی از
معاونتهــای ذیربط وزارت جهــاد کشــاورزی و نمایندگانی از کمیتۀ 
استاندارد ستاد ،وزارت بهداشت و سازمان استاندارد هستند.
کمیته ملی استاندارد فناوری نانو

روند تصویب اســتانداردهای ملی در سازمان استاندارد بدین نحو است
کــه ابتدا پیشنویس اســتانداردهای ملی پس از بررســی کارگروههای
تخصصی در کمیتههای فنی مربوطه تدوین می گردد .سپس پیشنویس
ارائه شــده توســط کمیته فنی ،جهت تصویب به کمیته ملی مربوطه در
ســازمان ملی اســتاندارد ارجاع می شــود .در این کمیتهها پیشنویس
استاندارد طرح و بررسی میشود و در صورت تصویب به عنوان استاندارد
ملی ایران پذیرفته و منتشر میگردد.
اما در زمینه فناورینانو ،تا کنون پیشنویس استانداردهای ملی به علت
نبود یک کمیته ملی مستقل ،در کمیتههای مختلفی از جمله کمیته ملی
صنایع شــیمیایی و پلیمر ،کمیته ملی میکروبیولوژی و  ...مطرح میشد و
این مساله با مشکالت و چالشهای فنی همراه بود .لذا لزوم تشکیل یک
کمیته ملی مســتقل به نام فناورینانو بسیار احساس میشد .کمیته فنی
استانداردسازی فناورینانو ستاد ،پیشنهاد تاسیس کمیته ملی ویژه ای را
به ســازمان ملی استاندارد ایران ارائه داد .در نهایت با همکاری مسئولین
آن ســازمان و تالشهای کمیته فنی استانداردهای فناورینانو ،تشکیل
کمیته ملی فناورینانو در جلسه شورای عالی استاندارد به تصویب رسید.
کمیته ملی فناورینانو در سازمان ملی استاندارد ایران مسئولیت تصویب
استانداردهای ملی ایران در حوزه فناوری نانو را بر عهده دارد.

کارشناسی ارشد مرتبط با فناورینانو را راهنمایی کرده باشد.
چنانچه فردی دارای شرایط باال باشد ،پس از بررسی و تأیید نحوۀ تعامل وی
برای همکاری با ستاد ،به عنوان عضو کمیتۀ داوری ستاد انتخاب و حکم داوری
به وی اعطا خواهد شد.
داوری حمایتهای تشویقی

برای اجرای برنامة حمایتهای تشویقی ،داوری مستندات و مدارک بر اساس
تعریف بینالمللی فناورینانو و به دو صورت برخط و مکتوب انجام میشود.
داوری برخط :در این نحوۀ داوری ،مدارک از طریق کارتابلهای شخصی
برای اعضای کمیتۀ علمی ارسال و داوری در مورد آنها انجام میشود .از جمله
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تبادل حضوری نظرات اشاره کرد.

مزایای این نحوۀ داوری میتوان به ســرعت بیشتر و امکان همکاری با تعداد
بیشــتری از اعضای هیأت علمی در سراسر کشور اشاره کرد .این سیستم در
سال  1390آغاز به کار کرد و بیشتر برای داوری مقاالت  ISIکه امکان انتقال
الکترونیکی فایلهای مقاالت آنها وجود دارد ،به کار رفته است .در اواخر سال ،90
از این سیستم برای داوری پروپوزالهای دانشجویی نیز استفاده شد.
داوری مکتــوب :در این نحوۀ داوری ،اعضاء کمیتۀ علمی در جلســاتی
حضوری مدارک را بررسی و داوری میکنند .از جمله مزایای این نحوۀ داوری
نیز میتوان به امکان مشورت و همفکری اعضای کمیته در بررسی مدارک و

سیســتم برخط حمایت تشویقی :این سیستم توسط بخش نرمافزاری
ستاد طراحی شده است .هر کاربر برای دریافت حمایت تشویقی ،نام کاربری
و کلمۀ عبور دریافت و از طریق این سیستم ،درخواستهای تشویقی خود را
ارسال میکند .تمامی روند داوری و اعالم نتایج به کاربر توسط این سیستم
انجام میشود و نیازی به مراجعة حضوری فرد وجود ندارد.
روند اجرای برنامۀ حمایت تشویقی در شکل 1ترسیم شده است.

درخواست دهنده (کاربر)

1

ارسال مدارک (آنالين)

8

تکميل مدارک و ارسال
آن از سوي کاربر

7

اعالم به کاربر براي
تکميل مدارک

2

مدارک
کامل است

3

مدارک براي ارسال به
کميته داوري کامل است

6

پرداخت حمايت
تشويقي

کارشناسان حمايت تشويقي

نقص مدارک
قبل از داوري

بررسي مدارک

11

رد به دليل
مقايرت با آييننامه

ارسال براي
داوري

9

نياز به
مدرک تکميلي

10

تاييد ارتباط با فناورينانو
توسط کميته داوري

رد ارتباط با فناورينانو
توسط کميته داوري

شکل .1الگوريتم و روند بررسي درخواستهاي حمايت پژوهشي ستاد توسعه فناورينانو
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کميته داوران

درخواست تکميل مدارک
از سوي کميته داوري

4

بررسي در
کميته داوري

5

مسیر پرونده کامل تا تایید

5

6

3

4

1

2

مسیر رد پرونده بدلیل مغایرت با آییننامه

11

1

2

مسیر پرونده ناقص

7

8

1

2

مسیر نیاز به مدارک بیشتر

8

7

9

4

3

2

1

مسیر رد پرونده توسط کمیته داوری

10

مؤسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار

4

مؤسســه آمارها نشــان میدهد که  80تا  85درصد از فناوریها به بازار
نمیرسند؛ در کشور ما به دلیل نبود زیرساختهای تجاریسازی این مشکل
دوچندان است .در این خصوص با ارائه سازمانیافته خدمات توسعة فناوری
بهعنوان زیرســاختی مؤثر ،میتوان نرخ تجاریسازی ایدهها را افزایش داد.
از طرف دیگر ،در فناوریهای پیشــرفته ،همواره رســیدن محصول به بازار
با  تأخیر همراه اســت که خود موجب شکست محصول میشود .از این رو
سیاستگذاران تالش دارند تا مدت تبدیل فناوری به محصول و ورود آن به
بازار را به حداقل رسانند.
ستاد ویژه توســعة فناورینانو با هدف موفقیت محصوالت نانو در بازار و
افزایش سرعت تجاری شــدن فناوریها« ،مؤسسة خدمات توسعة فناوری
تا بازار» را در ســال  1388ایجاد کرد .شرکتهای خدمات توسعة فناوری با
استقرار در اين مؤسسه به ارائه خدمات توسعة فناوری به فناوران و شرکتهای
دانشبنیانمیپردازند.
اين مؤسســه با شناسایی مراحل رشد ایده تا محصول ،زمینه مناسب ارائه
خدمات مرتبط را در قالب ایستگاههایی به عهده میگیرد .همچنين با ساماندهی
اطالعات شــرکتهای فعال در حوزه نانو به شناسایی وضعیت تجاریسازی
محصوالت آنها مبادرت میورزد و با ارجاع صحیح و مقتضی به کارگزاران،
روند تجاریسازی محصوالت و فناوریها را سرعت میبخشد.
مؤسســه خدمات فناوري تا بازار در تالش است تا کلیه خدمات مورد نیاز
مسیر تجاریسازی را فعال نموده و به آنها تنوع ببخشد ،تا گستره بیشتری
از نیازهای متقاضیان پاســخ دادهشــود .انواع خدماتی که مؤسسه در پی ارائه

3

2

1

آنهاســت عبارتند از صــدور تأییدیه
نانومقیــاس ،ارزیابی ســطح فناوری،
مستندسازی فناوری ،ثبت اختراع ،رصد
فناوری ،انتقال فناوری ،ضمانت فناوری،
رصد بازار ،تهیهی طرح تجاری ،دریافت
استاندارد و مجوز ،سرمایهگذاری خطرپذیر ،مشاوره تولید ،ارائه تسهیالت مالی،
بازاریابی ،مشاورههای حقوقی و بازاریابی بینالملل.
مؤسسه دو بخش اصلی دارد:
 1امور کارگزاران خدمات توسعة فناوری
 2امور فناوران و شرکتهای دانشبنیان
امــور کارگزاران؛ وظیفه ایجاد و ســاماندهی خدمات مــورد نیاز فناوران
و شــرکتهای دانشبنیان را در قالب کارگــزاران خصوصی برعهده دارد .در
این مســیر ضمن انجام مطالعات برای طراحی خدمات به شناسایی و جذب
کارگزاران میپردازد .اجرای برنامههای آموزش و توانمندســازی کارگزاران و
طراحی الگوهای متنوع ارائه خدمات ،از وظایف دیگر این بخش است.
امور شرکتها فناوران و شرکتهای دانشبنیان را ارزیابی نموده و بر اساس
تقاضای آنها و تشخیص مسیر تجاریسازی ،گزینههای مناسب برای دریافت
خدمات تخصصی توسعة فناوری را به فناور و یا شرکت پیشنهاد میدهد.
مؤسســة خدمات توســعة فناوری تا بازار ،در ســند راهبرد آینده مسؤولیت
تجاريسازي دستاوردها فناوران و شرکتها را به عهده دارد و در پیشبرد برنامههای
ترویج صنعتی ،مالكيت فكري ،تعامل بينالمللي و گسترش بازار مشارکت دارد.
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پيوست 1

جدول .1شرح خدمات کارگزاران مؤسسه در ایستگاههای مختلف
ردیف

شرح خدمت

کارگزار/کارگزاران

1

مستندسازی فناوری متقاضیان در قالبهای استاندارد

مؤسسه توسعه دانش ،پژوهش و نوآوری فرزان

2

حمایت از ثبت اختراع بینالمللی ابداعات نانویی

شرکت مشاورین چوبین و چوبین  /شرکت دریچه نوآوران جوان  /شرکت مشاوران ایده کاوشگران میعاد

3

تدوین گزارشهای رصد فناوری به منظور پایش وضعیت
فناوری متقاضی در مقایسه با فناوریهای رقیب

مؤسسة داراییهای فکری مدرس

4

تسهیل فرایند شکلگیری همکاری میان فناور و
سرمایهگذار

شرکت فنبازار بینالمللی ایرانیان

5

تدوین گزارشهای رصد بازار به منظور شناسایی
توانمندیها و نقاط ضعف بازار

مؤسسة توسعة ارتباطات اقتصادی ايليا

6

تدوین طرح تجاری برای ارزیابی ریسک و فرصتهای
سرمایهگذاری در طرحهای پیشنهادی از سوی متقاضیان

شرکت سرمایهگذاری نانوپویش ایرانیان  /شرکت سنجش فناوری خاورمیانه

7

تسهیل فرایند اخذ مجوز و استانداردهای الزم برای
محصوالت

 /شرکت ایمن نوآوران نانو  /شرکت
شرکت مشاوران پادمیرا مهر  /شرکت گیتا صنعت کویر
کارآفرینی و فنآوری ایران (کفا)

8

سرمایهگذاری خطرپذیر در طرحهای دانشبنیان

مؤسسة توسعة فناوری نخبگان  /شرکت سرمایهگذاری نانوپویش ایرانیان

9

ارائة مشاورة فنی و مدیریتی به شرکتها و فناوران

شرکت مهندسین رهپویان پندار توسعه  /شركت توسعه مدیریت و سرمایهگذاری كارآمد

10

اعطاء تسهیالت مالی در قالبهای مختلف

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعة فناورینانو  /صندوق توسعة فناوریهای نوین

11

بازاریابی داخلی و بینالمللی محصوالت دانشبنیان

مؤسسة مطالعات سرمایه گذاری ايرانيان  /شرکت توسعة فناوريهاي نوينانديشان آريانامور  /شرکت Day
 /  and Lloydشرکت تأمین نانوساختار آویژه  /شرکت ژرفا پژوهان علوم نو  /شرکت نگین توسعه سهند

شرکتهای فناوری ارتباطات و اطالعات

ستاد نانو همواره به توسعة استفاده از فناوری اطالعات توجه ویژهای داشته
اســت و تاکنون در این راستا گامهای متعددی برداشته است .یکی از الزامات
بهرهمندی از فناوری اطالعات در جهت توسعة فناورینانو در کشور کمک به
ایجاد نهادهایی است که به نحوی تخصصی در این زمینه فعالیت داشته باشند.
در ادامه با دو نمونه از شرکتهاي ايجاد شده در اين بخش آشنا میشويم.
شرکت مدیریت فناوران دنا نفیس

شرکت مدیریت فناوران دنا نفیس در سال 1389
از طریق همکاری مشترک مؤسسة توسعة فناوری
نخبگان و مجموعة هلدینگ نفیس و با کمک ستاد
نانو ،تشــکیل شد و شــروع به فعالیت کرد .با توجه
به نیاز آزمایشــگاههای عضو شبکة آزمایشگاهی فناورینانو و همچنین ،نیاز
مجموعههای آزمایشــگاهی کشور به «سیســتم جامع مدیریت اطالعات
آزمایشگاهی» ،این شرکت بر آن شد تا توسعة چنین محصولی را با نام تجاری
 Lab Leadدر داخل کشور آغاز کند.
از دیگر فعالیتهای این شرکت برنامهریزی و فعالیت در جهت تهیة یک
معماری جامع برای ارتباط سیستم مدیریت اطالعات با تجهیزات آزمایشگاهی
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است تا ورود اطالعات از طریق این سیستم به طور خودکار انجام پذیرد .این امر
یکی از مهمترین امکاناتی است که مجموعههای آزمایشگاهی به آن نیاز دارند.
نرمافزار  Lab Leadدر سه نسخه تهیه شده است که به ترتیب عبارتاند از:
نسخة پایه :مدیریت اطالعات پایه و فرایند پذیرش و آزمون
نسخة تجاری :دارای (فرایند تضمین کیفیت ،عالوه بر امکانات نسخة پایه
نسخة جامع :دارای فرایند تعمیر و نگهداری ،عالوه بر امکانات نسخة تجاری
اطالعات بیشتر در این زمینه در وبگاه شرکت فناوران دنا نفیس به نشانی
 www.denanafis.comدر دسترس است.
شرکت تدبیرگران نوآوری رایسان

شرکت تدبیرگران نوآوری رایسان در
ســال  90با هدف همکاری با ســتاد در
زمینةتوسعةسیستمهاینرمافزاریتوسط
بخش خصوصي تأسیس شد .این شرکت
تــا کنون بیش از دهها وبگاه و برنامة کاربردی را تولید و پشــتیبانی کرده و
میکند .یکی از فعالیتهای اصلی این شرکت تولید پرتال مدیریت گزارشهای
ستاد بوده است.
اطالعات بیشتر در مورد فعالیت و محصوالت شرکت در وبگاه این شرکت
به نشانی  www.raisun.irدر دسترس است.

پيوست 2

دولت الکترونیک

ستاد ویژه توسعة فناورینانو
باشگاه نانو
سامانه آموزش فناورینانو
شبکة آزمایشگاهی فناورینانو
مرکز نانو یونیدو
جشنوارة برترینهای فناورینانو
جشنوارة فناورینانو
بانک اطالعات شاخصهای آماری نانو
مؤسسة خدمات توسعة فناوری تا بازار
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پيوست 2

ستاد ویژه توسعة فناورینانو

اين وبگاه با هدف کمک به توسعة فناورينانو در سال 1380
راهاندازي شــد و هم اكنون ،در راستاي سياستهاي ستاد به
فعاليت خود ادامــه ميدهد .هدف درازمدت اين وبگاه تبدیل
شــدن  به فضاي تالقــي ايرانيان عالقهمند بــه نانو در همة
رشــتهها ،تخصصها و سطوح است .همچنين ،تالش ميشود
که اين وبگاه به مرجع جامعي براي پاســخگويي به نيازهاي
افراد مختلف مرتبط با نانو تبديل شود.

www.nano.ir

در اين وبگاه ،خدماتی از قبیل درخواســت و پیگیری برخط
حمایت های تشویقی ،ثبت نام برخط در آزمونها ،دسترسی به
گزارش کارگاههای برگزار شده ،انتشار مصوبات و سياستهاي
ســتاد و كارگروههــاي تخصصي آن ،اطالعرســاني در مورد
رويدادهــا و وقايع مرتبــط با فناورينانو در کشــور و جهان،
دسترســی به گزارشها و مقاالت متنوع در حوزة فناورينانو
به منظور ترويج اين فناوري و معرفي امکانات داخل کشور در
زمينة فناورينانو در راســتاي استفادة بهينه از امکانات موجود
به مخاطبان ارائه میشود.

نسخههای سایت ستاد نانو به زبانهای دیگر

http://en.nano.ir
http://ar.nano.ir
http://ru.nano.ir

وبگاههای انگلیسی ،روسی و عربی ستاد نانو  به منظور نمایش توانمندیهای جمهوری اسالمی ایران در زمینة فناورینانو ،اخبار دستاوردهای علمی و صنعتی
و رویدادهای داخل کشور را به زبانهای ذکر شده منتشر میکنند.

باشگاه نانو

وبگاه باشــگاه نانو  در ســال  1383با هدف معرفی
علــوم و فناورینانو به زبان ســاده و قابل درک برای
دانشآمــوزان آغاز به کار کرد .در ســال   ،1387این
وبگاه با حفظ ماهیت آموزشی خود و ادامة مسیر انتشار
مقاالت ساده ،به فضای تعامل باشگاه و مخاطبان پیش
از دانشگاه تبدیل شد.
ارائة گزارش نمایشــگاههای اســتانی ،انتشــار نسخة
الکترونیکــی مجلة زنــگ نانو و ثبت نــام در المپیاد
دانشآموزی فناورینانو از دیگر بخشهای این وبگاه
هستند.
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www.nanoclub.ir

سامانه آموزش فناورینانو

وبگاه آمــوزش فناورینانو در ســال  ،1390با هدف ارتقای
ســطح علمی دانشآموزان و دانشــجویان و دسترسی سادهتر
آنها به منابع علمی راهاندازی شــد .این ســایت در دو ســطح
دانشآموزی و دانشــجویی ،مطالب آموزشــی در زمینة مبانی
و کاربردهای فناورینانو را با ســاختاری درختی ارائه میکند.
وبگاه به گونهای طراحی شــده اســت که عــاوه بر امکان
سنجش میزان یادگیری مخاطب ،تنظیم و تغییر ساختار مطالب
و نوع دستهبندی آنها متناسب با حوزة عالقه و تخصص کاربر
امکانپذیر است.
این وبگاه از نظر تعداد ســرفصلها و میزان تخصصی شدن
مطالــب محدودیتی ندارد و اســتادان و محققــان فناورینانو
میتوانند با بارگذاری مطالب آموزشی خود در توسعة محتوایی
این سامانه همکاری داشته باشند.

www.nanolab.ir

http://edu.nano.ir

شبکة آزمایشگاهی فناورینانو

وبگاه شــبکة آزمایشــگاهی فناورینانــو اطالعات الزم در
زمینــة توانمندیها ،برنامهها ،دســتگاهها و امکانات موجود و
همچنین ،مشــخصات کامل آزمایشگاههای عضو و غیر عضو
شبکه در سراسر کشــور را بر مبنای دستهبندیهای متنوع در
اختیار عالقهمندان قرار میدهد .همچنین ،این پایگاه با انتشار
مقالههــای متنوع هدف ارتقاء دانش فنــی مراجعهکنندگان را
پیگیری میکند.

مرکز نانو یونیدو

www.unidonano.org

وبگاه مرکز نانو یونیدو به منطور اطالعرسانی در مورد اهداف
و فعالیت های این مرکز به مخاطبان داخلی و بینالمللی ایجاد
شده است.
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پيوست 2

جشنوارة برترینهای فناورینانو
http://ranking.nano.ir

در جشنوارة برترینهای نانو ،دستاوردها و فعاليتهاي محققان،
صنعتگران ،مراکز پژوهشــي ،صنايع و شرکتهاي خصوصي
طی یک سال اخیر مورد ارزيابي قرار ميگيرند .در اين ارزيابي،
افراد و نهادهای مشــارکت کننده  در اتصال حلقههاي زنجيرة
فناورينانــو از مرحلة توليد دانش تا توليد ثروت در عرصههاي
داخلي و بينالمللي رتبهبندی میشوند و از برترينهاي ايشان
تقدير به عمل میآید.
شــاخصهاي ارزيابي ،برترينها ،اطالعرسانی در مورد نحوة
شــرکت در جشــنواره ،آمارهای مربوط به  شرکت کنندگان و
اطالعات مشابه در وبگاه جشنواره در دسترس است.

ایــن پایگاه امکان امتیازدهی خودکار دســتاوردها را بر مبنای
آييننامه هر دوره دارد .امکان مشاهدة امتیازات توسط مراکز و
افراد قبل از برگزاری جشنواره و امکان اعتراض به امتیازات و مشاهدة رتبهبندی نهایی افراد و مراکز پس از جشنواره از جمله مشخصات این وبگاه است.

جشنوارة فناورینانو

عــاوه بر تالش در ترویج فناورینانو در ســطح عموم مردم،
دانش آمــوزان ،متخصصان و فناوران ،الزم اســت جایگاه و
توانمندیهای بازیگران مختلف در عرصة این فناوری در کشور،
از دانشــگاهها و مراکز علمی گرفته تا شرکتها و سازمانهای
تجــاری معرفی گردد .برگزاری جشــنوارههای فناورینانو در
ســطوح ملی و استانی میتواند شــیوة مناسبی برای دستیابی
به اهداف مذکور باشد .عالوه بر این ،جشنوارههای فناورینانو
اهداف زیر را نیز دنبال ميکند:
شناخت پتانسيلهاي تحقيقاتي و صنعتي
تقویت همکاری میان صنعت و دانشگاه
نفوذ فناوریهای توسعه یافته نانو در صنایع  
زمينهســازي براي حضور شرکتهاي فعال
در حوزة نانو در بازارهاي بينالمللي
ارتقای دانش عمومي در حوزة فناورينانو
تقدیر از برترینهای فناورینانو

http://festival.nano.ir

در وبگاه جشنواره ،فرایندهای ثبت نام و دریافت غرفه و همچنین ،مدیریت هزینه به صورت الکترونیکی در دسترس متقاضیان شرکت در جشنوارهها قرار
گرفته است .همچنین ،تمامی مراحل اطالعرسانی در این زمینه از طریق وبگاه انجام میگیرد.
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بانک اطالعات شاخصهای آماری نانو

www.statnano.com

در این وبگاه  ،شاخصهای مرتبط با فناورینانوی کشورهای
مختلف به صورت به روز و به دو  زبان فارســی و انگلیســی
منتشر میشــود .همچنین ،امکان مقایســة وضعیت کشورها
در ســالهای مختلف وجــود دارد .هر کشــور دارای صفحة
پروفایــل اختصاصی اســت که آخرین دادههای کشــور را بر
مبنای شاخصهای مختلف در بر دارد .همچنین ،با استفاده از
شیوههای کارا برای نمایش اطالعات امکان استفادة سادهتر از
سایت برای کاربران فراهم شده است.

مؤسسة خدمات توسعة فناوری تا بازار

مؤسســة خدمات توسعة فناوری تا بازار به عنوان متولی برنامة
ششم سند تکمیلی سوم توسعة فناورینانو ،وبگاهی را جهت
اطالعرسانی هر چه بیشــتر و نیز تسهیل و تسریع فرایندهای
کاری خود ایجاد کرده اســت .در این وبگاه ،اطالعات مورد
نیاز شرکتهای تولیدی ،کارگزاران خدمات فناوری ،فناوران و
سایر مراجعان به مؤسسه در سرفصلهای زیر ارائه شده است:
معرفی ایستگاهها و خدمات مؤسسه
مشخصات کارگزاران خدمات فناوری
مشخصات شرکتهای تولیدی در حوزة نانو
مقاالت مرتبط با خدمات توسعة کسب و کار
اخبــار مربــوط به حــوزة تجاریســازی
فناوریهای نوین

http://corridor.nano.ir

متقاضیان ثبت نام شده در مؤسسه میتوانند خدمات زیر را از طریق این وبگاه دریافت کنند:
دسترسی به آییننامههای اجرایی مؤسسه
دسترسی به کارتابلهای کاری اختصاصی
ارسال درخواست برای استفاده از خدمات ایستگاههای مختلف
پرسش و پاسخ در مورد نحوة ارائة خدمات و چگونگی حمایتهای مؤسسه
اطالع یافتن از خدمات جدید مؤسسه
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پيوست 3

جدول .1فهرست شرکتها و محصوالت فناورينانو
رديف

نام شرکت

محصول

مقیاس تولید

1

آرا پلیمر نگین فن آور

افزودنی کمک فرایند دوجزئی بر پایه پلی اتیلن گلیکول و نانوسیلیکاتها

آزمایشگاهی

آریا نانو بسپار پالست

نانوکامپوزیت ماسه پلیمری

آزمایشگاهی

آنیل بسپارآریا (نانوالك)

نانوروکش  مقاوم به خش و خراش و خوردگی باال

آزمایشگاهی

بسپار سازان ایرانیان

نانوپوشش های صنعتی

آزمایشگاهی

2

آرتاش کامپوزیت

4

آمیژه فن بینالملل

6

آیدانمای نقش جهان

3

5
7
8
9

10

آمیژه نانوتیتان

اسپری زعفران

آزمایشگاهی
آزمایشگاهی

نانوکامپوزیت پلی اتیلن شبکهای شده

آزمایشگاهی

به اندیشان کیمیا ژاو

نانوپوشش کربن بر روی گرافیت

آزمایشگاهی

پویا نانو فناوران پارس

پودر آلومینیوم مخلوط با ذرات  SiCبه منظور تولید قطعات نانوکامپوزیتی

آزمایشگاهی

منسوج پلی استر-پنبه آنتی باکتریال

صنعتی

بسپار گستر جاویدان

پلی التیس

11
13

پوشش صنعت نانو فن تهران

نانورنگ

15

پردیس هوا رایحه

گلست محلول ضد عفونی کننده و  عطرینة محلول ضد عفونی کننده

صنعتی

17

پیام آوران هوای پاک

فیلتر هوشمند  جاذب آالیندههای هیدروکربنی

آزمایشگاهی

نانواکسید تیتانیوم

تجهیزات

14

16
18

19
20
21
22
23
24

پیشگامان تجهیز کیمیا

پلی پروپیلن مقاوم به خراش (نانوکامپوزیت پایه پلی اولفینی)

صنعتی

پارسا پلیمر شریف

12

پیشگامان فناوری آسیا

رنگ ترافیکی

پالسما فناور امین

الیه نازک نیتریت تیتانیوم

پوششهای نانو ساختار
پیام آوران نانو فناوری فردانگر
تامین نانوساختار آویژه

محلول کلوئیدی نانوذرات طال

آزمایشگاهی

تولی پرس

پودر ماشینی فاقد بلیچ و اکتیواتور حاوی نانو کامپوزیت

نانوآلومینا

27

دارو برچسب ایران

ویندو فیلم

31
32
33
34
35
36

37

تجهیزات

نانوآلومینیوم در آب

تولیدی و رنگسازی تهران اورانوس

30

صنعتی

تجهیزات

کلوئید نقره

رنگ پایه آب اکرلیک انتی باکتریال

29

صنعتی

الیهنشانی طال به روش اسپاترینگ

25

28

صنعتی

تجهیزات

تجهیز گاما

26
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تعاونی بسپار فکور

الکترود جوش artrode

صنعتی

تولیدی تهران زرنخ

رنگ ت ََرک تزييني آسيا

زیست پژوهان خاورمیانه
پژوهشگاه صنعت نفت

فناوریهای نوین نانو پزشکی ایلیا

تجهیزات

مرکب پایه آب جوهر افشان فرموله شده با ذرات پیگمنت نانو

آزمایشگاهی
آزمایشگاهی

نخ آنتیباکتریال نانویی
رنگ ت ََرک

جاذب نانوزئولیتی

نانوکاتالیست گوگرد گیری بر پایة نانولولههای کربنی
نانوجاذب مرکاپتان زدایی
Nano-Zno
Nano-Mgo

فرا پلیمر هستی

تجهیزات

نانوکامپوزیت پلی ترفتاالت با خاک رس

نانوذرات  plgaتولید شده با روش الکترواسپری

آزمایشگاهی
صنعتی

آزمایشگاهی
صنعتی
صنعتی
صنعتی
صنعتی
صنعتی
صنعتی

آزمایشگاهی
آزمایشگاهی

رديف

محصول

مقیاس تولید

نانوالیاف پلیمری تولید شده با دستگاه الکتروریسی صنعتی

تجهیزات

نانوالیاف پلیمری تولید شده با دستگاه الکتروریسی آزمایشگاهی

آزمایشگاهی

40

فناورینانو ساختار آسیا

نانوالیاف پلیمری

تجهیزات

41

ققنوس خراسان شمالی

طراحی و ساخت نرمافزار سهبعدی مدلسازی ساختارهای نانویی

آزمایشگاهی

42

کیفیت تولید تکاپو (كیتوتك)

سیلوسپت ضد عفونی كننده برای شستشوی زخم

صنعتی

43

کیمیا پژوه آفاق کویر

نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن Fe3o4

آزمایشگاهی

44

گزلین طب

استخراج نانوحلقة پلی پپتیدی از منبع گیاهی

آزمایشگاهی

45

لوله و اتصاالت وحید

لولة بیصدای سهالیه فاضالب

صنعتی

46

مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران

رزین اکریلیک فرآوری شده با نانوذرات مونت موری لونیت

صنعتی

47
48

مجتمع فناوریهای نوین فدک
مهندسین مشاور علوم و فناورینانو
مواد پارس
نانو الوند آراد

نانواکسید سیلیس

آزمایشگاهی

پودر فوالد/نانوکاربید تیتانیوم

آزمایشگاهی

کلوئید نانوذرات نقره (نیواشا)

صنعتی

50

نانو پارت خزر

کلوئید نقره

صنعتی

51

نانو پارس اسپادانا

آلومینا نانوحفره با فاز غالب گاما

صنعتی

52

نانو پیشتاز پارس

کاشی آنتیباکتریال

آزمایشگاهی

53

نانو شیمی لوتوس پاسارگاد

کلوئید نقره )(LNP-CP

صنعتی

54

نانو پوشش فلز

نانوسیال خنک کننده

آزمایشگاهی

55

نانو پوشش فیبر

نانوفیبرهای میکرو استخراج بر پایه نانو ساختارهای سهبعدی

آزمایشگاهی

56

نانو دانش کاسپین

نانونقره 2000 ppm

آزمایشگاهی

نانوسیلیس رسوبی

آزمایشگاهی

نانوپلیمرکامپوزیتی آنتیباکتریال

صنعتی

59

نانو نصب پارس

نانونقره -محلول ضدعفونی کننده سطوح نانوسید L2000

صنعتی

60

نانو واحد صنعت پرشیا

کلوئید Ag/TiO2 Stina 140

صنعتی

61

نیلی فام

نانوفام SC

صنعتی

62

نانو پارس اسپادانا

نانواکسید روی

صنعتی

63

نانو پودر پویا

نانولولههای کربنی تولید شده با استفاده از فرایند cvd

آزمایشگاهی

64

نانو مواد افق شرق (نانو تکنیکال)

ابرعایق حرارتی و برودتی و صوتی

آزمایشگاهی

65

نرمین شیمی نوین

کلوئید نانونقره

صنعتی

66

واحد فناور رسپاد بسپار

پوشش اپوکسی اکریالت  uvبخت با ثبات شستشوی باال

آزمایشگاهی

67

وایا نانو

نانوکلوئید نقره

آزمایشگاهی

علیرضا بدیعی

Nano porosil 1

آزمایشگاهی

Nano porosil 2

آزمایشگاهی

70

دکتر بهرام قنبری

دوده حاوی فولرن C60

آزمایشگاهی

71

خانم دنیا گلکاران

نانوذرات نقره

آزمایشگاهی

72

عباس شکرالهی و مریم زارع

سیلیسیوم متخلخل

آزمایشگاهی

38
39

49

57
58

68
69

نام شرکت

فناوران نانو مقیاس

نانو رنگدانه شریف
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جدول .2فهرست شرکتها و تجهیزات فناورينانو
ردیف

نام شرکت

1
شرکت نانو سیستم
پارس
2

3

4
5

6

شرکت آراپژوهش

شرکت مغناطیس
دقیق کویر

شرکت نانو ساختار
آسیا

7

عنوان طرح به
زبان فارسی

عنوان طرح به زبان
انگلیسی

میکروسکوپ تونلی
روبشی

Scanning Tunneling
)Micros copy (STM

سال
سال
بهرهبرداری
حمایت از
و تجاری
طرح
شدن طرح

86

87

میکروسکوپ نیروی
اتمی

Atomic Force
Microscopy
)(AFM

89

91

میکروسکوپ نیروی
اتمی

Atomic Force Mi)croscopy (AFM

88

90

مغناطیس سنج
نمونه مرتعش

Vibrating Sample
Magnetometer
(VSM),

مغناطیس سنج
گرادیان نیرو

Alternative Gradient
Force Magnetometer
)(AGFM

88

88

الکتروریسی

Electrospinning

88

88

الکتروریسی

Electrospinning

88

88

شرکت فناوران نانو
مقیاس
8

الکتروفورز موئینه

Capillary Electrophoresis

9

سامانه الیه نشانی
کند وپاش تبخیر
حرارتی

Vacuum Sputtering
and Evaporation
Systems

شرکت یارنیکان
صالح
10
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89

89
سیستم الیه برداری Reactive Ion Etching

یونی واکنشی

90

89

تصاویر

ردیف

نام شرکت

11

عنوان طرح به
زبان فارسی

عنوان طرح به زبان
انگلیسی

الیه نشانی به روش
بخار شیمیایی

Chemical Vapor
)Deposition (CVD

شرکت  نانوابتکار
پایدار (توسعه صنعت
روز)
12

سال
سال
بهرهبرداری
حمایت از
و تجاری
طرح
شدن طرح

89
الیه نشانی
چرخشی

Spin Coater

تصاویر

89

13

شرکت کیمیا
شنگرف پارس

کروماتو گرافی دو
بعدی

GCxGC

88

89

14

شرکت طیف گستر
فراز

کروماتوگافی گازی

Gas Chromatography

88

88

15

الیه نشانی بخار
شیمیایی پالسمای
مستقیم

Plasma Enhanced
Chemical Vapor
)Deposition (PECVD

88

88

16

دستگاه اندازه گیری
شرکت حسگر سازان
سطح ویژه ،BET
آسیا
جذب شیمیایی
و دفع و احیاء با
برنامه دمایی

17

الیه برداری عمیق
یونی

BET-TPR-TPD

89

90

Deep Reactive Ion
)Etching (DRIE

90

90
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ردیف

نام شرکت

18

عنوان طرح به
زبان فارسی

عنوان طرح به زبان
انگلیسی

خشک کن
انجمادی

Freeze Dryer

سال
سال
بهرهبرداری
حمایت از
و تجاری
طرح
شدن طرح

89

89

شرکت تجهیزات
سازان پیشتاز

19

20

شرکت پالسما فن
آور امین

21

22

شرکت پیام آوران
نانو فناوری فردانگر

24
جهاد دانشگاهی
صنعتی شریف
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الیه نشانی بخار
شیمیایی به کمک
پالسما

Plasma Assistant
Chemical Vapor De)position (PACVD

89

90

دستگاه انفجار
الکتریکی سیم برای
تولید نانو پودر

Pulse Electrical
)Exploding (PEE

88

89

دستگاه انفجار

الکتریکی سیم برای Plasma Nano Colloid
)(PNC
تولید نانو کلوئید

88

89

فلزی

دستگاه تولید
نانو امولوسیون و
نانوسوسپانسیون

23

25

آنالیز حرارتی
تفاضلی

DTA/DSC

89

91

Nano-Cavitation

سامانه های الیه
نشانی خالء باال
High Vacuum Depo(منبع تبخیر
sition Systems
الکترونی ،تبخیر
حرارتی ،اسپاترینگ
و لیزر)
ذوب ریسی در
خالء

High Vacuum Melt
Spinner

90

89

91

91

تصاویر

ردیف

نام شرکت

عنوان طرح به
زبان فارسی

عنوان طرح به زبان
انگلیسی

26

تصویر برداری
تجهیز آفرینان نوری
مولکولی فلورسانس
پارسه

27

ثبت دیجیتالی
تصاویر حاصل از
پرتو های پر انرژی

Digital Imaging System for High Energy
Beam Images

اسپاترینگ رومیزی

Desktop Sputtering

فناوری خالء کهربا

28
شرکت پوششهای
نانو ساختار
29

30

Fluorescence Molecular Imaging

89

91

89

90

89
سامانه الیهنشانی
کندوپاش تبخیر
حرارتی

Vacuum Sputtering
and Evaporation
Systems

طیف سنج تحرک
یونی

Ion Mobility spectroscopy

تاف فناور پارس
31

سال
سال
بهرهبرداری
حمایت از
و تجاری
طرح
شدن طرح

تصاویر

89

89
89

طیف سنج جرمی
زمان پرواز

MS-TOF

91

32

پرتو نگار پرشیا

سیستم تصویربرداری
با تفکیکپذیری باال
ازحیوانات کوچک

HiReSPECT

89

90

33

خأل پوشان فلز

پرس گرم تحت
خأل

Vacuum Hot Press

91

91

223

پيوست 3

ردیف

34
35

224

نام شرکت

نانومتری پژوه

عنوان طرح به
زبان فارسی

عنوان طرح به زبان
انگلیسی

الیه نشانی
مولکولی

LB

تولید ریزذرات
دارویی

36

توسعه فناوری مافوق همگن کننده مافوق
صوت
صوت

37

شرکت مهندسین
مشاور سامان پژوهان
آریاگستر

سانتریفیوژ با
سرعت باال

سال
سال
بهرهبرداری
حمایت از
و تجاری
طرح
شدن طرح

89

90

RESS

90

-

Ultrasonic Homogenizer

90

91

High Speed Centrifuge

89

فسخ قرارداد
به علت عدم
انجام تعهدات
توسط سازنده

تصاویر

