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با اراده و عزم راســخ خود به طرف علم و عمل و کســب دانش و بینش 
حرکت نمایید که زندگی زیر چتر علم و آگاهی آنقدر شیرین و انس با کتاب 
و قلــم و اندوخته هــا آنقــدر خاطــره آفریــن و پایــدار اســت کــه همه تلخی ها و 

ناکامی های دیگر را از یاد می برد.

صحیفه امام خمینی ) ره( ، جلد ۲۱، صفحه ۱۳۸



قى اســت براى کشــور ما... 

ّ

اورى نانو یک تجربه  موف

ّ

خوشــبختانه مســئله  فن
مهم این است که شما ببینید عوامل این پیشرفت جه�شی چه بوده است، 
ایــن عوامــل را بایســتی نگــه داریــد؛ وجود برنامه  خوب، ثبــات در مدیرّیت، 
اهتمام به فرهنگ ســازى و گفتمان ســازی. این مســئله  هدایت کار به ســمت 
بازار و ثروت که در این گزارش ها مالحظه کردم، خیلى مهم است؛ یعنی کارى 
بشــود کــه ایــن شــرکت هاى دانش بنیــان به معناى واقعى کلمه بتواننــد از این 
محصول ) نانو( اســتفاده کنند، از این فکر اســتفاده کنند؛ این موجب 
می شود که کار علمی شما و تحقیقاتى شما در محیط زندگى مردم تأثیر خود 

را نشان بدهد؛ این تضمین پیشرفت کار شما است ان شاءهللا. 

بیانات مقام معظم رهبری در بازدید از نمایشگاه پیشرفت فناوری نانو
در حسینیه امام خمینی)ره(؛ ۱۱ بهمن ۱۳9۳



حجت االسالم و املسلمین دکتر حسن روحانی؛ رییس جمهور:

شرکت های دانش بنیان می توانند پیشتاز فعال کردن فناوری های نو 
باشند. هیچ ملتی به قدرت، پیشرفت و ثروت نرسیده مگر اینکه در سایه 

علم، دانش و فناوری حرکت کرده باشد.

نخستین نشست هم اندی�شی فعاالن اقتصاد دانش بنیان و نوآوری؛ مهرماه ۱۳9۴



دکتر ستاری؛ معاون علمی و فناوری رییس جمهور:

در حــوزه نانــو، برنامه  ریزی هــای پایــه ای از بخــش دانش آمــوزی تــا تولیــد 
محصول وجود دارد. فروش صنعتی محصوالت نانویی نشان می دهد که 
حمایــت از بخــش خصو�شــی منجــر بــه افزایش ســرمایه گذاری می شــود. در 
هدف گذاری فناوری نانو در ایران، توســعه صادرات محصوالت مبتنی بر 

فناوری نانو مدنظر است.

یازدهمین نمایشگاه فناوری  نانو؛ مهرماه ۱۳9۷



19 �جایگاه�جهانی�ایران�در�علم�و�فناوری�نانو��
۲۴ �حجم�بازار�محصوالت�نانو�ساخت�ایران�
33 �اثرگذاری�فناوری�نانو�در�بهبود�کیفیت�زندگی�

فصل�نخست.�وضعیت�دستیابی�به�اهداف�کالن�پیشرفت�فناوری�نانو�در�ایران

برنامه�کالن�۲.�ارتقاء�کیفیت�علمی�و�پرورش�سرمایه�های�انسانی�کارآمد�فناوری�نانو
7۴ �حمایت�عمومی�از�تحقیقات�فناوری�نانو�
81 �توانمندسازی�سرمایه�های�انسانی�فناوری�نانو�
83 �حمایت�از�تحقیقات�مبتنی�بر�برنامه�های�نانو�فناوری�کاربردی�صنعتی�

برنامه�کالن3.�مدیریت�توسعه�فناوری�با�هدایت�محققان�و�فناوران�مستعد�برای�شکل�گیری�صنعت�نانو
86 �حمایت�از�توسعه�و�تجاری�سازی�طرح�های�نوآورانه�فناوری�نانو�
93 �حمایت�از�ایجاد�فضای�تولید�نیمه�صنعتی�نانو�
98 �حمایت�از�تولید،�حفاظت�و�به�کارگیری�دارایی�های�فکری�فناوری�نانو�

برنامه�کالن�۵.�ارتقاء�صنایع�موجود�و�ایجاد�صنایع�جدید�بر�پایه�فناوری�نانو

13۴ �حمایت�از�شرکت�های�نوپا�برای�اثبات�و�توسعه�کاربرد�محصوالت�فناوری�نانو�
1۴۵ �شناسایی�و�حمایت�از�تولید�نانومواد�دارای�بازار�
1۴7 �حمایت�از�توسعه�و�تولید�تجهیزات�و�ماشین�آالت�صنعتی�فناوری�نانو�
1۵1 �حمایت�از�توسعه�شبکه�های�نوآوری�و�مراکز�شتاب�دهنده�فناوری�نانو�
1۵۵ �کمک�به�کاهش�ریسک�سرمایه�گذاران�در�صنعت�نانو�
1۵8 �توسعه�شبکه�تبادل�فناوری�نانو�به�منظور�حمایت�از�به�کارگیری�فناوری�نانو�در�صنایع�

برنامه�کالن�۴.�سازماندهی�و�توسعه�خدمات�و�زیرساخت�های�تجاری�سازی�فناوری�نانو

10۵ �ارزیابی،�پایش�و�نظارت�بر�محصوالت�فناوری�نانو�
110 �توسعه�کارگزاران�و�ارائه�خدمات�تجاری�سازی�فناوری�نانو�
11۵ �تأمین�و�توسعه�زیرساخت�فیزیکی�استقرار�صنعت�نانو��
1۲1 �ارتقاء�سخت�افزاری�و�نرم�افزاری�شبکه�آزمایشگاهی�فناوری�نانو�

برنامه�کالن�1.�ترویج�و�آموزش�عمومی�فناوری�نانو�برای�افزایش�مشارکت�ذینفعان�در�توسعه�و�به�كارگیری�آن

۴۵ �فعال�سازی�زیرسـاخت�های�فرهنگی�کشور�برای�پشتیبانی�از�توسعه�فناوری�نانو�
۴9 �توسعه�کمی�و�کیفی�باشگاه�دانش�آموزی�فناوری�نانو�و�شبکه�توانا�
۵6 �توسعه�بنیاد�آموزش�نانو�و�شبکه�نهادهای�ترویجی�فناوری�نانو�
6۴ �ترویج�صنعتی�فناوری�نانو�

فصل�دوم.�گزارش�عملکـرد�بـرنامه�های�کالن،�عملیاتی�و�اقدامات�اجرایی�فناوری�نانـو

فهرست�مطالب



برنامه�کالن�6.�پیاده�سازی�نظام�اسـتاندارد،�کنترل�کیفی�و�ایمنی�فناوری�نانو
18۲ �تدوین�استانداردهای�ملی�و�بین�المللی�فناوری�نانو�
190 �پیاده�سازی�نظام�جامع�مجوزدهی،�نظارت�و�ارزیابی�در�حوزه�فناوری�نانو�
19۴ �پیاده�سازی�نظام�ملی�نانومترولوژی�
19۵ �ترویج�و�آموزش�استاندارد�و�ایمنی�نانو�
197 �تشخیص�و�مدیریت�جنبه�های�اخالقی،�حقوقی�و�اجتماعی�فناوری�نانو�

برنامه�کالن�7.�توسعه�و�مدیریت�بازار�محصوالت�نانو
۲00 �ایجاد�ابزارهای�حمایتی�و�تسهیل�گری�برای�توسعه�بازار�داخلی�محصوالت�نانو�
۲0۴ �پایش�و�ارزیابی�بازار�محصوالت�نانو�
۲07 �حمایت�از�ایجاد�برندها�و�نشان�های�تجاری�محصوالت�نانو�
۲09 �ارتقاء�توانمندی�صادراتی�بنگاه�ها�و�حمایت�از�صادرات�محصوالت�نانو�

۲۲9 �راهبری�تحقیقات�سیاستی��فناوری�نانو�
�پایش�و�ارزیابی�راهبردی�توسعه�فناوری�نانو�و�تعیین�جایگاه�بین�المللی�کشور�در�علم،�فناوری�و�نوآوری�نانو�
۲30  
�شناســایی�و�بهره�گیری�از�زیرســاخت�های�نهادی�و�ساختاری�کشــور�برای�پیاده�سازی�سیاست�های�توسعه�
۲36 فناوری�نانو�
۲۴۲ �تبیین�الگوی�پیشرفت�فناوری�نانو�با�مستندسازی�تجربیات�و�دانش�کسب�شده�و�انتشار�الگوها�
۲۴۴ �مدیریت�فناوری�اطالعات�و�دانش�فرآیندهای�توسعه�فناوری�نانو�

فصل�سوم.�سیاست�گذاری�پیشرفت�فناوری�نانو�و�ارزیابی�سیاست�ها،�برنامه�ها�و�نهادها

برنامه�کالن�8.�ارتقاء�همکاری�های�بین�المللی�در�حوزه�فناوری�نانو
۲19 �مشارکت�ایران�در�تأسیس�مجامع�منطقه�ای�و�جهانی�فناوری�نانو�و�حضور�فعال�در�آن�ها�
۲۲۴ �ایجاد�زیرساخت�توسعه�همکاری�های�بین�المللی�برای�حضور�در�عرصه�بین�المللی�فناوری�نانو�

۲۴8 �شاخص�های�برنامه�های�کالن�پیشرفت�فناوری�نانو�
۲۵0 �شاخص�های�برنامه�های�عملیاتی�پیشرفت�فناوری�نانو�

فصل�چهارم.�ارزیابی�شاخص�ها�و�گزارش�تأمین�مالی�برنامه�پیشرفت�فناوری�نانو

۲60
فصل�پنجم.�گزارش�اقدامات�دستگاه�های�اجرایی�در�راستای�تکالیف�سند�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو

پیوست�ها

۲77 �پیوست�1-�توزیع�استانی�نهادهای�فناوری�نانو�در�ایران���������������
۲78 �پیوست�۲-�پایگاه�های�فناوری�نانو�ایران�در�حوزه�های�مختلف�
۲80 �پیوست�3-�معرفی�برخی�محصوالت�فناوری�نانو�ایران�



۲0 فهرست�پنجاه�کشور�برتر�جهان�به�همراه�برترین�کشورهای�اسالمی�در�انتشار�مقاالت�نانو�در�سال�۲018 
۲1 فهرست��۲۵دانشگاه�برتر�ایران�برحسب�انتشار�مقاالت�نانو�در�سال�۲018 
۲1 تعداد�مقاالت�ایران�در�نانوساختارهای�مختلف�در�سال�۲018 
۲۲ مقدار�و�رتبه�شاخص��h-Indexمقاالت�نانوی��30کشور�برتر�جهان�)۲01۴-۲018( 
۲۲ فهرست��30کشور�برتر�جهان�در�ثبت�پتنت�نانو�در��USPTOدر�سال�۲018 
۲7 کشور�های�هدف�صادرات�محصوالت�فناوری�نانوی�ایران�)139۴-1396( 
37 نحوه�تاثیر�محصوالت�فناوری��نانو�
۴۵ عملکرد�تولید�و�انتشار�محتوا�در�رسانه�های�ستاد�نانو�در�سال�1397 
۴6 میزان�انتشار�محتوای�فناوری�نانو�در�رسانه�های�عمومی�کشور�در�سال�1397 
۴7 وضعیت�بهره�مندی��۲0شرکت�فناوری�نانو�منتخب�از�خدمات�رسانه�ای�فناوری�نانو�در�سال�1397 
۵0 آمار�مرحله�اول�و�دوم�نهمین�دوره�المپیاد�دانش�آموزی�علوم�و�فناوری�نانو�)1397( 
۵0 آمار�مرحله�سوم�)اردوی�عملی(�نهمین�دوره�المپیاد�دانش�آموزی�علوم�و�فناوری�نانو�)1397( 
۵۲ طرح�های�برتر�بخش�مقاالت�و�کارسازه�نهمین�جشنواره�دانش�آموزی�علوم�و�فناوری�نانو�)1397( 
۵3 تعداد�تجهیزات�و�مبلغ�تجهیز�شده�آزمایشگاه�های�دانش�آموزی�فناوری�نانو�)1391-1396( 
۵۴ آمار�آموزش�دیدگان�شبکه�آزمایشگاه�های�آموزشی�فناوری�نانو�)1397( 
۵۵ حمایت�از�رویدادهای�آموزشی-�ترویجی�دانش�آموزان�و�دبیران�در�حوزه�فناوری�نانو�)1397( 
۵7 تعداد�نهادهای�ترویجی�فناوری�نانو�در�سال�1397 
۵8 رویدادهای�آموزشی-�ترویجی�دانشجویی�فناوری�نانو�مورد�حمایت�در�سال�1397 
60 آمار�هشتمین�مسابقه�ملی�فناوری�نانو�)1397( 
6۵ عناوین�کلیپ�های�رسانه�ای�نانو�و�صنعت�در�سال�1397 
67 گزارش�های�صنعتی�منتشرشده�در�حوزه�فناوری�نانو�در�سال�1397 
68 نشست�های�صنعتی�فناوری�نانو�برگزار�شده�در�سال�1397 
69 سمینارهای�صنعتی�فناوری�نانو�برگزار�شده�در�سال�1397 
70 حضور�کارگزاران�ترویج�صنعتی�فناوری�نانو�در�نمایشگاه�های�صنعتی�)1397( 
7۴ حمایت�های�تشویقی�پرداخت�شده�توسط�ستاد�نانو�در�حوزه�تحقیقات�فناوری�نانو�در�سال�1397 
76 آمار�مربوط�به�درخواست�های�پایان�نامه�های�فناوری�نانو�براساس�آیین�نامه�حمایت�گام�به�گام�)قبل�از�سال�1397( 
77 درخواست�های�تأییدی�مربوط�به�مقاالت�منتشر�شده�در�هریک�از�گروه�های�نشریات�منتخب�فناوری�نانو�)1397( 
80 مجالت�علمی�پژوهشی�فناوری�نانو�داخلی�به�زیان�انگلیسی�
81 آمار�مربوط�به�خدمات�کاریابی�موفق�در�حوزه�فناوری�نانو�در�سال�1397 
8۲ دوره�های�توانمندسازی�سرمایه�های�انسانی�فناوری�نانو�در�سال�1397 
87 مشخصات�طرح�های�پذیرفته�شده�در�دوره�ششم�از�برنامه�طرح�های�نوآورانه�فناوری�نانو�)1397( 
90 حمایت�های�ستاد�نانو�از�طرح�های�نوآورانه�فناوری�نانو�برگزیده�در�سال�1397 
93 شرکت�های�مالک�پلتفرم�فناوری�همکاری�کننده�با�مرکز�صنعتی�سازی�نانو�فناوری�کاربردی�

فهرست�جدول�ها



9۴ تعداد�طرح�های�دریافتی�به�تفکیک�پلتفرم�فناوری�آیکن�در�سال�1397 
9۴ طرح�های�فناورانه�نانو�منتخب�در�ارزیابی�اولیه��ICANدر�سال�1397 
9۵  )1397( ICANمحصوالت�و�کاربردهای�در�حال�توسعه�در�قالب�همکاری�های�فناورانه�حوزه�نانو�در�
96 هزینه�های�مالی�خدمات�پلتفرم�های��ICANدر�سال�1397 
مقایســه�اختراعات�فناوری�نانو�منتشــر�شــده�و�تایید�نهایی�شــده�ایران�در�ادارات�ثبت�اختراع�دنیا�با�اختراعات�ایران�در�کلیه�حوزه�ها�
98  )۲01۵-۲018(
99 پتنت�های�نانویی�تأیید�نهایی�شده�ایران�در�سال�۲018 
101 دوره�های�آموزشی�برگزار�شده�در�حوزه�مالکیت�فکری�فناوری�نانو�در�سال�1397 
109 خدمات�نانومقیاس�ارائه�شده�به�شرکت�های�فناوری�نانو�در�سال�1397 
110 عناوین�و�حجم�ریالی�خدمات�تجاری�سازی�ارائه�شده�به�شرکت�های�فناوری�نانو�)سال�1397( 
11۲ عناوین�ایستگاه�های�مشاوره�برای�فناوران�و�شرکت�های�نانویی�
11۲ خدمات�تجاری�سازی�فناوری�نانو�و�کارگزاران�مربوطه�)سال�1397( 
113 خدمات�تجاری�استاندارد�شده�در�حوزه�فناوری�نانو�در�سال�1397 
11۴ عناوین�دوره�های�آموزشی�برگزار�شده�در�حوزه�خدمات�تجاری�سازی�فناوری�نانو�در�سال�1397 
11۵ حوزه�های�صنعتی�هسته�های�فناور�نانو�مستقر�در�مراکز�رشد�)تا�پایان�سال�1397( 
116 حمایت�های�ستاد�نانو�از�شرکت�های�مستقر�در�مرکز�رشد�سازمان�پژوهش�های�علمی�و�صنعتی�ایران�)سال�1397( 
116 انعقاد�تفاهم�نامه�مشترک�با�پارک�ها�/�مراکز�رشد�در�حوزه�فناوری�نانو�)سال�1397( 
117 حمایت�تشویقی�ستاد�نانو�از�شرکت�های�فناوری�نانو�مستقر�در�مراکز�رشد�)1397( 
118 خدمات�تجاری�سازی�ستاد�نانو�به�شرکت�های�فناوری�نانو�مستقر�در�مراکز�رشد�)1397( 
1۲0 حمایت�مراکز�رشد�از�شرکت�های�فناوری�نانو�مستقر�)1397( 
1۲1 فهرست�آزمایشگاه�های�عضو�شبکه�آزمایشگاهی�فناوری�نانو�به�همراه�وابستگی�نهادی�و�تعداد�تجهیزات�)سال�1397( 
1۲۵ حمایت�صورت�گرفته�از�آزمایشگاه�های�نانو�در�خصوص�خدمات�کالیبراسیون�در�سال�1397 
13۲ انواع�حمایت�های�ستاد�نانو�در�مرحله�توسعه�فناوری/�محصول�نانو�برای�به�کارگیری�فناوری�در�صنایع�موجود�
133 انواع�حمایت�های�ستاد�نانو�در�مرحله�توسعه�خط�تولید�و�افزایش�مقیاس�خطوط�موجود�نانو�
13۴ اطالعات�مربوط�به�تنوع�عرصه�محصوالت�نانو�در�سال�1397 
13۵ نمونه�ای�از�شرکت�های�ارتقا�یافته�در�عرصه�محصوالت�با�حمایت�ستاد�نانو�در�سال�1397 
136 اطالعات�مربوط�به�تنوع�عرصه�تجهیزات�فناوری�نانو�در�سال�1397 
136 فهرست�تسهیالت�ستاد�نانو�به�شرکت�های�فناور�نانو�برای�انجام�طرح�های�تحقیق�و�توسعه�در�سال�1397 
1۴۲ فهرست�حمایت�های�ستاد�نانو�برای�توسعه�خط�تولید�شرکت�های�فناوری�نانو�در�سال�1397 
1۴۵ گزارش�های�رصد�فناوری،�تحلیل�پتنت،�مطالعات�فرصت�و�تحلیل�بازار�در�حوزه�نانومواد�در�سال�1397 
1۴6 وضعیت�طرح�های�تجاری�سازی�فناوری�در�حوزه�نانومواد�در�سال�1397 
1۴6 محصوالت�درحال�توسعه�توسط�شرکت�های�فعال�مورد�حمایت�ستاد�نانو�در�سال�1397 
1۴7 تعداد�تجهیزات�و�شرکت�های�تجهیزاتی�حوزه�فناوری�نانو�تا�انتهای�سال�1397 
1۴8 حمایت�از�ساخت�و�توسعه�کاربرد�تجهیزات�آزمایشگاهی�فناوری�نانو�)1397( 



1۴8 حمایت�از�ساخت�و�توسعه�کاربرد�تجهیزات�و�ماشین�آالت�صنعتی�فناوری�نانو�)1397( 
1۴9 خدمات�تجاری�سازی�ستاد�نانو�به�شرکت�های�تجهیزات�ساز�فناوری�نانو�)1397( 
1۵0 حمایت�از�تجاری�سازی�تجهیزات�و�ماشین�آالت�صنعتی�فناوری�نانو�)1397( 
1۵1 حمایت�های�ستاد�نانو�از�توسعه�تحقیقات�باتری�های�پیشرفته�حوزه�فناوری�نانو�در�سال�1397 
1۵۲ رصدهای�انجام�شده�مرتبط�با�باتری�های�پیشرفته�فناوری�نانو�در�سال�1397 
1۵۲ حمایت�های�ستاد�نانو�از�توسعه�زیرساخت�باتری�های�پیشرفته�فناوری�نانو�در�سال�1397 
1۵۲ حمایت�های�ستاد�نانو�از�توسعه�محصوالت�مرتبط�با�باتری�های�پیشرفته�فناوری�نانو�در�سال�1397 
1۵3 رصدهای�انجام�شده�مرتبط�با�سلول�های�خورشیدی�نانو�در�سال�1397 
1۵3 حمایت�های�ستاد�نانو�از�توسعه�تحقیقات�سلول�های�خورشیدی�نانو�در�سال�1397 
1۵3 حمایت�های�ستاد�نانو�از�توسعه�زیرساخت�سلول�های�خورشیدی�نانو�در�سال�1397 
1۵3 حمایت�های�ستاد�نانو�از�توسعه�محصوالت�مرتبط�با�سلول�های�خورشیدی�نانو�در�سال�1397 
1۵۵ تسهیالت�ارائه�شده�به�مطالعات�پیش�امکان�سنجی�و�امکان�سنجی�فناوری�نانو�)1397( 
1۵6 حمایت�های�ستاد�نانو�از�سرمایه�گذاری�مؤسسه�سامان�سرمایه�نانو�در�سال�1397 
1۵6 حمایت�از�سرمایه�گذاری�شرکت�شزان�در�طرح�های�فناوری�های�نانو�در�سال�1397 
1۵6 گزارش�های�صنعتی،�رصد�فناوری�و�رصد�بازار�فناوری�نانو�تدوین�شده�در�سال�1397 
1۵9 فهرست�نشست�های�صنعتی�برگزار�شده�توسط�ستاد�نانو�در�سال�1397 
163 وضعیت�چالش�های�برگزار�شده�حوزه�فناوری�نانو�)139۵-1397( 
16۵ موضوعات�محوری�ششمین�دوره�مجمع�اقتصاد�فناوری�نانو�)1397( 
167 دوره�های�توانمندسازی�کارگزاران�تبادل�فناوری�نانو�در�سال�1397 
168 تعداد�پروژه�های�موفق�تبادل�فناوری�نانو�)139۴-1397( 
168 مشخصات�طرح�های�صنعتی�تبادل�فناوری�نانو�حمایت�شده�توسط�ستاد�نانو�در�سال�1397 
17۴ حمایت�های�ستاد�نانو�از�شرکت�های�بزرگ�صنعتی�
17۵ برخی�از�شرکت�های�بزرگ�همکاری�کننده�با�ستاد�نانو�در�سال�1397 
17۵ برخی�از�پروژه�های�شرکت�های�بزرگ�همکاری�کننده�با�ستاد�نانو�1397 
18۲ عناوین�استانداردهای�ملی�تدوین�شده�در�حوزه�فناوری�نانو�در�سال�1397 
18۴ مشارکت�نهادی�اعضای�کمیسیون�فنی�استانداردهای�ملی�فناوری�نانو�به�تفکیک�سازمان�های�دولتی�)1388-1397( 
ســازمان�های�عمومی�و�شــرکت�های�صنعتی�مشــارکت�کننده�در�کمیسیون�های�فنی�تدوین�اســتانداردهای�ملی�فناوری�نانو�)1397-
18۵  )1388
189 اعالم�نظرهای�فنی،�عمومی�و�ویرایشی�ایران�در�مورد�استانداردهای�بین�المللی�فناوری�نانو�)سال�1397( 
19۲ آمار�درخواست�مجوز�محصوالت�فناوری�نانو�در�کمیته�فناوری�نانو�سازمان�غذا�و�دارو�به�تفکیک�حوزه�)سال�1397( 
19۲ فهرست�محصوالت�فناوری�نانو�تأیید/�تمدید�مجوز�شده�توسط�سازمان�غذا�و�دارو�در�سال�1397 
۲00 تسهیالت�اعطا�شده�به�شرکت�های�فناوری�نانو�در�جهت�توسعه�بازار�)1397( 
۲00 همکاری�های�صورت�گرفته�با�نهادهای�دولتی�در�جهت�توسعه�بازار�نانو�در�سال�1397 
۲01 فهرست�محصوالت�فناوری�نانو�قرارگرفته�در�فهرست�بها�)139۵-1397( 



۲03 سهم�حوزه�های�مختلف�از�کاالهای�فناوری�نانو�عرضه�شده�در�فروشگاه�های�رفاه�
۲0۴ مشخصات�محصوالت�نانوی�وارداتی�دارای�تأییدیه�نانومقیاس�)1397( 
 ۲0۵ حمایت�های�انجام�شده�از�شرکت�های�نانو�برای�شناسایی�فرصت�های�بازار�آینده�)1397( 
۲08 اقدامات�صورت�گرفته�در�جهت�توسعه�برندجمعی�نانو�در�حوزه�ساخت�وساز�)1396-1397( 
۲09 حمایت�های�ستاد�نانو�به�منظور�حضور�شرکت�های�فناوری�نانو�داخلی�در�رویدادهای�بین�المللی�در�سال�1397 
۲11 حمایت��های�ستاد�نانو�از�شرکت��های�فناوری�نانو�در�راستای�برندسازی�بین��المللی�)1397( 
۲1۵ شرکت��های�فناوری�نانو�ایران�حاضر�در�یازدهمین�نمایشگاه�بین��المللی�قطعات�خودرو�اندونزی�
۲۲0 عناوین�کارگاه�های�برگزار�شده�در�نخستین�المپیاد�بین�المللی�فناوری�نانو�در�ایران�)1397( 
۲۲1 برگزیدگان�نخستین�المپیاد�بین�المللی�فناوری�نانو�در�ایران�)1397( 
۲31 برنامه�های�کالن�فناوری�نانو�و�تعداد�شاخص�های�کالن�مرتبط�
۲3۲ برنامه�های�کالن�فناوری�نانو�و�تعداد�شاخص�های�عملیاتی�مرتبط�
۲33 اطالعات�موجود�در�بانک�های�اطالعاتی�پایگاه�علم،�فناوری�و�صنعت�نانو�تا�پایان�سال�1397 
۲36 دستگاه�های�اجرایی�مسئول�در�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�افق�1۴0۴ 
۲37 اقدامات�دستگاه�های�اجرایی�در�جهت�برقراری�مقدمات�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1397 
۲38 ابزارهای�سیاستی�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�
۲38 اقدامات�دستگاه�های�اجرایی�برای�خرید�محصوالت�نانو�ساخت�ایران�در�سال�1397 
۲39 اقدامات�دستگاه�های�اجرایی�در�جهت�صدور�مجوزها�و�تأییدیه�های�الزم�برای�محصوالت�فناوری�نانو�در�سال�1397 
۲39 اقدامات�دستگاه�های�اجرایی�در�جهت�تدوین�و�اصالح�مقررات�فناوری�نانو�در�سال�1397 
۲39 برگزیدگان�شرکت�های�فناوری�نانو�مربوط�به�ارزیابی�انجام�شده�در�سال��1397)آمار�مربوط�به�سال�1396( 
۲۴0 آزمایشگاه�های�برتر�فناوری�نانو�مربوط�به�ارزیابی�انجام�شده�در�سال��1397)آمار�مربوط�به�سال�1396( 
۲۴0 مراکز�رشد�برتر�فناوری�نانو�مربوط�به�ارزیابی�انجام�شده�در�سال��1397)آمار�مربوط�به�سال�1396( 
۲۴1 رتبه�بندی�آزمایشگاه�های�دانش�آموزی�فناوری�نانو�مربوط�به�ارزیابی�انجام�شده�در�سال��1397)آمار�مربوط�به�سال�1396( 
۲۴۴ وضعیت�پرتال�فناوری�نانو�و�سایت�های�ستاد�نانو�در�سال�1397 
۲۴۵ فهرست�پروژه�های�توسعه�نرم�افزاری�فناوری�نانو�در�سال�1397 
۲۴8 شاخص�های�برنامه�های�کالن�پیشرفت�فناوری�نانو�و�مقادیر�مربوطه�)1397( 
۲۵0 شاخص�های�برنامه�های�عملیاتی�پیشرفت�فناوری�نانو�و�مقادیر�مربوطه�)1397( 
۲۵۵ تأمین�مالی�برنامه�های�پیشرفت�فناوری�نانو�به�تفکیک�برنامه�)1397( 
۲61 دستگاه�های�اجرایی�مسئول�در�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�افق�1۴0۴ 
۲6۲ اقدامات�دستگاه�های�اجرایی�در�جهت�برقراری�مقدمات�اجرای�مصوبه�در�سال�1397 
۲6۲ اقدامات�دستگاه�های�اجرایی�در�جهت�خرید�دولتی�و�مصرف�محصوالت�نانو�ساخت�ایران�در�سال�1397 
۲63 اقدامات�دستگاه�های�اجرایی�در�جهت�تدوین�یا�اصالح�مقررات�حوزه�نانو�در�سال�1397 
۲63 اقدامات�دستگاه�های�اجرایی�در�جهت�صدور�مجوز�و�تأییدیه�های�الزم�برای�محصوالت�نانو�در�سال�1397 
۲6۴ اقدامات�وزارت�نیرو�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1397 
۲6۵ اقدامات�وزارت�جهاد�کشاورزی�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1397 



۲0 روند�رشد�انتشار�مقاالت�نانو�و�رتبه�ایران�در�جهان�)۲001-۲018( 
۲3 سهم�پتنت�های�نانو�ایران�از�کل�پتنت�های�ایران�)۲007-۲018( 
۲۴ روند�رشد�سالیانه�بازار�فناوری�نانو�ساخت�ایران�)1389-1396( 
۲۵ آمار�کل�فروش�محصوالت�نانو�ساخت�ایران�به�تفکیک�صادرات�و�فروش�داخل�)میلیارد�ریال(�
۲۵ آمار�کل�فروش�محصوالت�نانو�ساخت�ایران�به�تفکیک�کاال،�تجهیزات�و�خدمات�)میلیارد�ریال(�
۲6 آمار�فروش�کلی�شرکت�های�نانو�داخلی�در�سال��1396به�تفکیک�حوزه�های�صنعتی�در�تولید�کاال�)میلیارد�ریال(�
۲6 روند�فروش�سالیانه�تجهیزات�نانو�ایران�)1396-139۲( 
۲7 روند�افزایش�حجم�بازار�خدمات�فناوری�نانو�ایران�)139۲-1396( 
۲7 سهم�صادرات�و�فروش�داخل�از�کل�بازار�فناوری�نانو�ایران�در�سال�1396 
۲9 سهم�حوزه�های�صنعتی�مختلف�از�صادرات�کاال،�تجهیزات�و�خدمات�فناوری�نانو�ایران�در�سال�1396 
۲9 برخی�کشورهای�هدف�صادرات�محصوالت�فناوری�نانو�ایران�به�تفکیک�میزان�صادرات�در�سال�1396 
۴6 سهم�محتوای�مرتبط�با�صنعت�و�بازار�فناوری�نانو�در�رسانه�های�مختلف�)1396-1397( 
۴8 آمار�درخواست�های�رسانه�ای�مرتبط�به�فناوری�نانو�در�سال�1397 
۴9 آمار�ثبت�نام�کنندگان�و�حاضران�در�نهمین�المپیاد�علوم�و�فناوری�نانو�)1397( 
۵1 آمار�تعداد�طرح�های�جشنواره�دانش�آموزی�فناوری�نانو�به�تفکیک�استان�ها�)1397( 
۵۵ تعداد�رویدادهای�آموزش�دانش�آموزان�و�دبیران�در�حوزه�فناوری�نانو�و�میزان�حمایت�پرداخت�شده�)1386-1397( 
۵7 مدرسان�فعال�فناوری�نانو�به�تفکیک�تراز�تدریس�)1397( 
۵8 روند�رویدادهای�دانشجویی�فناوری�نانو�مورد�حمایت�و�تعداد�نفرات�آموزش�دیده�)1386-1397( 
۵9 روند�حمایت�از�خرید�کتب�فناوری�نانو�)1389-1397( 
60 آمار�شرکت�کنندگان�در�مسابقات�ملی�فناوری�نانو�به�تفکیک�جنسیت�)1393-1397( 

فهرست�نمودارها

۲66 اقدامات�وزارت�بهداشت،�درمان�و�آموزش�پزشکی�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1397 
۲66 اقدامات�وزارت�تعاون،�کار�و�رفاه�اجتماعی�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1397 
۲67 اقدامات�وزارت�نفت�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1397 
۲68 اقدامات�وزارت�راه�و�شهرسازی�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1397 
۲69 اقدامات�وزارت�صمت�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1397 
۲70 اقدامات�سازمان�حفاظت�محیط�زیست�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1397 
۲71 اقدامات�سازمان�استاندارد�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1397 
۲7۲ اقدامات�گمرک�جمهوری�اسالمی�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1397 
۲7۲ اقدامات�سازمان�برنامه�و�بودجه�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1397 
۲73 اقدامات�وزارت�علوم،�تحقیقات�و�فناوری�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1397 
۲7۴ اقدامات�وزارت�آموزش�و�پرورش�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1397 
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کالن پیشرفت  وضعیت دستیابی به اهداف 
فناوری نانو در ایران

گزارش�عملکرد�سند�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1397

فصل نخست



برنامه  ده ســاله  اول فناوری نانو با عنوان »ســند راهبرد آینده« برای دوره زمانی 1384 تا 1394 اجرا شــد. با پایان  یافتن دوره ده ســاله اول توسعه 
فناوری نانــو، جمهــوری اســامی ایران توانســت ضمن اشــراف و تســلط علمی بــر این حوزه و توســعه زیرســاخت های الزم برای پیشــرفت فناوری و 
براســاس یــک الگــوی پیشــرفت درون زا و برون نگــر، در مســیر تولید ثــروت و ورود به بازارهای داخلــی و بین  المللی قدم بگذارد. با تصویب ســند ده 
کاربرد فناوری نانو در افق 14۰4« در هیئت وزیران در آذرماه سال 1396، راه برای  ساله دوم پیشرفت فناوری نانو در ایران تحت عنوان »گسترش 

بهره گیری از آثار اقتصادی و اجتماعی فناوری نانو و مشارکت در مسابقه  جهانی این عرصه هموارتر شده است.
کاربرد فناوری نانو در افق 14۰4 براساس ارزیابی های انجام شده از نحوه اجرای سند ده ساله اول و بازخوردهای حاصل از اجرای آن  سند گسترش 
و همچنین براساس رویکردها و سیاست های جدید در توسعه علم و فناوری، تدوین شده است. در این سند تاش شده تا اهداف و نحوه دستیابی 
به آن ها به گونه ای به روزرســانی شــود که پیشــگامی کشــور در عرصه این فناوری نوظهور، شتابان تر از گذشته ادامه یابد. بر این اساس رویکرد کلی 
که ناظر به توســعه، تأمین و تربیت نیروی انســانی و تأمین زیرســاخت ها برای توســعه فناوری بود به مرجعیت علمی، انتخاب  کم بر ســند اول  حا
کلیدی، اســتقرار سیســتم نانونماد، ایجاد صنایع نانویی، ارتقاء صنایع موجود از طریق فناوری نانو و توســعه بازار و صادرات  و توســعه فناوری های 
محصــوالت نانــو تغییــر یافتــه اســت؛ بنابراین در دوره جدید، افزایش اقتدار علمی کشــور، توســعه صنعت و بــازار نانو و نقش آفرینــی این فناوری در 
زندگی مردم هدف گیری شــده اســت. اهدافی که الزمه دســتیابی به آن ها، حفظ ویژگی های مثبت و مناسب این حرکت تا به امروز، قانع نشدن به 

پیشرفت های حال حاضر و تاش و حرکت جهادی و با برنامه در راه رسیدن به قله ها است.
کشور معین شد. مطابق با این چشم انداز، پیشرفت های  کان برای ده ساله دوم پیشرفت نانو در  مبتنی بر این رویکردها، چشم انداز و سه هدف 
کشــور  کشــور و تولید ثروت، موجب بهبود زندگی مردم می شــود. در این ســال،  فناوری نانو در ایران اســامی تا ســال 14۰4 با تاثیرگذاری در آبادانی 
ضمن تعامل ســازنده با ســایر کشــورها حرکت به ســمت مرجعیت جهانی در فناوری نانو را ادامه می دهد و اثر قابل ماحظه ای بر اقتدار علمی کشــور 

که با حرکت در راستای این چشم انداز درنهایت محقق خواهند شد عبارت اند از: کان  خواهد داشت. سه هدف 
کیفیت زندگی مردم 1- ارتقاء اثرگذاری فناوری نانو در بهبود 

کشورهای جهان کشور به جایگاه مناسب در علم و فناوری نانو در بین  2- دستیابی 
کسب سهم مناسبی از بازار جهانی فناوری نانو  -3

کیفیت محصوالت مصرفی توســط مردم و ســایر بهبودهای  هدف اول، میزان اثرگذاری پیشــرفت نانو را در ســطح جامعه و به طور خاص در بهبود 

17



کیفیت تولید علم و توسعه فناوری در سطح  کیفیت زندگی مردم نشان می دهد. هدف دوم، جایگاه کشور را از نظر کمیت و  ایجادشده در اقتصاد و 
ع بازار جهانی نانو و ســهم  جهانی مشــخص می کند و درنهایت با توجه به رویکرد صنعتی و اقتصادی که در ده ســاله دوم اتخاذ شــده اســت، موضو

کشور از این بازار پیگیری خواهد شد.
بــرای اندازه گیــری هرکــدام از اهــداف فوق، شــاخص های ارزیابی تعریف شــده اند که ارتباط این شــاخص ها با اهداف در جدول زیر قابل مشــاهده 

است.

شاخص�اندازه�گیری هدف

جایگاه جهانی در تولید علم نانو
 دستیابی کشور به جایگاه مناسب در علم و فناوری نانو در بین

جایگاه جهانی در شاخص اچ مقاالت نانوکشور های جهان

جایگاه جهانی در ثبت اختراعات نانو )در دفاتر ثبت اختراعات معتبر)

سهم حجم بازار محصوالت نانو از بازار جهانی کسب سهم مناسبی از بازار جهانی فناوری نانو

انتشار سالیانه گزارش تاثیرات فناوری نانو در بهبود زندگی مردم
ارتقاء اثر گذاری فناوری نانو در بهبود کیفیت زندگی مردم

میزان اشتغال ایجاد شده توسط فناوری نانو

این اهداف و شاخص ها برای دوره های چهارساله )تا سال 1398( در قالب سند تکمیلی چهارم )1398-1394( و ده ساله )تا سال 14۰4( در سند 
گزارش خواهد شد. ده ساله دوم هدف گذاری شده اند؛ اما طی سال های اجرای سند، وضعیت این شاخص ها در مقاطع زمانی مشخص 

کیفــی در خصوص تأثیــرات فناوری ها و  همچنیــن بــرای ارزیابــی میــزان دســتیابی به هدف بهبــود کیفیت زندگی مــردم، گزارش هایــی به صورت 
محصوالت نانو در این زمینه به صورت ساالنه تدوین می شود.

کان در سال 1397 ارائه شده است. در این فصل، وضعیت دستیابی به سه هدف فوق با تمرکز بر شاخص های 
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1-جایگاه جهانی ایران در علم و فناوری نانو
کاربــرد فناوری نانــو ایران در افق 14۰4، دســت یابی ایــران به جایگاه پنجم جهــان در تولید علم نانو و جایــگاه پانزدهم در ثبت  در ســند گســترش 
اختراعــات نانــو در دفاتــر معتبــر جهانی، هدف گذاری شــده اســت. جایگاه جهانی ایران در علم و فناوری نانو به وســیله ســه شــاخص کان ارزیابی 
کیفیت مقــاالت« و »تعداد اختراعات فناوری نانــو« می پردازند. برای ارزیابی جایگاه ایــران در علم نانو از پایگاه  کــه به ترتیــب به »کمیت و  می شــود 
داده )Web of Science )WoS به عنوان منبع آمار و اطاعات اســتفاده می شــود و مقاالت پژوهشــی مرتبط با فناوری نانو با اســتفاده از یک عبارت 
جســتجوی معتبر، اســتخراج و اندازه گیری می شــوند. در بحث نوآوری نیز تعداد اختراعات فناوری نانو در دفاتر ثبت پتنت معتبر دنیا از جمله اداره 

ثبت پتنت آمریکا )USPTO( و اداره ثبت پتنت اروپا )EPO( اندازه گیری می شوند.

جایگاه جهانی ایران در انتشار مقاالت نانو 1-1
در ســال 2۰18 میــادی، 1۰138 مقالــه مرتبــط با فناوری نانو توســط محققان ایرانی در WoS نمایه شــد که معادل 5/85 درصــد از کل مقاالت نانو 
منتشــر شــده در ســال 2۰18 اســت. ایران با این ســهم از انتشــارات نانو، همانند ســال گذشــته، در رتبه چهارم دنیا قرار گرفت. این جایگاه در حالی 
کــه در ســال 2۰۰1 و قبل از تأســیس ســتاد فناوری نانو که تعــداد معدودی از محققــان و دانشــمندان ایرانی با این فنــاوری نوظهور  بــه دســت آمــده 
آشــنا بودند، کشــور با انتشــار 1۰ مقاله نانو در رده پنجاه وهفتم دنیا و ششــم منطقه خاورمیانه قرار داشــت. ایران در سال های بعد همواره یک روند 
کرد به طوری که از انتشار ساالنه 1۰ مقاله نانو به انتشار روزانه 28 مقاله نانویی رسید. متوسط درصد رشد ساالنه  صعودی را در انتشار علم نانو طی 
مقاالت نانو ایران در این 17 ســال حدود 58 درصد بوده اســت. این تعداد از مقاالت نانو بیش از یک پنجم کل مقاالت علمی منتشــر شــده ایران در 
WoS را شامل می شوند. این امر نشان دهنده اولویت دهی ویژه جمهوری اسامی ایران به علم نانو است. همچنین ایران از لحاظ سرانه مقاله نانو 
خ برابری قدرت پول )PPP(، در رتبه اول دنیا است. جدول 1،  به جمعیت، در رتبه پانزدهم و از لحاظ تعداد مقاله به ازای مقدار GDP براساس نر
رده بندی 5۰ کشــور برتر در انتشــار مقاالت ISI نانو را در ســال 2۰18 نشــان می دهد. در این جدول کشورهای اسامی با رنگ زرد مشخص شده اند. 

روند تعداد مقاالت و رشد رتبه ایران نیز در نمودار 1 نمایش داده شده است.

19

ن 
کال

ف 
هدا

به ا
ی 

تیاب
دس

ت 
ضعی

و
ران

ر ای
و د

ی نان
اور

 فن
ت

شرف
پی



جدول 1- فهرست پنجاه کشور برتر جهان به همراه برترین کشورهای اسالمی در انتشار مقاالت نانو در سال 2018

مقاالت�نانو سهم�)%( کشور رتبه
%39.05 67699 چین 1
%14.75 25567 آمریکا 2
%8.46 14671 هند 3
%5.85 10138 ایران 4
%5.63 9760 کره جنوبی 5
%5.07 8793 آلمان 6
%4.45 7711 ژاپن 7
%3.43 5945 روسیه 8
%3.40 5898 انگلستان 9
%3.25 5626 فرانسه 10
%2.72 4711 اسپانیا 11
%2.56 4430 ایتالیا 12
%2.49 4319 استرالیا 13
%2.17 3766 کانادا 14
%1.85 3207 عربستان 15
%1.84 3195 برزیل 16
%1.73 2996 تایوان 17
%1.49 2591 ترکیه 18
%1.48 2558 لهستان 19
%1.34 2331 مصر 20
%1.33 2311 سنگاپور 21
%1.17 2022 پاکستان 22
%1.16 2012 سوئیس 23
%1.10 1914 مالزی 24
%1.08 1869 سوئد 25
%1.02 1773 هلند 26
%0.83 1439 مکزیک 27

مقاالت�نانو سهم�)%( کشور رتبه
%0.78 1357 بلژیک 28
%0.69 1194 جمهوری چک 29
%0.67 1155 پرتغال 30

%0.64 1115 رژیم اشغالگر
قدس  31

%0.61 1062 تایلند 32
%0.61 1050 فنالند 33
%0.58 999 اتریش 34
%0.57 986 دانمارک 35
%0.56 966 اکراین 36
%0.55 954 آفریقای جنوبی 37
%0.51 877 رومانی 38
%0.44 764 ویتنام 39
%0.43 744 یونان 40
%0.42 730 ایرلند 41
%0.40 694 آرژانتین 42
%0.30 514 عراق 43
%0.29 503 تونس 43
%0.29 500 شیلی 45
%0.28 493 مجارستان 46
%0.26 453 نروژ 47
%0.25 432 اندونزی 48
%0.24 424 الجزایر 49

%0.22 389 امارت عربی متحده 50

نمودار 1- روند رشد انتشار مقاالت نانو و رتبه ایران در جهان )2001-2018(
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کلیه واحد ها( بیش از یک پنجم مقاالت نانوی ایران در سال 2۰18 را منتشر کرده است. پس از آن دانشگاه تهران،  دانشــگاه آزاد اســامی )شــامل 
امیرکبیر و علوم پزشکی تهران در رده های بعدی قرار دارند. جدول زیر فهرست 25 دانشگاه برتر ایران از نظر تعداد انتشارات نانو را نشان می دهد.

گرافن و نانولوله ها پرکاربردترین نانوســاختارها در مقاالت ایران در ســال 2۰18 بوده اند. آمار مقاالت ایران با محتوای تعدادی از  نانوکامپوزیت ها، 
نانوساختارها در جدول زیر نشان داده شده است.

)%(�سهم مقاالت�نانو دانشگاه�/�پژوهشگاه رتبه
21.13 2141 دانشگاه آزاد اسالمی )تمام واحدها( 1

8.96 908 دانشگاه تهران 2

4.89 495 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 3

4.85 491 دانشگاه علوم پزشکی تهران 4

4.67 473 دانشگاه تربیت مدرس 5

4.24 430 دانشگاه صنعتی اصفهان 6

3.63 368 دانشگاه صنعتی شریف 7

3.61 366 دانشگاه علم و صنعت ایران 8

3.45 350 دانشگاه کاشان 9

3.27 331 دانشگاه پیام نور )تمام واحدها( 10

3.27 331 دانشگاه تبریز 11

2.92 296 دانشگاه فردوسی مشهد 12

2.65 268 دانشگاه گیالن 13

)%(�سهمتعداد�مقاالت نانومورفولوژی/نانوساختاررتبه
250924.8نانوکامپوزیت1
188318.6گرافن2
178217.6نانولوله3
6856.8نانوصفحه/ ورقه4
6286.2نانوسیال5
5765.7مواد نانوحفره ای6
4604.5نانوالیاف7
4124.1مواد نانوبلورین8
4124.1نقاط کوانتومی9
2512.5نانومیله10
2252.2نانوسیم11
1361.3فولرین12
1241.2نانوروبان13
1231.2نانوخوشه14
940.9نانوکره15
860.8درخت سان16
680.7آئروژل17
590.6کامپیوترهای کوانتومی18
500.5نانوپوسته19
470.5نانوالیه20
350.3نانوحفره21
320.3الیه های خودآرا22
320.3نانولیپوزوم23
300.3نانوکپسول24
290.3چاه کوانتومی25

جدول 2- فهرست 25 دانشگاه برتر ایران برحسب انتشار مقاالت نانو در سال 2018

جدول 3- تعداد مقاالت ایران در نانوساختارهای مختلف در سال 2018

)%(�سهم مقاالت�نانو دانشگاه�/�پژوهشگاه رتبه
2.39 242 دانشگاه شهید بهشتی 14

2.34 237 دانشگاه شیراز 15

2.24 227 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 16

1.98 201 دانشگاه نوشیروانی بابل 17

1.68 170 دانشگاه رازی 18

1.64 166 دانشگاه اصفهان 19

1.63 165 دانشگاه سمنان 20

1.56 158 پژوهشگاه پلیمر ایران 21

1.50 152 دانشگاه صنعتی سهند 22

1.50 152 دانشگاه یاسوج 23

1.49 151 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 24

1.47 149 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی 25
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جایگاه جهانی ایران در کیفیت علم نانو 2-1
2 شــاخص »میانگیــن ارجــاع بــه هــر مقاله نانــو« و »h-Index « به ترتیب معیــاری از کیفیت و تعداد مقاالت پر اســتناد به حســاب می آیند. ایران در 
شــاخص میانگین ارجاع به مقاالت نانوی ســال 2۰18 در رتبه 21 قرار دارد. در شــاخص h-Index رتبه جهانی ایران برای مقاالت منتشــر شــده در 
کشــورهای دیگر در ســال 2۰18 حدود 2۰ درصد بود.  5 ســال منتهی به h-Index( 2۰18 پنج ســاله( 15 اســت. ســهم مقاالت نانو مشــترک ایران با 

کشور اول دنیا در شاخص h-Index برای مقاالت نانوی منتشر شده در سال های 2۰14 تا 2۰18 را نشان می دهد. جدول 4 فهرست 3۰ 

h-Index
2014-2018 کشور رتبه

292 آمریکا 1

291 چین 2

171 سنگاپور 3

170 آلمان 4

161 کره جنوبی 5

159 انگلیس 6

151 استرالیا 7

149 ژاپن 8

137 عربستان سعودی 9

126 کانادا 10

122 سوئیس 11

117 اسپانیا 12

112 فرانسه 13

111 هند  14

108 ایران 15

h-Index
2014-2018 کشور رتبه

107 ایتالیا 16

103 هلند 17
99 تایوان 18
95 سوئد 19
78 بلژیک 20
78 رژیم اشغالگر قدس 20
78 روسیه 20
76 دانمارک 23
74 پاکستان 24
71 اتریش 25
71 فنالند 25
71 ایرلند 25
71 مالزی 25
71 ترکیه 25
67 لهستان 30

جدول 4- مقدار و رتبه شاخص h-Index مقاالت نانوی منتشر شده در 5 سال منتهی به 2018

جایگاه جهانی ایران در ثبت اختراعات فناوری نانو 3-1
ایران در مجموع تا پایان سال 2۰18، 239 اختراع مرتبط با فناوری نانو در دفاتر ثبت پتنت آمریکا و اروپا منتشر کرده است. تعداد پتنت های نانو ایران در 
USPTO 1 در سال 2۰18، 18 پتنت بوده است. عاوه بر این، در همین سال، 42 اختراع نانویی دیگر در حال ثبت در این دفتر هستند که در مجموع 6۰ 
پرونده ثبت اختراع می شــوند. بر این اســاس رتبه ایران در پتنت های ثبت شــده در USPTO در سال 2۰18 بیست و سوم است. نسبت تعداد پتنت ها به 
تعداد مقاالت نانو نشان می دهد که ایران در زمینه نوآوری و تولید فناوری نانو همانند تولید علم موفق نبوده و ۰/6 پتنت نانویی در ازای هر 1۰۰ مقاله نانو 
ثبت شده است. البته افزایش نرخ ارز در سال 97 و مشکاتی که در ثبت بین المللی اختراعات فناوران ایرانی و ورود محصوالت ایرانی به بازارهای خارجی 
وجود دارد، این شاخص را تحت تاثیر جدی قرار داده است. با این حال باید توجه داشت که همین تعداد اختراعات مرتبط با فناوری نانو سهمی در حدود 

3۰ درصد از کل پتنت های ثبت شده ایران در ادارات ثبت پتنت آمریکا و اروپا را شامل می شوند. آمار مربوط به این حوزه در زیر آمده است.

1. United States Patent and Trademark Office

تعداد�پتنت�نانو کشور رتبه
4343 ایاالت متحده 1

887 کره جنوبی 2

640 ژاپن 3

520 چین 4

427 تایوان 5

309 آلمان 6

236 فرانسه 7

162 عربستان 8

جدول 5- فهرست 30 کشور برتر جهان در ثبت پتنت نانو در USPTO در سال 2018

22

گزارش�عملکرد�سند�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1397



تعداد�پتنت�نانو کشور رتبه
133 انگلستان 9

115 کانادا 10

101 هلند 11

85 سوئیس 12

72 رژیم اشغالگر قدس 13

70 سنگاپور 14

63 هند 15

47 ایتالیا 16

46 بلژیک 17

43 سوئد 18

37 استرالیا 19

34 فنالند 20

24 اسپانیا 21

19 دانمارک 22

18 اتریش 23

18 ایران 23

15 ایرلند 25

11 مکزیک 26

10 لوکزامبورگ 27

9 برزیل 28

9 جمهوری چک 28

9 نروژ 28

ادامه جدول 5- فهرست 30 کشور برتر جهان در ثبت پتنت نانو در USPTO در سال 2018

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

پتنت های منتشر شدهکل پتنت های منتشر و گرنت شده
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%29
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%10

%0

%0 %0

پتنت  های گرنت  شده

نمودار 2- سهم پتنت های نانو ایران از کل پتنت های ایران )2007-2018(
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2- حجم بازار محصوالت نانو ساخت ایران
کاربرد فناوری نانو ایران، دست یابی به سهم یک تا دو درصدی از بازار جهانی فناوری نانو توسط محصوالت نانو ساخت داخل در  گسترش  در سند 
ســال 14۰4 هدف گذاری شــده اســت. در ســه سال اول این برنامه تا ســال 1398، اندازه گیری حجم بازار محصوالت ســاخت ایران و روند رشد آن در 

گرفته است و دستیابی به حجم بازار 3۰ هزار میلیارد ریال تا سال 1398 هدف گذاری شده است. کار قرار  سال های مختلف در دستور 
که در استاندارد بین المللی ایزو به شماره ISO/TS 18110:2015 به تصویب رسیده است؛ بازار فناوری نانو شامل سه  طبق تعریف بازار فناوری نانو 

بخش ذیل است:
کاالهای نانو  بازار تجهیزات نانو  بازار خدمات فناوری نانو  بازار 

روند رشد سالیانه بازار فروش محصوالت فناوری نانو ساخت داخل در سال های گذشته در نمودار زیر آمده است. در سال 1396 برای پنجمین سال 
کلی فروش  متوالی حجم بازار حدودًا دو برابر شده است. در پایان سال 1396 از داده های جمع آوری شده از بازار محصوالت فناوری نانو ایران، رقم 
معادل 13,916 میلیارد ریال به دســت آمده اســت. محاســبه این بازار در ســال 1397 نیز در دست اقدام اســت و گزارش نهایی آن در تابستان 1398 

منتشر خواهد شد.

نمودار 3- روند رشد سالیانه بازار فناوری نانو ساخت ایران )1389-1396(

1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

ل(
ریا

رد 
لیا

)می

30,000

19,000

11,000

6,000
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1,559791204166138 3,0001,500

محقق شده
هدف گذاری
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از مجموع بازار فروش محصوالت نانو ساخت ایران در سال 1396، رقم 2,494 میلیارد ریال -حدود 18 درصد- مربوط به صادرات این محصوالت 
کشورهای دیگر و 11,421 میلیارد ریال آن مربوط به فروش در بازار داخلی بوده است. به 

ح زیر است: کاال، تجهیزات و خدمات فناوری نانو به شر آمار فروش در سه حوزه 

هماننــد ســال های گذشــته، در ســال 1396 نیــز بیشــترین حجــم بازار نانــو، معادل 95 درصــد، متعلق به کاالها اســت. بخش خدمات با رشــد 23 
درصدی افزایش قابل قبولی نســبت به ســال قبل داشــته اســت. گرچه بخش خدمات فناوری نانو شــامل خدمات تجاری ســازی و خدمات شبکه 
آزمایشگاهی است با این وجود، بخش قابل توجهی از این فروش به رشد بازار خدمات آزمایشگاهی در سال 1396 مربوط است. فروش تجهیزات 
که بخشی از این فروش به دلیل  گذشته با افزایش 11۰ درصدی همراه بوده است  آزمایشگاهی و صنعتی فناوری نانو در سال 1396، برخاف سال 

توجه شرکت های داخلی تجهیزات ساز به بازارهای منطقه ای و بین المللی است.
کاالهای فناوری نانو ایران، به حوزه ساخت وســاز تعلق دارد که شــامل: شیشــه های کم گسیل، بتن سبک، انواع   در حدود 42 درصد از حجم بازار 
کتریال می شــود. در رتبه بعدی، حوزه نانوپوشــش قرار دارد که 4۰ درصد از بازار کاالهای نانو ســاخت ایران  گرانیت آنتی با کاشــی و  کف پوش، انواع 

گرفته است. ک هم با سهمی نزدیک به 7 درصد در رده سوم قرار  را به خود اختصاص داده است. نساجی و پوشا

نمودار 4- آمار کل فروش محصوالت نانو ساخت ایران به تفکیک صادرات و فروش داخل )میلیارد ریال(
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نمودار 5- آمار کل فروش محصوالت نانو ساخت ایران به تفکیک کاال، تجهیزات و خدمات )میلیارد ریال(
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کاالهای فناوری نانو ساخت ایران نشان می دهد. نمودار زیر آمار فروش شرکت های نانویی داخلی در سال 1396 را به تفکیک حوزه های صنعتی 

رونــد فــروش تجهیــزات آزمایشــگاهی و صنعتــی فنــاوری نانو ایران در نمــودار زیر آمده اســت. در حال حاضر بخش بیشــتری از حجــم فروش این 
کز تحقیقاتی هستند. با این حال، به دلیل  تجهیزات متعلق به دســتگاه های آزمایشــگاهی اســت و مشتریان اصلی این تجهیزات، دانشگاه ها و مرا
رویکرد صادراتی برخی از شرکت های تجهیزات ساز، در سال 1396 رشد قابل توجهی در بازار تجهیزات فناوری نانو حاصل شده است و ماشین آالت 
صنعتــی مختلــف از قبیــل خطــوط تولیــد صنعتی نانو الیــاف و تجهیزات پوشــش های صنعتی به کشــور های مختلــف از جمله چیــن و مالزی صادر 

شده است.

بخش بزرگی از بازار خدمات فناوری نانو ایران متعلق به خدمات شبکه آزمایشگاهی است. مقدار این بازار در پنج سال گذشته در نمودار زیر نمایش 
داده شده است و برای سال 1397 نیز در حال اندازه گیری است.

شیرآالت و یراق آالت با 
نانوپوشش تزئینی %21.56

نانوپوشش  %40.4

نانوپوشش های سخت و صنعتی 
%18.84

ساخت و ساز %41.8

پلیمر و کامپوزیت %4

نساجی %6.4

دارو، بهداشت و سالمت %2.3
نفت و انرژی %2

خودرو %1.5
لوازم خانگی %0.5

نانو مواد %0.4

کشاورزی، صنایع غذایی
 و بسته بندی %0.4

آب و محیط زیست 0.3 %

کل بازار نانو
 13,916
میلیارد ریال

نمودار 6- آمار فروش کلی شرکت های نانو داخلی در سال 1396 به تفکیک حوزه های صنعتی در تولید کاال )میلیارد ریال(

نمودار 7- روند فروش سالیانه تجهیزات نانو ایران )1392-1396(
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 حجم صادرات محصوالت فناوری نانو ایران
گسترش برنامه های صادراتی ستاد نانو به ویژه در سال های اخیر، سبب شد تا بستر ورود کاال، تجهیزات و خدمات حوزه فناوری نانو ایران به بازارهای 
جهانی فراهم شود به طوری که ارزش دالری صادرات حوزه نانو ایران در سال 1396 نسبت به سال گذشته نزدیک به 72 درصد افزایش داشته است.

که موفق به صادرات شده اند، از 2۰ شرکت در سال 1395 به 35 شرکت در سال 1396 افزایش یافته است.  همچنین تعداد شرکت های نانو ایران 
کشورهای هدف صادراتی نانو از  ع  که به این ترتیب مجمو کشور بوده است  افزون بر این، مقاصد صادراتی محصوالت نانو در سال 96 حدود 44 

کشور بالغ شده است. کنون، به 49  سال 94 تا

نمودار 9- سهم صادرات و فروش داخل از کل بازار فناوری نانو ایران در سال 1396

کل بازار نانو
13,916

میلیارد ریال

%18
صادرات

%82
فروش داخل

سوریه کره جنوبی کوبا ایاالت متحده آمریکا بلغارستان ترکمنستان فیلیپین

روسیه آفریقای جنوبی سوئد کانادا سوئیس ازبکستان اندونزی

چین موزامبیک انگلیس برزیل لهستان ارمنستان قطر

هند تاجیکستان اتریش مکزیک اردن اوکراین کویت

تایلند قزاقستان پرتغال اسپانیا افغانستان کرواسی صربستان

مالزی گرجستان رومانی آلمان امارات عمان آذربایجان

بحرین ترکیه عراق یونان ایتالیا پاکستان استرالیا

جدول 6- کشور های هدف صادرات محصوالت فناوری نانو ایران )1394-1396(

نمودار 8- روند افزایش حجم بازار خدمات فناوری نانو ایران )1392-1396(
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شکل 1- پراکندگی جغرافیایی کشورهای هدف صادرات محصوالت نانو ایران از سال 1394 تا پایان سال  1396

کانادا

ایاالت متحده 
آمریکا

مکزیک

برزیل

نیجریه

ایتالیا
صربستان

یونان
بلغارستان

پرتغال اسپانیا

انگلستان

سوئیس

آلمان

سوئد

استونی

ارمنستان آذربایجان

آفریقای 
جنوبی

تانزانیا

اردن
قطر

بحرین

استرالیا

مالزی

بنگالدش

تایلند
هند

تاجیکستان

پاکستان

افغانستان چین کره جنوبی ژاپن

روسیه

قزاقستان

امارات
عمان

عراق
کویت

اکراین
لهستان

ترکیه
سوریه

اتریش

ازبکستان

ترکمنستان
رومانی

گرجستان
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در ســال 1396 در بین حوزه های صنعتی مختلف، بیشــترین ســهم صادرات محصوالت نانو ایران مربوط به حوزه ساخت وســاز بوده است که 56 
درصد )نزدیک به 34/8 میلیون دالر( را به خود اختصاص داده است. سهم سایر حوزه ها در نمودار زیر آمده است.

که برابر با 15 میلیون دالر بوده اســت. در رتبه  کشــور عراق بوده  در ســال 1396، از نظر ارزش صادرات، بیشــترین میزان صادرات نانویی ایران به 
گرجستان، هند و ترکمنستان نیز به عنوان دیگر  کشورهای ترکیه با 12/9 میلیون دالر و افغانستان با 9/8 میلیون دالر قرار دارند. لهستان،  بعدی، 
مقاصــد صادراتــی محصــوالت نانــو ایــران در ســال 1396 در رتبه های بعدی قرار دارند. بیشــترین حجم صادرات به کشــورهای همســایه و منطقه 
کشور و حوزه  کشور، حوزه نساجی به 23  که صادرات محصوالت فناوری نانو حوزه ساخت وساز ایران به 35  گرفته است. الزم به ذکر است  صورت 

کشور انجام شده است. خودرو به 16 

در ادامه، کاالها و تجهیزات صادراتی فناوری نانو ایران که در سال 1396 حداقل 2۰۰ هزار یورو صادرات داشته اند، به همراه ویژگی های آن ها ذکر شده است:

نمودار 11- برخی کشورهای هدف صادرات محصوالت فناوری نانو ایران به تفکیک میزان صادرات در سال 1396

15.0

عراق ترکیه افغانستان

الر
ن د

لیو
می

لهستان گرجستان هند ترکمنستان آذربایجان ارمنستان عمان چین بلغارستان

12.9

9.8

3.0 3.0 2.5
1.92.5

1.7 1.1 1.1 1.0

نانوپوشش  27.22

ساخت وساز %55.92

تجهیزات %1.92
نساجی و پوشاک %9.2

پلیمر و کامپوزیت%1.72
دارو، بهداشت و سالمت %1.3

کشاورزی، صنایع غذایی 
و بسته بندی %1.28

خودرو %0/94

خدمات آموزشی %0/25

رنگ و پوشش %0/13

لوازم خانگی %0.07

آب و محیط زیست %0.02
نمودار 10- سهم حوزه های صنعتی مختلف از صادرات کاال، تجهیزات و خدمات فناوری نانو ایران در سال 1396
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سینادوکسوزوم اکسیرنانوسینا 
ایــن نانــودارو در درمــان بیمــاران ســرطانی و بیمــاران مبتــا به 
کــه  AIDS بــه کار مــی رود. ایــن فــرآورده حــاوی دارویــی اســت 
قادر اســت ســلول های ســرطانی را به طــور انتخابــی از بین ببرد. 
فرموالســیون موجــود در ایــن فــرآورده کمــک می کند ایــن دارو از 
طریــق جریــان خون، بیشــتر به ســمت بافت ســرطانی )نســبت 
بــه بافت های ســالم( بدن هدایت شــود. این موضــوع می تواند 
باعث کاهش عوارض جانبی این دارو نسبت به دوکسوروبیسین 

استاندارد شود.

کشور صادرات به 1 

پاکلینب نانوداروپژوهان پردیس 
گانــه مــورد  در ایــن سیســتم دارویــی، ســلول های ســرطانی جدا
هدف قرار می گیرند و بدون آسیب به سلول های سالم، فقط وارد 
ســلول های ســرطانی می شوند. از آلبومین انســانی به عنوان یک 
حامل در این دارو استفاده می شود، بنابراین دارو را در داخل خود 
به دام می اندازد. دارو به صورت آزاد در خون قرار نمی گیرد و فقط 
که عروق ســرطانی قرار دارند می تواند از خون  در جاهایی از بدن 
خارج شود. این دارو برای درمان سرطان های سینه متاستاتیک، 

ریه و پانکراس به کار می رود.

کشور صادرات به 1 

جوراب آنتی باکتریال  پوشاک مهیار 
اثر ضدباکتریایی نقره به طور چشمگیری در ابعاد نانومتری افزایش 
می یابــد، به طوری کــه آن ها قادر بــه از بین بردن بیــش از 65۰ نوع 
باکتری هســتند. این نانــوذرات فعالیت های ضدقارچی شــدیدی 
نیز در مقابل بعضی از عفونت های قارچی از خود نشــان می دهند. 
با کاهــش اندازه ذره، رهایش یون های نقره افزایش  یافته که این 
امر موجب افزایش فعالیت های ضدباکتریایی آن ها می شــود. این 
فناوری در تولید این جوراب آنتی باکتریال مورد استفاده قرار گرفته 

است.

کشور صادرات به 2 
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فرش ماشینی ضدمیکروب
کتری ها و میکروارگانیســم ها از دالیل اصلی ایجاد بیماری ها، عفونت ها و  میکروب هــا، با
گرفتن  ایجاد بوی بد روی فرش هستند. لذا تولید فرش ضدمیکروبی برای جلوگیری از بو 
کز پر رفت وآمد مانند مساجد و نواحی مسکونی جذاب  فرش در اثر تماس عرق بدن در مرا
اســت. در این راســتا تولید فرش ماشــینی ضدمیکروبی و ضدبو با ثبات باالی شستشــو در 

گرفته است. کاشان )فرش فرهی( صورت  خ سپهر  شرکت نساجی فر

کشور صادرات به 21 

)Low-E( شیشه کنترل کننده انرژی گروه صنعتی شیشه کاوه 
این محصول، حاوی نانوالیه های فلزی و ســرامیکی، با فناوری اســپاترینگ مغناطیســی 
در خــأ تولید شــده اســت. به منظــور جلوگیــری از انتقال حــرارت و کاهش هدر رفــت انرژی 
ساختمان، از شیشه های با پوشش خاص موسوم به Low-E )کم گسیل( استفاده می شود. 
هنگام گرم شــدن شیشــه، به جای اینکه گرمای خود را گسیل کند، آن را بازتابش می کند. 
شیشــه دوجداره تولیدشــده، دارای یک جداره شیشــه کنترل کننده انرژی اســت که ضریب 
انتقال حرارت آن بســیار کمتر از شیشــه های معمولی اســت و باعث صرفه جویی در مصرف 

گرما می شود. انرژی در فصل سرما و 

کشور صادرات به 38 

عینک آفتابی صاایران صنایع الکترواپتیک صاایران )صاپا( 
عینک آفتابی صاایران اولین بار برای اســتفاده خلبان ها جهت مقابله با پرتوهای لیزری 
با فریم خلبانی طراحی شــد. در حال حاضر این عینک با قابلیت محافظت از چشــمان در 
برابر تابش های UV و با استفاده از فناوری طراحی و ساخت پوشش نانومتری نابازتابنده 
پهن بانــد )نابازتابندهای که طول موج وســیعی را فیلتــر می کند( که باعث ایجاد خاصیت 
Anti-Reflection و حــذف بازتاب هــای مزاحــم در محصول می شــود، به تولید می رســد. 
ایــن عینک هــای آفتابــی در دو مــدل معمولــی )خلبانــی( و چندمنظــوره )اســپرت( تولیــد 

شده اند.

کشور صادرات به 2 

صنایع نساجی فرخ سپهر کاشان )فرش فرهی(
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دستگاه الکتروریسی صنعتی فناوران نانومقیاس 
بــا اســتفاده از ایــن دســتگاه، پوشــش انــواع نانوالیــاف روی زیرالیه هــای مختلــف برای 
تولید محصوالت جدید در مقیاس صنعتی امکان پذیر اســت. سیستم های INFL به طور 
گســترده برای تولید نانوفیلترها و نانوماســک های تنفسی استفاده می شود. با استفاده از 
ع  کاربردهای متنو خــط تولید صنعتــی این تجهیزات می تــوان نانوالیاف مورد نیاز بــرای 
 INFL1000 ،INFL800 را در مقیــاس صنعتــی تولید کرد. این دســتگاه دارای ســه مــدل
INFL400 است. تفاوت این سه مدل در حجم، ظرفیت تولید و تعداد واحد الکتروریسی 

است.

کشور صادرات به 2 

گرانول پلی پروپیلن راموآلیبرت 
کمتــر از 2۰ نانومتــر اســت.  ایــن محصــول، حــاوی نانــوذرات نقــره بــا توزیــع انــدازه ای 
پلی پروپیلن )PP( یا پلی پروپین یک رزین مصنوعی ساخته شده به روش پلی مریزاسیون 
گروه هــای عاملــی پلی پروپیلــن، توســعه  کــم و فقــدان  پروپیلــن اســت. انــرژی ســطحی 
پوشــش های مطلــوب بــر روی ســطوح آن را محــدود می کننــد. از ایــن رو بــه فعالیــت 
کتریایــی نیازمنــد اســت.  کاربردهــای ضدبا کتریایــی اضافــی بــرای اســتفاده در  ضدبا
کتری ها، بســیار کشــنده هســتند.  یون هــای نقــره و ترکیبات آن برای طیف وســیعی از با
کاربردهای آن؛ بســته بندی انعطاف پذیر، بسته بندی مهروموم شده،  برخی از مهم ترین 

صنعت خودرو، الیاف و پارچه، پزشکی و صنعتی است. 

کشور صادرات به 3 

دستگاه الیه نشانی اسپاترینگ رومیزی پوشش های نانوساختار 
دستگاه الیه نشانی اسپاترینگ رومیزی، ابزاری منحصربه فرد برای تولید طیف وسیعی 
از الیه هــای نــازک بر روی زیرالیه های مختلف اســت. اســپاترینگ یک روش الیه نشــانی 
کــه بــه طور گســترده برای الیه نشــانی پوشــش های رســانا و  تبخیــری غیرحرارتــی اســت 
کاربردهــای آن عبارتنــد از:  غیررســانا بــر روی زیرالیه هــای مختلــف اســتفاده می شــود. 
ســاخت انواع سنســورهای الیه نازک و ســلول های خورشــیدی، ســاخت ادوات اپتیکی، 

نانوالکترونیک و میکروالکترونیک و آماده سازی نمونه های میکروسکوپ الکترونی.

کشور صادرات به 5 
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3- اثرگذاری فناوری نانو در بهبود کیفیت زندگی
3-1 بهبود کیفیت زندگی مردم با محصوالت فناوری نانو ایران

بهبود کیفیت زندگی مردم با استفاده از فناوری نانو به عنوان یکی از اهداف کان سند گسترش کاربرد فناوری نانو ایران در افق 14۰4 تعیین شده 
اســت. تعیین این هدف بدین معنا اســت که برنامه های فناوری نانو در ایران، در نهایت باید به بهتر شــدن زندگی مردم بی انجامد؛ اما این ســؤال 
کــه بهتر شــدن زندگی، بهبود کیفیت زندگی و رســیدن به زندگی خوب، چــه معنایی دارند؟ کیفیت زندگی معمواًل با شــاخص های  ح می شــود  مطــر
کانی مانند بهداشــت و ســامت، آموزش، قدرت تأمین هزینه های زندگی، قیمت مســکن نســبت به درآمد و ... ارزیابی می شــود. این شــاخص ها 
کرد؛  که نمی توان تأثیر فناوری نانو بر آن ها و به تبع آن بر زندگی انسان را اندازه گیری  کان هستند  ع و تفاوت در طبقه بندی، به قدری  ضمن تنو

کرد. کیفیت زندگی مردم، شاخص های ویژه ای را تعریف  بنابراین الزم است برای نحوه تأثیر فناوری نانو بر 
گام نخست با تقسیم زندگی انسان به سه بخش »جسم انسان، فعالیت های انسان و محیط زندگی انسان« و تقسیم هر یک  برای این منظور در 
از این بخش های سه گانه به طبقات جزئی تر، مانند پوشیدنی، غذا، تشخیص و درمان بیماری، تولید و مصرف انرژی، حمل ونقل، آب، هوا، راه، 
ســاختمان و...، شــاخصی را که در هر یک از این بخش ها در بهتر شــدن کیفیت تأثیر دارد، تعریف کردیم که در ابتدا به بیش از 8۰ شــاخص رسید. 
که هریک به نوعی نشان دهنده نحوه تأثیر محصوالت نانویی بر  گام بعدی، با بررسی شباهت ها و ترکیب شاخص ها با یکدیگر، به 1۰ شاخص  در 

زندگی هستند، دست یافتیم. این شاخص ها عبارتند از:
دوام بیشتر، مصرف کمتر، هزینه کمتر، آلودگی کمتر، ایمنی بیشتر، سازگاری بیشتر با محیط زیست، زیبایی بیشتر، راحتی بیشتر، اثربخشی بیشتر 

کمتر. و اثرات جانبی 
گرفتند. کارشناسان قرار  در نهایت این شاخص ها مورد بررسی و تأیید 
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که سامتی او را تهدید  انســان در معرض خطراتی اســت 
می کننــد. تدبیر کردن در برابــر این خطرات، برای زندگی 
انســان اهمیــت دارد. برخــی محصــوالت نانویــی ماننــد 
کاهش وزن سازه و پارچه های ضدامواج با  بتن ســبک با 
جلوگیری از عبور امواج مضر برای بدن، ایمنی انســان در 

برابر خطرات را افزایش می دهند. 

ایمنی بیشتر

کتری هــا، میکروب ها  کــردن آلودگی هایی مانند با کم تر 
چ هــا در محیط زندگی انســان، ابتا بــه بیماری ها را  و قار
کاهــش می دهــد. بســیاری از محصــوالت نانویی موجب 
کمتــر شــدن آلودگی هــای محیطــی می شــوند. رنگ هــا، 
کتریال و انواع  کاشــی ها و ســرویس بهداشــتی های آنتی با
کتری محصوالتی هستند  ک، ملحفه و حوله ضدبا پوشــا

که این ویژگی را دارند.

آلودگی کمتر

کاهــش آلودگی هــای  آلودگــی محیط زیســت، انســان را بــا مشــکات مختلفــی روبــه رو می کنــد. فنــاوری نانــو می توانــد بــه 
کارکرد موتور، آالینده های ناشــی از احتراق ناقص را  کنــد. مثًا فیلتر هوای خودرو، بــا کمک به بهبود  زیســت محیطی کمــک 

کاهش می دهد.

سازگاری بیشتر با محیط زیست

مــا زیبایــی را دوســت داریــم! اســتفاده از فنــاوری نانــو، 
موجــب زیبایــی بیشــتر برخی محصــوالت می شــود. مثا 
اســتفاده از رنــگ خودتمیزشــونده موجــب حفــظ زیبایی 
نمــای ســاختمان در طــول زمــان و اســتفاده از پوشــش 
نانویی باعث خوش رنگی، درخشــندگی و زیبایی بیشــتر 

شیرآالت بهداشتی می شود. 

زیبایی بیشتر

قابــل اســتفاده بــودن طوالنی تــر و ســالم مانــدن یــک 
محصــول در بــازه زمانــی بهره بــرداری، بــرای انســان 
مطلوبیــت دارد. اســتفاده از فنــاوری نانــو در بســیاری از 
محصــوالت مانند کفپوش ها، شــیرآالت، رنگ ها، لوله ها 

کرده است.  و فیلترها، دوام محصول را بیشتر 

دوام بیشتر
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کمتر و کاهش عوامل  کار با صرف زمان و زحمت  انجــام 
مزاحــم بــرای فعالیت هــای روزانه، برای انســان مطلوب 

است. 
کاشــی ها و رنگ هــای لکه گریــز و خودتمیزشــونده و 
لوله هــای بی صــدا نمونه هایــی از محصــوالت نانویــی 

که موجب راحتی بیشتر برای انسان می شوند.  هستند 

راحتی بیشتر 

منابــع طبیعــی محــدود هســتند و برداشــت بی رویــه از 
آن هــا، مشــکاتی اساســی را بــرای زندگــی انســان ایجــاد 
کرد. محصــوالت نانویی به شــکل های مختلفی  خواهــد 
کمتر شــوند. مثا یک دستگاه  می توانند، موجب مصرف 
کمتر از  کمتری پساب، مصرف  تصفیه آب با تولید درصد 
منابع آب را موجب می شود. یا شیشه ذخیره کننده انرژی 

کاهش می دهد. که مانند یک عایق، مصرف انرژی را 

مصرف کمتر

کمتر بودن هزینه، امکان استفاده از یک محصول یا خدمت مورد نیاز برای زندگی را بیشتر می کند. 
تولید محصوالت نانویی مانند داروهای ضدسرطان در داخل کشور، موجب امکان خرید محصول با قیمت کمتر برای مردم 

کشور می شود.  و صرفه جویی ارزی برای 

هزینه کمتر

برخــی از فعالیت هــای انســان در راه رســیدن بــه هدفــی 
مطلــوب، اثــرات جانبــی نامطلوبــی ایجــاد می کنــد. مثًا 
کــه بــرای از بیــن بــردن ســلول های ســرطانی،  دارویــی 
ســلول های ســالم را هم از بین می برد. فنــاوری نانو ما را 
کاهش این اثرات جانبی نامطلوب یاری می کند. مثًا  در 
کاهش  نانــوداروی ضدســرطان، اثــرات جانبی درمــان را 

می دهد.

اثرات جانبی کمتر

همــه فعالیت هــای انســان هدفــی دارد، مثــًا اســتفاده 
از دارو بــرای از بیــن بــردن عامــل بیمــاری اســت. همــه 
فعالیت هــای ما نســبت بــه هدف، فاصله یکســانی ندارد 
و مــا همــواره در پــی نزدیک تــر شــدن به هدف هســتیم. 
استفاده از فناوری نانو، موجب نزدیک تر شدن به هدف 
انجــام یک فعالیــت، در برخی محصوالت می شــود. مثًا 
نانوداروی ضدسرطان، دقیقًا در محل تجمع سلول های 
کار از بیــن بــردن ایــن  ســرطانی، آزاد می شــود؛ بنابرایــن 

سلول ها، با اثربخشی بیشتری انجام می شود.

اثربخشی بیشتر
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گواهی نانومقیاس که شــامل محصوالت  ایــن فهرســت محصــوالت چگونــه انتخاب شــده اند؟ در اینجا بیــش از 5۰۰ محصول نانویــی دارای 
نهایــی، محصــوالت واســطه ای، نانومــواد و تجهیــزات هســتند، بررســی شــده اند. گرچه مــواد و تجهیزات هــم می توانند با واســطه شــدن در تولید 
که به وســیله آن ها تولید شــده اند نمایان خواهد شــد، لذا نانومواد  محصوالت، اثراتی بر زندگی انســان را موجب شــوند، اما اثر آن ها در محصوالتی 
و تجهیــزات در ایــن فهرســت حضــور ندارند. برخی محصوالت واســطه ای )محصوالتی که به مشــتری نهایی نمی رســد بلکه در کســب وکار دیگری 
کــه در نیروگاه ها یا پاالیشــگاه ها اســتفاده شــده و  اســتفاده می شــود(، می تواننــد اثــرات قابــل توجهــی بــر زندگی داشــته باشــند؛ ماننــد محصوالتــی 
کمتر یا ســازگاری بیشــتر با محیط زیســت را به دنبال دارند. چند محصول بیان شــده در فهرســت حاضر، از این جنس هســتند؛ و در نهایت  مصرف 
محصوالتی که به طور مســتقیم توســط مشــتری نهایی مورداســتفاده قرار می گیرند، در این فهرست ذکر شــده اند. البته الزم به ذکر است در مواردی 
کارِکرد نداشــته اند )مانند جوراب و تی شــرت  کــه یــک محصول توســط چندیــن تولیدکننده تولید می شــده یا انواع یک محصــول تفاوت ویژه ای در 
ع محصول در این فهرســت بیان شــده اند. پس ما در این بخش فهرســتی شــامل بیش از 6۰ محصول نانویی ایران  کتریال( در قالب یک نو آنتی با
که در اینجا توضیحاتی مختصر درباره تعیین شــاخص های تأثیر و انتخاب محصوالت  کرده ایم  و نحوه تأثیر آن ها بر بهبود زندگی انســان را بیان 

برای حضور در این فهرست، ذکر شد.
هنــگام بیــان ویژگی هــای مثبت محصوالت نانویی، الزم اســت به این نکته نیز توجه کنیم؛ آیا فناوری نانو می تواند اثراتی منفی بر زندگی انســان 
داشــته باشــد؟ نانو مواد با توجه به ابعاد بســیار ریزشــان، در صورتی که ویژگی ســّمی بودن را داشته باشــند و از محصول آزاد شوند، می توانند عامل 
خطراتی برای انسان و محیط زیست باشند؛ بنابراین در محصوالتی که با بدن انسان در ارتباط هستند یا به نوعی وارد محیط زیست می شوند، باید 

گیرد. ماحظات ایمنی به طور خاص موردتوجه قرار 

کرده است؟  اما چگونه ستاد نانو ماحظات ایمنی انسان و محیط زیست در آن ها را لحاظ 
گرفته است. ستاد نانو به این اثرات منفی توجه داشته و از همین رو برنامه هایی را برای به حداقل رساندن این اثرات در نظر 

اقدام نخست، ایجاد واحد ارزیابی محصوالت فناوری از سال 1386 بوده است. این واحد با ارزیابی محصوالت، ادعای تولیدکننده یک محصول 
نانویی را درباره نانویی بودن و برخورداری از خاصیتی ویژه، تأیید یا رد می کند.

کار با نانومواد بوده است. اقدام دوم، تدوین استانداردهای اندازه گیری خواص و 
کمیته های فناوری نانو در سازمان های مختلف برای بررسی و ارائه مجوز به محصوالت برخی از حوزه های مبتنی بر فناوری  اقدام سوم، تشکیل 

نانو بوده است.
اقدام چهارم، طراحی »نانو نماد« با همکاری ســازمان ملی اســتاندارد و تدوین آئین نامه اعطای آن به محصوالت اســت. این نشان به محصوالت 
نانویی دارای کارایی و کیفیتی که آزمون های سامتی را با موفقیت طی کرده باشند، اعطا می شود و تولیدکننده می تواند این نماد را برای اطمینان 

کند. خاطر مصرف کننده بر روی محصول نصب 
گفتگوهای صریح  با این وجود، اقدامات دیگری برای باال بردن این سطح اطمینان در حوزه فناوری نانو، الزم به نظر می رسد. همچنین نیاز به 

با مردم درباره محصوالت فناوری نانو و اثرات مثبت و منفی احتمالی آن ها وجود دارد.
کیفیت زندگی تشریح شده است. در پیوست 3 نمونه هایی از محصوالت ایرانی نانو و اثرگذاری ویژه آن ها در بهبود 
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جدول 7- نحوه تاثیر محصوالت فناوری  نانو

مصرف�محصوالت حوزه
کمتر�

دوام�
بیشتر�

هزینه�
کمتر�

آلودگی�
کمتر

ایمنی�
بیشتر�

سازگاری�
بیشتر�با�
محیط�
زیست�

اثر�
بخشی�
بیشتر

زیبایی�
بیشتر�

راحتی�
بیشتر�

اثرات�
جانبی�
کمتر�

ت
ش

دا
به

داروی ضد سرطان

داروی سالک و 
بیماری های قارچی

ترکیب کورکومین

کرم های ضد آفتاب 

ماسک جذب گردوغبار با 
الیاف نانویی 

انواع شوینده ها

انواع محصوالت 
ضد عفونی کننده 

ساز
 و 

ت
اخ

س

شیشه کنترل کننده 
انرژی

پوشش محافظ سازه در 
برابر آتش

بتن  های سبک
 سازه ای

چسب سنگ های 
ساختمانی

لوله و اتصاالت فاضالبی 
بی صدا 

شیرآالت بهداشتی

کاشی های لکه گریز

سرویس بهداشتی و 
روشویی

کف پوش بتنی

کف پوش اپوکسی

رنگ ترک

رنگ خود تمیز شونده
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ادامه جدول 7- نحوه تاثیر محصوالت فناوری  نانو

مصرف�محصوالت حوزه
کمتر�

دوام�
بیشتر�

هزینه�
کمتر�

آلودگی�
کمتر

ایمنی�
بیشتر�

سازگاری�
بیشتر�با�
محیط�
زیست�

اثر�
بخشی�
بیشتر

زیبایی�
بیشتر�

راحتی�
بیشتر�

اثرات�
جانبی�
کمتر�

ساز
و 

ت 
اخ

س

رنگ آنتی باکتریال

رنگ عایق

رنگ ترافیکی

رنگ ضد خوردگی

محلول ایجاد کننده 
پوشش آب گریز

ب
آ

دستگاه آرسنیک زدایی با 
جاذب )روستایی(

نانو کاویتاسیون 
آرسنیک زدایی 

سیستم الکترو دیالیز 
انتخابی نیترات زدایی 

تصفیه آب کاویستاسیون 
پالسمایی

)حذف فلزات سنگین(
تصفیه پساب 

کاویتاسیون پالسمایی

دستگاه تصفیه پساب 
خاکستری

ت
جا

سو
من

نخ های آنتی باکتریال

منسوجات آنتی باکتریال

نخ های خنک شونده

فرش های آنتی باکتریال

پارچه های ضد امواج

شکم بند بارداری
ضد امواج

کفش آب گریز

عینک آفتابی
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ادامه جدول 7- نحوه تاثیر محصوالت فناوری  نانو

مصرف�محصوالت حوزه
کمتر�

دوام�
بیشتر�

هزینه�
کمتر�

آلودگی�
کمتر

ایمنی�
بیشتر�

سازگاری�
بیشتر�با�
محیط�
زیست�

اثر�
بخشی�
بیشتر

زیبایی�
بیشتر�

راحتی�
بیشتر�

اثرات�
جانبی�
کمتر�

ت
جا

سو
من

دستکش کار آب گریز

ی
نگ

خا
م 

واز
ل

ماشین لباسشویی و 
ظرفشویی با 
بدنه ضد زنگ

یخچال و فریزر 
آنتی باکتریال

ظروف پذیرایی استیل 
ضد خش

ظروف چینی آنتی 
باکتریال آب گریز

روکش آنتی باکتریال 
کولر آبی

تخته گوشت 
آنتی باکتریال

سطل زباله 
آنتی باکتریال

ی
رژ

ان

فیلتر هوای ورودی 
توربین

نانو سیال پوششی

کاتالیست ها
رو

ود
خ

فیلتر هوای خودرو

روغن موتور

سره الکترود/ 
نازل جوشکاری 

ی
ند

ه ب
ست

و ب
ی 

رز
شاو

ک

نایلون و گونی 
زیست تخریب پذیر 
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هزینه کمتر 
8 نوع محصول

انرژی

1
آب

4

سالمت

3

سازگاری بیشتر با محیط زیست
10 نوع محصول

آب

6

لوازم خانگی

1
سالمت

1
خودرو

1
کشاورزی و بسته بندی

1

راحتی بیشتر 
 1۵ نوع محصول

آب

1
ساخت و ساز

6

منسوجات

5

سالمت

2

لوازم خانگی

1

ساخت و ساز

10
آب

1
انرژی

1
لوازم خانگی

1

خودرو

2
کشاورزی و بسته بندی

1

ایمنی بیشتر
 11 نوع محصول

سالمت

4

ساخت و ساز

4

منسوجات

3

دوام بیشتر
1۶  نوع محصول



مصرف کمتر
 1۵ نوع محصول

آب

6

ساخت و ساز

4

انرژی

2
خودرو

3

آلودگی کمتر
 17 نوع محصول

ساخت و ساز

4

آب

4

لوازم خانگی

5

سالمت

1
منسوجات

3

اثربخشی بیشتر
 17 نوع محصول

ساخت و ساز

2
آب

4

سالمت

6

انرژی

2

خودرو

1
کشاورزی و بسته بندی

1
رنگ و رزین

1

اثرات جانبی کمتر 
4 نوع محصول

سالمت

4

زیبایی بیشتر
۵ نوع محصول

ساخت و ساز

3

سالمت

1

لوازم خانگی

1



ایران،�قم،�تیمچه�بزرگ�بازار�نو



کالن، عملیاتی و  گزارش عملکرد برنامه های 
اقدامات اجرایی فناوری نانو

گزارش�عملکرد�سند�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1397

فصل دوم



1-1- فعال سازی زیرساخت های فرهنگی کشور برای پشتیبانی از توسعه فناوری نانو
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 فعال سازی زیرساخت های فرهنگی کشور برای پشتیبانی از توسعه فناوری نانو
 توسعه کمی و کیفی باشگاه دانش آموزی فناوری نانو و شبکه توانا

 توسعه بنیاد آموزش نانو و شبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو
 ترویج صنعتی فناوری نانو

برنامه کالن 1

ترویج و آموزش عمومی فناوری نانو برای افزایش مشارکت 
ذینفعان در توسعه و به کارگیری آن

گزارش�عملکرد�برنامه�های�کالن،�عملیاتی�و�اقدامات�اجرایی�فناوری�نانو



تولید و انتشار محتوا در رسانه های ستاد نانو 1-1-1
خاصه عملکرد تولید و انتشار محتوا در رسانه های ستاد فناوری نانو در سال 1397 در جدول 1 ارائه شده است.

جدول 1- عملکرد تولید و انتشار محتوا در رسانه های ستاد نانو در سال 1397

عملکردرسانه

انتشار 12 شماره با میانگین شمارگان 2000 نسخهماهنامه فناوری نانو
انتشار 75 مقاله و گزارش و 601 خبر

اخبار سایت ستاد نانو*
news.nano.irانتشار 1039 خبر شامل 459 خبر داخلی و 580 خبر خارجی

مقاالت و گزارش های سایت ستاد نانو
Paper.nano.irدریافت و داوری 74 مقاله و پذیرش و انتشار 35 مورد

تولید و انتشار 26 کلیپکلیپ های »به توان نانو«

گالری تصویری سایت ستاد نانو
nano.ir/multimediaمستندسازی و انتشار 717 تصویر از 32 رویداد

شبکه اجتماعی ستاد نانو
@IranNanoانتشار 1425 مطلب در کانال ستاد نانو در پیام رسان »بله« با بیش از 1650 نفر عضو

انتشار 16 کلیپ و مستندبرنامه »نانو و صنعت«

* سایت ستاد فناوری نانو تا پایان سال 1397 در میان سایت های جهان در رتبه 61،680 و در میان سایت های فناوری نانو در دنیا با فاصله قابل توجه 
نسبت به رتبه بعدی )سایت nanowerk با رتبه جهانی 116 هزار(، در رتبه اول قرار دارد.

1-1- فعال سازی زیرساخت های فرهنگی کشور برای پشتیبانی از توسعه فناوری نانو
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 نظرسنجی عمومی
گاهی و تصویر ذهنی مردم نسبت به فناوری و محصوالت نانوی ایران« یک مطالعه میدانی و نظرسنجی  در سال 1397 با هدف »سنجش میزان آ
با جامعه آماری 24۰۰ نفر در چهار شــهر تهران، مشــهد، اصفهان و تبریز اجرا شــد. براســاس داده های حاصل از این نظرســنجی، 86 درصد از مردم 

این شهرها، با فناوری نانو آشنا بوده اند.

رصد و حمایت از تولید محتوای فناوری نانو در رسانه های عمومی کشور 2-1-1
کشور در زمینه ترویج فناوری نانو در سال 1397 در جدول ذیل آمده است. خاصه عملکرد رسانه های رسمی و فضای مجازی 

همچنین سهم محتوای مرتبط با صنعت و بازار فناوری نانو در رسانه های مختلف در سال 1396 و 1397 در نمودار زیر آمده است:

در ســال 1397، به منظور ارتقــا ارتباط و تعامل 
گزارش عملکرد  کشور،  گسترده تر با رســانه های 
هــر رســانه )در طــول ســال 1396( در حــوزه 
فنــاوری نانو، تدویــن و برای مدیران رســانه ها 
ارســال شــد. ایــن رســانه ها شــامل 8 شــبکه 
تلویزیونــی، 7 شــبکه رادیویــی، 7 روزنامه و 1۰ 
خبرگــزاری می شــوند. در همیــن راســتا در دهــه 
فجــر ســال 1397، نشســت تعامل بــا مدیران و 
کشــور و بازدیــد از  ســردبیران 16 رســانه رســمی 

نمایشگاه محصوالت نانویی برگزار شد.

جدول 2- میزان انتشار محتوای فناوری نانو در رسانه های عمومی کشور در سال 1397

تلویزیوننوع رسانه
)دقیقه(

رادیو
)دقیقه(

روزنامه�ها
)مطلب(

خبرگزاری
)مطلب(

5003547511245836میزان محتوا

0

صد
در

ون
یزی
تلو دیو
را

مه
وزنا
ر

ری
گزا
خبر

10

۲0

30

۴0

۵0

60

70 سال�1396
سال�1397

نمودار 1- سهم محتوای مرتبط با صنعت و بازار فناوری نانو در رسانه های مختلف )1396-1397(
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 برگزاری تور رسانه ای فناوری نانو
کشــور، از زمســتان 1397 برگــزاری »تور  بــا هــدف ارائــه خدمات رســانه ای بهتــر به شــرکت های نانویی و معرفــی محصوالت نانویی در رســانه های 
رســانه ای نانو« آغاز شــد. در 2 تور برگزار شــده در شــهرهای مشــهد و اصفهان، خبرنگاران 15 رســانه کشــور از 5 شــرکت نانویی در این دو شهر بازدید 

کرده و با شرکت ها و محصوالت فناوری نانو آن ها آشنا شدند.

 ارائه خدمات رسانه ای به شرکت های فناوری نانو
که آمار خدمات ارائه شده به 2۰ شرکت منتخب  در سال 1397، خدمات رسانه ای ستاد نانو به بیش از 2۰۰ شرکت فناوری نانویی ارائه شده است 

در جدول 3 ذکر شده است:

جدول 3- وضعیت بهره مندی 20 شرکت فناوری نانو منتخب از خدمات رسانه ای فناوری نانو در سال 1397

ف
ردی

ت�ها
شرک

انو
ت�ن
سای
بار�
اخ

د(
عدا
�)ت
انو
ی�ن
اور
�فن
مه
هنا
ما

ه(
فح
)ص
نو�
ی�نا
اور
�فن
مه
هنا
ما

انو
د�ن
ستا
ه«�
»بل
ن�
سا
م�ر
پیا
ل�
کانا

انو
ن�ن
توا
به�

ه(
قیق
)د
ن�
زیو
لوی
ت

ه(
قیق
)د
یو�
راد

ی�ها
زار
برگ
خ

ه�ها
نام
روز

تی
صنع
ی�
ه�ها
شگا
مای
ن

انو
ت�ن
وال
حص
ب�م
کتا

ت«
صنع
�و�
انو
�»ن
انه
رس

84312158392051اکسیر نانو سینا1

223617599211آپتوس2

110/5511آرتاش کامپوزیت3

32321121211آزاد فیلتر4

111111پاآرا5

1164847263311پارسا پلیمر شریف6

41127511پاالیش پالسما صنعت7

211پردیس شیمی باختر8

21136543111پوشاک مهیار9

32146823111پوشش های نانوساختار10

6432546114پیام آوران فناوری فردانگر11

110/51تجهیز گاما12

10/521توسعه هنر متین13
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11271712346111تولیدی بهران فیلتر14

42228521تولیدی تهران زرنخ15

111512خألپوشان فلز16

310/5111رامو آلیبرت17

522611رنگ و رزین الوان18

752/849016431رنگین نانوساختار19

111شیرآالت آدرینا20

 پاسخ به درخواست های رسانه ای فناوری نانو
ح زیر پاسخ داد. در سال 1397، ستاد نانو به بیش از 26۰ درخواست رسانه ای مرتبط با فناوری نانو از سوی خبرنگاران رسانه های عمومی به شر
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نمودار 2- آمار درخواست های رسانه ای مرتبط با فناوری نانو در سال 1397

ادامه جدول 3- وضعیت بهره مندی 20 شرکت فناوری نانو منتخب از خدمات رسانه ای فناوری نانو در سال 1397
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1-2- توسعه کمی و کیفی باشگاه دانش آموزی فناوری نانو و شبکه توانا
ع این   در ســال 1397، تعــداد 193681 نفــر دانش آمــوز و معلم در برنامه هــا و رویداد های ترویج دانش آموزی فناوری نانو مشــارکت کردند و مجمو

کنون به 1٬۰76٬149 نفر رسید. در ادامه اقدامات اجرایی ترویج دانش آموزی فناوری نانو در سال 1397 بیان شده است. افراد از سال 1387 تا

1-2-1 نهادینه سازی و حمایت از رقابت های دانش آموزی در حوزه فناوری نانو
 المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو

نهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو، در ســه مرحله برگزار شــد. 226 پژوهش ســرا و نهاد ترویجی در مراحل مختلف برگزاری این رقابت 
کارگاه های آمادگی المپیاد مشارکت داشتند. آمار مربوط به این رویداد در ادامه بیان شده است. ملی و در برگزاری 
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نمودار 3- آمار ثبت نام کنندگان و حاضران در نهمین المپیاد علوم و فناوری نانو )1397(
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که برگزیدگان راه یافته به اردوی علمی، از شایستگی علمی  مرحله دوم المپیاد شامل یک آزمون تستی- تشریحی، با این هدف طراحی و اجرا شد 
باالتری برخوردار باشند. این آزمون، به صورت هم زمان در 7 شهر - حوزه بوشهر، بابل، تبریز، تهران، شیراز، مشهد و سنندج برگزار شد. در نهایت، 
3۰ نفــر از منتخبــان مرحلــه دوم بــا حضــور در اردوی عملــی، ضمن رقابــت برای دریافــت مدال های المپیاد، یــک دوره آموزش عملــی را گذراندند. 
استان های خراسان رضوی با 7 نفر و مازندران با 5 نفر، بیشترین تعداد راه یافتگان را در میان برگزیدگان مرحله نهایی داشتند. این مرحله از 1۰ تا 

19 شهریورماه 1397 در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران برگزار شد.

توضیحاتعنوان

مرحله اول

7 اردیبهشت 1397زمان برگزاری آزمون

18913 نفرتعداد داوطلبان

128 شهر-حوزهتعداد حوزه های آزمون

226تعداد نهادهای ترویجی همکار

2000 نفرتعداد عوامل اجرایی آزمون

437 نفرتعداد پذیرفته شدگان مرحله اول

مرحله دوم
22 تیر 1397زمان برگزاری آزمون

7 شهر-حوزهتعداد حوزه های آزمون

توضیحاتعنوان
10 تا 19 شهریور 1397تاریخ برگزاری

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایرانمحل برگزاری

30 نفر از 13 استانتعداد شرکت کنندگان

10 نفر مدرستعداد مدرسان و سرپرستان

10 گروهتعداد گروه ها

گوگردزدایی از فرآورده های هیدروکربنی با استفاده از فناوری نانوعنوان پروژه آزمایشگاهی

3 مدال طال، 7 نقره، 20 برنزتعداد مدال ها

جدول 4- آمار مرحله اول و دوم نهمین دوره المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو )1397(

جدول 5- آمار مرحله سوم )اردوی عملی( نهمین دوره المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو )1397(
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 جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو

نهمیــن جشــنواره دانش آمــوزی علــوم و فناوری نانو با هــدف ترغیب دانش آموزان به پژوهش در فنــاوری نانو، در دو مرحله در تیــر و مهرماه 1397 
ح های برگزیده با اهدای جوایز نقدی و اعتبار هدیه شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی تقدیر شد. همچنین  توسط باشگاه نانو برگزار و از طر
ع فناوری نانو به عنوان یکی از محورهای  به منظور مشــارکت مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوســطه اول، مســابقه نقاشی و داستان نویســی با موضو

جشنواره اجرا شد و در این راستا 51 اثر هنری به دبیرخانه جشنواره ارسال شد. نقاشی های برگزیده در ادامه نمایش داده شده اند.

ح های دانش آموزی فناوری نانو در ادامه بیان می شود: گزارش آماری نهمین جشنواره طر

ارسال 249 طرح به 
جشنواره

1. انتخاب و تقدیر از 5 مقاله و 
3 کارسازه برتر

2. تقدیر از آثار هنری برتر
حضور 65 طرح در نمایشگاه نانو در 

مهر 1397
ارائه مشاوره اینترنتی و ارتقای 

طرح ها
راهیابی 65 طرح از 16 استان به 

مرحله نهایی

ارائه طرح ها در قالب یک رویداد دو روزه در مرکز 
تربیت مربی فنی و حرفه ای کرج با حضور 228 

دانش آموز و 125 نفر استاد راهنما

1. داوری و انتخاب 110 طرح شامل مقاله و کارسازه 
از میان طرح های ارسالی از 16 استان

2. داوری 51 اثر هنری

شکل 1- فرآیند برگزاری جشنواره دانش آموزی فناوری نانو در سال 1397

نمودار 4- آمار تعداد طرح های جشنواره دانش آموزی فناوری نانو به تفکیک استان ها )1397(
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جدول 6- طرح های برتر بخش مقاالت و کارسازه نهمین جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو )1397(

محل�انجام�پژوهشاستاد�راهنمانویسندگانشهرستاناستانبخشعنوانرتبه

سنتز نانوذرات فوتوکاتالیست و 1
دانیال معروفی، شیرازفارسمقاالتکاربرد آن در تصفیه پساب

پژوهش سرای دانش آموزی -مرتضی صفاری
جابربن حیان ناحیه 1 شیراز

1
ساخت دستگاه تولیدکننده 

نانوالیاف با استفاده از نیروی 
گریز از مرکز

پژوهش سرای دانش آموزی نوبا سلیم زادهسینا نبیکرجالبرزکارسازه
مالصدرا کرج

 مسابقه ملی توانمند
در اســفندماه 1397، ســومین دوره »مســابقه ملی توانمند« با هدف ترغیب دانش آموزان به انجام پژوهش های مســئله محور و آزمودن توانمندی 
آنــان در بهره گیــری از تجهیــزات فناوری نانــو در مجموعــه آزمایشــگاه های توانا برگزار شــد. مرحله اول مســابقه توانمند با برگــزاری آزمون آناین در 
که 48 نفر به مرحله نهایی مســابقه راه یافتند. مرحله نهایی مســابقه  کردند  که در این مرحله 769 دانش آموز شــرکت  روز 2 اســفندماه برگزار شــد 
گروه 4 نفره در مرحله  در پژوهش ســرای جابربن حیان منطقه 2 شــهر تهران در روزهای 23 و 24 اســفندماه برگزار شــد. شــرکت کنندگان در قالب 12 
گروه  گروه به مرحله عملی مســابقه راه یافتند. در این مرحله هر  که در نهایت 4  ع دانش عمومی فناوری نانو به رقابت پرداختند  شــفاهی با موضو
کردند و محصوالت ســاخته  در 3 محور نانوالیاف، آب گریزی و دارورســانی برای ســاخت نمونه طبق شــرایط شــیوه نامه و به صورت متمرکز فعالیت 
گروه  گامبرون از پژوهش سرای ناحیه 1 بندرعباس؛ مقام اول،  گروه دانش آموزی  گرفت. در نهایت  گروه ها، مورد آزمون قرار  شده توسط هر یک از 
گروه ســاینادژ از پژوهش ســراهای اســتاد طاهر شــهرضا و ناحیه 2 ســنندج؛ مقام سوم را  دامون از پژوهش ســرای شــهید میرزاده بابلســر؛ مقام دوم و 

کردند. کسب 

انتخاب و تقدیر از 3 تیم برتر و 
نهادهای مرتبط 

تولید و پخش مستند- مسابقه 
توانمند توسط شبکه تلویزیونی امید

شروع مسابقه از 26 بهمن ماه 1397 
در چهار محور: دانش عمومی نانو، سطوح 

آب گریز، نانوالیاف، دارورسانی 
برگزاری آزمون آنالین در 2 اسفندماه 

1397 با حضور 700 نفر
رقابت 48 نفر منتخب آزمون آنالین در 

روزهای 23 و 24 اسفندماه در پژوهش سرای 
جابرابن حیان منطقه 2 شهر تهران 

شکل 2- فرآیند برگزاری سومین مسابقه ملی توانمند در سال 1397

52

گزارش�عملکرد�سند�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1397



 کانون برگزیدگان باشگاه نانو

کانون برگزیدگان باشــگاه نانو در چهارمین ســال فعالیت خود، برنامه های متنوعی را برای توانمندســازی اعضای خود و همچنین نقش آفرینی در 
ح  کثر این برنامه ها توســط اعضا طراحی و اجرا شــد. مهم ترین فعالیت های انجام شــده در ســال 1397 به شر توســعه فناوری نانو کشــور اجرا کرد. ا

زیر است.
کانون کشور توسط 2۰ نفر از اعضای  • آموزش 175۰۰ دانش آموز در 249 مدرسه در 12 استان 

• فعالیت های فناورانه اعضا در قالب گروه های توســعه فناوری از جمله تولید پانســمان بندآورنده خون ریزی با اســتفاده از فناوری نانو و تولید 
شیلد نانوالیاف محافظ اشعه ایکس

• برگزاری دومین دوره توانمندسازی سفیران شبکه آزمایشگاه های آموزشی نانو )شبکه توانا( به منظور فعال سازی این آزمایشگاه ها در 24 و 
25 مردادماه 1397 با حضور 18 نفر از اعضا در آزمایشگاه نانو پژوهش سرای دانش آموزی ناحیه دو سنندج

ع آشنایی اعضا با مسیر توسعه فناوری با همکاری مرکز صنعتی سازی فناوری نانو )مرکز آیکن( • برگزاری دومین مدرسه تابستانه با موضو
کارشناسان توانا کانون در برنامه های باشگاه نانو از جمله مرحله نهایی جشنواره نانو و دوره آموزشی  • همکاری 13 نفر از اعضای 

که  کانون  کانون برگزیدگان باشــگاه نانو در اجرای دوره، 2 نفر از اعضای این  • در نهمین دوره المپیاد نانو، عاوه بر مشــارکت 3 نفر از اعضای 
گذشته حائز مدال طا شده بودند مشاوره های علمی و تجربیات خود را به شرکت کنندگان ارائه دادند. در المپیادهای 

توسعه کّمی و کیفی شبکه آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو )شبکه توانا( 2-2-1
در ســال 1397، تمرکز فعالیت های شــبکه توانا بر ارتقای بهره برداری آموزشــی از آزمایشگاه های موجود بوده است. برای این منظور، برنامه هایی 
کارشناســان آزمایشــگاه ها اجرا شــده و یک حد نصاب آموزشی مشخص برای آزمایشگاه ها  کارگاه های آموزشــی و تداوم آموزش  همچون حمایت از 
تعیین شد. بر این اساس، هر آزمایشگاه فناوری نانو عضو شبکه توانا باید تا سال 14۰۰ به ازای هر 15 هزار تومان هزینه تجهیز آزمایشگاه، حداقل 
یک نفر را آموزش داده باشد. این شاخص، به عنوان یکی از معیارهای  ارزیابی و رتبه بندی آزمایشگاه ها مورد استناد قرار می گیرد. حمایت صورت 

ح زیر است. گرفته از تجهیز آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو توسط شبکه توانا به شر

میزان�حمایت�تجهیز�آزمایشگاه�)میلیون�ریال(تعداد�تجهیزاتسال�تجهیز

91274820/6

92--

9326054982/5

9414837887/3

959314689/8

96296324/5

5571181704/7جمع

جدول 7- تعداد تجهیزات و مبلغ تجهیز شده آزمایشگاه های دانش آموزی فناوری نانو )1391-1396(
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که جزئیات آن در جدول زیر قابل مشاهده است. ع 155329 نفر در شبکه توانا آموزش دیده اند  در سال 1397 در مجمو

تعداد�افرادعنوانردیف

44,637بازدید از آزمایشگاه ها1

42,259افراد حاضر در کارگاه های آموزشی شبکه توانا2

51,812افراد حاضر در سمینار آموزشی3

14,699بازدیدکنندگان از نمایشگاه برگزار شده توسط آزمایشگاه ها4

340سایر فعالیت ها5

1,582نفر- پروژه6

تعداد کل نفرات آموزش دیده در سال 1397
155,329

)147,967 دانش آموز
7,362 دبیر(

جدول 8- آمار آموزش دیدگان شبکه آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو )1397(

کارگاه های  از آغــاز فعالیــت شــبکه توانا تا پایان ســال 1397، تعداد 1219۰ نفــر از معلمان آموزش وپرورش و 261124 نفر دانش آموز در ســمینارها و 
کز بازدید  کرده اند. 62325 نفر نیز در قالب بازدید و آشــنایی با دستگاه های آزمایشــگاهی نانو از این مرا برگزار شــده در آزمایشــگاه های توانا شــرکت 
کرده انــد. همچنیــن از ابتــدای فعالیــت شــبکه توانــا تــا پایان ســال 1397، تعــداد 1961 دانش آمــوز در آزمایشــگاه های فعال شــبکه توانا بــه انجام 
ع  ح های پژوهشــی پرداختند و در جشــنواره ها و مســابقات مختلف حضور یافته اند. در ســال 1397، پنجمین دوره آموزشــی شبکه توانا با موضو طر
کارشناسان این شبکه در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و شرکت صنایع  آشنایی با مفاهیم و تجهیزات فناوری نانو با حضور 8۰ نفر از 
کرمانشاه  کرمان، تهران، آذربایجان شــرقی، هرمزگان و  آموزشــی برگزار شــد. همچنین 5 نشســت همفکری با حضور اعضای شــبکه در استان های 

برگزار شد.
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حمایت از مروجان فناوری نانو در آموزش و پرورش 3-2-1
حمایــت از مروجــان فناوری نانــو در آموزش وپــرورش در قالــب حمایــت از پژوهش ســراهای فعــال در برگــزاری المپیــاد و جشــنواره دانش آمــوزی، 
کارگاه های آموزشــی فناوری نانو انجام می شــود. حمایت های  آزمایشــگاه های شــبکه توانا و نهادهای ترویجی برگزارکننده ســمینارهای ترویجی و 

ح زیر است: گرفته در این راستا در سال 1397 به شر صورت 
• نهمین المپیاد علوم و فناوری نانو: 133 نهاد مشمول دریافت جمعًا 1٬249٬73۰٬۰۰۰ ریال حمایت شدند.

ح برگزیده جشنواره اهداء  گرنت شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی به هریک از 65 طر • جشنواره دانش آموزی نانو: سه میلیون ریال 
شد.

ع 12 میلیــون ریال جایزه نقدی  • مســابقه ملــی توانمنــد: 12 برگزیــده نهایی به همراه ســه نهاد مرتبط با هر فرد برگزیده این مســابقه در مجمو
کردند.  دریافت 

در سال 1397، 165 رویداد آموزشی به وسیله 3۰ نهاد ترویجی برگزار شد و نهادهای ترویجی مطابق جدول زیر از حمایت های ستاد نانو بهره مند 
شدند.

مبلغ�حمایت�)میلیون�ریال(تعداد�نفرات�آموزش�دیدهتعداد�دورهنوع�دورهردیف

21177549/82سمینار ترویجی دانش آموزی1

143129281263/18کارگاه آمادگی المپیاد دانش آموزی2

1700/42سمینار ترویجی دبیران3

165147731313/42مجموع

جدول 9- حمایت از رویدادهای آموزشی- ترویجی دانش آموزان و دبیران در حوزه فناوری نانو )1397(

تعداد رویداد دانش آموزی و دبیران

نمودار 5- تعداد رویدادهای آموزش دانش آموزان و دبیران در حوزه فناوری نانو و میزان حمایت پرداخت شده )1386-1397(
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1-3-توسعه بنیاد آموزش نانو و شبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو

توسعه کّمی و کیفی شبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو 1-3-1
شــبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو شــامل گروه های دانشــجویی، شرکت های آموزشی و سایر مؤسسات، نهادها، سازمان ها و ارگان هایی است 
کرده اند و به عضویت این ســامانه  که با هدف ترویج و آموزش فناوری نانو در کشــور، اطاعات خود را در ســامانه نهادهای ترویجی ســتاد نانو ثبت 
درآمده اند. در ســال 1397 تعداد نهادهای ترویجی دارای مجوز فعالیت، 211 مورد بوده اســت. آمار نهادهای ترویجی فناوری نانو دارای مجوز و 

ع آن ها در جدول 1۰ آمده است. فعال در سال 1397 به تفکیک نو
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1-3-توسعه بنیاد آموزش نانو و شبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو

نهادهای�فعالکل�نهادهای�ثبت�شدهنوع�نهاد�ترویجی
11170گروه دانشجویی

5014شرکت آموزشی

5016سایر

211100مجموع

جدول 10- تعداد نهادهای ترویجی فناوری نانو در سال 1397

 شبکه مدرسان فناوری نانو
شــبکه مدرســان فناوری نانو متشــکل از عاقه مندان به تدریس مباحث آموزشی در حوزه فناوری نانو در سطوح 
مختلف )دانش آموزی، دانشجویی و صنعتی( است. این افراد با همکاری نهادهای ترویجی فناوری نانو اقدام 
که از  به برگزاری دوره های آموزشی می کنند. اعضای شبکه مدرسان فناوری نانو در سال 1397، 175 نفر است 
این میان، 15 نفر در ســال 1397، 46 نفر در ســال 1396، 95 نفر در ســال 1395 و 19 نفر قبل از ســال 1395 به 
ع  عضویت شــبکه مدرســان فناوری نانو درآمده اند. نمودار زیر تراز تدریس مدرســان فناوری نانو را به تفکیک نو

آن نشان می دهد.

مدرس تراز )ب( 27%مدرس تراز )ج(%42

مدرس تراز )الف( %31

نمودار 6- مدرسان فعال فناوری نانو به تفکیک تراز تدریس )1397(
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 نشست نهادهای ترویجی فناوری نانو
ســالیانه بــه منظــور افزایــش تــوان علمی و اجرایی مروجــان، هم افزایی بین اعضــای نهادها، انتقال تجربه و کســب ایده های نو و آشــنایی آن ها با 
سیاســت ها و برنامه هــای ســتاد فنــاوری نانــو، نشســت های حضــوری و غیرحضــوری متعددی با مروجــان نانو برگزار می شــود. در ســال 1397، 12 
جلســه حضــوری بــا نهادهای ترویجی اســتان تهران و 6 جلســه غیرحضوری با حضور 2۰ نهاد ترویجی برگزار شــد. همچنین بنیــاد آموزش فناوری 
کنار غرفه بنیاد آموزش، یک جلســه  کرد و در  خ 4 تا 7 آذرماه 1397 در دانشــگاه اصفهان حضور پیدا  نانو در یازدهمین جشــنواره ملی حرکت در مور

هم اندیشی میان انجمن های دانشجویی برگزار شد.

حمایت از رویدادها و مروجان دانشجویی فناوری نانو 2-3-1
ســتاد فنــاوری نانــو از ســال 1386 از برگزارکنندگان ســمینارهای ترویجی و کارگاه های آموزشــی فناوری نانو حمایت می کند. اجــرای این برنامه در 
ســال 1397 زمینه آشــنایی 2768 دانشــجو با فناوری نانو را فراهم آورد. جزئیات عملکرد این برنامه در بخش دانشجویی در سال 1397 در ادامه 

آمده است.

 هفتمین دوره توان افزایی مروجان فناوری نانو
هفتمین دوره توان افزایی مروجان فناوری نانو از تاریخ 3 تا 5 بهمن ماه 1397 در محل ســازمان مرکزی دانشــگاه پیام نور برگزار شــد. این برنامه با 
گروه دانشــجویی، 1۰  کردند. 57  همکاری دانشــگاه پیام نور و ســتاد نانو برگزار شــد و 1۰1 نفر از 75 نهاد ترویجی فناوری نانو در این برنامه شــرکت 

شرکت آموزشی و 8 نهاد دانشگاهی در میان نهادهای ترویجی شرکت کننده بودند.

 تـورهای دانشگاهی فناوری نانو
در ســال 1397 با همکاری نهاد مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها، 36 نفر از اســاتید دانشــگاه ها و نمایندگان تشــکل های اســتادان در قالب یک 
گــروه، از نمایشــگاه دســتاوردهای ایــران در حــوزه فناوری نانو در محل ســتاد نانو بازدیــد کردند. همچنین در یازدهمین جشــنواره فنــاوری نانو، با 
گروه از دانشــجویان مقاطع و  گــروه دانشــجویی، بالغ بر 2۰35 نفر دانشــجو )874 نفر مرد و 1163 نفــر زن( در قالب 88  تــاش 41 نهــاد ترویجــی و 
که 4۰ نفر هیئت علمی )2%(، 111 نفر )5%( از مقطع دکتری، 732 نفر )36%( از مقطع  کردند  رشــته های تحصیلی مختلف، از جشــنواره نانو بازدید 

جدول 11- رویدادهای آموزشی- ترویجی دانشجویی فناوری نانو مورد حمایت در سال 1397

مبلغ�حمایت�)میلیون�ریال(تعداد�نفرات�آموزش�دیدهتعداد�دورهنوع�دوره
322280308.6سمینار ترویجی دانشجویی

1148863.46کارگاه آمادگی مسابقه دانشجویی

۴3۲76837۲.06مجموع

نمودار 7- روند رویدادهای دانشجویی فناوری نانو مورد حمایت و تعداد نفرات آموزش دیده )1386-1397(
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ع 176 ســاعت تور فناوری، 3۰ ساعت سمینار آموزشی و 146 ساعت بازدید  کارشناســی بودند. از مجمو کارشناسی ارشــد و 1154 نفر )57%( از مقطع 
گرفت. گروه ها صورت  از جشنواره توسط این 

 هفته فناوری نانو
بــه منظــور آشــنایی هرچــه بیشــتر دانشــجویان و جامعه دانشــگاهی با فنــاوری نانو، ســتاد نانــو از برگــزاری متمرکز 
برنامه هــای ترویجــی در ســطح دانشــگاه ها توســط نهادهای ترویجــی نانو حمایت می کنــد. در این راســتا 2۰ نهاد 
ترویجــی، فعالیت هــای آموزشــی- ترویجی خود را بــه صورت متمرکز در یک هفته از اســفندماه 1397 اجرا کردند و 
عکس های رویداد خود را برای ســتاد نانو ارســال کردند. این عکس ها در شــبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو به 

گذاشته شد و در شهریورماه 1398 به ده نهاد برتر جوایزی اعطا خواهد شد. رأی 

کتب فناوری نانو  حمایت از خرید 
ح حمایــت از خرید کتاب های فناوری نانو با هدف تســهیل دسترســی عاقه مندان به کتب فناوری نانو آغاز شــده  از ابتــدای خردادمــاه 1389، طــر
کتب فناوری نانو اختصاص یافت.  ح حمایت از خرید  کتاب، به طر است. در سال 1397 مبلغ 42۰ میلیون ریال بابت حمایت از خرید 99۰9 جلد 
ح، کتب مرتبط با فناوری نانو ارزیابی و در چهار ســطح الف، ب، ج و د رتبه بندی می شــوند. کتب ســه ســطح اول به ترتیب با 5۰، 4۰ و  در این، طر

3۰ درصد تخفیف از طریق سایت واوک1 در اختیار عاقه مندان قرار می گیرد.

1. www.vaavak.com

نمودار 8- روند حمایت از خرید کتب فناوری نانو )1389-1397(
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مبلغ�حمایت�)میلیون�تومان( تعداد

حمایت از رقابت های دانشجویی در حوزه فناوری نانو 3-3-1
 مسابقه ملی فناوری نانو

هشــتمین مســابقه ملی فناوری نانو در دو مرحله آناین و حضوری در ســال 1397 برگزار شد. 1562 داوطلب از طریق سایت آموزش فناوری نانو در 
مرحله آناین مســابقه شــرکت کردند که از این میان 634 داوطلب حداقل 3۰ درصد نمره را کســب کردند و حائز شــرایط شــرکت در مرحله حضوری 
شــدند. ایــن مرحلــه روز جمعــه 21 اردیبهشــت ماه 1397 در 11 مرکز آزمون برگزار شــد. خاصه آمار مربوط به هشــتمین مســابقه ملی فنــاوری نانو در 

جدول زیر آمده است.
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کارآفریــن و توســعه فنــاوری نانــو، برنامــه نانو اســتارت آپ در طــول بازه زمانی یک ســاله اجرا می شــود. هــدف اصلی  در راســتای پــرورش تیم هــای 
نانواستارت آپ، توسعه نمونه اولیه مبتنی بر نیاز بازار و ارائه آموزش ها و مشاوره های الزم در این مسیر به تیم های شرکت کننده است. این برنامه 
در واقــع آخریــن حلقــه از مجموعه بنیاد آموزش فناوری نانو اســت و دانشــجویان پس از طی کردن مراحل آموزشــی در ســایت آمــوزش فناوری نانو 
کســب می کنند. افتتاحیه دومین دوره این برنامه در روزهای 5 و 6 شــهریورماه 1397  و شــرکت در مســابقه ملی، مجوز ورود به نانواســتارت آپ را 
هم زمان با اختتامیه هشــتمین مســابقه ملی فناوری نانو در دانشــگاه صنعتی شــریف برگزار شــد. در جریان این رویداد، 72 نفر از 1۰۰ برگزیده اول 
کردنــد. تغییرات دوره جدید، شــامل حمایت از فنــاوران نوپا برای راه اندازی یک اســتارت آپ و همچنین پیشــنهاد ایده ها و  مســابقه ملــی، شــرکت 
چالش های صنعتی توسط دبیرخانه برنامه به تیم ها بود. این امر سرعت توسعه ایده و بازدهی فعالیت های آن ها را به شکل قابل توجهی افزایش 
کشــور در حوزه آب، نانواســتارت آپ تمرکز اصلی خود را بر توســعه راهکارهایی برای کمک به صنعت آب  می دهد. با توجه به چالش های روزافزون 

کمک فناوری نانو قرار داده است. کشور با  و تصفیه پساب 

نمودار زیر، روند تعداد شرکت کنندگان در مسابقه ملی فناوری نانو در 5 دوره اخیر را به تفکیک جنسیت نشان می دهد:

21 اردیبهشت ماه 1397تاریخ�آزمون

تعداد�داوطلبان
1562 نفر 

 شامل 4 درصد مقاطع پایین تر از کارشناسی، 44 درصد از مقاطع کارشناسی، 38 درصد از مقطع کارشناسی ارشد و 14 درصد از 
مقطع دکتری

40 نهاد ترویجینهادهای�ترویجی�فعال
4 شرکت آموزشی، 24 نهاد ترویجی دانشجویی و 12 نهاد ترویجی از دسته سایر

189 ثبت نام انفرادی )12 درصد( و 1373 ثبت نام از طریق نهاد ترویجی )88 درصد(روش�ثبت�نام

11 شهر در 9 استان- تهران، شیراز، مشهد، کاشان، مراغه، اردبیل، سهند، اصفهان، سنندج، کرمان و گرگانتعداد�حوزه�های�آزمون

10 نفر برتر کشور، 10 نفر برتر در مقطع کارشناسی، 5 نفر برتر رشته های تحصیلی، 5 مدرس برتر و 10 نهاد ترویجی برتربرگزیدگان�مورد�تجلیل

جدول 12- آمار هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو )1397(
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نمودار 9- آمار شرکت کنندگان در مسابقات ملی فناوری نانو به تفکیک جنسیت )1393-1397(

 برنامه توانمندسازی استارت آپ های فناوری نانو
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کتابچه چالش هــای صنعتی  پــس از افتتاحیــه بــه شــرکت کنندگان 2 مــاه فرصــت داده شــد تــا با تشــکیل تیــم خــود، پروپوزال اولیــه را منطبــق بــر 
نانواســتارت آپ بــرای دبیرخانــه ارســال کنند. تدوین ایــن کتابچه بر مبنای راه حل های مبتنــی بر فناوری نانو برای نیازهــای صنعتی آب، تصفیه 
ع  کارگاه های آموزشی متنو کرده و در  پســاب، هوا و آب انجام شــده اســت. در این مدت شرکت کنندگان از خدمات راهبری پرورشــی برنامه استفاده 
که مراحل  کردند  گرفته و در جلسه داوری شرکت  کردند و برای بحث تیم سازی از خدمات مشاوره بهره بردند. 24 تیم طی این 2 ماه شکل  شرکت 

آن در حال انجام است.

شکل 3- آمار فرآیندی دومین دوره نانو استارت آپ )1397(

 24
تیم تشکیل شده پس از داوری

+1000
ساعت راهبری پرورشی و آموزش

72
نفر ورودی مرحله انتخاب ایده و تیم سازی

8
تیم در مرحله فعالیت آزمایشگاهی
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توسعه فعالیت های سایت آموزش فناوری نانو 4-3-1
که از ســال 139۰ با هدف ترویج و آموزش  ســایت آموزش فناوری نانو )www.edu.nano.ir( بزرگ ترین بســتر آموزش فناوری نانو در ایران اســت 

علوم و فناوری نانو راه اندازی شده است.

سال 1394
رونمایی از نسخه جدید سایت و درخت 

مقاالت
سال 1390

راه اندازی سایت و تولید محتوا
سال 1397

راه اندازی پلتفرم دستیار خوب
)بستر آموزش غیرحضوری(

در ادامه، اقدامات انجام شده در رابطه با حوزه های مختلف سایت آموزش فناوری نانو در سال 1397 بیان می شود.

 مقاالت آموزشی
مقــاالت آموزشــی بــه عنــوان اصلی ترین بخش ســایت، توســط محققان و اعضــای هیئت علمی دانشــگاه ها )7۰ نویســنده( نگارش می شــود که به 
که این مقاالت  صورت ترکیب محتوای متنی و چندرســانه ای در ســایت ارائه شــده اســت. مجموعًا بیش از 6۰۰ مقاله آموزشــی در ســایت قرار دارد 
در 12 ســرفصل ارائــه می شــوند. مقــاالت در 5 ســطح آموزشــی مختلــف به مخاطبان ارائه می شــود که شــامل ســطوح عمومی، مقدماتی، پیشــرفته 
1، پیشــرفته 2 و تخصصــی اســت. در ســال 1397، 36 مقالــه در ســرفصل های مختلف به ســایت آموزش اضافه شــده اســت. همچنیــن به منظور 

کاربران، به روزرسانی و اصاح مقاالت سایت آغاز شده است و در سال 1397، 4۰ مقاله ویرایش شده اند. پاسخگویی به نیاز علمی-آموزشی 

 آزمون
ع 44961 نفر-  آزمون های ســایت آموزش شــامل آزمون ترازیابی، آزمون آزمایشــی، آزمون آناین و آزمون مقاالت اســت که در سال 1397 در مجمو

کنون، 217 هزار نفر-آزمون در این سایت برگزار شده است. آزمون در سایت برگزار شد. از ابتدای فعالیت سایت آموزش فناوری نانو تا

 مخاطبان
کــه در ســایت آمــوزش فناوری نانو عضویــت دارند، مخاطبان عمومی ســایت تلقی می شــوند. عاوه براین به مخاطبــان عمومی که  کلیــه افــرادی   
کنون 4۰ هزار نفر عضو سایت آموزش فناوری نانو هستند که 4672  گفته می شــود. هم ا کنند، مخاطب فعال  حداقل در یک آزمون ســایت شــرکت 
نفر از آن ها در سال 1397 به سایت آموزش افزوده شده اند. در سال 1397 سایت آموزش فناوری نانو، 3۰49 مخاطب فعال داشته است. در پایان 

سال 1397، سایت آموزش فناوری نانو حدود 25 میلیون بازدید دارد.
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 دوره های آموزش غیرحضوری )پلتفرم دستیار خوب(
که امروزه به عنوان یک روند جدید برای انتقال دانش و آموزش نیروی انسانی  آموزش غیرحضوری یکی از پرکاربردترین روش های آموزشی است 
گذشــته و اســتقبال مخاطبان، با هدف بهبود  در سراســر جهان مورد اســتفاده قرار می گیرد. پس از برگزاری دوره های آموزش آناین در ســال های 
کاربران، پلتفرم آموزش غیرحضوری »دستیار خوب« در سال 1397 راه اندازی شد. دوره های آموزشی  کیفیت دوره های آموزشی و تسهیل دسترسی 
کاربران ســایت قرار می گیرد. در ســال 1397، 1۰71 نفر )مجموعًا 3714 نفر- ســاعت( در  غیرحضوری پس از ضبط در اســتودیو و تدوین، در اختیار 

این پلتفرم آموزش دیده اند.

 دوره های آموزش حضوری
در ســال 1397، ســایت آموزش فناوری نانو، اقدام به برگزاری دوره های حضوری با رویکرد تحلیل نتایج آنالیز دســتگاهی کرده اســت. این دوره ها 

با همکاری دانشکده فیزیک دانشگاه تهران در دانشگاه تهران برگزار شد.

1393 139۴

مخاطبان�عمومی

می
مو
ن�ع
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خا
د�م
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وع�
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م

مجموع�بازدید

139۵ 1396 1397

نمودار 10- روند تعداد مخاطبان و بازدیدهای سایت آموزش فناوری نانو )1393-1397(
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1-4- ترویج صنعتی فناوری نانو
تهیه محتواهای صنعتی فناوری نانو 1-4-1

کتاب های محصوالت و تجهیزات فناوری نانو  
در پاییــز 1397، ویرایــش پنجــم کتاب محصوالت فناوری نانو ســاخت ایــران، در دو جلد با عناوین »کتاب محصوالت فناوری نانو ســاخت ایران« 
گواهی  که دارای  کتاب، اطاعات محصوالت و تجهیزات فناوری نانو ایران  و »کتاب تجهیزات فناوری نانو ســاخت ایران« منتشــر شــد. در این دو 

گردآوری شده است. نانومقیاس بوده اند، 
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کلیپ های رسانه ای نانو و صنعت  
ح زیر تدوین شدند: کلیپ های رسانه ای نانو و صنعت به شر در سال 97، 

جدول 13- عناوین کلیپ های رسانه ای نانو و صنعت در سال 1397

دسته�بندی�عنوانردیف
)برای�دسترسی�به�کلیپ�ها،�تصویرمدت�زمان�محتوامحتوا

بارکدهای�زیر�را�اسکن�کنید(

1
در مراسم رونمایی از دستگاه 
صنعتی پالسما دژ چه گذشت؟

دستاوردهای 
صنعتی نانو

6: 54

2
تجهیز ایرانی؛ ابزارهای صنعتی را 

سخت تر از قبل می کند!
1:0

3
با افتخار ساخت ایران! )طراحی و 
ساخت تجهیز ایجاد نانوپوشش(

3: 42

4
رونمایی از تجهیز پیشرفته نانویی 

شرکت فناور سوین پالسما با 
حضور مسئوالن کشور

4: 4

5
به کارگیری کف پوش های 

نانویی شرکت فناور بساپلیمر در 
بیمارستان آتیه همدان

4: 45

6
ساخت دستگاه پالسمای سرد 
اتمسفری؛ این بار در مقیاس 

صنعتی
3: 35

7
صادرات تجهیز ایرانی ایجاد 

نانوپوشش روی ابزارها و قطعات 
صنعتی به چین

1: 57

8
نگاهی به توسعه بازار و صادرات 

محصوالت نانوی ایران
7: 27
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ادامه جدول 13- عناوین کلیپ های رسانه ای نانو و صنعت در سال 1397

دسته�بندی�عنوانردیف
)برای�دسترسی�به�کلیپ�ها،�تصویرمدت�زمان�محتوامحتوا

بارکدهای�زیر�را�اسکن�کنید(

9
معرفی دستگاه جدید تصفیه 

پساب شرکت پیام آوران فناوری 
نانو فردانگر و صادرات به چین

دستاوردهای 
صنعتی نانو

2: 50

10
تولید فرش آنتی باکتریال مشهد با 

استفاده از فناوری نانو
7: 30

11
نگاهی به تجهیزات ارائه شده در 
یازدهمین نمایشگاه فناوری نانو

گردهمایی های 
صنعتی نانو

8: 1

12
نگاهی به محصوالت ارائه شده در 

یازدهمین نمایشگاه فناوری نانو
8: 33

13
دوره آموزشی صنعتی کاربرد 

پالسما در صنایع نساجی

دوره های 
آموزشی 
صنعتی

2: 3: 33

14
دوره آموزشی صنعتی کاربرد 

پالسما در صنایع چاپ و 
بسته بندی

1: 5: 25

15
دوره آموزشی صنعتی کاربرد 
پالسما در صنایع غذایی و 

کشاورزی
2: 51: 24

16
دوره آموزشی صنعتی کاربرد 

پالسما در صنایع پزشکی
45: 3
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جدول 14- گزارش های صنعتی منتشرشده در حوزه فناوری نانو در سال 1397

تصویرعنوانردیف

پوشش های آب گریز در مصالح 1
ساختمانی

کف پوش های نانو در ساختمان2

3
کاربرد نانوپوشش های آنتی فولینگ 

در صنایع نفت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی

کاربرد نانوجاذب ها در ذخیره سازی 4
گاز

کاربرد نانوکاتالیست ها در صنایع 5
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

6
کاربرد نانوافزودنی های روانکار 
در صنایع نفت، گاز، پاالیش و 

پتروشیمی

تصویرعنوانردیف

7
کاربرد نانوپوشش های عایق صوت 

و حرارت در صنایع نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی

8
کاربرد فناوری نانو در تصفیه 
پساب های صنعتی نفت، گاز، 

پاالیش و پتروشیمی

9
بررسی نانوکامپوزیت های پلیمری 
بر پایه پلی اتیلن و پلی پروپیلن در 
زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی

کاربرد فناوری نانو در چاه های نفت 10
و گاز

کاربرد نانوفیلترها در صنایع نفت، 11
گاز، پاالیش و پتروشیمی

گزارش های صنعتی مرتبط با فناوری نانو  
ح زیر منتشر شد. گزارش  صنعتی در حوزه های مختلف فناوری نانو به شر در سال 1397، چندین 
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فعال سازی زیرساخت ترویج صنعتی فناوری نانو در شهرک های صنعتی 2-4-1
بــا توجــه بــه ظرفیت هــای فناوری نانــو در ثروت آفرینی، بهبود کیفی و کمی تولیدات صنعتی و رفع مشــکات صنایع، در ســال 1397، ترویج صنعتی 
فناوری نانو در شهرک های صنعتی مورد توجه قرار گرفته و از این رهگذر، توانمندسازی صنعتی با استفاده از فناوری نانو در قالب ارتباط گیری اولیه با 
گرفته با  گرفت. همچنین در قالب مکاتبات صورت  شهرک های صنعتی استان ها و برگزاری نشست های صنعتی با مدیران و فعاالن صنعتی صورت 

رؤسای شهرک های صنعتی استان های کشور، توانمندی های داخلی و ظرفیت های صنعتی فناوری نانو معرفی شد.

حمایت از برگزاری دوره ها، نشست ها و سمینارهای آشنایی صنایع با کاربردهای فناوری نانو 3-4-1
 دوره های آموزش مروجان صنعتی

دوره آموزشــی صنعتــی »کاربردهــای فنــاوری نانــو در حــوزه آب، پســاب های صنعتی و محیط زیســت« با هدف 
معرفــی توانمندی هــای فنــاوری نانــو ایــران و جهــان در حوزه آب، پســاب و محیط زیســت به جامعــه صنعتی و 
پژوهشی کشور، با ارائه محققان و فناوران فعال در این حوزه، در اسفندماه 1397، در محل ستاد نانو برگزار شد. 
از میان اعضای هیئت علمی، مدرسین فناوری نانو و فعاالن صنعتی عاقه مند، تعداد 4۰ نفر به صورت حضوری 

کردند. و 4۰ نفر به صورت آناین از محتوای ارائه شده در این رویداد استفاده 

 نشست های ترویج صنعتی فناوری نانو
در ســال 1397، نشســت های ترویــج صنعتــی فناوری نانو با هدف معرفــی توانمندی های صنعتی و فرصت های تجاری و اقتصــادی فناوری نانو به 

مدیران شرکت های صنعتی برگزار شد که در ادامه ذکر می شوند.

جدول 15- نشست های صنعتی فناوری نانو برگزار شده در سال 1397

تاریخ�برگزاریمحل�برگزاریعنوانردیف

10 خردادماهستاد نانونشست مدیران رسانه های تخصصی صنعت نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی و صنایع نیروگاهی کشور1

نشست صنعتی به کارگیری نانو در حمل ونقل ریلی با حضور مدیران شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری 2
22 خردادماهشرکت مپناریلی مپنا )MRM(، رجا و مترو

نشست صنعتی معرفی کاربردها و فرصت های تجاری و اقتصادی فناوری نانو با حضور مدیران شرکت 3
12 تیرماهستاد نانوشهرک های صنعتی استان قزوین

نشست صنعتی معرفی کاربردها و فرصت های تجاری و اقتصادی فناوری نانو با حضور مدیران و کارشناسان 4
17 تیرماهستاد نانوواحدهای شهرک صنعتی پرند

نشست صنعتی معرفی فرصت های اقتصادی فناوری نانو با حضور مدیران صنایع پلیمری شهرک های 5
31 تیرماهستاد نانوصنعتی پایتخت، پرند و نصیرآباد

31 تیرماهستاد نانونشست مدیران رسانه های تخصصی صنایع پلیمری کشور6

نشست صنعتی معرفی فرصت های تجاری و اقتصادی فناوری نانو با حضور مدیران صنایع فلزی شهرک های 7
16 مردادماهستاد نانوصنعتی پایتخت و پرند

15 مردادماهستاد نانونشست صنعتی بررسی فرصت های همکاری با صنایع مستقر در شهرک های صنعتی استان اردبیل8

نشست صنعتی معرفی فرصت های اقتصادی فناوری نانو با حضور اعضاء هیئت مدیره شرکت تعاونی صنایع 9
29 مردادماهستاد نانوپالستیک استان تهران

نشست صنعتی معرفی کاربردها و فرصت های تجاری و اقتصادی فناوری نانو با حضور مدیران صنایع فلزی 10
11 شهریورماهستاد نانوشهرک صنعتی نصیرآباد

19 شهریورماهستاد نانونشست صنعتی معرفی کاربردها و فرصت های تجاری و اقتصادی فناوری نانو در صنایع استان گیالن11

22 شهریورماهاتاق بازرگانی البرزنشست صنعتی معرفی پتانسیل ها و کاربردهای فناوری نانو در صنایع مرتبط با اتاق بازرگانی استان البرز12

نشست صنعتی معرفی پتانسیل ها و کاربردهای فناوری نانو در صنایع مرتبط با شرکت شهرک های صنعتی 13
3 مهرماهستاد نانواستان کهگیلویه و بویراحمد

نشست صنعتی معرفی کاربردها و فرصت های اقتصادی فناوری نانو با حضور مدیران سازمان صنایع کوچک 14
14 آبان ماهستاد نانوو شهرک های صنعتی کشور
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 سمینارهای صنعتی فناوری نانو
ح حمایت  کارشناسان و فعاالن صنعتی از فرصت های اقتصادی فناوری نانو، »طر ســتاد نانو به منظور آشــنایی و بهره مندی هرچه بیشــتر مدیران، 
از ســمینارهای صنعتــی معرفــی کاربردهــای فنــاوری نانــو در صنایــع« را اجرا می کند. این ســمینارها، توســط مدرســین فنــاوری نانو در ســازمان ها و 

ح زیر است: شرکت های صنعتی عاقه مند برگزار می شود. سمینارهای صنعتی برگزار شده در سال 1397 به شر

جدول 16- سمینارهای صنعتی فناوری نانو برگزار شده در سال 1397

میزبانعنوانردیف

1

کاربردهای فناوری نانو در پلیمر و کامپوزیت های زمینه پلیمری و پوشش های فوق سخت

صنایع فلزی و پلیمری سینا

رابین مرکب کوشا2

شیراز ماشین3

فرافن زاگرس4

مجد ایرانیان5

اخشان6

سایپا7

8

کاربردهای فناوری نانو در پلیمر و کامپوزیت های زمینه پلیمری

توان محور آذین صنعت

خورشید ثانی9

شیرآالت صدرا10

طبرستان11

فارس کشت افزار کاوه12

13

کاربردهای فناوری نانو در صنعت پوشش

فوالد فرم

تکنیک افزار14

تکنام صنعت15

نیک روی پوشش کاران16

کاج شیمیکاربردهای فناوری نانو17

ارکیده فام پترو فارسکاربردهای فناوری نانو در صنعت نساجی18

19

کاربردهای فناوری نانو در صنعت پوشش

استیل البرز

پترو نیرو صنعت فرنام کاوش20

پوالد ورزان کیمیا21

22
کاربردهای فناوری نانو در کشاورزی، صنایع غذایی و بسته بندی

ب.آ

دایتی23

ادامه جدول 15- نشست های صنعتی فناوری نانو برگزار شده در سال 1397

تاریخ�برگزاریمحل�برگزاریعنوانردیف

6 آذرماهستاد نانونشست مدیران رسانه های تخصصی صنایع ساختمانی و امور عمرانی و شهری کشور15

13 آذرماهستاد نانونشست مدیریتی معرفی توانمندی های فناوری نانو در حوزه سالمت ویژه مراکز درمانی و بیمارستانی کشور16

نشست صنعتی معرفی کاربردها و فرصت های تجاری و اقتصادی فناوری نانو در صنایع مرتبط با شرکت 17
26 آذرماهستاد نانوشهرک های صنعتی استان اردبیل

اتاق بازرگانی نشست صنعتی معرفی پتانسیل ها و کاربردهای فناوری نانو در صنایع مرتبط با اتاق بازرگانی استان اصفهان18
9 دی ماهاصفهان

18 دی ماهستاد نانونشست صنعتی بررسی فرصت های همکاری با صنایع مستقر در شهرک های صنعتی استان قم19

19 دی ماهستاد نانونشست صنعتی بررسی فرصت های همکاری با صنایع مستقر در شهرک صنعتی عباس آباد20

19 دی ماهستاد نانونشست صنعتی معرفی کاربردها و توانمندی های فناوری نانو برای صنایع آردسازی و ماکارونی کشور21
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میزبانعنوانردیف

24
کاربردهای فناوری نانو در کشاورزی، صنایع غذایی و بسته بندی

سمیران سالمت

نوین پروتئین برتر فردا25

26
کاربردهای فناوری نانو در صنایع سلولزی

شهراد کارتن

کاج شیمی27

28

کاربردهای فناوری نانو در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

پتروشیمی گچساران

پتروشیمی جم29

پتروشیمی خارک30

کارخانه شیشه آسافلوتکاربردهای فناوری نانو در صنعت شیشه31

انجمن صنایع روشنایی ایرانکاربردهای فناوری نانو در صنایع روشنایی32

سرام آراکاربردهای فناوری نانو در صنایع کاشی و سرامیک33

کاربردهای فناوری نانو در صنایع خودروسازی34

سایپا

کاربردهای نانوالیاف در صنایع خودروسازی35

کاربردهای نانوکامپوزیت ها در صنایع خودروسازی36

معرفی روش های تولید صنعتی و کاربردهای نانوذرات در صنایع خودروسازی37

معرفی روش های شناسایی نانومواد ویژه صنایع خودروسازی )سمینار عمومی(38

معرفی روش های شناسایی نانومواد ویژه صنایع خودروسازی )سمینار تخصصی(39

کاربردهای پوشش های فوق سخت در صنایع خودروسازی با حضور شرکت فناور مرتبط )شرکت سوین 40
پالسما(

پارس خودروکاربردهای فناوری نانو در صنایع خودروسازی41

بهمن خودروکاربردهای فناوری نانو در صنایع خودروسازی42

ساپکوکاربردهای فناوری نانو در صنایع خودروسازی43

وزارت نیروکاربردهای نانوپوشش ها در صنایع نیروگاهی44

ادامه جدول 16- سمینارهای صنعتی فناوری نانو برگزار شده در سال 1397

 جلسات ترویج صنعتی با شرکت ها
در ســال 1397 بــا هــدف معرفــی توانمندی هــای صنعتی و فرصت های تجــاری و اقتصادی فناوری نانو به مدیران شــرکت های صنعتی، جلســات 
کارشناسان 5۰ شرکت برگزار شد. کارشناسان ترویج صنعتی و مدیران و  ترویج صنعتی در محل شرکت ها اجرا شد. در این راستا، جلساتی با حضور 

 حضور در نمایشگاه های صنعتی
که  کرده اند  کرده یا به برپایی غرفه در آن ها اقدام  کارگزاران ترویج صنعتی فناوری نانو در نمایشــگاه های صنعتی مختلف شــرکت  در ســال 1397 

در ادامه بیان می شود:

جدول 17- حضور کارگزاران ترویج صنعتی فناوری نانو در نمایشگاه های صنعتی )1397(

تاریخ�برگزاریعنوانردیف

16 تا 19 اردیبهشت ماهحضور در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت1

29 خرداد تا 1 تیر ماهحضور در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دارویی و خدمات مرتبط )ایران هلث(2

29 خرداد تا 1 تیرماهحضور در ششمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل و صنایع ریلی تهران3
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دریافت نیازهای صنعتی مرتبط با فناوری نانو در قالب رویدادهای ترویج صنعتی 4-4-1
کارگــزاران ترویــج صنعتــی در قالــب تیم هــای تخصصــی فنــاوری نانــو، بــا حضــور در رویدادهــای صنعتــی، ضمــن ارتباط گیــری، مشــاوره و معرفی 
کشــور به مدیران و فعاالن صنعتی، نســبت به جمع آوری و بررســی نیازها و مشــکات واحدهای صنعتی اقدام  توانمندی های صنعتی فناوری نانو 
کارشناســان صنعتی در فرم های ثبت تقاضای صنعتی وارد شــده و جهت ارائه راه حل و رفع  ح شــده از ســوی مدیران و  می نمایند. موضوعات مطر
ع بیش از 35۰ تقاضای صنعتی در حوزه فناوری نانو ارائه شده توسط کارگزاران  ح شده با استفاده از فناوری نانو اقدام می شود. از مجمو مشکل مطر
ترویج صنعتی به شبکه تبادل فناوری نانو در سال 1397، بیشترین تقاضاها مربوط به حوزه صنایع فلزی، صنایع پلیمری و نانومواد بوده است.

نمودار 11- سهم حوزه های مختلف از تقاضاهای صنعتی ثبت شده توسط کارگزاران ترویج صنعتی فناوری نانو در سال 1397

صنایع پلیمری %34

نانومواد %13

آب و محیط زیست %4 

سایر %6

صنایع فلزی و نانوپوشش ها %43

تاریخ�برگزاریعنوانردیف

8 تا 11 تیرماهحضور در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، غذایی و صنایع وابسته )ایران اگروفود(4

19 تا 22 تیرماهحضور در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک و چینی بهداشتی5

28 تا 31 تیرماهحضور در هفتمین نمایشگاه بین المللی نمایشگاه آسانسور و تجهیزات6

15 تا 18 مردادماهحضور در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان7

16 تا 19 مردادماهحضور در هجدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته مشهد8

20 تا 25 مردادماهبرپایی غرفه ترویج صنعتی در نمایشگاه شهرک های صنعتی و صنایع کوچک کشور9

14 تا 17 مهرماهبرپایی غرفه ترویج صنعتی در نمایشگاه بین المللی صنعت10

14 تا 17 مهرماهبرپایی استودیو نانو و صنعت در یازدهمین نمایشگاه فناوری نانو11

برپایی غرفه ترویج صنعتی در نمایشگاه سی و سومین کنفرانس بین المللی برق و ششمین کنفرانس 12
30 مهر تا 2 آبان ماهفناوری نانو در صنعت برق

11 تا 14 آبان ماهحضور در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق13

21 تا 24 آبان ماهحضور در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های صنعت خودرو14

11 تا 14 آذرماهحضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی )ایران متافو(15

ادامه جدول 17- حضور کارگزاران ترویج صنعتی فناوری نانو در نمایشگاه های صنعتی )1397(

71

زی
سا

گ 
رهن

 و ف
یج

ترو
انو

ی ن
اور

 فن
یی

جرا
ت ا

اما
قد

 و ا
تی

لیا
عم

ن، 
کال

ی 
ه ها

رنام
رد ب

ملک
ش ع

زار
گ



72

گزارش�عملکرد�سند�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1397

ایران،�اصفهان،�مسجد�امام



73

برنامه کالن 2

کیفیت علمی و پرورش سرمایه های انسانی ارتقاء 
کارآمد فناوری نانو  

گزارش�عملکرد�برنامه�های�کالن،�عملیاتی�و�اقدامات�اجرایی�فناوری�نانو

 حمایت عمومی از تحقیقات فناوری نانو
 توانمندسازی سرمایه های انسانی فناوری نانو

 حمایت از تحقیقات مبتنی بر برنامه های نانوفناوری کاربردی صنعتی



2-1- حمایت عمومی از تحقیقات فناوری نانو
ســتاد توســعه فناوری نانــو از ســال 1383 با اجرای برنامــه حمایت تشــویقی از انجام فعالیت های پژوهشــی در حوزه فناوری نانــو حمایت می کند. 
این برنامه شــامل آیین نامه های حمایت از پایان نامه های تحصیات تکمیلی، حمایت از چاپ مقاالت در مجات ISI و مجات علمی پژوهشــی، 

کنگره های داخلی و... است. کتاب، حمایت از برگزاری  کنگره های بین المللی خارجی، حمایت از چاپ  حمایت از ارائه مقاالت در 
ع 112215.2 میلیون ریال حمایت تشویقی به 12851 درخواست تأییدی سال های 1396 و 1397 پرداخت شد. الزم به  در سال 1397، در مجمو
ذکر اســت این پرداخت ها به صورت مســتقیم و طبق آیین نامه مصوب حمایت تشــویقی به حساب محققان واریز می شود. جزئیات این حمایت ها 

و مبلغ پرداختی در جدول 1 آورده شده است.

مبلغ�)میلیون�ریال(تعدادنوع�حمایت

حمایت از پایان نامه ها
315510,664پایان نامه و پروپوزال ارشد

12487,988پایان نامه و پروپوزال دکتری

حمایت از دستاورد های پایان نامه
)آیین نامه گام به گام(

1552,760مبتنی بر نیاز صنعت

2697.5مطالعه مروری پتنت

57580ثبت اختراع داخلی و خارجی

12180استقرار در مراکز رشد براساس دستاورد پایان نامه

12270تولید تجهیزات یا بخشی از تجهیزات براساس پایان نامه

460پایان نامه به نمونه رسیده

6135تولید نانومواد در مقیاس پایلوت از پایان نامه

حمایت از مقاالت

ISI 782087462/6مقاله

2921112مقاله علمی-پژوهشی

24247.5مقاله کنگره خارجی

جدول 1- حمایت های تشویقی پرداخت شده توسط ستاد نانو در حوزه تحقیقات فناوری نانو در سال 1397
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کشــور و تغییر رویکرد نســبت به فعالیت های پژوهشــی فناوری نانو از رویکرد ترویجی به  کاربرد فناوری نانو در  گســترش  با توجه به تصویب ســند 
کاربــردی و صنعتی با رویکــرد ماموریت گرا،  کیفیــت دســتاوردهای علمی، حرکت به ســمت مرجعیت علمــی و انجام پژوهش های  رویکــرد افزایــش 
گرفته در ســال 97 در  برنامــه حمایــت تشــویقی ســتاد نانو از ابتدای ســال 1397 بــا این رویکردهای جدید اجرا می شــود. در ادامــه اقدامات صورت 

راستای حمایت عمومی از تحقیقات فناوری نانو بیان می شود.

حمایت تشویقی از پایان نامه های صنعتی و کاربردی 1-1-2
کاربردی تصویــب و به عنوان آیین نامه عمومی حمایت های تشــویقی از مهرماه  بــا توجــه بــه اینکه آیین نامه حمایــت از پایان نامه های صنعتی و 

گرفته است: 1397 اجرایی شده است، اهداف زیر در این آیین نامه مورد توجه قرار 
• رفع نیاز، توسعه یا ارتقاء محصوالت شرکت های دانش بنیان و صنایع با استفاده از فناوری نانو

کاربردی و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه • جهت دهی تحقیقات فناوری نانو به سمت فعالیت های 
• تقویت بنیه علمی شرکت های دانش بنیان فناوری نانو

مبلغ حمایت تشویقی در این آیین نامه در شکل زیر آمده است.

گرفته است: در راستای حمایت از پایان نامه های صنعتی-کاربردی اقدامات زیر در سال 1397 صورت 

 پایان نامه ها با عنوان اعالمی
ســتاد نانــو بــا توجــه بــه تعامــل با صنایــع، ســازمان ها و رصد و شناســایی فناوری هــا و نیازهــای موجود در بخــش صنعت و بــازار، اقدام بــه معرفی 
کــرده اســت. این نیازهــا در قالب درخواســت پروپــزال ))Request for Proposal )RFP( تهیه و در ســایت ســتاد با آدرس  نیازهــای شناســایی شــده 

www.nano.ir/rfp اعام می شود.
گرفته اســت. این موضوعات در حال  ع RFP در حوزه های مختلف صنعتی در ســایت ســتاد قرار  ع 41 موضو از مهرماه تا انتهای ســال97 در مجمو

ادامه جدول 1- حمایت های تشویقی پرداخت شده توسط ستاد نانو در حوزه تحقیقات فناوری نانو در سال 1397

شکل 1- انواع حمایت های ستاد نانو از پایان نامه های صنعتی و کاربردی فناوری نانو در مراحل مختلف

مبلغ�)میلیون�ریال(تعدادنوع�حمایت

سایر حمایت ها
4141مجالت فناوری نانو

36517.6چاپ کتاب

12851112215.2مجموع

پس از دریافت تاییدیه نانومقیاس
 30 میلیون ریال پاداش دانشجو

 20 میلیون ریال پاداش استاد 
راهنما

 50 میلیون ریال پاداش رابط 
صنعتی

پایان نامه دارای نمونه اولیه
 20 میلیون ریال دانشجو

 10 میلیون ریال استاد راهنما
 20 میلیون ریال اعتبار خدمات آزمایشگاهی

پس از تصویب پروپزال در دانشگاه 
 10 میلیون ریال دانشجو

 5 میلیون ریال استاد راهنما
 3 میلیون ریال رابط صنعتی

 20 میلیون ریال اعتبار خدمات آزمایشگاهی
 برای دکتری )80% تخفیف(

 10 میلیون ریال اعتبار خدمات آزمایشگاهی برای کارشناسی ارشد
) 80% تخفیف(

پس از دفاع از پایان نامه
 30 میلیون ریال دانشجو

 15 میلیون ریال استاد راهنما
 3 میلیون ریال رابط صنعتی
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 پایان نامه های دارای متقاضی مشخص
ایــن حمایــت تشــویقی، ویــژه پایان نامه هایــی اســت که در راســتای نیازهــای تحقیقاتــی شــرکت های فناوری نانو و صنایع کشــور تعریــف و انجام 
می شــوند. این دســته از پایان نامه ها براســاس ارتباط مستقیم بین استاد و دانشجو با شــرکت متقاضی تعریف می شوند و شرکت یا صنعت متقاضی 

کند. پایان نامه باید فردی را به عنوان رابط صنعتی به ستاد معرفی 

که منجر به ساخت نمونه اولیه می شوند  پایان نامه هایی 
این حمایت تشویقی ویژه پایان نامه هایی است که حاصل و نتیجه پایان نامه، دستیابی به نمونه اولیه محصول است. نمونه اولیه مورد حمایت 
این روش اجرایی، شامل تولید محصول جدید، بهبود خواص مواد و محصوالت موجود، ساخت دستگاه جدید یا قطعه ای از دستگاه های موجود 

با خواص بهبود یافته و تولید نانومواد در مقیاس نیمه صنعتی یا مقیاس پایلوت می شود.

کنون 1۰  کــه تا بــا اعــام ایــن آیین نامــه در مهرمــاه 1397 تــا انتهــای ســال 1397، تعــداد 21 درخواســت براســاس این آیین نامه ثبت شــده اســت 
درخواست تأیید شده است.

گام به گام  در ســال 1397، درخواســت های حمایت تشــویقی پروپزال ها و پایان نامه هایی که در انتهای ســال 1396 و براســاس آیین نامه حمایت 
کارشناسی ارشــد، 177 پروپــزال دکتری، 311  کرده بودند؛ بررســی و 375 پروپوزال  از پایان نامه هــای تحصیــات تکمیلــی، درخواســت خود را ثبت 
کارشناسی ارشد و 1۰6 پایان نامه دکتری تأیید شدند. همچنین دستاورد پایان نامه های قبل از سال 1397 به صورت جدول زیر است. پایان نامه 

ع تعداد درخواست های تایید و مردود شده، مربوط به مدارک در دست داوری یا مدارک  الزم به ذکر است که تفاوت تعداد کل درخواست ها با مجمو
دارای نقص است.

جدول 2- آمار مربوط به درخواست های پایان نامه های فناوری نانو براساس آیین نامه حمایت گام به گام )قبل از سال 1397(

مردودیتأیید�شدهکل�درخواست�هاعنوان
-2720پروپوزال مبتنی بر نیاز صنعت

85719پایان نامه مبتنی بر نیاز صنعت

1414پایان نامه به نمونه رسیده

-124مطالعه مروری ثبت اختراعات در موضوع پایان نامه

-42ثبت اختراع خارجی در موضوع پایان نامه

21191ثبت اختراع داخلی در موضوع پایان نامه

752استقرار در مراکز رشد براساس ایده پایان نامه

311تولید نانومواد در مقیاس پایلوت از پایان نامه

934تولید تجهیزات یا بخشی از تجهیزات براساس پایان نامه

18212621مجموع

شکل 2- تعداد RFPهای فناوری نانو تدوین شده توسط ستاد نانو در حوزه های مختلف )1397(

1115

پالسمای سردنانوکامپوزیت و پلیمرحمل و نقل ریلی

1110478

کشاورزی، صنایع نانوموادتجهیزاتنفت، گاز و انرژی
علوم انسانیغذایی و بسته بندی

نساجی

41131

سالمت، پزشکی خودرو
و دارو

آب، پساب و 
نانوپوششمحیط زیست

افزایش و به روزرســانی هســتند. تعداد این RFPها در شــکل زیر آورده شــده اســت. الزم به توضیح اســت که بعضی از RFPها در چند حوزه کاربردی 
قرار دارند.
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حمایت از انتشار مقاالت فناوری نانو  2-1-2
 حمایت از چاپ مقاالت فناوری نانو در نشریات منتخب

کیفیت  از ابتدای ســال 1397 آیین نامه حمایت از انتشــار مقاالت فناوری نانو در مجات منتخب با هدف حمایت از فعالیت های پژوهشــی با 
که توسط Web of Science معرفی می شود، به عنوان مجات   JCR کل مجات نمایه شده در اجرا شده است. در این ایین نامه حدود 1۰ درصد 

منتخب شناسایی و معرفی شده اند.
ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو برای شناســایی مجات با کیفیت، شاخص های علم ســنجی مختلفی را بررسی و از نظرات محققان صاحب نظر 
در این زمینه اســتفاده کرده اســت. برای انتخاب مجات تراز اول، از شــاخص حاصل ضرب ضریب تأثیر1 و ضریب ایگن2 مجات اســتفاده شــده 
که در تمامی حوزه های علوم نانو، حداقل یک مجله وجود داشــته  اســت. مجات منتخب در 155 حوزه موضوعی هســتند و ســعی شــده اســت 

باشد.
گرفته  که به ترتیب حمایتی به مبلغ 4۰۰، 1۰۰، 4۰ و 15 میلیون ریال برای آن ها درنظر  گروه »الف، ب، ج و د« تقسیم شده اند  این مجات در 4 
شــده اســت. ســتاد  نانو، در راستای حمایت از مجاتی که در داخل کشــور منتشر می شوند و محققانی که دستاوردهای خود را در این مجات به 
گروه  چاپ می رســانند، 13 مجله داخلی را در لیســت مجات منتخب قرار داده اســت. مبلغ حمایت چاپ مقاله در مجات ISI داخلی )مجات 

گروه »و«( است. »ه«( ده میلیون ریال و مجات علمی پژوهشی پنج میلیون ریال )مجات 
گروه های نشریات در سال 1397 در جدول زیر آمده است. تعداد درخواست های تاییدی در هر یک از 

 IF که میانگین ضریب تأثیر این تعداد مقاله، 4.45 اســت. باالترین که این 1533 مقاله، در 167 عنوان مجله چاپ شــده اند  الزم به ذکر اســت 
ح زیر موفق به چاپ  کــه مقــاالت آیین نامــه جدید در آن چاپ شــده اند، مربوط به مجات Science و Nature اســت که محققانی از ایران به شــر

مقاله در این نشریات شده اند:

• دکتر علی اسفندیار؛ استادیار فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
گایم محقق دانشــگاه منچســتر  دکتــر علــی اســفندیار؛ اســتادیار دانشــگاه صنعتی شــریف طی همــکاری مشــترک تحقیقاتی بــا »پروفســور آندره 
انگلســتان و برنــده جایــزه نوبــل فیزیک در ســال 2۰1۰« و محققان دیگــر، موفق به چاپ مقالــه در معتبرترین مجات علمی جهــان )Science و 

کنون به عنوان  اولین ایرانی نگارنده مقاله علمی  در حوزه غیرپزشکی در مجله معتبر نیچر شناخته می شود. Nature( شد و هم ا

1. ضریب تأثیر یک نشریه حاصل نسبت تعداد استناد ها به تعداد مقاالت چاپ شده نشریه در 2 سال قبل است و نشان دهنده اهمیت نسبی نشریه در حوزه تخصصی خود است.
که به تناوب  2. ضریب ایگن، وزن استناد های یک مجله با رتبه باالتر را بیشتر از وزن استنادات یک مجله ضعیف تر در نظر می گیرد. در این ضریب، مجاتی مهم هستند 

توسط مجات مهم به آن ها ارجاع داده می شود.

جدول 3- درخواست های تأییدی مربوط به مقاالت منتشر شده در هریک از گروه های نشریات منتخب فناوری نانو )1397(

درصد�)مبلغ(مبلغ�)میلیون�ریال(درصد�)تعداد(تعدادگروه�مجله

0.268002.90%4الف

0.396002.17%6ب

10.50644023.34%161ج

82.191890068.50%1260د

4.446802.46%68ه

2.221700.63%34و

100.0027590100%1533مجموع
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کانال ها و  ع محوری دو مقاله، »نتایج آزمایشــات جدید از اندازه گیری ضریب دی الکتریک آب« و همچنین »ترابرد بالســتیک مولکولی از  موضو
غشاهای نانومتری« است.

• مهدی نیک عمل؛ دانشیار فیزیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
دکتر مهدی نیک عمل؛ دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با همکاری محققانی از دانشگاه های منچستر انگلستان و آنتورپ بلژیک موفق 
ع محوری مقاله، »بررسی های نظری و تجربی تابش باریکه ای از اتم های هیدروژن  به چاپ مقاله در نشریه معتبر نیچر در سال 2۰18 شد. موضو

گرافن سفید« است. از میان نانو کانال های ساخته شده از 
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در سال 1397 درخواست های حمایت تشویقی انتشار مقاله در مجات ISI محققانی که در انتهای سال 1396 درخواست خود را ثبت کرده بودند 
گرفتند. بررسی شد و 765 مقاله مورد تأیید قرار 

کنگره های بین المللی معتبر  حمایت از ارائه مقاالت فناوری نانو در 
ســتاد توســعه فنــاوری نانــو، بــه منظــور حمایت از حضــور مؤثر متخصصان فنــاوری نانــو در کنگره هــا و مجامع بین المللــی از مقاالت ارائه شــده در 
کلیدی در آن ها حضور دارند. در ســال 1397، تعداد 4 درخواســت حمایت برای  کنگره هایی حمایت می کند که محققان معتبر به عنوان ســخنران 

کمیته داوری ستاد نانو تأیید شد. کشور ثبت شده است؛ از این تعداد 2 درخواست حمایت در  ج از  کنگره های خار

حمایت از ترجمه و تدوین کتب علمی فناوری نانو 3-1-2
گردآورندگان و مترجمان کتاب در حوزه فناوری نانو، حمایت می کند. در ســال 1397، تعداد 18 درخواســت حمایت تشــویقی  ســتاد نانو از مؤلفان، 
گردآوری  کتاب  کتاب انگلیســی، 1  کتاب تألیفی فارســی، 5 فصل تألیفی از  که از میان آن ها 3  کمیته علمی تأیید شــده اســت  کتاب در  برای چاپ 

کتاب ترجمه بوده است. شده فارسی و 9 

حمایت از مجالت علمیـ  پژوهشی داخلی فناوری نانو 4-1-2
ستاد توسعه فناوری نانو به منظور کمک به مجات علمیـ  پژوهشی داخلی انگلیسی با عنوان فناوری نانو، گروه متخصصی برای انجام امور فنی 
که فعالیت هایی مانند صفحه آرایی، تبلیغات در شبکه های اجتماعی، اصاح سایت مجات، به روزرسانی قسمت های  مجات تشکیل داده است 
کز علمی کشور، 12 مجله علمی  مختلف آن و همچنین مشاوره برای نمایه سازی و استانداردسازی را انجام می دهد. در حال حاضر، انجمن ها و مرا
ح جدول 5( منتشــر می کنند که براساس درخواســت این مجات به 6 مجله علمیـ  پژوهشی فناوری نانو  ـ پژوهشــی فناوری نانو انگلیســی )به شــر
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ف
نام�کامل�ردی

مجله
نام�اختصاری�
تصویرناشرمجله

1
 Journal of

Nano-
structures

 JNS دانشگاه
کاشان

2

 Journal of
Nano-

 structure
in Chem-

istry

JNC
دانشگاه آزاد 
واحد شهر 

قدس

3
Interna-

 tional Nano
Letters

INL دانشگاه آزاد
واحد کرمانشاه

4
Nano-

 medicine
Journal

NMJ دانشگاه علوم
پزشکی مشهد

5

Inter-
 national
 Journal
 of Nano
Dimension

IJND دانشگاه آزاد
واحد تنکابن

6
 Journal of

Nano-
analysis

JNA
دانشگاه آزاد 
واحد علوم 

دارویی

جدول 4- مجالت علمی پژوهشی فناوری نانو داخلی به زیان انگلیسی

گروه تخصصی برای  ع برای انجام این خدمات 551,695,2۰۰ ریال به  در موراد مذکور خدمات دهی انجام شــده اســت. در ســال 1397، در مجمو
انجام امور فنی مجات، پرداخت شده است.

ف
نام�کامل�ردی

مجله
نام�اختصاری�
تصویرناشرمجله

7
Nano-

 chemistry
Research

NCR انجمن شیمی
ایران

8

 Journal of
 Water and

Environ-
 mental

Nanotech-
nology

JWENT

انجمن مواد 
جهش زای 

زیست محیطی 
ایران

9
Nano-

 medicine
 Research

Journal

NMRJ
انجمن 

نانوپزشکی 
ایران

10

Inter-
 national

 Journal of
NanoSci-
 ence and
Nanotech-

nology

IJNN انجمن فناوری
نانو ایران

11

 Journal of
 Ultrafine
 Grained

and Nano-
 structured
Materials

JUF-
GNSM

پردیس فنی 
دانشگاه تهران

12

 Transport
Phenome-

 na in Nano
 and Micro

Scales

TPNMS
دانشگاه 

سیستان و 
بلوچستان
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2-2- توانمندسازی سرمایه های انسانی فناوری نانو
کاریابی و حمایت از اشتغال سرمایه های انسانی فناوری نانو 1-2-2

کار مناسب  خدمات معرفی شغل یا نیروی 
که ســتاد نانو به متخصصان و شــرکت های فعال عاقه مند به فعالیت در حوزه فناوری نانو ارائه می دهد، خدمات معرفی شــغل یا  یکی از خدماتی 
کارآمد  کار مناســب اســت. این خدمات »معرفی فرصت های شــغلی، برگزاری مســابقه اشتغال برای فرصت های شــغلی ویژه، معرفی نیروی  نیروی 
کارکنان واجد شــرایط« را شــامل شــده و از طریق پایگاه اطاع رسانی اشتغال )talent.nano.ir( صورت  کارفرما و مصاحبه گزینش  براســاس تقاضای 
کارجویان نیز  کارفرمایان در قالب نهادهای حوزه فناوری نانو، اقدام به اطاع رســانی فرصت های شــغلی خود می کننــد و  می پذیــرد. در ایــن ســایت 
کاریابی، در شــرکت های نانویی اســتخدام  با ثبت رزومه خود به جســتجوی شــغل موردنظر می پردازند. در ســال 1397، 52 نفر از طریق خدمات 

شده اند.

برگزاری رویدادها و دوره های توانمندسازی سرمایه های انسانی فناوری نانو 2-2-2
 دوره های توانمندسازی سرمایه های انسانی نانو

کشور به منابع انسانی توانمند نیاز دارد. بخشی از آموزش های تخصصی الزم، در دانشگاه ها به دانشجویان ارائه می شود.  توسعه فناوری نانو در 
دوره های توانمندســازی ســرمایه های انســانی فناوری نانو، ابزار مناســبی برای ایجاد تغییر نگرش دانشجویان رشــته های نانو نسبت به اشتغال و 

تعدادعنوان

52کاریابی موفق

87فرصت های شغلی ثبت شده در سایت کاریابی توسط کارفرمایان

59نهاد متقاضی

جدول 5- آمار مربوط به خدمات کاریابی موفق در حوزه فناوری نانو در سال 1397
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کار قرار می گیرد.  کاربردی، سرلوحه  کارآفرینی بوده و در این دوره ها، فهم نیازهای کشور در حوزه نانو و سوق دادن دانشجویان به سمت تحقیقات 
ح زیر برگزار شد. کشور به شر در سال 1397، 5 دوره توانمندسازی با حضور 374 نفر از دانشگاه ها و پژوهشگاه های سراسر 

کردند. که در دانشگاه بناب برگزار شد 21 نفر از دانشجویان و دانش آموختگان نانویی شرکت  همچنین در رویدادی 
کارشناسی ارشد و 68 نفر  کرده اند که 3۰6 نفر در مقطع  ع تعداد 374 نفر شــرکت  در دوره های توانمندســازی برگزار شــده در ســال 1397، در مجمو

در مقطع دکترا بوده اند.
کارگاه هایی با عناوین »آشــنایی با مباحث مالکیت فکری«، »معرفی مدل کســب وکار«، »تجاری ســازی فناوری نانو«، »جســتجوی  در این دوره ها 
کشــور اســتاندارد  کارآفرینان موفق« برگزار شــد. الزم به ذکر اســت، این دوره ها با مشــارکت ســازمان فنی و حرفه ای  عملی پتنت« و »انتقال تجارب 

شده است.

کاربردی - صنعتی فناوری نانو  هم اندیشی محققان پایان نامه 
کاربــردی - صنعتــی فناوری نانــو؛ ارزیابی میزان پیشــرفت پایان نامــه محققان،  هــدف از برگــزاری نشســت های هم اندیشــی محققــان پایان نامه 
کارشناســان ســتاد نانو با وضعیت پژوهش های  آشــنایی محققان فعال در یک حوزه مشــترک با یکدیگر و با پژوهش های مهم آن حوزه، آشــنایی 
آن حوزه، شناســایی پایان نامه های دارای پتانســیل توســط ستاد نانو و آشنایی بیشــتر دانشجویان با برنامه های ستاد نانو است. در این نشست ها 

گرفته، برخی از پایان نامه ها برای حمایت بیشتر انتخاب می شوند. محققان دستاوردهای خود را ارائه می کنند و پس از داوری های صورت 
گاز، نانومــواد، دارورســانی، آب و  در ایــن راســتا در ســال 1397، 4 نشســت تخصصــی پایان نامه هــای صنعتــی در حوزه هــای تخصصــی نفــت و 
محیط زیســت و غیره برگزار شــد. در این نشســت ها 63 محقق از 18 رشــته علمی با مشــارکت 37 دانشــگاه دارای پروپوزال و پایان نامه تأیید شــده 

کردند. گام به گام شرکت  صنعتی از 5۰ شرکت در حوزه نانو براساس آیین نامه حمایت 

کشور آلمان کارگاه آشنایی با فرصت های همکاری پژوهشی با   
ســتاد فناوری نانــو در ســال 1397 برنامــه ای را به منظــور افزایــش تعامــات بین المللــی محققان 
کرده است. از  فناوری نانو کشــور و اســتفاده آن ها از گرنت ها و اعتبارات پژوهشــی بین المللی آغاز 
جمله فعالیت های صورت گرفته در این برنامه، معرفی گرنت ها و اعتبارات پژوهشی به محققان، 
کارگاه برای آموزش پروپزال نویســی، کمک  کارگاه بــرای معرفی اعتبار و گرنت، برگزاری  برگــزاری 
بــه جــذب همــکار بین المللــی و مشــاوره اختصاصــی بــرای تدویــن پروپوزال اســت. در این راســتا 
»اولیــن فراخوان مشــترک تبادل محققــان ایران-آلمان« به محققان فنــاوری نانو دارای فعالیت 

در اولویت های تحقیقاتی اطاع رسانی شد.
کارگاهــی بــا عنــوان »آشــنایی بــا اعتبــارات و فرصت هــای  همچنیــن در اســفندماه ســال 1397؛ 
کارگاه 43 محقق از 22 دانشــگاه کشــور  همــکاری پژوهشــی بــا کشــور آلمــان« برگزار شــد. در ایــن 

کردند. شرکت 

زمانتعداد�شرکت�کنندگانمحل�برگزاریردیف

21 - 23 آذر67 نفردانشگاه تربیت مدرس1

5 - 7 دی73 نفردانشگاه کاشان2

24 - 26 بهمن61 نفردانشگاه صنعتی امیرکبیر3

30 بهمن - 2 اسفند83 نفردانشگاه شهید باهنر کرمان4

8 - 10 اسفند69 نفرمرکز تربیت مربی کشور در کرج5

جدول 6- دوره های توانمندسازی سرمایه های انسانی فناوری نانو در سال 1397
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2-3- حمایت از تحقیقات مبتنی بر برنامه های نانوفناوری کاربردی صنعتی

حمایت از پژوهش های مأموریت گرا در حوزه فناوری نانو 1-3-2
 اهداف برنامه

هدف از اجرای این برنامه که از خردادماه 1396 آغاز شــده اســت، تشــویق اساتید برای تمرکز پژوهشی و انباشت دانش فنی در تیم های پژوهشی 
که دستیابی به محصوالت فناورانه در قالب پژوهش های دانشگاهی، نیاز  ع محصول محور در حوزه فناوری نانو است. از آنجایی  حول یک موضو
کرد تا با تشــکیل تیم های پژوهشــی با محوریت  کوشــش خواهد  به انجام چندین پژوهش مکمل دارد، از این رو برنامه پژوهش های ماموریت گرا 

کند. یک نمونه اولیه1 مشخص، دستیابی به محصول های با پیچیدگی باال را امکان پذیر 

 موضوعات محوری
موضوعات این ماموریت ها با توجه به اطاعات تجمیع شده در ستاد نانو نظیر سامانه تبادل فناوری، بانک محصوالت پایگاه داده استت نانو و 

گزارش های رصد فناوری انتخاب می شوند. این موضوعات باید ویژگی های زیر را داشته باشند:
• محصــول محــور مبتنــی بــر نیاز صنعــت یا مبتنی بــر فرصت های فناورانــه، با اولویت توســعه فناوری هــای پلتفرمی بوده و نمونــه اولیه یک 

کند. محصول مشخص را هدف گیری 
• نمونه اولیه باید در بازه زمانی سه ساله قابل  دستیابی باشد.

• گستردگی مناسب برای تعریف حداقل سه پایان نامه مکمل را داشته باشد.

 پیشنهادهای پژوهشی
اســاتیدی که به عنوان راهبر پژوهش مأموریت گرا در حوزه فناوری نانو انتخاب می شــوند باید دارای تیپ شــخصیتی فناورانه و روحیه همکاری و کار 
که دارای سن علمی 5 تا 15 سال هستند دارای اولویت خواهند بود. از لحاظ فنی، سابقه فعالیت های  تیمی باشند. عاوه براین محقق های جوانی 
فناورانه )نظیر پتنت، پژوهش صنعتی، تولید محصول و پروتوتایپ( و فعالیت های علمی )نظیر مقاالت با کیفیت و پایان نامه( معیار ارزیابی هستند.

در ســال 1397با 162 اســتاد دانشــگاه به صورت پایلوت، برای ورود به برنامه جلســه حضوری برای معرفی برنامه برگزار شــد. پس از آن فرم های 
کنون 11 عنوان برای  که تا  دریافت پیشنهاد پژوهشی مأموریت گرا برای آن ها ارسال شد. از اساتید شناسایی شده، 35 عنوان پژوهشی دریافت شد 
رســیدن به پروتوتایپ به قرارداد نهایی رســیده  اســت. همچنین 12 مورد از این پیشــنهاد ها به صورت قطعی مردود شده اســت. بقیه موارد توســط 

محققان در حال تکمیل است یا در مراحل داوری قرار دارد. 

1. Prototype
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برنامه کالن 3

مدیریت توسعه فناوری با هدایت محققان و فناوران مستعد 
برای شکل گیری صنعت نانو 

گزارش�عملکرد�برنامه�های�کالن،�عملیاتی�و�اقدامات�اجرایی�فناوری�نانو

 حمایت از توسعه و تجاری سازی طرح های نوآورانه فناوری نانو
 حمایت از ایجاد فضای تولید نیمه صنعتی نانو

 حمایت از تولید، حفاظت و به کارگیری دارایی های فکری فناوری نانو



3-1- حمایت از توسعه و تجاری سازی طرح های نوآورانه فناوری نانو

ح های به نمونه اولیه رســیده در حوزه فناوری نانو اجرا می شــود.  ح هــای نوآورانــه فناوری نانــو )Nano Match( با رویکرد حمایت از طر برنامــه طر
فنــاوران، شــرکت های نوپــا، پژوهشــگران و جامعــه دانشــگاهی به عنوان طــرف عرضه و شــرکت های صنعتی و ســرمایه گذاران خطرپذیر و مســتقل 
ح هایی پذیرفته می شــوند که نمونه اولیه ای از آن ها ســاخته شــده و  به عنوان طرف تقاضا از جمله مخاطبان این برنامه هســتند. در این برنامه طر
کاهش هزینه نسبت به آن داشته باشند.  کیفیت، خواص و یا  مبتنی بر نیاز صنعت باشد، مشابه داخلی نداشته و یا در صورت وجود مشابه؛ بهبود 
ح ها اســت. نانومچ در هر ســال طی فراخوان هایــی اقدام به دریافت  انطبــاق محصــول بــا تعاریف نانو نیز از دیگر شــاخص های مهم در پذیرش طر
ح های متقاضیان می کند. درخواســت های دریافتی براســاس مؤلفه های مختلفی از جمله قابلیت تجاری شــدن، قابلیت توسعه بازار، نوآوری و  طر

ح، ارزیابی می شوند. پتانسیل تیم فناور برای پیشبرد طر

شناسایی طرح های نوآورانه فناوری نانو 1-1-3
ح در حوزه های مختلف صنعتی طی ســه فراخوان دریافت شــد. پس از بررســی  در ســال 1397 ششــمین دوره از ایــن برنامــه برگــزار و تعداد 121 طر
ح برای ارائه به  ح جهت داوری فنی و تجاری انتخاب شــدند. در مرحله اول داوری، 34 طر ح های دریافتی، 1۰3 طر اولیه و ارزیابی ســاختاری طر
ح های پذیرفته شده نهایی در ادامه  ح موفق به ورود به برنامه شــدند )مشــخصات طر جلســه مصاحبه حضوری دعوت شــدند که در نهایت 15 طر

آورده شده است(.
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ویژگی�هاتصویرطرح�نوآورانه�فناوری�نانوردیف

1

محلول ضدلغزش ایستا

دوام بیشــتر، قیمت پایین تر و دامنه کاربرد بیشتر نسبت 
به ســایر روش ها، عدم آســیب به زیبایی سطح، ضریب 
اصطکاک ایمن، قابلیت کاربرد برگشــت پذیر، اســتفاده 

ساده، بدون هزینه نگهداری

شرکت شریف فناوران آنیلفناور

این محصول اکنون در مقیاس نیمه صنعتی در حال تولید و فروش است.وضعیت فعلی

2

نانومستربچ های پلیمری
رسانا و نیمه رسانا

هدایــت الکتریکی بــاال، هدایت حرارتی بــاال، خاصیت 
ضدباکتــری و ضدقارچ، مقاومت سایشــی باال نســبت 
به روش های تکمیل کاال، روش تولید آســان نســبت به 
روش های مرسوم، اقتصادی بودن روش تولید نسبت به 

روش های مرسوم

شرکت نانوماد پارسفناور

این محصول اکنون در مقیاس نیمه صنعتی تولید می شود.وضعیت فعلی

3

کامپوزیت دندانی
الیک کیور نانوهیبریدی

عمق کیور باال، زمان کیور کوتاه، ســایه رنگ های مشــابه 
دنــدان، حداقل ســایش، میــزان جذب آب بســیار کم، 

استحکام فشاری باال

شرکت مهام تجهیزات پارالفناور

این محصول تمام مجوزهای الزم را دریافت کرده و آماده تولید در مقیاس صنعتی است.وضعیت فعلی

4

کرم روشن کننده و ضدلک

جــذب کامل و قابل توجه در محــل درگیری، ماده مؤثره 
طبیعــی و اســتفاده از حامــل دارویی نانوذرات زیســت 
ســازگار، تأثیر مثبت و مشــهود پس از 12 هفته از شروع 
درمان، عدم اســتفاده از مواد شیمیایی مضر و ناسازگار با 
بدن نظیر پودر محافــظ، دوز مصرفی مجاز روزانه تعریف 

شده و منطبق بر دوز خوراکی مجاز روزانه

دکتر سیاوش محمدزادهفناور

محصول در حال معرفی به سرمایه گذار جهت تولید صنعتی است.وضعیت فعلی

5

نانو آفت کش ارگانیک

تهیه شده از انواع مواد مؤثره گیاهی، کاماًل ارگانیک و فاقد 
هرگونه افزودنی شیمیایی، بدون تأثیر مخاطره آمیز بر روی 

بافت خاک و آب، فاقد هرگونه عنصر فلزی سنگین
قابلیت جذب مواد غذایی موجود در آفت کش از برگ های 
درختان و پوست میوه ها، تقویت و افزایش مقاومت گیاه 

در سال های آتی

شرکت فناوری نانو رسیسفناور

محصول در حال تولید صنعتی است.وضعیت فعلی

جدول 1- مشخصات طرح های پذیرفته شده در دوره ششم از برنامه طرح های نوآورانه فناوری نانو )1397(
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ویژگی�هاتصویرطرح�نوآورانه�فناوری�نانوردیف

6

مات کننده برپایه نانوسیلیکا
نســبت کیفیت به قیمــت باال در مقایســه با محصوالت 
خارجی، دسترســی و قابلیت تأمین آسان، قابلیت توزیع 

آسان در رزین، همخوانی با دیگر اجزای موجود در رنگ

مهندس فریده کالهدوزانفناور

محصول در حال راه اندازی خط تولید نیمه صنعتی است.وضعیت فعلی

7

نانوپیگمنت هیبریدی

قدرت و خلوص رنگی باال، تنوع رنگی وســیع، ثبات نوری 
و حرارتی باال، پراکنش باال در ســامانه های پلیمری، بهبود 
مقاومــت مکانیکــی و خواص ضدخوردگی ســامانه های 
پلیمــری، کاهش نفوذپذیری مایعات، بخار آب و گازها در 

سامانه های پلیمری، صرفه جویی در مصرف پیگمنت

دکتر مهدی حسن زادهفناور

محصول در حال راه اندازی خط تولید نیمه صنعتی است.وضعیت فعلی

8

حسگر تشخیص طبی
مبتنی بر تلفن هوشمند

ارزان، ســریع و با حساســیت آنالیزی باال، کاربری آسان 
بدون نیاز به آموزش های تخصصی و عدم نیاز به تجهیزات 
پیشــرفته جهت فرآیند آنالیز، قابلیت استفاده با حداقل 
حجم خون موردنیاز )کمتر از 10 میکرولیتر(، دوســت دار 
محیط زیســت و زیست تخریب پذیر، قابل حمل و استفاده 

در منزل و آزمایشگاه های کلینیکی و تشخیصی

دکتر حامد گل محمدیفناور

محصول در حال تحقیق و توسعه جهت تکمیل فاز آزمایشگاهی است.وضعیت فعلی

9

مکمل دارویی گیاهی
تقویت کننده حافظه

فرموالســیون گیاهی و سامانه ساخته شــده از ترکیبات 
طبیعی، ابعاد نانومتری و عبور آسان از سد خونی مغزی

دارای لیگاند ویژه برای ورود به مغز )دارورسانی هدفمند(
دوز مصرف پایین - بدون عوارض گوارشی

کاهش هزینه های درمانی بیمار

شرکت مبتکران پاک فنفناور

محصول در حال تحقیق و توسعه جهت تکمیل فاز آزمایشگاهی است.وضعیت فعلی

10

دستمال کاغذی آنتی باکتریال

اثــرات آنتی باکتریالی باال با اســتفاده از نانــوذرات کاماًل 
گیاهی و ارگانیک، تجزیه پذیری در محیط زیست، پایداری 
بــاال و تحمل شــرایط مختلــف محیطی بــدون کاهش 

عملکرد، امکان تهیه مواد اولیه در داخل کشور

دکتر امین محمدی پورفردفناور

محصول مجوزهای الزم را دریافت کرده و در حال راه اندازی خط تولید نیمه صنعتی و فروش است.وضعیت فعلی

ادامه جدول 1- مشخصات طرح های پذیرفته شده در دوره ششم از برنامه طرح های نوآورانه فناوری نانو )1397(
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ویژگی�هاتصویرطرح�نوآورانه�فناوری�نانوردیف

11

جوهر فلورسنت

دارای مقیــاس نانــو و جلوگیری از گرفتگــی هد چاپگر، 
کاهش قیمت در مقایسه با محصوالت خارجی، غیرسمی، 
غیرفلــزی و ســازگار بــا محیط زیســت، دارای خــواص 

آنتی باکتریال، پایداری نوری و ثبات رنگی باال

دکتر فاطمه سقطچیفناور

محصول در حال بازاریابی است.وضعیت فعلی

12

پلی آنیلین رسانا
هدایت الکتریکی مناســب، کاهش قیمت در مقایســه با 
محصوالت خارجی،  پایداری باال و طوالنی مدت، غیرسمی 

و سازگار با محیط زیست، فرآیندپذیر

شرکت بسپار شیمی علم و صنعتفناور

محصول به صورت سفارشی برای مشتری تولید می شود.وضعیت فعلی

13

رنگ نانوکامپوزیت آب گریز

دارای خاصیــت آب گریزی، افزایش چســبندگی و نفوذ 
رنگ بر روی سطح، صرفه جویی در مصرف رنگ، مقاومت 
مکانیکی و شــیمیایی باال،  مقاومــت در برابر روغن های 
معدنی و گیاهی، عدم تمایل به پدیده زرد شــدن، کاهش 

قیمت نسبت به نمونه های خارجی

شرکت بهسان نانوتاکفناور

محصول در حال تولید نیمه صنعتی است.وضعیت فعلی

14

سیال هوشمند مغناطیسی

کاهــش لرزش ناشــی از زلزلــه در ســاختمان ها، زمان 
پاســخ دهی کمتر از چند میلی ثانیه، کنترل پذیری حرکت 
دســتگاه مکانیکــی،  افزایش امنیت در خــودرو به کمک 
دمپرهــای هوشــمند،  پایــداری مناســب در کاربردهای 
صنعتی،  اثر مگنتورئولوژیک باال در مقایســه با نمونه های 

خارجی

تیم تحقیقاتی لوتوسفناور

محصول در حال بازاریابی است.وضعیت فعلی

15

لحیم نانوساختار عاری از سرب

زیست سازگاری و عدم سّمیت، دمای ذوب پایین نسبت 
به سایر لحیم های بدون سرب Sn-Ag-Cu، ترشوندگی 
مناســب برای لحیــم کاری،  هزینه تولید کمتر نســبت به 
لحیم های یوتکتیک Sn-Ag-Cu،  خواص مکانیکی بهتر 

SAC نسب به لحیم های

دکتر همام نفاخ موسویفناور

محصول در حال تحقیق وتوسعه جهت انجام فاز آزمایشگاهی است.وضعیت فعلی
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ح زیر است: ح نوآورانه برگزیده سال 1397 به شر حمایت های مختلف ستاد نانو از 15 طر

جدول 2- حمایت های ستاد نانو از طرح های نوآورانه فناوری نانو برگزیده در سال 1397

حمایت�های�ستاد�نانوطرح�نوآورانه�فناوری�نانوردیف

محلول ضدلغزش ایستا1

• اعتبار شبکه آزمایشگاهی
• ثبت پتنت

• حضور در نمایشگاه داخلی
• خدمت مطالعه فرصت

• استقرار در مرکز رشد
• تبلیغات و حضور در فروشگاه های زنجیره ای

• حمایت از دریافت گواهی نانومقیاس و تاییدیه های فنی
• آموزش

نانومستربچ های پلیمری رسانا و 2
نیمه رسانا

• اعتبار شبکه آزمایشگاهی
• حمایت از حضور در نمایشگاه داخلی

• خدمت مطالعه فرصت
• آموزش

کامپوزیت دندانی الیت کیور 3
نانوهیبریدی

• خدمت مطالعه فرصت
• آموزش

• حضور در نمایشگاه داخلی
• طراحی بسته بندی و قالب

• اخذ دریافت استانداردهای غذا و دارو

کرم روشن کننده و ضدلک4

• مشاوره کسب وکار
• آموزش

• حمایت از حضور در نمایشگاه داخلی
• حمایت از دریافت گواهی نانومقیاس

• خدمت بازاریابی داخلی

نانو آفت کش ارگانیک5

• اعتبار شبکه آزمایشگاهی
• حضور در نمایشگاه داخلی

• خدمت مطالعه فرصت
• حمایت از دریافت گواهی نانومقیاس

• آموزش

حمایت از طرح های نوآورانه فناوری نانو 2-1-3
ســتاد نانو بــا هدف افزایش نــرخ موفقیت و 
کاهــش زمــان تجاری ســازی، این امــکان را 
کــه طرح های پذیرفته شــده  فراهــم می کند 
در برنامــه طرح هــای نوآورانــه فناوری نانــو، 
طی بازه زمانی مشــخص -که برای هر طرح 
متناسب با سطح آن متفاوت است- فرصت 
اســتفاده از امکانات و تجهیزات در دسترس 
را دارا باشــند. همچنیــن ایــن طرح ها ضمن 
بهره منــدی از خدمات و حمایت های ســتاد 
نانــو بــرای توســعه کســب وکار خــود، پــس از 
اتمام فرآیند توسعه محصول امکان استفاده 
از ســایر حمایت ها و امکانات ستاد نانو برای 

توسعه بازار را نیز خواهند داشت.
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حمایت�های�ستاد�نانوطرح�نوآورانه�فناوری�نانوردیف

مات کننده برپایه نانوسیلیکا6

• حمایت از خرید مواد اولیه
• اعتبار شبکه آزمایشگاهی

• حمایت از دریافت گواهی نانومقیاس و تاییدیه های فنی
• خدمت مطالعه فرصت

• حمایت از حضور در نمایشگاه داخلی
• آموزش

• حمایت از راه اندازی خط تولید نیمه صنعتی

نانوپیگمنت هیبریدی7

• خدمت مطالعه فرصت
• آموزش

• حضور در نمایشگاه داخلی
• ثبت اختراع داخلی

• حمایت از دریافت گواهی نانومقیاس و تاییدیه های فنی
• اعتبار شبکه آزمایشگاهی

• خرید مواد اولیه

حسگر تشخیص طبی مبتنی بر 8
تلفن هوشمند

• مشاوره کسب وکار
• حضور در نمایشگاه داخلی
• اعتبار شبکه آزمایشگاهی

• ثبت پتنت
• خدمت مطالعه فرصت

• آموزش
• حمایت از دریافت گواهی نانومقیاس

مکمل دارویی گیاهی تقویت کننده 9
حافظه

• اعتبار شبکه آزمایشگاهی
• مشاوره کسب وکار

• حضور در نمایشگاه داخلی
• خدمت مطالعه فرصت

• آموزش

دستمال کاغذی آنتی باکتریال10

• خدمت مطالعه فرصت
• مشاوره کسب وکار

• خدمت بازاریابی داخلی
• حمایت از دریافت گواهی نانومقیاس و تاییدیه های فنی

• آموزش
• حضور در نمایشگاه داخلی

جوهر فلورسنت11

• مشاوره کسب وکار
• اعتبار شبکه آزمایشگاهی

• خدمت مطالعه فرصت
• حمایت از دریافت گواهی نانومقیاس و تاییدیه های فنی

• حضور در نمایشگاه داخلی
• آموزش

پلی آنیلین رسانا12

• مشاوره کسب وکار
• اعتبار شبکه آزمایشگاهی

• حضور در نمایشگاه داخلی
• خدمت مطالعه فرصت

• آموزش

رنگ نانوکامپوزیت آب گریز13

• مشاوره کسب وکار
• اعتبار شبکه آزمایشگاهی

• حضور در نمایشگاه داخلی
• خدمت مطالعه فرصت

• آموزش

ادامه جدول 2- حمایت های ستاد نانو از طرح های نوآورانه فناوری نانو برگزیده در سال 1397
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ادامه جدول 2- حمایت های ستاد نانو از طرح های نوآورانه فناوری نانو برگزیده در سال 1397

حمایت�های�ستاد�نانوطرح�نوآورانه�فناوری�نانوردیف

سیال هوشمند مغناطیسی14

• اعتبار شبکه آزمایشگاهی
• مشاوره کسب وکار

• ثبت پتنت
• خدمت بازاریابی داخلی

• حضور در نمایشگاه داخلی
• آموزش

• حمایت از استقرار در مرکز رشد

لحیم نانوساختار عاری از سرب15

• اعتبار شبکه آزمایشگاهی
• ثبت پتنت

• حضور در نمایشگاه داخلی
• خدمت مطالعه فرصت

• آموزش

ح های فناوری نانو پذیرفته شده با ادبیات تجاری سازی و ملزومات آن، 2 دوره توان افزایی  همچنین به منظور نزدیک سازی ادبیات فناوران طر
کارگاهی و با ســرفصل های مختلف طراحی شــد و در طول پنج روز در تاریخ های 6 و  با محوریت تجاری ســازی دســتاوردهای حوزه نانو به صورت 
7 شــهریورماه و 3 تا 5 مهرماه 1397 با موضوعات »مالکیت فکری در تجاری ســازی، بررســی بازار و ارزیابی رقبا، مدل کســب وکار، مســائل حقوقی، 

تأمین مالی و جذب سرمایه گذار« با حضور فناوران پذیرفته شده نانومچ برگزار شد.
ح های نوآورانه فناوری نانو  در نهایت هم زمان با برگزاری یازدهمین نمایشگاه سالیانه فناوری نانو، آخرین دستاوردهای ششمین دوره برنامه طر
کنند  که موفق به تولید شــدند و توانســتند فاز نیمه صنعتی و یا صنعتی را راه اندازی  ح از دوره پنجم برنامه  گذاشته شــد. همچنین 2 طر به نمایش 
ح در مقیاس  ح صنعتی حاضر در نمایشگاه شامل »نانوسیلیکای آب گریز« و »پوشش عایق حرارتی« بودند. این دو طر نیز نمایش داده شد. دو طر
کاربردهای  ح نانوســیلیکا موفق به عقد قــرارداد، فروش محصول و توســعه  نیمه صنعتــی موفــق بــه راه اندازی خط تولید شــدند. در این مســیر، طر

ح عایق حرارتی نیز موفق به ارائه نمونه به یک شرکت صنعتی شده است. محصول شده است. طر
ح های ارزیابی شــده اولیه، حضور داشــتند تا بتواننــد بازخوردهای مختلف صنعت و  همچنیــن در بخــش ایده های در حال توســعه نیز برخی از طر

کرده و نمونه های اولیه خود را توسعه دهند. دیدگاه های مراجعه کنندگان متخصص را دریافت 
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3-2- حمایت از ایجاد فضای تولید نیمه صنعتی نانو

حمایت از توسعه صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی 1-2-3
کاربردیICAN( 1( در شــهریورماه 1396 با حمایت ســتاد نانو و همراهی 6 شــرکت مالک پلتفرم فناوری، فعالیت  مرکز صنعتی ســازی نانوفناوری 
کاربردهای جدیــد حوزه نانــو براســاس پلتفــرم فناوری هــای موجود با مشــارکت  کــرده اســت. هــدف ایــن مرکــز، توســعه محصــوالت و  خــود را آغــاز 

دانشگاهیان به عنوان توسعه دهنده است.
 در راستای تکمیل توانمندی های تجهیزاتی، شرکت خأ پوشان فلز در پلتفرم نانومواد و شرکت های بسافن آوران نصیر و پاسما ایده آزما در پلتفرم 
ح  پاســمای ســرد به خانواده ICAN پیوســتند. شــرکت های همکاری کننده با مرکز صنعتی ســازی نانوفناوری کاربردی و حوزه فعالیت آن ها به شــر

زیر است:

1. Industrialization Center for Applied Nanotechnology

تعداد�تجهیزات�مستقرمالک�پلتفرم�فناوریعنوان�پلتفرم�فناوری
10پارسا پلیمر شریفنانوکامپوزیت پلیمری

4فناوران نانومقیاسنانوالیاف

3فناوری سخت آرانانوپوشش های سخت

پالسمای سرد
• آدیکو

• بسافن آوران نصیر
• پالسما ایده آزما

6

3پیام آوران نانوفناوری فردانگرنانوکاویتاسیون

نانومواد
• امین آسیا فناور پارس

• خالء پوشان فلز
7

جدول 3- شرکت های مالک پلتفرم فناوری همکاری کننده با مرکز صنعتی سازی نانو فناوری کاربردی
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کاربردی در سال 1397 بیان می شود: گرفته در راستای صنعتی سازی نانوفناوری  در ادامه، اقدامات صورت 

 برقراری همکاری های فناورانه در حوزه نانو
کاربردهای جدید براساس یک چالش یا فرصت صنعتی در بستر پلتفرم فناوری های ICAN با مشارکت  در بخش همکاری فناورانه، محصوالت و 
ح از سوی پژوهشــگران و فناوران برای ورود به  متخصصان دانشــگاهی و صنعتی به عنوان توســعه دهنده شــکل می گیرد. در ســال 1397، 83 طر

ح ها به تفکیک پلتفرم در جدول زیر آمده است. همکاری های فناورانه در ICAN ارسال شده است. این طر

پالسمای�سردنانوالیافنانوپوششنانوموادنانوکامپوزیتنانوکویتاسیونعنوان�پلتفرم

7217171714تعداد

446345منتخبان مرحله اول

424233همکاری فناورانه

جدول 4- تعداد طرح های دریافتی به تفکیک پلتفرم فناوری آیکن در سال 1397

�نتیجهنوع�حمایت�ICANعنوان�طرح�فناورانه�نانوعنوان�پلتفرمردیف

خدمات ساخت و تولید و رسیدن به نمونه بهبود جذب رنگ در چاپ دیجیتالپالسمای سرد1
اولیه )تخفیف 50 درصدی(

نمونه زنی
)در حال انجام(

تأمین فضای پژوهشی مناسب، مشاوره افزایش ماندگاری محصول توت فرنگیپالسمای سرد2
فنی و تدوین مسیر توسعه فناوری

مطالعات و توسعه فناوری
)در حال تکمیل(

طراحی ایمپلنت های استخوانی به روش نانومواد3
پرینت سه بعدی

خدمات ساخت و تولید و رسیدن به نمونه 
اولیه )تخفیف 50 درصدی(

ارزیابی مشخصات نمونه های 
تولید شده )در حال انجام(

ایجاد پوشش شفاف سرامیکی ضدخش با نانوپوشش4
PVD روش

 حمایت از تولید نمونه اولیه و
مشاوره فنی

مطالعات فنی و اقتصادی طرح 
)در حال انجام(

جدول 5- طرح های فناورانه نانو منتخب در ارزیابی اولیه ICAN در سال 1397

کردند. ح جدول زیر(، برگزیده شده و به مراحل بعدی توسعه فناوری ورود پیدا  ح ها )به شر در نهایت پس از ارزیابی اولیه، برخی از طر

پس از بررسی نهایی، طرح هایی که قابلیت توسعه محصول یا کاربرد در بستر پژوهشی-صنعتی ICAN را داشتند در فرآیند همکاری های فناورانه، مسیر 
توسعه خود را پیش گرفتند.

 محصوالت توسعه یافته در قالب همکاری های فناورانه حوزه نانو
• آب میوه تازه با زمان ماندگاری باال: این محصول به عنوان ایده صنعتی از طرف یکی از دانشــجویان کارشناسی ارشــد صنایع غذایی مطرح شــد و به 
عنوان پایان نامه در پلتفرم نانوکویتاسیون موردپذیرش قرار گرفت. مسیر توسعه فناوری این محصول با موفقیت طی شد و اقدامات الزم برای ثبت پتنت 
این محصول صورت گرفته است. این محصول در پایان سال 1397 در مرحله معرفی به مخاطبین صنعتی و اقدامات اولیه برای فروش دستگاه صنعتی 

نانوکویتاسیون یا ارائه خدمات صنعتی است.

• خامه صبحانه کم چرب: این محصول یک ایده صنعتی بوده که از ســوی یکی از دانشــجویان کارشناسی ارشــد صنایع غذایی مطرح شــد و در قالب 
پایان نامه صنعتی در پلتفرم نانوکویتاســیون اجرایی شــد. مســیر توسعه فناوری این محصول با موفقیت به اتمام رسید و در حال طی کردن مراحل ثبت 
پتنت است. این محصول در پایان سال 1397 در مرحله جایابی در خط تولید صنایع هدف و معرفی به مخاطبین صنعتی و فروش دستگاه به آن ها است.

• آهارزدایی پارچه پنبه ای: این فناوری دارای نمونه اولیه آزمایشگاهی )پایان نامه دانشگاهی مقطع ارشد( بوده و به عنوان یک فرصت صنعتی توسط 
اســتاد راهنما )هیئت علمی دانشــگاه در رشــته نساجی( در پلتفرم پاسمای سرد مطرح شــد و موردپذیرش قرار گرفت. مسیر توسعه صنعتی این کاربرد با 
موفقیت طی شد و پتنت آن ثبت شده است. در پایان سال 1397 در مرحله معرفی به مخاطبین صنعتی و فروش دستگاه یا ارائه خدمات صنعتی است.

• آستر کفش آنتی باکتریال: تقاضای این محصول توسط یک تولیدکننده کفش )متقاضی صنعتی( برای توسعه بازار خود در پلتفرم پاسمای سرد مطرح 
شد. در مسیر توسعه محصول، سامانه صنعتی پردازش پاسمایی نیز طراحی و ساخته شد. در ادامه اثبات فناوری محقق شد و سامانه صنعتی با قابلیت 
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وضعیت�کنونیحوزه�صنعتیعنوان�محصولعنوان�پلتفرمردیف
نمونه زنی مطابق طراحی آزموننفت و گازگوگردزدایی از میعانات گازینانوکویتاسیون1

نمونه زنی مطابق طراحی آزموننفت و گازامولوسیون گازوییل و آبنانوکویتاسیون2

تولید نمونه اولیه، تحلیل و مشخصه یابی آنمحیط زیستفیلتر روغننانوالیاف3

تحلیلآرایشی، بهداشتیماسک زیبایی صورتنانوالیاف4

تولید نمونه اولیهباتری و انرژیسپراتور باتری لیتیوم-یوننانوالیاف5

تولید نمونه اولیهمحیط زیستفیلتر هوای دامپتراک TR100نانوالیاف6

سنتز و پوشش دهیخودرونانوکامپوزیت هادی الکتریسیتهنانوکامپوزیت پلیمری7

طراحی آزمون و تدوین مسیر توسعه فناوریفلزینازل دستگاه واترجتنانومواد8

نمونه زنی مطابق طراحی آزموننفت و گازوزن افزای غیرآهنی برای سیمان حفارینانومواد9

تأمین هزینه برای ایجاد تغییرات در دستگاهچاپجوهر پرینتر نانویینانومواد10

نمونه زنی، تحلیل و مشخصه یابیفلزینانوپوشش سخت CrCNنانوپوشش11

نمونه زنی، تحلیل و مشخصه یابیفلزینانوپوشش سخت DLCنانوپوشش12

)1397( ICAN جدول 6- محصوالت و کاربردهای در حال توسعه در قالب همکاری های فناورانه حوزه نانو در

 ارائه خدمات ساخت و تولید به متقاضیان حوزه فناوری نانو
در ســال 1397، 143 عنوان خدمات ســاخت و تولید در حوزه فناوری نانو از ســوی ICAN به دانشــگاهیان و صنعتگران ارائه شــده اســت. تعداد 

ح زیر است: خدمات ارائه شده به متقاضیان مختلف به تفکیک پلتفرم های ICAN در سال 1397 به شر

 محصوالت در حال توسعه در قالب همکاری های فناورانه حوزه نانو

نمودار 1- تعداد خدمات ارائه شده به متقاضیان به تفکیک پلتفرم های ICAN در سال 1397

نانو کویتاسیون

8 6
17

13

80

18
7

2 2
86

23

نانو کامپوزیت نانومواد نانوپوشش ها نانوالیاف پالسمای سرد
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90 تعداد خدمات به صنعت

تعداد خدمات 

گذار شد. آنتی باکتریال با دوام باال بر روی آستری کفش، به متقاضی وا

• کیســه زباله جاذب شــیرابه: این محصول که دارای نمونه اولیه آزمایشــگاهی بود، به عنوان فرصت صنعتی توسط یکی از دانش آموخته گان دکتری 
محیط زیســت در پلتفــرم نانوکامپوزیــت پلیمری مطرح و مورد پذیرش قرار گرفته اســت. تولید این محصول نیازمند طراحی محصول قابــل ارائه به بازار 
)مباحث فنی( و تخصیص زیرساخت فیزیکی برای تولید در مقیاس صنعتی است که این مراحل اجرایی شده است. مسیر توسعه این محصول با موفقیت 
طی شد و در پایان سال 1397 در مرحله تولید محدود صنعتی و دریافت بازخورد از مشتریان است. هدف بعدی، راه اندازی خط تولید انبوه و بازاریابی و 

فروش محصول به طور عمده خواهد بود.

• نانوپودر پرکننده دندانی: این محصول توسط متقاضی صنعتی و برای توسعه سبد محصول خود در قالب فرصت صنعتی در پلتفرم نانومواد مطرح 
گذار شد. شد. پس از تولید محصول و اثبات کارایی آن، دستگاه آسیاب مکانیکی به این شرکت صنعتی وا
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پالسمای�سردنانوالیافنانوپوششنانوموادنانوکامپوزیتنانوکویتاسیونعنوان�پلتفرم

11/3127/2421/828/638/411/3هزینه های مالی )میلیون ریال(

638/6مجموع هزینه ها )میلیون ریال(

جدول 7- هزینه های مالی خدمات پلتفرم های ICAN در سال 1397

ح زیر است: همچنین هزینه های مربوط به خدمات ارائه شده به تفکیک هریک از پلتفرم های ICAN به شر

نانو مواد %66

نانوپوشش ها %4

نانو الیاف %6

پالسمای سرد %2
نانو کویتاسیون %2

نانو کامپوزیت %20

نمودار 2- سهم پلتفرم های ICAN از خدمات ارائه شده حوزه فناوری نانو در سال 1397

هزینه های مالی خدمات 
پلتفرم های ICAN در سال 1397

توسعه زیرساخت و خدمات حوزه نانوالکترونیک 2-2-3
تمرکز بر حوزه نانو الکترونیک و تدوین نقشــه راه این حوزه از ســال 1394 با انتخاب تیم نانوالکترونیک در ســتاد نانو آغاز شــد. در سال 1397 مرکز 
کاری INEC عبارتند  توسعه نانوالکترونیک ایران )Iran Nano Electronic Center( یا به اختصار INEC توسط ستاد نانو راه اندازی شد. حوزه های 
از: نانوحســگرها و نانوعملگرها، نانوزیست حســگرها، سلول های خورشیدی، ذخیره کننده های انرژی، الکترونیک نوری و فوتونیک، اینترنت اشیا 
و نانواشــیا، تراهرتــز، میکــرو و نانوفلوئیدیــک، نانوآیونیــک، نانوربات ها و نانوژنراتورهــا، ادوات قدرت و RF، پایش و کاهــش آلودگی های محیطی 

)آب، هوا و...( و الکترونیک چاپی.
در ســال 1397، مرکز توســعه نانوالکترونیک ایران اقدام به تأســیس دو بخش خدماتی زیر کرده است که دریافت این خدمات از طریق وب سایت 

مرکز به نشانی www.inec.nano.ir امکان پذیر است.
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 توسعه مرکز ساخت ادوات نانوالکترونیک
که به عنوان بستری سخت افزاری در زیرمجموعه »مرکز توسعه نانوالکترونیک  فب نانوالکترونیک یک مرکز ساخت ادوات نانوالکترونیک است 
کاملــی از تجهیزات حــوزه نانوالکترونیــک )تجهیــزات لیتوگرافی،  ایــران« بــه ارائــه خدمــت می پــردازد. ایــن نانوفب با در اختیــار داشــتن مجموعه 
گرفتن و تسهیل فرآیندهای ساخت از طریق تمرکز تجهیزات در  کمک شایانی به سرعت  الیه نشانی و الیه برداری، رشد، آنالیز و آماده سازی نمونه( 
کرد. ساخت نمونه اولیه، نمونه نیمه صنعتی و یا نمونه صنعتی برای پروژه های  جهت توسعه پروتوتایپ ها و ایده های قابل سرمایه گذاری خواهد 
مورد درخواســت محققان، فناوران و شــرکت ها و کمک به تجاری سازی محصوالت نانوالکترونیکی در مقیاس باال از خدمات اصلی این زیرساخت 

است.

INEC کلینیک فنی و مهندسی  توسعه 
یکــی از اهــداف اصلــی INEC، ارائــه خدمــات و مشــاوره های تحقیــق و توســعه، خدمــات مرتبــط در حــوزه فنــاوری ســاخت محصــوالت نانــو 
کلینیک فنی مهندســی مجهز و با کمک متخصصــان مرکز امکان پذیر  کــه این امر بــا ایجاد یک  )Nano-fabrication( و ســرویس های فنــی اســت 
کلینیک در بخش هایی از قبیل مشــاوره طراحی، طراحی و ســاخت بردهای الکترونیک، طراحی و شبیه سازی مکانیکی، طراحی  شــده اســت. این 

کسب مجوزها و تأییدیه های الزم به عنوان مکمل فب در حال خدمت رسانی است. کمک به  و توسعه نرم افزار، نمونه سازی، طراحی صنعتی و 

 داوری مقاالت و پایان نامه های ارسالی
ح، تعدادی از   در ســال 1397، پروپوزال هــا و پایان نامه هــای حــوزه نانوالکترونیــک توســط تیــم داوری مرکز بررســی شــده و به فراخــور نیاز هر طــر

ح ها در حوزه نانوحسگرها و نانوزیست حسگرها بوده است. گرفتند. بیشترین طر ح ها، مقاالت و پایان نامه ها مورد حمایت مرکز قرار  طر
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3-3- حمایت از تولید، حفاظت و به کارگیری دارایی های فکری فناوری نانو
کرده و در ســال 1393 با موافقت »معاونت علمی و فناوری  واحد مالکیت فکری ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو از ســال 1384 فعالیت خود را آغاز 
ریاســت جمهــوری«، در قالــب »کانون پتنــت ایران«، امور مرتبط با حوزه مالکیت فکری و به ویژه ثبت اختــراع خارجی را در تمامی حوزه های علم و 
کانون پتنت ایران،  که درنتیجه همکاری و تعامل ستاد نانو و  گزارش اقدامات صورت گرفته در سال 1397  فناوری عهده دار شده است. در ادامه، 

گرفته است، بیان می شود. در جهت حمایت از تولید، حفاظت و به کارگیری دارایی های فکری حوزه فناوری نانو صورت 

تسهیل ثبت اختراعات خارجی در حوزه فناوری نانو 1-3-3
 حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناوران برای ثبت اختراع )Patent( مرتبط با فناوری نانو در دفاتر معتبر بین المللی

کانون پتنت ایران، 9۰  برای حمایت از ثبت اختراعات مرتبط با فناوری نانو در ادارات ثبت اختراع معتبر دنیا، پس از ارزیابی و تأیید تیم بررســی 
کانون پتنت پرداخت می شــود. در جدول ذیل، آمار  درصــد از هزینه هــای ثبــت در یــک اداره ثبت اختراع، به عنوان حمایت از مخترعان، از ســوی 
که یا داوری نشــده و یا هنوز تأیید و رد قطعی نشــده اند( و تأیید نهایی شــده2 حوزه فناوری نانوی ایران در این  اختراعات منتشرشــده1 )اختراعاتی 

کلیه حوزه ها و حوزه نانو به تفکیک سال ثبت، ذکر شده است. ادارات و نسبت آمار پتنت ایران در 

1. Published 
2. Granted

سال
اختراعات فناوران ایران اختراعات فناوران ایران در حوزه نانو سهم اختراعات نانویی از کل اختراعات ایران )%(

منتشر شده تأیید نهایی مجموع منتشر شده تأیید نهایی مجموع منتشر شده تأیید نهایی مجموع

2015 47 31 78 23 12 35 %49 %39 %45

2016 94 30 124 27 11 38 %29 %37 %31

2017 117 41 158 25 13 38 %21 %32 %24

2018 157 58 215 42 18 60 %27 %31 %28

جدول 8- مقایسه اختراعات فناوری نانو منتشر شده و تایید نهایی شده ایران در ادارات ثبت اختراع دنیا با اختراعات ایران در کلیه حوزه ها )2015-2018(
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گرنت شده نانویی ایران در سال 2۰18 میادی به همراه جزئیات مربوطه بیان شده است: در جدول زیر اسامی پتنت های 

ردیفتاریخعنوانمخترع�)Inventor(صاحب�امتیاز�)Assignee(اداره�ثبت�اختراع�

USBahrebar Soheil [IR]
Mehdinia Ali [IR]

Bahrebar Soheil [IR]
Mehdinia Ali [IR]

 Microbial fuel cells and
 methods for generating an

electric current
2018-12-251

USGhanavi Rozhina [IR]Ghanavi Rozhina [IR]Macrocyclic battery2018-12-042

US
FANAVARAN NANO-

 MEGHYAS COMPANY )LTD(
[IR]

Faridi Majidi Reza [IR]
Naderi Nader [IR]

Gheibi Ali [IR]

 Blowing-assisted
electrospinning2018-11-273

US

[IR]
 Shafii Mohammad Behshad

[IR]
Shahriari Ayda [IR]

Ashouri Majid [IR]
 Shafii Mohammad Behshad

[IR]
Shahriari Ayda [IR]

Microfluidic pump2018-11-274

US Shahid Rajaee Teacher
Training University [IR]

Amirmazlaghani Mina [IR]
Raissi Farshid [IR]

 Graphene-based detector
 for w-band and terahertz

radiations
2018-11-065

US
 Olad Gharehgoz, Ali, Tabriz

[IR]
Nosrati, Rahimeh, Tabriz [IR]

Olad Gharehgoz, Ali
Tabriz [IR]

Nosrati, Rahimeh
Tabriz [IR]

 Method for preparation of
polyaniline nanostructures2018-10-166

US

 Tanzify Foomany, Mohsen,
Tehran [IR]

Navi, Keivan, Tehran [IR]
 Hashemipour, Omid, Tehran

[IR]
Moaiyeri, Mohammad Hos-

sein, Tehran [IR]

Tanzify Foomany, Mohsen
Tehran [IR]
Navi, Keivan
Tehran [IR]

Hashemipour, Omid
Tehran [IR]

Moaiyeri, Mohammad Hossein
Tehran [IR]

Plurality voter circuit2018-09-257

US

 Sharif Sheikhaleslami, Seyyed
Mohammad Ali

Tehran [IR]
Beitollahi, Ali
Tehran [IR]

 Sharif Sheikhaleslami, Seyyed
Mohammad Ali

Tehran [IR]
Beitollahi, Ali
Tehran [IR]

Production of ordered mes-
oporous carbon materials2018-09-258

US

 Mousavikhamene, Zeynab,
Tehran [IR]

 Abdekhodaie, Mohammad
Jafar, Tehran [IR]

Ahmadieh, Hamid, Tehran [IR]

Mousavikhamene, Zeynab
Tehran [IR]

 Abdekhodaie, Mohammad
Jafar

Tehran [IR]
Ahmadieh, Hamid

Tehran [IR]

Transscleral drug delivery2018-08-289

US

Khani, Yasin, Salmas [IR]
 Bahadoran, Farzad, Tehran

[IR]
Shariatinia, Zahra, Tehran [IR]

Khani, Yasin
Salmas [IR]

Bahadoran, Farzad
Tehran [IR]

Shariatinia, Zahra
Tehran [IR]

 Supported nanocatalyst for
catalytic reforming reac-

tions
2018-08-1410

USBay, Mohammad Ali
Tehran [IR]

Bay, Mohammad Ali
Tehran [IR]

Bio composite abs/cf mate-
rial2018-06-1211

US

 Sahebkar, Amirhossein,
Mashhad [IR]

Badiee, Ali, Mashhad [IR]
 Jaafari, Mahmoud Reza,

Mashhad [IR]

Sahebkar, Amirhossein
Mashhad [IR]

Badiee, Ali
Mashhad [IR]

Jaafari, Mahmoud Reza
Mashhad [IR]

 Method and composition for
 treatment of dyslipidemia

and other diseases
2018-06-0512
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ردیفتاریخعنوانمخترع�)Inventor(صاحب�امتیاز�)Assignee(اداره�ثبت�اختراع�

US

Karimi, Javad, Mashhad [IR]
 Vahdat, Saman, Mashhad

[IR]
 Sadkharvi, Javad, Tehran

[IR]

Karimi, Javad
Mashhad [IR]

Vahdat, Saman
Mashhad [IR]

Sadkharvi, Javad
Tehran [IR]

 Producing antimicrobial
paper2018-03-1313

US

 Khosravani, Sara, Tehran
[IR]

 Ershadi, Mahshid, Tehran
[IR]

Alaei, Mahshad, Tehran [IR]
 Bornaee, Amir Hossein,

Tehran [IR]
 Rashidi, Alimorad, Tehran

[IR]
Ramazani, Ali, Zanjan [IR]

Manteghian, Mehrdad, Teh-
ran [IR]

Khosravani, Sara
Tehran [IR]

Ershadi, Mahshid
Tehran [IR]

Alaei, Mahshad
Tehran [IR]

Bornaee, Amir Hossein
Tehran [IR]

Rashidi, Alimorad
Tehran [IR]

Ramazani, Ali
Zanjan [IR]

Manteghian, Mehrdad
Tehran [IR]

 Compositions and methods
 employing multi-walled

carbon nanotube-
 based nanohybrids and

 applications thereof in oil
recovery

2018-02-0614

US
 RESEARCH INSTITUTE OF
 PETROLEUM INDUSTRY

)RIPI(, Tehran [IR]

Alaei, Mahshad
Tehran [IR]

Rashidi, Alimorad
Tehran [IR]

Mahjoub, Alireza
Tehran [IR]

Ghanami, Mohsen
Tehran [IR]

Bornaee, Amir Hossein
Tehran [IR]

 Nanocatalyst for heavy
 crude oil upgrading and
 method for synthesizing

same

2018-01-3015

USSENSIRAN, Tehran [IR]

Khodadadi, Abbas Ali
Tehran [IR]

Mortazavi, Yadollah
Tehran [IR]

Parnian, Mohammad Javad
Shahryar [IR]

Najafabadi, Ali Taheri
Tehran [IR]

 Method for deposition of
 noble metal nanoparticles

 on catalysts to
 promote same, and the

compositions so produced

2018-01-2316

US

 Abdolahad, Mohammad,
Tehran [IR]

Gharooni, Milad, Tehran [IR]
 Mohajerzadeh, Shamsoddin,

Tehran [IR]
Abiri, Hamed, Tehran [IR]

 Janmaleki, Mohsen, Tehran
[IR]

Abdolahad, Mohammad
Tehran [IR]

Gharooni, Milad
Tehran [IR]

Mohajerzadeh, Shamsoddin
Tehran [IR]

Abiri, Hamed
Tehran [IR]

Janmaleki, Mohsen
Tehran [IR]

 Electrical cell-substrate
(impedance sensor )ecis2018-01-1617

US

 Amoabediny, Ghasem,
[Tehran [IR

 Ochi, Mohammad Mahdi,
[Tehran [IR

 UNIVERSITY OF TEHRAN,
[Tehran [IR

Amoabediny, Ghasem
[Tehran [IR

Ochi, Mohammad Mahdi
[Tehran [IR

Rezayat, Seyed Mahdi
[Tehran [IR

Akbarzadeh, Azim
[Tehran [IR

Ebrahimi, Bahman
[Tehran [IR

 Targeted nano-liposome
 co-entrapping anti-cancer

drugs
2018-01-0218
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الزم به ذکر است برخی از پرونده های سال 1397 در جریان است و هنوز نتیجه ارزیابی آن ها مشخص نشده است. همچنین برخی از پرونده های 
مربوط به ثبت اختراع در سال 1396، در اواخر این سال ارجاع شده اند و نتیجه آن در سال 1397 اعام شده است؛ با این وجود در نمودار باال، این 

آمار در سال 1396 لحاظ شده است.

آموزش، ترویج و اطالع رسانی مالکیت فکری فناوری نانو 3-3-3
ح زیر برگزار شده است: کانون پتنت ایران، دوره های آموزشی مختلفی در حوزه مالکیت فکری فناوری نانو به شر در سال 1397 با حمایت های 

مکان�برگزاریزمان�برگزاریمخاطبعنوان�دوره�آموزشیردیف

آیکنشهریور محققان و فناوران مستقر در مرکزثبت اختراع پیشرفته1

ستاد نانوشهریور و مهرکارگزاران شبکه تبادل فناوری نانوثبت اختراع پیشرفته2

پژوهشگاه صنعت نفتمهرشرکت کنندگان کنفرانس صنعت نفتمالکیت فکری3

جدول 10- دوره های آموزشی برگزار شده در حوزه مالکیت فکری فناوری نانو در سال 1397

نمودار 3- آمار درخواست های ثبت اختراع داخلی فناوری نانو برای ارزیابی و استعالم )1390-1397(

سال 91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95
0

100 91

16 13 3

80
49 31

138

379

173

479

164143

307

388

کل پرونده ها
پرداختی ها

تایید
مردود

181180

361

117

290

174

312

436

200

300

400

500

600

سال 96 سال 97

83
52

136
93

219

160

308
248

16

سال 90

 نگارش متن اختراع )Draft( مرتبط با فناوری نانو
که یک سند اختراع، قراردادی با بندهای شفاف و در معرض عموم است، نگارش متن اختراع اهمیت باالیی داشته و نیاز به تخصص  از آنجایی 
گسترده، تبدیل شود. پس از ثبت اختراع موقت و با توجه  که درنهایت آن اختراع به یک سند ارزشمند، معتبر و حاوی دعاوی  و تسلط باالیی دارد 
کنترل چندمرحله ای بر روی آن انجام  به اعتبار یک ســاله آن، تهیه درفت ثبت اختراع دائمی در این مدت انجام شــده و با همکاری وکای مقیم، 

کانون پتنت ایران صورت پذیرفته است. می گیرد. در سال 1397، 27 نگارش متن اختراع در حوزه نانو توسط 

اعتباربخشی و تسهیل ثبت اختراعات داخلی در حوزه فناوری نانو 2-3-3
با توجه به تغییر رویکرد اداره ثبت اختراع ایران جهت بررســی تمامی درخواســت های ثبت اختراع و با تعامات انجام شــده با اداره ثبت اختراعات 
ایــران از ســال 139۰، درخواســت های ثبــت اختــراع مرتبط با فناوری نانو، برای داوری به ســتاد نانو ارســال می شــود. بر این اســاس، پــس از اینکه 
کشور، مدارک و مستندات اختراع خود را به اداره ثبت اختراعات ایران ارائه می کنند، اداره ثبت  متقاضیان حقیقی یا حقوقی ثبت اختراع در داخل 

که مرتبط با حوزه فناوری نانو است، به ستاد نانو ارجاع می دهد. اختراع، پرونده هایی را 
که برای ارزیابی و اســتعام از مرکز مالکیت معنوی ایران به ســتاد  آمار درخواســت های ثبت اختراع داخلی در بازه زمانی ســال های 139۰ تا 1397 

نانو ارجاع شده، در نمودار زیر ارائه شده است.
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توانمندسازی دفاتر مالکیت فکری مرتبط با فناوری نانو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 4-3-3
یکی از مهم ترین دالیل رشــد مالکیت فکری در دانشــگاه های معتبر جهان، وجود دفاتر تجاری ســازی و انتقال فناوری اســت. با توجه به این امر، 
کانون« تدوین کرده اســت که از آن جمله  کانــون پتنــت ایــران برنامه هایــی را در جهت تشــکیل و حمایت از این دفاتر، تحت عنــوان »دفاتر همکار 

کرد. می توان به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی، حمایت از تدوین آیین نامه ها و... اشاره 
در سال 1397 عاوه بر تعیین سطح و دسته بندی دفاتر، دوره های »مقدمات پتنت«، »ثبت اختراعات در حوزه سامت«، »آشنایی با پرتال ثبت 

کارکنان دفاتر برگزار شد. اختراع خارجی« و »آشنایی با فرآیند ثبت اختراع خارجی و 1PCT« برای 

تقویت ارتباطات بین المللی در راستای ارتقای درآمدزایی از پتنت های فناوری نانو 5-3-3
کانون پتنت ایران در شــهریورماه 1397 در چین افتتاح شــد. برنامه ریزی برای برگزاری  با هدف ارتقای درآمدزایی از پتنت ها، دفتر تجاری ســازی 
کارگاه هــای مالکیــت فکــری، ثبــت پتنت شــرکت های دانش بنیان در کشــور چین، توســعه برنامه های به هم رســانی کســب وکارها2 و بازاریابی ســه 

گرفته در این راستا در سال 1397 است. کانون پتنت ایران به ثبت رسیده است از جمله اقدامات صورت  که پتنت آن ها توسط  فناوری 

1. Patent Cooperation Treaty )PCT(
2. Business matchmaking

مکان�برگزاریزمان�برگزاریمخاطبعنوان�دوره�آموزشیردیف

پژوهشگاه مواد و انرژی کرجآذرشرکت کنندگان کنفرانس الکتروشیمی ایرانمالکیت فکری4

دانشگاه تربیت مدرسآذردانشجویان تحصیالت تکمیلیرویداد کارنو5

دانشگاه کاشاندیدانشجویان تحصیالت تکمیلیرویداد کارنو6

دانشگاه صنعتی امیرکبیربهمندانشجویان تحصیالت تکمیلیرویداد کارنو7

دانشگاه باهنر کرماناسفنددانشجویان تحصیالت تکمیلیرویداد کارنو8

دانشگاه شهید بهشتیاسفنددانشجویان تحصیالت تکمیلینگارش مطالعه مروری پتنت9

مرکز تربیت مربی کشور- کرجاسفنددانشجویان تحصیالت تکمیلیرویداد کارنو10

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و اسفنددانشجویان تحصیالت تکمیلینگارش مطالعه مروری پتنت11
تحقیقات

ادامه جدول 10- دوره های آموزشی برگزار شده در حوزه مالکیت فکری فناوری نانو در سال 1397
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برنامه کالن 4

سازمان دهی و توسعه خدمات و 
زیرساخت های تجاری سازی فناوری نانو

گزارش�عملکرد�برنامه�های�کالن،�عملیاتی�و�اقدامات�اجرایی�فناوری�نانو

 ارزیابی، پایش و نظارت بر محصوالت فناوری نانو
 توسعه کارگزاران و ارائه خدمات تجاری سازی فناوری نانو

 تأمین و توسعه زیرساخت فیزیکی استقرار صنعت نانو
 ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو



4-1- ارزیابی، پایش و نظارت بر محصوالت فناوری نانو

واحــد ارزیابــی محصــوالت فناوری نانــو با هدف ایجاد شــفافیت بازار و افزایــش اعتماد مصرف کننــدگان به محصوالت فناوری نانــو با حمایت های 
ســتاد توســعه فنــاوری نانــو شــکل گرفته و در موسســه خدمــات فنــاوری تــا بــازار ایرانیــان مســتقر اســت. براســاس تعریــف اســتاندارد بین المللــی 
کارکرد ویژه آن مبتنی بر فناوری نانو  که  ISO-TS 18110:2015 و اســتاندارد ملی ایران به شــماره 12۰98، محصول فناوری نانو محصولی اســت 
بــوده یــا بــا فنــاوری نانو بهبودیافته باشــد. با این رویکرد، واحــد ارزیابی محصوالت فناوری نانو بــه محصوالتی که الزامات فنی زیــر را لحاظ کنند، 

گواهینامه نانومقیاس اعطا می کند:
• از فناوری نانو و دانسته های علمی نانومقیاس )1۰۰-1 نانومتر( استفاده شده باشد.

• فرآیند تولید محصول مهندسی و تکرارپذیر باشد.
کارکرد یا ویژگی محصول با فناوری نانو بهبود یافته باشد.  •

همچنین پایگاه اطاع رسانی محصوالت فناوری نانو ایران به آدرس www.nanoproduct.ir به عنوان تنها مرجع رسمی معرفی محصوالت حوزه 
گواهینامه نانومقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو هستند، فعالیت می کند. که دارای  فناوری نانو ایران 

در ادامه، فعالیت های انجام شده در سال 1397 بیان می شود:

ارزیابی محصوالت فناوری نانو و اعطای گواهینامه نانومقیاس 1-1-4
گواهینامه نانومقیاس به محصوالت داخلی  اعطای 

که  که نمودار 1 نشان می دهد، در سال 1397 تعداد 32۰ درخواست بررسی محصول به واحد ارزیابی محصوالت فناوری نانو ارجاع شد   همان طور 
از این درخواســت ها، 44 مورد جهت تکمیل مســتندات فنی با اســتفاده از گرنت شــبکه آزمایشــگاهی، پذیرش مشروط شده و تعداد 239 محصول 
به دلیل ارائه مستندات فنی اولیه قابل قبول جهت اثبات ادعا، پذیرش شده و به مرحله بعد راه یافتند. تعداد 37 مورد از محصوالت هم به دلیل 

عدم ارائه حداقل مستندات فنی مبنی بر اثبات ارتباط با فناوری نانو یا انصراف شرکت مورد پذیرش قرار نگرفتند.
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کارایی و بررســی نتایج،  از میان محصوالت پذیرش شــده در ســال 1397، پس از بازدید و نمونه برداری از خط تولید، انجام آزمون های مقیاس و 
گواهینامه آزمایشــی شــدند. الزم به ذکر اســت ارزیابی  گواهینامه نانومقیاس و 51 محصول موفق به دریافت  تعداد 77 محصول موفق به دریافت 
کــه در ســال 1397 به اتمام رســید. از ایــن رو، تعــداد 59 گواهینامــه نانومقیاس و 18  تعــدادی از محصــوالت از اواخــر ســال 1396 شــروع شــده بــود 
گواهینامه آزمایشی در این سال صادر شد. در  گواهینامه نانومقیاس و 69  ع، 136  گواهینامه آزمایشی نیز به آمار سال 1397 اضافه شد. در مجمو
ضمــن، بررســی 13 محصــول نیز بــه دالیلی نظیر عدم امکان تولید محصول، عــدم هماهنگی جهت بازدید و انصراف شــرکت از ادامه فرآیند ارزیابی 

متوقف شده است. وضعیت محصوالت ارزیابی شده در 5 سال اخیر در نمودار زیر آمده است:

گواهینامه  گواهینامــه نانومقیــاس تــا پایــان ســال 1397 تعــداد 585 محصول اســت. نمــودار 3 تعــداد محصــوالت دارای  آمــار محصــوالت دارای 
نانومقیاس از سال 1387 تا پایان سال 1397 را نشان می دهد.

درخواست بررسی: 320

نانومقیاس: ۷۷آزمایشی: 51

51+18=69۷۷+59=136

عدم پذیرش: 3۷پذیرش: 239 پذیرش مشروط: ۴۴

عدم تایید: 23تایید: 128متوقف: 13 در جریان: ۷5

نمودار 1- وضعیت محصوالت فناوری نانو داخلی ارزیابی شده در سال 1397

نمودار 2- وضعیت صدور تأییدیه نانومقیاس محصوالت فناوری نانو ارزیابی شده )1393-1397(
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نمودار 3- تعداد محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس )1387-1397(
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ح زیر است: گواهینامه نانومقیاس تا پایان سال 1397 به شر همچنین، حوزه صنعتی محصوالت دارای 

گواهینامه  گواهینامــه نانومقیــاس تــا پایان ســال 1397، 165 شــرکت اســت. همچنین در این ســال، به 21۰ محصــول  تعــداد شــرکت های دارای 
گواهینامه نانومقیاس به تفکیک هر استان نمایش داده شده است. آزمایشی اعطا شده است. در نمودار زیر شرکت های دارای 

کاالی نهایی %49
نانومواد %3

تجهیزات %33

خدمات %4

کاالی میانی %11

ISO 18110 نمودار 4- سهم محصوالت و تجهیزات فناوری نانو دارای گواهینامه نانومقیاس تا پایان سال 1397 براساس استاندارد

گواهینامه نانومقیاس تا پایان سال 1397 برحسب استاندارد بین المللی ISO18110 در نمودار زیر  آمار محصوالت و تجهیزات فناوری نانو دارای 
نمایش داده شده است.

نمودار 5- تقسیم بندی حوزه صنعتی محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس تا پایان سال 1397

عمران و ساختمان %21

دارو، بهداشت و سالمت %20

نساجی و پوشاک %12
پلیمر و کامپوزیت %7

سایر حوزه ها %5

نانومواد %7

نانوپوشش %6

کاالی خانگی %6

رنگ و رزین %6

انرژی و نفت %5

خودرو و حمل و نقل %5
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در سال 1397، 7 گواهینامه نانومقیاس و 35 گواهینامه آزمایشی که در سال های گذشته گواهینامه دریافت کرده بودند، لغو اعتبار شد. عدم 
ج شدن محصول از خط تولید و عدم توانایی در تجاری سازی پس از 2 سال، از دالیل لغو اعتبار این محصوالت است. فعالیت شرکت، خار

نمودار 7- تقسیم بندی محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس براساس حوزه های صنعتی تا پایان سال 1397

ع نانوشــیء که بیشترین استفاده را در تولید محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس به خود اختصاص داده اند، در  درصد نســبی اســتفاده از 15 نو
نمودار زیر ترسیم شده است.

گواهینامه نانومقیاس تا پایان سال 1397 در نمودار  گواهینامه نانومقیاس براساس حوزه های صنعتی شرکت های دارای  تعداد محصوالت دارای 
زیر نمایش داده شده است.
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 بازرسی محصوالت فناوری نانو موجود در بازار
بــا هــدف نظــارت بر بــازار محصوالت دارای گواهینامــه نانومقیاس، نمونه های محصوالت از بازار خریداری شــده و پس از انجــام آزمون های الزم، 
کتبی و در ادامه از ابزارهای قانونی جهت جلوگیری از تولید و توزیع در  مورد بررســی قرار می گیرد. در صورت عدم تطابق نتایج، در مرحله اول تذکر 
بازار اســتفاده خواهد شــد. در ســال 1397، تعداد 25 محصول از بازار خریداری و مورد ارزیابی قرار گرفت. از این تعداد 18 محصول، تأیید شــد و به 

کتبی ارسال شد. 7 مورد به دلیل عدم تکرارپذیری و مغایرت داده ها با مستندات فنی قبلی، تذکر 

ارائه خدمات به شرکت های دارای گواهینامه نانومقیاس 3-1-4
ستاد نانو از تولیدکنندگان محصوالت فناوری نانو حمایت به عمل می آورد. آمار خدمات ارائه شده در سال 1397 در جدول زیر ارائه شده است.

تعدادعنوان�خدمتردیف

34برگزاری جلسات مشاوره فنی1

25مشخصه یابی و تکمیل مستندات فنی2

34اعطای پژوهانه خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی3

جدول 1- خدمات نانومقیاس ارائه شده به شرکت های فناوری نانو در سال 1397

پایش و نظارت بر محصوالت فناوری نانو تأییدشده در بازار 2-1-4
 تدوین دستورالعمل های بازرسی محصوالت فناوری نانو

در ســال 1397 و با هدف افزایش شــفافیت و ارائه شــاخص های پذیرش، بازرســی و تأیید محصوالت و همچنین دقت و ســرعت بیشــتر در فرآیند 
ح زیر تدوین و تصویب شد: ارزیابی محصوالت، 7 دستورالعمل بازرسی محصول به شر

• دستورالعمل بازرسی نانوالیاف
• دستورالعمل بازرسی نانوپوشش ها

کتریال • دستورالعمل بازرسی سطوح پلیمری و سایر سطوح نامتخلخل آنتی با
• دستورالعمل بازرسی منسوجات با قابلیت دفع آب و مایعات آبی

• دستورالعمل بازرسی رنگ و رزین حاوی نانوذرات
• دستورالعمل بازرسی فیلترهای هوا بر پایه نانوالیاف

• دستورالعمل بازرسی فیلترهای آب با قابلیت جدایش نانوذرات
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4-2- توسعه کارگزاران و ارائه خدمات تجاری سازی فناوری نانو
کارگزاران و مشــاوران خدمات تجاری ســازی خــود و با حمایت ســتاد نانو،  موسســه خدمــات فنــاوری تا بازار به واســطه زیرســاخت شــبکه توانمنــد 
کســب وکارهای حوزه نانو و ارائه خدمات مختلف در حوزه فناوری نانو را دنبال می کند. در ادامه اقدامات انجام شــده در این راســتا  توانمندســازی 

در سال 1397 بیان می شود:

ارائه خدمات تجاری سازی به شرکت های فناوری نانو 1-2-4
کارگزاران و مشاوران مؤسسه خدمات فناوری تا بازار و ستاد نانو به  در سال 1397، مجموعًا 767 خدمت به ارزش 22,536 میلیون ریال از طریق 
ع خدمات ارائه شــده در ســال 1397، تعداد 245 خدمت با مبلغ 9,639 میلیون ریال یعنی حدود %43  شــرکت های فناوری نانو ارائه شــد. از مجمو
کل حمایت ها از منابع غیر از ســتاد نانو جذب و به شــرکت های فناوری نانو پرداخت شــده اســت. جدول زیر به تفکیک خدمات تجاری سازی ارائه 

شده به شرکت های فناوری نانو و هزینه مربوط به آن ها را نشان می دهد.

جدول 2- عناوین و حجم ریالی خدمات تجاری سازی ارائه شده به شرکت های فناوری نانو )سال 1397(

مبلغ�)میلیون�ریال(تعداد�خدماتعنوان�خدمتردیف

654232/34حضور پاویونی در نمایشگاه های تخصصی داخلی1

52999/01حضور پاویونی در نمایشگاه های تخصصی خارجی2

312924/53حضور در نمایشگاه های دائمی محصوالت ایرانی3

192915تحقیقات بازار4

532694/25گواهینامه ها و تأییدیه های رایج ملی و بین المللی5

441266/19ابزارهای تبلیغاتی و اطالع رسانی6

311068/56حضور مستقل در نمایشگاه ها7

110



ادامه جدول 2- عناوین و حجم ریالی خدمات تجاری سازی ارائه شده به شرکت های فناوری نانو )سال 1397(

در نمودار زیر، میزان حمایت های ارائه شده به شرکت های فناوری نانو در سال های اخیر آمده است.
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نمودار 9- روند حمایت از شرکت های فناوری نانو در حوزه خدمات تجاری سازی فناوری نانو )1394-1397(

2254

مبلغ حمایت نانو )میلیون تومان(تعداد خدمات نانو

786

1204

687628

282
546

234

مبلغ�)میلیون�ریال(تعداد�خدماتعنوان�خدمتردیف

2701060/67پیشخوان مشاوره8

14966/63اعزام هیئت تجاری9

40910استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی10

19336/25حسابداری11

15320حمایت از فناوران و شرکت های مستقر در مراکز رشد12

5277طرح کسب وکار13

2208/61حمایت از آزمون های عملکردی جهت دریافت تأییدیه های داخلی14

41129آموزش15

3100/5طراحی صنعتی محصول و بسته بندی و ساخت قالب16

280عارضه یابی17

425/5تهیه گزارش نیازسنجی گواهینامه ها و تأییدیه ها18

33بخشودگی جرائم بیمه تأمین اجتماعی شرکت های دانش بنیان19

12مشاوره بازرگانی بین المللی و فرآیندهای صادرات20

حمایت های معاونت علمی10حمایت های بیمه ای )آتش سوزی، درمان، مسئولیت و مهندسی(21

معافیت قراردادهای دانش بنیان از ضرایب حق بیمه قراردادهای سازمان تأمین 22
حمایت های معاونت علمی4اجتماعی

حمایت های معاونت علمی86نشست های پرسش و پاسخ )حضوری، وبینار(23
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شناسایی و فعال سازی خدمات جدید تجاری سازی فناوری  نانو 2-2-4
کارگزار خدماتی  کارگزاران تجاری سازی فناوری نانو مشــغول به فعالیت بوده اند، 152  کارگزاران و مشــاورانی که در ســال 1397 در شــبکه  ع  مجمو
که 1۰2 مورد به صورت شخص حقوقی و 5۰ مورد به صورت شخص حقیقی در حوزه های مختلف تجاری سازی با موسسه خدمات فناوری  هستند 
کرده اند. در  کارگزار برای اولین بار در سال 1397 همکاری خود را با مؤسسه خدمات فناوری تا بازار آغاز  تا بازار همکاری داشته اند. در این بین 34 

سال 1397 ، 8 خدمت جدید و 7 مشاوره جدید برای اولین بار طراحی و ارائه آن به شرکت های متقاضی فناوری نانو آغاز شد.

پیشخوان�
مشاوره�های�فعال�در�هر�پیشخوانمشاوره

ارزیابی و توسعه 
محصول

 قیمت گذاری 
محصول

 طراحی صنعتی و 
بسته بندی

اخذ پروانه بهداشت 
از اداره کل تجهیزات 

پزشکی
    

مشاوره بیمه و 
مالیات

 بیمه تأمین 
 مالیاتیاجتماعی

هیئت حل اختالف 
بیمه تأمین 

اجتماعی

هیئت حل 
   اختالف مالیاتی

مشاوره مدیریت 
مالی

ورود به بورس و 
فرابورس

 ارجاع کار و 
معامالت دولتی 

)مناقصات(

 تأمین مالی و 
سرمایه پذیری

روش های مذاکره 
   با سرمایه گذار

مشاوره توسعه 
بازار و فروش

 مشاوره بازاریابی 
 تحقیقات بازار  بازاریابی بین الملل تحقیقات بازارو فروش

بین الملل
 دیجیتال 
  مارکتینگ

مشاوره عمومی 
مدیریت

 استراتژی و 
توسعه کسب وکار

 مدیریت و 
ساختار سازمانی

 منابع انسانی و 
آسیب شناسی

 استقرار در مراکز 
رشد و پارک ها

استقرار در 
فضاهای صنعتی 
و نیمه صنعتی 
استان تهران

روابط عمومی و 
مدیریت ارتباط با 

مشتری

مشاوره صادرات و 
 گمرک و وارداتواردات

 بازرگانی 
بین الملل و 
فرآیندهای 

صادرات

 حمل ونقل  نقل وانتقال ارزی استراتژی صادرات
بین الملل

 اصول و فنون 
مذاکرات 
و مکاتبات 
بین المللی

 

مشاوره حقوق و 
 ثبت اختراع  تبادل فناوری حقوق بین الملل حقوق کسب وکارمالکیت فکری

بین الملل
 ثبت عالمت 

تجاری

 جستجو تحلیل 
و استفاده از 
محتوای پتنت

تخصصی قانون 
کار

تعداد�کارگزار�جدیدتعداد�کارگزار�فعالخدمت�تجاری�سازیردیف

-1بخشودگی جرائم بیمه تأمین اجتماعی شرکت های دانش بنیان1

-1معافیت قراردادهای دانش بنیان از ضرایب حق بیمه قراردادهای سازمان تأمین اجتماعی2

-2آموزش3

33پیشخوان مشاوره ارزیابی و توسعه محصول4

جدول 3- عناوین ایستگاه های مشاوره برای فناوران و شرکت های نانویی

جدول 4- خدمات تجاری سازی فناوری نانو و کارگزاران مربوطه )سال 1397(

 ارائه مشاوره تخصصی به شرکت های فناوری نانو
در ســال 1397، 27۰ مشــاوره تخصصی به شــرکت های فناوری نانو ارائه شد. به عنوان مثال در مشاوره قراردادهای حقوقی داخلی و بین المللی، 
23 قــرارداد از 13 شــرکت در ســال 1397 ثبــت شــد. 16 قــرارداد پــس از تدویــن و یا ویرایش توســط مشــاوران حقوقی بــه امضای طرفین رســید و 7 
کرات نهایی برای عقد قرارداد هســتند. موضوعات قراردادهای ارجاع شــده در زمینه نحوه ارتباط با ســرمایه گذار، عدم افشــا و  مورد نیز در حال مذا

محرمانگی، فروش و اعطای نمایندگی بوده است.
عناوین ایستگاه های مشاوره فعال و قابل استفاده برای فناوران و شرکت های نانویی در جدول 3 آمده است.
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ادامه جدول 4- خدمات تجاری سازی فناوری نانو و کارگزاران مربوطه )سال 1397(
تعداد�کارگزار�جدیدتعداد�کارگزار�فعالخدمت�تجاری�سازیردیف

-3عارضه یابی5

54حسابداری6

-5حضور پاویونی در نمایشگاه های تخصصی خارجی7

-5حضور در نمایشگاه های دائمی محصوالت ایرانی8

54طراحی صنعتی محصول و بسته بندی و ساخت قالب9

82پیشخوان مشاوره بیمه و مالیات10

84پیشخوان مشاوره صادرات و واردات11

94پیشخوان مشاوره حقوقی و مالکیت فکری12

103پیشخوان مشاوره توسعه بازار و فروش13

101تحقیقات بازار14

-10طرح کسب وکار

145پیشخوان مشاوره عمومی مدیریت

164ابزارهای تبلیغاتی و اطالع رسانی

-17گواهینامه ها و تأییدیه های ملی و بین المللی و گزارش نیازسنجی گواهینامه ها

-20اعزام هیئت تجاری

استانداردسازی خدمات تجاری سازی فناوری نانو 3-2-4
ح جدول زیر است: گرفته در سال 1397 در زمینه استانداردسازی خدمات تجاری سازی حوزه فناوری نانو به شر فعالیت های صورت 

توضیحاتعنوان�خدمت�استاندارد�شدهردیف

آیین نامه راه اندازی کسب وکار و خدمات ثبتی و 1
حقوقی شرکت ها

ایجاد حمایت در این بخش با مکانیزم حمایت تشویقی و استانداردسازی فرآیند اخذ 
این حمایت با کمترین مستندات الزم

آیین نامه ایجاد زیرساخت های تبلیغاتی و دیجیتال 2
مارکتینگ شرکت ها

تغییر مدل حمایت از طریق برگزاری جلسه ارزیابی وضعیت تبلیغاتی شرکت ها برای 
هدفمندتر کردن حمایت از این خدمت

ساده سازی فرآیند اخذ حمایت خدمات مالی و حسابداریخدمات حسابداری3

تغییر در میزان و نوع حمایت با توجه به افزایش هزینه هاطراحی صنعتی محصوالت4

راه اندازی عارضه یابی سریع و مقدماتی برای شرکت های کوچک تر و استارتاپ هاعارضه یابی شرکت ها5

جدول 5- خدمات تجاری استاندارد شده در حوزه فناوری نانو در سال 1397
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آموزش فناوران و شرکت های تولیدی، خدماتی و کارگزاران انتقال فناوری نانو 4-2-4
به منظور آموزش و توانمندسازی شرکت ها و فناوران در راستای افزایش میزان موفقیت آن ها در فضای کسب وکار، در سال 1397، 12 عنوان دوره 

کارشناسان شرکت های فناوری نانو در آن حضور داشتند. که طی آن 86 نفر از  مختلف برگزار شد 
ح زیر است: عناوین دوره های آموزشی برگزار شده در سال 1397 به شر

عنوان�دوره�آموزشیردیفعنوان�دوره�آموزشیردیف

1CRM بازرگانی و صادرات7آموزش

گمرک و تشریفات ترخیص کاال8اصول تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی2

آشنایی با ساختار و فرصت های تجارت با کشور چین9اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل3

اصول و فنون مذاکرات تجاری بین المللی )دیپلماسی 4
آشنایی با ساختار و فرصت های تجارت با کشور روسیه10تجاری(

هوشمندسازی کسب وکار با نرم افزار 11اصول و فنون مذاکرات و استفاده از زبان بدن5
Microsoft PowerBI

تجارب صادرات به چین12بازاریابی و فروش6

جدول 6- عناوین دوره های آموزشی برگزار شده در حوزه خدمات تجاری سازی فناوری نانو در سال 1397

توضیحاتعنوان�خدمت�استاندارد�شدهردیف

تغییر در میزان و نوع حمایت با توجه به افزایش هزینه هانگارش طرح کسب وکار6

تغییر در میزان و نوع حمایت بر اساس میزان فروش شرکتحضور شرکت ها در نمایشگاه های تخصصی7

تغییر در میزان و نوع حمایت و اضافه شدن امکان دریافت تسهیالتاخذ گواهینامه های محصولی8

حمایت از مراکز رشد، پارک ها، شتاب دهنده ها و 9
مراکز کار اشتراکی

ایجاد زمینه برای اعطای حمایت به سایر سازمان های حامی مانند شتاب دهنده ها، 
فضای کار اشتراکی و ... براساس دستورالعمل استاندارد و مصوب

ادامه جدول 5- خدمات تجاری استاندارد شده در حوزه فناوری نانو در سال 1397
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4-3- تأمین و توسعه زیرساخت فیزیکی استقرار صنعت نانو
کشور مستقر هستند. با توجه به ایده محوری شرکت ها  کز رشد واحدهای علمی و فناوری  ع 153 واحد فناور نانویی در مرا در سال 1397 در مجمو

ح زیر است: کز رشد به شر کشور، دسته بندی حوزه صنعتی مرا کز رشد علمی و فناوری  و هسته های فناور مستقر در مرا

گرفته در سال 1397 در جهت تأمین و توسعه زیرساخت فیزیکی استقرار شرکت های فناوری نانو بیان می شود: در ادامه اقدامات صورت 

ایجاد و توسعه فضای کارگاهی و اداری جهت استقرار شرکت های فناوری نانو 1-3-4
گرفته است  کز رشد توسط ستاد نانو صورت  در ســال 1397، تســهیل امکان اســتفاده شرکت های نانویی از زیرســاخت های موجود در پارک ها و مرا

گرفته در جدول 8 بیان شده است: که اقدامات صورت 

تعدادحوزه�صنعتیردیف
50نانومواد1

32کامپوزیت و پلیمر2

21پزشکی، دارو و صنایع بهداشتی3

11نانوپوشش ها4

7رنگ و رزین5

7تجهیزات6

6کشاورزی و صنایع غذایی7

6نفت و پتروشیمی8

5نانوالیاف9

8سایر10

جدول 7- حوزه های صنعتی هسته های فناور نانو مستقر در مراکز رشد )تا پایان سال 1397(
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انعقاد تفاهم نامه مشترک برای تسهیل استقرار شرکت های فناوری نانو در مراکز رشد 2-3-4
کز رشــد و پارک های علم و فنــاوری، تفاهم نامه هــای همکاری  در ســال 1397 و به منظــور گســترش حمایــت از شــرکت های نانویــی مســتقر در مرا
کارگزاران خدمات تجاری سازی و توسعه  کز تسهیل شود و هم شبکه  کز رشد منعقد شد تا هم استقرار فناوران نانویی در مرا مشترک با پارک ها و مرا

گسترش یابد. در سال 1397 و به منظور تحقق این هدف، با 3 مجموعه، تفاهم نامه همکاری قطعی امضا شد. فناوری 

حمایت از شرکت های فناوری نانو مستقر در مراکز رشد 3-3-4
کز رشد  حمایت تشویقی از شرکت های فناوری نانو مستقر در مرا

کز رشد، حمایت تشویقی  در ســال 97، براســاس آیین نامه های حمایتی مصوب و در راســتای حمایت از فناوران و شرکت های نانویی مستقر در مرا
به مبلغ 27۰ میلیون ریال به عمل آمد.

پارک�علم�و�فناوری/�مرکز�رشدردیف
مرکز رشد بین المللی سازمان منطقه آزاد قشم1

مرکز رشد دانشگاه آزاد تنکابن2

دانشگاه گلستان3

هسته/�واحد�فناورردیف
امکانات

نوع�حمایت�ستاد�نانو کارگاه�
شماره�دفتر)متر(

سوله
تمدید زمان استقرار1-150نانو ماد پارس1

معرفی جهت پذیرش اولیه1-150سپنتا نوین ویرا2

گسترش فضای استقرار1-450ورا پلیمر پیشرو3

معرفی جهت پذیرش اولیه1-150بسا فن آوران نصیر4

تمدید زمان استقرار2-150پیام آوران فناوری فردانگر5

تمدید زمان استقرار2-150فناوران سخت آرا6

تمدید زمان استقرار2-150مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو فناور7

تمدید زمان استقرار3-200فن آوران تجهیزات نانو آزما8

تمدید زمان استقرار200543پدیده زیستی نوین9

معرفی جهت پذیرش اولیه2-150تولیدی مواد شیمیایی نانو شیمی نوین10

تمدید زمان استقرار283امین آسیا فناور پارس11

گسترش فضای استقرار200603نانو تار پاک12

13ICAN600600
گسترش فضای استقرار2403

تمدید زمان استقرار303خدمات توسعه فناوری ایده سازان ایرانیان14

معرفی جهت پذیرش اولیه2-150رویال توسعه پایدار15

معرفی جهت پذیرش اولیه2-150نانو غشا گستر پارسیان16

30001012مجموع

جدول 9- انعقاد تفاهم نامه مشترک با پارک ها / مراکز رشد در حوزه فناوری نانو )سال 1397(

جدول 8- حمایت های ستاد نانو از شرکت های مستقر در مرکز رشد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران )سال 1397(
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مبلغ�حمایت�تشویقیمرکز�رشد�محل�استقرارنام�شرکت/�فناورردیف
نوع�حمایت�ستاد�نانو)میلیون�ریال(

مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی نانوفناوری دانش دوا گستر1
حمایت مرحله اول 20واحد تهران شمال

استقرار در مرکز رشد

حمایت مرحله اول 20مرکز رشد پژوهشگاه شیمیمهام تجهیزات پارال2
استقرار در مرکز رشد

مرکز رشد زیست فناوری پزشکی مدیسا پلیمر آریا3
حمایت مرحله اول 20یزد

استقرار در مرکز رشد

پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد نانو تریتا کیان4
حمایت مرحله اول 20اسالمی

استقرار در مرکز رشد

حمایت مرحله دوم 30مرکز رشد زیست فناوری یزدبهین نانوذرات پارس5
استقرار در مرکز رشد

مرکز رشد دانشگاه صنعتی سهند زیست فناوری رازی پارس آذر6
حمایت مرحله اول 20تبریز

استقرار در مرکز رشد

مرکز رشد پارک علم و فناوری نانوآلتین کربن7
حمایت مرحله اول 20گیالن

استقرار در مرکز رشد

دانش گستر فناوری شمس 8
تنکابن

مرکز رشد پارک علم و فناوری 
حمایت مرحله اول 20گیالن

استقرار در مرکز رشد

حمایت مرحله اول 20مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتیتکفام سازان طیف نور9
استقرار در مرکز رشد

مرکز رشد پارک خلیج فارس نانومواد کربنی ویرا10
حمایت مرحله اول 20بوشهر

استقرار در مرکز رشد

مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی رنگین نانوساختار11
حمایت مرحله اول 20واحد رودهن

استقرار در مرکز رشد

صنایع نانو شیمیایی رامش آزاد 12
رامان

مرکز رشد پارک علم و فناوری 
حمایت مرحله اول 20استان همدان

استقرار در مرکز رشد

مرکز رشد پارک علم و فناوری دانش گستران آذر ساختار13
حمایت مرحله اول 20آذربایجان شرقی

استقرار در مرکز رشد

جدول 10- حمایت تشویقی ستاد نانو از شرکت های فناوری نانو مستقر در مراکز رشد )1397(

کز رشد در نمودار زیر آمده است: روند حمایت تشویقی سالیانه از شرکت های فناوری نانو مستقر در مرا
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نمودار 10- روند حمایت تشویقی از شرکت های فناوری نانو مستقر در مراکز رشد )1395-1397(

حمایت مالی )میلیون تومان(تعداد شرکت های نانویی بهره مند از حمایت ها
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مبلغ�)میلیون�ریال(موضوع�خدمتفناورردیف

1
امین آسیا فناور پارس

100% حمایتینشست پرسش و پاسخ حضوری

9/75طراحی و چاپ کاتالوگ و بروشور2

3

بسپار سازان ایرانیان
)بسا پلیمر(

60/9طراحی و پشتیبانی وب سایت

0/75مشاوره تحقیقات بازار بین الملل4

100% حمایتینشست پرسش و پاسخ حضوری5

100% حمایتیمعافیت از ضرایب حق بیمه قراردادهای دانش بنیان6

30حمایت از حضور در دوره های آموزشی آزاد7

8

پیام آوران نانوفناوری فردانگر

20گواهینامه های سیستمی

100حضور مستقل شرکت های نانویی در نمایشگاه های خارجی9

22مشاوره حقوق بین الملل10

100% حمایتیمشاوره مالیاتی11

12
توسعه فن آوری مافوق صوت

ارائه بسته ویژه زیرساخت های تبلیغاتی با حمایت 80 
1درصدی

100% حمایتیعارضه یابی مقدماتی13

14

دانش پژوهان صنعت نانو

9/45طراحی و چاپ کاتالوگ و بروشور

28گزارشات پیش امکان سنجی15

2مشاوره گمرک و واردات16

2مشاوره گمرک و واردات17

28طراحی صنعتی محصول و بسته بندی18

2مشاوره حقوقی تبادل فناوری19

35گزارشات پیش امکان سنجی20

17/5طراحی صنعتی محصول و بسته بندی21

22
رایکا صنعت افرند

30/16طراحی و چاپ کاتالوگ و بروشور

29/1017طراحی و پشتیبانی وب سایت23

24

رایمون نانواکسیر

15/625مشاوره حقوقی کسب وکار

6مشاوره حقوقی کسب وکار25

2مشاوره حقوقی کسب وکار26

2مشاوره حقوقی کسب وکار27

7مشاوره حقوق بین الملل28

جدول 11- خدمات تجاری سازی ستاد نانو به شرکت های فناوری نانو مستقر در مراکز رشد )1397(

کز رشد  ارائه خدمات تجاری سازی به شرکت های فناوری نانو مستقر در مرا
غ تیم های فناور و تســهیل مســیر دسترســی به بــازار، خدمات زیر از ســوی ســتاد نانو به  بــا توجــه بــه اهمیــت خدمــات تجاری ســازی در رشــد و بلو

کز رشد مستقر بوده اند ارائه شده است: که در سال 1397 در مرا شرکت های دارای تأییدیه نانومقیاس 
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مبلغ�)میلیون�ریال(موضوع�خدمتفناورردیف
29

رنگین نانوساختار

3مشاوره گمرک و واردات

0/75مشاوره مالیاتی30

2/2مشاوره استراتژی صادرات31

ارائه بسته ویژه زیرساخت های تبلیغاتی با حمایت 80 32
1درصدی

16/4طراحی و چاپ کاتالوگ و بروشور33

34
رنگین نانونهال

13/91حضور مستقل در نمایشگاه های داخلی

12/78حضور مستقل در نمایشگاه های داخلی35

8نیازسنجی تأییدیه های موردنیاز شرکتزیست فناوری رازی پارس آذر36

37
صنایع نانو شیمیایی رامش آزاد 

رامان

1/3مشاوره مدیریت و ساختار سازمانی

1/3مشاوره استراتژی و توسعه کسب وکار38

14/8هزینه های دریافت تأییدیه نانومقیاس39

100% حمایتیبیمه درمان گروهیگسترش فناوری خوارزمی40

41

مهندسی تجهیزات پیشرفته 
آدیکو

2/625مشاوره حقوقی کسب وکار

4/812مشاوره حقوقی کسب وکار42

ارائه بسته ویژه زیرساخت های تبلیغاتی با حمایت 80 43
1درصدی

44

نانو تار پاک

100% حمایتیمشاوره بازاریابی و فروش

70انجام پروژه عارضه یابی برای شرکت45

9/6طراحی و چاپ کاتالوگ و بروشور46

4مشاوره حقوقی کسب وکار47

100% حمایتیمشاوره نقل وانتقال ارزی48

1/3مشاوره مدیریت و ساختار سازمانی49

ارائه بسته ویژه زیرساخت های تبلیغاتی با حمایت 80 50
1درصدی

1/3مشاوره استراتژی و توسعه کسب وکار51

10/725حضور مستقل در نمایشگاه های داخلی52

53

نانوفناوران خاور

21/6حضور مستقل در نمایشگاه های داخلی

24/552طراحی و پشتیبانی وب سایت54

2مشاوره حقوقی کسب وکار55

بخشودگی جرائم بیمه تأمین اجتماعی شرکت های 56
100% حمایتیدانش بنیان

بخشودگی جرائم بیمه تأمین اجتماعی شرکت های 57
100% حمایتیدانش بنیان

24/3حضور مستقل در نمایشگاه های داخلی58

17/5طراحی و چاپ کاتالوگ و بروشور59

100% حمایتینشست پرسش و پاسخ حضوری60

ادامه جدول 11- خدمات تجاری سازی ستاد نانو به شرکت های فناوری نانو مستقر در مراکز رشد )1397(
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کز رشد به شرکت های فناوری نانو مستقر  ارائه خدمات تجاری سازی مرا
کز رشــد جهت توســعه و تجاری ســازی شــرکت های فناوری نانو هزینه شــد. تمرکز  در ســال 1397 در حــدود 19 میلیــارد ریــال از منابــع پارک ها و مرا
کــز رشــد از واحدهــای خــود بیشــتر در حــوزه مشــاوره کســب وکار و برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــوده اســت. جــدول زیــر جزییــات  حمایت هــای مرا

کز رشد از شرکت های نانویی مستقر را نشان می دهد. حمایت های مرا

مبلغ�)میلیون�ریال(تعدادعنوان�حمایتردیف

208,000اعتبار تحقیقاتی1

136,470تسهیالت مالی2

222,100اعتبار خدماتی3

17595گرنت آزمایشگاهی4

17396حضور در نمایشگاه5

276316/8مشاوره کسب وکار6

4280پرداخت حقوق کارکنان رسمی شرکت های مستقر7

54230 ماهتجهیز دفاتر کاری و اداری8

113226دوره آموزشی9

18,613/8مجموع

جدول 12- حمایت مراکز رشد از شرکت های فناوری نانو مستقر )1397(

مبلغ�)میلیون�ریال(موضوع�خدمتفناورردیف

61

نانو ماد پارس

6/125مشاوره حقوقی کسب وکار

100% حمایتیمشاوره حقوقی کسب وکار62

ارائه بسته ویژه زیرساخت های تبلیغاتی با حمایت 80 63
2درصدی

4مشاوره حقوق بین الملل64

ارائه بسته ویژه زیرساخت های تبلیغاتی با حمایت 80 نانوعایق پیشگام وطن65
1درصدی

32/1طراحی و چاپ کاتالوگ و بروشورهماون انرژی اسپادانا66

ادامه جدول 11- خدمات تجاری سازی ستاد نانو به شرکت های فناوری نانو مستقر در مراکز رشد )1397(
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4-4- ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو
از سال 1393 با توجه به عملکرد ده ساله شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو و دستور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دامنه پوشش این 
شــبکه از حوزه نانو به ســایر حوزه های فناوری راهبردی گســترش یافته و شــبکه آزمایشــگاهی فناوری های راهبردی تشکیل شد. در همین راستا، 
کز آزمایشگاهی در شبکه و ثبت اطاعات آزمایشگاه ها و تجهیزات، از طریق شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی صورت می گیرد  عضویت مرا
کز فعال حوزه فناوری نانو را هم به دنبال خواهد داشــت. در ادامه آمار مربوط به وابســتگی نهادی آزمایشــگاه ها، پوشــش  که توســعه خدمات و مرا
ع خدمات آزمایشــگاهی و ســازمانی شــبکه آزمایشگاهی نانو در سال 1397 بیان شده و سپس اقدامات صورت گرفته در این سال  آزمایشــگاهی، تنو

بیان می شود.

 آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو و وابستگی نهادی آن ها

تعداد�سازمان�مادرنام�آزمایشگاهردیف
تجهیزات

48 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتپژوهشگاه فضایی ایران- پژوهشکده سامانه های حمل ونقل فضایی- آزمایشگاه مرکزی1

38 وزارت جهاد کشاورزیپژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی2

20 وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور3

2بخش خصوصیشرکت آریا الکترون اپتیک4

57بخش خصوصیشرکت کانساران بینالود5

25بخش خصوصیبنیاد علوم کاربردی رازی6

22بخش خصوصیگروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی7

3بخش خصوصیشرکت مهار فن ابزار8

129بخش خصوصیمرکز پژوهش متالورژی رازی9

28بخش خصوصیشرکت لعاب مشهد موسسه تحقیقاتی پرطاووس10

56بخش خصوصیشرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر11

جدول 13- فهرست آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو به همراه وابستگی نهادی و تعداد تجهیزات )سال 1397(
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تعداد�سازمان�مادرنام�آزمایشگاهردیف
تجهیزات

جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف- پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی- 12
19سازمان جهاد دانشگاهیمجموعه آزمایشگاه های متالورژی

15سازمان جهاد دانشگاهیپژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی- جهاد دانشگاهی- ابن سینا13

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز- مراکز تحقیقاتی- مرکز تحقیقات کاربردی 14
28وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدارویی

9وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی- دانشکده داروسازی15

24وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی- آزمایشگاه های جامع تحقیقات16

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران- مراکز تحقیقاتی- مرکز تحقیقات 17
23وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکینانوفناوری پزشکی- آزمایشگاه فارماسیوتیکال نانوتکنولوژی

24وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انستیتو پاستور ایران- بخش پایلوت- پایلوت بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی18

11وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیآزمایشگاه جامع تحقیقات شرق کشور19

18وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز- دانشکده داروسازی20

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز- معاونت تحقیقات و فناوری- 21
34وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیآزمایشگاه جامع تحقیقات شهدای جهاد علمی

10وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران- آزمایشگاه جامع تحقیقات شمال کشور22

32وزارت جهاد کشاورزیمؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع- مجموعه آزمایشگاه ها23

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز 24
5وزارت صنعت، معدن و تجارتتبریز

16وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور- مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران25

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور- 26
2وزارت صنعت، معدن و تجارتمرکز زاهدان

22وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه محقق اردبیلی-آزمایشگاه مرکزی27

9وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه صنعتی اصفهان- آزمایشگاه مرکزی28

دانشگاه صنعتی اصفهان- پژوهشکده نانوتکنولوژی و مواد پیشرفته- آزمایشگاه نانوفناوری و مواد 29
21وزارت علوم، تحقیقات و فناوریپیشرفته

32وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه اصفهان-آزمایشگاه مرکزی30

10وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی مواد- آزمایشگاه مواد پیشرفته31

8وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه تبریز- آزمایشگاه مرکزی- آزمایشگاه سلول های بنیادی و زیست فناوری32

9وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه تبریز- آزمایشگاه مرکزی- آزمایشگاه فیزیک مدرن33

4وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه تبریز- آزمایشگاه مرکزی- آزمایشگاه شیمی مدرن34

10وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه تبریز- آزمایشگاه مرکزی- آزمایشگاه خدماتی شیمی35

4وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه تبریز- آزمایشگاه مرکزی- آزمایشگاه مواد پیشرفته36

4وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه تبریز- آزمایشگاه مرکزی- آزمایشگاه نانوفناوری37

12وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه صنعتی سهند- دانشکده مهندسی مواد مرکز تحقیقات مواد نانوساختار38

1وزارت علوم، تحقیقات و فناوریپژوهشگاه دانش های بنیادی IPM- پژوهشکده علوم نانو39

112وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه صنعتی شریف- مرکز خدمات آزمایشگاهی40

1وزارت علوم، تحقیقات و فناوریپژوهشگاه دانش های بنیادی IPM- پژوهشکده علوم کامپیوتر- مرکز پردازش سریع41

10وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه تهران- پردیس علوم دانشکده شیمی- آزمایشگاه تحقیقاتی نانومواد معدنی42

20وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده شیمی- آزمایشگاه مرکزی43

20وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه صنعتی شریف- پژوهشکده علوم و فناوری نانو44

8وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه تهران- مرکز پژوهشی علوم و فناوری نانو- آزمایشگاه مرکزی نانو45

113وزارت علوم، تحقیقات و فناوریپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران- آزمایشگاه مرکزی46

ادامه جدول 13- فهرست آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو به همراه وابستگی نهادی و تعداد تجهیزات )سال 1397(
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تعداد�سازمان�مادرنام�آزمایشگاهردیف
تجهیزات

35وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه تهران- آزمایشگاه مرکزی دستگاهی47

48SEM 2وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی معدن و متالورژی- آزمایشگاه پراش پرتوایکس و

19وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه صنعتی امیرکبیر-آزمایشگاه مرکزی49

دانشگاه تهران- پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی شیمی- آزمایشگاه کاتالیست و 50
23وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمهندسی واکنش ها و مواد نانوساختار

5وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه تهران- پردیس دانشکده های فنی- دانشکده مهندسی شیمی- مرکز آنالیز51

12وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک52

15وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM- پژوهشکده فیزیک آزمایشگاه کربن53

 دانشگاه تهران- پردیس دانشکده های فنی- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- آزمایشگاه 54
13وزارت علوم، تحقیقات و فناورینانوالکترونیک و الیه نازک

75وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پژوهشگاه رنگ55

70وزارت علوم، تحقیقات و فناوریسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران- آزمایشگاه مرجع56

 دانشگاه تهران- پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی- آزمایشگاه 57
9وزارت علوم، تحقیقات و فناوریبلورشناسی و متالوگرافی پیشرفته مواد

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده مهندسی مکانیک- آزمایشگاه تحقیقاتی 58
2وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمواد پیشرفته و نانوتکنولوژی

59IBB 12وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه تهران- مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک

13وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید بهشتی- پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی60

8وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی مواد و متالورژی61

47وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پژوهشگاه مواد و انرژی- مجموعه آزمایشگاه ها62

10وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه الزهرا )س(- دانشکده فیزیک شیمی گروه شیمی63

2وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده فنی و مهندسی- بخش مواد64

39وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران- آزمایشگاه مرکزی65

12وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه بیرجند- دانشکده علوم گروه فیزیک- آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس و ابررسانایی66

39وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد- آزمایشگاه مرکزی67

46وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز- آزمایشگاه مرکزی68

دانشگاه سمنان- پردیس فنی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی- آزمایشگاه تجهیزات پیشرفته 69
12وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمهندسی مواد و متالورژی

32وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان- مجموعه آزمایشگاه ها70

9وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه شیراز- پژوهشکده فناوری نانو71

18وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید باهنر کرمان- آزمایشگاه پژوهشی و تحقیقات کاربردی72

21وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه پیام نور- دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان- آزمایشگاه تحقیقاتی علم نانو و نانوفناوری73

18وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه رازی کرمانشاه- آزمایشگاه مرکزی74

4وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده فنی و مهندسی- آزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکترونی75

31وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه پیام نور- دانشگاه پیام نور یزد- پژوهشکده پوشش های نانوساختار76

122وزارت نفتپژوهشگاه صنعت نفت- پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست77

94وزارت نفتپژوهشگاه صنعت نفت- پردیس پژوهش و توسعه صنایع باالدستی نفت78

118وزارت نفتپژوهشگاه صنعت نفت- پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین دستی نفت79

15وزارت نفتپژوهشگاه صنعت نفت- واحد پردیس غرب )پردیس کرمانشاه(80

32وزارت نیروموسسه تحقیقات آب- مجموعه آزمایشگاه ها81

15وزارت نیروپژوهشگاه نیرو- آزمایشگاه سوخت روغن82
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گذاشته شده ک   وضعیت تعداد دستگاه های به اشترا
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نمودار 13- تنوع سازمانی اعضای شبکه آزمایشگاهی نانو برحسب تعداد آزمایشگاه در سال 1397

توسعه خدمات آزمایشگاهی فناوری نانو 1-4-4
 حمایت از خرید تجهیزات جدید آزمایشگاهی

کــز دارای شــرایط برای خریــد تجهیزات جدیــد و توســعه خدمات صورت  بــه منظــور توســعه زیرســاخت آزمایشــگاهی نانــو، حمایت هــای الزم از مرا
کرده باشــند،  که از توانمندی موجود خود بهتر اســتفاده  کزی  که هرســال انجام می شــود، مرا کز عضو  می گیرد. براســاس نتایج ارزیابی عملکرد مرا
کنند. این حمایت برای خرید دستگاه های ایرانی، به میزان 1۰ درصد قیمت یک دستگاه  می توانند از حمایت شبکه برای خرید دستگاه استفاده 
که عاوه بر حمایت معمول ارائه شده در نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران،  ع دوم )به انتخاب آزمایشگاه( است  ع اول یا نو نو
کیمیازی، مؤسســه تحقیقات جنگل ها و مراتع و آزمایشگاه نانومواد معدنی  پرداخت می شــود. در ســال 1397، این حمایت برای 3 مرکز »مؤسســه 

دانشکده شیمی دانشگاه تهران« به مبلغ 643 میلیون ریال انجام شده است.

کالیبراسیون، تعمیر و نگهداری تجهیزات و خرید نمونه مرجع  حمایت از 
شــبکه آزمایشــگاهی فناوری نانو با توجه به عملکرد آزمایشــگاه ها در ارائه خدمات و بهره برداری از تجهیزات، برنامه های حمایتی را اجرا می کند 
ع خدمات شــبکه  کرده و در نتیجه تنو تــا آزمایشــگاه های عضــو با تعمیر و به روزرســانی تجهیزات موجــود، دامنه خدمات خود را به روز و گســترده تر 
کالیبراسیون دستگاه ها تشویق کرده و آموزش های  کز عضو را به  افزایش یابد. در همین راستا، شبکه به منظور ارائه نتایج مطمئن به مشتریان، مرا
کالیبراسیون  کز به نمونه های استاندارد معتبر، از  کز ارائه می کند. همچنین شــبکه آزمایشــگاهی نانو عاوه بر تســهیل دسترســی مرا الزم را نیز به مرا
تجهیزات نیز حمایت می کند. میزان حمایت های شبکه در سال 1397 در این زمینه 2983 میلیون ریال بوده که به 23 مرکز عضو )مطابق جدول 

زیر( پرداخت شده است.

میزان�حمایت�نام�آزمایشگاهردیف
)میلیون�ریال(

 100آزمایشگاه جامع تحقیقاتی علوم پزشکی شهید بهشتی1

 190آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد2

 200آزمایشگاه نانو اپتوالکترونیک دانشگاه تربیت مدرس3

 100آزمایشگاه نانوتکنولوژی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی4

 70بنیاد علوم کاربردی رازی5

جدول 14- حمایت صورت گرفته از آزمایشگاه های نانو در خصوص خدمات کالیبراسیون در سال 1397
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 استانداردسازی فعالیت های آزمایشگاهی
در ســال 1397، فرآینــد اســتقرار اســتاندارد ISO/IEC17025 در 2 مرکــز »آریــا الکتــرون اپتیــک« و » دانشــگاه بوعلی ســینا همدان« آغــاز و در حدود 
2۰ میلیون ریال برای این منظور، حمایت پرداخت شــده اســت. شــایان ذکر اســت در ســال 1397، 2 مرکز دیگر شــبکه، »دانشکده فیزیک- شیمی 
دانشــگاه الزهرا« و »آزمایشــگاه مرکزی پژوهشــکده مهندسی ســامانه های حمل ونقل فضایی«، این استاندارد را مســتقر کرده اند. همچنین در سال 

کیمیازی بابت حمایت از استقرار این استاندارد به مبلغ 36 میلیون ریال حمایت شده است. 1397، از مرکز 

 مدیریت اطالعات آزمایشگاهی
کز عضو شبکه به منظور استقرار سامانه مدیریت فرآیندهای آزمایشگاهی پیگیری شد و در این مدت، 2 مرکز  در سال 1397، برنامه حمایت از مرا
گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی« و »سازمان زمین شناسی واحد تهران« نسبت به ارسال درخواست خرید و استقرار  »پژوهشکده 
نرم افزار مدیریت اطاعات آزمایشگاهی - با نام تجاری LabLead - اقدام کرده اند که مورد حمایت 5۰ درصدی شبکه قرار گرفتند. در سال 1397، 
کزی که در این مدت نســبت به نهایی کردن فرآیند اســتقرار و انجام قراردادهای  شــبکه بــرای حمایــت از توســعه و تکمیل نرم افــزار و حمایت از مرا

کرده اند، مبلغ 123 میلیون ریال پرداخته است. خرید مربوط به سال 1396 اقدام 

4-4-2 درآمدزایی و توسعه بازار خدمات آزمایشگاهی نانو
یکی دیگر از برنامه های توســعه ای شــبکه آزمایشــگاهی فناوری نانو، هدایت خدمات آزمایشــگاهی و منابع مالی تخصیص داده شده برای انجام 
کند. بر همین اساس،  کز عضو شبکه است تا هم موجب افزایش درآمد آن ها شود و هم دامنه خدمات دهی آن ها را گسترده تر  آزمون ها به سوی مرا

ادامه جدول 14- حمایت صورت گرفته از آزمایشگاه های نانو در خصوص خدمات کالیبراسیون در سال 1397

میزان�حمایت�نام�آزمایشگاهردیف
)میلیون�ریال(

 150پژوهشکده گیاهان دارویی شهید بهشتی6

 150پژوهشگاه ابن سینا7

 250پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران8

 30پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران9

 163.5پژوهشگاه صنعت نفت10

 100پژوهشگاه نیرو11

 60دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور یزد پژوهشکده پوشش های نانوساختار12

 40سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران13

 30موسسه پژوهشی آنالیزی کیمیازی14

 200مجموعه آزمایشگاه های متالورژی جهاد دانشگاهی شریف15

 430مرکز پژوهش متالورژی رازی16

 80مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران17

 160مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران18

 100مرکز تحقیقات کاربردی دارویی علوم پزشکی تبریز19

 100مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف20

 120موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش21

 10موسسه تحقیقات آب22

 150موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع23

2983/5مجموع
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ســامانه ارائه خدمات اعتباری آزمایشــگاهی نانو راه اندازی شــده اســت. در این ســامانه، برای اشــخاص حقیقی و حقوقی معرفی شــده به شــبکه، 
کز عضو شبکه، بدون نیاز به انجام فرآیندهای مالی و پرداخت وجه تا سقف اعتبار خود،  اعتباری تعیین می شود و این اشخاص با مراجعه به مرا
ح ها و پروژه های پژوهشی، به جای پرداخت  خدمات دریافت می کنند. وجود این ســامانه موجب شــده اســت که ســازمان های حمایت کننده از طر
کرده تا خدمات معادل را دریافت و هزینه ها را طی قراردادی به شبکه ارائه  ح، آن ها را به شــبکه آزمایشــگاهی معرفی  مســتقیم وجه به مجریان طر

کرده و به آزمایشگاه ها پرداخت شود.
حمایت های ســاالنه شــبکه از آزمایشــگاه ها به امتیاز کســب شــده در ارزیابی عملکرد ســاالنه آن ها )مبتنی بر ســه شــاخص توســعه خدمات، ارتقاء 
کامل تر و بزرگ تری برخوردار  مشتری مداری و افزایش همکاری های شبکه ای( وابسته است و هرچه امتیاز آزمایشگاه بیشتر باشد، از سبد حمایتی 
ع درآمد آزمایشگاه های عضو شبکه در سال 1397 مبلغ 29۰  کز عضو شده است. مجمو خواهد شد. این امر موجب رشد تعداد مشتریان و درآمد مرا
میلیارد ریال بوده اســت که در مقایســه با ســال 1396، 12 درصد رشــد داشــته اســت. در همین مدت، تعداد 589٬875 خدمت آزمایشــگاهی )طی 

که رشد 16 درصدی را نسبت به سال 1396 نشان می دهد. کز به مشتریان ارائه شده  17۰٬۰۰۰ مورد مراجعه به آزمایشگاه( توسط این مرا

نمودار 14- روند درآمد و مراجعه به آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی نانو )1384-1397(
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ارائه آموزش های تخصصی و به اشتراک گذاری دانش و تجربیات فناوری نانو 3-4-4
کارشناسان آزمایشگاه ها را تشویق کند تا دانش خود را به روز کرده و تجربیات  شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو سعی می کند به شیوه های مختلف، 
که در ادامه اقدامات انجام  گرفته می شود  کار  کز عضو شبکه قرار دهند. برای این منظور ابزارهای مختلفی به  کارشناسان مرا خود را در اختیار سایر 

شده در این راستا در سال 1397 ذکر می شود.
کارگروه های تخصصی  توسعه فعالیت 

ک گذاری تجربیات و  کارگروه تخصصی فعالیت می کنند. به اشــترا کز مختلف عضو شــبکه در قالب یک  کارشناســان مرا گروهی از  طی این برنامه، 
کردن این تجربیات  کارشناسان در قالب برگزاری دوره های آموزشی، نشست های تخصصی، شبکه اجتماعی تخصصی و یا مکتوب  دانش با سایر 
کارگروه های  کارشناسان عضو در  کارگروه های تخصصی شــبکه آزمایشــگاهی نانو است. تعداد  کتاب، از جمله فعالیت های  در قالب انتشــار مقاله و 
ح زیر است: کارگروه ها در سال 1397 به شر تخصصی از 54۰ نفر در سال 1396، به 7۰۰ نفر در سال 1397 رسیده است. فعالیت های اعضای این 

• برگزاری 4 برنامه آموزش مجازی
• برگزاری 1۰ دوره آموزشی عمومی و تخصصی )تئوری و عملی( در سطوح مختلف )139 نفر از 37 مرکز(

کارشناسان، متخصصان و تعمیرکاران تجهیزات آزمایشگاهی • برگزاری 8 نشست با حضور 
کالیبراسیون • انتشار 12 مقاله تخصصی دستگاهی و 2 مقاله تخصصی حوزه استاندارد، ایمنی و 
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کارگروه های شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو براساس چند شاخص بیان می شود: در ادامه، عملکرد مقایسه ای 

نمودار 15- مقایسه عملکرد 8 کارگروه تخصصی شبکه آزمایشگاهی نانو در سال 1397
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میکروسکوپ الکترونی عبوری

میکروسکوپ پروبی روبشی

میکروسکوپ الکترونی روبشی

دستگاه های پرتو ایکس

آنالیز عنصری

کروماتوگرافی

استاندارد و کالیبراسیون

 انتشار فصلنامه تخصصی
فصلنامه تخصصی دانش آزمایشــگاهی ایران به صورت الکترونیکی با قالب های مختلف و از طریق نشــانی اینترنتی www.IJLK.ir در دســترس 
گرفته اســت. ســال 1397 ششــمین ســال انتشــار این فصلنامه اســت و شــماره های 21 تا 24 این فصلنامه، در این ســال منتشــر  عاقه مندان قرار 
کاربری و معرفی توانمندی های تجهیزات و 3 مقاله در زمینه اســتاندارد و ایمنی آزمایشــگاه ها ارائه شــده اســت. شــبکه  شــده و 13 مقاله در زمینه 
کرده است. بخشی از این حمایت، در قالب  آزمایشگاهی نانو برای انتشار این فصلنامه در سال 1397، حمایتی به مبلغ 147 میلیون ریال پرداخت 
ک می گذارند و  که از این طریق دانش و تجربیات خود را به اشــترا کارگروه های تخصصی پرداخت شــده  حمایت تشــویقی تهیه مقاالت به اعضای 

کارگزار شبکه پرداخت شده است. بخش دیگر نیز بابت هزینه های اجرایی تدوین و انتشار فصلنامه به 
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2,446

کارشناسان آزمایشگاه های فناوری نانو  حمایت از آموزش 
کارگاه های عملــی و نیز دوره هــای آموزش مجازی  شــبکه آزمایشــگاهی نانــو برنامه هــای آموزشــی متنوعی را در قالــب دوره های آموزش تئــوری و 
کارشناسان و مدیران از 38 مرکز عضو  که 148 نفر از  کارگاه آموزشی برگزار شده است  ح ریزی و اجرا می نماید. در سال 1397، تعداد 14  )وبینار( طر
ع مبلغ 65 میلیون ریال حمایت آموزشی از سوی شبکه برای این منظور  شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در این دوره ها حضور داشته اند و در مجمو
کارگروه های تخصصی »میکروســکوپ الکترونی روبشــی،  پرداخت شــده اســت. قابل ذکر اســت در ســال 1397، چهار وبینار آموزشــی ویژه اعضای 
که 33 نفر از 15 مرکز عضو شبکه در وبینارها حضور داشته اند. کالیبراسیون و پرتوایکس« شبکه آزمایشگاهی برگزار شد  آنالیز عنصری، استاندارد و 

کز عضو شبکه آزمایشگاهی نانو  برگزاری نشست مدیران و رابطین مرا
کز عضو  کز عضو شــبکه به میزبانی پژوهشــگاه صنعت نفت برگزار شد. نشست رابطین مرا در تاریخ 29 آبان ماه 1397؛ نشســت عمومی مدیران مرا
شــبکه نیز در تاریخ 13 شــهریورماه 1397 به میزبانی آزمایشــگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی برگزار شد. همچنین در راستای معرفی 
کز و ایجاد فرصت های همکاری و انتقال تجربه بین مدیران آزمایشــگاه ها، در ســال 1397،  کز عضو شــبکه به ســایر مرا توانمندی آزمایشــگاهی مرا

ح زیر برگزار شد: کشور به شر کز آزمایشگاهی عضو شبکه مستقر در 3 استان  گروهی مدیران از مرا برنامه بازدید 
کز عضو شبکه در تاریخ 18 و 19 اردیبهشت ماه 1397 • بازدید از 7 آزمایشگاه مستقر در استان اصفهان با همراهی 7۰ نفر از مدیران مرا

• بازدید از 4 مرکز استان سمنان با حضور 2۰ نفر از مدیران آزمایشگاه های عضو شبکه در تاریخ 18 و 19 شهریورماه 1397
کز عضو شبکه آزمایشگاهی و 7 نفر از مدیران و کارشناسان آزمایشگاه های آموزش  • بازدید از 9 آزمایشگاه استان هرمزگان با حضور 3۰ نفر از مدیران مرا

دانش آموزی )توانا( در استان هرمزگان در تاریخ 1۰ تا 12 دی ماه 1397
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 حمایت از شرکت های نوپا برای اثبات و توسعه کاربرد محصوالت فناوری نانو
 شناسایی و حمایت از تولید نانومواد دارای بازار

 حمایت از توسعه و تولید تجهیزات و ماشین آالت صنعتی فناوری نانو
 حمایت از توسعه شبکه های نوآوری و مراکز شتاب دهنده فناوری نانو

 کمک به کاهش ریسک سرمایه گذاران در صنعت نانو
 توسعه شبکه تبادل فناوری نانو به منظور حمایت از به کارگیری فناوری نانو در صنایع

برنامـه کالن 5

ارتقاء صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید
بر پایه فناوری نانو

گزارش�عملکرد�برنامه�های�کالن،�عملیاتی�و�اقدامات�اجرایی�فناوری�نانو



کیفیت محصوالت، افزایش مزیت رقابتی و ارتقای بهره وری  به کارگیری فناوری نانو در صنایع مختلف سبب بهبود در فرآیندهای تولید، افزایش 
کشــور در مراحل مختلف توســعه فناوری/ صنعتی شامل موارد  زیســت محیطی آن ها می شــود. حمایت های ســتاد نانو برای توســعه صنعت نانو در 

که در جداول 1 و 2 بیان شده است. مختلفی است 

شیوه�حمایت�ستاد�نانوحوزه�حمایتنوع�حمایتردیف

1

معرفی ایده و فرصت 
تجاری شامل تحلیل پتنت، 
الگوبرداری، تهیه طرح های 
امکان سنجی و کسب وکار

متقاضیان، به میزان 80 درصد کل هزینه تهیه گزارش تحلیل پتنت های مرتبط تحلیل پتنت
با ایده و محصول حمایت خواهند شد.

براســاس مٔولفه هایی ماننــد حجم بازار وارداتی، میزان نیــاز داخلی و ...، به الگوبرداری
میزان 30 تا 80 درصد هزینه ها از متقاضیان حمایت به عمل خواهد آمد.

از متقاضیــان بــه میزان 30 تا 80 درصد هزینه هــای مرتبط با تهیه یک طرح طرح امکان سنجی
امکان سنجی، حمایت می شود.

از متقاضیــان بــه میزان 30 تا 80 درصد هزینه هــای مرتبط با تهیه یک طرح طرح کسب وکار
کسب وکار، حمایت می شود.

حمایت از تحقیق و توسعه2

تحقیق و توسعه درون زا

به متقاضیان، تســهیالت کم بهره تحقیق و توســعه و تسهیالت لیزینگ خرید 
تجهیــزات موردنیاز اعطا می شــود. همچنین حمایت هــای بالعوض، گرنت 
اســتفاده از خدمات شــبکه آزمایشــگاهی، گرنت خرید مواد و اســتفاده از 

خدمات خطوط نیمه صنعتی ارائه می شود.

همکاری در تحقیق و توسعه با 
مدل نوآوری باز

پس از توافق شــرکت صنعتی و شرکت فناور، حمایت هایی از قبیل تسهیالت 
مالی برای تحقیق و توســعه تکمیلی، گرنت شــبکه آزمایشــگاهی، ضمانت 
عدم آســیب به خط تولیــد، تأمین نانومــواد و ارائه خدمــات یا محصوالت 
به صورت رایگان جهت تست اولیه توسط شرکت صنعتی قابل ارائه است. این 

حمایت ها در قالب برنامه شبکه تبادل فناوری نانو صورت می پذیرد.

جدول 1- انواع حمایت های ستاد نانو در مرحله توسعه فناوری/ محصول نانو برای به کارگیری فناوری در صنایع موجود
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در ادامه، اقدامات ستاد نانو در سال 97 تشریح شده است.

ادامه جدول 1- انواع حمایت های ستاد نانو در مرحله توسعه فناوری/ محصول نانو برای به کارگیری فناوری در صنایع موجود

شیوه�حمایت�ستاد�نانوحوزه�حمایتنوع�حمایتردیف

3
کمک هزینه به کارگیری نیروی 

انسانی متخصص نانو برای 
شرکت های صنعتی

ضمن معرفی نیروهای متخصص، با تأمین بخشــی از حقوق این نیروها در حمایت از تحقیق و توسعه
مدت زمان انجام طرح، از شرکت های صنعتی حمایت می شود.

اعطای پژوهانه استفاده از 4
حمایت از تحقیق و توسعهخدمات شبکه آزمایشگاهی

متناسب با ســطح آمادگی محصول و پس از اخذ تأییدیه نانومقیاس، اعتبار 
مالی الزم در قالب پژوهانه خدمات شــبکه آزمایشگاهی، در اختیار شرکت ها 

و فناوران قرار می گیرد.

5

ارائه پژوهانه برای استفاده از 
تجهیزات نیمه صنعتی مرکز 
صنعتی سازی نانوفناوری 

(ICAN( کاربردی

پژوهانه الزم به فناوران و شــرکت های فناور جهت اســتفاده از خدمات مرکز حمایت از تحقیق و توسعه
ICAN اعطا می شود.

6

کمک به ایجاد پایلوت های 
تست عملکردی و یا 

نیمه صنعتی برای اثبات کارایی 
محصوالت جدید

اثبات فناوری
با مشــارکت ســتاد نانو، شــرکت فناور و صنعت، بخشــی از هزینه های اخذ 
مجوزها، اســتانداردها و تأییدیه های آزمایشگاه های مرجع، انجام آزمون های 

میدانی و عملکردی این فرآیند پرداخته می شود.

7

شناسایی مجوزها و 
استانداردهای موردنیاز و 

تخصیص یارانه برای دریافت 
آن ها

کمــک هزینه هایی برای دریافت مجوزها و اســتانداردهای موردنیاز پرداخت اثبات فناوری
می شود.

معرفی سرمایه گذار برای تأمین 8
تأمین مالیمالی طرح ها و شرکت ها

اســتفاده از منابــع مالی صندوق های ســرمایه گذاری، صندوق های توســعه 
فنــاوری و همچنین ســرمایه گذاران حقیقی و ریســک پذیر )VC( از جمله 
برنامه هــای حمایتــی اســت. کمک به آماده شــدن طرح ها جهــت ارائه به 
ســرمایه گذاران، برگزاری رویدادهای تخصصی با حضور سرمایه گذاران و ارائه 

تسهیالت به تیم فناور از دیگر اقدامات است.

حمایت از به کارگیری 9
رسوخ در صنعتمحصوالت نانو در صنایع کشور

از طریق شــبکه کارگزاران تبادل فناوری نانــو، معرفی محصوالت به صنایع با 
حضور در نشســت های تخصصی و همچنین نمایشگاه های مرتبط و جلسات 
مســتقیم با صنعت انجام می پذیرد و از انعقاد قرارداد بین شرکت های نانو و 
صنایع دارای تقاضا در قالب حمایت از اثبات فناوری، تســهیالت توسعه خط 

تولید و ... حمایت می شود.

شیوه�حمایت�ستاد�نانونوع�حمایتردیف

خرید قسطی ماشین آالت و تجهیزات 1
ساخت داخل

امکان خریداری تجهیزات و ماشین آالت موردنیاز خطوط تولید شرکت ها، )درصورتی که ساخت داخل 
باشد( به صورت قسطی )لیزینگ( فراهم می شود.

مشاوره فنی شامل ارائه اطالعاتی در خصوص حوزه های مختلف صنعتی به شرکت ها است که با هدف مشاوره فنی2
بهبود فرآیندهای خط تولید و ارتقا کیفیت محصوالت ارائه می شود.

تحلیل بازار و تکمیل طرح کسب وکار3
از طریق شرکت های معتبر و با تجربه در حوزه تحقیقات بازار، از خدمات تحلیل بازار محصول موردنظر 
شرکت های صنعتی به صورت یارانه ای حمایت شده و از این طریق ریسک ایجاد و توسعه خط تولید 

جدید به میزان زیادی کاهش می یابد.

جدول 2- انواع حمایت های ستاد نانو در مرحله توسعه خط تولید و افزایش مقیاس خطوط موجود نانو
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5-1- حمایت از شرکت های نوپا برای اثبات و توسعه کاربرد محصوالت فناوری نانو

کمک به ارتقاء سطح آمادگی محصوالت دارای تأییدیه نانومقیاس برای ورود به صنعت 1-1-5
در ســال 1397، برای ارائه خدمات مؤثر به محصوالت دارای تأییدیه نانومقیاس، 2 پایش در فروردین و اســفندماه انجام گرفت و براســاس تغییر 
کــه به ترتیب  ســطح آمادگــی، عرصــه محصــوالت نانــو در چرخه نوآوری مشــخص شــد. عرصه محصــوالت در فرآیند نوآوری دارای 4 بخش اســت 
عبارتنــد از: توســعه فنــاوری، توســعه محصــول، راه انــدازی خط تولید و بــازار. در اولین پایــش تعداد 425 محصــول و در دومین پایــش تعداد 525 
ع عرصه محصوالت در جدول  محصول مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت 425 محصول در هر دو پایش وجود داشته است. اطاعات مربوط به تنو

3 ارائه شده است.

ع متمایز با توجه به عرصه هر محصول به شرکت های نانویی ارائه شد که خدمت  از فروردین ماه تا پایان سال 1397، تعداد 524 خدمت از 23 نو
پیشــخوان مشــاوره بــا تعــداد 2۰9 مورد، پرمراجع ترین خدمت بوده اســت. نمودار 1 تغییــرات عرصه 425 محصول مورد اشــاره در فاصله زمانی دو 
پایش را با توجه به خدمات تجاری سازی ارائه شده، نشان می دهند. با توجه به تعداد محصوالت موجود در عرصه توسعه محصول، ارائه خدمات 

تجاری سازی بر این عرصه تمرکز دارد.

�زمان
اسفندماه�1397فروردین�ماه��1397عرصه

6043توسعه فناوری

9397توسعه محصول

4450راه اندازی خط تولید

228329بازار

06حذف شده از سبد محصوالت

425525تعداد کل محصوالت

جدول 3- اطالعات مربوط به تنوع عرصه محصوالت نانو در سال 1397
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گرفته است، نشان می دهد. که با حمایت های ستاد نانو صورت  جدول 4، نمونه ای از شرکت های ارتقا یافته در عرصه محصوالت را 

نمودار 1- وضعیت عرصه 425 محصول فناوری نانو مورد بررسی قبل و پس از ارائه خدمات تجاری سازی ستاد نانو

جدول 4- نمونه ای از شرکت های ارتقا یافته در عرصه محصوالت با حمایت ستاد نانو در سال 1397

محصول وضعیت�عرصه�توسعه
)اسفند�1397(

وضعیت�عرصه�توسعه
)فروردین�1397( شرکت/�فناور ردیف

TiN و نانوذرات Si3N4 قطعه بالک نانوکامپوزیتی با زمینه توسعه بازار توسعه محصول آتیه پردازان ظهور شریف 1

افزودنی هیدروکسیدهای الیه ای مضاعف LDH فسفاتی توسعه بازار توسعه محصول اطلس پوشش محافظ 2

سامانه پردازش پالسمایی، ویژه منسوجات تکمیل شده و 
اشیاء سه بعدی توسعه بازار توسعه خط تولید بسا فن آوران نصیر 3

آمیزه زیست تخریب پذیر پلی اتیلن - نشاسته حاوی نانومواد توسعه خط تولید توسعه محصول پارسا پلیمر شریف 4

غشاهای نانوساختار سرامیکی NF برای تصفیه آب خاکستری توسعه خط تولید توسعه محصول  دانش پژوهان صنعت
نانو 5

رنگ پودری الکترواستاتیک توسعه بازار توسعه محصول رنگین نانونهال 6

هیتر تشعشعی با کاتالیست حاوی نانوذرات پالتین توسعه بازار توسعه خط تولید  به فراوران نوین آریا
سرمد 7

نانوکاتالیست رفورمینگ گاز طبیعی

توسعه بازار توسعه خط تولید  گسترش فناوری
خوارزمی 8

پایه کاتالیست نانوساختار رفورمینگ گاز طبیعی

کاتالیست سولفورزدایی حاوی نانوذرات اکسیدروی

نانوکاتالیست CAZ )اکسید مس، روی و آلومینیوم(

TiO2 سگمنت سرامیکی تولید شده با نانوذرات توسعه بازار توسعه محصول داتفام 9

PAN فیلتر صنعتی حاوی نانوالیاف
توسعه بازار توسعه خط تولید نانوفناوران خاور 10

PAN ماسک حاوی نانوالیاف

توسعه  فناوری، 
60

توسعه  محصول ، 
93

توسعه خط تولید ، 44

توسعه بازار، 228

عرصه چرخه نوآوری 
فروردین 1397

توسعه  فناوری، 40

توسعه  محصول، 81

توسعه خط تولید ، 45
توسعه بازار، 253

حذف شده از سبد 
محصوالت، 6

عرصه چرخه نوآوری 
اسفند 1397
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نمودار 2- تغییر عرصه محصوالت فناوری نانو شرکت های مورد حمایت در 2 پایش انجام شده در سال 1397

توسعه خط تولید، 11

توسعه  فناوری، 0

توسعه محصول، 3

توسعه خط تولید، 13

توسعه بازار، 140توسعه بازار، 142

توسعه فناوری، 2توسعه محصول، 5

که به ترتیب عبارتند از: توسعه فناوری، توسعه محصول، راه اندازی خط تولید و بازار.  عرصه تجهیزات در فرآیند نوآوری نیز دارای 4 بخش است 
که 158 تجهیز در هر دو پایش وجود داشــته اســت.  گرفت  در اولین پایش تعداد 158 تجهیز و در دومین پایش تعداد 159 تجهیز مورد بررســی قرار 

ع عرصه تجهیزات در جدول 5 ارائه شده است. اطاعات مربوط به تنو

�زمان
اسفند�1397فروردین��1397عرصه

20توسعه فناوری

36توسعه محصول

1311راه اندازی خط تولید

140142بازار

158159تعداد کل تجهیزات

جدول 5- اطالعات مربوط به تنوع عرصه تجهیزات فناوری نانو در سال 1397

تسهیل فرآیند اثبات فناوری و توسعه محصول جدید فناوری نانو 2-1-5
حمایت از تســت های عملکردی محصوالت و همچنین توســعه پایلوت ها از جمله برنامه های حمایتی ســتاد نانو اســت. بر این اساس، شرکت ها و 
فناوران حوزه نانو پس از بررسی و اخذ تأییدیه نانومقیاس، از تسهیاتی شامل »گرنت شبکه آزمایشگاهی، تسهیات تحقیق و توسعه، کمک هزینه 
احداث پایلوت ها، ارسال نمونه برای تست در آزمایشگاه های مرجع بین المللی و هماهنگی برای انجام تست های میدانی در شرکت های متقاضی 
ع مبلغ 45924 میلیون ریال تســهیات به  ح های تحقیق و توســعه در مجمو و پیشــرو« برخوردار می شــوند. در ســال 1397 در بخش حمایت از طر

شرکت های فعال فناوری نانو اعطا شده است. جدول 6، تسهیات ارائه شده در این بخش را نشان می دهد.

جدول 6- فهرست تسهیالت ستاد نانو به شرکت های فناور نانو برای انجام طرح های تحقیق و توسعه در سال 1397

عرصه چرخه نوآوری 
اسفند 1397

شرکت/�فناور�طرح/�محصولردیف
مدل�حمایت�نوع�حمایت�ستاد�نانواستفاده�کننده�از�تسهیالت

میزان�تسهیالت�حوزه�صنعتیاستانستاد�نانو
)میلیون�ریال(

1

نانوآفت کش 
گیاهی برای کنترل 
آفت سفید بالک، 

کنه و توتا

نانو سبزآوران طوبی
اثبات فناوری/ ارسال 

نمونه جهت تست 
عملکرد

تهرانوام با کارمزد
بسته بندی، 
کشاورزی و 
صنایع غذایی

600

2
غنی سازی روغن با 
استفاده از ویتامین 

دی 3
ساخت نمونه فناور حقیقی 1

آزمایشگاهی
اعتبار شبکه 
آزمایشگاهی

آذربایجان 
شرقی

بسته بندی، 
کشاورزی و 
صنایع غذایی

20

عرصه چرخه نوآوری 
فروردین 1397
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شرکت/�فناور�طرح/�محصولردیف
مدل�حمایت�نوع�حمایت�ستاد�نانواستفاده�کننده�از�تسهیالت

میزان�تسهیالت�حوزه�صنعتیاستانستاد�نانو
)میلیون�ریال(

3
غنی سازی روغن با 
استفاده از ویتامین 

دی 3
ساخت نمونه فناور حقیقی 2

آزمایشگاهی
اعتبار شبکه 
فارسآزمایشگاهی

بسته بندی، 
کشاورزی و 
صنایع غذایی

20

4
نایلون بسته بندی 

افزایش زمان 
ماندگاری خیار

حضور در نمایشگاه ها پلیمر پیشرفته دانا
)داخلی/ خارجی(

حمایت از حضور 
تهراندر نمایشگاه

بسته بندی، 
کشاورزی و 
صنایع غذایی

20

تولید سس بدون 5
حمایت از کارگزاری فناور حقیقیچربی با نانو سلولز

تهرانحمایت کارگزاریپروژه ها
بسته بندی، 
کشاورزی و 
صنایع غذایی

5

6

ماسک 
رطوبت رسان ساده 

و ویتامینه با 
نانوسلولز

حمایت از کارگزاری فناور حقیقی
تهرانحمایت کارگزاریپروژه ها

بسته بندی، 
کشاورزی و 
صنایع غذایی

5

7
تولید زخم پوش 

ساده و حاوی دارو 
با نانوسلولز

حمایت از کارگزاری فناور حقیقی
تهرانحمایت کارگزاریپروژه ها

بسته بندی، 
کشاورزی و 
صنایع غذایی

5

تولید فیلتر سیگار 8
حمایت از کارگزاری فناور حقیقیبا نانوسلولز

تهرانحمایت کارگزاریپروژه ها
بسته بندی، 
کشاورزی و 
صنایع غذایی

5

9

تولید سوپر 
جاذب پوشک و 
نوار بهداشتی با 
cmc نانوسلولز و

حمایت از کارگزاری فناور حقیقی
تهرانحمایت کارگزاریپروژه ها

بسته بندی، 
کشاورزی و 
صنایع غذایی

5

نانوسلولز 10
حمایت از کارگزاری فناور حقیقیباکتریایی

تهرانحمایت کارگزاریپروژه ها
بسته بندی، 
کشاورزی و 
صنایع غذایی

5

نانوسلولز 11
حمایت از کارگزاری بهداشت محیط اندیشباکتریایی

تهرانحمایت کارگزاریپروژه ها
بسته بندی، 
کشاورزی و 
صنایع غذایی

10

12

فیلتر تصفیه 
روغن های روان 

کار و خنک کننده با 
نانوسلولز

حمایت از کارگزاری بهین پاالیه
تهرانحمایت کارگزاریپروژه ها

بسته بندی، 
کشاورزی و 
صنایع غذایی

10

13
تولید نانوسلولزهای 

کریستالی و 
فیبری

حمایت از کارگزاری نانو نوین پلیمر
تهرانحمایت کارگزاریپروژه ها

بسته بندی، 
کشاورزی و 
صنایع غذایی

5

14
فیلتر جاذب 

دی اکسید کربن با 
نانوسلولز

حمایت از کارگزاری فناور حقیقی
تهرانحمایت کارگزاریپروژه ها

بسته بندی، 
کشاورزی و 
صنایع غذایی

3/5

15

تولید ماسک 
و زخم پوش 
با نانوسلولز 

باکتریایی

حمایت از کارگزاری زیست یار مهراندیش
چهارمحال حمایت کارگزاریپروژه ها

و بختیاری

بسته بندی، 
کشاورزی و 
صنایع غذایی

5

16
تست سامانه 

غشای سرامیکی 
برای آب سطحی

دانش پژوهان صنعت 
آذربایجان وام بالعوضتحقیق و توسعهنانو

شرقی
آب و 

350محیط زیست

سامانه سرشیری 17
تصفیه آب

دانش پژوهان صنعت 
آذربایجان وام بالعوضتحقیق و توسعهنانو

شرقی
آب و 

150محیط زیست

ادامه جدول 6- فهرست تسهیالت ستاد نانو به شرکت های فناور نانو برای انجام طرح های تحقیق و توسعه در سال 1397
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شرکت/�فناور�طرح/�محصولردیف
مدل�حمایت�نوع�حمایت�ستاد�نانواستفاده�کننده�از�تسهیالت

میزان�تسهیالت�حوزه�صنعتیاستانستاد�نانو
)میلیون�ریال(

18
تست سامانه 

غشای سرامیکی 
برای آب دریا

دانش پژوهان صنعت 
آذربایجان تضمین فناوریتحقیق و توسعهنانو

شرقی
آب و 

400محیط زیست

19

تصفیه پساب 
آبکاری )صادراتی/ 

تست عملکرد 
سامانه(

پیام آوران نانو فناوری 
فردانگر

اثبات فناوری/ ارسال 
نمونه جهت تست 

عملکرد
آب و تهرانوام با کارمزد

1000محیط زیست

تصفیه پساب با 20
غشای سرامیکی

دانش پژوهان صنعت 
نانو

حضور در نمایشگاه ها 
آب و تبریزتسهیالت بالعوض)داخلی/خارجی(

100محیط زیست

تصفیه پساب 21
نساجی

پیام آوران نانوفناوری 
فردانگر

حضور در نمایشگاه ها 
آب و تهرانتسهیالت بالعوض)داخلی/ خارجی(

100محیط زیست

سامانه تصفیه 22
حضور در نمایشگاه ها پاالیش پالسما صنعتپساب پالسما

آب و تبریزتسهیالت بالعوض)داخلی/ خارجی(
100محیط زیست

تصفیه پساب با 23
غشای سرامیکی

دانش پژوهان صنعت 
نانو

حضور در نمایشگاه ها 
آب و تبریزتسهیالت بالعوض)داخلی/ خارجی(

60محیط زیست

24

آرسنیک زدایی، 
نیترات زدایی، 
نمک زدایی و 
تصفیه پساب 

نساجی

پیام آوران نانوفناوری 
فردانگر

حضور در نمایشگاه ها 
آب و تهرانتسهیالت بالعوض)داخلی/ خارجی(

60محیط زیست

سامانه تصفیه 25
حضور در نمایشگاه ها پاالیش پالسما صنعتپساب پالسما

آب و تبریزتسهیالت بالعوض)داخلی/ خارجی(
60محیط زیست

26

نانوپوشش 
افزایش دهنده 
راندمان انتقال 

حرارت

تأمین
تحقیق و توسعهنانوساختار آویژه

مشارکت در تأمین 
هزینه تحقیق و 

توسعه
1800نفت و پتروشیمیتهران

پوشش ضدیخ 27
تحقیق و توسعهفناور حقیقیهواپیما

تسهیالت 
قرض الحسنه، 
اعتبار شبکه 
آزمایشگاهی

2350هوایی/ دریاییتهران

تولید نانوماده آلفا 28
حضور در نمایشگاه ها رایکا صنعت افرندو گاما آلومینا

)داخلی/ خارجی(
اعتبار شبکه 
50هوایی/ دریاییاصفهانآزمایشگاهی

پوشش نانوساختار 29
PEO حضور در نمایشگاه ها تاراکوتبه روش

)داخلی/ خارجی(
اعتبار شبکه 
50هوایی/ دریاییاصفهانآزمایشگاهی

فناور حقیقینانوآبکاری30
اثبات فناوری/ ارسال 

نمونه جهت تست 
عملکرد

25هوایی/ دریاییتهرانحق کارگزاری

لنز با سطوح 31
نانویی

اپتیک

هوایی/ دریاییاصفهانوام با کارمزدخرید تجهیزات

10000
32

پوشش تیتانیومی 
بر روی کیج های 

گردنی
هوایی/ دریاییاصفهانوام با کارمزداثبات فناوری

ژل بالستیک پایه 33
25هوایی/ دریاییتهرانحق کارگزاریتأمین نانوموادفناور حقیقیآبی/ پلیمری

آتیه پردازان ظهور شریفآب توازن شناورها34

تجاری سازی )ساخت 
کاتالوگ/استاندارد/

استقرار در مرکز رشد/ 
تهیه طرح کسب وکار/ 

مشاوره(

5000هوایی/ دریاییتهرانوام با کارمزد

ادامه جدول 6- فهرست تسهیالت ستاد نانو به شرکت های فناور نانو برای انجام طرح های تحقیق و توسعه در سال 1397
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شرکت/�فناور�طرح/�محصولردیف
مدل�حمایت�نوع�حمایت�ستاد�نانواستفاده�کننده�از�تسهیالت

میزان�تسهیالت�حوزه�صنعتیاستانستاد�نانو
)میلیون�ریال(

پوشش های بخش 35
سوین پالسماگرم موتور

اثبات فناوری/ ارسال 
نمونه جهت تست 

عملکرد

مشارکت در تأمین 
هزینه تحقیق و 

توسعه
300هوایی/ دریاییاصفهان

36

ساخت و طراحی 
پره و پوشش دهی 

بخش سرد 
کمپرسورها

50هوایی/ دریاییالبرزحمایت کارگزاریاثبات فناوریبدر سیستم

آب گریزی روکش 37
50هوایی/ دریاییتهرانحمایت کارگزاریاثبات فناوریتیزتکصندلی هواپیما

38

ایجاد پوشش 
 PEO آنودایز و
بر روی قطعات 

آلومینیمی

اعتبار شبکه مشاوره پروژهتارا کوت
75هوایی/ دریاییاصفهانآزمایشگاهی

39

افزایش 
برگشت پذیری نخ 
پلی استر فرش با 

نانوِکلی

350نساجیتهرانوام بالعوضتحقیق و توسعهفناور حقیقی

40
توسعه محصوالت 

خنک کننده و 
گرم کن

145نساجیتهرانتسهیالت بالعوضمعرفی نیروی انسانیهاینو

41

بهبود خاصیت 
مقاومت به سایش 

و فرسایش 
ماتریس های 

کششی

مهندسی سطح سوین 
پالسما

اثبات فناوری، ارسال 
نمونه جهت تست 

عملکرد
65نانوپوششگیالنوام بالعوض

42

بهبود خاصیت 
مقاومت به سایش 

و ضربه پره های 
موتور هواپیما

مهندسی سطح سوین 
پالسما

اثبات فناوری، ارسال 
نمونه جهت تست 

عملکرد
75نانوپوششتهرانتسهیالت بالعوض

43
مقاوم سازی سنبه 
و ماتریس تولید 

ترانسفورماتور

مهندسی سطح سوین 
پالسما

اثبات فناوری، ارسال 
نمونه جهت تست 

عملکرد
30نانوپوششزنجانتسهیالت بالعوض

44

کمک به حفظ 
ماندگاری تیزی 

چاقوی آشپزخانه 
و ایجاد رنگ های 
دکوراتیو روی چاقو

مهندسی سطح سوین 
پالسما

اثبات فناوری، ارسال 
نمونه جهت تست 

عملکرد
85نانوپوششاصفهانتسهیالت بالعوض

45

بهبود مقاومت به 
سایش صفحات 

فلزی تولید 
سرامیک اجاق گاز

مهندسی سطح سوین 
پالسما

اثبات فناوری، ارسال 
نمونه جهت تست 

عملکرد
45نانوپوششتهرانتسهیالت بالعوض

46

افزایش مقاومت به 
سایش و فرسایش 
ابزارهای دنده زنی 

هاب و شیپرو 
قالب های فرم دهی

مهندسی سطح سوین 
پالسما

اثبات فناوری، ارسال 
نمونه جهت تست 

عملکرد
55نانوپوششتهرانتسهیالت بالعوض

47

افزایش عمر 
سنبه های پانچ 

و پران های شرکا 
قطعه سازی خودرو

مهندسی سطح سوین 
پالسما

اثبات فناوری، ارسال 
نمونه جهت تست 

عملکرد
40نانوپوششتهرانتسهیالت بالعوض

ادامه جدول 6- فهرست تسهیالت ستاد نانو به شرکت های فناور نانو برای انجام طرح های تحقیق و توسعه در سال 1397
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شرکت/�فناور�طرح/�محصولردیف
مدل�حمایت�نوع�حمایت�ستاد�نانواستفاده�کننده�از�تسهیالت

میزان�تسهیالت�حوزه�صنعتیاستانستاد�نانو
)میلیون�ریال(

48

بهبود کیفیت 
سطحی و مقاومت 

به سایش 
الماسه های برشی

مهندسی سطح سوین 
35نانوپوششالبرزتسهیالت بالعوضتحقیق و توسعهپالسما

49

بهبود کیفیت 
سطحی و مقاومت 

به سایش 
دوزه های کشش 

سیم

مهندسی سطح سوین 
پالسما

اثبات فناوری، ارسال 
نمونه جهت تست 

عملکرد
15نانوپوششیزدتسهیالت بالعوض

50

سخت کاری 
سطح و افزایش 

مقاومت به سایش 
قالب های فرم لوله

مهندسی سطح سوین 
پالسما

اثبات فناوری، ارسال 
نمونه جهت تست 

عملکرد
20نانوپوششمرکزیتسهیالت بالعوض

51

افزایش مقاومت به 
سایش و ضربات 
سنگ و غبار در 
پره های بخش 

سرد توربین

مهندسی سطح سوین 
50نانوپوششالبرزتسهیالت بالعوضتحقیق و توسعهپالسما

52
افزایش عمر و 
کیفیت سطحی 
غلطک های نورد

مهندسی سطح سوین 
پالسما

اثبات فناوری/ ارسال 
نمونه جهت تست 

عملکرد
50نانوپوششکرمانتسهیالت بالعوض

53

افزایش عمر و 
کیفیت سطحی 
فرزهای برش 
رینگ پیستون

مهندسی سطح سوین 
60نانوپوششزنجانتسهیالت بالعوضتحقیق و توسعهپالسما

54

افزایش کیفیت 
سطحی و مقاومت 

به خوردگی و 
سایش قالب های 
فلزی تولید اوپال

مهندسی سطح سوین 
پالسما

اثبات فناوری/ ارسال 
نمونه جهت تست 

عملکرد
خراسان تسهیالت بالعوض

40نانوپوششرضوی

55
افزایش و بهبود 

خواص آب گریزی 
کفش

20پالسماتهرانتسهیالت بالعوضتحقیق و توسعهبسا فن آوران نصیر

56

تولید محصوالت 
آرایشی مبتنی بر 
انکپسوله کردن 

مواد مؤثره آرایشی

نانوفن آوری دانش دوا 
2,500آرایشی بهداشتیتهرانوام با کارمزدتحقیق و توسعهگستر

57

تولید خمیردندان، 
دهان شویه، نخ 
دندان، وارنیش، 
کرم جوان سازی 
پوست با استفاده 

از نانوپودر 
هیدروکسی آپاتیت 

کربناته شده

پردیس پژوهش 
2,500آرایشی بهداشتییزدوام با کارمزدتحقیق و توسعهفناوران یزد

58
تولید 

 Peg نانوداروی
Asparginase

نانودارو پژوهان 
5,000داروتهرانوام با کارمزدتحقیق و توسعهپردیس

59

تشخیص آنی 
پزشکی مبتنی 

بر نانوحسگرهای 
زیستی

300داروتهرانتسهیالت بالعوضتحقیق و توسعهشزان

ادامه جدول 6- فهرست تسهیالت ستاد نانو به شرکت های فناور نانو برای انجام طرح های تحقیق و توسعه در سال 1397
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شرکت/�فناور�طرح/�محصولردیف
مدل�حمایت�نوع�حمایت�ستاد�نانواستفاده�کننده�از�تسهیالت

میزان�تسهیالت�حوزه�صنعتیاستانستاد�نانو
)میلیون�ریال(

60

تشخیص آنی 
پزشکی مبتنی 

بر نانوحسگرهای 
زیستی

اعتبار شبکه تحقیق و توسعهشزان
150داروتهرانآزمایشگاهی

61

تولید پودر نانویی 
زیرکونیای 

پایدارشده توسط 
(YSZ( ایتریا

545انرژی و نیروگاهیاصفهانوام بالعوضتحقیق و توسعهفناور حقیقی

آنتی باکتریال کردن 62
ABS 600لوازم خانگیتهرانتسهیالت بالعوض تحقیق و توسعهپارسا پلیمر شریفقطعات

63
تولید نانومستربچ 
آنتی باکتریال برای 

الیاف پلی استر
600نساجیتهرانتسهیالت بالعوض تحقیق و توسعهپارسا پلیمر شریف

64

افزایش مقاومت 
به ضربه برای 

ظروف 5 لیتری از 
جنس پلی اتیلن 

سنگین

اصفهانتسهیالت بالعوض تحقیق و توسعهآریا پلیمر پیشگام
بسته بندی، 
کشاورزی و 
صنایع غذایی

300

65
کاهش شرینکیج 
درب تزریقی از 

جنس پلی پروپیلن
500لوازم خانگیتهرانتسهیالت بالعوض تحقیق و توسعهورا پلیمر پیشرو

66
آنتی باکتریال کردن 
ظروف درب بسته 

فریزری
مشارکت در تأمین  تحقیق و توسعهآروین سپهر پارت

هزینه تست
خراسان 

50لوازم خانگیرضوی

نانورنگ های مقاوم 67
200رنگ و رزینگیالنتسهیالت بالعوض تحقیق و توسعهنانوآریسا پوششدر برابر اسید

68

ضدگردوغبار کردن 
بدنه کانکس 
با استفاده از 
نانورنگ های 
آنتی داست

200رنگ و رزینگیالنتسهیالت بالعوض تحقیق و توسعهنانو آریسا پوشش

69

تولید نانورنگ های 
سرامیکی با 

مقاومت حرارتی 
باالی 1000 درجه

200رنگ و رزینگیالنتسهیالت بالعوض تحقیق و توسعهنانو آریسا پوشش

70
ایجاد دانش فنی 

نانورنگ عایق 
حرارتی

200رنگ و رزینگیالنتسهیالت بالعوض تحقیق و توسعهنانو آریسا پوشش

71
ایجاد دانش فنی 

نانو رنگ های 
ترافیکی شب تاب

200رنگ و رزینگیالنتسهیالت بالعوض تحقیق و توسعهنانو آریسا پوشش

72

تولید رنگ 
پوشان ماهیچه 
ریخته گری به 

روش کلد باکس

600رنگ و رزینتهرانتسهیالت بالعوض تحقیق و توسعهاطلس پوشش محافظ

ادامه جدول 6- فهرست تسهیالت ستاد نانو به شرکت های فناور نانو برای انجام طرح های تحقیق و توسعه در سال 1397
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شرکت/�فناور�طرح/�محصولردیف
مدل�حمایت�نوع�حمایت�ستاد�نانواستفاده�کننده�از�تسهیالت

میزان�تسهیالت�حوزه�صنعتیاستانستاد�نانو
)میلیون�ریال(

73

ساخت رزین 
نانویی موردنیاز 
برای ساخت 

ماهیچه ماسه ای به 
روش ریخته گری 

کلد باکس

100رنگ و رزینتهرانتسهیالت بالعوض تحقیق و توسعهمان تکین بسپار

74
تولید نانورنگدانه 
آبی فتالوسیانین 

مس
نیلگون رنگدانه زنجان

اثبات فناوری/ ارسال 
نمونه جهت تست 

عملکرد
100رنگ و رزینزنجانتسهیالت بالعوض

75

تأخیر انداز شعله 
دیوارپوش های 
PVC خارج 

ساختمان

200ساختمانقزوینتسهیالت بالعوض تحقیق و توسعهپادنا پلیمر

ساخت گرانول 76
EPP1500کامپوزیت و پلیمرتهرانتسهیالت بالعوضتحقیق و توسعهزیست گستران شریف

77

تولید پوشش های 
شفاف پلیمری 

مقاوم به سایش 
برای کف پوش های 
پایه upvc و چوب 

پالست

ساخت نمونه بسپار سازان ایرانیان
آزمایشگاهی

تسهیالت 
400ساختمانتهرانقرض الحسنه

4,500ساختمانتهرانوام با کارمزد تحقیق و توسعهپروفیل درب و پنجرهشاهین سازه فجر78

پوشش های 79
ساخت نمونه فناور حقیقیآب گریز

آزمایشگاهی
اعتبار شبکه 

420ساختمانتهرانآزمایشگاهی، وام

مدل�حمایتنوع�حمایت�ستاد�نانومحصول�فناوری�نانوشرکتردیف
مبلغ�حمایتحوزه�صنعتیاستان�ستاد�نانو

)میلیون�ریال(

بسپار توسعه یاران1
نانوپلی ال جهت 

تولید فوم های سخت 
پلی اورتان

تهرانوام با کارمزدخرید تجهیزات
بسته بندی، 
کشاورزی و 
صنایع غذایی

2500

آب و تهرانوام با کارمزدسرمایه در گردشماسک تنفسینانوفناوران خاور2
2500محیط زیست

پیام آوران 3
آب و تهرانوام با کارمزدسرمایه در گردشالکترودیالیز معکوسنانوفناوری فردانگر

500محیط زیست

دانش پژوهان 4
آذربایجان وام با کارمزدخرید تجهیزاتغشای سرامیکیصنعت نانو

شرقی
آب و 

1000محیط زیست

اطلس سرام5
قطعات سرامیکی دمای 

باالی داخل محفظه 
احتراق

5000هوایی/دریاییتهرانوام با کارمزدخرید تجهیزات

آتیه پردازان ظهور 6
شریف

سیستم تصفیه آب 
5000هوایی/دریاییتهرانوام با کارمزدخرید تجهیزاتتوازن شناور

ادامه جدول 6- فهرست تسهیالت ستاد نانو به شرکت های فناور نانو برای انجام طرح های تحقیق و توسعه در سال 1397

جدول 7- فهرست حمایت های ستاد نانو برای توسعه خط تولید شرکت های فناوری نانو در سال 1397

همچنیــن در ســال 1397 بــرای توســعه خــط تولید شــرکت های فناور نانــو، مبلغ 138,42۰  میلیون ریال به عنوان تســهیات ارائه شــده اســت که 
فهرست آن در جدول 7 آمده است.
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مدل�حمایتنوع�حمایت�ستاد�نانومحصول�فناوری�نانوشرکتردیف
مبلغ�حمایتحوزه�صنعتیاستان�ستاد�نانو

)میلیون�ریال(

800هوایی/دریاییتهرانوام با کارمزدخرید تجهیزاتتولید اکسپندر باترینانوشیمی ایرانیان7

8
صنایع 

الکترواپتیک 
اصفهان

توسعه محصوالت 
10000هوایی/دریاییاصفهانوام با کارمزدخرید تجهیزاتنانویی اپتیکی

تجهیز صنعت 9
رهنما

توسعه فناوری و خط 
PEO 10000هوایی/دریاییاصفهانوام با کارمزدخرید تجهیزاتتولید

4000خودروفارسوام با کارمزدخرید تجهیزاتفیلتر نانویی خودرو فرانگار شرق10

5000خودروفارسوام با کارمزدخرید تجهیزاتفیلتر نانویی خودرو فرانگار شرق11

اختصاص فضای روغن موتور خودرو نانوروانکار ایرانیان12
3000خودروتهرانوام با کارمزدتولیدی

اختصاص فضای روغن موتور خودرو نانوروانکار ایرانیان13
3000خودروتهرانوام با کارمزدتولیدی

موسسه عفاف و 14
اختصاص فضای چادر آنتی باکتریالحجاب

2000نساجیتهرانخرید دینتولیدی

2500نساجیتهرانوام با کارمزدتوسعه خط تولیدنانوالیاففناوران نانومقیاس15

بهبود صنعت مهان16
نانوپوشش های پاششی 

مقاوم به سایش و 
خوردگی

2500نانوپوششاصفهانوام با کارمزدخرید تجهیزات

کیمیای سعادت17
نانوپوشش های دکوراتیو 

مقاوم به خراش و 
خوردگی

خراسان وام با کارمزدخرید تجهیزات
2500نانوپوششرضوی

گروه صنعتی 18
محرم

نانوپوشش های دکوراتیو 
مقاوم به خراش و 

خوردگی
4000نانوپوششتهرانوام با کارمزدخرید تجهیزات

نانوبیوساید نانوپوشش فلز19
3000آرایشی بهداشتیتهرانوام با کارمزدتأمین نانوموادضدعفونی کننده

5000داروتهرانوام با کارمزدتأمین نانوموادداروی ضدسرطاناکسیر نانوسینا20

4000آرایشی بهداشتیتهرانوام با کارمزدخرید تجهیزاتکیت تشخیص سریعزیست ابزار پژوهان21

اورنگ صنعت 22
سپاهان

دستگاه نانوپوشش های 
PVD1000هوایی/دریاییاصفهانوام با کارمزدخرید تجهیزات

شمیم پلیمر23

آمیزه نانویی مقاوم 
به ضربه بر پایه 

پلی پروپیلن برای سپر 
خودرو

5000کامپوزیت و پلیمرتهرانوام با کارمزدسرمایه در گردش

شمیم پلیمر24

آمیزه نانویی مقاوم 
به ضربه بر پایه 

پلی پروپیلن برای سپر 
خودرو

4000کامپوزیت و پلیمرتهرانخرید دینسرمایه در گردش

دستگاه نانو نیک روی پوشش25
PVD 12600نانوپوشش هاتهرانلیزینگسرمایه در گردشپوشش های

ادامه جدول 7- فهرست حمایت های ستاد نانو برای توسعه خط تولید شرکت های فناوری نانو در سال 1397
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مدل�حمایتنوع�حمایت�ستاد�نانومحصول�فناوری�نانوشرکتردیف
مبلغ�حمایتحوزه�صنعتیاستان�ستاد�نانو

)میلیون�ریال(

به فرآوران نوین 26
500نیروگاهیتهرانوام با کارمزدسرمایه در گردشهیتر تشعشعیآریا سرمد

پوشش چربی گریزنانوپاد شریف27
اثبات فناوری، ارسال 
نمونه جهت تست 

عملکرد

تسهیالت 
300لوازم خانگیتهرانقرض الحسنه

تسهیالت سرمایه در گردشپوشش سخت و مقاومفناوران سخت آرا28
350نانوپوشش هاتهرانقرض الحسنه

تسهیالت سرمایه در گردشنانوپوشش های تبدیلیشیلر فرآیند پارس29
2500نانوپوشش هاتهرانقرض الحسنه

کیمیای صنعت 30
مدرن

پوشش های تزئینی 
مقاوم به سایش و 

خراش
تسهیالت سرمایه در گردش

2000نانوپوشش هاتهرانقرض الحسنه

یارنیکان صالح31
پوشش های تزئینی 
مقاوم به سایش و 

خراش
تسهیالت سرمایه در گردش

2000نانوپوشش هاتهرانقرض الحسنه

پردیس شیمی 32
تسهیالت سرمایه در گردشروغن موتورهای نانوییباختر

1000خودروتهرانقرض الحسنه

تسهیالت سرمایه در گردشروغن موتورهای نانویینانوروانکار ایرانیان33
3000خودروتهرانقرض الحسنه

تسهیالت سرمایه در گردشروغن موتورهای نانویینانوروانکار ایرانیان34
3000خودروتهرانقرض الحسنه

2000پزشکیتهرانوام با کارمزدوام با کارمزدماسک تنفسینانوتار پاک35

نانوامولسیون های کیمیا شیمی سهند36
2000پزشکیتهرانوام با کارمزدسرمایه در گردششوینده

شرکت پدیده 37
1536نانوموادتهرانخرید دینسرمایه در گردشسیلیس کلوئیدیشمس ایرانیان

دانش پژوهان 38
آذربایجان وام با کارمزدسرمایه در گردشتصفیه پسابصنعت نانو

شرقی
آب و 

1000محیط زیست

3000کامپوزیت و پلیمرتهرانوام با کارمزدسرمایه در گردشدستگاه اکسترودلورا پلیمر پیشرو39

کامپاندهای نانویی ورا پلیمر پیشرو40
3904کامپوزیت و پلیمرتهرانخرید دینسرمایه در گردشکاهنده اعوجاج

1000کامپوزیت و پلیمرشیرازوام با کارمزدسرمایه در گردشکارگزاری تبادل فناورینانوفناوران فاران41

شبکه تبادل تهرانوام با کارمزدسرمایه در گردشکارگزاری تبادل فناوریرایا صدر آتی42
3500فناوری

نوآوران ژرفانگر 43
2100کامپوزیت و پلیمرتهرانوام با کارمزدسرمایه در گردشکارگزاری تبادل فناوریایرانیان

830ساختمانتهرانوام با کارمزدسرمایه در گردشرنگ ساختمانی نانویینیلی فام ری44

دستگاه تولید انبوه نانو اطلس سازه آریا45
1000رنگ و رزینزنجانوام با کارمزدسرمایه در گردشفیبر

1500رنگ و رزینگیالنوام با کارمزدسرمایه در گردشتولید رنگ ضدخوردگینانوآریسا پوشش46

ادامه جدول 7- فهرست حمایت های ستاد نانو برای توسعه خط تولید شرکت های فناوری نانو در سال 1397
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5-2- شناسایی و حمایت از تولید نانومواد دارای بازار
که  ســتاد نانو در ســال 1397، شناســایی و حمایت از تولید نانومواد پرکاربرد و توسعه نانومواد مورداستفاده در صنایع را در دستورکار قرار داده است 

گرفته، بیان می شود. در ادامه، اقدامات صورت 

شناسایی و رصد نانومواد پرکاربرد در صنایع داخلی و خارجی 1-2-5
از جمله مهم ترین راه های مؤثر جهت شناسایی کاربرد نانومواد؛ رصد فناوری، تحلیل پتنت، مطالعات فرصت و تحلیل بازار در حوزه های مختلف 
 )BCC Research و Research & Market گزارش های خریداری شــده از منابع معتبر بین المللی )مانند صنعتی داخلی و خارجی اســت. با توجه به 
گزارش های رصد نانومواد از نمایشــگاه های بین المللی فناوری در ســال 1397؛ ســتاد نانو مطالعات رصد فناوری، تحلیل پتنت، مطالعه  و دریافت 
گرفته در این بخش را نشــان  کار خود قرار داده اســت. جدول 8 مطالعات صورت  کشــور را در دســتور  فرصت و تحلیل بازار متناســب با نیاز صنایع 

می دهد.

حمایت از تولید نانومواد پرکاربرد در صنایع 2-2-5
در ســال 1397 پــس از انجــام مطالعــات فرصت و تقاضاهای موجود بــرای نانومواد پرکاربرد در صنایع مختلف، تعــداد 6 نانوماده به منظور تولید و 

ع حمایت ستاد نانو را نشان می دهد. ح های تجاری سازی نانومواد منتخب و نو گرفتند. جدول 9، طر تجاری سازی مورد حمایت قرار 

جدول 8- گزارش های رصد فناوری، تحلیل پتنت، مطالعات فرصت و تحلیل بازار در حوزه نانومواد در سال 1397

عنوان�گزارشردیف

رصد فناوری و مطالعه فرصت استفاده از نانومواد در صنعت شوینده ها1

رصد فناوری و مطالعه روش های تولید فیوم سیلیکا در مقیاس صنعتی2

رصد فناوری پوشش های سرامیکی نچسب مورداستفاده در ظروف آشپزخانه3

رصد فناوری و بررسی پتانسیل استفاده از فناوری نانو در صنایع دستی سفالی و سرامیکی4
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جدول 9- وضعیت طرح های تجاری سازی فناوری در حوزه نانومواد در سال 1397

ظرفیت�تولید�در�وضعیتفناورحوزه�صنعتیمحصولردیف
نوع�حمایت�ستاد�نانوپایان�سال�97

اکسید گرافن1
)پودر و کلوئید(

ساختمان، 
رنگ، کامپوزیت 

و پلیمر، 
الکترونیک

نانو آلتین کربن
نانو مواد گستران 

پارس

تولید 
تخصیص گرنت آزمایشگاهی، 100 کیلو در سالآزمایشگاهی

حمایت از تست های عملکردی

پودر نانوذرات اکسید روی2
آرایشی 
بهداشتی

کامپوزیت پلیمر

نانو مواد گستران 
پارس

تولید 
مطالعه فرصت بازار و معرفی 1 تن در ماهنیمه صنعتی

متقاضیان صنعتی

3

محلول ایجادکننده 
خاصیت چربی  گریزی و 

آسان تمیز شوندگی بر روی 
سطوح لعابی و شیشه ای

متناسب با تقاضا تا تولید صنعتینانوپاد شریفلوازم خانگی
10 تن در ماه

حمایت مالی برای تأمین مواد 
اولیه، حمایت از تست های 

عملکردی، عقد قرارداد حقوقی

4
محلول ایجاد خاصیت فوق 
آب گریزی بر روی سطوح 

جذبی و چوب
متناسب با تقاضا تا تولید صنعتینانوفراز سپاهانساختمان

1 تن در ماه

حمایت از اشتغال، معرفی 
فرصت های بازار، حمایت از 

تست های عملکردی

نانوذرات سیلیس پودری5
ساختمان، رنگ، 

کامپوزیت و 
پلیمر

مجتمع نوین فدک 
15 تن در ماهتولید صنعتیسپاهان

حمایت مالی به منظور توسعه 
خط تولید و معرفی فرصت های 

بازار

پودر نانوساختار نقره6
رنگ، کامپوزیت 

پلیمر، 
الکترونیک

یاسین شیمی 
معرفی فرصت های بازاربه صورت سفارشیتولید صنعتیققنوس

توسعه کاربرد نانومواد در حوزه های صنعتی 3-2-5
که واحد تحقیق و توسعه دارند، توصیه  در جهت شناسایی حوزه های جذاب پس از انجام مطالعات فرصت، به شرکت های تولیدکننده نانومواد 
که براســاس نتایج مطالعه فرصت و بازار نســبت به افزایش قابلیت شــرکت فناوری نانو از تولید نانوماده به توســعه دانش فنی محصولی  می شــود 
کاربــرد در ســایر حوزه های صنعتــی اقدام کننــد. جدول 1۰، محصوالت در حال توســعه توســط  میانــی یــا نهایــی و افزایــش ســبد محصــوالت جهت 

گرفته اند را نشان می دهد. که در سال 1397 مورد حمایت ستاد نانو قرار  شرکت های فعال فناوری نانو 

جدول 10- محصوالت درحال توسعه توسط شرکت های فعال مورد حمایت ستاد نانو در سال 1397

عنوان�توسعه�محصولشرکتردیف

محلول چربی گریز و آسان تمیز شونده بر روی سطوح لعابی و شیشه ای اجاق گازهای خانگینانوپاد شریف1

محلول با خاصیت فوق آب گریزی بر روی سطوح جذبی و چوبنانوفراز سپاهان2

بتن استحکام با استفاده از اکسید گرافننانوآلتین کربن3

رنگ ضدخوردگی با استفاده از اکسید گرافننانوآلتین کربن4

افزودنی سرامیکی مقاوم به حرارت جهت افزایش عمر راهگاه نسوز در ریخته گریرایکا صنعت افرند5

خمیر رسانای قابل استفاده در صنایع الکترونیک چاپییاسین شیمی ققنوس6

شریف نانوپارس7
رنگ پلی یورتان آب گریز حاوی نانوذرات سیلیس

مالت پایه سیمانی فوق آب گریز با استفاده از نانوذرات سیلیس
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5-3- حمایت از توسعه و تولید تجهیزات و ماشین آالت صنعتی فناوری نانو

خ موفقیت  کاربرد فناوری نانو مبنی بر حمایت از تجهیزات صنعتی و افزایش نر گســترش   در ســال های اخیر با توجه به رویکرد ســتاد نانو در ســند 
در راه انــدازی کســب وکار، حمایــت از ســاخت تجهیزات فناوری نانــو از »مدل پیش خرید« به ســمت حمایت هایی در قالب »تســهیات کم بهره و با 
که موفق به اخذ  کرده است. عاوه بر حمایت های ذکرشده، به شرکت هایی  کاهش ریسک سرمایه گذاری« تغییر  سازوکارهای مالی مناسب جهت 
گواهی ارتباط با نانو شــده و در فهرســت مورد تأیید ســتاد نانو قرار می گیرند، خدماتی با هدف کمک به تکمیل روند تجاری ســازی از قبیل »طراحی 
کیفیت ISO9001، اخذ نشان CE، حمایت از ثبت پتنت بین المللی، برندسازی و صنعتی سازی از طریق معرفی  گواهینامه مدیریت  صنعتی، ارائه 

کریدور تجاری سازی موسسه خدمات فناوری تا بازار« ارائه می شود. به 

گرفته در این راستا در سال 1397 بیان می شود. در ادامه، اقدامات صورت 

حمایت از ساخت و توسعه کاربرد تجهیزات آزمایشگاهی فناوری نانو 1-3-5
ح ارســالی و درخواســت قرارگیری در فهرســت تجهیزات مورد حمایت ســتاد نانو، بررسی و ارزیابی شد. از این میان،  در ســال 1397، بیش از 15 طر
گرفتند. جدول 12 حمایت های انجام شــده در حوزه تجهیزات  ح و درخواســت، تأیید شــده و 6 تجهیز آزمایشــگاهی جدید مورد حمایت قرار  3 طر

آزمایشگاهی فناوری نانو در سال 1397 را نشان می دهد.

آمار مربوط به تعداد شرکت ها و تجهیزات فناوری نانو داخلی تا انتهای سال 1397 در جدول زیر آمده است.

شرکت�های�سازنده�تجهیزات:�۴8تجهیزات�:�19۴

شرکت های سازنده تجهیزات آنالیزشرکت های سازنده تجهیزات تولیدتجهیزات آنالیزتجهیزات تولید

151433513

جدول 11-  تعداد تجهیزات و شرکت های تجهیزاتی حوزه فناوری نانو تا انتهای سال 1397
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جدول 12- حمایت از ساخت و توسعه کاربرد تجهیزات آزمایشگاهی فناوری نانو )1397(

حمایت از ساخت و توسعه کاربرد تجهیزات و ماشین آالت صنعتی فناوری نانو 2-3-5
که از این  ح مرتبط با ســاخت و یا ارتقاء در حوزه تجهیزات و ماشــین آالت صنعتی فناوری نانو مورد بررســی قرار گرفت  در ســال 1397، تعداد 1۰ طر
گرفتند. الزم به ذکر اســت در این ســال،  ع به ارزش 11,1۰۰ میلیون ریال مورد حمایت قرار  ح جدول 13( و در مجمو ح ها )به شــر میان تعدادی از طر

5 مدل دستگاه صنعتی و 2 شرکت جدید به فهرست حمایتی تجهیزات و ماشین آالت ستاد نانو افزوده شد.

ارائه خدمات تجاری سازی به شرکت های تجهیزات ساز حوزه فناوری نانو 3-3-5
گواهــی ارتبــاط بــا نانــو، 83 خدمــت مرتبــط بــا   در ســال 1397 و در راســتای رشــد و توســعه شــرکت های ســازنده تجهیــزات و ماشــین آالت دارای 

که اطاعات آن در جدول 14 آمده است. تجاری سازی به 29 شرکت تجهیزات ساز فناوری نانو ارائه شده است 

مبلغ�حمایت�نوع�حمایتدستگاه/�طرحشرکتردیف
)میلیون�ریال(

احداث مرکز الکترونیک چاپیرویال توسعه پایدار1
5,000تسهیالت باقابلیت بخشودگی بخشی از تعهدات)ساخت دستگاه نیمه صنعتی(

بهبود خط تولید نانو سیلیکا با استفاده از فناوری های نوین فدک2
2,800تسهیالت باقابلیت بخشودگی بخشی از تعهداتتجهیزات خردایش

تجهیزات پیشرفته آدنا 3
1,300تسهیالت کم بهرهتوسعه دستگاه پالسما نساجیدیاکو فناور

2,000تسهیالت کم بهرهتوسعه کاربرد در حوزه پوشش دهیخألپوشان فلز4

جدول 13- حمایت از ساخت و توسعه کاربرد تجهیزات و ماشین آالت صنعتی فناوری نانو )1397(

مبلغ�حمایت�نوع�حمایتدستگاه/�طرحشرکت/فناورردیف
)میلیون�ریال(

1
ریزمقیاس آژینه

دستگاه لیتوگرافی
-اعطای گواهی ارتباط با نانو)تطبیق ماسک یک طرفه و دوطرفه(

-اعطای گواهی ارتباط با نانودستگاه پوشش دهی و پخت از فاز مایع2

-اعطای گواهی ارتباط با نانوهمگن کننده مافوق صوت آزمایشگاهیبهین تأمین اهورا3

3,000تسهیالت باقابلیت بخشودگی بخشی از تعهداتپرینتر اینکجت برای حوزه الکترونیک چاپیرویال توسعه پایدار4

2,000تسهیالت کم بهرهتوسعه کاربرد در حوزه خردایشامین آسیا فناور پارس5

2,500تسهیالت کم بهرهتوسعه کاربرد در حوزه خردایشنانوسیستم پارس6

2,000تسهیالت کم بهرهتوسعه کاربرد در حوزه خشک کن سرمایشیتجهیزات سازان پیشتاز7

100بالعوضتوسعه کاربرد حوزه اسپاترینگپوشش های نانوساختار8

1,500تسهیالت کم بهرهتوسعه کاربرد دستگاه طیف سنج تحرک یونیطیف آزمون اسپادانا9
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جدول 14- خدمات تجاری سازی ستاد نانو به شرکت های تجهیزات ساز فناوری نانو )1397(

تعداد�خدمت�شرکتردیف
استانارائه�شده

تهران1پویش تدبیر کرانه1

تهران1توسعه فناوری ریزمقیاس آژینه2

تهران7تک فام سازان طیف نور3

تهران1فناوران سخت آرا4

تهران4توسعه فناوری مافوق  صوت5

تهران4پیام آوران نانوفناوری فردانگر6

تهران2توسعه راهکارهای فنی دانا ترفند7

تهران7کاوش یاران فن پویا8

البرز5پالسما فناور امین9

تهران1رویال توسعه پایدار10

تهران1تجهیز آفرینان نوری پارسه11

تهران7فناوری خأل کهربا12

تهران1فناوری نانوساختار آسیا13

تهران2پوشش های نانوساختار14

تهران4نانوسیستم پارس15

تهران4فناوران نانومقیاس16

تهران3بسا فن آوران نصیر17

سمنان2نانو شرق ابزار توس18

تهران3امین آسیا فناور پارس19

اصفهان1بهین تأمین اهورا20

تهران5سامانه تجهیز دانش21

تهران3مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو22

توسعه فناوری های پیشرفته مواد نانوساختار 23
تهران1نماد
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حمایت از تجاری سازی تجهیزات و ماشین آالت صنعتی فناوری نانو 4-3-5
ایــن برنامــه به صــورت گســترده تر در قالب برنامه تجهیزات و ماشــین آالت صنعتی معاونــت علمی و فناوری در حال اجرا اســت. مدل حمایتی این 
ح و تأییــد نهایی از طریق  بخــش بدیــن شــکل اســت که معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری پس از بررســی جنبه های فنــی و اقتصادی طر
کارگزار خود تا ســقف 7۰% مبلغ خرید دســتگاه را به صورت وام قرض الحســنه و یا لیزینگ از طریق صندوق های مورد تأیید معاونت علمی و فناوری 

در اختیار صنایع قرار می دهد.
ع مبلغ 11۰6۰  ح مرتبط با فناوری نانو به مرحله حمایت رسید و در مجمو ع 9 درخواست صنعتی بررسی شده، تعداد 3 طر در سال 1397 از مجمو

کم بهره مطابق جدول 15 به متقاضیان صنعتی این تجهیزات در حوزه فناوری نانو ارائه شد. میلیون ریال تسهیات 

مبلغ�تسهیالت�)میلیون�ریال(دستگاهشرکت�سازندهمتقاضی�)خریدار(ردیف

3,840دستگاه الیه نشانی صنعتی به روش قوس کاتدییارنیکان صالحنگار گستر جاوید1

3,920دستگاه الیه نشانی صنعتی به روش قوس کاتدییارنیکان صالححقیقی2

3,300دستگاه الکتروریسی صنعتیفناوران نانومقیاسصبا گستر سابین3

جدول 15- حمایت از تجاری سازی تجهیزات و ماشین آالت صنعتی فناوری نانو )1397(

تعداد�خدمت�شرکتردیف
استانارائه�شده

تهران1طیف سنج تجهیز پیشرفته24

تهران3توسعه حسگرسازان آسیا25

تهران1نانومبنا ایرانیان26

اصفهان1تاف فناور پارس27

تهران1فناوران تجهیزات نانوآزما28

تهران6توسعه صنایع تصویربرداری پرتونگار پرشیا29

ادامه جدول 14- خدمات تجاری سازی ستاد نانو به شرکت های تجهیزات ساز فناوری نانو )1397(
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5-4- حمایت از توسعه شبکه های نوآوری و مراکز شتاب دهنده فناوری نانو

توسعه شبکه باتری نانو ایران 1-4-5
مأموریت اصلی شــبکه باتری نانو ایران )شــبنا(؛ ارتقای نیروی انســانی متخصص، توسعه دانش و فناوری و ارتقای صنعت نانوباتری ها در ایران 

که در ادامه ذکر می شود: گرفته است  است. در سال 1397، اقدامات مختلفی در این راستا صورت 

 توسعه تحقیقات مرتبط با باتری های پیشرفته فناوری نانو
در ســال 1397 به منظور توســعه محصوالت نانویی دانش بنیان برای نسل های بعدی مواد به کار رفته در باتری های پیشرفته و همچنین توسعه 
که در ادامه ذکر  نیروی انســانی در این زمینه، همکاری با اســاتید شــاخص حوزه باتری های پیشــرفته در قالب پروژه های مأموریت گرا انجام شــد 

می شود:

ح جدول 16 است: گرفته در این حوزه به شر همچنین وضعیت رصد تحقیقات صورت 

جدول 16- حمایت های ستاد نانو از توسعه تحقیقات باتری های پیشرفته حوزه فناوری نانو در سال 1397

وضعیت مجری عنوان ردیف

عقد قرارداد فناور حقیقی تولید آند باتری لیتیومی با استفاده از سیلیکون 1

عقد قرارداد فناور حقیقی تولید مواد کاتدی غنی از نیکل 2

در حال مذاکره فناور حقیقی به کارگیری گرافن در باتری های لیتیومی با سرعت شارژ باال 3

در حال مذاکره فناور حقیقی ارتقای عملکرد باتری لیتیوم-یون با استفاده از افزودنی های الکترولیت 4
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 توسعه زیرساخت باتری های پیشرفته فناوری نانو
ح جدول 17(  در سال 1397، با توجه به کمبود امکانات و زیرساخت های تحقیق و توسعه باتری های پیشرفته در کشور، تأمین این تجهیزات )به شر

کار ستاد نانو قرار گرفت. در دستور 

 توسعه محصوالت مرتبط با باتری های پیشرفته فناوری نانو
ح جدول 18 انجام شده است: در سال 1397 در راستای توسعه محصوالت حوزه باتری های پیشرفته اقدامات مختلفی به شر

ج آن ها در سایت شبنا1 انجام شده است. گزارش، خبر و مصاحبه و در عاوه بر موارد فوق، برنامه های ترویجی نظیر رصد فناوری، تهیه 

توسعه شبکه انرژی خورشیدی نانو 2-4-5
ع انرژی های تجدیدپذیر و ســلول های خورشــیدی نانوســاختار، در ســال 1397 »شــبکه انرژی خورشــیدی نانو« در ستاد  با توجه به اهمیت موضو
گردوغبار در پانل های خورشیدی موجود، توسعه  نانو تشــکیل شــد. از جمله اولویت های این شــبکه، استفاده از فناوری نانو برای مقابله با مشکل 
محصول در حوزه های ســلول های خورشــیدی الیه نازک و شبکه ســازی به منظور توســعه فناوری ســلول های خورشــیدی نوظهور اســت. در ادامه 

گرفته در این راستا در سال 1397 بیان می شود. اقدامات صورت 

1. battery.nanoindustry.ir

جدول 17- رصدهای انجام شده مرتبط با باتری های پیشرفته فناوری نانو در سال 1397

هزینه�)میلیون�ریال(عنوانموضوعردیف

10بررسی رصد فناوری مواد کاتدی LNO ،NMC و LCOرصد فناوری1

10تهیه درخت فناوری ذخیره سازی انرژیرصد فناوری2

نوع�حمایت�مجریعنوانردیف
ستاد�نانو

مبلغ�تسهیالت�
وضعیت)میلیون�ریال(

مشارکت در راه اندازی مرکز آزمایشگاهی باتری 1
عقد قرارداد7,000وام با کارمزدپیشران الکتریک شریفلیتیوم-یون

عقد قرارداد1,000بالعوضآزمایشگاه ادوات انرژی نانوساختارخرید دستگاه گالوباکس با دقت باال2

ساخت و فروش تجهیزات تولید پایلوت باتری های 3
عقد قرارداد1,000وام با کارمزدهمگر توسلیتیوم-یون استوانه ای

خرید چهار دستگاه موردنیاز برای تولید پایلوت سلول 4
عقد قرارداد2316/87وام با کارمزدپیشران الکتریک شریفاستوانه ای باتری لیتیوم- یون

وضعیتنوع�حمایت�ستاد�نانومجریعنوانردیف

تولید جداکننده باتری با استفاده از 1
حمایت از تأمین نیروی انسانی فناوران نانومقیاسروش الکتروریسی

توسعه فناوریمتخصص، استقرار در آیکن

2NCM مشاوره نیروی انسانی، کمک به تهیه پژوهشگاه مواد و انرژیتولید ماده کاتدی
توسعه محصولطرح توجیهی اقتصادی

تولید دانش فنی جهت ارتقای 3
در حال مذاکرهبرگزاری چالش نوآوریتوانظرفیت باتری های لیتیوم - یون

در حال مذاکرهمعرفی به سرمایه گذاربهینه سازان فرآوری موادتولید مواد اولیه برای کاتد باتری4

جدول 18- حمایت های ستاد نانو از توسعه زیرساخت باتری های پیشرفته فناوری نانو در سال 1397

جدول 19- حمایت های ستاد نانو از توسعه محصوالت مرتبط با باتری های پیشرفته فناوری نانو در سال 1397

152

گزارش�عملکرد�سند�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1397



 توسعه تحقیقات مرتبط با سلول های خورشیدی نانو
ح جدول 19 با توجه به رصدهای صورت گرفته در حوزه سلول های خورشیدی نانو تدوین شده است. در سال 1397، گزارش های مختلفی به شر

همچنین همکاری با پژوهشگران حوزه سلول های خورشیدی نانو در قالب پروژه های مأموریت گرای زیر در حال انجام است:

 توسعه زیرساخت سلول های خورشیدی نانو
گرفت. کار ستاد نانو قرار  ح جدول 21 در دستور  در سال 1397، حمایت از تأمین تجهیزات مرتبط با سلول های خورشیدی نانو به شر

 توسعه محصوالت مرتبط با سلول های خورشیدی نانو
ح جدول 22 انجام شده است: در سال 1397 در راستای توسعه محصوالت حوزه سلول های خورشیدی نانو اقدامات مختلفی به شر

جدول 20- رصدهای انجام شده مرتبط با سلول های خورشیدی نانو در سال 1397

جدول 21- حمایت های ستاد نانو از توسعه تحقیقات سلول های خورشیدی نانو در سال 1397

جدول 22- حمایت های ستاد نانو از توسعه زیرساخت سلول های خورشیدی نانو در سال 1397

جدول 23- حمایت های ستاد نانو از توسعه محصوالت مرتبط با سلول های خورشیدی نانو در سال 1397

هزینه�)میلیون�ریال(عنوانموضوعردیف

30سلول های خورشیدی بر پایه CIGSتحلیل پتنت مروری1

50بررسی پتنت های حوزه سلول های خورشیدی پروسکایتیبررسی پتنت2

وضعیتمجریعنوانردیف

در حال مذاکرهفناور حقیقیساخت ماژول پروسکایت با پایداری باال و الکترود کربنی1

عقد قراردادفناور حقیقیساخت سلول خورشیدی با جاذب پروسکایت منعطف2

3CZTS و CIGS عقد قراردادفناور حقیقیساخت مینی ماژول

مبلغ�)میلیون�ریال(مدل�حمایت�ستاد�نانودستگاهشرکتردیف

4000وامپنل تسترشریف سوالر1

نوع�حمایت�ستاد�نانومحصولشرکتردیف

شناسایی و ارزیابی فنیپانل خورشیدی پروسکایتیکیمیاسوالر اسپادانا1

حمایت از تحقیق و توسعهساخت ماژول CIGSشریف سوالر2

پوشش نانویی با خواص آنتی استاتیک و نوین تیسفون3
برگزاری چالش نوآوریخودتمیزشونده برای پنل های خورشیدی

153

انو
ت ن

صنع
عه 

وس
ت

انو
ی ن

اور
 فن

یی
جرا

ت ا
اما

قد
 و ا

تی
لیا

عم
ن، 

کال
ی 

ه ها
رنام

رد ب
ملک

ش ع
زار

گ



توسعه شبکه نانوسلولز 3-4-5
شــبکه نانوســلولز در ســال 1397 با حمایت ســتاد توسعه فناوری نانو راه اندازی شــده و دارای 5 عضو حقوقی شامل: »شرکت های نانو نوین پلیمر، 
کنون حمایتی به مبلغ 9۰۰۰  بســپار توســعه یاران، بهداشــت محیط اندیش، بهین پاالیه شریف و زیست یار مهراندیش« و سه فناور حقیقی است. تا

گرفته است. میلیون ریال از این شبکه در راستای پروژه های تولید انواع نانوسلولز، فوم های سخت پلی اورتان و فیلتر تصفیه هوا صورت 

ارتقاء مرکز توسعه الکترونیک چاپی 4-4-5
ح اولیه ایجاد زیرساختی برای توسعه محصوالت الکترونیک چاپی با  در نیمه دوم سال 1397 و با هدف توسعه توانمندی داخلی؛ ستاد نانو، طر
کنون مراحل عملیاتی آن با زیربنای 2۰۰ مترمربع  عنوان »مرکز توسعه الکترونیک چاپی ایران« با همکاری بخش خصوصی را تدوین نمود که هم ا
در محل ســازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، توســط شــرکت رویال توســعه پایدار و با حمایت ســتاد نانو در حال انجام اســت. زیرســاخت 
ایجاد شــده و تجهیزات موجود براســاس دو بخش اصلی از نیازهای صنعتی، طراحی و ســاخته می شود. بخش اول، شامل ارائه خدمات تحقیق و 
کاربرد صنعتی خواهد بود و در بخش دوم خدمات تجاری ســازی در قالب طراحی فرآیند و تولید انبوه نمونه های  توســعه ای و نیز کمک به توســعه 
اثبــات شــده، ارائــه خواهــد شــد. در مقیاس تولید، در گام نخســت با اســتفاده از تجهیــزات تولید نیمه صنعتــی و صنعتــی Roll to Roll، چند نمونه 
محصــول اثبــات شــده )گرمکن هــای انعطاف پذیر، سنســورهای انعطاف پذیر و انواع شــیلدینگ ها( تولید و جهت اســتفاده در صنایــع مربوطه ارائه 

کار قرار دارد. گام های بعدی و با استفاده از سازوکارهای مالی و حقوقی مشخص، حمایت از فناوران این حوزه، در دستور  خواهد شد. در 

توسعه شتاب دهنده نانوکامپوزیت و پلیمر 5-4-5
کامپوزیت و پلیمر اقدام به راه اندازی شــرکت شــتاب دهنده با همکاری مرکز رشــد پلیمر و پتروشــیمی در محل  ســتاد نانو در ســال 1397، در حوزه 
کســیر رویان طبیعت کرد. متراژ این شــتاب دهنده 5۰۰ متر بوده که 1۰۰ متر آن به فضای آزمایشــگاهی و  پژوهشــگاه پلیمر و پتروشــیمی ایران با نام ا
ح معرفی شــده که در حال پیگیری فرآیند شــتاب دهی هســتند. برخی از  کنون چند طر اداری اختصاص پیدا کرده اســت. در این شــتاب دهنده هم ا

ح ها عبارت اند از: این طر
LDH ح راه اندازی پایلوت نانوافزودنی مقاوم به خوردگی بر پایه • طر

کردن نانوکبالت 6۰ کاربردی  ح حمایت از  • طر

توسعه شتاب دهنده نانوفناوری پزشکی 6-4-5
در ســال 1397 مقدمات ایجاد شــتاب دهنده نانوفناوری پزشــکی با هدف حمایت از تیم های مســتعد و توانمند فعال در حوزه نانوفناوری پزشکی 
با مشــارکت بخش خصوصی و حمایت ســتاد نانو و معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری انجام شــده است. فضای فیزیکی این شتاب دهنده 
گرفته و تا  کارخانه با حمایت معاونت علمی و فناوری صورت  کارخانه نوآوری است. ترمیم و بازسازی فضای این  2 هزار مترمربع بوده و مستقر در 
نیمه ســال 1398 تکمیل و آماده پذیرش تیم های فناور خواهد بود. شــش تیم در زمینه های مختلف فناوری نانو پزشــکی مانند داروهای تزریقی، 
نانوداروهای پوستی و نانوداروهای چشمی در این شتاب دهنده مورد حمایت قرار می گیرند. سرمایه اولیه این شتاب دهنده 6۰ میلیارد ریال بوده 
که توسط بخش خصوصی تأمین شده و همچنین مبلغ 15 میلیارد ریال به صورت قرض الحسنه توسط ستاد نانو و مبلغ 3۰ میلیارد ریال تسهیات 

قرض الحسنه توسط معاونت علمی ریاست جمهوری اختصاص یافته است.
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5-5- کمک به کاهش ریسک سرمایه گذاران در صنعت نانو
تهیه بسته های سرمایه گذاری فناوری نانو 1-5-5

برای ترغیب ســرمایه گذاران جهت ورود به حوزه فناوری نانو نیاز به ارائه مســتنداتی در مورد حجم بازار داخلی و خارجی، شــرکت های رقیب و به 
طور کلی، مطالعات و تحلیل بازار محصول مدنظر وجود دارد. به همین منظور در سال 1397، 5 مطالعه امکان سنجی و ارزیابی مالی به درخواست 

گرفت. جدول 23 تسهیات ارائه شده در این بخش را نشان می دهد. کارگزاران موسسه خدمات فناوری تا بازار انجام  ستاد نانو و با همکاری 

نهادسازی و به کارگیری مؤسسه های سرمایه گذاری خطرپذیر و شرکت های مشاوره در حوزه فناوری نانو 2-5-5
 سامان سرمایه نانو

ح هــای چنــد شــرکت نانویی، حمایت هایــی را در قالب تســهیات وام از مؤسســه ســرمایه گذاری  ســتاد نانــو به منظــور ســرمایه گذاری در توســعه طر
که در جدول 24 آمده است: فناوری های نوین سامان سرمایه نانو در طول سال 1397 انجام داده 

جدول 24- تسهیالت ارائه شده به مطالعات پیش امکان سنجی و امکان سنجی فناوری نانو )1397(

تسهیالت�)میلیون�ریال(عنوانردیف

64امکان سنجی واحد تولید نیمه صنعتی نانولیپوزوم1

120امکان سنجی طرح تولید مواد و داربست های سنتزی کلسیم فسفاتی جایگزین استخوان2

30امکان سنجی طرح تولید پماد درمان سوختگی حاوی نانوکورکومین3

28ارزیابی مالی طرح تولید غشاهای سرامیکی اولترافیلتراسیون4

35ارزیابی مالی طرح تولید سیستم تصفیه آب خاکستری5
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تهیه گزارش های رصد فناوری و بازار 3-5-5
کاهش ریسک پروژه های فناوری نانو در سال  که در جهت  گزارش های صنعتی  گزارش های رصد فناوری، رصد بازار، مطالعات فرصت و  فهرست 

ح جدول زیر است: 1397 تهیه شده اند به شر

جدول 25- حمایت های ستاد نانو از سرمایه گذاری مؤسسه سامان سرمایه نانو در سال 1397

جدول 26- حمایت از سرمایه گذاری شرکت شزان در طرح های فناوری های نانو در سال 1397

جدول 27- گزارش های صنعتی، رصد فناوری و رصد بازار فناوری نانو تدوین شده در سال 1397

مبلغ�)میلیون�ریال(طرحشرکت/�فناورردیف

2,000تولید نانوانکپسوالسیون مواد مؤثره آرایشیدانش دوا گستر1

10,000تولید پوشش های نانوساختارنانوساو2

8,000تولید داروی های آهسته رهش نانوساختارفاران دارو3

1,000تولید نانوامولسیون های روغنی صنعتینانوتاو4

مبلغ�)میلیون�ریال(طرحشرکت/�فناورردیف

100طراحی، ساخت و تولید کیت تشخیص نفروپاتیفناور حقیقی1

تولید و فروش پانسمان آنتی باکتریال با استفاده از سلولز فناور حقیقی2
100باکتریایی و نانوذرات نقره

ساخت و فروش کیت های شناسایی و شمارش باکتری ها در حوزه فناور حقیقی3
100سالمت و آب های صنعتی

2000خرید تجهیزات حسگر تشخیص زودهنگام حمله قلبینوآوران پایش آنی سالمت4

�هزینه�کرد�)میلیون�ریال(عنوانموضوعردیف

60بررسی بازار باتری های لیتیوم یونی در کشور چینمطالعه فرصت1

50بررسی بازار فیلترهای کاربردی در حوزه صنعت دریاییمطالعه فرصت2

ارزیابی پتانسیل بازار تولید سنسور پوشیدنی جهت پایش مطالعه فرصت3
30پارامترهای مرتبط با بدن انسان

50بررسی بازار رنگ های کاربردی در حوزه صنعت دریاییمطالعه فرصت4

ارزیابی و آماده سازی طرح های قابل ارائه به سرمایه گذار در فروم مطالعه فرصت5
80اقتصاد فناوری نانو

 ستاد اجرایی فرمان امام )ره(
ح های  در ســال 1397 و با تعامات برقرار شــده میان ســتاد نانو و ســتاد اجرایی فرمان امام، توافق های الزم در خصوص سرمایه گذاری در حوزه طر
که  گرفت و اعتباری به مبلغ 5۰۰ میلیارد ریال از ســوی ســتاد اجرایی فرمان امام برای این منظور اختصاص داده شــد  خاقانه فناوری نانو صورت 

کشور استفاده می شود. ح های توسعه فناوری نانو  در سال های آتی برای سرمایه گذاری در طر

 شرکت شزان
ح هــای شــرکت های زیــر، حمایت هایی را از شــرکت شــزان در قالــب ارائه  در طــول ســال 1397، ســتاد نانــو به منظــور ســرمایه گذاری در توســعه طر

تسهیات انجام داده است.
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�هزینه�کرد�)میلیون�ریال(عنوانموضوعردیف

30بررسی پتانسیل بازار نانوحسگر زیستی تشخیص بوتولینیوممطالعه فرصت6

30بررسی پتانسیل بازار نانوحسگرهای الکتروشیمیایی اکسیژنمطالعه فرصت7

بررسی پتانسیل بازار هیدروژل های جاذب رطوبت در حوزه مراکز مطالعه فرصت8
50درمانی

شناسایی چالش های فناورانه صنایع منتخب با قابلیت بهبود مطالعه فرصت9
240به وسیله فناوری نانو

50بررسی بازار سس بدون چربی بر پایه نانوسلولز کریستالیمطالعه فرصت10

50مطالعه پتانسیل بازار هیدروکسیدهای الیه ای دوگانه )LDH)مطالعه فرصت11

مشاوره و پیاده سازی ساختار بازاریابی و واحد فروش محصول رصد بازار12
150نانویی

بررسی بازار صنایع منتخب در بازار هند با هدف سرمایه گذاری در رصد بازار13
350فناوری نانو

180اولویت بندی حوزه های صنعتی فناوری نانورصد بازار14

بررسی بازار داخلی و جهانی محصوالت آرایشی و مراقبت فردی رصد بازار15
415مبتنی بر فناوری نانو

350رصد بازار و تحلیل زنجیره ارزش صنعت آب و فاضالب ایرانرصد بازار16

100بررسی پتانسیل بازار نانوداروها در ایرانرصد بازار17

300تحلیل بازار نانوکاتالیست های صنعت نفت در ایرانرصد بازار18

سنجش میزان آگاهی و استفاده و فرآیند ورود نانو در بخش های رصد بازار19
300صنعتی

2865مجموع

ادامه جدول 27- گزارش های صنعتی، رصد فناوری و رصد بازار فناوری نانو تدوین شده در سال 1397
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5-6- توسعه شبکه تبادل فناوری نانو به منظور حمایت از به کارگیری فناوری نانو در صنایع

شناسایی نیازها و چالش های صنعتی مرتبط با فناوری نانو 1-6-5
ســتاد نانــو بــا ایجاد »شــبکه تبادل فناوری نانو« که شــامل عرضه کننــدگان، متقاضیان و کارگزاران تبادل فناوری اســت، ســعی دارد ارتباط مؤثری 
میــان آن هــا ایجــاد کند. شــبکه تبادل فناوری نانــو، نیازها و چالش های صنایع را به شــکل حضور در نمایشــگاه های تخصصــی مختلف، برگزاری 
ح در ســامانه مدیریت  نشســت های تخصصی برای صنایع و بازدیدهای صنعتی، شناســایی و دســته بندی می کند. در ســال 1397، تعداد 78۰ طر
ح ها پس از ارزیابی تقاضاهای اولیه توســط فناوران  کارگزاران تبادل فناوری نانو در حال پیگیری اســت. این طر تبادل فناوری نانو، ثبت و توســط 
کارگزاران به جریان افتاده اند. نمودار 4 تقاضاهای ثبت شده در سامانه تبادل فناوری نانو در سال 1397 را به تفکیک حوزه های مختلف نشان  و 

می دهد.
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مرکز توسعه نانوکامپوزیت، رنگ و رزین
صنایع هوایی و دریایی
مرکز توسعه نانوپوشش

مرکز نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی
کشاورزی، صنایع غذایی و بسته بندی

مرکز نانومواد و لوازم خانگی
نانوعمران

آب، پساب و محیط زیست
نساجی و نانوالیاف

حمل و نقل ریلی
سالمت، پزشکی و دارو
خودرو و صنایع فلزی

نیروگاهی
مجموع: 780 تقاضا

نمودار 4- تقاضاهای ثبت شده در سامانه تبادل فناوری نانو به تفکیک حوزه ها در سال 1397
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برگزاری نشست های صنعتی مرتبط با حوزه های مختلف فناوری نانو 2-6-5
که در ادامه بیان می شود: در سال 1397 نشست های صنعتی مختلفی در حوزه های مختلف فناوری نانو برگزار شد 

استانمحل�برگزاریزمان�برگزاریحوزه�صنعتینام�نشستردیف

بسته بندی، کشاورزی و کاربرد فناوری نانو در کشاورزی، صنایع غذایی و بسته بندی1
تهرانستاد نانومردادصنایع غذایی

بسته بندی، کشاورزی و کاربرد فناوری نانو در کشاورزی2
تهرانستاد نانوآبانصنایع غذایی

بوشهرعسلویهاردیبهشتنفت و پتروشیمیکاربرد فناوری نانو در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی3

تیرنفت و پتروشیمیکاربرد فناوری نانو در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی4
شرکت 

بین المللی 
حفاری

تهران

کاربرد فناوری نانو در حوزه تصفیه آب و پساب واحدهای 5
نمایشگاه مهرنفت و پتروشیمیپاالیشگاهی و پتروشیمی

تهرانبین المللی

فرصت ها و بازار نانوکاتالیست ها در حوزه نفت، گاز و 6
تهرانستاد نانوتیرنفت و پتروشیمیپتروشیمی

کاربرد فناوری نانو در حوزه آب و پساب در واحدهای 7
فارسپتروشیمی شیرازدینفت و پتروشیمیپتروشیمی

کاربرد فناوری نانو و نانوپوشش های سخت در حوزه 8
تهرانستاد نانودینفت و پتروشیمیتجهیزات نفت

بوشهرعسلویهبهمننفت و پتروشیمیکاربردهای فناوری نانو در حوزه/ محصول مختلف9

تهرانستاد نانوبهمننفت و پتروشیمیکاربرد فناوری نانو در حوزه انرژی10

کاربرد نانوپوشش های سخت در حوزه تجهیزات و 11
تهرانستاد نانواسفندنفت و پتروشیمیسامانه های تصفیه آب و پساب صنعتی

ساختمان نیروی اردیبهشتریلیکاربرد فناوری نانو در ناوگان راه آهن12
تهرانکشش راه آهن

تعمیرات مپنا خردادریلیکاربرد فناوری نانو در صنعت ریلی13
تهرانریلی

مردادریلیکاربرد فناوری نانو در ناوگان راه آهن14
ساختمان 

معاونت مهندسی 
رجا

تهران

اردیبهشتهوایی/دریاییکاربرد فناوری نانو در صنعت فلزی15
صنایع 

بومی سازی 
صنایع فلزی

تهران

تیرهوایی/دریاییکاربرد فناوری نانو در صنعت هوایی16
صنایع 

هواپیماسازی 
ایران

تهران

تهرانستاد نانومرداددریاییکاربرد فناوری نانو در صنعت دریایی17

تهرانساتر سبزشهریورنساجیکاربرد فناوری نانو در صنعت نساجی18

نمایشگاه صنعت آذرهوایی/دریاییکاربرد فناوری نانو در صنعت هوایی19
هرمزگانهوایی کیش

آذرهوایی/دریاییکاربرد فناوری نانو در صنعت دریایی20
محل 

همایش های 
بین المللی کیش

هرمزگان
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ادامه جدول 28- فهرست نشست های صنعتی برگزار شده توسط ستاد نانو در سال 1397

استانمحل�برگزاریزمان�برگزاریحوزه�صنعتینام�نشستردیف

تهرانفارسکودیهوایی/دریاییکاربرد فناوری نانو در تعمیرات هواپیما21

تهرانستاد نانوبهمنهوایی/دریاییکاربرد فناوری نانو در صنعت دریایی22

تهرانفرودگاه هابهمنهوایی/دریاییکاربرد فناوری نانو در صنایع وابسته به صنعت هوایی23

تهرانکشتیرانیبهمنهوایی/دریاییکاربرد فناوری نانو در صنعت کشتی سازی و صنایع وابسته24

تهرانستاد نانواسفندهوایی/دریاییکاربرد فناوری نانو در صنعت دریایی25

تهرانستاد نانوتیرخودروکاربرد فناوری نانو در صنعت خودرو26

تهرانسایپاشهریورخودروکاربردهای فناوری نانو پوشش های فوق سخت27

مرکز تحقیقات و شهریورخودروکاربردهای فناوری نانو پوشش های فوق سخت28
تهراننوآوری سایپا

تهرانسایپاآبانخودروکاربرد فناوری نانو در سره های جوش نانوکامپوزیتی29

تهرانبهمن موتورآذرخودروکاربرد فناوری نانو در صنعت خودرو30

تهرانبهمن موتورآذرخودروکاربردهای فناوری نانو پوشش های فوق سخت31

تهرانبهمن موتوردیخودروکاربرد فناوری نانو در سره های جوش نانوکامپوزیتی32

تهرانبهمن موتوردیخودروکاربرد رنگ های پیشرفته در صنعت خودرو33

تهرانساپکودیخودروکاربرد فناوری نانو در صنعت خودرو34

مرکز تحقیقات و بهمنخودروکاربرد فناوری پرینت الکترونیک در صنعت خودرو35
تهراننوآوری سایپا

مرکز تحقیقات و بهمنخودروکاربرد فناوری نانو در سره های جوش نانو کامپوزیتی36
تهراننوآوری سایپا

مرکز تحقیقات و بهمنخودروکاربرد عایق صوت نانو در صنعت خودرو37
تهراننوآوری سایپا

تهرانساپکوبهمنخودروکاربرد عایق صوت نانو در صنعت خودرو38

تهرانبهمن موتوربهمنخودروکاربرد عایق صوت نانو در صنعت خودرو39

تهرانستاد نانومردادنساجیکاربرد فناوری نانو در صنعت منسوجات ورزشی40

کاربرد فناوری پالسما و پرینت الکتریکی در صنعت 41
تهرانانجمن پوشاکآباننساجیمنسوجات

صندوق نوآوری و بهمننساجیکاربرد فناوری نانو در صنعت منسوجات و پوشاک42
تهرانشکوفایی

فرصت های به کارگیری فناوری نانوپوشش ها در صنعت 43
تهرانستاد نانوآذرنانو پوشش هاریخته گری تحت فشار

فرصت های صنعتی و تجاری به کارگیری نانوپوشش ها در 44
تهرانشرکت سایپامردادنانو پوشش هاصنعت خودروسازی
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استانمحل�برگزاریزمان�برگزاریحوزه�صنعتینام�نشستردیف

معرفی فرصت های به کارگیری فناوری نانوپوشش ها در 45
تهرانستاد نانودینانو پوشش هاصنعت نفت، گاز و پتروشیمی

کاربرد فناوری نانو در صنعت نانوکامپوزیت، پلیمر، نانومواد 46
تهرانستاد نانودیساختمانو ساختمان

تهرانستاد نانوبهمنداروکاربرد فناوری نانو در حوزه سالمت، دارو و پزشکی47

تهرانپژوهشگاه نیروآبانداروکاربرد فناوری نانو در حوزه سالمت، دارو و پزشکی48

کاربرد فناوری نانو در حوزه محصوالت آرایشی و بررسی بازار 49
تهرانستاد نانودیآرایشی بهداشتیداخلی و جهانی

برق منطقه ای اردیبهشتانرژی و نیروگاهیکاربرد فناوری نانو در صنعت نیروگاهی50
البرزالبرز

تهرانستاد نانوخردادانرژی و نیروگاهیکاربرد فناوری نانو در صنعت نیروگاهی51

تهرانوزارت نیروتیرانرژی و نیروگاهیکاربرد فناوری نانو در صنعت نیروگاهی52

خوزستاننیروگاه خرمشهرمردادانرژی و نیروگاهیکاربرد فناوری نانو در صنعت نیروگاهی53

تهرانشرکت ملی گازمهرانرژی و نیروگاهیکاربرد فناوری نانو در صنعت گاز54

برق منطقه ای مهرانرژی و نیروگاهیکاربرد فناوری نانو در صنعت نیروگاهی55
اصفهاناصفهان

کیمیا جاوید آذرانرژی و نیروگاهیکاربرد فناوری نانو در صنعت سیم و کابل56
اصفهانسپاهان

نیروگاه رزکان آذرانرژی و نیروگاهیکاربرد فناوری نانو در صنعت نیروگاهی57
خوزستاناهواز

شرکت گاز بهمنانرژی و نیروگاهیکاربرد فناوری نانو در صنعت گاز58
آذربایجان غربی

آذربایجان 
غربی

شهرک صنعتی اسفندنساجیتبادل فناوری و نوآوری در حوزه نساجی و پوشاک59
تهرانالبرز

نظام مهندسی تیرساختمانکاربرد فناوری نانو در صنعت بتن و سیمان60
البرزکرج

انجمن صنایع بهمنلوازم خانگیکاربرد فناوری نانو در حوزه لوازم خانگی61
تهرانلوازم خانگی ایران

نمایشگاه مهرنساجیکاربرد فناوری نانو در حوزه نساجی62
تهرانبین المللی تهران

نمایشگاه مهرنانوپوششکاربرد نانوپوشش های سخت و دکوراتیوظ63
تهرانبین المللی تهران

فرصت های استفاده از فناوری نانو در تصفیه آب و پساب 64
واحدهای نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

نفت، گاز، پاالیش و 
نمایشگاه مهرپتروشیمی/ آب و پساب

تهرانبین المللی تهران

کاربرد فناوری نانو در صنعت رنگ، رزین و پوشش های 65
نمایشگاه مهرکامپوزیت پلیمرصنعتی

تهرانبین المللی تهران

معرفی و کاربردهای محصوالت آرایشی و دارویی مبتنی بر 66
نمایشگاه مهرسالمت و داروفناوری نانو

تهرانبین المللی تهران

کاربردهای فناوری نانو67
نانوکامپوزیت و پلیمر، 

رنگ و رزین، نانومواد و 
ساختمان

تهرانستاد نانوبهمن

تهرانستاد نانواسفندسالمت، پزشکی و داروکاربردهای فناوری نانو68
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همچنین در ســال 1397، شــبکه تبادل فناوری نانو اقدام به برگزاری نشســت های تخصصی بنگاه با بنگاه )B2B( کرده اســت. هدف از برگزاری 
ع نشســت ها؛ آشــنا شــدن تخصصی و عمیق طرفین عرضه کننده فناوری و متقاضی با فرآیند تبادل، بحث و بررســی درخصوص موضوعات  این نو
ع در حــوزه تبــادل فنــاوری نانــو از قبیــل موضوعــات مالکیت فکری، مالــی، حقوقی و فنی اســت که در صــورت مواجه با مســئله ای خاص، از  متنــو

که در نشست حضور دارند، مشاوره دریافت شود. مشاورانی 

برگزاری چالش های نوآوری نانو 3-6-5
چالش فناوری و نوآوری نانو رقابتی با هدف توســعه راه حل های فناورانه برای حل مشــکات بنگاه های صنعتی یا توســعه محصوالت/ خدمات 
کارخانه ها و سایر واحدهای صنعتی می توانند راه حل های مناسبی برای غلبه بر مشکات  نوآورانه است که با استفاده از آن شرکت ها، هلدینگ ها، 
فنــی خــود بیابنــد و از ایــن طریق، ارتباط پژوهشــگران و فناوران با بنگاه هــای صنعتی افزایش پیدا می کنــد. شــرکت کنندگان در چالش ها را عمومًا 
ج  دانشــجویان، اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها، پژوهشــگران مســتقل و شرکت های کوچک و متوســط خاق و نوآور داخل یا خار
کشور تشکیل می دهند. وب سایت www.ichallenge.ir به این منظور راه اندازی شده که ضمن ترویج مفاهیم مرتبط با نوآوری باز، امکان معرفی 

کرده است. ح ها را فراهم  چالش ها و ثبت نام طر

ح های مفهومی و مرحله دوم شــامل توسعه نمونه های  چالش ها بســته به شــرایط می توانند یک یا دو مرحله ای بوده که مرحله اول شــامل ارائه طر
ح واره آن در تصویر صفحه بعد نشان داده  اولیه یا آزمایشــگاهی می شــود. فرآیند اجرایی هر چالش نوآوری، از چند گام مختلف تشــکیل شــده که طر

شده است.

162

گزارش�عملکرد�سند�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1397



تعریف مسئله

فراخوان )دریافت طرح(

ارزیابی و داوری طرح ها

ساخت نمونه نهایی

ارائه به متقاضی
یا سرمایه گذار

پایان یافته

کــه از این تعداد، 1۰ مورد در ســال  کنون 22 چالش مختلف برگزار شــده اســت  از ابتــدای شــروع برنامــه چالش هــای نوآوری نانو در ســال 1395، تا
گرنت و هزینه آزمون، اعتبار شــبکه  ح ها،  کردها در هر چالش شــامل برگزاری چالش، برگزاری رویدادها، داوری طر 1397 آغاز شــدند. موارد هزینه 

کرد مربوطه را نشان می دهد. آزمایشگاهی و پرداخت جوایز می شود. جدول 28 خاصه وضعیت چالش ها و هزینه 

زمان�اعالم�متقاضی�صنعتیعنوان�چالش�حوزه�نانوردیف
فراخوان

تعداد�طرح�
دریافتی

هزینه�کرد�
)میلیون�ریال(

آخرین�
وضعیت�
چالش

97330آذر 95-افزایش زمان ماندگاری محصوالت کشاورزی1

پایان یافته

32293دی 95-ساخت تیپ میکروسکوپ نیروی اتمی2

42430بهمن 95کویر تایرکاهش نفوذپذیری هوا در الیه داخلی تایر خودرو3

4
تولید نانوپوشش های چربی گریز پایدار روی 

سطوح فلزی یا شیشه ای
62888بهمن 95اسنوا

5
ساخت نانوحسگر زیستی تشخیص باکتری 
کلستریدیوم بوتولینیوم بر پایه نوارهای کاغذی

67156خرداد 96-

6
توسعه فرآورده ها یا روش های نانوانکپسوله کردن 

مواد مغذی و دارویی با کاربرد آرایشی
29113تیر 96سامان سرمایه نانو

27285اردیبهشت 96توسعه منابع انرژی توانطراحی و ساخت سلول باتری لیتیومی7

ارائه به 
متقاضی یا 
سرمایه گذار

8
طراحی و ساخت زخم پوش مبتنی بر نانوالیاف 

باقابلیت ترمیم کامل زخم های دیابتی
98315تیر 96کنفرانس بین المللی نانوالیاف

9
طراحی و ساخت سامانه فیلتر تهیه آب سالم بر 

پایه نانوالیاف
42195تیر 96کنفرانس بین المللی نانوالیاف

10
بهبود خواص مهندسی کامپوزیت های پلیمری با 

استفاده از فناوری نانو
انجمن تولیدکنندگان مستربچ و 

کامپاند ایران
41192آذر 96

طراحی و ساخت نانوحسگرهای تشخیص 11
35246آبان 96-مستمر گلوکوز خون )برون تنی(

ساخت نمونه 
نهایی

توسعه روش های تشخیص پزشکی مبتنی بر 12
53178فروردین 96شتاب دهنده شزاننانوحسگرهای زیستی

13
افزایش ماندگاری ویتامین D3 در روغن های 
خوراکی مایع گیاهی در معرض تابش نور و 

افزایش دما

فرآورده های روغنی ایران 
18170اردیبهشت 97)فریکو(

جدول 29-وضعیت چالش های برگزار شده حوزه فناوری نانو )1395-1397(
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کار دست یافته اند معرفی می شوند: که به نتایج  گذشته  و در ادامه برخی از چالش های آغاز شده در سال های 

 چالش تولید نانوپوشش های چربی گریز پایدار روی سطوح فلزی یا شیشه ای
ح مفهومی از سوی  ح و اجرایی شــد. در این چالش 62 طر ع چالش ایجاد پوشــش چربی گریز بر روی اجاق گاز با تقاضای شــرکت اســنوا، مطر موضو
کشــور در ســامانه تبادل فناوری نانو به ثبت رســید. پس از طی مراحل مختلف و  ج  پژوهشــگران و فناوران ایرانی فعال در حوزه نانو از داخل و خار
که جهت انجام تست های تکمیلی و ساخت نمونه نهایی به شرکت متقاضی معرفی شدند. در نهایت شرکت  ح برگزیده شدند  داوری نهایی، 6 طر
کارشناسان ستاد نانو و تیم فنی شرکت اسنوا  که توانست تست های عملکردی شبیه سازی شده توسط  نانوپاد شریف موفق به ارائه محصولی شد 

را به خوبی انجام دهد.

 چالش کاهش نفوذپذیری هوا در الیه داخلی تایر خودرو
کشــور در ســامانه تبادل فناوری  ج  ح مفهومی از ســوی پژوهشــگران و فناوران ایرانی فعال در حوزه نانو از داخل و خار در این چالش، ابتدا 42 طر
کرده و در آزمون های داخلی  کویر ارائه  ح توانســتند مواد اولیه نانویی را به شــرکت  که پس از طی مراحل مختلف در نهایت 2 طر نانو به ثبت رســید 

ح نهایی برای انجام آزمون های جاده ارسال شده است. گرفتند. نمونه های تایر هر یک از دو طر کارخانه مورد تأیید قرار 

 چالش افزایش زمان ماندگاری محصوالت کشاورزی
ع در قالب چالش نوآوری نانو  کشاورزی با قابلیت افزایش ماندگاری، این موضو با توجه به تقاضاهای صنعتی متعدد برای بسته بندی محصوالت 
ح مفهومی از سوی پژوهشگران و فناوران دریافت شد که پس از طی مراحل مختلف، 2 تیم  به فراخوان گذاشته شد. در این چالش مجموعًا 97 طر

ح از سوی واحد بررسی نانومقیاس ستاد نانو شدند. در نهایت شرکت پلیمر پیشرفته دانا، برگزیده نهایی چالش شد. موفق به دریافت تأییدیه طر

برگزاری مجمع اقتصاد فناوری نانو 4-6-5
ستاد نانو به منظور آشنایی صنایع بزرگ با شرکت های کوچک عرضه کننده فناوری نانو و همچنین ایجاد زمینه مساعد برای برقراری ارتباط با این 
گردهمایی با عنوان »جستجوی ستاره قطبی  شرکت ها، مجمع اقتصاد فناوری نانو را به صورت رویدادی سالیانه برگزار می کند. ششمین دوره این 

زمان�اعالم�متقاضی�صنعتیعنوان�چالش�حوزه�نانوردیف
فراخوان

تعداد�طرح�
دریافتی

هزینه�کرد�
)میلیون�ریال(

آخرین�
وضعیت�
چالش

ساخت جوهر رسانا یا نیمه رسانا برای 14
ساخت نمونه 5435خرداد 97رویال توسعه پایدارکاربردهای الکترونیک چاپی

نهایی

ایجاد خواص پایدار خودتمیزشونده، 15
5113دی 97ایفا سرامضدباکتری و ضدبو در کاشی و سرامیک

ارزیابی 
و داوری 
طرح ها

ایجاد خواص خودتمیزشونده و ضدالکتریسیته 16
13-دی 97نوین تیسفونساکن در سطح پنل های خورشیدی

دریافت طرح

ساخت جاذب هیدروکربن های نسوخته در 17
5-بهمن 97ایران دلکوزمان راه اندازی سرد برای کاتالیست خودرو

افزایش دوام و جلوگیری از ایجاد صدا در 18
6-بهمن 97ایران دلکورینگ سیل با استفاده از فناوری نانو

ایجاد خاصیت پایدار ضدچروک در پارچه های 19
6-بهمن 97نانوبنیتاپنبه ای

بهبود عملکرد روغن موتورهای دیزلی و بنزینی 20
6-بهمن 97نانوتاوبا استفاده از نانوافزودنی ها

کاهش غلظت آمین موردنیاز در فرآیند 21
6-اسفند 97مجتمع گاز پارس جنوبیشیرین سازی گاز با استفاده از فناوری نانو

ساخت پوشش ضدخزه یا رهاکننده خزه 22
6-اسفند 97گوهر فاممورداستفاده در صنعت دریایی

ادامه جدول 29-وضعیت چالش های برگزار شده حوزه فناوری نانو )1395-1397(
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در آسمان نوآوری« در روزهای 29 و 3۰ آبان ماه 1397 در مرکز همایش های پژوهشگاه نیرو برگزار شد.

   نوآوری های ششمین مجمع
• طراحی و اجرای سبک های جدید نشست مانند ریورس پیچ، پرسش و پاسخ و مناظره

• برگزاری نمایشگاه جانبی از شرکت های ارائه دهنده خدمات کسب وکار در حاشیه مجمع
• طراحی و ارائه اپلیکیشن اختصاصی مجمع اقتصاد فناوری نانو باهدف اطاع رسانی و شبکه سازی

 مخاطبان و شرکت کنندگان
در ششمین دوره مجمع اقتصاد فناوری نانو بیش از 8۰۰ نفر از فعاالن و عاقه مندان حوزه فناوری و نوآوری حضور یافتند که این تعداد نسبت به دوره 

قبل افزایش یافته بود. این افراد در دسته هایی که در صفحه بعد نشان داده شده است، قابل تفکیک هستند.

جدول 30- موضوعات محوری ششمین دوره مجمع اقتصاد فناوری نانو )1397(

موضوعاتردیف
شکست تضمینی: بزرگ ترین اشتباهات فناوران در مواجهه با مسائل1

سندروم سفیدکوری: فناوران با چه انتخاب های استراتژیکی مواجه اند و چگونه باید با آن ها مواجه شوند2

نوآوری در صنعت رنگ های پودری؛ از مازندران تا شانگهای: تجربه رشد سریع و ورود به بازارهای بین المللی3

مناظره: بررسی یک دوگانه: نوآوری به منظور رقابت در بازار جهانی یا رفع نیاز داخلی4

مراحل جذب سرمایه استارت آپ ها: نگاهی به فرآیند رشد کسب وکارهای فناوری محور و نسبت آن با جذب سرمایه5

تست مامان: اعتبارسنجی ایده کسب وکار از طریق مصاحبه با مشتری6

مشاور کسب وکارمان را چگونه انتخاب و با او کارکنیم: انتخاب، ارزیابی و نظارت بر مشاور کسب وکار7

اهمیت فناوری در اقتصاد: مفهوم رشد اقتصادی و جایگاه فناوری در آن8

ستاره قطبی کارآفرینی کجا است؟ یادگیری از دو تجربه موفق: مقایسه تجربه خلق و رشد دو شرکت موفق حوزه نانو9

در جستجوی کرانه ها: آشنایی با ابزارهای شناخت روند تغییرات آینده فناوری10

 موضوعات محوری
در ایــن دوره مجمــع مفهــوم انتخــاب، مهم ترین انتخاب هایی که در مقابل فناوران و نوآوران قــرار دارد و نحوه مواجهه با این مفهوم مورد توجه قرار 

ح است: گرفته بود. عناوین برخی از سخنرانی ها و پنل های ارائه شده در مجمع ششم، بدین شر
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کارگزاران تبادل فناوری نانو    ارزیابی 
با توجه به اینکه نحوه همکاری »شبکه تبادل فناوری نانو« با کارگزاران تبادل فناوری به رتبه آن ها بستگی دارد، از سال 1396 کلیه کارگزاران تبادل 

پ ها
ت آ

تار
اس

%7 %14 %18 %5 %9 %4 %2 %3 %15 %13 %5 %6

عرضه کنندگان فناوری %38 متقاضیان فناوری %14 واسطین و ارائه دهندگان خدمات %24 دولت %18 سایرین %6
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ارتقاء کّمی و کیفی کارگزاران تبادل فناوری نانو 5-6-5
کارگزاران تبادل فناوری نانو  شناسایی و جذب 

در سال 1397 از طریق برنامه هایی نظیر فراخوان و مصاحبه، همکاری با انجمن های صنفی تخصصی، حضور در نمایشگاه ها و همچنین از طریق 
کارگزاری شناسایی شدند که  معرفی مدل های همکاری با »شبکه تبادل فناوری نانو« در برنامه هایی مثل برنامه باشگاه صنعت و نانو، 2۰۰ متقاضی 

کارگزار، جذب »شبکه تبادل فناوری نانو« شدند. کرات الزم، 46  پس از بررسی سوابق کاری، برگزاری مصاحبه و مذا
کارگزاران تبادل فناوری نانو به تفکیک حوزه صنعتی در سال های 95، 96 و 97 نشان داده شده است: در نمودار 5، تعداد 
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نمودار 5- مقایسه تعداد کارگزاران تبادل فناوری نانو به تفکیک حوزه صنعتی )1395-1397(
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فناوری نانو براساس آیین نامه تدوین شده، ارزیابی و رتبه بندی می شوند. رتبه های درنظر گرفته شده شامل آزمایشی، ج، ب و الف می شود. در نمودار 
کارگزاران تبادل فناوری نانو براساس رتبه آن ها نمایش داده شده است: 6، وضعیت 

22
%29.73

%4.05

%66.22 49

3

آزمایشی

ج

ب

نمودار 6- پراکندگی رتبه های کارگزاران تبادل فناوری نانو در سال 1397

کارگزاران تبادل فناوری    آموزش 
کارگــزاران فنــاوری نانــو در ســال 1397 در قالب 9 دوره آموزشــی به مدت 6۰ ســاعت، مهارت های الزم برای فعالیت در حوزه تبــادل فناوری نانو را فرا 

گرفتند که جزئیات دوره های برگزار شده در جدول زیر ارائه شده است:

جدول 31- دوره های توانمندسازی کارگزاران تبادل فناوری نانو در سال 1397

تعداد�شرکت�کنندگانزمان�برگزاریعنوان�دورهردیف

18 نفر21 تیرماهآشنایی با مراحل دریافت گواهی نانومقیاس1

19 نفر11 مردادماهروش ها و چالش های حقوقی همکاری فناورانه بین شرکت های کوچک و بزرگ2

19 نفر25 مردادماهبرگزاری دوره آشنایی با تأمین مالی پروژه های تبادل فناوری3

12 نفر22 شهریورماهتحلیل پتنت 41

12 نفر5 مهرماهتحلیل پتنت 52

13 نفر22 آذرماهقواعد عمومی تنظیم قراردادهای فناوری محور6

32 نفر6 دی ماهمالحظات حضور کارگزاران در رویدادهای بین المللی/ تعامل با شرکت های داخلی و خارجی 71

21 نفر20 دی ماهمالحظات حضور کارگزاران در رویدادهای بین المللی/ تعامل با شرکت های داخلی و خارجی 82

20 نفر9 اسفندماهمهارت های الزم در فن مذاکره9

حمایت از طرح های تبادل فناوری نانو میان فناوران و متقاضیان 6-6-5
ح های تبادل فناوری نانو حمایت می کند. انجام 77 مورد پروژه موفق تبادل فناوری، دســتاورد  در جهت پاســخ به نیازهای صنعت، ســتاد نانو از طر
ح ها از سال 1394 تا 1397 را نشان  شبکه تبادل فناوری نانو در سال 1397 است. شکل 1 خاصه فرآیند بررسی مجموع تقاضاهای صنعتی و نتایج طر

می دهد.
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شکل 1- عملکرد شبکه تبادل فناوری نانو )1394-1397(
در جدول 31 تعداد پروژه های موفق تبادل فناوری نانو طی سال های 1394 تا 1397 بیان شده است.

ح جدول 32 است: گرفته اند به شر ح های تبادل فناوری نانو که در سال 1397 بررسی شده و مورد حمایت قرار  برخی از طر

جدول 32- تعداد پروژه های موفق تبادل فناوری نانو )1394-1397(

مجموع139۴139۵13961397سال

19253877159تعداد پروژه های تبادل فناوری نانو خاتمه یافته موفق

وضعیتحمایتحوزه�صنعتیمتقاضیفناورطرح/�محصولردیف

بطری آنتی یو وی روغن1
پارسا پلیمر 

شریف
فرآورده های روغنی 

ایران

بسته بندی، 
کشاورزی و صنایع 

غذایی

تضمین فناوری، حمایت از 
کارگزاری

عقد قرارداد تبادل 
فناوری

2
کاهش خروج گاز دی اکسیدکربن 

بطری نوشیدنی
پارسا پلیمر 

شریف
پاکدیس ارومیه

بسته بندی، 
کشاورزی و صنایع 

غذایی

تضمین فناوری، ارسال 
نمونه جهت تست عملکرد

در حال مذاکره

3
ظروف نگهداری گوشت قرمز و 

مرغ
بسپار پیشرفته 

شریف
آوا پروتئین پایتخت

بسته بندی، 
کشاورزی و صنایع 

غذایی

حمایت از حضور در 
نمایشگاه

عقد قرارداد تبادل 
فناوری

4
ظروف نگهداری گوشت قرمز و 

مرغ
بسپار پیشرفته 

شریف
پویا پروتئین تهران

بسته بندی، 
کشاورزی و صنایع 

غذایی
در حال مذاکرهحمایت از کارگزاری

جدول 33- مشخصات طرح های صنعتی تبادل فناوری نانو حمایت شده توسط ستاد نانو در سال 1397
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وضعیتحمایتحوزه�صنعتیمتقاضیفناورطرح/�محصولردیف

بسته بندی نگهداری الشه گوشت5
بسپار پیشرفته 

شریف
بازرگانی راه ابریشم 
ایرانیان هخامنش

بسته بندی، 
کشاورزی و صنایع 

غذایی
تضمین فناوری

عقد قرارداد تبادل 
فناوری

تصفیه پساب کارخانه نوشابه6
دانش پژوهان 

صنعت نانو
زمزم شرق تهران

بسته بندی، 
کشاورزی و صنایع 

غذایی

برگزاری جلسات 
به هم رسانی، تضمین 

فناوری
در حال مذاکره

7
مقاوم سازی جعبه های حمل 

نوشابه
زمزم شرق تهرانپالس پلیمر

بسته بندی، 
کشاورزی و صنایع 

غذایی

برگزاری جلسات 
به هم رسانی، تضمین 

فناوری
در حال مذاکره

تصفیه پساب کارخانه نوشابه8
دانش پژوهان 

صنعت نانو
زمزم مرکزی

بسته بندی، 
کشاورزی و صنایع 

غذایی

برگزاری جلسات 
به هم رسانی، تضمین 

فناوری
در حال مذاکره

تصفیه پساب کارخانه9
دانش پژوهان 

صنعت نانو
یک و یک

بسته بندی، 
کشاورزی و صنایع 

غذایی
تضمین فناوری

عقد قرارداد تبادل 
فناوری

بسته بندی نگهداری زعفران فله10
پلیمر پیشرفته 

دانا
نوین زعفران

بسته بندی، 
کشاورزی و صنایع 

غذایی
در حال مذاکرهحمایت از کارگزاری

بسته بندی نگهداری زعفران فله11
پلیمر پیشرفته 

دانا
زعفران جهان

بسته بندی، 
کشاورزی و صنایع 

غذایی
در حال مذاکرهحمایت از کارگزاری

بسته بندی نگهداری زعفران فله12
پلیمر پیشرفته 

دانا
بهرامن

بسته بندی، 
کشاورزی و صنایع 

غذایی
در حال مذاکرهحمایت از کارگزاری

13
نانوآفت کش برای مقابله با مگس 

سفید مزارع گوجه فرنگی
نانو سبز آوران 

طوبی
کشت و صنعت زرندیه

بسته بندی، 
کشاورزی و صنایع 

غذایی

برگزاری جلسات 
به هم رسانی، تضمین 

فناوری
در حال مذاکره

14
نانو آفت کش برای مقابله با 

مگس دام
نانو سبز آوران 

طوبی
کشت و صنعت زرندیه

بسته بندی، 
کشاورزی و صنایع 

غذایی

تضمین فناوری، ارسال 
نمونه جهت تست عملکرد

در حال مذاکره

15
نانوپلی ال جهت تولید فوم های 

سخت پلی اورتان
بسپار توسعه 

یاران
پشم سنگ آریا

بسته بندی، 
کشاورزی و صنایع 

غذایی

خرید دین )7,000 میلیون 
ریال(

عقد قرارداد تبادل 
فناوری

16
بهبود خواص مکانیکی ظروف 

گوشت و مرغ یک بارمصرف
آترا پالستآریا پلیمر پیشگام

بسته بندی، 
کشاورزی و صنایع 

غذایی
در حال مذاکرهحمایت از کارگزاری

حفظ عطر و طعم بیسکویت17
پلیمر پیشرفته 

دانا
ویتانا

بسته بندی، 
کشاورزی و صنایع 

غذایی
در حال مذاکرهحمایت از کارگزاری

آریا پلیمر پیشگامبهبود خواص مکانیکی ظروف18
صنایع پالستیک 

کاظمی

بسته بندی، 
کشاورزی و صنایع 

غذایی
در حال مذاکرهحمایت از کارگزاری

افزایش عمر پوشش گلخانه19
پلیمر پیشرفته 

دانا
احسان پالستیک گستر

بسته بندی، 
کشاورزی و صنایع 

غذایی
در حال مذاکرهحمایت از کارگزاری
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وضعیتحمایتحوزه�صنعتیمتقاضیفناورطرح/�محصولردیف

تصفیه پساب کارخانه20
دانش پژوهان 

صنعت نانو
عالیس

بسته بندی، 
کشاورزی و صنایع 

غذایی
حمایت از کارگزاری

عقد قرارداد تبادل 
فناوری

تصفیه پساب21
دانش پژوهان 

صنعت نانو
تسهیالت قرض الحسنهآب و محیط زیستکارواش

عقد قرارداد تبادل 
فناوری

تصفیه پساب صنعتی22
دانش پژوهان 

صنعت نانو
اعتبار شبکه آزمایشگاهیآب و محیط زیستکوشش رادیاتور

عقد قرارداد تبادل 
فناوری

آب شیرین کن23
پیام آوران 
نانوفناوری 

فردانگر
آب و محیط زیستآبفای شوش

مشارکت در تأمین هزینه 
تحقیق و توسعه

عقد قرارداد تبادل 
فناوری

آب شیرین کن24
پیام آوران 
نانوفناوری 

فردانگر
حمایت کارگزاریآب و محیط زیستدامداری شریفیان

عقد قرارداد تبادل 
فناوری

حذف فلزات سنگین25
پاالیش پالسما 

صنعت
عقد قرارداد تبادل فناوریآب و محیط زیستآبفای هشترود

عقد قرارداد تبادل 
فناوری

26
تصفیه پساب خاکستری سکوی 

نفت
دانش پژوهان 

صنعت نانو
حمایت کارگزاریآب و محیط زیستبین المللی حفاری

عقد قرارداد تبادل 
فناوری

27
نانوپوشش افزایش دهنده راندمان 

انتقال حرارت
تأمین نانوساختار 

آویژه
پاالیشگاه ششم پارس 

جنوبی
وام با کارمزدنفت و پتروشیمی

عقد قرارداد تبادل 
فناوری

28
نانوپوشش افزایش دهنده راندمان 

انتقال حرارت
تأمین نانوساختار 

آویژه
پاالیشگاه اول پارس 

جنوبی
وام با کارمزدنفت و پتروشیمی

عقد قرارداد تبادل 
فناوری

29
نانوپوشش افزایش دهنده راندمان 

انتقال حرارت
تأمین نانوساختار 

آویژه
پاالیشگاه سوم پارس 

جنوبی
وام با کارمزدنفت و پتروشیمی

عقد قرارداد تبادل 
فناوری

30
تصفیه پساب بهداشتی دکل 

حفاری
دانش پژوهان 

صنعت نانو
توسعه پترو ایران 

کیش
حمایت کارگزارینفت و پتروشیمی

عقد قرارداد تبادل 
فناوری

هوایی/ دریاییفارسکوبساپلیمرکف پوش اپوکسی آشیانه هواپیما31
برگزاری جلسات به هم-
رسانی، حمایت کارگزاری

عقد قرارداد تبادل 
فناوری

32
رنگ پودری آنتی باکتریال برای 

اتاق های عمل بیمارستان
هوایی/ دریاییپردیس پزشکیرنگین نانونهال

اثبات فناوری، ارسال نمونه 
جهت تست عملکرد

عقد قرارداد تبادل 
فناوری

نانوشیمی ایرانیانطراحی و ساخت اکسپندر باتری33
توسعه منابع انرژی 

توان
اختصاص فضای تولیدیهوایی/ دریایی

عقد قرارداد تبادل 
فناوری

رنگ مقاوم به خوردگی مخزن34
فناوران صنعت 

معین
هوایی/ دریاییاروم تریلر

اثبات فناوری، ارسال نمونه 
جهت تست عملکرد

عقد قرارداد تبادل 
فناوری

35
افزایش مقاومت به خوردگی 
رنگ های پیچ و پابند راه آهن

فناوران صنعت 
معین

هوایی/ دریاییراه آهن
اثبات فناوری، ارسال نمونه 

جهت تست عملکرد
عقد قرارداد تبادل 

فناوری

هوایی/ دریاییساتر سبزهاینومنسوجات آنتی باکتریال36
برگزاری جلسات 

به هم رسانی
در حال مذاکره

37YSZ هوایی/ دریاییتوربین شهریارفناور حقیقیتولید پودر نانوساختار
مشارکت در تأمین هزینه 

تحقیق و توسعه
عقد قرارداد تبادل 

فناوری
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38YSZ هوایی/ دریاییسمتفناور حقیقیتولید پودر نانوساختار
اثبات فناوری، ارسال 

نمونه جهت تست عملکرد، 
حمایت کارگزاری

در حال مذاکره

39
پره های کامپوزیتی مقاوم به 

سایش
هوایی/ دریاییپروژه کانی سیبآتیه پیشرو

اثبات فناوری، ارسال 
نمونه جهت تست عملکرد، 

حمایت کارگزاری

عقد قرارداد تبادل 
فناوری

40
رینگ دیسک کاتر با پوشش 

سخت و مقاوم
هوایی/ دریاییپروژه کانی سیبسوین پالسما

اثبات فناوری، ارسال 
نمونه جهت تست عملکرد، 

حمایت کارگزاری
در حال مذاکره

41
آلیاژ فلزی پایه نیکل با افزودنی 

نانو
هوایی/ دریاییبارمانرایکا صنعت افرند

اثبات فناوری، ارسال 
نمونه جهت تست عملکرد، 

حمایت کارگزاری

عقد قرارداد تبادل 
فناوری

پوشش دهی ابزارهای برشی42
مهندسی سطح 
سوین پالسما

هوایی/ دریاییفارسکو
اثبات فناوری، ارسال 

نمونه جهت تست عملکرد، 
حمایت کارگزاری

در حال مذاکره

پوشش دهی ابزارهای برشی43
مهندسی سطح 
سوین پالسما

هوایی/ دریایینیروی هوایی
برگزاری جلسات 

به هم رسانی، حمایت 
کارگزاری

عقد قرارداد تبادل 
فناوری

44
نانوپودر YSZ و آلومینا برای 

صادرات چین
هوایی/ دریاییکشور چینرایکا صنعت افرند

حضور در نمایشگاه ها، 
اعتبار شبکه آزمایشگاهی

در حال مذاکره

رنگ ضدخزه45
نانورنگ ها و 

نانوپوشش های 
اقیانوس آبی

هوایی/ دریاییکشور اندونزی
برگزاری جلسات 

به هم رسانی، ارسال نمونه 
جهت تست عملکرد

در حال مذاکره

46PEO در حال مذاکرهحضور در نمایشگاه هاهوایی/ دریاییکشور چینتاراکوتفناوری پوشش های

حمایت کارگزاریهوایی/ دریاییمتقاضیرنگین پوششآبکاری قطعات فوالدی47
خاتمه یافته 

ناموفق

48
پوشش دهی آندایز و چاپ با 

پالسمای سرد
در حال مذاکرهحمایت کارگزاریهوایی/ دریاییچاپ صنعتی اقبالپالسما ایده آزما

49

افزایش مقاومت به سایش 
ارابه فرود هواپیما با استفاده از 
پوشش های کروم عاری از ترک 

حاوی نانوالماس

رنگین پوشش
صنایع هواپیماسازی 

ایران
در حال مذاکرهحمایت کارگزاریهوایی/ دریایی

حمایت کارگزاریهوایی/ دریاییهواپیمایی زاگرسگوهرفامرنگ داخل کابین هواپیما50
عقد قرارداد تبادل 

فناوری

رایکا صنعت افرندنانوپودر منیزیم فلوراید51
صنایع الکترواپتیک 

اصفهان
هوایی/ دریایی

مشارکت در تأمین هزینه 
تحقیق و توسعه، برگزاری 

جلسات به هم رسانی

عقد قرارداد تبادل 
فناوری

رایکا صنعت افرندنانوپودر سولفید روی52
صنایع الکترواپتیک 

اصفهان
هوایی/ دریایی

مشارکت در تأمین هزینه 
تحقیق و توسعه، برگزاری 

جلسات به هم رسانی

عقد قرارداد تبادل 
فناوری

رایکا صنعت افرندتولید نانوپودر آلومینا53
صنایع الکترواپتیک 

اصفهان
هوایی/ دریایی

تضمین فناوری، برگزاری 
جلسات به هم رسانی

عقد قرارداد تبادل 
فناوری

ادامه جدول 33- مشخصات طرح های صنعتی تبادل فناوری نانو حمایت شده توسط ستاد نانو در سال 1397

171

انو
ت ن

صنع
عه 

وس
ت

انو
ی ن

اور
 فن

یی
جرا

ت ا
اما

قد
 و ا

تی
لیا

عم
ن، 

کال
ی 

ه ها
رنام

رد ب
ملک

ش ع
زار

گ
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54
قطعات و شیشه های اپتیکی 

صنعت هوایی

صنایع 
الکترواپتیک 

اصفهان
هوایی/ دریاییصنایع هواپیمایی ایران

مشارکت در تأمین هزینه 
تحقیق و توسعه، برگزاری 

جلسات به هم رسانی

عقد قرارداد تبادل 
فناوری

55
قطعات و شیشه های اپتیکی 

صنعت دریایی

صنایع 
الکترواپتیک 

اصفهان

صنعتی دریایی ایران 
)صدرا(

هوایی/ دریایی
مشارکت در تأمین هزینه 

تحقیق و توسعه
عقد قرارداد تبادل 

فناوری

56
افزودنی سوخت دیزل ژنراتورهای 
شناورهای دریایی جهت کاهش 

مصرف سوخت
ایلیا

گروه کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران

هوایی/ دریایی
اثبات فناوری، ارسال 

نمونه جهت تست عملکرد، 
حمایت کارگزاری

در حال مذاکره

خودروبهمننانوآریسا پوششرنگ های ضدخش خودرو57
اثبات فناوری، ارسال 

نمونه جهت تست عملکرد، 
حمایت کارگزاری

در حال مذاکره

58EMS عقد قراردادحمایت کارگزارینساجیویژن بادینانوماد پارسلباس های ورزشی

خاتمه یافته موفقحمایت کارگزارینساجیحوله سلینبرجیسحوله آنتی باکتریال59

حمایت کارگزارینساجیفرش پامچالبرجیسفرش آنتی باکتریال60
عقد قرارداد تبادل 

فناوری

نخ پلی استر آنتی باکتریال61
پارسا پلیمر 

شریف
حمایت کارگزارینساجینفیس نخ

عقد قرارداد تبادل 
فناوری

62
چادر مشکی با خواص 

آنتی باکتریال
فناور حقیقی

موسسه عفاف و 
حجاب

خاتمه یافته موفقتضمین فناورینساجی

خاتمه یافته موفقلیزینگنانوپوشش هاشیرآالت شودریارنیکان صالحراه اندازی خط تولید پوشش دهی63

خاتمه یافته موفقلیزینگنانوپوشش هاشیرآالت آویسایارنیکان صالحراه اندازی خط تولید پوشش دهی64

خاتمه یافته موفقبه هم رسانینانوپوشش هاشیرآالت قهرمانتکوین پژوه مهامراه اندازی خط تولید پوشش دهی65

خاتمه یافته موفقبه هم رسانینانوپوشش هالوستر چشمه نوریارنیکان صالحراه اندازی خط تولید پوشش دهی66

خاتمه یافته موفقلیزینگنانوپوشش هاتجارت فلزات سارالیارنیکان صالحراه اندازی خط تولید پوشش دهی67

خاتمه یافته موفقلیزینگنانو پوشش هاکاشی شقایقیارنیکان صالحراه اندازی خط تولید پوشش دهی68

یارنیکان صالحراه اندازی خط تولید پوشش دهی69
کیمیای سعادت 

صنعت مدرن
خاتمه یافته موفقلیزینگنانوپوشش ها

خاتمه یافته موفقتبادل فناورینانوپوشش هانیک روی پوششخالپوشان فلزراه اندازی خط تولید پوشش دهی70

خاتمه یافته موفقتبادل فناورینانوپوشش هاایران برنز استیلتکوین پژوه مهامراه اندازی خط تولید پوشش دهی71

نانوپوشش هاتوگاسوین پالسماپوشش دهی بخش سرد پره72
تبادل فناوری و تحقیق و 

توسعه
خاتمه یافته موفق

73
نانوانکپسوله کردن مواد مؤثره 

آرایشی
نانوفن آوری 

دانش دوا گستر
آرایشی بهداشتیآریان کیمیا تک

تضمین فناوری، برگزاری 
جلسات به هم رسانی

عقد قرارداد تبادل 
فناوری

74
به کارگیری نانوذرات اکسید 

روی پوشش داده شده و بدون 
پوشش در کرم ضدآفتاب

پردیس پژوهش 
فناوران یزد

آرایشی بهداشتیآریان کیمیا تک
تضمین فناوری، برگزاری 

جلسات به هم رسانی
عقد قرارداد تبادل 

فناوری
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75
به کارگیری نانوپودر هیدروکسی 
آپاتیت در پانسمان بندآورنده 

خون

پردیس پژوهش 
فناوران یزد

آرایشی بهداشتیکیتوتک
اعتبار شبکه آزمایشگاهی، 
تحقیق و توسعه و برگزاری 

جلسات به هم رسانی
در حال مذاکره

76
به کارگیری نانوپودر هیدروکسی 

آپاتیت در خمیردندان
پردیس پژوهش 

فناوران یزد
خاتمه یافته موفقحمایت از تحقیق و توسعهآرایشی بهداشتیتک کاج

کیت های تشخیص سریع77
زیست ابزار 

پژوهان
آرایشی بهداشتیآریان کیمیا تک

تضمین فناوری، برگزاری 
جلسات به هم رسانی

در حال مذاکره

78
تهیه پودر آلومینا با فاز آلفا- برای 

پوشش دهی بر روی قطعات 
توربین به روش پالسمای داغ

انرژی و نیروگاهیقطعات توربین شهریاررایکا صنعت
تضمین فناوری، برگزاری 

جلسات به هم رسانی
در حال مذاکره

79
استفاده از بتن سبک در تولید 

تیر برق
انرژی و نیروگاهیتاژه صنعت سنگسروندیداد

برگزاری جلسات 
به هم رسانی

در حال مذاکره

رنگ ضدخوردگی80
نوآوران صنعت 

معین
حمایت کارگزاریساختمانرنگ کیمیای قم

عقد قرارداد تبادل 
فناوری

ساختمانآبتوس بتن ایرانفدکبهبود خواص قطعات بتنی81
رصد فناوری، مشارکت در 

تأمین هزینه تست
خاتمه یافته موفق

82
رنگ ترافیکی تک جزئی سرد 
مقاوم به چرک شدگی و سایش

در حال مذاکرهساخت نمونه آزمایشگاهیساختمانرنگ سیکلمهنانوآریسا پوشش

83
رنگ نانویی مقاوم به خوردگی 
برای پوشش دهی ناحیه جوش

خودروایران دلکونانوآریسا پوشش
ساخت نمونه آزمایشگاهی، 

اعتبار شبکه آزمایشگاهی
در حال مذاکره

84
بهبود مقاومت به آتش باک 
پلیمری خودرو با استفاده از 

نانورنگ های عایق حرارت
خودرواورند پیشرونانو آریسا پوشش

ساخت نمونه آزمایشگاهی، 
اعتبار شبکه آزمایشگاهی

در حال مذاکره

حمایت کارگزاریصنایع غذاییگل پونهرایان زرین سینامرگ موش خوراکی نانویی85
عقد قرارداد تبادل 

فناوری

86
جلوگیری از آسیب رسیدن به 

لوله های آبیاری قطره ای توسط 
جانوران و خصوصًا پرندگان

پارسا پلیمر 
شریف

در حال مذاکرهحمایت کارگزاریکامپوزیت و پلیمرروان پالست شبستر

نانوآریسا پوششفروش رنگ ضدخوردگی87
تولیدی مازند میله 

طبرستان
تحقیق و توسعهکامپوزیت و پلیمر

خاتمه یافته 
ناموفق

لوازم خانگیمادیران )X-vision)آروین سپهر پارتآنتی باکتریال کردن بدنه یخچال88
اثبات فناوری، ارسال نمونه 

جهت تست عملکرد
در حال مذاکره

89
آب گریز کردن ظروف گیاهی 

یک بار مصرف
بسته بندیصنایع کاغذ پارسنانوآریسا پوشش

اثبات فناوری، ارسال نمونه 
جهت تست عملکرد

در حال مذاکره

90
افزایش عبور ناپذیری بخارات 

بنزین از باک و قطعات تزریقی 
خودرو

خودرواورند پیشرونفزا
اثبات فناوری، ارسال نمونه 

جهت تست عملکرد
در حال مذاکره

خودرواورند پیشرونفزامواد جاذب بخارات بنزین91
اثبات فناوری، ارسال نمونه 

جهت تست عملکرد
در حال مذاکره

92
رنگ مقاوم به سایش بدنه 

جاروبرقی
در حال مذاکرهحمایت کارگزاریلوازم خانگیپارس خزرنانوآریسا پوشش

ادامه جدول 33- مشخصات طرح های صنعتی تبادل فناوری نانو حمایت شده توسط ستاد نانو در سال 1397
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وضعیتحمایتحوزه�صنعتیمتقاضیفناورطرح/�محصولردیف

93
افزایش خواص استحکامی پروانه 

فن خودرو
خودروفاراد الکتریکشمیم پلیمر

اثبات فناوری، ارسال نمونه 
جهت تست عملکرد

در حال مذاکره

94
فیلتر سرامیکی مصرفی در صنعت 

ریخته گری
در حال 

جستجوی فناور
در حال مذاکرهحمایت کارگزاریخودروریخته گری ایران خودرو

95
افزایش چسبندگی رنگ  بر روی 

بدنه اتوبوس
نانوآریسا پوشش

تولیدی صنعتی عقاب 
افشان

خودرو
اثبات فناوری، ارسال نمونه 

جهت تست عملکرد
در حال مذاکره

96
افزایش مقاومت سایشی لوله ای 

الستیک انتقال سنگ معدن
کامپوزیت و پلیمرالستیک کاشانالستیک کاشان

اثبات فناوری، ارسال نمونه 
جهت تست عملکرد

در حال مذاکره

97
رنگ عایق حرارت برای 

پوشش دهی کانال های کوره های 
رنگ خودرو

نانوآریسا پوشش
تولیدی صنعتی عقاب 

افشان
خودرو

اثبات فناوری، ارسال نمونه 
جهت تست عملکرد

در حال مذاکره

98
پوشش رنگ گریز برای اتاق رنگ 

کارخانه خودروسازی
نانوآریسا پوشش

تولیدی صنعتی عقاب 
افشان

خودرو
اثبات فناوری، ارسال نمونه 

جهت تست عملکرد
در حال مذاکره

99
ایجاد پوشش نانویی چربی گریز و 
آسان تمیزشونده بر روی اجاق گاز

عقد قراردادتضمین فناوریلوازم خانگیاسنوانانو پاد شریف

100
ماشین شستشوی کوچک با بدنه 

داخلی آنتی باکتریال
لوازم خانگیبلسون رازان تجارتآروین سپهر پارت

حمایت از حضور در 
نمایشگاه

خاتمه یافته موفق

101
بدنه یخچال آنتی باکتریال از 
جنس ABS حاوی نانوذرات

لوازم خانگیکلور ایرانیان شرقآروین سپهر پارت
حمایت از حضور در 

نمایشگاه
خاتمه یافته موفق

102
بدنه ماشین لباسشویی رنگ شده 

با پوشش تبدیلی زیرکونیومی 
جهت بهبود خواص خوردگی

لوازم خانگیپاکشوماشیلر فرایند پارس
حمایت از حضور در 

نمایشگاه
خاتمه یافته موفق

ادامه جدول 33- مشخصات طرح های صنعتی تبادل فناوری نانو حمایت شده توسط ستاد نانو در سال 1397

حمایت از شرکت های بزرگ صنعتی به منظور استفاده از فناوری نانو 7-6-5
فعالیت شــرکت های بزرگ صنعتی منجر به ایجاد اشــتغال در کشــور شــده و به طورکلی به عنوان یکی از پیشــران های رشــد و توسعه کشورها درنظر 
ح جدول زیر است. گرفته می شود. برخی از حمایت های ستاد نانو برای حمایت از شرکت های بزرگ صنعتی به منظور استفاده از فناوری نانو به شر

جدول 34- حمایت های ستاد نانو از شرکت های بزرگ صنعتی

حمایتردیف

تحلیل فناوری، رصد بازار )اختصاصی( و خرید گزارش ویژه برای هر شرکت بزرگ1

شناسایی و تهیه بسته های سرمایه گذاری مناسب2

مشوق خرید شرکت های فناوری محور3

کاهش ریسک تحقیق و توسعه با تضمین تیم های فناور4

حمایت از تحقیق و توسعه تکمیلی به منظور انطباق فناوری با ساختار شرکت بزرگ5

حمایت از ساخت پایلوت های تولید نیمه صنعتی و تست عملکردی به منظور کاهش ریسک بهره برداری از فناوری6

تسهیالت در خصوص اخذ استانداردها و تأییدیه های داخلی و خارجی برای محصوالت نانویی7
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در سال 1397، ستاد نانو اقدام به همکاری با شرکت های بزرگ صنعتی کشور کرده است. در جدول 34 تعدادی از شرکت های بزرگ صنعتی همکاری 
کننده با ستاد نانو در پروژه های مختلف معرفی  شده است.

گرفته با شرکت های بزرگ صنعتی که منجر به ایجاد/ به کارگیری فناوری نانو یا ساخت محصول نانو شده اند،  چند نمونه از همکاری های صورت 
ح زیر است: به شر

ح های موفق تبادل فناوری نانو در ادامه معرفی می شوند. برخی از طر

جدول 35- برخی از شرکت های بزرگ همکاری کننده با ستاد نانو در سال 1397

شرکتردیف

کویر تایر1

شیشه کاوه2

گروه صنعتی گلرنگ3

نان قدس رضوی4

اسنوا5

دشت مرغاب )یک و یک(6

صنعتی دریایی ایران )صدرا(7

ایران دلکو8

پارس جنوبی9

توسعه منابع انرژی توان10

شرکتردیف

شرکت فرآورده های روغنی ایران11

الستیک بارز12

مپنا13

راه آهن14

ایران خودرو15

قطعات توربین شهریار16

گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران17

سایپا18

صنایع الکترواپتیک اصفهان19

فارسکو20

جدول 36- برخی از پروژه های شرکت های بزرگ همکاری کننده با ستاد نانو 1397

استانمحصول/طرحشرکتردیف

کرمانبطری آنتی یو وی روغنفرآورده های روغنی ایران1

فارستصفیه پساب کارخانهیک و یک2

بوشهرنانوپوشش افزایش دهنده راندمان انتقال حرارتپاالیشگاه ششم پارس جنوبی3

اصفهانرنگ پودری آنتی باکتریال برای اتاق های عمل بیمارستانصاایران4

قزویننخ پلی استر آنتی باکتریالنفیس نخ5

تهیه پودر آلومینا با فاز آلفا- برای پوشش دهی بر روی قطعات توربین به روش قطعات توربین شهریار6
البرزپالسمای داغ
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ج های خنک کننده پتروشیمی با استفاده از فرآیند الکترولیز گندزدایی آب بر

در  خنک کننــده  ج هــای  بر بازدهــی  افزایــش  بــرای 
پتروشیمی ها از روش های مختلفی برای گندزدایی 
اســتفاده می شــود. از جمله این روش ها سیستم 
الکترولیــز اســت. قلــب ایــن سیســتم ها آندهــای 
MMO هستند. با استفاده از الیه نشانی این آندها 
با افزودنی های نانویی، عملکرد این سیستم ها به 

مراتب افزایش می یابد.

 وزن کم به ازای واحد سطح
 بازده جریان باال

 داشــتن مقاومــت خــوب و عالــی در محیط هــای حــاوی 
درصدهای باالی کلر

درجــه   ۹۵ تــا   ۶۰ باالیــی  دماهــای  در  کاربــرد  قابلیــت   
سانتی گراد

 افزایش بازدهی ۲۵ تا ٪۳۰
نتیجــه  در  و  گران قیمــت  عناصــر  از  اســتفاده  کاهــش   

کاهش قیمت سیستم تا ٪۱۵

شرکت فناور

مشخصات فنی

حوزه های کاربرد

مزایای محصول

متقاضی محصول

تیه پردازان ظهور شریف شرکت آ

صنعت آب و دریایی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

حفاظت کاتدیصنعت پتروشیمی و صنعت نیروگاهی
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فنــاوری نانو فرصت ایجاد پوشــش هایی بــا خواص باال 
را بــا اضافــه کــردن مقــدار کمــی از نانومواد فراهــم کرده 
اســت. می تــوان بــا اســتفاده از نانــوذرات، روکش هــای 
مقــاوم در برابــر خوردگــی تولیــد کــرد. به عنــوان مثــال، 
می تــوان ایــن نانوذرات را در یک بســتر آلــی وارد کرده و 

مقاومت رنگ حاصل را افزایش داد.

 کارایی باالتر به دلیل سطح ویژه زیاد
 ترکیب خواص و حفظ شفافیت رنگ

 مقاومــت به خوردگی تا ۱۵۰ درصد بیشــتر از زنگ های 
معمولی

افزایش مقاومت به خوردگی رنگ اپوکسی با افزودنی نانو

شرکت فناور

مشخصات فنی

حوزه های کاربرد

مزایای محصول

متقاضی محصول

شرکت نانوآریسا پوشش 

پوشش سطوح داخلی ساختمان

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

پوشش سطوح صنعتی

صنایع خودروسازی

صنایع کشتی سازی

شرکت جنرال مکانیک
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نانوسیال خنک کننده نیروگاهی

شرکت فناور

مزایای محصولمشخصات فنی

متقاضی محصول

نانوساختار آویژه 

ایــن پوشــش به دلیــل افزایــش ضریــب انتقال حــرارت در 
سیستم های تبدیل انرژی منجر به افزایش راندمان انتقال 
حرارت می شود و نقش به سزایی در افزایش راندمان تولید 
محصــول نهایــی و کاهــش مصــرف انــرژی ایجــاد می کنــد. 
همچنین با توجه به ساختار مواد و باال بودن اکتیواسیون 
سطح، نانوسیال پوششی مذکور کاهش رسوب و خوردگی 
را در پــی دارد کــه باعــث افزایــش عمــر تجهیــزات و کاهش 

تعداد تعمیرات دوره ای می شود. 

راندمــان مبدل هــای حرارتــی و سیســتم های  افزایــش   
کولینگ

 کاهش درصد مصرف انرژی
 کاهش استهالک موتورها و ماشین ها

 کاهش دمای موتور و روغن

پاالیشگاه پنجم و ششم گاز پارس جنوبی

حوزه های کاربرد

خودرو )کلیه ماشین آالت سبک و سنگین(

نفت، گاز و پتروشیمی )سیستم های کولینگ(

دیزل ژنراتورهای صنعتی و کوچک

صنایع نیروگاهی )مبدل های حرارتی، کندانسورها(

انواع چیلرها و سیستم های برودتی
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بهبود خواص خوردگی شیرآالت بهداشتی با استفاده از نانوپوشش ها

شرکت فناور

مزایای محصولمشخصات فنی

متقاضی محصول

یار نیکان صالح

امــروزه جهت افزایــش زیبایی محصــوالت تولیدی مانند 
شــیرآالت و ظروف خانگــی از فناوری های نوین اســتفاده 
می شــوند. فناوری نانوپوشــش های ایجاد شده به روش 
PVD یکــی از پیشــرفته ترین تکنیک هــای ایجــاد الیه های 

تزئینی بر روی سطوح است.

 حذف آالیندگی زیست محیطی
 کاهــش هزینــه تمــام شــده نســبت بــه قیمــت نمونــه 

خارجی
 افزایش جذابیت ظاهری با ایجاد رنگ های متنوع

 جایگزین روش های سنتی آبکاری
 افزایش مقاومت به خوردگی از ۱۶۰ به ۳۵۰ ساعت آزمون

 مقاوم در برابر مواد شوینده

شرکت شودر

حوزه های کاربرد

دستگیره هاظروف خانگیشیرآالت
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ایران،�شیراز،�مسجد�وکیل



 تدوین استانداردهای ملی و بین المللی فناوری نانو
 پیاده سازی نظام جامع مجوزدهی، نظارت و ارزیابی در حوزه فناوری نانو

 پیاده سازی نظام ملی نانومترولوژی
 ترویج و آموزش استاندارد و ایمنی نانو

 تشخیص و مدیریت جنبه های اخالقی، حقوقی و اجتماعی فناوری نانو

برنامـه کالن 6

پیاده سازی نظام استاندارد،
کیفی و ایمنی فناوری نانو کنترل   

گزارش�عملکرد�برنامه�های�کالن،�عملیاتی�و�اقدامات�اجرایی�فناوری�نانو



6-1- تدوین استانداردهای ملی و بین المللی فناوری نانو

کمیته فنی استانداردســازی فناوری نانو توســط ســتاد توســعه فناوری نانو با مشــارکت ســازمان ملی  ع استانداردســازی،  با توجه به اهمیت موضو
اســتاندارد ایران در ســال 1385 تأســیس شــده اســت. این کمیته متناظر با کمیته بین المللی استانداردســازی فناوری نانو )ISO/TC229( فعالیت 

گرفته در حوزه های مختلف استانداردهای فناوری نانو در سال 1397 بیان می شود. می کند. در ادامه فعالیت ها و اقدامات صورت 

حمایت از تدوین استانداردهای ملی فناوری نانو با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران 1-1-6
کمیته فنی استانداردهای فناوری نانو تدوین شد. این استانداردها با  در سال 1397، 19 استاندارد ملی در حوزه های مختلف فناوری نانو توسط 
حضور متخصصانی از نهادهای مختلف و با برگزاری جلسات متعدد فنی و تخصصی، تدوین شده است. استانداردهای ملی تدوین شده در سال 

ح زیر است: 1397 به شر

استاندارد�های�ملیردیف

فناوری نانو - نانوذرات پودری و نانوکلوئیدهای مورداستفاده در مخلوط های سیمانی - ویژگی ها و روش های اندازه گیری1

فناوری نانو - بررسی اجمالی چارچوب موجود برای ارائه حدود مجاز مواجهه شغلی و دسته بندی های آن برای نانو اشیاء و انبوهه وکلوخه های آن ها2

فناوری نانو - مشخصه یابی نانومواد با استفاده از پالسمای جفت شده القایی - )ICP( روش آزمون3

فناوری نانو - نانوساخت مشخصه های کنترلی کلیدی - قسمت 2-4: ذخیره سازی نانوپدید انرژی الکتریکی – مشخصه یابی فیزیکی نانومواد 4
کاتدی - اندازه گیری چگالی

فناوری نانو - نانوساخت مشخصه های کنترلی کلیدی - قسمت 4-4: ذخیره سازی نانوپدید انرژی الکتریکی مشخصه یابی حرارتی نانومواد – روش 5
سوراخ کاری با سنبه

فناوری نانو - واژه نامه - قسمت 13: گرافن و مواد دوبعدی مرتبط6

جدول 1- عناوین استانداردهای ملی تدوین شده در حوزه فناوری نانو در سال 1397
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فناوری نانو – گردآوری و توصیف روش های آماده سازی نمونه و روش های تنظیم ُدز برای نانومواد مهندسی شده و ساخته شده7

فناوری نانو - نانوساخت – مشخصه های کنترلی کلیدی قسمت 3-2: نانو ذرات نورتاب – تعیین جرم پراکنه نقاط کوانتومی8

فناوری نانو - نانوساخت - مشخصه های کنترلی کلیدی - قسمت 6-4: گرافن - اندازه گیری هدایت سطحی با استفاده از کاواک تشدیدی9

فناوری نانو - نانوساخت - مشخصه های کنترلی کلیدی- قسمت 3-1: نانو مواد نورتاب - کارایی کوانتومی10

فناوری نانو - تعیین اندازه نانوذرات با استفاده از روش میکروسکوپی نیروی اتمی - راهنما11

فناوری نانو - واژه نامه - قسمت 6: مشخصه یابی نانوشیء )اصالحیه شماره 1)12

فناوری حباب ریز - اصول کلی برای استفاده و اندازه گیری حباب های ریز - قسمت 1: واژگان13

فناوری نانو - مدیریت ریسک شغلی نانومواد مهندسی شده - قسمت 2: استفاده از رویکرد دسته بندی اقدامات کنترلی14

فناوری نانو - آموزش نیروی کار در زمینه زیرساخت فناوری نانو - راهنما15

فناوری نانو - آموزش نیروی کار در زمینه سنتز و پردازش مواد - راهنما16

فناوری نانو - تعیین ضخامت، ضریب شکست و ضریب جذب نانوالیه ها و نانوپوشش ها با استفاده از روش بیضی سنجی طیف نگاری - روش آزمون17

فناوری نانو - واژه نامه قسمت 11: نانوالیه، نانوپوشش، نانوفیلم و اصطالحات مرتبط18

فناوری نانو - نانوساخت - مشخصات کنترلی کلیدی - قسمت 5-4: نانومواد کاتدی برای ذخیره سازی انرژی الکتریکی نانوپدید - مشخصات 19
الکتروشیمیایی، روش سلول 3 الکترودی

ادامه جدول 1- عناوین استانداردهای ملی تدوین شده در حوزه فناوری نانو در سال 1397

ع تعداد استانداردهای ملی کشور در حوزه فناوری نانو به 99 استاندارد رسید. در ادامه، روند تدوین  با تدوین 19 استاندارد ملی در سال 1397، در مجمو
استانداردهای ملی فناوری نانو ایران در سال های مختلف بیان می شود: 

2 4
9 12

21
31

39

62

80

99

1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397

نمودار 1- روند تجمعی تدوین استانداردهای ملی فناوری نانو ایران )1388-1397(
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مشارکت�»نفر-استاندارد«نهاد�مشارکت�کنندهردیف

343دانشگاه ها و مراکز پژوهشی )وزارت علوم(1

271سازمان ملی استاندارد ایران2

جدول 2- مشارکت نهادی اعضای کمیسیون فنی استانداردهای ملی فناوری نانو به تفکیک سازمان های دولتی )1388-1397(

در تدوین اســتانداردهای ملی فناوری نانو ایران، اشــخاص مختلف حقیقی و حقوقی مشــارکت دارند. این مشــارکت به شــکل حضور در جلســات 
که  کارشناسی استانداردها صورت می گیرد. مشارکت نهادهای مختلف در جلسات تدوین استانداردهای ملی فناوری نانو  کمیسیون فنی و بررسی 

با مشارکت ستاد نانو در فاصله زمانی سال های 1388 تا 1397 انجام شده  است در ادامه بیان می شود:

ح زیر   مشــارکت نهادهای مختلف در جلســات کمیســیون های فنی تدوین اســتانداردهای ملی فناوری نانو به تفکیک ســازمان های دولتی به شر
است.

نمودار 2- روند سالیانه تدوین استانداردهای ملی فناوری نانو ایران )1388-1397( 

2 2

5
3

9 10

8

23

18

19

1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397

نمودار 3- مشارکت نهادهای مختلف در کمیسیون های فنی تدوین استانداردهای ملی فناوری نانو ایران )1388-1397(

فرهنگستان زبان و ادب فارسی 3%دانشگاه ها و مراکز پژوهشی %38

وزارتخانه ها و سازمان ها %9

شرکت های صنعتی %19
سازمان ملی استاندارد %31
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ادامه جدول 2- مشارکت نهادی اعضای کمیسیون فنی استانداردهای ملی فناوری نانو به تفکیک سازمان های دولتی )1388-1397(

تعداد�استاندارد�فناوری�ردیف
نهاد�مشارکت�کنندهنانو�مشارکتی

راصد توسعه فناوری های پیشرفته127

مؤسسه خدمات فناوری تا بازار215

کارآفرینی و فناوری ایران )کفا(35

پارس خزر، توزیع برق شرق گیالن، ارتباطات بارقه پردیس44

سیراف آزمون لیان، فرآیندسازان مهاب53

پارسیان توف سریرا، توسعه دانشگاهی داتفام، شیشه و گاز، بنیاد علوم کاربردی رازی، حساسه های صنعتی کیوان، 62
آراپژوهش، آزمایشگاه کیمیا شنگرف پارس

71

تولیدات کاغذی خراسان )گلریز(، آزمایشگاه دانش محور البرز، تهران زرنخ، نانوفناوران حصان، آزمایشگاه پاسارگاد قزوین، 
انجمن آزمایشگاه های همکار استان قزوین، آزمایشگاه پارس مبین آزما، فناوران نانومقیاس، مهندسین مشاور هرم پی، 

شاخه زیتون لیان، آب و فاضالب شرق تهران، پوشینه طب، نیک تدبیر مهام، نوآوران صنایع لبنی سلطان، برگ چین سبز 
تهران، آیسان لیا، موادکاران شوگا، فناوری کهربا، مهندسی مواد آرای آویسا، پرشیا زرآزما، رشد نانوفناوران، آپتوس ایران، 

راه آهن شهری تهران و حومه، فرآیند سازه ابنیه نصب، سرآمدان آوینا، توسعه نانوفناوری آوید، مهار فن ابزار، پویندگان بهبود 
کیفیت، کامپوره خزر، آب منطقه استان گیالن، صنایع غذایی نادری، واحد تولیدی لویه، انجمن کارشناسان استاندارد استان 

گیالن، آب و فاضالب شهری استان گیالن، آزمایشگاه کسری

جدول 3- سازمان های عمومی و شرکت های صنعتی مشارکت کننده در کمیسیون های فنی تدوین استانداردهای ملی فناوری نانو )1388-1397(

همچنیــن فهرســت نهادهــای مختلــف عمومــی و خصوصی مشــارکت کننده در کمیســیون های فنــی تدوین اســتانداردهای ملی فنــاوری نانو طی 
ح جدول زیر است: سا  ل های 1388 تا 1397 به شر

مشارکت�»نفر-استاندارد«نهاد�مشارکت�کنندهردیف

157نهادها و شرکت های دولتی و خصوصی3

32وزارت نفت4

24فرهنگستان زبان و ادب فارسی5

14وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی6

6وزارت صنعت، معدن و تجارت7

5سازمان دامپزشکی8

3وزارت جهاد کشاورزی9

3سازمان محیط زیست10

1وزارت آموزش و پرورش11

10سایر12
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ح زیر است: که در فاصله زمانی سال های 1388 تا 1397 تدوین شده اند، به شر حوزه های موضوعی 99 استاندارد ملی فناوری نانو ایران 

ویژگی ها و مشخصات %4

روش آزمون و مشخصه یابی %56 آیین کار و راهنما %19

واژه نامه %19

نمودار 4- حوزه های موضوعی استانداردهای ملی فناوری نانو ایران )1388-1397(

حمایت از تدوین استانداردهای محصول محور فناوری نانو 2-1-6
ح نفوذناپذیر - روش آزمون  مشخصه یابی نانوپوشش های آب گریز در سطو

کارایی دقیق و دوام خواص  یکی از چالش های مهم در بررسی کیفیت محصوالت نانو با ادعای ایجاد پوشش آب گریز بر روی سطوح، اندازه گیری 
کارآیی و دوام این پوشش ها آغاز شــد که با برگزاری جلسات  آب گریزی در پوشــش ایجاد شــده اســت. در ســال 1397 تدوین 2 اســتاندارد مرتبط با 
کارشناسان مربوطه، پیش نویس نهایی استاندارد اول با عنوان »مشخصه یابی نانوپوشش های آب گریز در سطوح  کمیسیون فنی با حضور  متعدد 

کمیته ملی ارسال شده است. ح در  نفوذناپذیر- روش آزمون« تدوین و برای طر

ح نفوذناپذیر - روش آزمون  بررسی دوام نانوپوشش های آب گریز در سطو
یکی از مؤلفه های مهم برای نانوپوشش های آب گریز، دوام و میزان ماندگاری خاصیت آب گریزی در سطح است. هدف از تدوین این استاندارد، 
مشخصه یابی ترشوندگی و تعیین روشی برای اندازه گیری دوام و ماندگاری خاصیت آب گریزی در سطوح نفوذناپذیر است. مطالعات اولیه و تهیه 

پیش نویس این استاندارد در سال 1397 انجام شده است.

گاز - روش آزمون  سنجش تخلخل و توزیع اندازه حفرات در مواد جامد نانومتخلخل با استفاده از جذب 
گروه های نانوســاختارها هســتند. در این اســتاندارد، روش تخلخل ســنجی و تعیین توزیع اندازه حفرات برای  مواد نانومتخلخل یکی از مهم ترین 
کارشناسی برای تدوین این استاندارد در سال 1397 انجام  گاز ارائه شــده اســت. مطالعات اولیه و جلســات  مواد جامد نانومتخلخل با روش جذب 

شده است.
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 نانوفیلترها و نانوکامپوزیت های جاذب فلزات سنگین مورد استفاده در تصفیه آب آشامیدنی - ویژگی های سالمت آب
 هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش ارزیابی محصوالت شامل نانوجاذب ها و نانوکامپوزیت های موجود در بازار و مورداستفاده در تصفیه آب 
آشــامیدنی و تعیین ویژگی های ســامت آب جهت اخذ گواهی اســتاندارد برای این محصوالت و توســعه بازار آن ها اســت. مطالعات اولیه و جلسات 

کارشناسی برای تدوین این استاندارد در سال 1397 انجام شده است.

مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی فناوری نانو 3-1-6
کمیته فنی مربوطه اســت. تدوین اســتاندارد بین المللی در ســازمان بین المللی  کشــورهای عضو  اســاس تدوین اســتانداردهای بین المللی، اجماع 
اســتاندارد )ایزو(، یک فرآیند طوالنی اســت که از زمان تصویب اولیه تا انتشــار آن تقریبًا 3 ســال زمان نیاز دارد. جمهوری اســامی ایران با اســتفاده 
کــه در کمیته بین المللی به عنوان کشــور مســئول پروژه، اســتاندارد  از تــوان متخصصــان داخلــی توانســته اســت به عنوان یکی از 9 کشــوری باشــد 
بین المللــی فنــاوری نانــو تدوین کرده انــد. ایران در اجاس دوره ای کمیته بین المللی که در آبان ماه 1397 در کشــور مالزی برگزار شــد حضور فعالی 
داشــت. بــرای ایــن امــر، جلســات متعددی با حضور متخصصان هر حوزه و مســئول تدوین هر اســتاندارد در ســطح داخلی برگزار شــده بــود. در این 
که با مسئولیت ایران در حال تدوین هستند ارائه شده و از آن ها دفاع شد. همچنین در این اجاس نمایندگان ایران با  اجاس، 5 پروژه استاندارد 
گسترش محصوالت  کردند. همچنین با توجه به  کرده و نظرات فنی خود را ارائه  حضور در جلسات تدوین استاندارد در حوزه های مختلف شرکت 
کمیته  کار  نانو و لزوم توجه به مســائل ایمنی نانومواد، پیش نویس 2 اســتاندارد جدید جهت ارســال به ایزو در ســال 1397 تهیه شــد و در دســتور 

گرفت. بین المللی قرار 
در نمودار زیر کشورهایی که سرپرستی تدوین استانداردهای بین المللی فناوری نانو در فاصله زمانی سال های 2۰۰7 تا 2۰18 را بر عهده داشته اند، 

ذکر می شود:

نمودار 5- سهم کشورهای مختلف در سرپرستی تدوین استانداردهای بین المللی فناوری نانو )2007-2018(

ایاالت متحده

ژاپن

13

12

9

5

4

9

5

3

1

3

1

1

1

1

کره جنوبی

انگلستان

آلمان

چین

ایران

فرانسه

کانادا

روسیه

ایتالیا

سنگاپور

آفریقای جنوبی

هلند
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در ادامه، اقدامات ایران در جهت توسعه استانداردهای بین المللی فناوری نانو در سال 1397 بیان می شود:

 استاندارد بین المللی »نانوکلی - ویژگی ها و روش های اندازه گیری«
در این استاندارد، مهم ترین ویژگی ها و خواص نانوکلی و روش های اندازه گیری این پارامترها آمده است. این استاندارد در سال 1397 با نظراتی 
کردند، توســعه داده شــد و در مرحله نهایی تدوین اســتاندارد بین المللی )DTS1( رأی گیری شده و مورد  کارشناســان کشــورهای مختلف ارســال  که 

گرفته است. این استاندارد به زودی منتشر می شود. پذیرش قرار 

کارآیی و روش های اندازه گیری«  استاندارد بین المللی »فیلترهای هوای مبتنی بر نانوالیاف - ویژگی ها، 
که در ایران تولید میشوند.  فیلترهای هوای بهبودیافته با نانوالیاف شــامل فیلتر نیروگاهی، فیلتر خودروهای ســنگین و ســبک، چند ســالی اســت 
با اســتفاده از فناورینانو، کاس جدیدی از فیلترها ارائه شــده اســت. این فیلترها در مقیاس باال در کشــور تولید میشوند و چندین شرکت خارجی نیز 
کارایی و خواص فیلترها بیان شــده  ع فیلترها هســتند. در این اســتاندارد، مهم ترین ویژگی های و پارامترهای نانویی تأثیرگذار بر  تولیدکننده این نو
و روش های اندازه گیری آن ها آمده اســت. این اســتاندارد از حدود 3 ســال پیش از طرف ایران به ایزو پیشــنهاد شده و در سال 1397، پیش نویس 

نهایی آن برای رأی گیری مرحله نهایی ارسال شده است.

 استاندارد بین المللی »نانوکامپوزیت های پلیمری برای بسته بندی غذایی - خواص نفوذپذیری: ویژگی ها و روش های اندازه گیری«
ایــن اســتاندارد بــا همــکاری یک شــرکت داخلی تولیدکننده بســته بندی مواد غذایی در ســال 1395 به ایزو پیشــنهاد شــد که در رأی گیری توســط 
کارآیی  که با استفاده از فناوری نانو بهبود یافته و در  گرفت. در این استاندارد پارامترها و خواص مختلف  کمیته، موردپذیرش قرار  کشورهای عضو 
و ویژگی های بســته بندی تأثیرگذار اســت مشــخص شده و روش های اندازه گیری های این پارامترها بیان شده است. در سال 1397 براساس اعام 

کشورهای عضو ارسال شده است. کشورهای مختلف، پیش نویس استاندارد، بازنگری شده و جهت بررسی بیشتر برای  نظر 
کارآیی و روش های اندازه گیری« کاربردهای انتقال حرارت - ویژگی ها،   استاندارد بین المللی »نانوسوسپانسیون ها برای 

گرفته بود در ســال 1397 با برگزاری جلســات  کــه قبــًا به صورت PWI2 به کمیته بین المللی ایزو ارســال شــده و مــورد پذیرش قرار  ایــن اســتاندارد 
کشورهای مختلف، ویرایش شد. همچنین یک بررسی بازار3 هم در این خصوص انجام شد. ویرایش جدید این  کامنت های  کارشناسی و دریافت 

کمیته بین المللی ارسال شد. استاندارد در سال 1397 تهیه و برای 

کتریال: ویژگی ها و عملکرد«  استاندارد بین المللی »منسوجات آنتی با
کتریال آن ها و  ع محصوالت به منظور ارزیابی خصوصیات آنتی با ع تدوین استاندارد این نو کتریال، موضو گسترش استفاده از منسوجات آنتی با با 
رهایش نانوذرات حین شستشو و تماس با بدن در کمیته فنی استانداردهای فناوری نانو ایران در اولویت قرار گرفت و در اجاس کمیته بین المللی 
ایزو به صورت پیشــنهاد ارائه شــد. در ادامه پیش نویس اولیه ای از این اســتاندارد توســط یک تیم دانشگاهی ایران تهیه شده و در رأی گیری اولیه 
کار کمیته بین المللی قرار گرفت. این اســتاندارد در ســال 1397 با تشکیل جلسات متعدد  به صورت PWI توســط کشــورها پذیرفته شــد و در دســتور 
فنی با حضور متخصصان داخلی توســعه داده شــد. در نهایت پیشــنهاد این اســتاندارد به صورت رسمی از طرف ایران به صورت NWIP4 برای ایزو 

ارسال شده است.

 اســتاندارد بین المللــی »مانیتورینــگ تغییــرات ســاختار ثانویــه پروتئین هــا در مجــاورت بــا نانومــواد بــا اســتفاده از روش طیف ســنجی 
»Circular dichroism

که با بدن انسان در ارتباط هستند  ارزیابی برهم کنش های نانومواد با پروتئین ها یکی از روش های ارزیابی ایمنی آن ها است. در مورد محصوالتی 
ع در کمیته فنی اســتانداردهای  کنــد. در نتیجه، این موضــو کــی( این ارزیابــی می تواند به بررســی ایمنی محصــول کمک  )تمــاس پوســتی یــا خورا
کمک یک تیم متخصص از اســاتید دانشــگاه، پیشــنهاد اولیه اســتاندارد، تهیه شــد. این  فناوری نانو ایران به عنوان یک اولویت تعیین شــد و با 
اســتاندارد در ســال 1397 به صورت NWIP به کمیته نانو ایزو ارســال شــد و در رأی گیری توسط کشورها موردپذیرش قرار گرفته و کامنت های فنی 

1. Draft Techni  cal Specification
2. Preliminary Work Item
3. Market Survey
4. New Work Item Poroposal 
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کمیته بین المللی ارسال شده  کشور در مورد این استاندارد ارسال شد. ویرایش جدید استاندارد جهت بررسی بیشتر برای اعضای  هم از طرف چند 
است.

بررسی تخصصی پیش نویس استانداردهای ارسالی سازمان بین المللی استاندارد 4-1-6
تدوین اســتانداردهای بین المللی در ایزو براســاس نظرخواهی از کشــورهای عضو کمیته ISO/TC229 و رســیدن به اجماع کشــورهای عضو اصلی 
ع تعداد 18 مدرک اســتاندارد  انجــام می شــود. در ســال 1397، بــا نظرخواهی از متخصصان داخلی و تشــکیل جلســات تخصصی متعــدد، در مجمو
بین المللی در کمیته اســتاندارد ســتاد نانو تهیه و به عنوان نظر رســمی ایران برای ســازمان ایزو ارســال شــد. در جدول زیر تعداد نظرات ارسال شده 

توسط ایران در سال 1397 آمده است.

1. Comment

تعداد�اعالم�نظرهای�ویرایشیتعداد�اعالم�نظرهای�عمومیتعداد�اعالم�نظرهای�فنیتعداد�استاندارد�بررسی�شده

1815911116 مدرک

جدول 4 : اعالم نظرهای1 فنی، عمومی و ویرایشی ایران در مورد استانداردهای بین المللی فناوری نانو )سال 1397(
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6-2- پیاده سازی نظام جامع مجوزدهی، نظارت و ارزیابی در حوزه فناوری نانو

تدوین دستورالعمل های اجرایی برای اعطای نشان نانونماد 1-2-6
که در ادامه بیان می شود. در راستای اجرا و پیاده سازی سیستم اعطای نشان نانونماد، در سال 1397 اقداماتی انجام شده است 

 تصویب دستورالعمل اعطای مجوز استفاده از نشان نانو
در سال 1397؛ با پیگیری های به عمل آمده از طرف ستاد نانو، دستورالعمل اعطای مجوز استفاده از نشان 
کــه حاوی الزامات محصوالت و شــرکت های متقاضی دریافت مجوز، وظایف ســتاد نانو و ســازمان ملی  نانــو 
اســتاندارد ایران و شــرایط شرکت متقاضی دریافت مجوز است، توسط سازمان ملی استاندارد تصویب و اباغ 
شــد. براساس این دســتورالعمل، امور مرتبط با پذیرش شرکت های متقاضی دریافت نشان نانونماد و انجام 
گرفته و  کمیته تخصصی بر عهده ستاد نانو قرار  ارزیابی های فنی و ادواری محصوالت از طریق تشکیل یک 
بازرســی و آزمون ها از طریق شــرکت های بازرسی و آزمایشگاه های تأیید صاحیت شده، انجام می شود. پس 
کمیته تخصصی مستقر در ستاد نانو، نتیجه به سازمان ملی استاندارد ایران ارسال  از تأیید فنی محصول در 
کشــور، مسئولیت »صدور، تمدید،  می شــود و این ســازمان به عنوان مرجع رســمی و قانونی اعطای نشان در 

کل استانی خود، برعهده دارد. تعلیق و لغو مجوز« استفاده از نشان نانو را از طریق ادارات 

کمیته تخصصی اعطای نشان نانو  تدوین دستورالعمل 
همان طور که در »دستورالعمل اعطای مجوز استفاده از نشان نانو« مشخص شده است، نظارت بر امور فنی 
و تخصصــی فرآینــد اعطای نشــان نانونمــاد و تأیید فنی محصوالت، از طریق تشــکیل یک کمیته تخصصی 
کمیته تخصصی تدوین  توســط ســتاد نانو صورت می گیرد. بدین منظور در سال 1397، دســتورالعملی برای 
شد که در آن نحوه تشکیل کمیته تخصصی، وظایف و اختیارات، شیوه تصمیم گیری، گردش کار و تعامات 
آن با ســایر بخش های مختلف از جمله شــرکت های بازرسی، کمیته عائم استان ها و شرکت های متقاضی، 

تعیین شده است.
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توسعه شرکت های بازرسی محصوالت فناوری نانو 3-2-6
یکی از الزامات اعطای نشان نانو به محصوالت نانو، وجود شرکت های بازرسی تأیید صاحیت شده توسط مرکز ملی تأیید صاحیت ایران است. 
بر این اســاس شــرکت های بازرســی باید الزامات اســتاندارد 17۰2۰ را پیاده کرده و پس از ارزیابی های الزم، گواهی تأیید صاحیت دریافت کنند. در 
کارشناســان فنی از طرف ســتاد نانو معرفی شــده اند تا به  ســال 1397 تعاماتی بین ســتاد نانو و مرکز ملی تأیید صاحیت انجام شــد. در این زمینه، 
کرده اند و منتظر انجام فرآیند ارزیابی از طرف مرکز ملی تأیید  کنون 2 شــرکت، الزامات الزم را پیاده  کمک شــود. تا تســریع فرآیند ارزیابی شــرکت ها 

صاحیت ایران هستند.

تثبیت و پشتیبانی از کمیته های فناوری نانو در سازمان های مرتبط 4-2-6
 کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو

مهم تریــن وظایــف کمیتــه فنــاوری نانو ســازمان غــذا و دارو، تدویــن دســتورالعمل های الزم 
و بررســی محصــوالت ســامت محور مبتنــی بر فناوری نانــو )اعم از تولید داخــل و محصوالت 
وارداتــی( جهــت اخــذ مجــوز در حــوزه فرآورده هــا و ملزومــات دارویــی، تجهیــزات پزشــکی، 
آرایشــی- بهداشــتی، غذایی-آشــامیدنی، فرآورده هــای طبیعــی و ســنتی و مکمــل اســت. در 

ح آزمون برای محصوالت منتخب نانو  تدوین دستورالعمل های بازرسی و طر
نمونه بــرداری و بازرســی از محصــوالت نانــو و شــرکت های تولیــدی متقاضــی نشــان نانونمــاد، توســط 
شــرکت های بازرســی تأیید صاحیت شــده و مبتنی بر اصول نمونه برداری و روش آزمون های تأیید شــده 
ح آزمون مشتمل بر  و اســتاندارد انجام می گیرد. برای هر دســته محصول، باید دســتورالعمل بازرسی و طر
ع آزمون ها، روش انجام آزمون ها، آزمایشگاه انجام دهنده آزمون ها و نتایج قابل قبول آزمون ها برای  »نو
تأیید محصول« توسط شرکت بازرسی تهیه شده و از سوی کمیته تخصصی اعطای نشان نانو مورد تأیید 
ح آزمون برای محصول  قرار گیرد. در ســال 1397، اقدامات اولیه برای تدوین دســتورالعمل بازرســی و طر

گرفته است. »لوله اتصاالت UPVC مقاوم در برابر ضربه حاوی نانوذرات« صورت 

اطالع رسانی عمومی در خصوص نشان نانونماد 2-2-6
یکی از الزامات پیاده سازی و اجرای سیستم جامع ارزیابی، نظارت، مجوزدهی و اعطای نشان نانو، اطاع رسانی سریع، شفاف و دقیق برای عموم 
مــردم بــه ویژه شــرکت های متقاضــی دریافت مجوز و مصرف کنندگان محصوالت نانو اســت. برای این منظور در ســال 1397، پایگاه اطاع رســانی 
نانونماد به نشــانی www.nanonamad.com طراحی و پیاده ســازی شــد که مرجع اطاع رســانی و انتشــار اخبار و اطاعات درباره نشــان نانونماد در 

گرفت: ایران خواهد بود. در این پایگاه، اطاعات زیر در دسترس عموم قرار خواهد 
 شرایط محصول و شرکت ها، فرآیندها و اقدامات الزم برای دریافت مجوز توسط شرکت های متقاضی

 فرم ها و مدارک موردنیاز برای تشکیل پرونده درخواست مجوز
که مجوز آن ها تعلیق یا لغو شده است.  فهرست و مشخصات محصوالت نانو دارای مجوز معتبر استفاده از نشان نانو و همچنین محصوالتی 

 آخرین اخبار مرتبط با نشان نانو
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کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو در سال 1397 بیان می شود: ادامه، اقدامات 

کارشناسی پرونده ها • اعطای مجوز و مدیریت و 
کمیته  در ســال 1397، محصوالت نانویی متعددی درخواســت مجوز داشــته و پرونده تکمیلی و درخواست تمدید مجوز برخی محصوالت به این 

ارجاع شد. آمارهای مربوط به درخواست های مجوز محصوالت نانویی در جدول زیر ذکر شده است.

کارگروه های تخصصی • مدیریت و راهبری 
ح و درباره آن ها  کارگروه تخصصی، پرونده محصــوالت را طر در ســال 1397 کمیتــه فنــاوری نانو ســازمان غذا و دارو با برگزاری و راهبری 9 جلســه 
ح زیر به ادارات مربوطه اعام شده است. کرده است. در این سال، موافقت با صدور )تمدید مجوز( 9 محصول نانویی داخلی به شر تصمیم گیری 

تجمعی�از�سال��1389تا�پایان�سال�1397سال�1397
درخواست مجوز 

محصول
تولید داخل

درخواست مجوز 
محصول
وارداتی

درخواست مجوز 
محصول

تولید داخل

درخواست مجوز 
محصول
وارداتی

735-3ملزومات دارویی

73101-8آرایشی و بهداشتی

-36-6حیطه وظایف کمیته )تأییدیه بهداشتی(

209-4غذا

1131-دارو

-8--تجهیزات پزشکی

201-8فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

281243117مجموع درخواست ها

جدول 5- آمار درخواست مجوز محصوالت فناوری نانو در کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو به تفکیک حوزه )سال 1397(

حوزه درخواست

 عنوان درخواست

شرکتنام�تجاری�محصولنام�محصولحوزهردیف

طبیعی، سنتی 1
و مکمل

اکسیر نانوسیناسیناکورکومینکپسول ژالتینی نرم حاوی نانومیسل کورکومین )80 میلی گرم( با نام تجاری

کپسول ژالتینی نرم حاوی نانومیسل ایزومرهای کورکومین در عصاره کامل 
فناوری نانو داروی البرزکورکدنزردچوبه )35 میلی گرم( با نام تجاری

آرایشی و 2
بهداشتی

SPF 50 پارس حیانسان سیفکرم ضدآفتاب فاقد چربی با

SPF 50 پارس حیانسان سیفکرم ضدآفتاب ضدچروک رنگی با

SPF 40 پارس حیانسان سیفکرم ضدآفتاب برنزه کننده با

رایمون نانواکسیر-ماده اولیه نانومیله های منیزیم هیدروکسی آپاتیت برای کاربرد در خمیردندان

غذا3
پردیس پژوهش فناوران -ماده اولیه گرانول هیدروکسی آپاتیت کربناته برای کاربرد در آدامس

یزد

پدیده زیستی نانو-ماده اولیه نانومیله های منیزیم هیدروکسی آپاتیت برای کاربرد در آدامس

تأییدیه 4
تهران زرنخ-نخ پلی آمید آنتی باکتریال با مستربچ حاوی نانوذرات اکسیدروی و نقرهبهداشتی

جدول 6- فهرست محصوالت فناوری نانو تأیید/ تمدید مجوز شده توسط سازمان غذا و دارو در سال 1397

کمیته فناوری نانو ســازمان غذا و دارو تا پایان ســال 1397 با صدور مجوز برای 72 محصول فناوری نانو شــامل 51 مورد تولید  الزم به ذکر اســت 
کرده است. داخل و 21 محصول وارداتی موافقت 

192

گزارش�عملکرد�سند�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1397



• مشارکت در جلسات تدوین استانداردهای فناوری نانو
کمیته فناوری نانو سازمان غذا و  کمیته، حضور در جلسات تدوین استانداردهای فناوری نانو مرتبط است. در این راستا  از دیگر فعالیت های این 

کرد. کمیته ملی تدوین استاندارد فناوری نانو شرکت و نظرات خود را برای اصاح موارد مدنظر ارائه  دارو در اجاسیه های 

• آموزش های مرتبط با فناوری نانو
از جملــه فعالیت هــای آموزشــی ســال 1397، برگــزاری 
کارگاه آموزشــی در هفتمیــن همایــش بین المللــی علــوم 
و فنــاوری نانــو و همــکاری در برگزاری نشســت آشــنایی 
بــا فرآیندهــا و مجوزهــای اداره کل دارو و مــواد ســازمان 
غــذا و دارو« در محــل معاونــت علمــی و فناوری ریاســت 
جمهــوری بــود. همچنیــن مدیریت و پشــتیبانی ســایت 
کمیتــه فنــاوری نانو ســازمان غــذا و دارو از لحــاظ تأمین 
محتــوا، انتشــار 12 شــماره خبرنامــه ماهانــه و ارســال 
الکترونیک برای متخصصان مختلف )موجود در بانک 

گرفته در سال 1397 است. کمیته( نیز از دیگر اقدامات صورت  ایمیلی 

 کمیته فناوری نانو سازمان دامپزشکی
کمیته فناوری نانو ســازمان دامپزشــکی با هدف پیشبرد اهداف نظارتی در ارتباط با به کارگیری 
گاهی رســانی بــه جامعــه در زمینــه  و مجوزدهــی محصــوالت نانــو در حــوزه دامپزشــکی و نیــز آ
کاربردهای مفید فناوری نانو در حوزه های مختلف دامپزشکی تشکیل شده است.  پتانسیل ها و 

ح زیر است: کمیته در سال 1397 به شر فعالیت های این 

کارشناسی و اعطای مجوز • بررسی 
 اعطای مجوز به محصول ضدعفونی کننده قوی سطوح با عنوان Nano Bio Cide NF محصول 

شرکت نانوپوشش فلز
 بررســی پرونده 2 محصول نانویی ارجاع شــده به کمیته و تدوین و ارسال گزارش نواقص مربوطه 

به بخش دارویی سازمان
 ارائــه مشــاوره علمــی و فنی بــه 12 محصول فنــاوری نانو مورداســتفاده در دامپزشــکی و کمک به 

تشکیل و تکمیل پرونده مربوطه جهت ارجاع رسمی به سازمان دامپزشکی
 انجام تعامات و پیگیری ها در خصوص ساخت و تولید نمونه های اولیه و راهنمایی در جهت ارتقا 

3 محصول پر کاربرد و مورد نیاز )براساس نیازسنجی انجام شده در سازمان دامپزشکی(

• پژوهش و آموزش
کارشناســان با   برگزاری نشســت آموزشــی عمومی ســازمان دامپزشــکی کشــور با هدف آشــنایی 

کاربردها و ایمنی فناوری نانو در حوزه دامپزشکی
 برگزاری دوره آموزشــی- آزمایشــگاهی در مرکز تشخیص سازمان دامپزشکی با عنوان »آشنایی 

با روش های تعیین ویژگی و ارزیابی فعالیت زیستی نانوذرات نقره«
کز مرتبط  همکاری با شبکه ایمنی نانو در خصوص آزمون های سم شناسی نانو و شناسایی مرا

ح تحقیقاتی-کاربردی برای استفاده از فناوری نانو در حوزه آبزیان  تعامل با سازمان شیات برای 2 طر
کشور ح پژوهشی در خصوص وضعیت استفاده از نانوذرات نقره در تعدادی از مرغداری های   اجرای یک طر

کشور ح درس با نام »ترویج عمومی و فناوری های نوظهور )نانو(« به منظور تدریس در دانشکده های دامپزشکی   تهیه و تدوین طر
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برگزاری آزمون های مقایسات بین آزمایشگاهی فناوری نانو 1-3-6
ANF کشورهای عضو  مشارکت در برنامه مقایسات بین آزمایشگاهی 

کارآمد جهت  کفایت تخصصی نیز شــناخته می شــوند، یکی از ابزارهــای  که به نــام آزمون های  آزمون هــای مهــارت و مقایســات بین آزمایشــگاهی 
 )ANF( کالیبراسیون محسوب می شوند. در همین راستا اعضاء فروم آسیایی نانو کیفیت نتایج آزمون در آزمایشگاه های آزمون و  کنترل و تضمین 
کردند. 11 مرکز آزمایشــگاهی از شــش  در ســال 1397 برنامه مقایســات بین آزمایشــگاهی را برای اندازه گیری نانوذرات در بین کشــورهای عضو اجرا 
کشــور )انگلســتان، تایلند، ایران، مالزی، فیلیپین و تایوان( در این فعالیت مشــترک بین المللی شرکت داشــتند. چهار مرکز آزمایشگاهی از ایران نیز 
کســید تیتانیوم به منظور انجام این مقایســه بین آزمایشــگاهی اســتفاده شد.  کردند. نانوذرات پلی اســتایرن التکس و دی ا در این آزمون مشــارکت 
ح در داخل ایران  تجهیزات مورد آزمون در این برنامه عبارت بودند از: TEM ،AFM ،DLS و SEM. پیگیری انجام آزمون های مربوط به این طر

کمیته استاندارد ستاد نانو انجام شد. توسط 

حمایت از تولید نانومواد مرجع 2-3-6
 مسابقه ساخت نانومواد مرجع

مسابقه ساخت نانومواد مرجع با عنوان »سنتز و پایدار کردن سوسپانسیون همگن نانوذرات در محیط آبی« در سال 1396 آغاز شد. هدف از انجام 
ح شناســایی محققان، متخصصــان و توانمندی های موجــود در ارتباط با تولید مواد مرجــع به صورت سوسپانســیون های پایدار و همگن  ایــن طــر

کنترل شده است. حاوی نانوذرات با توزیع اندازه ذرات 
ح پیشنهادی، 18 نفر، نمونه های آزمایشگاهی سنتز شده را ارسال کردند. نمونه ها و مدارک ارسالی در سه مرحله مورد بررسی، انجام  از بین 65 طر
ح انتخاب و پس از تشکیل جلسه  ع 7 طر گرفتند و در مجمو آزمون های تعیین مشخصات )DLS و TEM(، انجام محاسبات آماری و ارزیابی قرار 
کردند. در نهایت ارزیابــی نهایی در خرداد 1397 انجام پذیرفت. در حوزه سوسپانســون های  ح به مرحله نهایــی راه پیدا  داوری پایانــی، چهــار طــر
ح برگزیده انتخاب شد.  ح ارائه شده توسط مرتضی اباذری؛ دانشجوی دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان به عنوان طر حاوی نانوذرات طا، طر

کمیته استانداردسازی فناوری نانو جهت توسعه فناوری به برنامه نانومچ معرفی شد. ح از طرف  این طر

6-3- پیاده سازی نظام ملی نانومترولوژی
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6-4- ترویج و آموزش استاندارد و ایمنی نانو

برگزاری دوره های عمومی و کارگاه های تخصصی آموزشی فناوری نانو 1-4-6
 کارگاه آموزشی »معرفی روش های استاندارد شناسایی و تعیین مشخصات نانومواد«

کارگاه در حاشیه یازدهمین جشنواره فناوری نانو در تاریخ 22 مهرماه 1397 با حضور 29 نفر برگزار شد. این 

»)DLS( کندگی نور پویا  دوره آموزشی »ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری برای تعیین توزیع اندازه نانوذرات با دستگاه پرا
این دوره آموزشــی 2 روزه، در دی ماه 1397 با همکاری شــبکه آزمایشــگاهی فناوری های راهبردی و میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد. 
کیفیــت نتایج اندازه گیری هــا در حوزه فناوری نانــو و رعایت اســتانداردهای ملی و بین المللــی در ارائه نتایج  ایــن دوره آموزشــی در راســتای ارتقــای 

اندازه گیری برگزار شد.
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 دوره آموزشی تدوین استانداردهای ملی فناوری نانو
کارگروه استاندارد و ایمنی نانو با همکاری سازمان ملی استاندارد  اولین نشست تخصصی آموزش تدوین استاندارد ملی در مهرماه 1397 از سوی 

ایران در محل ستاد توسعه فناوری نانو برگزار شد. در این دوره 6۰ نفر از فعاالن تدوین استاندارد حضور داشتند.

 کارگاه های ایمنی نانومواد و مدیریت پسماندهای شیمیایی
کارگاه هــا در مردادماه در  کارگاه تخصصــی بــا عنــوان »ایمنــی نانومواد و مدیریت پســماندهای شــیمیایی« برگزار شــد. این  در ســال 1397، 2 دوره 
کارشناسی ارشد و دکترا  جشنواره دانش آموزی نانو با شرکت 26۰ نفر از دانش آموزان و آذرماه در دانشگاه شیراز با شرکت حدود 5۰ نفر از دانشجویان 

رشته های فناوری نانو برگزار شد.

اطالع رسانی مالحظات استاندارد و ایمنی فناوری نانو از طریق رسانه ها 2-4-6
کنترل ریســک های بهداشــتی، ایمنی و زیســت محیطی  شــبکه ایمنــی نانــو با هدف آمــوزش مخاطبان حوزه فناوری نانو با »شناســایی، ارزیابی و 
کرده اســت. در ســال 1397، 13 مقاله آموزشــی در حوزه ایمنی در این پایگاه  نانومواد« اقدام به انتشــار مقاالتی در پایگاه جامع آموزش فناوری نانو 
منتشــر شــده اســت. همچنین در راســتای اطاع رســانی اخبار و فعالیت های انجام شــده در ایران و جهان در حوزه اســتاندارد و ایمنی فناوری نانو، 

اقدامات زیر در وب سایت ها و نشریات مختلف انجام شد:
• تهیه و انتشار 7۰ خبر خارجی
• تهیه و انتشار 3۰ خبر داخلی

• تهیه، تدوین و انتشار 14 مقاله آموزشی و علمی- ترویجی
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6-5- تشخیص و مدیریت جنبه های اخالقی، حقوقی و اجتماعی فناوری نانو

عضویت و مشارکت در مجامع بین المللی مرتبط در حوزه فناوری نانو 1-5-6
 کنوانسیون های بازل و سایکم

یازدهمین نشست گروه کاری کنوانسیون بازل در زمینه مواد نانو و پسماند آن ها در تاریخ 3-6 سپتامبر 2۰18 در ژنو برگزار شد. برای این منظور شبکه 
کرد تا در این نشست ارائه شود. همچنین  کارشناسی و موضع ایران را در خصوص پسماندهای حاوی نانو مواد به وزارت امور خارجه اعام  ایمنی، نظر 
مباحث مربوط به فناوری نانو ذیل دستور کار مسائل نوظهور در اجاس میان دوره ای مدیریت راهبردی مواد شیمیایی )سایکم( در تاریخ 13-15 مارس 

2۰18 در استکهلم بررسی شد که نظر کارشناسی ایران از طریق شبکه ایمنی نانو برای طرح در اجاس مذکور در اختیار وزارت امور خارجه قرار گرفت.

 پروژه حکمرانی ریسک های فناوری نانو اتحادیه اروپا
پــروژه حکمرانــی ریســک های فنــاوری نانو1 یکــی از برنامه های چشــم انداز اتحادیــه اروپا )H2020( اســت که با هــدف »مدیریت اطاعــات در حوزه 
ایمنی نانو مواد برای ارزیابی ریسک، مخاطرات و مواجهه، سامت انسان و محیط زیست، ارتباط مسئوالنه با ذی نفعان و جامعه براساس اطاعات 
کثر هم افزایی و همکاری بین المللی« انجام می شود. در سال 1397 با پیگیری های ستاد نانو، ایران به  صحیح و قابل استناد برای رسیدن به حدا

گرنتی به ستاد نانو به منظور اجرای بخش هایی از پروژه تحقیقاتی حوزه ایمنی نانو اختصاص داده شود. کنسرسیوم این پروژه پیوست و مقرر شد 
 

 نشست بین المللی آسیا-اروپا
بــه دنبــال اولیــن نشســت گفتگوی آســیا-اروپا در حوزه ایمنــی، استانداردســازی و گواهی دهی محصوالت نانو که با پیشــنهاد و ابتکار عمل ســتاد 
کتبر 2۰18 با مشارکت وزارت نوآوری و فناوری اتریش، حضور قابل  توسعه فناوری نانو ایران برگزار شده بود، دومین نشست در این زمینه در 29 ا

توجهی از دانشمندان و مسئوالن مرتبط اتحادیه اروپا و مجمع آسیایی نانو )ANF( در وین اتریش برگزار شد.

 پلتفرم همکاری آسیا - اروپا
گام پلتفرم همکاری آسیا اروپا2 در دومین نشست بین المللی آسیا و اروپا ارائه شد که مورد استقبال  پیشنهاد ایجاد هاب نرم افزاری به عنوان اولین 
که در اسفندماه 1397 در تایلند برگزار شد،  گرفت. برنامه ها و اهداف این هاب نرم افزاری در سومین نشست آسیا و اروپا  اعضای شرکت کننده قرار 

به اطاع مخاطبان رسید.

1. Risk Governance Of Nanotechnology )RiskGONE(
2. Asia-EU Network Of Network on NanoSafety )Asia-Eu NONNS(
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برنامه کالن 7

توسعه و مدیریت بازار محصوالت نانو 

گزارش�عملکرد�برنامه�های�کالن،�عملیاتی�و�اقدامات�اجرایی�فناوری�نانو

 ایجاد ابزارهای حمایتی و تسهیل گری برای توسعه بازار داخلی محصوالت نانو
 پایش و ارزیابی بازار محصوالت نانو

 حمایت از ایجاد برندها و نشان های تجاری محصوالت نانو
 ارتقاء توانمندی صادراتی بنگاه ها و حمایت از صادرات محصوالت نانو



7-1- ایجاد ابزارهای حمایتی و تسهیل گری برای توسعه بازار داخلی محصوالت نانو

طراحی ابزارهای مالی برای تحریک بازار فناوری نانو 1-1-7
اســتفاده از ابزارهــای مالــی نظیــر لیزینــگ، پیش خریــد، خریــد دیــن و خدمــات مالــی مشــابه، از مهم ترین ابزارهای توســعه بــازار به ویــژه در حوزه 
محصــوالت نانــو اســت. ایــن ابزارهــای مالی با مشــارکت نهادهای مالی و ســرمایه گذاری کشــور ماننــد صندوق توســعه فناوری ایرانیــان و صندوق 
ع بیش از 197,۰36 میلیون ریال شــامل 87 فقــره وام، 4 فقره  گرفته می شــود. در ســال 1397 در مجمو پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه تهــران به کار 

که در ادامه ذکر شده است: تسهیات لیزینگ، 2 فقره خرید دین به فناوران و شرکت های حوزه نانو اعطا شد 

استفاده از ظرفیت های قانونی در جهت توسعه بازار نانو 2-1-7
یکی از فعالیت های ستاد نانو در سال 1397، استفاده از ظرفیت نهادهای دولتی در حوزه های مختلف بوده است. در ادامه مهم ترین اقدامات صورت گرفته در 

این راستا آمده است:

جدول 1- تسهیالت اعطا شده به شرکت های فناوری نانو در جهت توسعه بازار )1397(

مبلغ�)میلیون�ریال(شرکت/�فناور�استفاده�کننده�از�تسهیالتنوع�تسهیالتردیف
87173,648 موردسرمایه در گردش1

24,228 موردخرید دین2

419,160 موردلیزینگ فروش ماشین آالت صنعتی3

93197,036 موردجمع

جدول 2- همکاری های صورت گرفته با نهادهای دولتی در جهت توسعه بازار نانو در سال 1397

موارد�همکاریسازمان�طرف�همکاریردیف

همکاری در طرح آمارگیری ساالنه از کارگاه های صنعتی دارای بیش از 10 کارکن به منظور شناسایی شرکت های مرکز آمار ایران1
صنعتی نانو

200



مشروح برخی از این اقدامات در ادامه بیان می شود:

گرفتن محصوالت فناوری نانو در فهرست بهای نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه  قرار 
که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه  ح های عمرانی، قیمت هایی است  پایه انجام معامات در اجرای طر
کشور در قالب فهرست بها ساالنه تهیه و به دستگاه های اجرایی اباغ شده و مطابق تبصره 1 ماده 8۰ قانون محاسبات عمومی مبنای تهیه برآورد 
گاهی شرکت های  ج محصوالت مرتبط با فناوری نانو در فهرست بها می تواند عاوه بر توسعه حجم بازار محصوالت نانو، زمینه آ اولیه می شود. در
بــزرگ صنعتــی و پیمانــکاران از فرصت هــا و توانمندی هــای حــوزه نانو را فراهم آورده و موجب تشــویق آن ها برای اســتفاده از ایــن فناوری و ایجاد 
ح جدول3( در فهرست های بهای سازمان  رقابت بین شــرکت ها شــود. از ســال 1395 تا پایان ســال 1397 محصوالت فناوری نانو مختلفی )به شر

گرفته است. برنامه و بودجه در سال های مختلف قرار 

ج محصوالت فناوری نانو دارای تأییدیه  با تجربیات حاصل شــده در ســال های گذشــته و با هدف فراهم ساختن چارچوب مدون و پایدار برای در
نانومقیاس مرتبط با پروژه های عمرانی در فهرســت بها، در آبان ماه 1397 تفاهم نامه مشــترکی میان ســازمان نظام فنی و اجرایی ســازمان برنامه و 

بودجه و ستاد توسعه فناوری نانو به امضا رسید.

جدول 3-فهرست محصوالت فناوری نانو قرارگرفته در فهرست بها )1395-1397(

سال�ورود�به�فهرست�بهاشرکتمحصولردیف
1395گروه صنعتی وحیدلوله پلی پروپیلن بی صدا با اتصال فشاری1

1396گروه صنعتی شیشه کاوهشیشه های نانویی Low E و منعکس کننده نور و گرما2

1396گروه صنعتی شیشه کاوهشیشه های نانویی خودتمیزشونده3

1396گروه صنعتی شیشه کاوهشیشه های لمینت نشکن4

1397الوانپوشش ضدحریق پایه سیمانی5

1397نانوپیشتاز پارسکاشی آنتی باکتریال6

موارد�همکاریسازمان�طرف�همکاریردیف

سازمان توسعه تجارت2
• همکاری با دبیرخانه کمیسیون ماده 1 برای تعریف کدهای HS ویژه برای 10 محصول نانو

• حمایت از حضور در نمایشگاه نانو شانگهای
• تعامل با دفتر مقررات صادرات و واردات در خصوص محصوالت وارداتی فناوری نانو

گمرک3
• استعالم و راستی آزمایی اطالعات اقتصادی مرتبط با صادرات و واردات محصوالت نانو

• همکاری در ارزش گذاری محصوالت وارداتی نانو )مورد شرکت پارس حیان(
• همکاری در تعیین نرخ سود بازرگانی محصوالت صادراتی نانو )مورد شرکت رنگین نانوساختار(

ورود محصوالت نانو به فهرست بها )6 مورد جدید در سال 1397)سازمان برنامه و بودجه4

ادامه جدول 2- همکاری های صورت گرفته با نهادهای دولتی در جهت توسعه بازار نانو در سال 1397
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کستری حاوی غشاهای سرامیکی نانوساختار با قید داشتن تأییدیه  در پایان سال 1397 و پس از امضای این تفاهم نامه، دستگاه تصفیه آب خا
گرفت. نانومقیاس از ستاد فناوری نانو، در فهرست بهای سال آینده قرار 

 استفاده از ظرفیت بورس و اوراق بهادار برای تأمین مالی شرکت های نانو
غ آن ها، ایجاد مسیر تأمین مالی با استفاده  با توجه به نیاز شرکت های فناوری نانو به تأمین مالی و حفظ نقدینگی متناسب با فرارسیدن دوران بلو
از ظرفیت های بازار ســرمایه به ویژه بورس اوراق بهادار یکی از راهکارهای ارتقا و تأمین مالی بنگاه های اقتصادی اســت. شــرکت پارسا پلیمر شریف 
کرده اســت و  کارگزاری با شــرکت فاین تک، مراحل پذیرش و تکمیل مدارک الزم در بازار فرابورس ایران را شــروع  در ســال 1397 ضمن عقد قرارداد 
انتظار می رود در ســال 1398 موفق به ورود در این بازار مالی شــود. براســاس توافقات انجام شده، ستاد نانو نیز برای تسهیل این فرآیند، بخشی از 

هزینه های مرتبط را بر عهده می گیرد.

کشور  همکاری با مرکز آمار ایران برای شناسایی شرکت های نانو در 
به منظور شناســایی جامع تر شــرکت های فعال نانو در ســطح کشــور، طی همکاری مشترک ستاد نانو و مرکز آمار ایران، پرسشنامه عمومی این مرکز 
کرد و یک صفحه مختــص حوزه فناوری نانو و حــوزه دانش بنیان به  کارکــن، تغییر  ح آمارگیــری از شــرکت های صنعتی بــا بیش از ده نفر  بــرای طــر
ح از 18  گام میدانی ایــن طر پرسشــنامه اضافــه شــد تــا در حین آمارگیری، شــرکت های تولیدی اســتفاده کننده از فناوری نانو هم شناســایی شــوند. 

شهریور 1397 آغاز و تا 17 آذر 1397 ادامه داشت. نتایج این پیمایش در تابستان 1398 اعام خواهد شد.

طراحی سازوکار های توزیع محصوالت نانو 3-1-7
بخش مهمی از محصوالت نانو، محصوالت نهایی مصرفی است. عمده ترین چالش توسعه بازار محصوالت نانوی مصرفی، رقابت این محصوالت 
با برندهای معروف و شناخته شده و عدم آشنایی تولیدکنندگان محصوالت با ادبیات بازار و مشتری است. ارتقای نفوذ تلفن همراه، افزایش میزان 
که بستر فروش الکترونیک موردتوجه ویژه ای قرار  دسترسی عمومی به اینترنت و استفاده از ابزارهای مختلف در فضای مجازی سبب شده است 
گیــرد. ســتاد نانــو برای توســعه بازار محصوالت مصرفی و تســهیل در فروش محصــوالت مصرفی شــرکت های نانو، برنامه هایی را بــرای معرفی این 

که در ادامه بیان می شود: کرده است  محصوالت، از طریق تجارت الکترونیک و بازاریابی، طراحی و اجرا 

 سایت دیجی کاال
کارگزار فروش محصوالت نانو است، فروش محصوالت نانو مانند سال قبل پیگیری شد.  که  با حمایت ستاد نانو و از طریق شرکت توسعه دانا 

 سایت بامیلو
ع محصول افزایــش قابل ماحظه ای  در ســال 1397، شــرکت های فنــاور نانو که در ســایت بامیلو بــه عرضه محصوالت نانو پرداختنــد از حیث تنو
کاالها عبارتند  کاالهای فناوری نانو موجود در سایت بامیلو در حوزه شوینده، بهداشتی و منسوجات قرار دارند. شرکت های تولیدکننده این  یافتند. 

کیتوتک، پاآرا، زرنخ و هاینو. کیمیا شیمی سهند، نانو پارت خزر،  از: 
 فروشگاه های زنجیره ای

کاال به صورت ویژه فروشــگاه های زنجیــره ای، تأثیر مثبتی در افزایش دسترســی و فروش  عــاوه بــر فروش اینترنتی، اســتفاده از شــبکه های توزیع 

پوشش ضدحریق پایه سیمانیکاشی آنتی باکتریال
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محصوالت مصرفی نانو دارد. ســهم فروشــگاه های زنجیره ای در بازار کشــور کمتر از 1۰ درصد است؛ اما با توجه به پیشرفت های قابل توجهی که در 
گرفته اســت؛ پیش بینی می شــود که ســهم این فروشگاه ها در سال های آینده به 2۰ درصد  ســال های اخیر در زمینه توزیع کاالهای مصرفی صورت 
کشور برسد. در سال 1397، طی تفاهم نامه ای مشترک، فروشگاه زنجیره ای رفاه به عنوان بستری جهت عرضه و فروش  حجم بازار خرده فروشی 

کرد. محصوالت مصرفی نانو، همکاری خود را با ستاد نانو آغاز 

ح زیر است: کاالهای فناوری نانو عرضه شده در فروشگاه های رفاه در سال 1397 به شر سهم حوزه های مختلف از 

جدول 4- سهم حوزه های مختلف از کاالهای فناوری نانو عرضه شده در فروشگاه های رفاه

مجموعمنسوجاتخودروخانگیآرایشی�بهداشتیحوزهردیف
361142475تعداد محصول1

431311تعداد شرکت های تولیدکننده2
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7-2-پایش و ارزیابی بازار محصوالت نانو

بررسی محصوالت مدعی نانو در بازار ایران 1-2-7
گرفته، دعوت از تمامی  در ســال 1397؛ به منظور راســتی آزمایی ادعای شــرکت های واردکننده محصوالت نانو در بازار کشــور، طی مکاتبه صورت 
شــرکت های واردکننده محصوالت نانو نســبت به اخذ تأییدیه نانومقیاس انجام شــد. در این مرحله ضمن معرفی ستاد نانو، از آن ها خواسته شد تا 
ح زیر  کنند. در نتیجه 3 شــرکت بزرگ واردکننده محصوالت فناوری نانو به شــر گواهی نانومقیاس  برای محصوالت مورد ادعای خود اقدام به اخذ 

موفق به دریافت تأییدیه نانومقیاس شدند.

جدول 5- مشخصات محصوالت نانوی وارداتی دارای تأییدیه نانومقیاس )1397(

محصول�وارداتیشرکت�واردکنندهردیف

توسعه اقتصاد روشن ایرانیان1
• محلول آب گریزکننده شیشه

• محلول آب گریزکننده منسوجات

علم و صنعت نانوسان2
• اسپری ضدآب کننده پارچه

• اسپری ضدآب کننده شیشه خودرو

اکسیر شرق مشهد3
• افزودنی قیر زایکوترم

• ماده آنتی باکتریال منسوجات زایکروبیال
• محلول آب گریز زایکوسیل
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همچنین طی بررســی انجام شــده توســط شــرکت نوژرف از میان 444 شــرکت فناوری نانو تولیدکننده داخلی، 72 شــرکت در دســته شــرکت های 
که نیازمند تعامات ویژه برای اخذ نشان نانومقیاس هستند. متوسط و بزرگ )دارای بیش از 5۰ نفر پرسنل( بودند 

پیمایش اقتصادی شرکت های فناور نانو 2-2-7
خ موفقیت  گواهینامه نانومقیاس با اســتفاده از ابزار پرسشــنامه الکترونیکی با نر در ســال 1397، پیمایش اقتصادی شــرکت های فناور نانو دارای 
8۰ درصد انجام شــد که 1۰2 شــرکت در آن مشــارکت داشــتند و اطاعات مربوط به 99 شرکت دیگر به روش تلفنی اخذ شد. نتایج در نمودار 1 نشان 

داده شده است.

شناسایی، پایش و اطالع رسانی فرصت های جذاب بازار آینده فناوری نانو 3-2-7
گزارش های مطالعه فرصت و رصد بازار فناوری نانو  تدوین 

ع، اقدام به حمایــت از تهیه گزارش های  ســتاد نانــو بــرای رســوخ هرچه بیشــتر فناوری نانــو در تمامی حوزه های صنعتی و براســاس اهمیت موضــو
که اطاعات آن در جدول 6 ذکر شده است: کرده  کسب وکار برای شرکت های فناور و یا شرکت های صنعتی  ح های  رصد بازار، تحلیل فرصت و طر

کتــاب انگلیســی محصــوالت و تجهیــزات   انتشــار 
فناوری نانو ایران

در ســال 1397، بــه منظور معرفی فرصت های اســتفاده 
از محصــوالت و فناوری هــای نانــو ایــران بــه شــرکت ها، 
کشــورهای مختلف،  بازرگانــان و هیئت هــای اقتصــادی 
کتــاب محصــوالت و تجهیــزات فنــاوری نانــو بــه زبــان 
انگلیسی تدوین و منتشر شد. کتاب انگلیسی محصوالت 
کتــاب انگلیســی تجهیــزات در 247  در 435 صفحــه و 
صفحــه در 1۰۰۰ نســخه شــمارگان به معرفــی محصوالت 
و تجهیــزات فنــاوری نانــو ایــران و ویژگی هــای آن هــا 

پرداخته اند.

جدول 6- حمایت های انجام شده از شرکت های نانو برای شناسایی فرصت های بازار آینده )1397(

نمودار 1- نتایج پیمایش اقتصادی شرکت های فناوری نانو منتخب

�هزینه�کرد�)میلیون�ریال(تعداد�گزارش�تهیه�شدهموضوع
82145گزارش های رصد بازار

11720گزارش های مطالعه فرصت

192865مجموع

ارزش مصرف فروش نانوصادرات نانو
کل نانو

ارزش ارزش افزوده نانو
سرمایه گذاری نانو

جبران خدمات 
نانو

تحقیق و توسعه 
نانو

ارقام به میلیارد ریال است

مالیات پرداختی 
شرکت های نانو

سال 1395
سال 1396

212 312 32
898

396 655 212 958 1,225

4,305

1,767

4,046

7,044

13,916

1,246
2,494
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گزارش های رصد بازار نانو  عرضه اینترنتی 
بــه منظــور تســهیل در دسترســی عموم مخاطبان، ســایت تخصصی رصد و تحلیل بــازار فناوری های نویــن با نام تجــاری هایتک مانیتور با هدف 
گزارش ها و مطالعات بازار در حوزه نانو و فناوری های پیشرفته دیگر، توسط شرکت دانش بازار سام و با حمایت ستاد  تبدیل شدن به مرجع عرضه 

کرده است. کار  نانو آغاز به 
گزارش در این سایت در زمینه بررسی بازار فناوری و صنعت، معرفی فناوری و تحلیل روندها و فرصت ها برای استفاده  در سال 1397، تعداد 36 

گرفته است. عموم، در دسترس قرار 

سنجش میزان شناخت صنایع مختلف نسبت به فناوری نانو 4-2-7
گاهی، استفاده و فرآیند ورود فناوری نانو در بخش های مختلف صنعت پاستیک با تمرکز  ح سنجش میزان آ در سال 1396، مقدمات اجرای طر
گاهی از نظــرات خریداران و  ح، آ بــر 1۰۰ شــرکت آغــاز و در بــازه زمانــی خرداد تــا مهرماه 1397، اطاعات مرتبط اســتخراج شــد. هدف اصلی این طــر

ح، آمده است. مصرف کنندگان این صنعت بوده است. در ادامه برخی از نتایج طر

37

مواد اولیه

صد
در

مصنوعات پلیمری مستربچ و کامپاند فرآیند تولید همه بخش ها نظری ندارم

32
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نمودار 3- بخش های با پتانسیل باال برای نفوذ فناوری )ازجمله نانو( از منظر ذی نفعان صنعت پالستیک )پیمایش سال 1397(

نمودار 2- میزان آشنایی بخش های مختلف صنعت پالستیک با فناوری نانو )پیمایش سال 1397(

%53
کم اطالع، فقط نام آن را شنیده اند

%16
آشنا، می توانند تعریفی در حد چند جمله ارائه دهند

%9
مسلط، از لحاظ علمی بر ابعاد آن مسلط هستند

%4
خبره، در حال استفاده از آن هستند

%18
ناآشنا، درباره فناوری نانو هیچ مطلبی نشنیده اند

206

گزارش�عملکرد�سند�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1397



7-3- حمایت از ایجاد برندها و نشان های تجاری محصوالت نانو

توسعه برندهای جمعی در حوزه فناوری نانو 1-3-7
که شــرکت ها و ســازمان های دارای اهداف مشــترک، در  کاهش ریســک شکســت بازار، اســتفاده از توان جمعی اســت به نحوی  یکی از روش های 
گیرد. این امر در فضای  کرده و در این اقدام مشترک، هر عضو مجموعه، فعالیتی را به عهده  گروهی برای رسیدن به هدف تاش  قالب یک اقدام 
کسب وکار معمواًل به ایجاد اتحادهای استراتژیک، تأسیس شرکت های جدید یا ادغام و تملک توسط شرکت های دیگر می انجامد. در سال 1397، 

که در ادامه بیان می شود: گرفته است  گون صورت  گونا اقدامات مختلفی در حوزه های 

 حوزه نساجی
کرد.  ستاد نانو حمایت از توسعه برند جمعی در صنعت نساجی را با ایجاد برند »هاینو« با حضور 6 شرکت فعال در صنعت نساجی در سال 1396 آغاز 
هدف از تأسیس این برند، هدایت فعالیت ها و حمایت های حوزه نساجی به سمت کنسرسیوم هاینو و استفاده از نوآوری در عرصه محصوالت جدید و 
نوآورانه نانو در بازار بوده است. اعضای کنسرسیوم برند هاینو در سال 1397 به 8 شرکت افزایش یافت. اولویت کاری هاینو در سال 1397، بر توسعه 
زیرساخت های فروش و بازرگانی و همچنین توسعه محصوالت فناورانه قرار داشت. حمایت های صورت گرفته از این برند در این سال عبارت است از:

• تأمین هزینه های تحقیق و توسعه
• کمک به حضور فعال هاینو در نمایشگاه نساجی

ک • معرفی برند در انجمن و اتحادیه های پوشا
• اعطای تسهیات سرمایه در گردش

 حوزه ساخت وساز
ع محصوالت مبتنی بر فناوری نانو در این  کشــور و تنو پس از ایجاد موفقیت آمیز برند نســاجی و با توجه به پتانســیل موجود در حوزه ساخت وســاز 
گروهی از متخصصان حوزه ساخت وســاز طی یک ســال  گام اول توســط  حوزه، مطالعات ایجاد برند حوزه ساخت وســاز در ســال 1396 آغاز شــد. 3 
کلیدی، بررســی بازارهای صادراتی، تشــکیل شــبکه نرم، تدوین  گام بعدی شــامل »بررســی بازار صنعت، شناســایی بازیگران  به انجام رســید و 6 

ح جدول 7 به انجام رسیده است. گام های 1 تا 3 و 5 به شر کنون  استراتژی برند و ترویج برند« توسط تیم برندینگ در حال اجرا است. تا
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جدول 7- اقدامات صورت گرفته در جهت توسعه برند جمعی نانو در حوزه ساخت وساز )1396-1397(

اقدامات�صورت�گرفتهگام

محصوالت حوزه ساخت وساز براساس تأثیر برندهای محصوالت، دسته بندی شده و مراحل دیگر 1
مانند شناسایی چالش ها و فرصت ها و ترسیم زنجیره ارزش ساخت وساز به اتمام رسید.

2

به منظور شناسایی بازیگران کلیدی، جلساتی با برخی از شرکت های بزرگ تولیدکننده محصوالت 
ساختمانی و انجمن های مختلف برگزار شد و نظرات و پیشنهادات آن ها در مورد ایجاد برند 

مشترک، مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین بررسی وضعیت برخی از برندهای ایجاد شده در این 
حوزه، انجام شد.

3

بررسی های الزم در رابطه با بازارهای صادراتی کشورهای مجاور ایران که قابلیت جذب محصوالت 
نانو حوزه ساخت وساز را دارند انجام شده است و بازارهای هدف برای گروه محصوالت منتخب 

»کف پوش پالستیکی، کاغذ دیواری، آجر، سرامیک، چینی بهداشتی و شیرآالت بهداشتی«، از نظر 
میزان صادرات و واردات و رقبای بومی آن ها، تحلیل شده است.

در حال انجام4

سناریوهای ممکن برای تشکیل برند مشترک حوزه ساخت وساز، مورد بررسی قرار گرفت و 5
سناریوهای برندسازی انتخاب شد.
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7-4- ارتقاء توانمندی صادراتی بنگاه ها و حمایت از صادرات محصوالت نانو
توسعه زیرساخت ها و خدمات موردنیاز برای صادرات فناوری نانو 1-4-7

کشــورهای مختلف، حضور در  در ســال 1397 از حضور شــرکت های فناوری نانو در رویدادهای تخصصی نانو به صورت پاویون ملی نانِو ایران در 
کشورهای مختلف، برنامه های به هم رسانی برای عرضه و تقاضای محصوالت  نمایشگاه های صنعتی و شرکت در رویدادهای مختلف صنعتی در 

ح آن در ادامه ذکر می شود. که شر و فناوری ها و رصد جدیدترین دستاوردها حمایت شد 

نوع�حمایت�ستاد�نانوکشوررویداد�بین�المللیشرکتردیف
عرضه محصولکره جنوبینمایشگاه نانو 2018 و به هم رسانیپارسا پلیمر شریف1

عرضه محصولکره جنوبینمایشگاه نانو 2018 و به هم رسانیفناوران نانومقیاس2

عرضه محصولکره جنوبینمایشگاه نانو 2018 و به هم رسانیآریا پلیمر پیشگام3

عرضه محصولکره جنوبینمایشگاه نانو 2018 و به هم رسانیرویال توسعه پایدار4

عرضه محصولکره جنوبینمایشگاه نانو 2018 و به هم رسانیطیف سنج تجهیز پیشرفته5

عرضه محصولکره جنوبینمایشگاه نانو 2018 و به هم رسانیتجهیزآفرینان نوری پارسه6

عرضه محصولکره جنوبینمایشگاه نانو 2018 و به هم رسانیشیلر فرآیند پارس7

عرضه محصولکره جنوبینمایشگاه نانو 2018 و به هم رسانیآریا سرمد8

عرضه محصولکره جنوبینمایشگاه نانو 2018 و به هم رسانیپرتو نگار پرشیا9

عرضه محصولچینآکواتک 2018 و به هم رسانیدانش پژوهان صنعت نانو10

عرضه محصولچینآکواتک 2018 و به هم رسانیپاالیش پالسما صنعت11

عرضه محصولچینآکواتک 2018 و به هم رسانیپیام آوران نانوفناوری فردانگر12

جدول 8- حمایت های ستاد نانو به منظور حضور شرکت های فناوری نانو داخلی در رویدادهای بین المللی در سال 1397
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حمایت از برندسازی بین المللی در راستای توسعه صادرات فناوری نانو 2-4-7
برنامه حمایت از برندســازی بین المللی در راســتای توســعه صادرات فناوری نانو در ســال 1397 ادامه پیدا کرد و شرکت های مشمول، از بیش از 2 

ح جدول 9 بهره مند شدند. میلیارد ریال حمایت در سال 1397 به شر

نوع�حمایت�ستاد�نانوکشوررویداد�بین�المللیشرکتردیف

عرضه محصولچینچاینانو 2018 )سوژو( و به هم رسانی فناوری پردیس پزشکی13

عرضه محصولچینچاینانو 2018 )سوژو( و به هم رسانیتجهیز صنعت رهنما14

عرضه محصولچینچاینانو 2018 )سوژو( و به هم رسانیآتیه پردازان ظهور شریف15

عرضه محصولچینچاینانو 2018 )سوژو( و به هم رسانیرایکا صنعت افرند16

عرضه محصولچیننمایشگاه CME 2018 )شنزن( فناوری پردیس پزشکی17

عرضه محصولچیننمایشگاه CME 2018 )شنزن(تجهیز صنعت رهنما18

عرضه محصولچیننمایشگاه CME 2018 )شنزن(آتیه پردازان ظهور شریف19

عرضه محصولچیننمایشگاه CME 2018 )شنزن(رایکا صنعت افرند20

عرضه محصولهندنمایشگاه پالستیک 2019پارسا پلیمر شریف21

عرضه محصولهندنمایشگاه پالستیک 2019مرکز توسعه نانوکامپوزیت22

عرضه محصولهندنمایشگاه پالستیک 2019آریا پلیمر پیشگام23

عرضه محصولهندنمایشگاه پالستیک 2019پویا پلیمر تهران24

عرضه محصولهندنمایشگاه پالستیک 2019ورا پلیمر پیشرو25

عرضه محصولژاپننانوتک 2019نانوپارس اسپادانا26

عرضه محصولچیننانو شانگهای 2018 و به هم رسانیکیمیا شیمی سهند27

عرضه محصولچیننانو شانگهای 2018 و به هم رسانیتجهیز گاما28

عرضه محصولچیننانو شانگهای 2018 و به هم رسانینانوپاد شریف29

عرضه محصولچیننانو شانگهای 2018 و به هم رسانیتوانا30

عرضه محصولچیننانو شانگهای 2018 و به هم رسانیتوسعه فناوری های نوین سالمت سینا31

عرضه محصولچیننانو شانگهای 2018 و به هم رسانیرنگین نانونهال32

عرضه محصولچیننانو شانگهای 2018 و به هم رسانینانوآریسا پوشش33

همکاری فناورانهعمانبه هم رسانیتوانا34

عرضه محصولاندونزیایناپا قطعات خودرو 2018مرکز توسعه نانوکامپوزیت35

عرضه محصولاندونزیایناپا قطعات خودرو 2018پارسا پلیمر شریف36

عرضه محصولاندونزیایناپا قطعات خودرو 2018نانوآریسا پوشش37

عرضه محصولاندونزیایناپا قطعات خودرو 2018مهندسی سطح سوین پالسما38

عرضه محصولاندونزیایناپا قطعات خودرو 2018سیمین مهر توس39

ادامه جدول 8- حمایت های ستاد نانو به منظور حضور شرکت های فناوری نانو داخلی در رویدادهای بین المللی در سال 1397
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میزان�حمایت�)میلیون�ریال(نوع�حمایتشرکتردیف
75حمایت از جذب نیروی بازرگانی خارجینانودارو پژوهان پردیس1

44حمایت از حضور در نمایشگاه  های خارجیدادفالمینگو2

1000حمایت از حضور در نمایشگاه  های خارجیتوانا3

700حمایت از حضور در نمایشگاه  های خارجیپارسا پلیمر شریف4

300حمایت از جذب نیروی بازرگانی خارجیپارسا پلیمر شریف5

2119جمع کل

جدول 9- حمایت  های ستاد نانو از شرکت  های فناوری نانو در راستای برندسازی بین  المللی )1397(

در شــهریورماه 1397، شــرکت توانا که به عنوان برند تجاری در حوزه آموزش فناوری نانو فعالیت می  کند، همکاری مشــترک با یک شرکت عمانی 
کارگاه آموزشــی در 3 شــهر مختلف عمان برای مــدارس فنی و حرفه ای و آشــنایی 2۰۰۰ نفر با فناوری نانو منجر شــد.  کــه بــه برگزاری 5  کــرد  را آغــاز 
همچنیــن تفاهم  نامــه اولیــه برای راه  اندازی اولین محصول آموزشــی با عنوان ســامانه آموزشــی مجــازی فناوری نانو بین طرفین به امضاء رســید. 
طراحی این ســامانه در بهمن ســال 1397 آغاز شــد و پیش  بینی می  شــود در نیمه دوم ســال 1398 آماده بهره  برداری شود. طی سال 1397، شرکت 

کشور چین شد. توانا موفق به صادرات مبلغ 5۰ هزار دالر تجهیزات آزمایشگاهی فناوری نانو ایران به 

حمایت از ایجاد پایگاه  های صادراتی برای توسعه صادرات محصوالت فناوری نانو 3-4-7
ســتاد نانو به منظور توســعه زیرســاخت  های الزم برای تحقق صادرات 1 میلیارد دالری محصوالت فناوری نانو در ســال 14۰4 اقدام به ایجاد دفاتر 
کشور چین )شهر سوژو( و  گذشت بیش از 2 سال از شکل  گیری و فعالیت پایگاه صادراتی  کرده است. پس از  کشورهای دارای ظرفیت  صادراتی در 
کار قرار گرفت. مدل حمایتی  کسب نتایج مثبت صادراتی، توسعه و استقرار دفاتر جدید فناوری نانو ایران با بهره  گیری از تجربه دفتر چین در دستور 
ســتاد نانو از تشــکیل این دفاتر، حمایت مالی در 2 ســال ابتدایی شــکل  گیری و درآمدزایی و خودگردان شــدن در ســال  های بعدی اســت. در ســال 
1397، یک دفتر در شهر استانبول ترکیه با مدیریت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت ستاد نانو و یک دفتر در شهر گوانجو چین با حمایت 
مالی ستاد نانو به بهره  برداری رسید. در ادامه گزارش اقدامات دفاتر صادراتی فناوری نانو ایران در سال 1397 در کشورهای مختلف بیان می  شود:

 چین
مرکز نانو ایران - چین )Iran Nano China center( به منظور معرفی و بازاریابی محصوالت و فناوری  های 
ایرانــی، حضــور شــرکت  های فنــاوری نانــو ایــران در نمایشــگاه  های تخصصــی مرتبــط در چیــن و برگزاری 
کار دارد. بدین منظور در ســال 1397،  نشســت  های تخصصــی به  هم  رســانی بنگاه به بنــگاه1 را در دســتور 
ایــن مرکــز زمینه  های الزم برای حضور شــرکت  های داخلی فنــاوری نانو در نمایشــگاه  های تخصصی زیر را 

کرد: فراهم 

• نمایشگاه چایناپالس 2018
در فاصلــه زمانی روزهای 4 تا 7 اردیبهشــت  ماه 1397، شــش شــرکت 
ایرانی فعال در حوزه فناوری نانو با شــرکت در ســی و دومین نمایشــگاه 
Chinaplas2018 توانمندی خود را به شرکت  های چینی عرضه کردند. 
شــرکت  های پارســا پلیمر شــریف، آریا پلیمر پیشــگام، پاس پلیمر، پویا 
پلیمر، رازین پلیمر و پلیمر شــیمی ارس در این نمایشــگاه حضور داشــته 
کردنــد. همچنین در  و جلســات مشــترکی بــا شــرکت  های چینــی برگــزار 
نشســتی که در محل پایون ملی ایران برگزار شــد، شــرکت های فناوری 

کردند. نانوی ایرانی، توانمندی  ها و فناوری  های خود را معرفی 

1. B2B MatchMaking
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گرافن • نمایشگاه نانو و 
نمایشــگاه نانوی شــانگهای یکی از 4 نمایشــگاه تخصصی فناوری نانو اســت که در شــرق آســیا به صورت مســتمر برگزار می شــود. در فاصله زمانی 
کــرد تا زمینه را برای ورود شــرکت  های نانویی به چین  24 تــا 26 اردیبهشــت  ماه 1397، دفتــر INCC به  صــورت مؤثر در این نمایشــگاه حضور پیدا 
کیمیا شــیمی ســهند، نانوپاد شــریف، نانوآریســا پوشــش، توســعه افق فناوری توانا، رنگین نانونهال نوین، تجهیزگاما و  فراهم نماید. شــرکت  های 
توســعه ســامت ســینا ضمن شــرکت در این نمایشگاه، در نشســت به  هم  رسانی بنگاه به بنگاه که با حضور شــرکت  های چینی در پاویون ملی ایران 
در شــهر شــانگهای برگزار شــد، توانمندی  ها و محصوالت خود را برای طرف  های چینی معرفی کردند تا فرصت  های همکاری مشترک میان طرفین 

شناسایی شود.

• نمایشگاه صنعت و فناوری  های آب چین
 طی روزهای 1۰ تا 12 خردادماه 1397، دفتر ایران- چین با مشارکت 3 شرکت نانویی داخلی در نمایشگاه آب چین Aquatech China به صورت 
غرفه  داری حضور پیدا کرد. این نمایشــگاه، بزرگ  ترین نمایشــگاه در زمینه آب و پســاب در آسیا به شمار می  رود. شرکت  های پیام  آوران نانوفناوری 
فردانگــر، پاالیــش پاســما صنعــت و دانش  پژوهــان صنعت نانو ضمن حضور در این نمایشــگاه، در نشســت به  هم  رســانی پاویون ملی ایران شــرکت 

کردند.

• نمایشگاه بهداشت و درمان چین 2018
 این نمایشــگاه، بزرگ  ترین نمایشــگاه محصوالت طبیعی، مواد افزودنی، داروهای ســنتی چینی و محصوالت آرایشــی و بهداشــتی در آســیا است و 
کیتوتک و نانوداروپژوهان پردیس ضمن حضور در این نمایشگاه،  کسیر نانوسینا،  طی روزهای 3۰ خرداد تا 1 تیرماه 1397 برگزار شد. شرکت  های ا

کردند. کارشناسان پاویون ایران و نمایندگان شرکت  های چینی ارائه  محصوالت خود را به 
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• نمایشگاه لوازم جانبی خودرو گوانگجو
مرکز فناوری نانو ایران- چین به منظور بازاریابی و معرفی محصوالت دو شرکت پارسا پلیمر شریف و سوین پاسما در نمایشگاه لوازم جانبی خودرو 

کرد. گوانگجو شرکت 

• نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط چین
 پانزدهمیــن نمایشــگاه صنایــع کوچــک و متوســط چین با حضــور 5 نماینده از ایران در تاریخ 18 تــا 21 مهرماه 1397 در شــهر گوانگجو چین برگزار 
شد. مرکز نانوی ایران و چین به عرضه محصوالت شرکت  های نانویی ایرانی پرداخت. شرکت  های پیام آوران نانوفناوری فردانگر، سوین پاسما، 
که محصوالت و خدمات آن  ها در این نمایشــگاه معرفی  کســیر نانوســینا و فناوران نانومقیاس از جمله شــرکت  هایی هســتند  پارســا پلیمر شــریف، ا
ک تجارت در این نمایشگاه حضور  گروه صنعتی طاهر و پژوا شدند. همچنین شرکت  های مانا شهید امیران، هلدینگ فرش ایران، نوین زعفران، 
داشــتند. الزم به ذکر اســت که مرکز نانوی ایران و چین با دعوت و مســاعدت ســازمان صنایع کوچک و شهرک  های صنعتی ایران در این نمایشگاه 

حضور یافت.

• نمایشگاه چاینانو 2018
 چاینانو یکی از مهم  ترین رویدادهای ســاالنه فناوری نانو در کشــور چین اســت. بیســت شرکت فناوری نانو ایرانی به همراه مرکز نانو ایران و چین، 
کردند. این نمایشگاه از تاریخ  با حضور در نمایشگاه چاینانو CHInano2018( 2۰18( جدیدترین دستاوردهای خود در حوزه فناوری نانو را معرفی 
کیمیا شــیمی ســهند،  2 تا 4 آبان ماه 1397 در شــهر ســوژو چین برگزار شــد. در این نمایشــگاه شــرکت  های آریا پلیمر پیشــگام، فناوران نانومقیاس، 
کسیرنانوســینا، نانودارو، آزمایشــگاه  های توانا، ســوین پاســما، رنگین نانوســاختار، پارســا پلیمر شــریف، پیام  آوران نانوفناوری فردانگر،  کیتوتک، ا
پاالیش پاســما صنعت، دانش  پژوهان صنعت نانو، مدیتک، آریا ســرمد، آتیه  پردازان شــریف، پوشش  های نانوســاختار، هاینو، رایکا صنعت افرند، 

کانون پتنت ایران به معرفی محصوالت و خدمات خود پرداختند. توسعه فناوری  های نوین سامت سینا و همچنین 
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 China-Iran Biomedical Tech Business در ایــن رویــداد، نشســت به  هم  رســانی عرضــه و تقاضــای فنــاوری در حــوزه زیست  پزشــکی بــا عنــوان
Matchmaking میان شــرکت  های ایرانی و چینی برگزار شــد. پس از این رویداد، نشســت به  هم  رســانی دیگری در این شهر بین شرکت  های چینی و 
کانون  شرکت  های فناوری نانو ایرانی برگزار شد. عاوه بر شرکت  های سوین پاسما، رایکا صنعت، تجهیز صنعت رهنما، رنگین نانوساختار، توانا، 
کیتوتک،  کیمیا شیمی سهند،  پتنت ایران که در نشست حضور داشتند، محصوالت و خدمات شرکت  های آریا پلیمر پیشگام، فناوران نانومقیاس، 
کسیرنانوســینا، نانودارو پژوهان، پارســا پلیمر شریف، پیام  آوران نانوفناوری فردانگر، پاالیش پاسما صنعت، دانش  پژوهان صنعت نانو، مدیتک،  ا

آریا سرمد، آتیه  پردازان شریف، پوشش  های نانوساختار، هاینو و توسعه فناوری  های نوین سامت سینا هم به شرکت  های چینی معرفی شد.

• افتتاح دومین دفتر صادراتی فناوری نانوی ایران و چین در شهرگوانگجو
در سال 1397؛ دفتر مرکز نانوی ایران و چین  در جنوب چین با حضور دبیر ستاد توسعه فناوری  نانو، سرکنسول جمهوری اسامی ایران در گوانگجو 
گوانجو  و نمایندگانی از سازمان  ها و شرکت  های چینی افتتاح شد. این مرکز با هدف توسعه همکاری  های مشترک ایران و چین توسط ستاد نانو در 
راه  اندازی شــده اســت. همچنین ســند همکاری راهبردی میان »انجمن ارتقاء و توسعه مواد جدید صنعتی گوانگجو« و »مرکز نانوی ایران و چین« 

امضاء شد.
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محصوالت�مرتبط�با�موضوع�نمایشگاهحوزه�فعالیتشرکتردیف

کامپاندهای قطعات پالستیکی خودروکامپوزیت و پلیمرپارسا پلیمر شریف1

تجهیزات صنعتی PVDتجهیزات صنعتی پوشش دهیمهندسی سطح سوین پالسما2

رنگ  های ضد خوردگیرنگ و رزیننانوآریسا پوشش3
الک  های مقاوم خراش و سایش

آینه  های ضد بازتابش شدید نورپوشش تزئینیسیمین مهر طوس4

جدول 10- شرکت  های فناوری نانو ایران حاضر در یازدهمین نمایشگاه بین  المللی قطعات خودرو اندونزی

ح زیر: • شرکت در 5 نمایشگاه بین  المللی و رصد آن  ها به شر
)INAPA 2018( قطعات خودرو 

شرکت  های فناوری نانو حاضر در این نمایشگاه در ادامه ذکر می  شود.
)CPhI southeast Asia 2018( دارو و سامت 

)Inatex, Indo Intertex, Indo Texprint, Indo DyeChem 2018( ک  نساجی و پوشا
)IndoBuildTech 2018( ساختمان و زیرساخت  های شهری 

)Inamarine 2018, Inawelding 2018, Inacoating 2018( صنایع دریایی و صنایع وابسته 

ک، انرژی، صنایع  • برگزاری 20 نشست تجاری و تبادل فناوری در حوزه  های خودرو و صنایع وابسته، بهداشت و سالمت، نساجی و پوشا
دریایی و آب و محیط  زیست

• ارائه خدمات مرتبط با توسعه صادرات محصوالت به بیش از 10 شرکت داخلی فناوری نانو
• ارائه خدمات تبلیغات و بازاریابی، نمایشگاهی، سفرهای تجاری و فروش و صادرات

 اندونزی
دفتر صادراتی فناوری نانو ایران در جمهوری اندونزی فعالیت خود را از فروردین  ماه ســال 1397 در شــهر 
کارتا آغاز کرده است. توسعه صادرات محصوالت فناوری  نانو ایران و توسعه همکاری  های مشترک بین  جا
ایران و اندونزی از مهم  ترین اهداف این نمایندگی اســت. مهم  ترین فعالیت  های انجام شــده توســط این 

ح زیر است: دفتر در سال 1397 به شر

215

انو
ت ن

وال
حص

ر م
بازا

ت 
یری

مد
 و 

عه
وس

ت
انو

ی ن
اور

 فن
یی

جرا
ت ا

اما
قد

 و ا
تی

لیا
عم

ن، 
کال

ی 
ه ها

رنام
رد ب

ملک
ش ع

زار
گ



 هندوستان
کشــور هندوســتان را در  ســتاد توســعه فنــاوری نانــو از شــهریورماه 1397، مأموریــت تحلیــل و رصــد بــازار 
کار قرار داده اســت. در همین راســتا، نمایندگان ســتاد نانو ضمن بازدید از ســه شــهر بمبئی، بنگلور  دســتور 
و دهلی  نــو، بــا برگزاری جلســات کاری متعدد، شــرایط کســب وکار و راه  انــدازی دفتر تجاری را بررســی کرده 
و در نمایشــگاه  های بین  المللی محصوالت وابســته عمران- ســاختمان، صنعت شیشــه  های ســاختمانی، 
کامپوزیت و پلیمر )حضور یک شــرکت فناور به صورت غرفه  دار و ســه شرکت فناور  تجهیزات بیمارســتانی و 

کردند. به صورت رصد و بازدید( شرکت 

 ترکیه
مرکــز فناوری  هــای پیشــرفته ایران - ترکیه بــا نام اختصــاری IHTTC با هدف تجاری  ســازی محصوالت 
فنــاوری نانــو ایران و در راســتای ورود تجاری و حرفه  ای شــرکت  ها و فناوران ایرانــی به بازار ترکیه و به تبع 
آن بازار جهانی ایفای نقش می  کند. اولین اقدام این مرکز، برپایی غرفه در نمایشگاه نساجی و منسوجات 
هوشــمند اســتانبول )ITM&Hightex( در فروردیــن مــاه 1397 بود. این نمایشــگاه بزرگ  ترین نمایشــگاه 
که در زمینه نخ، الیاف و ماشــین  های  کشــور ترکیه و یکی از بزرگ  ترین نمایشــگاه  های دنیا اســت  نســاجی 

بافندگــی پارچــه و منســوجات هوشــمند برگزار می شــود. همچنین در ســال 1397 به منظور ایجاد جریان دانشــی دوســویه، تفاهم  نامــه همکاری با 
موسســه تحقیقــات نســاجی دانشــگاه اســتانبول منعقد شــد. در حال حاضر با کمک این دفتر، 2 شــرکت فنــاوری نانو داخلی در حــوزه پلیمر و دارو، 

کشور در جریان است. کره برای فروش محصوالت فناوری نانو ایران در این  کرده و مذا کشور ثبت  شعبات خود را در این 
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ایران،�مشهد،�حرم�امام�رضا�)ع(
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برنامه کالن 8

ارتقاء همکاری های بین المللی در حوزه فناوری نانو

گزارش�عملکرد�برنامه�های�کالن،�عملیاتی�و�اقدامات�اجرایی�فناوری�نانو

 مشارکت ایران در تأسیس مجامع منطقه ای و جهانی فناوری نانو و حضور فعال در آن ها
 ایجاد زیرساخت توسعه همکاری های بین المللی برای حضور در عرصه بین المللی فناوری نانو



8-1-مشارکت ایران در تأسیس مجامع منطقه ای و جهانی فناوری نانو و حضور فعال در آن ها

مشارکت فعال ایران در ایجاد مجامع بین المللی فناوری نانو 1-1-8
 المپیاد بین المللی فناوری نانو

با ایده جمهوری اســامی ایران، نخســتین المپیاد بین المللی فناوری نانو، در قالب رقابتی 6 روزه از تاریخ 21 تا 26 فروردین ماه 1397 به میزبانی 
کره جنوبی، مالزی،  کشورهای ایران )دو تیم(، روسیه،  ایران و در پارک فناوری پردیس برگزار شد. در این رویداد بین المللی، 9 تیم دانشجویی از 

تایوان و سه تیم از اتحادیه اروپا به رقابت پرداختند.

• مقدمات برگزاری
ح شد و پس از امکان سنجی ها، مطالعات اولیه  ایده اولیه برگزاری المپیاد بین المللی نانو در پاییز 1393 توسط ستاد توسعه فناوری نانو ایران مطر
و بررســی المپیادهای مرســوم در ســطح جهان، آیین نامه اولیه المپیاد تدوین و در اولین نشســت المپیاد بین المللی نانو در اردیبهشــت ماه 1395 به 
میزبانی تهران، رونمایی شد. دومین نشست، در حاشیه نشست ANF در 25 تیرماه 1395 در کشور کره جنوبی با حضور نمایندگانی از تایوان، تایلند، 
مالزی، ســنگاپور، روســیه و ایران برگزار شــد. در ادامه، ســومین نشســت المپیاد بین المللی نانو در جشــنواره فناوری نانو 1395 در تهران و چهارمین 
نشست المپیاد در بهمن ماه 1395 در حاشیه نشست ANF در ژاپن برگزار شد و تفاهم نامه اولین المپیاد بین المللی نانو امضا و کمیته راهبری المپیاد 

بین المللی فناوری نانو به طور رسمی تأسیس و سایت رسمی المپیاد به نشانی www.nanoolympiad.org راه اندازی شد.
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در ادامــه، نشســت بعــدی المپیــاد در اردیبهشــت ماه 1396 با حضور نمایندگان کشــورهای تایوان، روســیه و ایــران در تهران برگــزار و حوزه »آب و 
ع محوری المپیاد تعیین شــد. نشســت پایانی هماهنگی المپیــاد بین المللی نانو در نشســت 29 مردادماه 1396 در  محیط زیســت« به عنــوان موضو
کمیسیون اروپا با ارائه درخواست رسمی  مجمع ANF در مالزی برگزار شد. پس از این نشست، بخش فناوری های صنعتی اداره پژوهش و نوآوری 

کرد. کمیته راهبری و شرکت در اولین دوره اعام  کمیته راهبری المپیاد، عاقه مندی خود را برای عضویت رسمی در  به 

کمیته راهبری المپیاد  •
کادمی  نمایندگانــی از ســتاد توســعه فنــاوری نانــو ایــران، روس نانــو1 و دانشــگاه ایالتی روســیه2، اتحادیه اروپــا، جامعــه تحقیقاتی کره جنوبــی3 و آ
ســینیکا4 تایوان در کمیته راهبری حضور داشــته و به عنوان بنیان گذاران المپیاد بین المللی فناوری نانو شــناخته می شــوند. ایران، ریاســت کمیته 

راهبری و میزبانی دبیرخانه دائمی المپیاد را بر عهده دارد.

• اهداف و موضوعات محوری
یکــی از جنبه هــای متمایــز نخســتین المپیــاد بین المللــی فنــاوری نانو نســبت بــه المپیادهای مرســوم، تمرکز بر حل مســئله، نــوآوری و ماحظات 
کســب وکار در خصــوص به کارگیــری نانوفنــاوری بــود. از اهــداف ایــن المپیاد عاوه بر تشــویق دانشــجویان جوان بــه ارائه راه حل هــای پایدار برای 
کارآفرینان و سرمایه گذاران در حوزه نانوفناوری است. محوریت  کارآفرینی، شکل گیری یک شبکه از متخصصین،  چالش های بین المللی با رویکرد 

اولین دوره المپیاد بین المللی فناوری نانو ارائه راه حل های نوآورانه برای حل چالش های جهانی آب و محیط زیست بود.

• نحوه رقابت تیم های شرکت کننده
کمیته راهبری المپیاد  که باید به تأیید  کشــور اســت  کشــور، بر عهده نماینده رســمی آن  مدیریت فرآیند انتخاب تیم برگزیده در ســطح ملی در هر 
 )Nano StartUp( برســد. در ایــران انتخــاب دو تیم نهایی شــرکت کننده در این رویداد، از طریق برنامه توانمندســازی اســتارتاپ های فناوری نانــو
انجام شــد که در تابســتان 1396 در دانشــگاه صنعتی شــریف توسط ستاد ویژه توســعه فناوری نانو برگزار شد. هر تیم ابتدا باید تا قبل شروع رویداد 
که از قبل اعام شده بود، به دبیرخانه المپیاد ارسال می کرد. سپس تیم ها در فرصتی 5 روزه امکان این را  کلی ایده های خود را در قالبی  چارچوب 
کرده و در روز ارائه به داوران،  کامل تر  ح های خود را  کارگاه های مختلف، ایده ها و طر داشتند تا با استفاده از هدایت گرهای5 بین المللی و حضور در 
کنند. در راســتای محورهای اصلی المپیاد )علمی، نوآوری و کســب وکار(، تیم های شــرکت کننده بــه دو صورت آناین )قبل  بــا دیگــر تیم ها رقابت 
کارگاهی )در روزهای برگزاری رویداد( آموزش داده شــدند. همچنین هر تیم اجازه داشــت تا دو نفر را به عنوان هدایت گر همراه  از شــروع رویداد( و 
گرفت و آموزش  داشته باشد. محتوای آموزشی آناین قبل از شروع المپیاد در سایت المپیاد بین المللی فناوری نانو در دسترس شرکت کنندگان قرار 

کارگاه های برگزار شده در جدول 1 آمده است: کارگاهی طی پنج روز حین برگزاری المپیاد انجام شد. عناوین 

کارگاه، آشــنایی بیشــتر اعضا با یکدیگر و اجرای  کارگاه Mix Team Challenge بود. هدف از این  یکی از نوآوری های رویداد INO2018، برگزاری 
کارگاه 9 تیم شــرکت کننده به 4 گروه 8 نفره تقســیم شــدند بــه گونه ای که  کار گروهــی در قالــب پــرورش یــک ایــده اســتارت آپی بود. در ایــن  یــک 
کارگاه بر توســعه ایده ای نوآورانه برای حل یک مشــکل  اعضــای یــک تیــم المپیــاد در گروه هــای مختلف قــرار گرفتند. هر گروه باید در مــدت زمان 

کمک فناوری نانو متمرکز می شد. زیست محیطی مرتبط با آلودگی هوا با 

جدول 1- عناوین کارگاه های برگزار شده در نخستین المپیاد بین المللی فناوری نانو در ایران )1397(

عنوان�کارگاهردیف
استاندارد، رگوالتوری و ایمنی در فناوری نانو1

شکوفایی خالقیت2

جنبه های زیست محیطی فناوری نانو3

4mix team challenge

کسب وکار و ارائه به سرمایه گذار5

مباحثه در مورد تجاری سازی6

IP و پتنت7

1. rusnano
2. lomonosov Moscow state university

3. kontrs
4. Academia sinica

5. mentors

220

گزارش�عملکرد�سند�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1397



• برگزیدگان نهایی
ع معرفی شــدند و جوایز خود را  در پایــان المپیــاد، 3 تیــم در بخش هــای علم و فناوری، نوآوری و کســب وکار و یک تیم به عنوان برگزیده در مجمو

کردند: ح زیر دریافت  به شر

جدول 2- برگزیدگان نخستین المپیاد بین المللی فناوری نانو در ایران )1397(

جوایز�اهدا�شدهتیم�برگزیدهعنوان�مقام
2000 یورو جایزه نقدیمدال طالی المپیادتیم مالزیمنتخب بخش علم و فناوری

2000 یورو جایزه نقدیمدال طالی المپیادتیم کره جنوبیمنتخب بخش نوآوری

2000 یورو جایزه نقدیمدال طالی المپیادتیم الف ایرانمنتخب بخش کسب وکار

3000 یورو جایزه نقدیمدال طالی المپیادتیم تایوانمنتخب در مجموع

• ارزیابی نخستین المپیاد بین المللی فناوری نانو
کارگاه های برگزار شــده در  بازخورد شــرکت کنندگان، ســطح باالی رضایت آن ها از برگزاری INO2018 را نشــان می دهد. ارزیابی شــرکت کنندگان از 

INO2018 در ادامه بیان می شود:
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نمودار 1- ارزیابی شرکت کنندگان از کارگاه های نخستین المپیاد بین المللی فناوری نانو )فروردین ماه 1397(

عنوان�نمودارنام�کارگاه
کارگاه استاندارد، رگوالتوری و 

MSایمنی در فناوری نانو

MCکارگاه شکوفایی خالقیت

کارگاه جنبه های زیست محیطی 
MEفناوری نانو

mix team challenge کارگاهMX

کارگاه کسب وکار و ارائه به 
MPسرمایه گذار

کارگاه مباحثه در مورد 
MCOتجاری سازی

MIPکارگاه IP و پتنت
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کارگاه مشابه Mix Team Challenge در نشست دانشمندان جوان اروپا1   پس از برگزاری رویداد، نماینده اتحادیه اروپا قصد خود را برای برگزاری 
کرد. اعام 

حضور مؤثر و فعال ایران در مجامع بین المللی فناوری نانو 2-1-8
 دیالوگ آسیا - اروپا

که با پیشــنهاد ســتاد توســعه نانو ایران و اســتقبال  گواهی دهی فناوری نانو، ابتکاری بود  دیالوگ آســیا و اروپا در حوزه ایمنی، استانداردســازی و 
اتحادیه اروپا و کشــورهای آســیایی در ســال 2۰17 شــکل گرفت. پیرو اولین نشست این گفتگو که در پاییز 1396 در ایران برگزار شده بود، در تاریخ 
27 مهرمــاه 1397، دومیــن نشســت، بــا مشــارکت وزارت نوآوری و فنــاوری اتریش و با حضور تعداد قابل توجهی از دانشــمندان و مســئولین مرتبط 
کشــورها در حوزه ایمنی  اتحادیه اروپا و مجمع آســیایی نانو )ANF( در وین اتریش برگزار شــد. این نشســت با هدف معرفی رویکردها و برنامه های 
نانــو و گواهی دهــی بــه محصــوالت فناوری نانو برگزار شــده و در آن نمایندگان کشــورها و ســازمان های مختلف، برنامه هــا و فعالیت های خود را در 
گواهینامه و برچســب گذاری محصوالت نانو ارائه دادند. ایران به عنوان پلی بین آســیا و اروپا آغازگر  زمینه تدوین مقررات و دســتورالعمل ها، صدور 

گفتمان و همکاری شرکت های اروپایی و آسیایی بوده و در برگزاری و تداوم این رویداد، تأثیر به سزایی داشته است. این 
 در این نشســت متخصصانی از دوازده کشــور جهان شــامل ایران، اتریش، فرانســه، یونان، ایرلند، ایتالیا، کره جنوبی، روســیه، پرتغال، اسلوونی، 
گام پلتفرم همکاری آسیا- اروپا و  تایلند و تایوان حضور داشتند. از طرف جمهوری اسامی ایران، پیشنهاد ایجاد هاب نرم افزاری به عنوان اولین 

ح شد. تحقق شبکه ای از شبکه ها در حوزه ایمنی نانو )network of network( مطر

1. Young Scientists’ Forum

)ANF( مجمع آسیایی نانو 
اجاس ســاالنه مجمع آســیایی نانو )ANF( در تاریخ 26 تا 28 اردیبهشــت ماه 1397 در تایوان برگزار شد. نمایندگان ستاد توسعه فناوری نانو ایران 
به همراه یک شــرکت فعال در حوزه نانودارو در این اجاس شــرکت کرده و پیشــنهادات ایران شــامل »تعامل مجمع با گســتره بزرگ تری از ذینفعان، 
فعالیت بیشتر برای جذب منابع الزم جهت آغاز پروژه های شبکه سازی، فعالیت های شبکه سازی با تاثیرگذاری باالتر، ایجاد یک هاب با امکان به 
ح ایران مبنی بر ایجاد یک پایــگاه داده از محصوالت  ح شــد. همچنین طــر ک گذاشــتن داده هــا و ارائه برخی خدمات به اعضای شــبکه« مطر اشــترا
کادمی  و شــرکت های نانو به کارگروه تجاری ســازی مجمع ارائه شــد. هم زمان با مجمع آســیایی نانو، کارگاه تجاری ســازی شــرکت های نانو توســط آ

کسیر نانوسینا به معرفی محصوالت خود پرداخت. کارگاه، شرکت ا فیزیک سینیکا برگزار شد. در این 
همچنین در نشست جانبی مجمع با عنوان سیاست گذاری و فرصت های نانوفناوری، نماینده ستاد توسعه فناوری نانو به معرفی برنامه ایران در حوزه 
صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی )ICAN( که با هدف کمک به شرکت ها برای تجاری سازی و صنعتی سازی فناوری نانو طراحی شده است، پرداخت.
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کونانو  ا
• نشست ساالنه برنامه ریزی منطقه ای

کو در تهران برگزار و  کشــورهای عضو در محل دبیرخانه ا کو )RPC( با حضور نمایندگان  در آذرماه 1397، نشســت ســاالنه برنامه ریزی منطقه ای ا
گزارشی ارائه و تبادل نظر انجام شد. کونانو  در خصوص فعالیت های پیشین و برنامه های آتی شبکه ا

• پروژه حذف آرسنیک از آب
در اســفندماه 1397، فــاز اول پــروژه »امکان ســنجی حذف آلودگی آرســنیک از آب با 
کو تکمیل شد. در این راستا، پرسش نامه ای برای  استفاده از فناوری نانو« در منطقه ا
کشورهای عضو ارسال شده  ارزیابی وضعیت آلودگی فلزات ســنگین و آرســنیک برای 

گرفت. گزارش فاز اول مورداستفاده قرار  که پاسخ های دریافت شده در  بود 

1)ESCAP( کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در حوزه آسیا و اقیانوسیه 
تعامــات مختلفی از ســوی ایــران با کمیســیون اقتصادی و اجتماعی ســازمان ملل در 
گرفــت. در تیرمــاه 1397، رییس بخش  حوزه آســیا و اقیانوســیه در ســال 1397 شــکل 
کمیســیون ، بازدیدی از ســتاد فناوری نانوی ایران داشت و طی  فناوری و نوآوری این 
کشور در حوزه  گرفته، چشم انداز آشنایی با دستاوردها و ظرفیت های  کرات صورت  مذا

کمیسیون در بانکوک  گرفت. در شهریورماه 1397، نمایندگان ستاد نانو در نشست  نانوفناوری، راهکارهای همکاری بین دو نهاد موردبحث قرار 
 Start جهت بهره برداری های آتی آشنا شدند. در این سفر پیشنهاد ستاد نانو در خصوص ایجاد شبکه ESCAP کرده و با ظرفیت های تایلند شرکت 
ح شــد و چند پیشــنهاد همکاری به طرف تایلندی در حوزه نانوفناوری ارائه شــد. در پاییز 1397،  Up نانو در بیانیه نهایی نشســت کمیســیون مطر
کرات صورت گرفته، چشم انداز همکاری های آتی  معاون اجرایی توســعه پایداِر کمیســیون، بازدیدی از ســتاد فناوری نانوی ایران داشت و طی مذا

گرفت. در سال 2۰19 موردبحث قرار 

1. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
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8-2- ایجاد زیرساخت توسعه همکاری های بین المللی برای حضور در عرصه بین المللی فناوری نانو

اطالع رسانی بین المللی در حوزه فناوری نانو 1-2-8
جشنواره فناوری نانو ایران در مهرماه سال 1397 برگزار شد. نمایندگانی از کشورهای روسیه، عمان، بولیوی، مالزی، کره جنوبی و اندونزی از این 

کره ای نیز در این نمایشگاه به ارائه محصوالت خود پرداختند. کردند. همچنین یک شرکت عمانی و چند شرکت  جشنواره بازدید 

توسعه تعامالت دوجانبه ایران با کشورهای مختلف در حوزه فناوری نانو 2-2-8
 کره جنوبی

در ســال 1397 ســه رویداد به هم رســانی شــرکت های فناور ایرانی و کره ای در چارچوب موافقت نامه همکاری مشــترک 
انجــام گرفــت. اولیــن نشســت در اردیبهشــت مــاه 1397 در تهــران و نشســت بعــدی در ســئول و هم زمان با نمایشــگاه 
Nano Korea 2018 در تیرمــاه 1397 بــا حضــور 4 شــرکت ایرانــی، شــرکت های نانوفنــاوری کره ای که زیــر چتر حمایتی 
مؤسســه علم و فناوری کره قرار دارند و همچنین شــرکت های صنعتی این کشــور برگزار شــد. ســومین نشســت مشــترک 

شــرکت های فــن آور ایرانــی و کــره جنوبــی بــا حضور 8 شــرکت کره ای و 4۰ شــرکت ایرانی در مهر مــاه 1397 در تهران برگزار شــد. این نشســت، با هدف 
همکاری فناورانه در تولید محصوالت مبتنی بر فناوری نانو و سرمایه گذاری مشترک برگزار شد و شرکت های کره ای محصوالت و خدمات خود را معرفی 

کردند و در نهایت جلسات رو در رو بنگاه با بنگاه برای صادرات محصوالت نانویی ایران به کره جنوبی برگزار شد.

 بولیوی
کرد و قرارداد  کشــور بولیوی از نمایشــگاه بین المللی فناوری نانوی ایران بازدید  در مهرماه 1397 هیئتی دانشــگاهی از 
مشــترکی با ســتاد ویژه توســعه فناوری نانوی ایران و دانشگاه صنعتی شــریف جهت برگزاری »دوره کارشناسی ارشد نانو 
مواد« به امضاء رسید. در راستای اجرای این قرارداد، در بهمن ماه 1397، نمایندگان ستاد توسعه فناوری نانوی ایران 
جهت فراهم نمودن مقدمات الزم برای شروع دوره آموزشی کارشناسی ارشد فناوری نانو به کشور بولیوی سفر کردند. در 

گروه از اساتید ایرانی برای آغاز دوره در بهار 1398 به بولیوی اعزام شوند. نهایت مقرر شد اولین 

 تایلند
در شــهریورماه 1397، در حاشــیه کنفرانس ESCAP در تایلند، نشستی میان نمایندگان ستاد توسعه فناوری نانو ایران 
و مقامــات تایلنــدی در خصــوص افزایــش همکاری هــا در راســتای موافقت نامه مشــترک با مرکــز ملی فنــاوری نانو تایلند 

)Nanotec( برگزار شد.

1. KIST
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 تایوان
در اردیبهشت ماه 1397، طی نشست شرکت کنندگان مجمع آسیایی نانو با معاون ریاست جمهوری و وزیر آموزش 
عالی تایوان، از برگزاری المپیاد بین المللی فناوری نانو توسط ستاد توسعه فناوری نانو ایران قدردانی به عمل آمد.

  هند
کشور و توسعه روابط تجاری در حوزه فناوری نانو در سال 1397 انجام  کشور هند با هدف بررسی بازار این  رصد 
شــد. در همین راســتا نمایندگان ســتاد توسعه فناوری نانو ایران از سه شهر بمبئی، بنگلور و دهلی نو بازدید کرده و 
در 4 نمایشگاه بین المللی »محصوالت وابسته عمران - ساختمان، شیشه های ساختمانی، تجهیزات بیمارستانی 

کردند. کامپوزیت و پلیمر« شرکت  و 

 فیلیپین
در اسفندماه 1397 نمایندگان ستاد نانو به کشور فیلیپین سفر کرده و در نشست های مشترک با مقامات مختلف 
ایــن کشــور و تعــدادی از شــرکت های فنــاور ایــن کشــور شــرکت کردند. بر طبــق توافقات صــورت گرفته، مقرر شــد 
همکاری های دوجانبه در آینده ادامه پیدا کند. همچنین میزگردی با موضوع همکاری ایران- فیلیپین در محل 

موسسه »آزمایشگاه ابزارهای پیشرفته و آنالیز مواد« برگزار شد.

توانمندسازی شرکت ها و سازمان های داخلی برای حضور در عرصه بین المللی فناوری نانو 3-2-8
 کره جنوبی

کینتکــس  شــانزدهمین نمایشــگاه فنــاوری نانوکــره )Nano Korea 2018( در روزهــای 19 تــا 22 تیرمــاه 1397 در مرکــز نمایشــگاه های بین المللــی 
کره جنوبی برگزار شــد. ســتاد توســعه فناوری نانو ایران و چند شرکت داخلی فناوری نانو در راســتای معرفی، عرضه و ایجاد بازار محصوالت پیشرفته 
کردند. شرکت های ایرانی حاضر در نمایشگاه شامل آریا پلیمر پیشگام،  ایرانی و همچنین رصد آخرین تحوالت فناوری نانو در این نمایشگاه شرکت 
شیلر فرآیند پارس، فناوران نانومقیاس، به فرآوران نوین آریا سرمد. همچنین شرکت های پارسا پلیمر شریف و رویال توسعه پایدار، در قالب رصد، در 

کردند. این نمایشگاه شرکت 

 ژاپن
در بهمن مــاه 1397 نماینــدگان ســتاد نانــو بــا هــدف حضــور در نمایشــگاه فنــاوری نانــو ژاپــن 2۰19، رصــد 
فناوری های حاضر در نمایشــگاه و ارائه توانمندی های شــرکت های فناوری نانو ایران به همراه یک شــرکت 

کردند. ایرانی فعال در زمینه نانوکاتالیست به ژاپن سفر 
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سیاست گذاری پیشرفت فناوری نانو و ارزیابی 
سیاست ها، برنامه ها و نهادها

گزارش�عملکرد�سند�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1397

فصل سوم



کاربرد فناوری نانو در افق 14۰4« وظیفه راهبری، نظارت و اجرای برنامه های  گســترش  مصوبه هیئت دولت در ســال 1396 تحت عنوان »ســند 
کان و عملیاتی فناوری نانو در حوزه های مختلف را بر عهده ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو قرار داده اســت. براساس اسناد مصوب ملی، مهم ترین 

نقش های ستاد توسعه فناوری نانو عبارت است از:
کشور؛ کان و برنامه های توسعه فناوری نانو در   تصویب اهداف، راهبردها، سیاست های 

کلی دستگاه ها و تعیین مأموریت های بخشی و هماهنگی آن ها  تقسیم وظایف 
 نظارت عالی بر تحقق اهداف و برنامه ها

کرده اســت تا با ایفای نقش هدایت گری، تســهیل گری و تنظیم گری در جهت تحقق  ســتاد نانو با در اختیار داشــتن این جایگاه فرابخشــی، تاش 
سیاســت ها و برنامه های تعیین شــده گام بردارد. سیاســت گذاری فناوری نانو در کشــور با اســتفاده از 2 زیرســاخت »اطاعاتی - دانشی« و »نهادی« 

و بر پایه این چهار مرحله صورت می پذیرد:
 سیاست سازی

 تدوین و تصویب سیاست ها
 اجرای سیاست ها

 تحلیل و ارزیابی سیاست ها

ح زیر( و ایجاد پایداری، هماهنگی و همسویی اهداف و برنامه ها و  کامل چرخه سیاســت گذاری )به شــر  این اقدامات برای اطمینان از طی شــدن 
همچنین برقراری ارتباطات مطلوب میان ذینفعان مختلف برای اجرای مطلوب تر سیاست های مدون، انجام می شود.

سیاستیتحقیقات 

کارشناسیجلسات 

سیاست نگاری

ذینفعاناخذ بازخورد از 

سیاستیابزارهای 
و تنظیم گریتسهیل گر ی

پایش
ارزیابی

سیاست سازی

تدوین و تصویب

اجرا

تحلیل و ارزیابی

چرخه سیاست گذاری

زیرساخت نهادی

 دانشی
ی -

العات
ت اط

ساخ
زیر

گرفته در هر یک از برنامه های عملیاتی در سال 1397 تشریح می شود. در ادامه، اقدامات صورت 
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1- راهبری تحقیقات سیاستی فناوری نانو

بررسی مالحظات اجتماعی و اخالقی فناوری نانو 1-1
با توجه به نقش مهم فناوری ها در حوزه های مختلف زندگی انســان، سیاســت گذاری و مدیریت فناوری را نمی توان فقط به مســائل فنی منحصر 
کرد. فناوری در مراحل »تعیین اولویت های سیاست گذاری و برنامه ریزی، شکل گیری، توسعه و بهره برداری«، متأثر از جامعه و اثرگذار بر آن است. 
اینکه در فناوری نانو بر کدام حوزه ها تمرکز شده و تا چه حد ماحظات غیرفنی، مانند مسائل اخاقی و اجتماعی درنظر گرفته شود و مسائل اخاقی 
ع نگاه و میزان توجه به جامعه دارد. توسعه فناوری  و اجتماعی برآمده از فناوری چگونه رصد شده و برای آن ها تدبیر اندیشیده شود، بستگی به نو
به خودی خود اصالت ندارد و باید در خدمت بهتر شدن زندگی مردم و جامعه باشد؛ بنابراین چنانچه مراحل مختلف توسعه فناوری بدون توجه 
بــه ماحظــات اجتماعی پیش برده شــود، موجب نقض غــرض خواهد بود. برنامه حاضر برای توجه به ماحظات اجتماعی توســعه فناوری نانو به 

که سال 1397 در این راستا انجام شدند، عبارتند از: عنوان موضوعی مهم و مستقل تعریف شده است. اقداماتی 
کشورهای مختلف در خصوص ماحظات اجتماعی فناوری نانو  مطالعه سیاست ها و برنامه های 

 تدوین شاخص های نحوه تأثیر محصوالت نانویی بر زندگی انسان
کیفیت زندگی براساس شاخص های ده گانه طراحی شده  بررسی نحوه تأثیر محصوالت نانویی ایران بر 

 مطالعه برای نحوه بازخوردگیری از مخاطبان برنامه های ستاد نانو و مصرف کنندگان محصوالت نانویی
 مطالعه و تعریف اولیه پایش دیدگاه مخاطبان برنامه ارزیابی محصوالت نانویی )نانومقیاس(

 تشکیل تیم تأمین محتوا درباره ماحظات اجتماعی فناوری نانو
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2- پایش و ارزیابی راهبردی توسعه فناوری نانو و تعیین جایگاه بین المللی کشور در علم، فناوری و نوآوری نانو

تدوین و انتشار گزارش های دوره ای وضعیت اجرای سند گسترش کاربرد فناوری نانو 1-2
که در راســتای پایش و ارزیابی  کشــور به صورت ســالیانه یکی از اقداماتی اســت  گزارش عملکرد وضعیت پیشــرفت فناوری نانو در  تدوین و انتشــار 
گــزارش به عنوان یک ابــزار تصمیم ســاز عمل کرده و حــاوی آمار،  گرفتــه در حــوزه فناوری نانــو صــورت می گیــرد. این  برنامه هــا و اقدامــات صــورت 

اطاعات و تحلیل های مرتبط با موارد زیر است:
کان پیشرفت فناوری نانو  وضعیت دست یابی به اهداف 

گرفته در برنامه های پیشرفت فناوری نانو  اقدامات اجرایی صورت 
 ارزیابی شاخص های برنامه های پیشرفت فناوری نانو

 تأمین مالی برنامه های پیشرفت فناوری نانو

گزارش نهایی در خردادماه  گزارش عملکرد ســالیانه از اســفندماه هرسال آغاز می شود و پس از بررسی های الزم،  الزم به ذکر اســت که فرآیند تدوین 
سال بعد منتشر می شود.

کــه در ایــن برنامــه در راســتای شــفافیت و پاســخ گویی و ارائه بازخورد بــه نهادهای تصمیم گیر و ناظر در کشــور صــورت می گیرد؛  از دیگــر اقداماتــی 
کشــور  گزارش های دوره ای مختلفی در خصوص آمار، اطاعات، روندها و تحلیل های مرتبط با وضعیت پیشــرفت فناوری نانو در  تدوین و ارســال 
کمیسیون علم و فناوری  به نهادهایی همچون شورای عالی انقاب فرهنگی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان برنامه وبودجه، 

هیئت دولت و دیوان محاسبات است.

پایش و انتشار مداوم شاخص های توسعه فناوری نانو در کشور 2-2
کاربرد فناوری نانو با نشانی http://indicator.nano.ir توسط ســتاد فناوری نانو راه اندازی شده است.  درگاه شــاخص های ارزیابی ســند گســترش 
کاربرد فناوری نانو را در وضعیت به روز شــده نمایش می دهد و دربردارنده شاخص های سطوح  گســترش  کّمی برنامه های ســند  این درگاه، ارزیابی 
مختلــف برنامه هــا و وضعیــت هریــک از آن ها اســت. برای هر شــاخص، عنوان برنامه، هــدف، تعریف، منبــع داده، مقدار اندازه گیری شــده، مقدار 
ح داده شده است. هدف گذاری شده و وضعیت تحقق هدف در سال اندازه گیری نمایش داده می شود. بخش های مختلف این درگاه در ادامه شر
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کالن  شاخص های چشم انداز و اهداف 
این شــاخص ها شــامل »حجم بازار فناوری نانو تولید ایران، میزان اشــتغال ایجاد شده توسط فناوری نانو، جایگاه جهانی ایران در انتشار مقاالت 
نانــو، جایــگاه جهانــی ایــران در اچ ایندکس مقاالت نانو و جایگاه جهانی ایران در ثبت اختراعات نانو در دفاتر ثبت اختراع معتبر« اســت. با انتخاب 

کرد. یکی از شاخص ها، روند آماری مربوط به آن شاخص را در دو بخش وضعیت موجود و وضعیت مطلوب می توان مشاهده 

کالن  شاخص های برنامه های 
ح زیر است کاربرد فناوری نانو به شر گسترش  کان سند  کان مربوط به 8 برنامه  این قسمت از درگاه، شامل 34 شاخص 

جدول 1- برنامه های کالن فناوری نانو و تعداد شاخص های کالن مرتبط

تعداد�شاخص�کالنعنوان�برنامه�کالنردیف

4ترویج و فرهنگ سازی فناوری نانو1

6توسعه سرمایه انسانی و کیفیت علمی فناوری نانو2

4توسعه فناوری های کلیدی نانو3

2خدمات و زیرساخت های تجاری سازی نانو4

5توسعه صنعت نانو5

6استاندارد و ایمنی نانو6

4توسعه و مدیریت بازار نانو7

3ارتقاء همکاری های بین المللی فناوری نانو8

34مجموع
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با انتخاب هر یک از شاخص ها، وضعیت موجود و مطلوب آن شاخص در یک بازه زمانی، قابل مشاهده است.

تعداد�شاخص�عملیاتیعنوان�برنامه�کالنردیف
30ترویج و فرهنگ سازی فناوری نانو1

10توسعه سرمایه انسانی و کیفیت علمی فناوری نانو2

4توسعه فناوری های کلیدی نانو3

36خدمات و زیرساخت های تجاری سازی نانو4

22توسعه صنعت نانو5

12استاندارد و ایمنی نانو6

13توسعه و مدیریت بازار نانو7

4ارتقاء همکاری های بین المللی فناوری نانو8

131مجموع

جدول 2- برنامه های کالن فناوری نانو و تعداد شاخص های عملیاتی مرتبط

 شاخص های برنامه های عملیاتی
ح زیر است: کاربرد فناوری نانو به شر گسترش  کان سند  این قسمت از درگاه، شامل 131 شاخص عملیاتی مربوط به 8 برنامه 

با انتخاب هر یک از شاخص ها، وضعیت موجود و مطلوب آن شاخص در یک بازه زمانی، قابل  مشاهده است
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تعداد�کشورتعداد�موجودیعنوان�بانک�اطالعاتیردیف

859660بانک محصوالت فناوری نانو1

213060بانک شرکت های فناوری نانو2

-43بانک نانومواد3

130433بانک استانداردهای فناوری نانو4

100257بانک سازمان های تحقیقاتی فناوری نانو5

70150بانک رویدادهای فناوری نانو6

28943بانک اسناد سیاستی فناوری نانو7

جدول 3- اطالعات موجود در بانک های اطالعاتی پایگاه علم، فناوری و صنعت نانو تا پایان سال 1397

گزارش مربوط به هریک از بانک های اطاعاتی ارائه شده است: در ادامه، 

)NPD( بانک محصوالت فناوری نانو 
بانک محصوالت فناوری نانو با مأموریت جمع آوری، طبقه بندی، تحلیل و انتشــار اطاعات محصوالت مبتنی بر فناوری نانو ایجاد شــده اســت. 
ع نانومواد،  مخاطبان قادر هســتند با جســتجو در هر بخش صنعتی، با شــرکت ها و محصوالت آن حوزه آشــنا شــده و جزئیات بیشــتری از جمله نو
ع محصول، ویژگی ها، کاربردها، به همراه تأییدیه های کسب شده را نیز مشاهده کنند. تا پایان سال 1397، تعداد 8596 محصول  مورفولوژی، نو
کشور مختلف  در 15 حوزه صنعتی مختلف در بانک محصوالت فناوری نانو به ثبت رسیده است. این تعداد محصول متعلق به 213۰ شرکت از 6۰ 

هستند.

پایش نهادها و دستاوردهای کشورها در حوزه فناوری نانو 3-2
گرفته، بانک هــای اطاعاتــی بین المللی فناوری نانو در 7 دســته »محصوالت، شــرکت ها،  بــا مجموعــه فعالیت هایــی که در ســالیان اخیــر صورت 
نانومواد، اســتانداردها، ســازمان ها، رویدادها و اســناد سیاســتی مرتبط با فناوری نانو کشورها« در پایگاه اطاعات و آمار علم، فناوری و صنعت نانو 

ح جدول زیر است: که آمار آن به شر )www.statnano.com( سازمان دهی شده اند 

نمودار 1- توزیع بخش های صنعتی براساس تعداد محصوالت و شرکت های تولیدکننده در بانک محصوالت فناوری نانو )1397(

تعداد محصوالت

ت ها
شرک

اد 
عد

ت

الکترونیک
2051

نساجی
708

پزشکی و درمان
996

ساخت و ساز
651

آرایشی و بهداشتی
792

محیط زیست
531

سایر 422
انرژی های نو 468

صنایع غذایی و بسته بندی 330
خودرو 556

نفت و پتروشیمی 302

کشاورزی 225
لوازم ورزشی 148

چاپ
137 

لوازم خانگی 279
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 بانک نانومواد
در بانک نانومواد، 43 نانوماده در دودسته نانوشیء و نانوساختار معرفی شده اند. هر نانوماده دارای یک پروفایل است که در آن، تعریف نانوماده 
از منابــع معتبــر، آمــار مقاالت، پتنت ها و محصوالت آن از جمله تعداد مقاالت، تعداد ارجاعات، مقدار شــاخص h و همچنین تعداد پتنت های آن ها 

به تفکیک سال آمده است. 

 بانک استانداردهای فناوری نانو
تا پایان ســال 2۰18 ، تعداد 1288 اســتاندارد ملی و بین المللی مرتبط با فناوری نانو در جهان در این بانک ثبت شــده اســت که توسط 38 سازمان 

کشور و 4 سازمان بین المللی تصویب شده اند. ملی از 33 

نمودار 2- بیشترین ریخت شناسی به کار رفته در مقاالت نانو بر اساس اطالعات بانک نانومواد تا پایان سال 1397

و ذره
نان

401,014

181,311
143,980 140,324 119,370

93,473 85,505 77,756
52,375 46,234

لوله
نانو 

بلوری
 نانو 

مواد

پوزیت
و کام

نان
گرافن

نانوسیم

ومتخلخل
د نان

موا

تومی
 کوان

نقطه
میله

نانو
نانو صفحه

نمودار 3- تعداد استانداردهای فناوری نانو منتشر شده به تفکیک سازمان های ملی کشورها )1397(
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 بانک سازمان های تحقیقاتی فناوری نانو
که بیش از 5۰ مقاله مرتبط با فناوری نانو در ســال دارند  کزی  کز دانشــگاهی و تحقیقاتی، آمار مقاالت نانو و ارجاعات مرا در این بانک، عنوان مرا
)براســاس اطاعات پایگاه Web of Science( ثبت شــده اســت. تا پایان ســال 1397، اطاعات 1۰۰2 مرکز دانشگاه و تحقیقاتی از 57 کشور به ثبت 
کره  رســیده که همراه با جزئیات بیشــتر در بانک نمایش داده شــده اســت. در میان 57 کشــور موجود در این بانک، کشورهای چین، آمریکا، هند، 
جنوبی، آلمان، ایران، فرانســه و انگلســتان به ترتیب با 2۰۰، 166، 59، 51، 45، 39، 37، 34 مرکز دانشــگاهی و تحقیقاتی، در رتبه های برتر قرار 

گرفته اند.

 بانک رویدادهای فناوری نانو
کارگاه های علمی و آموزشی، استارتاپ ها،  کنفرانس ها،  بانک رویدادهای فناوری نانو بخش وسیعی از رویدادهای بین المللی اعم از نمایشگاه ها، 
کشــور مختلف در این بانک  فروم ها، به هم رســانی ها و جوایز در حوزه فناوری نانو را پوشــش می دهد. تا پایان ســال 1397، تعداد 7۰1 رویداد از 5۰ 
ع و حوزه رویداد، محل و زمان برگزاری، بخش هــای مختلف، برگزارکننده، تاریخ های مهم و خاصــه ای از رویداد موردنظر  بــا جزئیاتــی از قبیــل نــو

ثبت شده اند.

 بانک اسناد سیاستی فناوری نانو
کشــورهای مختلف بــه همراه اطاعات مربوط به هر ســند  بانــک اســناد سیاســتی فناوری نانو حاوی اســناد سیاســتی مصوب در حوزه فناوری نانو 
است. اسناد سیاستی فناوری نانو به وسیله حکومت و نهادهای متعلق به آن مانند وزارتخانه ها و سازمان های دولتی تدوین شده و شامل سطوح 
و ماهیت هــای مختلــف سیاســت )policy( ماننــد قوانین، برنامه ها، نقشــه راه ها، برنامه های پیشــگامی، مقررات، دســتورالعمل ها، آیین نامه ها و 
گزارش های ارزیابی در حوزه فناوری نانو اســت. تا پایان ســال 1397، تعداد 289 ســند سیاســتی فناوری نانو در بانک اســناد سیاســتی وجود دارند 
ع اســناد سیاســتی، محتوای این اســناد بر اســاس  کــه طبقه بندی هــای مختلفی در خصوص نو کــه متعلــق بــه 43 کشــور هســتند. قابل ذکر اســت 

شاخص های مختلف، حوزه جغرافیایی اسناد و غیره در حال تکمیل است و در سال 1398 منتشر خواهد شد.
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3- شناسایی و بهره گیری از زیرساخت های نهادی و ساختاری کشور برای پیاده سازی سیاست های توسعه فناوری نانو

راهبری، نظارت و ارزیابی دستگاه های اجرایی در جهت اجرای سند گسترش کاربرد فناوری نانو 1-3
که در ســال 1396 در هیئت وزیران به تصویب رســید؛ در تاریخ 29 آذرماه 1396 توســط معاون  کاربرد فناوری نانو در افق 14۰4«  گســترش  »ســند 
اول رئیس جمهور به دســتگاه های اجرایی اباغ شــده اســت. در این مصوبه برای 13 وزارتخانه و ســازمان دولتی، مأموریت های مشــخصی تعیین 
شــده و طبق ماده 21 این مصوبه، وظیفه راهبری، نظارت و ارزیابی اجرا به ســتاد فناوری نانو محول شــده اســت. در این بخش به اقداماتی که در 

گرفته است اشاره می شود. این راستا صورت 

جدول 4- دستگاه های اجرایی مسئول در مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 1404

سازمان�هاوزارتخانه�ها

استانداردجهاد کشاورزینفتنیرو

بهداشت، درمان و آموزش 
حفاظت محیط زیستراه و شهرسازیتعاون، کار و رفاه اجتماعیپزشکی

گمرکآموزش و پرورشعلوم، تحقیقات و فناوریصنعت، معدن و تجارت

برنامه و بودجه

در ســال 1397، ســتاد فناوری نانو در تعامل با دســتگاه های مختلف اجرایی، تنظیم گری و تســهیل گری های الزم را در این راســتا صورت داد. در 
گزارش عملکرد دستگاه ها و برقراری هماهنگی های اجرایی در این زمینه، جلسه ستاد توسعه فناوری نانو با حضور  خردادماه 1397 به منظور ارائه 
معاون اول رییس جمهور و برخی از وزرا و نمایندگان دســتگاه های اجرایی برگزار شــد. همچنین ســتاد نانو در راســتای ماده 18 و 2۰ تصویب نامه، 
گزارش  کرد و مــورد ارزیابی قرار داد. در پایــان آذرماه 1397،  گزارش عملکرد دســتگاه های اجرایی را دریافت  در 2 بــازه زمانــی 6 ماهــه و یک ســاله، 
گزارش های عملکرد دستگاه ها  کاربرد فناوری نانو در دستگاه های اجرایی به هیئت وزیران ارائه شد. مشروح  گسترش  ارزیابی سالیانه اجرای سند 

گرفته است. در »سامانه پایش اجرای سند« )به نشانی http://1404.nano.ir( قرار 
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کاربــرد فناوری نانو بیان  در ادامــه خاصــه اقدامــات دســتگاه های اجرایی در ســال 1397 در راســتای مأموریت های ذکر شــده در مصوبه گســترش 
گزارش تفصیلی و مشروح اقدامات دستگاه های اجرایی در فصل 5 آمده است. می شود. 

 برقراری مقدمات اجرای مصوبه توسط دستگاه های متولی
کــه پیاده ســازی این  اجــرای مأموریت هــای دســتگاه های اجرایــی در حــوزه فنــاوری نانــو، نیازمنــد برقــراری مقدمــات ســاختاری مختلفــی اســت 
کارگروه ویژه فناوری نانو یکی از این  کمیته یا  کند. تشکیل ساختار نهادی مرتبط با فناوری نانو در دستگاه اجرایی به شکل  مأموریت ها را تسهیل 
کاربرد فناوری نانو نیز به آن اشــاره شــده اســت. همچنین با توجه به اینکه نمایندگان ســتاد  مقدمات اســت که در بند ج ماده 17 مصوبه گســترش 
فناوری نانو برای تعامل با هریک از 13 دســتگاه اجرایی ذکر شــده در مصوبه مشــخص شــده اند، معرفی نماینده مشخص از سوی دستگاه اجرایی 
نیز یکی دیگر از عوامل ارتقادهنده تعامات اســت. بررســی اقدامات دســتگاه های اجرایی در ســال 1397 در این زمینه نشان می دهد که 2 سازمان 
کارگروه فناوری نانو در دســتگاه های اجرایی نیز  کمیته یا  کرده اند. در زمینه تشــکیل  اســتاندارد و محیط زیســت نمایندگانی را به ســتاد نانو معرفی 
کمیته فناوری نانو ســازمان غذا و  کرده اســت. همچنین  کمیته فناوری نانو در ســطح وزارتخانه  تنها وزارت نفت در ســال 1397 اقدام به تشــکیل 
گرفته در این راســتا به  که قبل از اباغ مصوبه، تشــکیل شــده بود، به فعالیت های خود در ســال 1397 ادامه داده اســت. اقدامات صورت  دارو نیز 

ح زیر است: شر

جدول 5- اقدامات دستگاه های اجرایی در جهت برقراری مقدمات اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1397

معرفی�نماینده�دستگاه�اجرایی�به�ستاد�توسعه�دستگاه�اجراییردیف
تشکیل�کمیته�یا�کارگروه�فناوری�نانو�در�دستگاه�مربوطهفناوری�نانو

××وزارت نیرو1

××وزارت جهاد کشاورزی2

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 3
کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو که قبل از ابالغ ×پزشکی

مصوبه تشکیل شده است، در حال حاضر فعال است.

××وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی4

در سطح وزارتخانه و در ذیل معاونت مهندسی، پژوهش و ×وزارت نفت5
فناوری، کارگروه فناوری نانو تشکیل شده است.

××وزارت راه و شهرسازی6

××وزارت صنعت، معدن و تجارت7

نماینده ای به طور رسمی به ستاد نانو معرفی سازمان حفاظت محیط زیست8
×شده است.

نمایندگانی به طور رسمی به ستاد نانو معرفی سازمان ملی استاندارد9
×شده اند.

××گمرک10
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معرفی�نماینده�دستگاه�اجرایی�به�ستاد�توسعه�دستگاه�اجراییردیف
تشکیل�کمیته�یا�کارگروه�فناوری�نانو�در�دستگاه�مربوطهفناوری�نانو

××سازمان برنامه و بودجه11

××وزارت علوم، تحقیقات و فناوری12

××وزارت آموزش و پرورش13

ادامه جدول 5- اقدامات دستگاه های اجرایی در جهت برقراری مقدمات اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1397

 خالصه اجرایی اقدامات دستگاه های متولی
در مصوبــه هیئــت دولــت از ابزارهــای سیاســتی مختلفی برای بهره گیری مطلــوب و اثربخش از ظرفیت هــا و توانمندی های دســتگاه های اجرایی 
نام برده شــده اســت. ابزارهای سیاســتی، تکنیک های اجرایی در ســطح عملیاتی هستند که متناسب با شــرایط نهادی موجود، در جهت کارآمدی 
کــرده و بهره گیــری از ظرفیت هــای ســازمانی را تســهیل می کننــد. ســتاد نانــو در تعامــل خــود با  و تنظیم گــری اجــرای سیاســت ها و برنامه هــا عمــل 

کند: ح زیر را فراهم  که زمینه های الزم برای استفاده از ابزارهای سیاستی به شر دستگاه های اجرایی در تاش است 

در سال 1397 وزارتخانه های »نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی و نیرو« و همچنین »سازمان ملی استاندارد و برنامه و بودجه« اقداماتی در 
که مشروح آن در ادامه ذکر می شود: این راستا انجام داده اند 

 خرید دولتی محصوالت نانو ساخت ایران

توضیحاتابزار�سیاستیردیف

خرید دولتی1
دستگاه های اجرایی به عنوان کاربران پیشرو در جهت رسوخ فناوری نانو به صنایع و توسعه بازار 

محصوالت فناوری نانو در کشور، خرید دولتی محصوالت نانو ساخت ایران را قبل از ورود به بازار در دستور 
کار قرار می دهند.

دستگاه های اجرایی با صدور و تسهیل در ارائه مجوزها و تأییدیه های الزم برای محصوالت نانو، زیرساخت صدور مجوز و تأییدیه2
حقوقی و قانونی الزم را برای توسعه این فناوری در کشور فراهم می آورند.

تدوین، اصالح و یا به روزرسانی آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی مرتبط با حوزه های مختلف تدوین و اصالح مقررات3
فناوری نانو در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار می گیرد.

توسعه زیرساخت های 4
آزمون

دستگاه های اجرایی به عنوان کاربران پیشرو، عالوه بر اینکه محصول را قبل از ورود به مرحله بازار 
خریداری می کنند، با توسعه زیرساخت های فنی و آزمون های توسعه محصول، در جهت ارتقاء کیفی 

محصول و توسعه قابلیت های ورود به بازار با تولیدکننده مشارکت می کنند.

توضیحاتدستگاه�اجراییردیف

وزارت نفت1
کارگروه فناوری نانو مدیریت پشتیبانی ساخت و تأمین کاالی شرکت ملی نفت ایران با هماهنگی ستاد 

نانو، چارچوب اولیه ای را برای سطح بندی محصوالت و فناوری های مرتبط با بند الف ماده 7 مصوبه 
استخراج کرده است.

وزارت بهداشت، درمان و 2
آموزش پزشکی

بنا به قول مساعد رییس سازمان غذا و دارو مقرر شده است که نانوداروی سینا آمفولیش برای درمان 
سالک توسط این سازمان خریداری شده و در اختیار معاونت درمان وزارت بهداشت برای توزیع در مراکز 

درمانی قرار گیرد.

سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات عمومی و دولتی با هماهنگی ستاد نانو، در حال پیگیری تدوین وزارت راه و شهرسازی3
چارچوبی برای استفاده از محصوالت دارای تأییدیه نانومقیاس در پروژه های این سازمان است.

جدول 6- ابزارهای سیاستی مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو

جدول 7- اقدامات دستگاه های اجرایی برای خرید محصوالت نانو ساخت ایران در سال 1397
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 صدور مجوزها و تأییدیه های الزم برای محصوالت فناوری نانو

 تدوین و اصالح مقررات در حوزه فناوری نانو

 توسعه زیرساخت های آزمون محصوالت فناوری نانو
اقدامی از سوی دستگاه های متولی در این راستا صورت نگرفته است.

توضیحاتدستگاه�اجراییردیف
کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو در زمینه اعطای مجوز به فرآورده های نانویی تحت پوشش اقدام می کند.وزارت بهداشت1

توضیحاتدستگاه�اجراییردیف

»دستورالعمل بهره برداری از نانوفیلترهای هوای نیروگاهی« و »پیش نویس دستورالعمل استفاده از نانوسیاالت خنک کننده نیروگاهی« وزارت نیرو1
توسط پژوهشگاه نیرو در آبان ماه 1397 تدوین شده که در ادامه باید مراحل تصویب نهایی و ابالغ جهت اجرایی شدن را طی کند.

سازمان ملی 2
استاندارد

تدوین »دســتورالعمل اعطای نشــان نانو« با مسئولیت پژوهشگاه استاندارد از طریق تشــکیل کارگروهی در طی 16 جلسه در تاریخ 
1396/5/15 نهایی شــد که در نهایت در تاریخ 1397/8/1 با امضای رئیس ســازمان ملی استاندارد به ادارات کل استاندارد استان ها 

ابالغ شد.

سازمان برنامه 3
و بودجه

تفاهم نامه مشــترکی میان مدیریت امور نظام فنی و اجرایی ســازمان برنامه و بودجه و ســتاد نانو به منظور قرار گرفتن 5 محصول 
فناوری نانو در فهرست بهای این سازمان در تاریخ 30 آبان ماه 1397، به امضاء رسید.

نام�شرکت�فناوری�نانوحوزهردیف

شرکت فناور برتر1 

آرتاش کامپوزیت

گسترش فناوری خوارزمی

نانوتارپاک

جدول 8- اقدامات دستگاه های اجرایی در جهت صدور مجوزها و تأییدیه های الزم برای محصوالت فناوری نانو در سال 1397

جدول 9- اقدامات دستگاه های اجرایی در جهت تدوین و اصالح مقررات فناوری نانو در سال 1397

جدول 10- برگزیدگان شرکت های فناوری نانو مربوط به ارزیابی انجام شده در سال 1397 )آمار مربوط به سال 1396(

استفاده از ظرفیت نهادهای عمومی کشور در راستای گسترش کاربرد فناوری نانو 2-3
در ســال 1397، طی تعامات ســتاد فناوری نانو با ســتاد اجرایی فرمان امام )ره(، زمینه های توســعه فناوری 
نانو در کشــور با اســتفاده از ظرفیت های این نهاد فراهم شــد. بر این اساس، »کمیته عالی فناوری نانو در ستاد 
اجرایی فرمان امام )ره(« تشکیل شد. در این سال، »برنامه راهبردی پنج ساله فناوری نانو« به منظور توسعه 
فعالیت های اقتصادی ســتاد اجرایی در جهت تولیدات با ارزش افزوده باال و گســترش سبد فعالیت ها به سمت 

اســتفاده از فناوری هــای پیشــرفته مبتنــی بــر نانومواد، تدوین و مــورد تصویب قرار گرفت. همچنین ســتاد اجرایی با اختصــاص اعتباری به میزان 
کرد. برای توســعه شــتاب دهنده های فناوری نانو نیز مبلغ  کشــور پشــتیبانی خواهد  5۰۰ میلیارد ریال، از ایده های نوآورانه در حوزه فناوری نانو در 
ح مرتبط با پوشــش های نانویی با عنــوان »مبدل زنگ  5۰ میلیــارد ریــال تخصیص داده شــده اســت. در اســفندماه 1397 بهره بــرداری از اولین طر
آهن الرما پوشش« با سرمایه گذاری ستاد اجرایی فرمان امام )ره( به میزان 45 میلیارد ریال آغاز شد. همچنین در پایان این سال، ستاد اجرایی با 

کرد. اختصاص مبلغ 3۰۰ میلیون ریال از اعطای جوایز به نفرات برتر المپیاد دانش آموزی فناوری نانو حمایت 

ارزیابی و رتبه بندی ساالنه نهادهای مؤثر در توسعه فناوری نانو 3-3
در این برنامه، ســازمان ها و نهادهای فعال کشــور در حوزه فناوری نانو به صورت مســتمر ارزیابی می شوند. این ارزیابی با هدف هماهنگی و همسویی 
اهداف و فعالیت های این نهادها و برنامه های بلندمدت توسعه فناوری نانو در کشور انجام می شود. برای ارزیابی هر نهاد، شاخص هایی درنظر گرفته 
شده و در انتخاب شاخص ها از نهادهای ارزیابی شونده و خبرگان کمک گرفته شده است. در ادامه نتایج این ارزیابی در حوزه های مختلف بیان می شود:

 ارزیابی شرکت های فناوری نانو
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 ارزیابی آزمایشگاه های فناوری نانو

کز رشد مرتبط با فناوری نانو  ارزیابی مرا

نام�شرکت�فناوری�نانوحوزهردیف

شرکت صنعتی برتر2

پارسا پلیمر شریف

تولیدی گرانیت بهسرام

شاهین سازه فجر

شرکت صادرکننده برتر3

اکسیر نانوسینا

پوشاک نانومهیار

گروه صنعتی شیشه کاوه

صنایع الکترونیک صاایران

فرش فرهی

فناوران نانومقیاس

نانودارو پژوهان پردیس

ادامه جدول 10- برگزیدگان شرکت های فناوری نانو مربوط به ارزیابی انجام شده در سال 1397 )آمار مربوط به سال 1396(

جدول 13- مراکز رشد برتر فناوری نانو مربوط به ارزیابی انجام شده در سال 1397 )آمار مربوط به سال 1396(

جدول 12- آزمایشگاه های برتر فناوری نانو مربوط به ارزیابی انجام شده در سال 1397 )آمار مربوط به سال 1396(

نام�مرکز�رشد�مرتبط�با�فناوری�نانورتبه
واحدهای فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان1

مرکز رشد فناوری پلیمر2

مرکز رشد واحدهای علمی و فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران3

نام�آزمایشگاه�فناوری�نانورتبه
مرکز پژوهش متالورژی رازی1

مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران2

بنیاد علوم کاربردی رازی3
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 ارزیابی رسانه ها در حوزه فناوری نانو
در ســال 1397، رســانه ها و فعــاالن خبــری حــوزه 
فناوری نانو، براســاس عملکرد سال 1396، مورد ارزیابی و 
گرفتند. رتبــه اول بخش خبرگزاری برتر به  رتبه بنــدی قرار 
گرفت.  صورت مشــترک بــه »خبرگزاری مهر و ایســنا« تعلق 
در بخش مطبوعات »روزنامه جام جم« حائز رتبه اول شد. 
همچنیــن در حــوزه رســانه های شــنیداری، »رادیــو ایران« 
کــرد و »شــبکه خبــر« به عنــوان برترین  کســب  رتبــه اول را 
رسانه تصویری معرفی شد. »روزنامه صمت« نیز به عنوان 

رسانه برگزیده حوزه تخصصی معرفی شد.

 ارزیابی آزمایشگاه های دانش آموزی فناوری نانو

همچنیــن از مرکــز رشــد واحدهــای فنــاوری خلیج فــارس 
بوشــهر به عنوان مرکز رشــد برتر جوان تقدیر شد. مرکز رشد 
کمتر از پنج ســال در حوزه فناوری  کــه  جوان مرکزی اســت 

نانو فعالیت داشته باشد.

جدول 14- رتبه بندی آزمایشگاه های دانش آموزی فناوری نانو مربوط به ارزیابی انجام شده در سال 1397 )آمار مربوط به سال 1396(

نام�پژوهش�سراشهرستاناستانرتبه

پژوهش سرای مالصدراکرجالبرز1

مرکز پژوهش های علمی و آموزشیکرمانکرمان2

پژوهش سرای دانش آموزی مراغهمراغهآذربایجان شرقی3

پژوهش سرای دانش آموزی آذربایجانتبریزآذربایجان شرقی4

کارگزاران ارائه کننده خدمات تجاری سازی فناوری نانو  ارزیابی 
کارگــزاران ارائه کننــده خدمــات  بــرای اولیــن بــار در ســال 1397، ارزیابــی 
گرفتــه در ســال  تجاری ســازی فنــاوری نانــو براســاس فعالیت هــای صــورت 
کارگــزاران تجاری ســازی در حوزه هایــی ماننــد  1396 انجــام شــد. ارزیابــی 
کســب وکار، طراحــی صنعتی،  ح  تحقیقــات بــازار، اســتانداردها و مجوزهــا، طر
مالی و حســابداری، مشــاوره مدیریت، عارضه یابی، ســرمایه گذاری، بازاریابی 
و فــروش، آسیب شناســی و منابــع انســانی، حقوقــی و غیــره براســاس چندیــن 
شــاخص از جملــه تعداد خدمات ارائه شــده، میزان رضایــت متقاضی خدمت، 
حجم مالی خدمات ارائه شــده و... انجام شــد. بر این اســاس »شــرکت رابین 
ســنجش ایرانیــان« در حــوزه اســتانداردها و مجوزهــا )محصولی و سیســتمی( 

کارگزار برتر در ارائه خدمات تجاری سازی فناوری نانو معرفی شد. به عنوان 
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4- تبیین الگوی پیشرفت فناوری نانو با مستندسازی تجربیات و دانش کسب شده و انتشار الگوها

مستندسازی الگوها و رویه های سیاست گذاری توسعه فناوری نانو 1-4
که از دســتاوردهای  کتاب با عناوین »راه ســوم«، »تا...پتنت«، »شــکافتن پیله«، »نانو+کلســیم« و »انگشــت شــمار بی شــمار«  در ســال 1397، 5 
ح های ســال های گذشــته در زمینه برنامه های »شبکه آزمایشگاهی و ساخت تجهیزات نانو، مالکیت فکری نانو، استانداردسازی فناوری نانو،  طر

کتاب عرضه شدند. ترویج دانش آموزی فناوری نانو و برنامه حمایت تشویقی از تحقیقات نانو« بودند، منتشر و به بازار 

 شکافتن پیله
کنــون پرداختــه  کتــاب »شــکافتن پیلــه« بــه بیــان تجــارب و سیاســت های استانداردســازی فنــاوری نانــو ایــران از آغــاز تا
و حوزه هــای مهــم ایمنــی نانــو و فعالیــت نهادهــای ایــن حــوزه از جملــه کمیتــه فنــاوری نانــو ســازمان غــذا و دارو را روایت 
کنونــی در پیاده ســازی برنامه های زیرســاختی از جملــه طراحی و پیاده ســازی نظام  کــرده اســت. در ادامــه بــه برنامه های 
نانومترولــوژی، تأییــد صاحیــت بین المللی آزمایشــگاه های نانو، ایجاد آزمایشــگاه مرجــع ملی و نظام اعطــای نانونماد به 

محصوالت پرداخته است.

کلسیم  نانو + 
کلســیم« به روایت تجارب و سیاســت های ترویج دانش آموزی فناوری نانــو در ایران پرداخته و موضوعاتی  کتــاب »نانو + 
ماننــد چگونگــی ورود نانــو به عرصه آموزش رســمی، راه اندازی و توســعه باشــگاه دانش آموزی نانو، برگزاری ســمینارهای 

ح داده است. دانش آموزی، المپیاد دانش آموزی نانو و آزمایشگاه های دانش آموزی نانو را شر

  انگشت شمار تا بی شمار
»انگشــت شــمار تا بی شــمار« به بیان تجارب و سیاســت های حمایت از محققان فناوری نانو در ایران می پردازد. پس از 
ح حمایت های تشویقی، برنامه  کید قرار گرفت و طر تشکیل ستاد نانو، فعالیت های مرتبط با توسعه نیروی انسانی مورد تأ
کتاب به روایت تاریخی  اصلی ستاد نانو برای ترغیب دانشگاهیان به فعالیت علمی و پژوهشی در زمینه فناوری نانو بود. 

ح پرداخته است. و سیاستی این طر
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 تا ... پتنت
کرده اســت. اقدامات ســتاد  کتــاب »تــا ... پتنــت«، تجارب حفاظــت از دارایی های فکری ایران در فناوری نانو را روایت 
کشور و مجموعه سیاست های حمایت تشویقی، آموزش و ترویج دارایی های فکری  نانو در راه توسعه مالکیت فکری در 

گرفته است. کتاب مورد بحث قرار  فناوری نانو، همکاری با وکای خارجی و شرکت های خدمات پتنت، در این 

 راه سوم
»راه ســوم«، روایت تجارب شــبکه آزمایشگاهی نانو و برنامه ساخت تجهیزات فناوری نانو در ایران است. جستجو برای 
شناخت الیه های زیرین مسئله کمبود تجهیزات آزمایشگاهی نانو، سرآغاز شکل گیری جریان جدیدی در مدیریت توسعه 

کتاب بیان شده است. که در این  کشور شد  فناوری 

مستندسازی تجربیات موفق تجاری سازی محصوالت نانو 2-4
طرح های مستندســازی تجربیات تجاری ســازی فناوری و محصوالت نانو در ســال 1397 نیز ادامه داشــت. در این ســال، تدوین کتاب های مرتبط با 
کسیر نانوسینا(، دستگاه تصفیه آب با فناوری  نانوکویتاسیون )شرکت  روایت تجاری سازی سه محصول »نانوداروی ضدسرطان سینا دوکسوزوم )شرکت ا
پیام آوران نانوفناوری فردانگر( و تجهیزات الیه نشانی نانو )شرکت پوشش های نانوساختار(« به انجام رسید و دو کتاب داستان نانو تروآ و سطح عمیق 

به بازار کتاب عرضه شدند.

 داستان نانو تروا
»داســتان نانوتروا« کتابی اســت 12۰ صفحه ای که در پاییز 1397 توســط انتشارات الگونگار پیشرفت به چاپ رسیده است. 
این کتاب تجربه تجاری ســازی داروی ســینا دوکســوزوم اســت و دکتر جعفری به عنوان فناور آن را روایت می کند. در معرفی 
که دیگر با شل و  کتاب چنین آمده است: »داستان نانوتروا؛ داستان فراز و نشیب های دستیابی به نانوفناوری دارویی است 
سفت شدن تحریم ها، کمیاب نمی شود و قیمتش، ذهن و روان بیمار را آزار نمی دهد. حال شاید اسب تروا افسانه ای یونانی 
گونه، وارد قلعه توده های  باشد، اما بی شک، تروای داستان ما مرزهای تخیل را درنوردیده است تا دارو در پوششی تروجان 

بدخیم شده و آن ها را از درون فروپاشد«.

 سطح عمیق
»ســطح عمیق« کتابی اســت 128 صفحه ای که در پاییز 1397 توســط انتشــارات الگونگار پیشــرفت به چاپ رســیده است. 
در این کتاب تجربیات مهندس مهدوی در تأســیس شــرکت پوشــش های نانوســاختار و ســاخت تجهیزات آزمایشــگاه های 
نانوپوشش، روایت شده است. در معرفی کتاب چنین آمده است: »دستگاه را روشن کردم و به عقربه آن خیره شدم. اما هیچ 
کردم و باز دســتگاه را راه انداختم. باز هم هیچ اتفاقی نیفتاد. حســابی کافه شــده  اتفاقی نیفتاد! دوباره همه چیز را بررســی 
کار  کردم و بخش های مختلف  بودم و نمی دانستم کجای راه را اشتباه آمده ام! قدم زنان، یکی دو بار طول آزمایشگاه را طی 
را در ذهنم مرور کردم؛ همه چیز در جاي خودش بود و فشارسنج باید جواب مي داد! مأیوس و حیران نیم نگاهی به دستگاه 
انداختم. آنچه می دیدم را باور نمی کردم! عقربه فشارسنج در حال حرکت بود و این یعنی فشارسنج دست ساز من به درستی 

کار می کرد«.
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5- مدیریت فناوری اطالعات و دانش فرآیندهای توسعه فناوری نانو
گرفته اســت تا در  به منظــور ارتقــاء سیســتم های مدیریــت دانــش و اطاعات، ســتاد نانــو رویکرد ایجاد و توســعه سیســتم های پایــه ای را در پیش 
کنترل شــوند و یکپارچگی اطاعات و فرآیندها و مستند ســازی فعالیت ها، قابل مدیریت باشــد.  کیفیت و هزینه ها، متناســب و  بلندمدت؛ ســرعت، 

که آمار و اقدامات مربوطه در ادامه ذکر می شود: گرفته است  اقدامات توسعه ای مختلفی در خصوص پرتال و سایت های ستاد نانو صورت 

مقدارواحدشاخص

450سرویستعداد سرویس های ایجاد شده در پرتال

3وب گاهتعداد وب گاه های جدید فناوری نانو

700نفرتعداد مدیران سیستم و کاربران

300000شخص حقیقی/ حقوقیتعداد مخاطب ثبت شده در سایت های ستاد نانو

400گزارشتعداد گزارش های ایجاد شده در سیستم مدیریت گزارش ها

جدول 15- وضعیت پرتال فناوری نانو و سایت های ستاد نانو در سال 1397

توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات برنامه های توسعه نانو 1-5
ح زیر است: گرفته در این راستا در سال 1397 به شر اقدامات صورت 

 توسعه سیستم های مانیتورینگ
 انتقال برخی سایت های حساس بر روی پروتکل HTTPS و برنامه ریزی برای انتقال تمامی سایت ها به این پروتکل

گزارش ها بر روی دامنه اختصاصی هر سایت کردن امکان مشاهده  گزارش گیری جهت فراهم   ارتقای سامانه 
کارگزار و...( کاربر )فرد، شرکت، آزمایشگاه،  ع  گزارش گیری بر اساس نو گزارش های سامانه   تفکیک دسترسی مشاهده 

 راه اندازی سرور ایمیل جدید برای تمامی دامنه ها با قابلیت مونیتورینگ و اسپم فیلترینگ
 جداسازی و انتقال فایل های تمامی سامانه ها به یک سیستم متمرکز مدیریت فایل

کاهش وابستگی به یکدیگر با هدف برقراری قابلیت ارتباطی  جداسازی سامانه های مختلف به منظور 
 ارتقای الگوریتم جستجوی داده در خروجی سامانه ها جهت ارتقای درجه ارتباط و معناداری نتایج جستجو
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مدیریت و سامان دهی فرآیندهای اجرای برنامه های توسعه نانو 2-5
ح است: که در سال 1397 انجام شده و یا درحال انجام هستند، بدین شر فهرست پروژه های توسعه نرم افزاری فناوری نانو 

انتقال تجربیات مرتبط با زیرساخت فناوری اطالعات در حوزه فناوری نانو 3-5
یکــی از رویکردهــای ســتاد توســعه فناوری نانــو، تاش برای انتقال تجربیات خود به دســتگاه های سیاســت گذار و اجرایی کشــور اســت. در ادامه، 
اســامی برخی از دســتگاه ها و بخش های زیرمجموعه آن ها که در ســال 1397 به آن ها مشاوره زیرســاختی )نرم افزاری- سخت افزاری( داده شده، 

بیان می شود:
 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 مرکز راهبردی فناوری های همگرا
 فدراسیون سرآمدان علمی

 کریدور خدمات صادرات دانش بنیان
 شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

وضعیتعنوانردیف

ایجاد و ارتقای بانک های اطالعاتی مرتبط با صنعت و بازار شامل پروژه های موفق صنعتی، فرصت های 1
در حال استفادهسرمایه گذاری، عرصه توسعه محصوالت، سامانه تبادل فناوری، رصد بازار فناوری نانو و تجهیزات فناوری نانو

در حال استفادهارتقای سامانه ارزیابی پتنت های داخلی و خارجی2

در حال استفادهتوسعه سامانه پنجره خدمات تجاری سازی3

در حال استفادهایجاد سامانه آمار و تعامالت بین المللی4

در حال استفادهارتقا بانک های اطالعاتی دستاوردهای نانو در ایران5

در حال انجامارزیابی و ارتقاء امنیت سیستم های نرم افزاری6

در حال انجامتوسعه و پشتیبانی سایت ها و سیستم های موجود7

اتمام یافتهارزیابی و ارتقای امنیت سامانه های صنعت و بازار، مالکیت فکری و سایت بین الملل ستاد نانو8

اتمام یافتهارتقاء 1SEO سامانه های مرتبط با صنعت و بازار9

جدول 16- فهرست پروژه های توسعه نرم افزاری فناوری نانو در سال 1397

1. Search Engine Optimization
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ایران،�اردبیل،�مقبره�شیخ�صفی�الدین�اردبیلی



گزارش تأمین مالی برنامه  ارزیابی شاخص ها و 
پیشرفت فناوری نانو

گزارش�عملکرد�سند�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1397

فصل چهارم



1- شاخص های برنامه های کالن پیشرفت فناوری نانو

مقدار�برای�سال�واحدعنوان�شاخصبرنامه
1397

هدف�گذاری�
سال�1397

ترویج

2238درصدسهم صنعت و بازار در نگرش مردم نسبت به فناوری نانو در ایران 

نفر-تعداد افراد آموزش دیده در برنامه های ترویج فناوری نانو
12076611225000رویداد

اندازه گیری درصددرصد اشتغال برگزیدگان و فعاالن ترویج فناوری نانو
32نشده

اندازه گیری درصدمیزان عالقه مندی بنگاه های تولیدی هدف نسبت به فناوری نانو
50نشده

سرمایه 
انسانی

1815نفرتعداد محققان ایرانی تراز اول جهان

183400مقالهتعداد مقاالت در مجالت برتر بین المللی

1.83.5درصدسهم مقاالت نانوی برتر از کل مقاالت نانو

2217رتبهجایگاه جهانی کشور در میانگین ارجاع به مقاالت نانو

اندازه گیری درصدسهم تحقیقات دانشگاهی هدفمند و دارای دستاورد فناورانه
16نشده

سهم فارغ التحصیالن نانو شاغل در حوزه فناوری نانو از کل فارغ التحصیالن 
اندازه گیری درصدنانو

18نشده

توسعه فناوری

اندازه گیری فناوریتعداد فناوری های نوآورانه با پشتیبانی تحقیق و توسعه مداوم
80نشده

اندازه گیری شرکتتعداد شرکت های فناور با نقش آفرینی محققان نانو
120نشده

پتنت به تعداد پتنت به ازای هر 100 مقاله نانو
-0.59مقاله

اندازه گیری درصدسهم فناوری از دستاوردهای موسسات
-نشده

تجاری سازی
5850درصدنرخ تجاری سازی فناوری های عرضه شده

3538ماهمتوسط زمان تجاری سازی فناوری های عرضه شده

جدول 1: شاخص های برنامه های کالن پیشرفت فناوری نانو و مقادیر مربوطه )1397(
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مقدار�برای�سال�واحدعنوان�شاخصبرنامه
1397

هدف�گذاری�
سال�1397

توسعه صنعت

214495شرکتتعداد شرکت های نانو

2927خط تولیدتعداد خط تولید نانو راه اندازی شده با دانش طراحی / ماشین آالت ایرانی

585950محصولتعداد محصوالت نانو

میلیارد حجم سرمایه گذاری در تولید محصوالت نانو
ریال

درحال 
2800اندازه گیری

تعداد بنگاه های صنعتی غیر نانو که فناوری نانو سبب بهبود بهره وری/ ارتقای 
97370بنگاهزیست محیطی آن ها شده است

استاندارد

99110استانداردتعداد استانداردهای ملی فناوری نانو

46استانداردتعداد استانداردهای بین المللی فناوری نانو با پیشنهاد و نقش آفرینی ایران

درحال درصدسهم محصوالت نهایی دارای گواهی کیفیت و ایمنی معتبر
40اندازه گیری

درحال درصدسهم محیط های تحقیق و توسعه دارای شناسنامه ایمنی
35اندازه گیری

درحال درصدسهم محیط های تولیدی دارای شناسنامه ایمنی
30اندازه گیری

56استانداردتعداد استانداردهای ملی ارتقاء یافته

توسعه بازار

میلیارد حجم بازار فناوری نانو تولید ایران
ریال

13916
)مربوط به سال 

(1396
1900

نشان تعداد نشان های تجاری شناخته شده در بازار
تجاری

41
)مربوط به سال 

(1396
45

درصدسهم صادرات از بازار فناوری نانو
18

)مربوط به سال 
(1396

5

00شرکتتعداد شرکت های  بین المللی ایرانی

بین الملل
-6نهادمشارکت موثر کشور در مجامع منطقه ای و بین المللی نانو

2023درصدسهم همکاری های بین المللی در انتشارات علمی نانو
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2. شاخص های برنامه های عملیاتی پیشرفت فناوری نانو
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 فعال سازی زیرساخت های 
فرهنگی کشور برای پشتیبانی 

از توسعه فناوری نانو

10478دقیقهمقدار برنامه های فناوری نانو در صدا و سیما

6960خبرتعداد اخبار فناوری نانو در خبرگزاری ها و روزنامه ها

1070موردتعداد اخبار و مقاالت منتشر شده در سایت ستاد نانو

41درصدسهم صنعت و بازار از محتوای رسانه های عمومی فناوری نانو

توسعه کمی و کیفی باشگاه 
دانش آموزی فناوری نانو و 

شبکه توانا

83آزمایشگاهتعداد آزمایشگاه های عضو شبکه توانا

155329نفرتعداد افراد آموزش دیده در شبکه توانا

18913داوطلبتعداد داوطلبان المپیاد فناوری نانو

226نهاد ترویجی تعداد نهادهای ترویجی همکار در المپیاد دانش آموزی فناوری نانو

165سمینار تعداد سمینار و کارگاه آموزشی برگزار شده در آموزش و پرورش

14843دانش آموزتعداد دانش آموز و معلم آموزش دیده در سمینارها و کارگاه ها

0نفرتعداد اعضای کانون با نقش آفرینی در توسعه فناوری نانو

12تیمتعداد تیم های شرکت کننده در مسابقه ملی توانمند

249طرحتعداد طرح ها در جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو 

توسعه بنیاد آموزش نانو 
و شبکه نهادهای ترویجی 

فناوری نانو

44961نفر-آزمونتعداد آزمون برگزار شده در سایت آموزش نانو

211نهادتعداد نهادهای فعال در ترویج نانو

101نفرتعداد شرکت کنندگان در دوره های توان افزایی مروجان نانو

1562نفرتعداد داوطلبان مسابقه ملی فناوری نانو

43سمینار تعداد سمینار و کارگاه آموزشی برگزار شده در دانشگاه ها

2768نفرتعداد دانشجوی آموزش دیده در سمینارها و کارگاه ها

0نشریهتعداد نشریه دانشجویی حمایت شده

9909نسخهتعداد حمایت از خرید کتب

2035نفرتعداد افراد در تورهای فناورانه 

توسعه شبکه مروجان صنعتی 
و خانه نانو و صنعت

353عنوان تقاضاتعداد تفاضای فناوری ثبت شده در رویدادهای صنعتی

7نهادتعداد کارگزاران فعال ترویج صنعتی

0نمایشگاهتعداد مشارکت در برگزاری نمایشگاه های صنعتی

43سمینارتعداد سمینارهای ترویج صنعتی

12گزارشتعداد گزارش صنعتی منتشر شده

0نشریهتعداد نشریه تخصصی حمایت شده

جدول 2: شاخص های برنامه های عملیاتی پیشرفت فناوری نانو و مقادیر مربوطه )1397(
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حمایت عمومی از تحقیقات در 
فناوری نانو

106پایان نامهتعداد پروپزال و پایان نامه صنعتی-کاربردی

تعداد مقاله چاپ شده در مجالت منتخب و ارائه شده شفاهی در 
1535مقالهکنفرانس های بین المللی خارجی

18کتابتعداد کتاب های تایید شده 

توانمندسازی سرمایه های 
5/ 374)دوره/ نفر(تعداد شرکت کنندگان در دوره توانمندسازیانسانی فناوری نانو

حمایت از تحقیقات مبتنی بر 
برنامه های نانوفناوری کاربردی 

صنعتی
12ماموریتتعداد پژوهش های ماموریت گرا تصویب شده

ی
ید

 کل
ی

ها
ی 

ور
فنا

ه 
سع

 تو
-3

حمایت از تولید، حفاظت و 
به کارگیری دارایی های فکری

نسبت اختراعات نانوی گرنت شده ایران به کل اختراعات خارجی 
31درصدایران

نسبت اختراعات نانوی منتشر شده ایران به کل اختراعات خارجی 
27درصدایران

102درخواستتعداد درخواست های ثبت اختراع خارجی ارجاع شده به ستاد نانو

51پروویژنالتعداد اختراعات ثبت شده به صورت موقت یک ساله

258اختراعتعداد درخواست های اختراعات داخلی ارجاع شده به ستاد نانو

0خدمتتعداد خدمت حمایت از ثبت عالمت تجاری در حوزه فناوری نانو 

 تعداد پروژه های تحلیل پتنت و رصد فناوری  اجرا شده در واحد 
در حال اندازه گیریپروژهمالکیت فکری

تعداد افراد شرکت کننده در نشست ها و کارگاه های آموزشی مالکیت 
10500نفر-ساعتفکری و ثبت اختراع 

0میلیون ریالمیزان مشوق مالی اعطاشده به شرکت های صاحب ثبت اختراع معتبر 

حمایت از شرکت های نوپا و 
طرح های نوآورانه برای اثبات و 

توسعه کاربرد محصوالت

تعداد شرکت و فناور نانویی تحت حمایت ستاد برای گذار از 
151شرکت/فناورعرصه های چهارگانه توسعه فناوری

میزان تسهیالت ارائه شده به شرکت ها و فناوران برای اثبات فناوری، 
35.6میلیارد ریالتوسعه محصول جدید و تجاری سازی محصول

121طرحتعداد طرح های داوری شده در برنامه طرح های نوآورانه 

15طرحتعداد طرح های برگزیده در برنامه طرح های نوآورانه

تعداد افراد شرکت کننده در دوره های توان افزایی فناوران برگزیده در 
21نفربرنامه طرح های نوآورانه

ی 
ها

ت 
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زی

 و 
ت
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خد

 -
4

ی
ساز

ی 
جار

ت

 توسعه شبکه خدمات 
تجاری سازی

857خدمتتعداد خدمات ارائه شده توسط کارگزاران ارائه خدمات توسعه فناوری

168میلیارد ریالحجم ریالی خدمات تجاری سازی در حوزه نانو

154خدمتتعداد خدمات تحت پوشش

6خدماتتعداد خدمات ارتقاء یافته از لحاظ کیفی

152کارگزارتعداد کارگزاران خدماتی جذب یا ایجاد شده
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 آموزش فناوران و شرکت های 
تولیدی، خدماتی و کارگزاران 

انتقال فناوری

18دورهتعداد دوره آموزشی برگزار شده

530نفر ساعتتعداد شرکت کنندگان در دوره آموزشی

17درصدمیزان مشارکت شرکت های نانو در برنامه های آموزشی

 تامین و توسعه زیرساخت 
فیزیکی استقرار صنعت نانو

تعداد شرکت های نانو و فناوران مستقر شده در مراکز رشد با 
16شرکتتسهیل گری ستاد

میزان فضای نیمه صنعتی و صنعتی اختصاص یافته برای استقرار 
3000مترمربعشرکت ها و فناوران نانو

8000میلیون ریالمیزان تسهیالت ارائه شده به شرکت ها برای استقرار فیزیکی

270میلیون ریالمیزان تسهیالت بالعوض از مراکز رشد و شرکت های نانویی مستقر

به کارگیری زیرساخت های 
تامین مالی کشور برای توسعه 

صنعت و بازار نانو

90میلیارد ریالمنابع مالی جذب شده از بانک ها و نهادهای مالی در حوزه نانو

میزان مشوق های مالی برای کاهش ریسک نهادهای سرمایه گذاری 
0.5میلیارد ریالخطرپذیر فعال در حوزه نانو 

 ارتقای سخت افزاری و 
نرم افزاری شبکه آزمایشگاهی 

فناوری نانو

16استانسطح پوشش جغرافیایی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی نانو 

82مرکزتعداد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی نانو

تعداد دستگاه آزمایشگاهی ثبت شده در پایگاه اینترنتی شبکه از سوی 
2177دستگاهاعضای شبکه

میزان حمایت پشتیبانی از تجهیزات مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی 
نانو

مورد/میلیارد 
2.983.23ریال

میزان حمایت خرید تجهیزات ایرانی برای مراکز عضو شبکه 
آزمایشگاهی نانو

مورد/میلیارد 
0.620.2ریال

میزان حمایت )بالعوض یا تسهیالت( خرید تجهیزات خارجی برای 
مراکز عضو شبکه 

مورد/میلیارد 
0ریال

میزان حمایت از پیاده سازی و استقرار استانداردهای آزمایشگاه در 
0.056میلیارد ریالمراکز عضو شبکه

میزان حمایت از استقرار سامانه مدیریت اطالعات آزمایشگاهی 
0.123میلیارد ریال)LIMS( در مراکز عضو شبکه

میزان حمایت از حضور کارشناسان مراکز عضو شبکه در دوره های 
آموزش تخصصی

دوره/میلیارد 
0.065.19ریال

تعداد مراجعه به آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی نانو برای 
170000مراجعهدریافت خدمات 

290میلیارد ریالدرآمد حاصل از ارائه خدمات مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی نانو 

تعداد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی که استاندارد)های( آزمایشگاهی 
16مرکزرا استقرار داده اند )تجمیعی(

تعداد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی که نرم افزار LIMS را استقرار 
14مرکزداده اند )تجمیعی(

انو
ت ن
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ص

ه 
سع

 تو
-5

شناسایی و تولید نانومواد 
4گزارشتعداد گزارش تهیه شده برای تحلیل و رصد بازار نانو مواددارای بازار

توسعه و تولید تجهیزات و 
درحال اندازه گیریمیلیارد ریالمیزان فروش تجهیزات نانویی ساخت داخلماشین آالت صنعتی

توسعه و تولید تجهیزات و 
ماشین آالت صنعتی

درحال اندازه گیریمیلیون دالرمیزان صادرات تجهیزات نانویی ساخت داخل

9.1میلیارد ریالمیزان حمایت از ساخت تجهیزات و ارتقاء فنی تجهیزات آزمایشگاهی نانو

21میلیارد ریالمیزان حمایت از ساخت و توسعه کاربرد ماشین آالت صنعتی نانو
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توسعه و تولید تجهیزات و 
ماشین آالت صنعتی

تعداد خدمات تجاری سازی ارائه شده به شرکت های سازنده تجهیزات 
16/83خدمت/نوعنانو و تنوع آن ها

0میلیارد ریالمیزان حمایت از ایجاد برند در شرکت های سازنده تجهیزات نانو

حمایت از ایجاد زیرساخت 
تولید )نانوفب( و خدمات فنی

15میلیارد ریالمیزان حمایت از ایجاد زیرساخت تولید )نانوفب( و خدمات فنی

5.43میلیارد ریالحمایت از ایجاد و توسعه پایلوت های صنعت نانو

کمک به کاهش ریسک 
سرمایه  گذاران در صنعت نانو

تعداد بسته های سرمایه گذاری برای ترغیب سرمایه گذاران جهت ورود 
32بستهبه حوزه فناوری نانو 

میزان تسهیالت ارائه شده برای تدوین بسته های سرمایه گذاری برای 
2.14میلیارد ریالترغیب سرمایه گذاران جهت ورود به حوزه نانو

11طرح تعداد طرح حمایت شده در صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر

میزان مشارکت ستاد برای کاهش ریسک طرح های موردعالقه 
9.4میلیارد ریالسرمایه گذاران در حوزه نانو

توسعه شبکه تبادل فناوری به 
منظور حمایت از به کارگیری 

فناوری نانو در صنایع

تعداد تقاضای صنعتی ثبت شده در سامانه تبادل فناوری پس از 
حضور در نمایشگاه ها و نشست های تخصصی صنعتی

تقاضای 
4300صنعتی

تعداد تقاضای صنعتی ارزیابی شده و در حال پیگیری در سامانه 
تبادل فناوری 

تقاضای 
754صنعتی

تعداد کارگزاران تبادل فناوری برای پیگیری تقاضاهای ثبت شده در 
46کارگزارسامانه

تعداد نشست های تخصصی در حوزه های مختلف صنعتی برای 
معرفی فناوری به صنعت گران 

نشست 
68تخصصی

ی
من

 ای
د و

دار
تان

س
- ا

6

تدوین و استقرار استانداردهای 
ملی و بین المللی، راهنماها و 

دستورالعمل ها

تعداد پیشنهاد استاندارد بین المللی مصوب در سازمان جهانی 
6استاندارداستانداردسازی )ایزو(

 پیاده سازی و اجرای سیستم 
جامع ارزیابی، نظارت و 

مجوزدهی و اعطای نانونماد

در حال اندازه گیرینفرتعداد کارشناس رسمی استاندارد فناوری نانو

2شرکتتعداد شرکت های بازرسی محصول

پیاده سازی نظام ملی 
نانومترولوژی

0آزمایشگاهتعداد آزمایشگاه های مرجع اندازه شناسی نانو

تعداد مراکز فعال در زمینه بازرسی آزمایشگاه های خدمات اندازه گیری 
0مرکزدر فناوری نانو

تعداد آزمون مقایسات بین آزمایشگاهی در سطح آزمایشگاه های 
1آزمونفعال در حوزه فناوری نانو

0تعداد نانوموادتعداد نانومواد مرجع ساخته شده

0مرکز/آزمونتعداد مرکز/آزمون ارائه خدمات کالیبراسیون در حوزه فناوری نانو

ترویج، اطالع رسانی و آموزش 
درباره استاندارد و ایمنی نانو

223نفرتعداد نیروی آموزش دیده در حوزه استاندارد و ایمنی

10تعداد مشاورهارائه مشاوره های ایمنی و استاندارد برای صنعت

راهبری تحقیقات در حوزه 
استاندارد و ایمنی نانو

تعداد طرح های کاربردی اجرا شده در مراکز و سازمان ها در حوزه 
در حال اندازه گیریتعداد طرحاستاندارد و ایمنی فناوری نانو

اندازه گیری نشدهپایان نامهتعداد پایان نامه انجام شده در زمینه استاندارد و ایمنی فناوری نانو
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 ایجاد ابزارهای حمایتی و 
تسهیل گری برای توسعه بازار 

داخلی محصوالت

حجم حمایت های انجام شده در قالب های لیزینگ، بیمه، ضمانت 
168میلیارد ریالفناوری، یارانه قیمت و سایر

تعداد ثبت محصوالت درج شده در فهارس خرید سازمان های دولتی، 
8ثبت محصولفهارس بها و آیین نامه های ملی

تعداد کانال های توزیع و فروش محصوالت نانو )فروشگاه های 
زنجیره ای، سایت های فروش اینترنتی، شرکت های بازرگانی و ...(

کانال توزیع/
3فروش

تعداد ابزارهای نظارتی و اعتباربخشی )نهادها و کمیته های ایجاد شده در 
9نهادسازمان های ذی ربط، مجوزها و تاییدیه های تدوینی و نظیر آن(

ایجاد برندها و نشان های 
تجاری محصوالت 

برندتعداد برندهای داخلی فناوری نانو
25

)مربوط به سال 
(1396

3برندتعداد برندهای جمعی ایجاد شده در حوزه فناوری نانو

برندتعداد برندهای معتبر وارد شده به حوزه نانو 
13

)مربوط به سال 
(1396

ارتقاء توانمندی صادراتی 
بنگاه ها و حمایت از صادرات 

محصوالت نانو

35.11میلیارد ریالحجم حمایت های انجام گرفته برای توسعه صادرات 

10نمایندگیتعداد نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش خارج از کشور

0محصولتعداد محصوالت تولید مشترک در سایر کشورها

9 میلیون دالرحجم قراردادهای انتقال فناوری داخلی به سایر کشورها

تعداد شرکتتعداد شرکت های صادرکننده محصوالت نانو
19

)مربوط به سال 
(1396

پایش و ارزیابی بازار 
19گزارشتعداد فرصت های جذاب شناسایی شده در حوزه بازار نانومحصوالت نانو

ی
ملل

ن ال
 بی

ی
ها

ی 
کار

هم
 -

 عضویت و حضور فعاالنه کشور 8
5نمایشگاهتعداد حضور شرکت های فناوری نانو در نمایشگاه های سایر کشورهادر مجامع منطقه ای و جهانی

ایجاد زیرساخت توسعه 
همکاری های بین المللی 
و توانمندسازی مراکز و 

شرکت های داخلی برای حضور 
در عرصه بین الملل

4همایشتعداد همایش های مشترک فناوری نانو با دیگر کشورها

مذاکره با نمایندگان کشورها در خصوص دستاوردها و فعالیت های 
20نشستفناوری نانو در کشور 

تعداد سازمان های منطقه ای و بین المللی همکار با جمهوری اسالمی 
9سازمانایران در فناوری نانو

ی
یاب

رز
و ا

ی 
ذار

ت گ
س

سیا
 -

9

راهبری تحقیقات سیاستی و 
تدوین اسناد سیاست گذاری 

پیشرفت فناوری نانو
0سندتعداد اسناد سیاستی تدوین شده

 پایش و ارزیابی راهبردی 
توسعه نانو و تعیین جایگاه 
بین المللی کشور در علم، 

فناوری و نوآوری نانو

6بانک اطالعاتیتعداد بانک  اطالعات فناوری نانوی فعال در ایران با مقیاس جهانی

 STATNANO 3گزارشتعداد گزارش های آماری - تحلیلی سایت

تعداد کشور های دارای کاربر فعال در وبگاه بانک های اطالعاتی و آماری 
95کشورفناوری نانو )استت نانو(

مدیریت فناوری اطالعات 
و دانش فرآیندهای توسعه 

فناوری نانو

10پروژهتعداد پروژه های توسعه نرم افزاری فعال ستاد در طی سال

450سرویستعداد سرویس های افزوده شده به پرتال ستاد

3وبگاهتعداد وبگاه های جدید فناوری نانو

 تبیین الگوی پیشرفت 
فناوری نانو با مستندسازی 

تجربیات و دانش کسب شده 
و انتشار الگوها

تعداد کتاب های تدوین و منتشر شده از برنامه ها و تجربیات موفق نانو 
6کتابدر کشور

تعداد مصاحبه و مقاله های منتشر شده در حوزه »الگوی پیشرفت نانو« 
0مقالهدر رسانه ها

تعداد پروژه های مستندسازی از تجربیات موفق تجاری سازی 
3محصولمحصوالت نانو
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3- تأمین مالی برنامه های پیشرفت فناوری نانو

بودجه�برنامه�عملیاتی�برنامه�عملیاتیبرنامه�کالن
)میلیون�ریال(

بودجه�برنامه�کالن�
)میلیون�ریال(

1- ترویج و 
فرهنگ سازی نانو

1-1- فعال ســازی زیرساخت های فرهنگی کشــور برای پشتیبانی از توسعه 
20,201فناوری نانو

52,866

113,452-2- توسعه کمی و کیفی باشگاه دانش آموزی فناوری نانو و شبکه توانا

19,403-3- توسعه بنیاد آموزش نانو و شبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو

18,746-4-توسعه شبکه مروجین صنعتی و خانه نانو و صنعت

11,064-5-ایجاد زیرساخت رصد فناوری نانو

2- توسعه سرمایه 
انسانی و کیفیت 

علمی نانو

2126,920-1- حمایت عمومی از تحقیقات در فناوری نانو

167,488

25,455-2- حمایت از سرآمدان علم و فناوری نانو

2-3- توانمندسازی سرمایه های انسانی نانو

9,048

20,000
حمایت بنیاد ملی نخبگان از 

دانشمندان نانوی ایرانی غیرمقیم

26,065-4- حمایت از تحقیقات نانو مبتنی بر برنامه های کاربردی صنعتی

3- توسعه 
فناوری های کلیدی 

نانو

32,893-1- ترویج گفتمان تولید فناوری نانو در محیط های تحقیقاتی

27,528
4762 3-2- حمایت های هدفمند برای ایجاد و توسعه فناوری های منتخب نانو

316623-3 -حمایت از تولید، حفاظت و به کارگیری دارایی های فکری نانو  

33250-4 حمایت از طرح های نوآورانه برای اثبات و توسعه کاربرد محصوالت نانو  

4- سازمان دهی 
و توسعه خدمات 
و زیرساخت های 
تجاری سازی نانو

4-1- توسعه شبکه خدمات تجاری سازی نانو

34,569

76,577

986
حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری از صنعتی سازی 

فناوری نانو

4-2- آموزش فناوران و شــرکت های تولیــدی، خدماتی و کارگزاران انتقال 
4,285فناوری نانو

4655-3- تأمین و توسعه زیرساخت فیزیکی استقرار صنعت نانو

4-4- به کارگیری زیرســاخت های تأمین مالی کشــور برای توسعه صنعت 
285و بازار نانو

4-5- ارتقای سخت افزاری و نرم افزاری شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

5,796

30,000
حمایت معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری برای تجهیز شبکه 
آزمایشگاهی نانو

جدول 3: تأمین مالی برنامه های پیشرفت فناوری نانو به تفکیک برنامه )1397(
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بودجه�برنامه�عملیاتی�برنامه�عملیاتیبرنامه�کالن
)میلیون�ریال(

بودجه�برنامه�کالن�
)میلیون�ریال(

5- توسعه صنعت 
نانو

5-1- حمایت از شرکت های نوپا برای اثبات و توسعه کاربرد محصوالت 
30,515فناوری نانو

204,885

5285-2- شناسایی و تولید نانومواد دارای بازار

5-3- توسعه و تولید تجهیزات و ماشین آالت صنعتی فناوری نانو

13,566

2,590
حمایت معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری از ساخت تجهیزات 
صنعتی نانو

5-4- حمایت از ایجاد امکانات ســاخت و تولید )نانوفب( و خدمات 
9,271فنی

5285-5-کمک به کاهش ریسک سرمایه گذاران در صنعت نانو

5-6-توســعه شــبکه تبادل فناوری به منظور حمایــت از به کارگیری 
فناوری نانو در صنایع

103,372

45,000
سرمایه گذاری ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام )ره( در صنعت نانو

6-  پیاده سازی 
استاندارد و ایمنی 

نانو

6-1-تدوین و اســتقرار اســتانداردهای ملــی و بین المللی، راهنماها و 
5,987دستورالعمل های فناوری نانو

33,070

6-2- فعال سازی ظرفیت های نهادهای تنظیم گر برای استفاده حداکثر 
11,726از محصوالت فناوری نانو

6-3- پیاده سازی و اجرای سیستم جامع ارزیابی، نظارت و مجوزدهی 
3,444و اعطای نانونماد

62,605-4-پیاده سازی نظام ملی نانومترولوژی

64,419-5- ترویج، اطالع رسانی و آموزش درباره استاندارد و ایمنی نانو

63,006-6-راهبری تحقیقات در حوزه استاندارد و ایمنی نانو

6-7- تشــخیص و مدیریت جنبه هــای اخالقی، حقوقــی، قانونی و 
1,884اجتماعی فناوری نانو

7- توسعه و 
مدیریت بازار نانو

7-1- ایجاد ابزارهای حمایتی و تســهیل گری برای توسعه بازار داخلی 
23,228محصوالت نانو

93,876

7285-2-پایش و ارزیابی بازار محصوالت نانو

7-3- ارتقــاء توانمنــدی صادراتــی بنگاه هــا و حمایــت از صادرات 
محصوالت نانو

52,355

8,652
حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری از شرکت های 

صادرکننده محصوالت نانو

7-4-ایجاد برندها و نشان های تجاری محصوالت نانو
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بودجه�برنامه�عملیاتی�برنامه�عملیاتیبرنامه�کالن
)میلیون�ریال(

بودجه�برنامه�کالن�
)میلیون�ریال(

8- ارتقاء 
همکاری های 

بین المللی فناوری 
نانو

8-1- عضویت و حضور فعال کشــور در مجامع و شبکه های منطقه ای و 
9,356جهانی فناوری نانو یا مشارکت فعال در تأسیس آن ها

43,226 8-2- زمینه سازی و ایجاد زیرساخت توسعه همکاری های بین المللی 
فنــاوری نانو و توانمندســازی نهادهای داخلی بــرای حضور در عرصه 

بین الملل
2,528

9- سیاست گذاری 
و ارزیابی پیشرفت 

فناوری نانو

1- راهبری تحقیقات سیاستی و تدوین اسناد سیاست گذاری پیشرفت 
40,697فناوری نانو

33,344

2- پایش و ارزیابی راهبردی توســعه نانــو و تعیین جایگاه بین المللی 
1,538کشور در علم، فناوری و نوآوری نانو

3- شناســایی و بهره گیری از زیرساخت های نهادی و ساختاری کشور 
11,870برای پیاده سازی سیاست های توسعه فناوری نانو

41,590- مدیریت فناوری اطالعات و دانش فرآیندهای توسعه فناوری نانو

5- تبییــن الگوی پیشــرفت فناوری نانو با مستندســازی تجربیات و 
15,705دانش کسب شده و انتشار الگوها

کل بودجه جذب 
شده در برنامه 

پیشرفت فناوری 
نانو

625,633بودجه ستاد توسعه فناوری نانو

732,861
107,228حمایت سایر نهادها

در نمــودار زیــر توزیــع بودجــه برنامه هــای کان پیشــرفت فنــاوری نانو در ســال 1397 آمده اســت؛ مطابق این نمــودار، برنامه توســعه صنعت نانو 
بیشترین سهم را از تأمین مالی برنامه ها در سال 1397 داشته است.

ترویج و فرهنگ سازی، %7

توسعه صنعت نانو، %28

استاندارد و ایمنی، %4.5

توسعه و مدیریت بازار نانو، %13

همکاری های بین المللی، %6

سیاست گذاری و ارزیابی، %4.5

خدمات و زیرساخت های تجاری سازی، %10

توسعه سرمایه انسانی و 
 کیفیت علمی،

%23

توسعه فناوری های کلیدی، %4

نمودار 1- توزیع بودجه برنامه های کالن پیشرفت فناوری نانو در سال 1397
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نمودار 2- سهم برنامه های کالن پیشرفت فناوری نانو از بودجه سال 1397

ترویج و 
فرهنگ سازی

 توسعه 
سرمایه انسانی و 

کیفیت علمی

توسعه صنعت 
نانو

خدمات و 
زیرساخت های 

تجاری سازی

توسعه و 
مدیریت بازار 

نانو

سیاست گذاری 
و ارزیابی

استاندارد و 
ایمنی

توسعه 
فناوری های 

کلیدی

همکاری های 
بین المللی

گر حوزه های پیشرفت فناوری نانو را شامل: 1- تولید و انتشار علم 2- توسعه فناوری و نوآوری و 3- صنعتی سازی و توسعه بازار درنظر بگیریم،  ا
گرفته در هرکدام از این حوزه ها، در قالب نمودارهای 2 و 3 قابل بررسی و تحلیل است. تأمین مالی صورت 

گرفته در حوزه صنعتی ســازی و توســعه بازار نانو در ســال 1397 بــا افزایش 16  کــه در نمــودار 3 مشــاهده می شــود، تأمیــن مالی صورت  همان طــور 
گرفته در ســند ده ســاله دوم پیشرفت فناوری نانو در  درصدی نســبت به ســال 1396، به 59 درصد رســیده اســت. با توجه به تغییر رویکرد صورت 
ایران، افزایش سرمایه گذاری ها در صنعت و بازار فناوری نانو و به تبع آن توسعه صنایع و محصوالت فناوری نانو ساخت ایران و افزایش حجم بازار 

که آثار آن به تدریج مشهود خواهد بود. داخلی و خارجی این محصوالت در سال 1397 رشد قابل توجهی داشته است 

 صنعتی سازی و توسعه بازار 
 توسعه فناوری و نوآوری

 تولید و انتشار علم

نمودار 3- مقایسه توزیع بودجه سال 1397 در حوزه های مختلف پیشرفت فناوری نانو با سال های گذشته

 صنعتی سازی و توسعه بازار
 توسعه فناوری و نوآوری

 تولید و انتشار علم

42%

33%

42%

15%

18%

40%55%43%

سال 1395

سال 1396

سال 1397
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گزارش اقدامات دستگاه های اجرایی در راستای
کاربرد فناوری نانو گسترش  تکالیف سند 

گزارش�عملکرد�سند�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1397 

فصل پنجم

وزارت نیرو

وزارت راه و وزارت نفت
شهرسازی

وزارت صنعت، 
معدن و تجارت

وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی وزارت جهاد 

کشاورزی

سازمان برنامه و 
بودجه

گمرک جمهوری 
ستاد ویژه توسعه اسالمی ایران

فناوی نانو

وزارت آموزش و 
پرورش

سازمان حفاظت 
محیط زیست

سازمان ملی 
استاندارد ایران

معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری



مقدمه
مصوبه هیئت دولت تحت عنوان »سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 14۰4« در تاریخ 29 آذر  ماه1396 به دستگاه های اجرایی اباغ شده است. در این مصوبه 

برای 13 وزارتخانه و سازمان دولتی زیر، مأموریت های مشخصی تعیین شده است:

جمع بندی اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه های اجرایی براساس مأموریت های ذکر شده در مصوبه در فاصله زمانی اباغ مصوبه )29 آذر ماه 
1396( تا ابتدای دی ماه 1397 در دو بخش »خاصه اجرایی« و »گزارش تفصیلی« در ادامه بیان می شود.

گرفتن اقدامی از سوی دستگاه مربوطه« است. که عامت × به معنای »عدم صورت  قابل ذکر است 

سازمان�هاوزارتخانه�ها

استانداردجهاد کشاورزینفتنیرو

حفاظت محیط زیستراه و شهرسازیتعاون، کار و رفاه اجتماعیبهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گمرکآموزش و پرورشعلوم، تحقیقات و فناوریصنعت، معدن و تجارت

برنامه و بودجه

جدول 1- دستگاه های اجرایی مسئول در مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 1404
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خالصه اجرایی اقدامات دستگاه ها
کاربرد فناوری نانو در 2 بخش »برقراری مقدمات اجرایی« و  خاصه اجرایی اقدامات دســتگاه ها در راســتای تکالیف ذکر شــده در مصوبه گسترش 

ح زیر است:  گرفته« به شر »اقدامات صورت 

ح زیر است: گرفته در دستگاه های اجرایی بر اساس 5 ابزار سیاستی ذکر شده در مصوبه به شر اقدامات صورت 

خرید دولتی و مصرف محصوالت نانو ساخت ایران 1-2

معرفی�نماینده�دستگاه�اجرایی�دستگاه�اجراییردیف
به�ستاد�توسعه�فناوری�نانو

تشکیل�کمیته�یا�کارگروه�فناوری�نانو�در�دستگاه�
مربوطه

××وزارت نیرو1

××وزارت جهاد کشاورزی2

×وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی3
کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو که قبل از 

ابالغ مصوبه تشکیل شده است، در حال حاضر فعال 
است.

××وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی4

×وزارت نفت5
در سطح وزارتخانه و در ذیل معاونت مهندسی، 

پژوهش و فناوری، کارگروه فناوری نانو تشکیل شده 
است.

××وزارت راه و شهرسازی6

××وزارت صنعت، معدن و تجارت7

سازمان حفاظت محیط زیست8
نماینده ای به طور رسمی به 
ستاد نانو معرفی شده است.

×

سازمان ملی استاندارد9
نمایندگانی به طور رسمی به 

ستاد نانو معرفی شده اند.
×

××گمرک10

××سازمان برنامه و بودجه11

××وزارت علوم، تحقیقات و فناوری12

××وزارت آموزش و پرورش13

توضیحاتدستگاه�اجراییردیف

کارگروه فناوری نانو مدیریت پشتیبانی ساخت و تأمین کاال شرکت ملی نفت ایران با هماهنگی ستاد نانو، چارچوب وزارت نفت1
اولیه ای را برای سطح بندی محصوالت و فناوری های مرتبط با بند الف ماده 7 مصوبه استخراج کرده است.

جدول 2- اقدامات دستگاه های اجرایی در جهت برقراری مقدمات اجرای مصوبه در سال 1397

جدول 3- اقدامات دستگاه های اجرایی در جهت خرید دولتی و مصرف محصوالت نانو ساخت ایران در سال 1397

1. برقراری مقدمات اجرای مصوبه توسط دستگاه مربوطه

2. اقدامات انجام شده توسط دستگاه ها در راستای اجرای مصوبه
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توضیحاتدستگاه�اجراییردیف

وزارت بهداشت، درمان 2
و آموزش پزشکی

بنا به قول مساعد رئیس سازمان غذا و دارو مقرر شده است که نانوداروی سینا آمفولیش برای درمان سالک 
توسط این سازمان خریداری شده و در اختیار معاونت درمان وزارت بهداشت برای توزیع در مراکز درمانی قرار 

گیرد.

سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات عمومی و دولتی با هماهنگی ستاد نانو، در حال پیگیری تدوین وزارت راه و شهرسازی3
چارچوبی برای استفاده از محصوالت دارای تأییدیه نانومقیاس در پروژه های این سازمان است.

×سایر دستگاه ها4

توضیحات�دستگاه�اجراییردیف

وزارت نیرو1
»دستورالعمل بهره برداری از نانوفیلترهای هوای نیروگاهی« و »پیش نویس دستورالعمل استفاده از نانوسیاالت 
خنک کننده نیروگاهی« توسط پژوهشگاه نیرو در آبان ماه 1397 تدوین شده که در ادامه باید مراحل تصویب 

نهایی و ابالغ جهت اجرایی شدن را طی کند.

سازمان ملی استاندارد2
تدوین »دستورالعمل اعطای نشان نانو« با مسئولیت پژوهشگاه استاندارد از طریق تشکیل کارگروهی در طی 16 
جلسه در تاریخ 1396/5/15 نهایی شد که در نهایت در تاریخ 1397/8/1 با امضای رئیس سازمان ملی استاندارد 

به ادارات کل استاندارد استان ها ابالغ شد.

تفاهم نامه مشترکی میان مدیریت امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه و ستاد نانو به منظور قرار سازمان برنامه و بودجه3
گرفتن 5 محصول فناوری نانو در فهرست بهای این سازمان در تاریخ 30 آبان ماه 1397، به امضاء رسید.

×سایر دستگاه ها4

توضیحات�دستگاه�اجراییردیف

کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو در زمینه اعطای مجوز به فرآورده های نانویی تحت پوشش اقدام می کند.وزارت بهداشت1

×سایر دستگاه ها2

• اقدامی از سوی دستگاه های مسئول در این راستا صورت نگرفته است.

ادامه جدول 3- اقدامات دستگاه های اجرایی در جهت خرید دولتی و مصرف محصوالت نانو ساخت ایران در سال 1397

جدول 4- اقدامات دستگاه های اجرایی در جهت تدوین یا اصالح مقررات حوزه نانو در سال 1397

جدول 5- اقدامات دستگاه های اجرایی در جهت صدور مجوز و تأییدیه های الزم برای محصوالت نانو در سال 1397

تدوین یا اصالح مقررات در حوزه فناوری نانو  2-2

صدور مجوزها و تأییدیه های الزم برای محصوالت فناوری نانو 3-2

حمایت از ایجاد زیرساخت های فنی و آزمون های توسعه محصوالت فناوری نانو 4-2

تخصیص اعتبارات متناسب جهت تحقق اهداف مصوبه 5-2
کنونی جهت تحقق اهداف مصوبه از ســوی ســتاد نانو به ســازمان برنامه و بودجه انعکاس داده شــده  کافــی نبودن اعتبارات  • در مــوارد متعــدد، 

است.
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وزارت نیرو ماده ۳

برقراری مقدمات اجرایی توسط وزارت نیرو

×تشکیل کمیته فناوری نانو

×معرفی نماینده به ستاد نانو

برگزاری نشست مشترک با 
×ستاد نانو

اقدامات وزارت نیرومتولی مربوطهمأموریت ها

1
گسترش کاربرد و ارتقای استاندارد پاالیشگر )فیلتر( هوای 
نیروگاهــی براســاس جدیدترین توانمندی هــای فناورانه 

داخلی و استانداردهای بین المللی

• معاونت برق و انرژی
• شرکت مادر تخصصی 

تولید برق حرارتی
• پژوهشگاه نیرو

• گروه خبرگی برای تدوین دســتورالعمل بهره برداری از نانوفیلترهای 
هوای نیروگاهی از ابتدای سال 1396 در پژوهشگاه نیرو تشکیل شد 

و دستورالعمل در آبان ماه 1397 تدوین شده است.
• در حال حاضر مرجع مربوطه در وزارت نیرو باید این دســتورالعمل را 
به شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی ارسال کرده تا به نیروگاه ها 

جهت اجرا ابالغ شود.

2

به کارگیــری ســازوکارهای تشــویقی بــرای مصــرف 
نانوپاالیشگرهای )نانوفیلترهای( هوای نیروگاهی تولید داخل 
با فناوری بومی به منظور افزایش ســهم استفاده از این نوع 
پاالیشــگرها )فیلترها( تا شــصت درصد بازار پاالیشگرهای 

)فیلترهای( هوای نیروگاهی کشور تا سال 1400

• معاونت برق و انرژی
• شرکت مادر تخصصی 

تولید برق حرارتی
×

3

برنامه ریزی و تالش برای دســتیابی به دانش فنی تولید 
و به کارگیری ذخیره ســازهای انرژی مبتنی بر فناوری نانو 
بومــی در حداقل یک مرکز تولیــد انرژی های تجدیدپذیر 

تا سال 1400

• پژوهشگاه نیرو
• سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری 

انرژی برق )ساتبا(

×

4
تدوین آیین نامه و بسترســازی برای به کارگیری مقره های 

ضدرطوبت و آلودگی با استفاده از فناوری نانو بومی

• معاونت برق و انرژی
• شرکت مادر تخصصی 

تولید برق حرارتی
• پژوهشگاه نیرو

×

5

به کارگیری ســلول های خورشــیدی نانو پربازده ســاخت 
داخــل بــا فناوری بومــی )با بــازده باالتر از ســلول های 
خورشــیدی غیرنانویی( در حداقل یک نیروگاه خورشیدی 

تا سال 1400

• پژوهشگاه نیرو
• سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری 

انرژی برق )ساتبا(

×

6

تدوین و ابالغ آیین نامه و بسترســازی بــرای به کارگیری 
نانوسیاالت و نانوپوشش های افزایش دهنده انتقال حرارت 
که بــا فناوری بومــی در داخل تولید می شــوند، با هدف 

افزایش بهره وری تولید برق و ارتقاء بازده نیروگاه ها

• معاونت برق و انرژی
• شرکت مادر تخصصی 

تولید برق حرارتی
• پژوهشگاه نیرو

پیش نویــس دســتورالعمل تســت و به کارگیــری نانوســیاالت در 
نیروگاه ها در آبان ماه 1397 در پژوهشگاه نیرو با مشارکت ستاد نانو 
تهیه شــده و جهت بررســی و اصالح در اختیار اعضاء گروه خبرگی 

قرار گرفته است.

7

گســترش واحدهای تصفیه آب شــرب و نمک زدایی آب 
شور، لب شور و آب دریا با در اختیار گذاشتن زیرساخت ها 

و به کارگیری سازوکارهای تشویقی با اهداف زیر:
• رســیدن به مقیاس تا یک میلیون مترمکعب در روز برای 
نمک زدایی با استفاده از فناوری نانو تولید داخل با فناوری 

بومی تا سال 1400.
• رســیدن به مقیاس تا یک میلیون مترمکعب در روز برای 
تصفیه آب شــرب و با کاربری های تصفیه سختی، فلزات 
ســنگین، نیترات و امالح مضر با اســتفاده از فناوری نانو 

تولید داخل با فناوری بومی تا سال 1400.

• معاونت آب و آبفا
• شرکت مادر تخصصی آبفا
• شرکت مادر تخصصی 

مدیریت منابع آب

آبفای کشــور کار شناســایی و معرفی شــهرها و روســتاهای دارای 
مشــکل از نظر نیترات و فلزات ســنگین که نیازمنــد فرآیند تصفیه 
هســتند را به اتمام رسانده و به وزارت نیرو اعالم کرده است. در حال 
حاضــر وزارت نیرو باید اعتبارات الزم برای اجرای این پروژه توســط 

شرکت های نانویی را تخصیص دهد.

گزارش تفصیلی اقدامات دستگاه های اجرایی 
جدول 6- اقدامات وزارت نیرو در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1397
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 وزارت جهاد کشاورزیماده ۴

برقراری مقدمات اجرایی توسط وزارت جهاد کشاورزی

×تشکیل کمیته فناوری نانو

×معرفی نماینده به ستاد نانو

برگزاری نشست مشترک با 
×ستاد نانو

متولی مربوطهمأموریت ها
اقدامات 

وزارت جهاد 
کشاورزی

1

الــف- به منظور افزایش ارزش افزوده در محصوالت کشــاورزی و غذایی و کاهش ضایعات، 
تدابیــری بــرای حمایت از افزایــش تولید و افزایش ســهم یک تا دو درصدی ســهم بازار 
محصــوالت زیر و به کارگیری آن ها با اســتفاده از دانش فنی و نانومواد افزودنی تولید داخل 
با فناوری بومی اتخاذ شــود: 1- اســتفاده از بســته بندی نانو افزایش دهنده زمان نگهداری 
محصوالت کشاورزی و میوه )پس از برداشت( با هدف کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی 
مربوط تا پایان ســال 1398. 2- افزایش ســهم استفاده از پوشــش های نانوگلخانه ها. 3- 
افزایش سهم استفاده از کودهای نانوی آهسته رهش با هدف کاهش مصرف کود شیمیایی تا 
پایان سال 1398. 4- افزایش سهم استفاده از نانوآفت کش زیستی )نانوآفت کش ارگانیک( 

آهسته رهش جهت کاهش مصرف آفت کش های شیمیایی تا پایان سال 1398.

• معاونت توسعه بازرگانی و 
صنایع کشاورزی

• معاونت امور زراعت
• معاونت امور باغبانی
• سازمان حفظ نباتات
• معاونت آب و خاک

×

2

ب- دســتورالعمل ها و ارائه مجوز به محصوالت نانو ســاخت داخل با فناوری بومی با انجام 
آزمون های عملکردی و میدانی به شــرح زیر ظرف شــش ماه پس از ابالغ این تصویب نامه 
تدوین و تصویب و مجوزهای الزم ظرف یک ســال پس از آن اعطا می شــود: 1- نانوکود 2- 
نانوآفت کش 3- نایلون های مقاوم گلخانه 4- بسته بندی های افزایش دهنده زمان نگهداری 
مواد غذایی 5- بســته بندی های زیســت تخریب پذیر 6- پاستوریزه کردن سرد شیر به کمک 

(Nano Cavitation( فرآیند نانوحفره زایی

• سازمان تحقیقات، آموزش 
و ترویج کشاورزی

• مؤسسه تحقیقات خاک 
و آب

• پژوهشکده بیوتکنولوژی 
کشاورزی

×

3
پ- گســترش واحدهای تصفیه آب لب شور با فناوری بومی برای رسیدن به حداقل مقیاس 
پنج میلیون مترمکعب در روز برای تصفیه آب کشــاورزی و با کاربری های تصفیه ســختی، 

فلزات سنگین، نیترات و امالح مضر تا سال 1398

• معاونت امور باغبانی
• معاونت امور زراعت
• معاونت آب و خاک

• مؤسسه تحقیقات خاک و 
آب کشور

×

وزارت نیرو ماده ۳

اقدامات وزارت نیرومتولی مربوطهمأموریت ها

8

بسترســازی بــرای اســتفاده از نانوبتن هــا، 
نانوپوشــش ها و محصوالت مرتبط در سازه های 
آبی و اجــرای آن حداقل در یــک طرح آزمونی 

)پایلوت( تا سال 1400.

• پژوهشگاه نیرو
• سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری 

انرژی برق )ساتبا(

×

9

همــکاری در تدویــن اســتانداردهای ملــی، 
آیین نامه هــا و مقررات بــرای ایجاد ســازوکار 
نظارتی مناسب جهت اســتفاده از فناوری نانو تا 

سال 1398.

• پژوهشگاه نیرو
• سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری 

انرژی برق )ساتبا(

×

ادامه جدول 6- اقدامات وزارت نیرو در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1397

جدول 7- اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1397
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیماده ۵

برقراری مقدمات اجرایی توسط وزارت بهداشت

تشکیل کمیته فناوری نانو
کمیته فناوری نانو ســازمان غذا 
و دارو کــه قبــل از ابالغ مصوبه 
تشکیل شــده اســت، در حال 

حاضر فعال است.

×معرفی نماینده به ستاد نانو

برگزاری نشست مشترک با 
×ستاد نانو

اقدامات وزارت بهداشت، درمان متولی مربوطهمأموریت ها
و آموزش پزشکی

1
الف- سازمان غذا و دارو موظف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید: 1- حمایت از 
ایجاد آزمایشگاه های مرجع برای ارزیابی ایمنی محصوالت نانو 2- تسریع در فرآیند 

ثبت و بررسی نانوداروها 3 - حمایت از قیمت گذاری نانوداروها
×سازمان غذا و دارو

2

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با رعایت قوانین اقدامات زیر 
را برای به کارگیری محصوالت نانو ساخت داخل با فناوری بومی در حوزه های ذی ربط 
اجرا کند: حمایت و تشــویق مراکز درمانی، بیمارستان ها، درمانگاه های دستگاه های 
اجرایی به اســتفاده از محصوالت نانو سالمت محور شــامل نانو داروها )نانوداروهای 
ضدسرطان، پادزیست )آنتی بیوتیک(، ضدسالک و غیره(، مکمل و داروهای گیاهی، 
ملزومات پزشــکی )پدهای ترمیم زخم نانو و ماســک های )پوشــانه های( نانو( و 

فرآورده های آرایشی و بهداشتی تولید داخل.

• معاونت درمان
• معاونت بهداشت

بنا به قول مساعد رئیس سازمان 
غــذا و دارو مقرر شــده اســت 
که نانو داروی ســینا آمفولیش 
برای درمان ســالک توسط این 
ســازمان خریداری شــده و در 
اختیــار معاونت درمــان وزارت 
بهداشــت برای توزیــع در مراکز 

درمانی قرار گیرد.

3

وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی موظف است با رعایت قوانین اقدامات 
زیر را برای به کارگیری محصوالت نانو ســاخت داخل با فناوری بومی در حوزه های 
ذی ربط اجرا کند: پ-حمایت از ورود محصوالت نانودارویی و فرآورده های سالمت 
حوزه نانو که با فناوری بومی در داخل ســاخته شــده اند، به فهرســت های رسمی 
کشــور برای محصوالتی مانند: 1- انواع نانوداروها نظیر نانوداروهای ضدســرطان. 
2- ملزومــات و تجهیــزات دارویی. 3- لوازم )کیت( تشــخیص نانــو نظیر لوازم 
)کیت( تشخیص ســلول های ســرطانی. 4- فرآورده های آرایشی-بهداشتی نانو. 
5- محصوالت نانو با کاربرد در حوزه سالمت نظیر انواع رنگ و کاشی ضدباکتری یا 

خودتمیزشونده، مواد تمیزکننده و منسوجات نانو.

×سازمان غذا و دارو

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیماده ۶

برقراری مقدمات اجرایی توسط وزارت تعاون
×تشکیل کمیته فناوری نانو

×معرفی نماینده به ستاد نانو

×برگزاری نشست مشترک با ستاد نانو

اقدامات وزارت تعاون، کار متولی مربوطهمأموریت ها
و رفاه اجتماعی

پوشش بیمه ای حداکثری نانوداروها و محصوالت سالمت محور نانو ساخت 1
داخل با فناوری بومی و دارای تأییدیه های الزم را حمایت و تسریع کند.

• معاونت امور اقتصادی
• معاونت رفاه اجتماعی

• سازمان تأمین اجتماعی
×

2

ســازمان تأمین اجتماعی اســتفاده از محصوالت نانو ســالمت محور ساخت 
داخل بــا فناوری بومی و دارای مجوز مصرف نظیــر نانوداروها )نانوداروهای 
ضدســرطان، پادزیســت )آنتی بیوتیــک(، ضدســالک و غیــره(، مکمل و 
داروهای گیاهی، ملزومات پزشــکی )پدهای ترمیم زخم نانو و ماســک های 
)پوشانه های( نانو( و فرآورده های آرایشی و بهداشتی، در کلیه مراکز درمانی، 

بیمارستان ها و درمانگاه های تحت نظر را حمایت و تشویق کند.

• سازمان تأمین اجتماعی
• معاونت رفاه اجتماعی

×

3
حمایت و تشــویق مجموعه هــای تولیدی و بنگاه های اقتصــادی به تولید و 
به کارگیری محصوالت نانو ساخت داخل با فناوری بومی که دارای بازار مصرف 

مناسب هستند.

• معاونت امور اقتصادی
• معاونت رفاه اجتماعی

• سازمان تأمین اجتماعی
×

جدول 9- اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1397

جدول 8- اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1397
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وزارت نفتماده ۷

برقراری مقدمات اجرایی توسط وزارت نفت

تشکیل کمیته فناوری 
نانو

1. تشکیل کارگروه فناوری نانو ذیل معاونت مهندسی، 
پژوهش و فناوری وزارت نفت متشــکل از نمایندگان 
اداره کل امور پژوهــش، اداره کل امور فناوری و اداره 
کل نظام تأمین و تجاری ســازی فنــاوری، مدیریت 
پژوهــش و فنــاوری شــرکت ملی نفــت، مدیریت 
پژوهــش و فناوری شــرکت ملــی پاالیش و پخش 
فرآورده هــای نفتــی، شــرکت پژوهــش و فناوری 
پتروشــیمی بــه نمایندگی از شــرکت ملــی صنایع 
پتروشیمی، مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی 

گاز و پژوهشگاه صنعت نفت

2. تشــکیل کارگــروه فنــاوری نانــو ذیــل مدیریت 
پشتیبانی ساخت و تأمین کاال شرکت ملی نفت ایران

معرفی نماینده به 
×ستاد نانو

برگزاری نشست 
مشترک با ستاد نانو

1. برگزاری دو نشســت مشــترک میان اداره کل امور 
فناوری معاونت مهندســی، پژوهش و فناوری وزارت 

نفت و ستاد نانو
2. برگزاری چهار جلســه کارگروه فنــاوری نانو وزارت 

نفت با حضور نماینده ستاد نانو
3. برگزاری دو جلسه کارگروه نانو مدیریت پشتیبانی 
ســاخت و تأمین کاال شرکت ملی نفت ایران با حضور 

نماینده ستاد نانو

اقدامات وزارت نفتمتولی مربوطهمأموریت ها

1

الف. حمایت از انجام آزمایش های میدانی و افزایش ســهم 
خریــد در حوزه های دارای محصوالت نانو ســاخت داخل با 
فنــاوری بومی با اهداف زیــر: 1- به کارگیــری نانونامیزه ها 
)نانوامولســیون ها( و نانوســیاالت در ازدیــاد برداشــت از 
مخازن. 2- به کارگیری نانوافزایه ها در سیاالت حفاری به طور 
مشخص نانوســاختارهای سیلیســی و نانولوله های کربنی. 
3-به کارگیــری نانوبازدارنده هــای خوردگــی در بخش های 
مختلف درون چاهی و ســرچاهی و عملیاتی.4- به کارگیری 
سیســتم های بازیافت بخارات هیدروکربــن با نانوجاذب ها. 
5- به کارگیــری نانوجاذب ها در صنعت نفــت در زمینه های 
ذخیره ســازی گازهــا )ANG(، نم زدایی و جداســازی گازها 
و جــذب و ذخیره ســازی دی اکســید کربــن. 6- افزایش 
ســهم اســتفاده از نانوکاتالیزگرهــا )نانوکاتالیســت های( 
تولیــد داخل با فنــاوری بومــی. 7- افزایش اســتفاده از 
پاالیشــگر )فیلتر( هوای نانو تولید داخل بــا فناوری بومی 
و کیفیــت اثبات شــده، بــرای پاالیشــگرهای )فیلترهای( 
هوایی مورداســتفاده در صنایع نفت تا شــصت درصد میزان 
مصرف این نوع پاالیشــگرها )فیلترها( تا ســال 1398. 8- 
به کارگیری پوشــش های سخت و فوق ســخت نانوساختار 
مقاوم به ســایش و خوردگی در صنعت نفت. 9- به کارگیری 
ســیاالت نانو در واحدهای عملیاتی صنعت نفت برای بهبود 
انتقال حــرارت. 10- به کارگیری عایق نانو و رنگ های نانو در 
واحدهای عملیاتی صنعت نفــت. 11- حذف لکه های نفتی 
با پدهای نانو. 12- به کارگیری نانوحســگرها در صنعت نفت 
برای ســنجش گازهــای آالینده و ســمی. 13- به کارگیری 
ســامانه های )سیســتم های( پســاب مبتنی بر فرآیندهای 
فناوری نانو. تبصره- انجام آزمون میدانی برای محصوالتی که 
تاکنون آزمون کارایی خود را به اتمام نرسانده اند، تسریع شود 
و در صورت موفقیت نتایج این آزمون ها، افزایش سهم خرید 

در صنعت نفت موردتوجه قرار گیرد.

• شرکت ملی نفت
• شرکت ملی گاز

• شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های 

نفتی
• شرکت ملی صنایع 

پتروشیمی
• پژوهشگاه صنعت 

نفت

1. با همکاری کارگروه نانو مدیریت پشتیبانی ساخت 
و تأمین کاال شــرکت ملــی نفت ایــران، محصوالت 
و فناوری هــای مرتبــط با بند الف مــاده 7 مصوبه با 
مشارکت شــرکت های اصلی در سه سطح »محصول 
آماده ورود به بازار، محصول در فاز توسعه ای )پایلوت 
و تست تأیید عملکردی( و فاز پژوهشی« طبقه بندی 

شده است.

2. کارگروه نانوی وزارت نفت با محوریت تأمین کاالی 
نفت و با مشــارکت شــرکت های وابسته شرکت ملی 
نفــت و نماینده مدیریت پژوهش و فناوری شــرکت 
ملی نفت ن با هماهنگی نماینده ســتاد نانو نســبت 
به برگزاری نشســت تخصصــی مرتبط با بند الف-7، 
الف-8 و الف-9 با شرکت های دانش بنیان فعال در 
حوزه فناوری نانو که دارای محصول مورد تأیید ســتاد 

نانو هستند، اقدام کرده است.

جدول 10- اقدامات وزارت نفت در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1397
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وزارت نفتماده ۷

اقدامات وزارت نفتمتولی مربوطهمأموریت ها

2

ب. شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی ایــران به منظــور افزایش 
ارزش افــزوده و جلوگیری از خام فروشــی در محصوالت تولیدی 
موظف است تدابیری برای تولید محصوالت مورد تقاضا با استفاده از 
دانش فنی نانو و نانومواد افزودنی تولید داخل برای تأمین تقاضای 
مــواد اولیه صنایع پایین دســتی از قبیل موارد زیــر اتخاذ نماید: 
1- نانوچندسازه های بسپاری )نانوکامپوزیت های پلیمری( مقاوم 
به ضربه جهت اســتفاده در محصوالت بسته بندی مواد شیمیایی 
و شــوینده ها. 2- نانوچندسازه های بســپاری )نانوکامپوزیت های 
پلیمری( ضدخش جهت کاربرد در صنعت خودرو مانند داشــبورد. 
3- نانوچندســازه های بســپاری )نانوکامپوزیت هــای پلیمری( 
ضدباکتری برای مصارف حوزه نســاجی، بهداشــت و ســالمت و 
لوازم خانگی. 4- نانوچندسازه های )نانوکامپوزیت های( با استحکام 

به وزن مناسب و با طول عمر زیاد.

• شرکت ملی صنایع 
×پتروشیمی

وزارت راه و شهرسازیماده ۸

برقراری مقدمات اجرایی توسط وزارت راه و شهرسازی

تشکیل کمیته 
×فناوری نانو

معرفی نماینده به 
ستاد نانو

×
)در سطح سازمان های 
زیرمجموعه، نماینده ای 
از سوی سازمان مجری 
ساختمان ها و تأسیسات 

عمومی و دولتی به ستاد نانو 
معرفی شده است(

برگزاری نشست 
مشترک با ستاد 

نانو

برگزاری 2 جلسه مشترک 
میان سازمان مجری 

ساختمان ها و تأسیسات 
دولتی و ستاد نانو در سطح 

کارشناسی

اقدامات وزارت راه و شهرسازیمتولی مربوطهمأموریت ها

صدور 
گواهینامه 

فنی

صدور گواهینامه فنی برای محصوالت نانو تولید داخل با فناوری بومی زیر تا سال 1396:
الف- قطعات پیش ســاخته )پانل های( بتنی که در ســاختار آن ها از نانومواد اســتفاده 
شــده اســت. ب- رنگ ها و پوشــش های نانــو دارای خواصی از قبیــل ضدباکتری، 
خودتمیزشــونده، ضدآالینده، ضدآب و لک، ضدمه، ضدگردوغبار، ضدخش و ســایش و 
ضدخوردگی. پ- لوله ها و اتصاالت فاضالبی تولید شده با فناوری نانو. ت- پروفیل های 
در و پنجره تولید شده با فناوری نانو. ث- عایق های حرارتی، رطوبتی و صوتی تولید شده 
توســط فناوری نانو. ج- قطعات پیش ســاخته )پانل های( خورشیدی تولید شده توسط 
فناوری نانو. چ- محصوالت نانو مورداســتفاده در راه ســازی از قبیل آسفالت هایی که در 

تولید آن ها از نانومواد استفاده می شود.

مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و 

شهرسازی
×

تدوین 
مقررات ملی 

ساختمان

درج مطالب تصویب شده در ارتباط با محصوالت نانو در مباحث مقررات ملی ساختمان 
با هدف ارتقای کیفیت ساخت وســازها با ســرفصل های زیر: الف- درج الزامات مرتبط 
با مصالح ســاختمانی نانو و نانومواد در مبحث پنجم مقررات ملی ســاختمان )مصالح 
و فرآورده هــای ســاختمانی(. ب- درج الزامات مرتبط با فناوری نانــو در حوزه بتن در 
مبحث نهم مقررات ملی ســاختمان )طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه(. پ- درج 
الزامات مرتبط با فناوری نانو در حوزه فوالد در مبحث دهم )طرح و اجرای ساختمان های 
فوالدی(. ت- درج الزامات مرتبط با مصالح عایق صدا )آکوستیک( در مبحث هجدهم 
)عایق بنــدی و تنظیم صدا(. ث- درج الزامات مرتبط بــا مصالح کنترل کننده انرژی در 

مبحث نوزدهم )صرفه جویی در مصرف انرژی(.

مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و 

شهرسازی

• در تاریــخ 13 دی مــاه 1396، 
ویرایــش پنجــم مقــررات 
ملــی ســاختمان »مصالــح و 
فرآورده هــای ســاختمانی« که 
دارای یک بخش مربوط به نانو 
مواد اســت )مورد الف مصوبه( 
توسط وزیر راه و شهرسازی ابالغ 

شده است.
×

)در 9 ماه اول 1397 در خصوص 
مــوارد ب، پ، ت و ث اقدامی 
از ســوی وزارت راه و شهرسازی 

صورت نگرفته است(

ادامه جدول 10- اقدامات وزارت نفت در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1397
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وزارت راه و شهرسازیماده ۸

اقدامات وزارت راه و شهرسازیمتولی مربوطهمأموریت ها

خرید 
محصوالت 

نانو

به کارگیــری محصوالت نانو تولید داخل به شــرح زیر در پروژه های ســازمان مجری 
ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی:

الف- شیشه کنترل کننده انرژی )LOW-E( ب- پوشش های آب گریز
پ- کف پوش رزینی مقاوم در برابر سایش ت- نانوبتن سبک سازه ای

ث- منســوجات ضدباکتری، ضدآب و لک، کندســوز، مقاوم در برابر اشعه فرابنفش. 
ج- رنگ خودتمیزشونده چ- رنگ عایق حرارت و رطوبت

سازمان مجری 
ساختمان ها و 

تأسیسات عمومی 
و دولتی

ســازمان مجری ساختمان ها 
و تأسیســات عمومی و دولتی 
)در ارتبــاط با ســتاد نانو( در 
حال پیگیری تدوین چارچوبی 
بــرای اســتفاده از محصوالت 
دارای تأییدیــه نانومقیاس در 

پروژه های این سازمان است.

وزارت صمتماده ۹

برقراری مقدمات اجرایی توسط وزارت صمت

تشکیل کمیته فناوری 
×نانو

معرفی نماینده به 
×ستاد نانو

برگزاری نشست 
×مشترک با ستاد نانو

اقدامات متولی مربوطهمأموریت ها
وزارت صمت

ارائه مشوق ها 
و زیرساخت ها

الف. اختصاص جایزه صادراتی برای محصوالت نوین ساخت داخل با فناوری بومی نانو
سازمان توسعه و 

تجارت ایران
×

ب. اختصاص بخش نانو )Nano Zone( منطبق بر ظرفیت های شــرکت های نانو در حداقل ســه شهرک 
صنعتی در تهران و ســه شــهرک صنعتی در شــهرهای تبریز، اصفهان، شــیراز و مشــهد تا ســال 1398: 
1- واگــذاری حق انتفاع از زمین به صورت اقســاطی با لحاظ مقررات مربوط 2- تســهیل اخذ مجوزهای 

بهره برداری و مجوزهای افزایش تولید

سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های 

صنعتی ایران
×

پ. افزایش هدفمند تعرفه واردات محصوالت نانو خارجی دارای مشــابه ســاخت داخل در یک بازه زمانی 
مشــخص برای افزایش رقابت پذیری محصوالت نانو با فناوری بومی که فهرست این محصوالت همه ساله 

توسط ستاد نانو به وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأیید مراجع ذی ربط اعالم می شود.

• معاونت آموزش، 
پژوهش و فناوری
• سازمان توسعه 

تجارت
• معاونت امور صنایع

×

ت. حمایت از ایجاد و اســتقرار مراکز تحقیق و توســعه نانو مشــترک با شــرکت های صنعتی خارجی در 
شهرک های فناوری قطعات خودرو در کالن شهرها

• سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های 

صنعتی ایران
• معاونت امور صنایع

×

صنایع 
خودروسازی

الف. برنامه ریزی به منظور استفاده از نانوپاالیشگر )نانوفیلتر( هوا با هدف کاهش میزان آلودگی هوا 
براساس آخرین استانداردها.

×صنایع خودروسازی

ب. تشــویق خودروســازان برای اســتفاده از محصوالت نانو تولید داخل با فناوری بومی به منظور افزایش 
بهره وری فرآیند تولید و کیفیت، ایمنی، رفاه سرنشــین و کاهش مصرف سوخت با هدف رسیدن به حداقل 

)50( قطعه نانو در خودروهای داخلی تا سال 1398 مانند محصوالت زیر:
اســتفاده از ســره جوش نانو چندســازه ای )نانوکامپوزیتی( برای اتمام خطوط و تولید ســایر انواع سره و 
اتصاالت با کمک این فناوری 2- نانوپاالیشگر )نانوفیلتر( هوا 3- نانوپاالیشگر )نانوفیلتر( روغن 4-روغن 
موتور 5- ســیال خنک کننده 6- شیشه ضدآب و لک 7- جایگزینی شیشه با پلی اورتان مقاوم به سایش 
8- پوشــش های سخت و مقاوم با خاصیت خودروانکاری در رینگ، پیستون، سوپاپ استکان زیرسوپاپی 
)تایپیت ها(، انگشــتی پیســتون )گژانپین ها(، دریچه ها )ولوها( و غیره مطابق استاندارد یورو 4 و یورو 5 
9- فنــاوری ضدآب و لک برای منســوجات و قطعات تزئینی اتاق داخل خودرو 10- محصوالت بســپاری 
)پلیمری( ضدباکتری برای تریم داخلی 11- داشــبورد ضدخش 12- نانوکاتالیزگر )نانوکاتالیســت( اگزوز 

13- الستیک و تایر نانو 14- سایر بخش های بسپاری )پلیمری( مثل سینی پروانه )فن( و غیره

×معاونت امور صنایع

ادامه جدول 11- اقدامات وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1397
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وزارت صمتماده ۹

اقدامات متولی مربوطهمأموریت ها
وزارت صمت

صنایع فلزی

الف. تشویق به گســترش واحدهای نیمه صنعتی )پایلوت( اســتخراج فلزات گران بها از شورابه های 
معادن، لجن آندی و سرباره ها با کمک فناوری های نانو مبتنی بر توانمندی های داخلی تا سال 1398 

با هدف ممانعت از خام فروشی باطله های با ارزش

معاونت امور معادن 
و صنایع معدنی

×

ب. تشویق به مشارکت در طرح توسعه و تولید محصوالت فوالدی نانوساختار با توانمندی فناورانه 
بومی در صنایع فوالد زیرمجموعه

معاونت امور معادن 
و صنایع معدنی

×

پ. به کارگیری فناوری نانو در فرآوری، استحصال و بهبود کیفیت و کاربرد مواد معدنی و محصوالت 
صنایع معدنی

معاونت امور معادن 
و صنایع معدنی

×

تصفیه 
پساب های 

صنعتی

تشــویق به اســتفاده از توانمندی فناوری نانو داخلی مانند غشای بســپاری )پلیمری( نانو و غشای 
ســرامیکی نانو برای تصفیه پیشرفته )تکمیلی( پساب با هدف رسیدن به مقیاس دو هزار مترمکعب 
در روز برای تصفیه پســاب و استحصال آب صنعتی از پساب تصفیه خانه های شهرک های صنعتی تا 

سال 1398.

سازمان صنایع 
کوچک و 

شهرک های صنعتی 
ایران

×

یستماده ۱۰ سازمان حفاظت محیط ز

برقراری مقدمات اجرایی توسط سازمان محیط زیست

تشکیل کمیته 
×فناوری نانو

معرفی نماینده به 
ستاد نانو

نماینده ای از سوی سازمان 
محیط زیست به ستاد نانو 

معرفی شده است.

برگزاری نشست 
مشترک با ستاد 

نانو

 دو نشست مشترک در 
اسفندماه 1396 در سطح مدیران 

کل و همچنین کارشناسان 
سازمان حفاظت محیط زیست 

برگزار شده است

اقدامات سازمان محیط زیستمتولی مربوطهمأموریت ها

1

تدوین و اعمال سیاســت های تشــویقی و بازدارنده برای ترغیب صنایع نســبت به جایگزین 
کردن روش های آالینده موجود با فناوری های دوســتدار محیط زیســت مبتنی بر محصوالت 
نانــو تولیــد داخل با فناوری بومی ماننــد: 1- به کارگیری تجهیزات صنعتی پوشــش دهی به 
روش رســوب فیزیکی بخار در مجموعه های صنعتی که با روش های آبکاری ســنتی در حال 
کار هســتند )جایگزینی با روش های ساخت )ســنتز( آبکاری(. 2- جایگزینی پوشش های 
تبدیلی نانوزیرکونیوم با روش های مرســوم فســفاتی )فســفاته( و کروماتی )کروماته(. 3- 
اســتفاده از واحدهای صنعتی )پایلوت( تصفیه هوا با روش پالسما برای کارخانجات صنعتی 
و محیط های بهداشتی. 4- استفاده از محصوالت بسپاری )پلیمری( نانوزیست تخریب پذیر. 

5- به کارگیری سامانه های )سیستم های( نانوبومی تصفیه پساب های صنعتی.

• معاونت آموزش 
و پژوهش

• محیط زیست 
طبیعی

• محیط زیست 
طبیعی و انسانی

×

حمایت از طرح های تثبیت خاک و شن های روان با استفاده از فناوری نانو برای جلوگیری از 2
انتشار ریزگردها.

• محیط زیست 
طبیعی

• محیط زیست 
طبیعی و انسانی

×

ادامه جدول 12- اقدامات وزارت صمت در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1397
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سازمان استانداردماده ۱۱

برقراری مقدمات اجرایی توسط سازمان استاندارد

تشکیل کمیته 
فناوری نانو

×
)کمیته فنی استانداردهای فناوری نانو قبل از تشکیل مصوبه، توسط 

ستاد نانو با مشارکت سازمان استاندارد تشکیل شده است(

معرفی نماینده به 
نمایندگانی از سازمان استاندارد به ستاد نانو معرفی شده اندستاد نانو

برگزاری نشست 
مشترک با ستاد 

نانو
×

اقدامات سازمان استانداردمتولی مربوطهمأموریت ها

1

الــف- بــرای اطمینان مصرف کننــدگان از ســالمت و کیفیت 
محصــوالت مبتنی بر فناوری نانو، نشــانی به نــام »نانونماد« 
بــه عنوان یک عالمت رســمی دولتی به محصــوالت نانو اعطا 
می شــود. سازمان ملی استاندارد موظف است ظرف شش ماه 
پــس از ابالغ این تصویب نامه، تمهیــدات و الزامات موردنیاز را 
برای اجرایی شــدن این نشــان فراهم آورد و با همکاری ستاد 
و به کارگیــری ظرفیت بخش خصوصی در قالب شــرکت های 
بازرسی، به محصوالت مبتنی بر فناوری نانو پس از ارزیابی های 
الزم، اعطا شــود. آیین نامه نحوه اعطای این نشان با همکاری 

ستاد و سازمان ملی استاندارد ایران تدوین خواهد شد.

• معاونت نظارت بر 
اجرای استاندارد
• پژوهشگاه 

استاندارد

دستورالعمل اعطای نشــان نانو بنا بر بند 2 مصوبات هشتاد و سومین 
جلسه شــورای معاونین مورخ 1396/5/15 با مســئولیت پژوهشگاه 
استاندارد از طریق تشکیل کارگروه تدوین دستورالعمل با ترکیب اعضای 
مصوب )دو نفــر نماینده معاونت محترم نظارت بر اجرای اســتاندارد، 
نماینده ســتاد فناوری نانو و ســه نفر نماینده پژوهشــگاه( در طی 16 
جلســه )جمعًا 170 نفر ســاعت( انجام و در مورخ 1396/11/23 جهت 
بررسی و تأیید نهایی اقدام شد. این دستورالعمل در تاریخ 1397/8/1 
بــا امضای رئیس ســازمان ملی اســتاندارد به ادارات کل اســتاندارد 

استان ها ابالغ شد.

2
ب- استانداردهای محصوالت مندرج در این تصویب نامه را 

که به کارگیری فناوری نانو در آن ها با توانمندی داخلی موجب 
افزایش کیفیت و کارایی می شود، بازنگری کرده و ارتقا دهد.

معاونت تدوین و 
ترویج استاندارد

• ســازمان ملی اســتاندارد هماهنگی های الزم را برای تشکیل جلسات 
کمیته برنامه ریزی و کمیته ملی فناوری نانو انجام داده است.

• این سازمان در زمینه تسریع فرآیندهای بررسی پیشنهادات استاندارد 
ملی و حمایت مالی از تدوین اســتانداردهای ملی فناوری نانو اقدامی 

انجام نداده است.

3
پ- حمایت از ایجاد و توسعه آزمایشگاه های مرجع و 

اندازه شناسی )مترولوژی( نانو و حمایت از تولید مواد مرجع 
نانو.

مرکز اندازه شناسی 
اوزان و مقیاس ها

• سند راهبردی توسعه اندازه شناسی نانو )نانومترولوژی( که با همکاری 
ســتاد نانو و مرکز اندازه شناســی، اوزان و مقیاس ها در ســال 1393 
تدوین شــده است؛ به دلیل تخصیص نیافتن بودجه الزم از طرف مرکز 

اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها، تاکنون اجرایی نشده است.
• تاکنون اقدام اجرایی و حمایت مالی برای دستیابی به آزمایشگاه های 
مرجع نانومترولوژی و برنامه نانومواد مرجع از سوی مرکز اندازه شناسی 
اوزان و مقیاس های سازمان ملی استاندارد ایران صورت نگرفته است.

4

ت- مشــارکت مؤثــر در تدویــن اســتانداردهای بین المللی 
فناوری نانو با رویکرد اولویت تدوین اســتانداردهای محصول و 
ایمنی محصول در راستای حفظ منافع و مصالح ملی و افزایش 

بازار محصوالت داخلی در سراسر دنیا

معاونت تدوین و 
ترویج استاندارد

• سازمان ملی اســتاندارد در خصوص تدوین استانداردهای بین المللی 
حــوزه فناوری نانو نقش رابط با ســازمان بین المللی استانداردســازی 

)ISO( را برعهده داشته است.
• حمایت های مالی از سوی سازمان ملی استاندارد در خصوص تدوین 
برخی از پیش نویس های استاندارد بین المللی حوزه فناوری نانو انجام 

شده که بسیار ناچیز بوده است.

5
ث- تأیید صالحیت آزمایشگاه های آزمون مواد و محصوالت 

مبتنی بر فناوری نانو در کلیه حوزه ها
مرکز ملی تأیید 

صالحیت

• مرکز ملی تأیید صالحیت در مورد آزمایشــگاه های فناوری نانو تعداد 
7 آزمایشــگاه را در سه ماه پایانی سال 1396 و 2 آزمایشگاه را در سال 

1397 تأیید صالحیت نموده است.
• کمبود نیروی انســانی متخصص ارزیاب در زمینه ارزیابی شرکت های 
بازرسی و آزمایشگاه های حوزه فناوری نانو و هزینه ها زیاد پیاده سازی 
اســتانداردها و الزامــات موردنیــاز بــرای دریافت گواهی هــای تأیید 

صالحیت، از چالش های مهم در این حوزه هستند.

6

ج- کلیه تولیدکنندگان محصوالت فناوری نانو که محصول آن ها 
مشمول استاندارد است موظف اند نسبت به خوداظهاری انطباق 
محصول خود با استانداردهای ملی و یا بین المللی معتبر اقدام 
کنند. مرجع ارزیابی انطباق محصوالت، سازمان ملی استاندارد 

ایران است که طبق قوانین جاری سازمان اقدام می کند.

• معاونت نظارت بر 
اجرای استاندارد

×

جدول 14- اقدامات سازمان استاندارد در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1397
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گمرک جمهوری اسالمی ایرانماده ۱۲

برقراری مقدمات اجرایی توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران

تشکیل کمیته 
×فناوری نانو

معرفی نماینده به 
×ستاد نانو

برگزاری نشست 
مشترک با ستاد 

نانو

• جلسه مشترک ستاد نانو با معاون دفتر واردات گمرک
• جلسه مشترک ستاد نانو با معاون دفتر بررسی و تعیین 

ارزش

اقدامات گمرکمتولی مربوطهمأموریت ها

1

گمرک جمهوری اســالمی ایران موظف اســت مقررات الزم را 
برای ثبــت محصوالت فناوری نانو در مبادی ورودی کشــور به 
صورت خوداظهاری، تهیه و تنظیم نماید و با هماهنگی ســتاد 
آیین نامــه و کاربرگ های الزم را ظرف شــش ماه پس از ابالغ 

این تصویب نامه تدوین کند.

معاونت فنی و 
امور گمرکی

×
)براساس اعالم گمرک، از آنجا که گمرک جمهوری اسالمی، 
مجری قوانینی است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت 

در مورد واردات و صادرات کاالها، تنظیم می شود، تنظیم این 
مقررات بر عهده گمرک نیست(

2
گمرک جمهوری اسالمی ایران موظف است توسعه سامانه 
کدگذاری )سیستم کد( تعرفه کاالها )HS Code( را در 

خصوص محصوالت فناوری نانو طراحی و پیاده سازی نماید.

معاونت فنی و 
امور گمرکی

×
 )براساس اعالم گمرک، طراحی این سامانه باید در وزارت 

صنعت، معدن و تجارت انجام گیرد(

3
گمرک جمهوری اسالمی ایران موظف است آمار واردات و 
صادرات کاالهای مرتبط با فناوری نانو را به صورت ادواری 

در اختیار ستاد قرار دهد.

معاونت 
برنامه ریزی و 
امور بین الملل

طی مکاتبات انجام شده با گمرک جمهوری اسالمی ایران، 
ارتباط مناسبی در این زمینه ایجاد شده است و تاکنون تمامی 

نامه های ارسالی از سوی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو مبنی بر 
استعالم آمار واردات و صادرات کاالها و شرکت ها، پاسخ کاملی 

از طرف گمرک دریافت کرده است.

سازمان برنامه و بودجهماده ۱۳ و ۱۸

برقراری مقدمات اجرایی توسط سازمان برنامه و بودجه

تشکیل کمیته 
×فناوری نانو

معرفی نماینده 
×به ستاد نانو

برگزاری نشست 
مشترک با ستاد 

نانو
2 نشست مشترک میان مدیریت امور نظام فنی و 

اجرایی و ستاد نانو در سطح کارشناسی برگزار شده است

اقدامات سازمان برنامه و بودجهمتولی مربوطهمأموریت ها

1

ماده 13- ســازمان برنامه و بودجه موظف اســت با رعایت قوانین با همکاری 
معاونــت علمی و فناوری رییــس جمهور ردیف های مرتبط بــا محصوالت نانو 
دارای تأییدیه از معاونت مذکور از جمله موارد زیر را که توسط یک یا چند شرکت 
داخلی تولید می شــود و گواهینامه ها، استانداردها و مجوزهای الزم در ارتباط با 
تولید و کاربرد محصول را از مراجع ذی صالح دریافت نموده اند، در فهرست های 
بها درج نمایــد و جزئیات آن ها را در قالب آیین نامه ها و نشــریه ها اعالم کند: 
الف- شیشــه نانو کنترل کننده انرژی )شیشــه نانوکم گسیل(. ب- بتن سبک 
ســازه ای نانو. پ- پروفیل های نانو )UPVC( برای درب و پنجره. ت- لوله ها 
و اتصاالت فاضالبی مســتحکم نانو از جنس )UPVC(. ث- کف پوش های نانو 
ضدخــش برای توقفگاه هــا )پارکینگ ها( و غیره. ج- کاشــی های ضدباکتری 
)آنتی باکتریال( نانو برای مراکز بهداشــتی، بیمارســتان ها و درمانگاه ها و کلیه 
ســرویس های بهداشــتی. چ- رنگ های نانــو ضدباکتــری )آنتی باکتریال(، 
ضدخش )ترافیکی(، عایق، خودتمیزشــونده، تزئینی و غیره. ح- پوشش های 

نانو آب گریز یا ضدآب.

مدیریت امور 
نظام فنی و 

اجرایی

در تاریــخ 30 آبان ماه 1397، تفاهم نامه مشــترکی میان 
مدیریت امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه 
و ستاد توسعه فناوری نانو به منظور قرار گرفتن 5 محصول 
فناوری نانو در فهرســت بهای این سازمان به امضا رسید. 
این محصوالت مرتبط با پروژه های عمرانی شــامل »لوله 
پلی پروپیلن بی صدا با اتصال فشــاری«، »شیشــه های 
نانویــی Low E خودتمیزشــونده و منعکس کننده نور و 
گرما«، »شیشه های لمینیت نشکن«، »پوشش ضدحریق 

پایه سیمانی« و »کاشی آنتی باکتریال« است.

2

ماده 18- ســازمان برنامه و بودجه کشــور موظف اســت با دریافت و ارزیابی 
گزارش عملکرد اجرایی سالیانه برنامه های این تصویب نامه و برنامه های آن که 
توســط ستاد تهیه می شود، اعتبارات متناسب برای تحقق اهداف آن را در لوایح 

بودجه سالیانه منظور کند.

معاونت 
اقتصادی و 

هماهنگی برنامه 
و بودجه

مکاتبات متعددی از سوی ستاد نانو صورت گرفته است.

جدول 15- اقدامات گمرک جمهوری اسالمی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1397

جدول 16- اقدامات سازمان برنامه و بودجه در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1397
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوریماده ۱۴

برقراری مقدمات اجرایی توسط وزارت عتف

تشکیل کمیته 
×فناوری نانو

معرفی نماینده 
×به ستاد نانو

برگزاری نشست 
مشترک با ستاد 

نانو
برگزاری یک نشست مشترک میان معاونت آموزشی 

وزارت عتف و ستاد نانو در سطح کارشناسی

اقدامات صورت گرفته توسط وزارت عتفمتولی مربوطهمأموریت ها

1

الف- ارزیابی و ساماندهی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، قطب ها، پارک های 
فناوری و مراکز رشــد فعال در فناوری نانو با تأکید بر رشد کیفی و جلوگیری 
از افزایش نامتوازن کمی آن ها به گونه ای که طی سال های اجرای برنامه به 
صورت مستمر دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور بتوانند تأمین کننده دانش 
و فناوری هــای بومی موردنیاز کاربردی در مراکز صنعتی و یا شــرکت های 

دانش بنیان باشند.

معاونت 
پژوهش و 

فناوری
×

2

ب- بازنگری و ســاماندهی دوره های تحصیالت تکمیلی علوم و فناوری نانو 
با شرایط و رویکردهای: 1- تقاضا محور و کارآمد شدن دوره های تحصیالت 
تکمیلــی فناوری نانــو. 2- درنظــر گرفتــن بــازار کار آینــده فناوری نانو و 
تخصص های موردنیاز کشور. 3- دارا بودن تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی 
و پژوهشــی مرتبط با دوره. 4- طراحــی دوره ها مبتنی بر آموزش هم زمان 
مباحــث عملی و نظــری. 5- تأکید بــر آموزش مهارت های کســب وکار و 
کارآفرینــی. 6- تأکید بر دســتاوردهای فناورانه )مانند اختراع و ســاخت 
نمونه( به عنوان دســتاورد دوره )با اقداماتی از قبیــل صدور اجازه دفاع از 

پایان نامه دوره با ثبت اختراع معتبر داخلی و خارجی(.

معاونت 
آموزشی

توافق برای انعقاد تفاهم نامه ساماندهی دوره های 
تحصیالت تکمیلی علوم و فناوری نانو با تشکیل کمیته 
مشترک بین ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و معاونت 
آموزشی. این تفاهم نامه آماده انعقاد بوده تا مراحل 

اجرایی به صورت رسمی آغاز شود.

3
پ جهت دهی به تعریف و انجام پایان نامه های تحصیالت تکمیلی و ســایر 
پژوهش های حوزه فناوری نانو در راستای اولویت های ده ساله دوم توسعه 

علم و فناوری نانو و نیازهای صنایع کشور.

• معاونت 
پژوهش و 

فناوری
• معاونت 
آموزشی

×

4

ت- حمایــت از برگزاری دوره های توانمندســازی ســرمایه های انســانی 
فناوری نانــو بــه منظــور ارتقــای مهارت هــای کســب وکار و کارآفرینی با 
اولویت دانشــجویان تحصیالت تکمیلــی فناوری نانــو از طریق اختصاص 
زیرســاخت های موردنیــاز از قبیل فضای آموزشــی، امکانــات کارگاهی و 

خوابگاهی به دوره ها.

• معاونت 
آموزشی

• معاونت 
پژوهش و 

فناوری

برگزاری دوره های توانمندسازی سرمایه های انسانی 
فناوری نانو در تفاهم نامه مذکور برای اجرا آورده شده 

است.

5

ث- معرفی شرکت های زایشی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور به ستاد 
برای انجام حمایت های تجاری ســازی شامل ارائه یارانه دریافت مشاوره و 
خدمات تجاری سازی، حمایت های تشــویقی و سرمایه گذاری خطرپذیر از 
طریق به کارگیری نهادهای تأمین مالی تخصصی نظیر صندوق های پژوهش 

و فناوری.

معاونت 
پژوهش و 

فناوری

ارسال نامه به ستاد نانو در مورخ 1397/2/2 از سوی 
معاونت پژوهش و فناوری در خصوص معرفی 

شرکت های زایشی مستقر در پارک های علم و فناوری 
و مراکز رشد

جدول 17- اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1397

273

ی 
ستا

ر را
ی د

جرای
ی ا

ه ها
تگا

دس
ت 

اما
قد

ش ا
زار

گ
انو

ی ن
اور

 فن
برد

کار
ش 

ستر
د گ

سن
ف 

الی
تک



وزارت آموزش و پرورشماده ۱۵

برقراری مقدمات اجرایی توسط وزارت آموزش و پرورش

×تشکیل کمیته فناوری نانو

×معرفی نماینده به ستاد نانو

برگزاری نشست مشترک با 
ستاد نانو

• برگزاری یک نشست مشترک میان معاونت آموزش 
متوسطه نظری و ستاد نانو در سطح کارشناسی

• برگزاری یک نشست مشترک میان کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان و ستاد نانو در سطح کارشناسی

اقدامات وزارت آموزش و پرورشمتولی مربوطهمأموریت ها

تالش برای توزیــع جغرافیایی مناســب فعالیت های 1
ترویجی فناوری نانو در بین دانش آموزان و معلمان

معاونت آموزش متوسطه 
نظری

• از انتهای ســال 1396 تا پایان آذرماه 1397، تعداد 
6 آزمایشــگاه در پژوهش ســراهای دانش آموزی یا 
مدارس به دســتگاه های فناوری نانو در قالب شبکه 
توانا و با مشــارکت وزارت آموزش و پرورش، ســتاد 
نانــو و معاونت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری 
تجهیز شــده اند. طبق توافق صــورت گرفته 30 درصد 
هزینه های تجهیز توسط ســتاد نانو، 40 درصد توسط 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 30 درصد 

توسط وزارت آموزش و پرورش تأمین می شود.
• مشارکت در برگزاری تورهای آموزشی شبکه توانا در 

قالب کارگاه توانا و سمینارها
• مشــارکت در برگــزاری نهمیــن دوره المپیاد علوم 
و فنــاوری نانو )مــورد تأیید بنیاد ملــی نخبگان( با 
همکاری ادارات کل استانی، پژوهش سراها و مدارس 

سطح کشور در 3 مرحله در بهار و تابستان 1397
• مشارکت در برگزاری جشنواره دانش آموزی فناوری 

نانو در بهار و تابستان 1397

2

تدوین و گنجاندن سرفصل های مرتبط با »فناوری نانو« 
در برنامه درســی با عنایت به مفاد سند تحول بنیادین 

آموزش و پرورش، با رویکردهای زیر:
1- آمــوزش مقدماتــی فناوری نانــو و شناســاندن 
کاربردهای ایــن فناوری در بهبــود کیفیت زندگی.2- 
معرفــی توانمندی هــای جمهــوری اســالمی ایــران 
در فناوری نانــو بــه جهت ایجــاد روحیــه خودباوری. 
3- معرفی کســب وکارهای دانش بنیان با اســتفاده از 

مصادیق فناوری نانو.

سازمان پژوهش و 
×برنامه ریزی آموزشی

پیش بینــی شناســه دوره )کــد دوره( ضمــن خدمت 3
تخصصی برای معلمان و کارشناسان مرتبط با فناوری نانو.

معاونت توسعه مدیریت و 
×پشتیبانی

4

پیش بینــی شناســه دوره )کــد دوره( ضمن خدمت 
عمومی برای همه معلمان، با موضوع آموزش مقدماتی 
فناوری نانو و شناســاندن کاربردهای ایــن فناوری در 

بهبود کیفیت زندگی.

معاونت توسعه مدیریت و 
×پشتیبانی

5

فراهــم کــردن شــرایط الزم بــرای آمــوزش تجربی 
فناوری نانــو در مراکز کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان، مدارس دولتی و غیردولتی، پژوهش سراهای 
دانش آمــوزی، مراکز فنی و حرفــه ای و کارودانش و 

مراکز استعدادهای درخشان.

• کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان

• معاونت آموزش متوسطه 
• مرکز ملی پرورش 

استعدادهای درخشان و 
دانش پژوهان جوان

• سازمان مدارس غیردولتی
• گروه پژوهش سراهای 

دانش آموزی

• در اختیــار قــرار دادن فضا و نیروی انســانی برای 
اســتقرار زیرساخت شــبکه آزمایشــگاهی آموزشی 

فناوری نانو در پژوهش سراهای کشور
• تجهیز آزمایشــگاه فناوری نانو در 4 مرکز غیردولتی 
و اســتعداد درخشــان با مشــارکت وزارت آموزش و 
پرورش، ستاد نانو و معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری )با سهم 40، 30 و 30 درصدی برای معاونت 

علمی، ستاد نانو و وزارت آموزش و پرورش(
• قول مساعد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
برای همکاری در جهــت طراحی و برگزاری دوره های 
آموزش عمومی علم و فناوری نانو و تولید محصوالت 

و ادوات آموزشی

جدول 18- اقدامات وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1397
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کارگروه ایمنی فناوری نانو )دستگاه های مربوطه(ماده ۱۶

برقراری مقدمات اجرایی

معرفی نماینده به ستاد 
نانو

1. وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشکی 2. سازمان 
ملــی اســتاندارد ایران و 3. ســازمان محیط زیســت 

نمایندگانی را به ستاد نانو معرفی کرده اند.
× وزارت علــوم و وزارت جهــاد کشــاورزی، هیچ گونه 
پاســخی به نامه ســتاد نانو مبنی بر معرفــی نماینده 

نداده اند.

برگزاری نشست مشترک 
×با ستاد نانو

اقدامات کارگروه ایمنی فناوری نانومأموریت ها

کارگروه تخصصــی ایمنی کاربــرد فناوری نانو با حضــور نمایندگان 
وزارتخانه های بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، 
علوم، تحقیقــات و فناوری، ســازمان های حفاظت محیط زیســت 
و ملی اســتاندارد ایــران و معاونت علمی و فنــاوری رئیس جمهور 
)ســتاد فناوری نانو( در ســتاد توســعه فناوری نانو تشکیل می شود 
و با رعایــت قوانین و مقــررات مربوط و از محــل اعتبارات مربوط 
اعمال واپایش های )کنترل های( ایمنی )از منظر زیســت محیطی و 
بهداشــتی( و تنظیم ضوابط موردنیاز را از طریق دستگاه های اجرایی 

مسئول و مراجع ذی ربط پیگیری می کند.

×
)به دلیل عدم معرفی نماینده از سوی وزارت علوم و وزارت جهاد کشاورزی، 

کارگروه ایمنی تشکیل نشده است(

جدول 19- اقدامات کارگروه ایمنی فناوری نانو در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1397

وزارت آموزش و پرورشماده ۱۵

6
افزودن شاخص های عملکردی مرتبط با فناوری نانو به 
ارزیابی و رتبه بندی پژوهش ســراها براساس اطالعات 

ستاد.

معاونت آموزش متوسطه 
نظری

تدوین شاخص های ارزیابی پژوهش سرا برای 
فعالیت های حوزه فناوری نانو

فراهم کردن شــرایط الزم برای بهره برداری حداکثری و 7
ارتقای سطح ایمنی آزمایشگاه های شبکه توانا.

معاونت آموزش متوسطه 
×نظری

8
بهره مندســازی برگزیدگان المپیاد دانش آموزی علوم 
و فناوری نانــو از مزایای قانونی برگزیدگان المپیادهای 

علمی.

مرکز ملی پرورش 
استعدادهای درخشان و 

دانش پژوهان جوان

عقد تفاهم نامه میان ستاد نانو و مرکز ملی پرورش 
استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان برای 

برگزاری المپیاد علوم و فناوری نانو

ادامه جدول 18- اقدامات وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1397
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توزیع استانی نهادهای فناوری نانو در ایران              
جدول 1- توزیع استانی نهادهای فناوری نانو در ایران )تعداد نهاد تا پایان سال 1397(

ف
نهاد�ترویجی�استانردی

فناوری�نانو

دانشگاه�و�مرکز�
آموزش�عالی�دولتی�
دارای�رشته/گرایش�

فناوری�نانو

آزمایشگاه�
دانش�آموزی�
فناوری�نانو

آزمایشگاه�فناوری�نانو
)عضو�قطعی�شبکه�
آزمایشگاهی�فناوری�نانو(

مرکز�رشد��
فناوری�نانو

شرکت�فناوری�نانو
)دارای�گواهینامه�
نانو�مقیاس(

32569210آذربایجان شرقی1

1123000آذربایجان غربی2

1201100اردبیل3

26624426اصفهان4

1112325البرز5

611020ایالم6

1202030بوشهر7

41194461068تهران8

902000چهارمحال و بختیاری9

501110خراسان جنوبی10

3746347خراسان رضوی11

602020خراسان شمالی12

1821321خوزستان13

1032016زنجان14

2043123سمنان15

711200سیستان و بلوچستان16

4646145فارس17

701008قزوین18

301015قم19

1815010کردستان20

1733233کرمان21

2133211کرمانشاه22

701000کهگیلویه و بویراحمد23

412000گلستان24

421004گیالن25

511000لرستان26

2255122مازندران27

1312004مرکزی28

1909020هرمزگان29

1802112همدان30

1302205یزد31
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www.nano.ir
پایگاه اطالع رسانی ستاد توسعه فناوری نانو

www.edu.nano.ir
سیستم جامع آموزش فناوری نانو

www.talent.nano.ir
پایگاه اطالع رسانی اشتغال فناوری نانو

www.nanoindustry.ir
صنعت و بازار

www.nanolab.ir
شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

www.nanoproduct.ir
پایگاه اطالع رسانی محصوالت فناوری نانو ایران

www.nanoclub.ir
باشگاه نانو

www.icanano.ir
مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی

www.statnano.com
پایگاه آمار و اطالعات نانو 

www.festival.nano.ir
پایگاه اطالع رسانی جشنواره فناوری نانو

278

پیوست 2

پایگاه های فناوری نانو ایران در حوزه های مختلف



www.nanoclubelites.ir
یدگان باشگاه نانو کانون برگز

www.karnostartup.ir
کارنو

www.nanochallenge.ir
چالش های نوآوری و فناوری نانو

www.ranking.nano.ir
ین های فناوری نانو پایگاه اطالع رسانی برتر

www.tmsc.ir
موسسه خدمات فناوری تا بازار

www.nanosafety.ir
شبکه ایمنی فناوری نانو

www.1404.nano.ir
سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴

www.nanomatch.ir
برنامه تجاری سازی فناوری نانو 

www.nanostandard.ir
کمیته فنی استانداردهای فناوری نانو

www.olgou.nano.ir
الگوی پیشرفت نانو
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پیوست 3

کاربرد دارد.   این دارو برای درمان سرطان سینه، ریه و پانکراس 

کسیر نانو سینا  تولیدکننده: شرکت ا

داروی ضدسرطان

داروی ضدسرطان، نوعی سم است که سلول های سرطانی به 
وسیله آن از بین می رود. این دارو در حالت عادی )غیر نانویی( 
با چالش هایی روبرو اســت. ســم مورداستفاده، به دلیل آب گریز 
بــودن، حالیــت مناســبی در خــون نــدارد و این باعــث جذب و 
اثربخشی کمتر دارو می شود. استفاده از ساختار نانویی، آب گریز 

بودن سم را کاهش و حالیت آن را افزایش می دهد.
سیســتم ایمنــی بــدن در برابــر هر مــاده خارجــی کــه وارد خون 
می شود ) از جمله سمی که برای از بین بردن سلول های سرطانی 
اســتفاده می شــود( از خود واکنش نشــان می دهد. در این دارو، 
ماده موثره در یک ساختار نانویی به نام لیپوزوم جاسازی شده 
است. با توجه به اینکه نانولیپوزم، شبیه به سلول های موجود 
در بدن اســت، سیســتم ایمنی در برابر آن از خود واکنش نشــان 
نداده و مانع فرآیند از بین بردن سلول های سرطانی توسط دارو 
نمی شود. بنابراین با توجه به افزایش حالیت و سازگاری بیشتر 

ساختار مهندسی شده دارو با بدن، اثربخشی دارو بیشتر است. 

در بخــش 3-1 ) صفحــه 33(  دربــاره طراحــی شــاخص های نحــوه تاثیر محصــوالت نانویی بر زندگی انســان توضیحاتی ارائه و نحــوه تاثیر برخی از 
محصوالت نانویی بر کیفیت زندگی انسان به طور فهرست وار بیان شد. در این پیوست درباره اینکه هر یک از انواع محصوالت نانویی، چگونه یک یا 

چند شاخص تاثیر بر کیفیت زندگی انسان را دارد، توضیح داده شده است.

هزینه کمتراثرات جانبی کمتراثربخشی بیشتر

کمتر اســت.  قیمــت ایــن دارو نســبت بــه نمونــه وارداتی، 
کمتــری را برای  بنابرایــن اســتفاده از ایــن دارو، هــم هزینه 
کشور برای تهیه  بیمار به دنبال دارد و هم مانع خروج ارز از 

داروی خارجی می شود.

منافــذ ســلول های ســالم از ســلول های ســرطانی کوچک تــر اســت. ابعــاد 
بســیار ریــز  ذرات دارو در حالــت غیرنانویــی باعث می شــود که ســم امکان 
ورود بــه ســلول  های ســالم و از بیــن بــردن آن هــا را هم داشــته باشــد. قرار 
کــه بزرگ تــر از  گرفتــن ذرات دارو در ســاختار مهندســی شــده نانولیپــوزوم، 
ذرات دارو در حالــت عــادی اســت، مانــع ورود دارو به ســلول های ســالم و 
تخریــب آن ها می شــود. بنابرایــن این دارو ضمن از بین بردن ســلول های 
کمتری دارد. سرطانی، به سلول های سالم ضربه نمی زند و اثرات جانبی 

معرفی برخی از محصوالت فناوری نانو ایران و نحوه تاثیرگذاری آن ها در کیفیت زندگی مردم
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کاربرد دارد.  این دارو برای درمان سرطان سینه، ریه و پانکراس 

 تولیدکننده: نانودارو پژوهان پردیس

داروی ضدسرطان

که  کســل، ماده طبیعی ضدســرطانی اســت  کلی تا پا
در ایــن دارو بــرای از بین بردن ســلول های ســرطانی 
کلی نب، به  اســتفاده می شــود. این ماده در داروی پا
صــورت آزاد وارد خــون نمی شــود، بلکــه در آلبومیــن 
گرفته اســت. اســتفاده  انســانی به عنــوان حامل قرار 
کاهش و  از ایــن ســاختار نانویــی، آب گریــزی ســم را 

حالیت آن در خون را افزایش می دهد.
از طرفــی، سیســتم ایمنــی بــدن در برابــر هــر مــاده 
کــه وارد خــون می شــود )از جملــه ســمی که  خارجــی 
بــرای از بیــن بــردن ســلول های ســرطانی اســتفاده 
کنش نشــان می دهد؛ امــا از آنجا  می شــود( از خــود وا
که ســم مورداســتفاده برای از بین بردن ســلول های 
ســرطانی، در ایــن دارو در ســاختار آلبومین جاســازی 
شــده اســت و آلبومین از مواد موجود در بدن انســان 
کنــش  اســت، سیســتم ایمنــی در برابــر آن از خــود وا
نشــان نمی دهــد و باعــث اثربخشــی بیشــتر دارو 

می شود.

هزینه کمتراثرات جانبی کمتراثربخشی بیشتر

قیمــت ایــن دارو نســبت بــه نمونــه وارداتــی، کمتر اســت؛ 
کمتــری را برای  بنابرایــن اســتفاده از ایــن دارو، هــم هزینه 
کشور برای تهیه  بیمار به دنبال دارد و هم مانع خروج ارز از 

داروی خارجی می شود.

کوچک تر است. ابعاد بسیار  منافذ ســلول های سالم از سلول های ســرطانی 
ریــز ذرات دارو در حالــت غیرنانویــی باعث می شــود که ســم امــکان ورود به 
ســلول  های ســالم و از بین بردن آن ها را هم داشــته باشــد. قرار گرفتن ذرات 
کــه بزرگ تــر از ذرات دارو در حالــت  دارو در ســاختار مهندســی شــده آلبومیــن 
عادی اســت، مانع ورود دارو به ســلول های ســالم و تخریب آن ها می شــود؛ 
بنابرایــن ایــن دارو ضمن از بین بردن ســلول های ســرطانی، به ســلول های 

کمتری دارد. سالم ضربه نمی زند و اثرات جانبی 
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در ایــن دارو از آمفوتریســین 
B بــرای درمــان ســالک )انــگل 
چ هــا اســتفاده  لیشــمانیا( و قار
می شــود. ســاختار آمفوتریســین 
گونــه ای  B در حالــت عــادی بــه 
است که جذب آن از راه پوست و 
نفوذش از غشــاء انگل لیشمونیا 
بســیار کم اســت. بــرای حل این 
چالــش، از ســاختار نانولیپــوزوم 
بــه عنــوان حامــل دارو اســتفاده 
شــده است. ســاختار نانولیپوزوم 
به دلیل مشابهت به سلول های 
انســانی، امکان اتصــال و امتزاج 
بیشــتری با بافت آسیب دیده در 
پوســت را پیدا می کند و بنابراین 
اثربخشــی ایــن دارو از داروی 

غیرنانویی بیشتر است.

نمونه های دیگر این داور به صورت تزریقی و در دوزهای باالتر استفاده می شوند که ممکن است 
عوارضی جانبی مانند تشنج را به همراه داشته باشند؛ اما این دارو به صورت پماد موضعی عرضه 

گفته شده را ندارد. شده و عوارض جانبی 

هزینه کمترراحتی بیشتراثرات جانبی کمتراثربخشی بیشتر

قیمــت ایــن دارو نســبت بــه نمونه 
کمتر اســت، بنابراین ضمن  خارجی 
ارزان تــر بودن، موجــب صرفه جویی 

ارزی می شود.

نمونه های مشــابه این دارو به صورت تزریقی قابل اســتفاده هســتند؛ 
امــا ایــن دارو با حفــظ اثرگذاری به صورت پماد ارائه شــده و اســتفاده از 

آن راحت تر است.

کسیر نانوسینا  تولیدکننده: شرکت ا

داروی سالک و بیماری های قارچی
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اثربخشی بیشتر

کســیدانی دارد. یکی از  مــاده مؤثــره ایــن ترکیب یعنی کورکومین، از زردچوبه گرفته شــده اســت. کورکومین خاصیت هــای ضدالتهابی و آنتی ا
که برای بافت ها و سلول های بدن بسیار مضر هستند. کنترل رادیکال های آزاد موجود در بدن است  کسیدان ها  مهم ترین اثرات آنتی ا

زردچوبه در حالت عادی، حالیت کمی در آب دارد، بنابراین بخش قابل توجهی از زردچوبه مورداستفاده در رژیم غذایی، از بدن انسان دفع 
که بیشــترین ماده مؤثره زردچوبه اســت، در یک ســاختار چربی کروی شــکل نانویی به نام نانومایسل  کورکومین  می شــود؛ اما در این ترکیب، 
کورکومین در آب و در پی آن جذب بیشتر این ماده و در  کورکومین در این ساختار نانویی، موجب افزایش حالیت  گیری  گرفته است. جا قرار 

نهایت اثربخشی بیشتر این ترکیب مفید برای بدن انسان می شود.

کورکومین کسیر نانوسینا نام تجاری: سینا   تولیدکننده: ا

ترکیب کورکومین
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کرم ها، از مواد طبیعی معدنی در ابعاد نانو برای بازتاب  در این 
کرم هــای  نــور خورشــید اســتفاده شــده اســت. در صورتی کــه در 
ضدآفتاب معمولی، از مواد شــیمیایی برای بازتاب نور اســتفاده 

می شود.
استفاده از نانوذرات، میزان بازتاب پرتوهای مضر را بیشتر کرده 

و بنابراین ایمنی انسان در برابر نور خورشید را بیشتر می کند.

کرم هــای ضدآفتاب غیرنانویــی، باید حجم زیادی  هنگام اســتفاده از 
ِکِرم، برای اثرگذاری مطلوب اســتفاده شــود. این باعث می شود رنگ  از 

گچ، سفید شود. ج شده و مانند  صورت انسان از حالت طبیعی خار
کمتــر از ضدآفتــاب نانویی، با توجه به اثربخشــی بیشــتر آن،  اســتفاده 

زیبایی بیشتر برای مصرف کننده را به دنبال خواهد داشت.

زیبایی بیشترایمنی بیشتر

 تولیدکننده: شرکت پارس حیان

کرم های ضدآفتاب

که یکی از الیه های میانی آن، حاوی نانوالیافی با قطر چند نانومتر است. این نانوالیاف، همچون  این ماسک از چندالیه تشکیل شده است 
گردوغبار از ماسک و ورود آن به سیستم تنفسی انسان می شود. با توجه با ابعاد  یک صافی با سوراخ های بسیار ریز، مانع عبور ریزترین ذرات 
گردوغبار، از ورود عوامل بیماری زا مانند میکروب ها  بسیار ریز الیاف نانویی، ماسک تولید شده با این الیاف، عاوه بر جلوگیری از ورود ذرات 

کارایی بیشتر ماسک و ایمنی بیشتر انسان در برابر آالیندگی ها می شود. کتری ها هم جلوگیری می کند. این ویژگی ها باعث  و با

ایمنی بیشتر

ک  تولیدکننده: شرکت های نانوفناوران خاور و نانوتارپا

ماسک جذب گردوغبار با الیاف نانویی
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سالمت

انواع شوینده ها

کیمیا شــیمی ســهند و ســتاره   تولیدکننده: شــرکت های 
ک تابان پا

کــه خاصیــت ذاتــی  مــواد مؤثــره ایــن شــوینده ها در ابعــاد نانــو هســتند 
شــویندگی دارند و این باعث می شــود قدرت شــویندگی بیشــتری نســبت به 
مــواد غیرنانویــی داشــته باشــند. ضمن اینکــه، این مواد شــوینده، ســطح را 
گردوغبار به وســیله ســطح و  که موجب جذب دیرتر  آنتی اســتاتیک می کنند 

کاهش دفعات تمیزکاری در یک بازه زمانی مشخص می شود.

اثربخشی بیشتر

گیاهی و عصاره های  شــوینده های نانویی بر پایه مــواد 
طبیعــی ســاخته شــده اند و بنابرایــن عــاری از مــواد 
شیمیایی آسیب رسان به محیط زیست و انسان هستند.

سازگاری بیشتر با محیط زیست
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سالمت

انواع محصوالت ضدعفونی کننده

 تولیدکننده: شرکت های کیفیت تولید تکاپو، نانوالوند آراد، نانوپوشش فلز و نانوپارت خزر

کتری هــا و عفونت های قارچی را  در ایــن محصوالت از نانوذرات نقره اســتفاده شــده اســت. نانــوذرات نقره توانایی از بین بردن بســیاری از با
کتریایی و قارچی در ســطوح آســیب پذیر بدن مانند زخم و محل تزریق و ســطوح مختلف فضای زندگی  دارند. این محصوالت آلودگی های با

کاهش می دهند. مانند بیمارستان ها را 

آلودگی کمتر

انواع محصوالت ضدعفونی کننده: 
کتریال زخم  اسپری آنتی با

 انواع اسپری ضدعفونی کننده دست و محل تزریق و ...
 ضدعفونی کننده بیمارستانی

 کلوئید نقره ضدعفونی کننده سطوح
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آب

دستگاه آرسنیک زدایی با جاذب )روستایی(

حــذف آرســنیک از آب، در ایــن 
دســتگاه بــه وســیله یــک جاذب 
انجام می شــود. جاذب، بستری 
کپســول ماننــد، شــامل ُخلــل و 
که آرســنیک را  ج هایــی اســت  ُفَر
به خود جذب می کند. میزان فلز 
کــه جــاذب می-تواند  ســنگینی 
کنــد، محــدود  بــه خــود جــذب 
اســت، بنابرایــن هرچــه جــذب 
به طــور انتخابی تر انجام شــود، 
جــاذب دیرتــر اشــباع می شــود و 
بیشتر می تواند مورداستفاده قرار 
بگیرد. در این دســتگاه، جاذب، 
کنش  آرسنیک را براساس یک وا
شــیمیایی و بــه طــور انتخابــی 
جــذب می کنــد، بنابرایــن ضمن 
حــذف درصــد بســیار باالیــی از 
آرســنیک موجــود در آب، جاذب 
حداقــل بــه مــدت یک ســال 

قابل استفاده خواهد بود.

وجــود آرســنیک در آب بــرای ســامتی انســان مضــر اســت. دســتگاه آرســنیک زدایی، ایــن فلز 
سنگین را از آب آشامیدنی حذف می کند و با کاهش این آلودگی مضر در آب آشامیدنی، سامتی 

بیشتر انسان را موجب می شود.
کمتر از 1۰ میلی گرم در لیتر می رساند. این سامانه، میزان آرسنیک آب را به میزان استاندارد- 

مصرف کمترسازگاری بیشتر با محیط زیستآلودگی کمتراثربخشی بیشتر

این ســامانه برای تصفیه آب، نیازی به مصرف انرژی 
ندارد؛ لذا مصرف انرژی را کاهش می دهد. ضمن اینکه 
تصفیــه آب بــا ایــن روش، پســابی تولید نمی کنــد و این 

کاهش استفاده از منابع آبی می شود. باعث 

ایــن دســتگاه تصفیــه آب، پســاب تولیــد نمی کنــد. جــاذب، آرســنیک را بــه خود 
جــذب می کنــد و پــس از زمانی حداقل یک ســاله، اشــباع می شــود. جاذب اشــباع 

شده، می تواند بدون ایجاد آلودگی زیست محیطی به دور انداخته شود.

 این دســتگاه در بیش از ۳0 روســتای کرمان و آذربایجان غربی نصب شده و قابلیت نصب در 
بیش از 1000 روستا را نیز دارد.

 تولیدکننده: شرکت پیام آوران نانوفناوری فردانگر
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نانوکاویتاسیون آرسنیک زدایی

این دســتگاه برای حذف آرســنیک، از آب در حجم 
کار مــی رود. در این روش از نانوکاویتاســیون  بــاال بــه 
کتیــو بــرای حــذف آرســنیک اســتفاده  و آلومینــای ا
می شــود. آرسنیک در دو حالت 3 و 5 ظرفیتی در آب 
وجود دارد. آرسنیک 5 برخاف آرسنیک 3 ظرفیتی، 
بــه خوبی بــه جاذب آلومینــا جذب می شــود. تبدیل 
کردن انجام  کســید  آرســنیک 3 به 5 ظرفیتی، از راه ا
کردن  کردن می توانــد از راه اضافه  کســید  می شــود. ا
کســنده به آب صــورت بگیرد.  یــک ماده شــیمیایی ا
استفاده از مواد شیمیایی، ضمن اضافه کردن هزینه 
تهیــه و انبارداری مواد شــیمیایی، باقی ماندن مازاِد 
کســنده در آب را هم در پی خواهد داشــت؛ اما  ماده ا
کســنده،  در ایــن روش، بــه جــای اســتفاده از مــاده ا
ســرعت مایع تا بیشــتر از ســرعت صوت بــاال می رود، 
گهانــی، نانوحباب هایــی  کاهــش فشــار نا ســپس بــا 
در آب ایجــاد می شــود و در نهایــت بــا ترکیــدن ایــن 
کســید شدن در  نانوحباب ها انرژی الزم برای فرآیند ا

دمای معمولی ایجاد می شود.

وجود آرسنیک در آب برای سامتی انسان مضر است. دستگاه آرسنیک زدایی، 
کاهش این آلودگی مضر  این فلز ســنگین را از آب آشــامیدنی حذف می کند و با 

در آب آشامیدنی، سامتی بیشتر انسان را موجب می شود.
کمتر از 1۰ میلی گرم  این ســامانه، میزان آرســنیک آب را به میزان اســتاندارد- 

در لیتر می رساند.

هزینه کمترسازگاری بیشتر با محیط زیستآلودگی کمترمصرف کمتر

آب

کمتــر مــاده  بنابرایــن اســتفاده از ایــن روش، مصــرف 
کمتر منابع آبــی، با توجه به عدم تولید  کســنده و مصرف  ا
پســاب را موجب می شــود. عــاوه بر این، عدم اســتفاده از 
کســنده شــیمیایی، موجــب طــول عمــر جاذب ها و  مــاده ا

کاهش هزینه عملیاتی در این فرآیند می شود. در نتیجه 

در فرآینــد تصفیــه آب بــا ایــن روش، پســابی تولیــد نمی شــود. بلکــه 
آرســنیک موجــود در آب، بــه جــاذب جــذب می شــود و جــاذب پــس از 

اشباع شدن، با ایجاد آلودگی حداقلی، تعویض می شود.

 این سامانه در آبفای اردبیل نصب شده است.

 تولیدکننده: شرکت پیام آوران نانوفناوری فردانگر
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تصفیه آب کاویتاسیون پالسمایی )حذف فلزات سنگین(

مصرف کمتر

این ســامانه بدون نیــاز به جاذب 
و فرآینــد فیلتراســیون، توانایــی 
حــذف چنــد نــوع فلــز ســنگین از 
آب را دارد. در ایــن ســامانه بــا 
کاویتاســیون پاســمایی،  ایجــاد 
رادیکال هــای آزاد و الکترون هایی 
در آب ایجــاد می شــوند که موجب 
کنــش و پیونــد خــوردن فلــزات  وا
ســنگین موجــود در آب و حــذف 
آن هــا از آب آشــامیدنی در زمانــی 
کوتــاه، بــه صــورت نوعــی لجــن 

می شود.
 ضمــن اینکــه تصفیه آب بــا این 
روش، حــذف درصــد باالیــی از 
میکروارگانیسم های موجود در آب 
و بوی بد ناشی از پشت سد ماندن 
آب و وجــود آبزیــان در آب را نیــز به 
دنبال دارد؛ بنابراین اثربخشی این 
روش تصفیــه آب، از روش هــای 

سنتی مورداستفاده، بیشتر است.

فلزات سنگین از موادی 
که وجود آن ها در  هستند 
آب آشــامــیــدنــی، می تواند 
ــرای  ضـــررهـــای زیـــــادی بـ
ــه بـــاشـــد.  ــ ــت ــ ــان داش ــ ــس ــ ان
ــیـــه آب  ــفـ ســــامــــانــــه تـــصـ
کنترل  پاسمایی، از راه 
پــاســمــایــی و ایــجــاد مــواد 
ــده و  ــ ــن ــ ــن ــ ــی ک ــ ــون ــ ــف ــ ــدع ــ ض
ــوِد آب،  ــ لــخــتــه ســاز، از خ
فــلــزات سنگین را از آب 
کاهش  ــا  ــرده و ب کـ حـــذف 
ــودگــی مضر در آب  ایــن آل
آشامیدنی، سامتی بیشتر 

انسان را موجب می شود.

کمتر  تصفیــه آب با این روش، پســاب تولید نمی کنــد و باعث 
مصرف شــدن منابع آبی می شــود. ضمن اینکه در این روش، 
تنهــا از جریــان برقــی بــرای تصفیــه آب اســتفاده شــده و مــاده 
کار نمــی رود. عــدم اســتفاده از مــواد شــیمیایی و  دیگــری بــه 

کاهش می دهد. فیلتر، هزینه های جاری تصفیه آب را 

سازگاری بیشتر با آلودگی کمتراثربخشی بیشتر
محیط زیست

هزینه کمتر

عدم استفاده از مواد 
شــیمیایی و فیلتــر، 
هزینه هــای جــاری 
کاهش  تصفیــه آب را 

می دهد.

تصفیــه آب بــا ایــن روش، پســاب تولید نمی کنــد. آنچه از 
حــذف فلزات ســنگین ایجاد می شــود، نوعی لجن فشــرده 
و کم حجــم اســت که مدیریت دفــع آن، راحت تر اســت و از 
این رو به کاهش آلودگی های زیست محیطی کمک می کند.

 این سامانه در آبفای آذربایجان شرقی اجرا شده است.

 تولیدکننده: شرکت پیام آوران نانوفناوری فردانگر

آب
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سیستم الکترودیالیز انتخابی نیترات زدایی

در ایــن سیســتم، بــرای حــذف 
نیتــرات، آب از غشــاء عبــور داده 
می شــود. در روش های مشــابهی 
که در آن ها از غشــاء برای تصفیه 
آب اســتفاده می شــود، بیشــتر 
ترکیبات موجود در آب که بخشی 
از آن هــا هم اماح مفید هســتند، 
پشــت غشــاء می ماننــد و از آب 
آشامیدنی حذف می شوند؛ اما در 
این دستگاه، از روش الکترودیالیز 
بــرای حــذف نیتــرات اســتفاده 
می شــود. اســتفاده از ایــن روش، 
نیتــرات را به طــور انتخابی از آب 
حــذف می کند و لذا اماح مفید در 
آب باقــی می ماننــد. ضمن اینکه 
با توجه به عدم نیاز به فشار برای 
عبــور آب از غشــاءها، طــول عمــر 
غشــاءها بیشــتر و هزینــه جــاری 

تصفیه آب کمتر خواهد بود.

کاهش این  که برای بدن مضر اســت، حذف می کند و با  این ســامانه، نیترات موجود در آب را 
آلودگی مضر در آب آشامیدنی، سامتی بیشتر انسان را موجب می شود.

میزان اســتاندارد نیترات در آب آشــامیدنی 5۰ میلی گرم در لیتر است. خروجی آب تصفیه شده 
به وسیله این دستگاه، 2۰ میلی گرم بر لیتر نیترات دارد.

سازگاری بیشتر با آلودگی کمتراثربخشی بیشتر
محیط زیست

مصرف کمتر

بــه دلیــل عــدم نیــاز بــه فشــار عملیاتی بــاال در 
فرآینــد تصفیــه آب بــا ایــن سیســتم، مصــرف 
انــرژی کاهــش می یابــد. ضمــن اینکــه تصفیــه 
بیــش از 95 درصــد آب و تولیــد درصــد پســاب 

کمتر منابع آب می شود. کمتر، موجب مصرف 

تولید کمتر پساب توسط این سامانه، موجب آلودگی کمتر زیست محیطی می شود.

 این سامانه در آبفای تهران نصب و آب خروجی آن توسط واحد کنترل کیفی آبفا تأیید شده است.

 تولیدکننده: شرکت پیام آوران نانوفناوری فردانگر

آب
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دستگاه تصفیه پساب خاکستری

در ایــن دســتگاه بــرای تصفیــه 
کســتری، از فیلترهــای  پســاب خا
ســرامیکی اســتفاده می شــود در 
صورتی که در دستگاه های مشابه، 
استفاده از فیلترهای پلیمری رواج 
دارد. فیلتــر ســرامیکی نســبت بــه 
دما، تغییــرات ph و حال های آلی 
مقاومــت بیشــتر دارد و بنابرایــن 
طــول عمــر آن نســبت بــه فیلتــر 

پلیمری بیشتر است.

کردن آلودگی های انباشته شدن پشت فیلتر، در فیلتر سرامیکی مورداستفاده در این  تمیز 
که در دستگاه های مشابه استفاده می شود، راحت تر است. دستگاه، از فیلتر پلیمری 

مصرف کمترسازگاری بیشتر با محیط زیستراحتی بیشتردوام بیشتر

ایــن دســتگاه بــا تصفیــه پســاب های تولیــد 
کارواش هــا،  شــده در محیط هایــی ماننــد 
دستشــویی و ظرف شــویی )پســاب های 
کستری( و تبدیل آن به آِب قابل استفاده  خا
برای شست وشــو، موجب بازگرداندن بخش 
قابل توجهی از آب مصرفی به چرخه مصرف 

کاهش استفاده از منابع آبی می شود. و 

کســتری منــازل و صنایــع بــه وســیله این دســتگاه، ورود  تصفیــه پســاب خا
کاهش می دهد. آالیندگی ها به محیط را 

کارواش استفاده شده است. کوشش رادیاتور و یک   این سیستم، در 

 تولیدکننده: شرکت دانش پژوهان صنعت نانو
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تصفیه آب کاویتاسیون پالسمایی )تصفیه پساب(

در ایــن روش پــس از تخلیــه الکتریکــی و ایجــاد محیــط 
پاسمایی در داخل پساب، ذرات موجود در پساب، با سرعت 
باال به حرکت درآمده و با کمک پدیده کاویتاسیون پاسمایی و 
تاباندن پرتو فرابنفش، مواد محلول در آب به هم می چسبند 
و با پلیمریزاسیون آن ها، لخته های درشت ناخالصی ایجاد و 
ته نشین می شود. این فرآیند، در زمانی کوتاه و بدون استفاده 

از هیچ گونه ماده شیمیایی انجام می شود.
بــا انجــام ایــن فرآینــد ، ضمــن حــذف فلــزات ســنگین و 
کــدورت، رنــگ و ســختی آب و COD و  میکروارگانیســم ها، 
کاهــش  BOD موجــود در پســاب، بــه میــزان قابــل توجهــی 

می یابد.
کسیداسیون کل مواد  کســیژن موردنیاز برای ا COD : مقدار ا
است. پس هرچه مقدار COD یک فاضاب بیشتر باشد مقدار 
مــواد خارجــی موجــود در آن که باعث آلودگی آن می شــود نیز 

بیشتر خواهد بود.
کســیژن در داخل آب توســط ارگانیزم ها  DOB: نرخ مصرف ا
گر BOD کم باشــد آب پاک و فاقد ارگانیســم است یا  اســت. ا
کسیژن  آنکه ارگانیزم های داخل آب مرده و نیازی به مصرف ا

کمتری  تصفیــه پســاب با ایــن روش، نســبت به روش هــای رقیب، بــرق 
که تصفیه پســاب در ایــن روش،  مصــرف می کنــد. عــاوه بر ایــن، از آنجــا 
کاویتاســیون پاســمایی و بــدون افــزودن مــاده خارجــی انجــام  بــا فرآینــد 
کاهش می دهد. می شود، استفاده از این روش، مصرف مواد شیمیایی را 

مصرف کمتراثربخشی بیشتر

کاویتاســیون پاســمایی  ســامانه تصفیه پســاب 
توانایی تصفیه پساب های صنعتی، پاالیشگاهی 
کاهش  و پتروشــیمی دارد و از ایــن طریق موجب 

ورود آالیندگی ها به محیط زیست می شود.

 بــا توجــه بــه عــدم اســتفاده از مــواد شــیمیایی و فیلتــر، 
کاهش می یابد. هزینه های جاری تصفیه پساب، 

 این سامانه در پتروشیمی تبریز نصب شده است.
 این سامانه برای تصفیه پساب چرم سازی به طور آزمایشی نتیجه گرفته است.

 تولیدکننده: شرکت پاالیش پالسما صنعت

سازگاری بیشتر با 
محیط زیست

هزینه کمتر

آب
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پوشش محافظ سازه در برابر آتش

اســتفاده از مواد نانویی، چسبندگی این پوشش به سازه را بیشتر 
کرده اســت. همچنین، اســتفاده از نانومواد، افزایش مقاومت این 
پوشــش در برابــر حریق را به دنبال داشــته اســت. ایــن ویژگی ها، 
موجب اثربخشــی بیشــتر این محصول برای ایجاد تأخیر در ذوب 

سازه به وسیله آتش می شود.

اســتفاده از پوشــش پایــه ســیمانی محافظت کننــده، مقاومــت 
کــرده و زمــان  بخش هــای فلــزی ســازه را در برابــر آتــش بیشــتر 
ذوب آن را بــه تأخیــر می انــدازد. دیرتــر ذوب شــدن ســازه، زمــان 
قابــل اســتفاده بــرای تخلیــه ســاختمان و اطفــای حریق را بیشــتر 
کنان آن در برابر خطرات ناشــی از  کرده و ایمنی بیشــتر ســازه و ســا

آتش سوزی را موجب می شود.

ایمنی بیشتراثربخشی بیشتر

 تولیدکننده: شرکت تعاونی تولید رنگ و رزین الوان

ساخت و ساز
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شیشه کنترل کننده انرژی

کنترل کننــده انــرژی، الیــه ای از مــواد فلــزی و ســرامیکی در انــدازه نانــو،  بــر روی شیشــه 
پوشــانده شده اســت. این پوشش نانویی روی شیشه، آن را به یک عایق حرارتی شفاف 
ج یا داخل اتاق می شــود.  گرما از این شیشــه به خار که مانع ورود یا خروج  تبدیل می کند 
که از راه تابش نور خورشید به شیشه می رسد و با عبور  گرمایی  گرم،  این شیشه در فصل 
از آن، دمــای اتــاق را بــاال می برد، به میــزان قابل ماحظه ای کاهش می دهــد؛ و در فصل 
ج  سرما نیز، مانع عبور گرمای تولید شده توسط وسایل گرمایشی داخل ساختمان، به خار
اتــاق می شــود؛ بــه عبــارت دیگر، ضریــب انتقال حــرارت این شیشــه، از شیشــه های تک 
جداره ســاده و شیشــه دوجداره ســاده، بســیار کمتر اســت؛ بنابراین، این شیشه ها، اتاف 

کاهش می دهد. گرمایی و در پی آن، مصرف انرژی را به میزان قابل ماحظه ای  انرژی 

کنترل کننده  وجود الیــه نانویی بر شیشــه 
خ از شیشــه را  انــرژی، عبــور امــواج فروســر
بــه میــزان قابل توجهی نســبت به شیشــه 
کاهش می دهد. این در حالی است  عادی 
کــه نــور مرئــی، از این شیشــه عبــور می کند 
و بنابرایــن میزان روشــنایی داخــل اتاق را 
کاهــش نمی دهد. جلوگیــری از ورود امواج 
خ، ایمنی انســان در برابر این امواج  فروســر

مضر را بیشتر می کند.

ایمنی بیشترمصرف کمتر

کاوه گروه صنعتی شیشه   تولیدکننده: 

ساخت و ساز
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چسب سنگ های ساختمانی

 تولیدکننده: شرکت تولید رنگ و رزین الوان

کــه می تــوان از آن بــه عنــوان جایگزیــن مات  ایــن محصــول، چســبی اســت 
کردن ســنگ نما به بدنه ســاختمان(،  ماســه- ســیمان و اســکوپ پلنت )پیچ 
کرد. این  برای اتصال ســنگ به ســنگ، سنگ به فلز و ســنگ به بتن استفاده 
که ایــن پیوند  چســب قابلیــت ایجــاد پیونــد مولکولی بین ســنگ و فلــز را دارد 
قوی، مانع جدا شــدن ســنگ از دیواره ســاختمان در اثر ارتعاشــات می-شــود. 
هنگام اســتفاده از این چســب به جای مات، نیازی به محکم کاری ســنگ به 
وســیله پیــچ و مهــره نخواهد بــود. از طرف دیگر، پایین بــودن وزن مخصوص 
ایــن چســب و مصــرف کمتر آن نســبت به مات ماســه- ســیمان، وزن ســازه را 
کردن اتصالی بســیار قوی  ســبک تر می کنــد؛ بنابرایــن، این محصــول با برقــرار 
کاهش وزن سازه، ایمنی انسان در برابر حوادثی  بین سنگ و بدنه ساختمان و 

مانند سقوط سنگ های نما را بیشتر می کند.

راحتی بیشترایمنی بیشتر

 سنگ کاری با استفاده از چسب مگا استون راحت تر 
و سریع تر انجام می  شود.

ساخت و ساز
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بتن های سبک سازه ای

 تولیدکننده: شرکت بهدیس سامان امین

استفاده از نانوذرات در این بتن، موجب 
کــه در عیــن برخــورداری از  شــده اســت 
وزن مخصــوص پاییــن، مقاومت باالیی 
کاهش  داشــته باشــد. این ویژگی موجب 
وزن ســازه و به تبــع آن، افزایش مقاومت 
ســازه در برابــر زلزلــه می شــود؛ بنابرایــن، 
اســتفاده از ایــن محصول، ایمنی انســان 

در برابر زلزله را افزایش می دهد.

دوام بیشترمصرف کمترایمنی بیشتر

اســتفاده از نانومــواد در ایــن بتــن، مقاومــت آن در برابــر 
ســایش را بیشــتر کرده است. عاوه بر این، نانومواد موجود 
کاهــش نفوذپذیــری و در پــی آن افزایش  در بتــن، موجــب 

دوام بتن شده است.

استفاده از بتن سبک، با توجه به مقاومت باال در برابر وزن پایین، کمتر شدن ابعاد اجزای 
ســازه را بــه دنبــال خواهــد داشــت. کوچک تر شــدن اجزای ســازه، ضمن کمک بــه کاهش 

مصرف مصالح برای ساخت بنا، امکان استفاده بهینه تر از فضا را ایجاد می کند.

ساخت و ساز
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رنگ عایق

گروه صنعتی نانوفن  تولیدکننده: 

وجــود نانــوذرات در این رنگ، موجب می شــود 
کــه ایــن رنــگ ماننــد یــک عایــق حرارتــی، هــدر 
رفتــن انــرژی از طریــق دیواره هــای ســاختمان را 
کاهــش دهد؛ بنابراین ایــن رنگ، مصرف انرژی 

کاهش می دهد. را 

آلودگی کمتردوام بیشترمصرف کمتر

کتری،  این رنگ، به دلیل وجود نانوذرات، در برابر رشد با
کپک مقاوم است و مانع رشد شوره هم می شود. چ و  قار

این رنگ از نفوذ آب باران و ایجاد نم در دیواره ها جلوگیری می کند.

ساخت و ساز



پوشــش نانوســاختار بر روی این شــیرها، زیبایی آن ها را نســبت به 
نمونه غیرنانویی بیشتر می کند.

گروه صنعتی وحید  تولیدکننده: 

 تولیدکننده: شرکت شیرآالت بهداشتی پاشازاده آویسا

راحتی بیشتر
این لوله ها از سه الیه تشکیل شده اند. در الیه میانی این لوله از نانوذراتی استفاده شده است که مانع انتشار صوت از داخل لوله می شود. استفاده 

کنین ساختمان می شود. از این لوله، سروصدای مزاحم سیستم فاضاب را به میزان قابل ماحظه ای کاهش داده و موجب آسایش بیشتر سا

 این شــیرآالت بهداشــتی با پوشــش نانوســاختار دارای ســختی 
بیشتر و مقاومت باالتر در برابر خوردگی تولید می شوند؛ بنابراین 

دوام بیشتری نسبت به محصول بدون پوشش نانویی دارند.

زیبایی بیشتردوام بیشتر

لوله و اتصاالت فاضالبی بی صدا
ساخت و ساز

ساخت و ساز
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شیرآالت بهداشتی



گرانیت بهسرام کاشی  گاریزات، نانوپیشتاز پارس و   تولیدکننده: شرکت های تانیا سرام 

راحتی بیشتر
کاشــی ها، حفره هایی با اندازه نانو و میکرومتری وجود دارد که راهی برای ورود آلودگی ها و ایجاد لکه در آن هســتند. اســتفاده از نانوذرات  در 
کننده و لکه دار شدن سطح می شود؛ بنابراین تمیز  کرده و از این طریق مانع نفوذ ذرات آلوده  کاشی های لکه گریز، حفره های سطحی را پر  در 

کاشی ها راحت تر است. کردن این 

اســتفاده از نانوذرات در این کف پوش، اســتحکام خمشــی، اســتحکام کششــی و اســتحکام فشــاری آن را نســبت به نمونه غیرنانویی بیشــتر 
کف پوش،  کاهش داده است. این ویژگی ها، موجب دوام بیشتر  کرده و میزان جذب آب نسبت به نمونه غیرنانویی را به میزان قابل توجهی 

نسبت به نمونه غیرنانویی می شود.

دوام بیشتر

 این محصول می تواند به عنوان جایگزین آسفالت، در مکان های زیر استفاده شود: معابر شهری، پیاده روها، بندرگاه ها، فرودگاه ها
 تولیدکننده: شرکت آپتوس ایران

ساخت و ساز

ساخت و ساز
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کاشی های لکه گریز

کف پوش بتنی



رنگ آمیزی سطوح با این رنگ، از جهاتی راحت تر از کار با نمونه های 
مشــابه اســت؛ می توان ایــن رنگ را بــر روی آســترهایی با جنس های 
مختلــف اجرا کرد، می توان ســطوح رنگ پذیر پاســتیکی را بدون نیاز 
کرد. برای اجرای این رنگ، به مهارت خاص یا تجربه  به آستر، رنگ 
قبلــی برای نیاز نیســت. ضمــن اینکه می تــوان این رنــگ را ابزارهای 
مختلــف ماننــد کاردک، قلم مــو، رولــر، پمپ هــای رنگ پــاش بــا هوا و 

بدون هوا و پمپ های رنگ پاش مولتی کالر اجرا کرد.

کاربرد دارد:  این محصول در این موارد 
• اتاق های تمیز و مکان های بهداشتی

• محیط های صنعتی، سالن های تولید، انبارها
• صنایع غذایی و نوشیدنی
• صنایع دارویی/ شیمیایی

 تولیدکننده: شرکت رنگ و ترک پورقاضیانی

دوام بیشتر
که در اثر سایش از کف پوش  استفاده از نانوذرات سیلیس در این کف پوش، جرمی را 
جدا می شود، کاهش داده و باعث دوام بیشتر آن نسبت به نمونه غیرنانویی می شود.

که پس از اجــرا، با َتــَرک خوردن هایی  رنــگ َتــَرک، رنگی اســت 
در ســطح، نمایی شبیه به ســنگ یا چرم را ایجاد می کند. وجود 
ح  کــه طر نانومــواد در ســاختار ایــن محصــول، موجــب می شــود 
دو رنگــی َتــَرک، با یــک مرحله اجرا، شــکل بگیرد. ضمــن اینکه 
رنگ هــای مختلــف بــدون محدودیــت، می تواننــد بــرای ایجاد 
بســتری از رنــگ َتــَرک اســتفاده شــوند و بــا ایجــاد ترکیب هــای 
دورنگــی، بنــا بــه دلخــواه مصرف کننــده، موجب زیبایی بیشــتر 

گچی، چوبی، فلزی و... شوند. سطوح مختلف 

راحتی بیشترزیبایی بیشتر

 تولیدکننده: شرکت بسپارسازان ایرانیان

ساخت و ساز

ساخت و ساز
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کف پوش های اپوکسی

رنگ َتَرک



 تولیدکننده: شرکت های پیشگامان فناوری آسیا و نانوآریسا پوشش

 تولیدکننده: شرکت تولیدی و رنگ سازی تهران اورانوس

دوام بیشتر
رنــگ ترافیکــی بــرای خط کشــی خیابان هــا و جاده هــا، عائــم ترافیکــی، زمین های ورزشــی، جداول و خط کشــی باندهــای فرودگاه اســتفاده 
می شــود. اســتفاده از ذرات نانو، این رنگ را در برابر ســایش، آب و مواد شــیمیایی مقاوم می کند؛ بنابراین دوام این رنگ نســبت به رنگ های 

غیرنانویی بیشتر است.

کار  کتریــال دارند، به  در ایــن رنگ نانــوذرات نقره که خاصیت آنتی با
کاهش  رفته اســت؛ بنابراین، رنگ آمیزی ســطوح با این رنگ، باعث 

آلودگی در آن سطح خواهد شد.

کاربرد دارد:آلودگی کمتر  این رنگ در موارد زیر 
گچی، سیمانی و رنگ شده • دیوارها و سطوح 

کز درمانی و آزمایشگاهی • بیمارستان ها، مرا
• ایستگاه های حمل ونقل

کــز نگهــداری افــراد آســیب پذیر در برابــر آلودگی هــا؛ مثــل  • مرا
مهدکودک ها

ساخت و ساز

ساخت و ساز
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رنگ آنتی باکتریال
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رنگ پایه آب خودتمیزشونده

 تولیدکننده: شرکت مهندسی شیمیایی و رنگ سازی نیلی فام ری

کســید  در ایــن رنــگ، نوعــی فوتوکاتالیســت به نام دی ا
کار رفته اســت. این ماده  تیتانیــوم، در ابعــاد نانویــی بــه 
در اثر تابش اشــعه ماورای بنفش موجود در نور خورشید، 
کامــل بــا  کــه می توانــد بــه طــور  آن قــدر فعــال می شــود 
آلودگی هــا، لکه هــای چربــی و مــواد آلــی )کــه در دیــواره 
کنش  کتری ها هم وجود دارند(، روی ســطح وا ســلولی با
کاهش دهد.  داده و چســبندگی ذرات آلودگی را به سطح 
از سوی دیگر بر روی یک سطح بسیار آب دوست، آب به 
کامل و به صورت یک الیه پخش می شود. این الیه  طور 
که به طور  یکنواخت آبی می تواند ذرات و آلودگی هایی را 
ضعیفــی به ســطح متصل شــده اند، همراه خود از ســطح 
کند؛ بنابراین اســتفاده از این پوشش روی سطوحی  جدا 
که در معرض نور خورشید قرار دارند، موجب آلودگی کمتر 

آن سطوح می شود.

زیبایی بیشترراحتی بیشترآلودگی کمتر

کاهــش  اســتفاده از ایــن رنــگ در نمــای ســاختمان ها، بــا 
کثیفی هــای ســطحی، زیبایــی ســاختمان را بیشــتر خواهد 

کرد.

اســتفاده از ایــن رنــگ در نمــا و ســطوح مختلف ســاختمان، تمیــزکاری را 
راحت تــر و تعــداد دفعــات زمانی تمیــزکاری در یک بازه زمانی مشــخص را 

کرد. کمتر خواهد 

ساخت و ساز
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محلول ایجادکننده پوشش آب گریز

کردن، در ســطوح مختلف،  آب گریز 
کاربردهای متفاوتی داشته  می تواند 
باشــد. مثًا در سطوحی شفاف مانند 
شیشــه، مانــع پخــش آب بــر روی 
کثیف شــدن شیشــه  کمتــر  شیشــه و 

می شود.
کردن در ســطوح ســیمانی،  آب گریز 
گچــی، بتنــی و مانند این هــا، از نفوذ 
آب بــه این ســطوح جلوگیری کرده و 
مانع ایجاد و رشــد ترک در نما، شوره 

زدن و پوسته شدن رنگ می شود.

بنابرایــن ایــن محصــول در ســطوح شــفاف، موجــب زیبایــی 
بیشــتر و راحتــی بیشــتر در تمیــزکاری ســطح و در ســطوح 
غیرشفاف ساختمانی موجب دوام بیشتر سطح، زیبایی بیشتر 

نما و راحتی بیشتر در تمیزکاری می شود.

راحتی بیشتردوام بیشتر

کــردن ســطوح   ایــن محصــول در دو نــوع، بــرای آب گریــز 
صیقلــی ماننــد شیشــه و ســطوح غیرصیقلــی ماننــد آجــر، 
ســنگ های معدنــی طبیعــی، ســطوح بتنــی، ســطوح گچــی و 

کاربرد دارد. رنگ های معدنی 

 تولیدکننده: شرکت های رنگ و رزین الوان و نانوپاد شریف

ساخت و ساز
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رنگ پودری ضدخوردگی

خوردگی که فرآیندی طبیعی اســت، به اســتحکام 
و ظاهر فلز آسیب رسانده و نفوذپذیری آن را نسبت 
کاهش  گازهــا بیشــتر می کنــد. بــرای  بــه مایعــات و 
ایــن اثــرات، از پوشــش های ضدخوردگی اســتفاده 
می شود. در این رنگ ضدخوردگی، از ذرات سیلیکا 
در ابعــاد نانویی اســتفاده شــده اســت. ویژگی های 
ســیلیکا موجــب افزایــش مقاومــت پوشــش در برابر 
آب، روغن و هوا شــده و با افزایش چسبندگی رنگ 
نســبت بــه ســطح، نفوذپذیــری عوامــل مزاحــم به 

کاهش می دهد. سطح را 

کمتری نسبت به نمونه خارجی دارد. این پوشش ضدخوردگی، قیمت 

هزینه کمتراثربخشی بیشتر

کاربرد دارد:  این پوشش در موارد زیر 
 اسکلت ساختمان ها

گاز  سازه های فوالدی در صنایع نفت و 
کنسرو  کارخانه های  کارخانه های تولید ســلولز،   ایســتگاه ها برق، پل ها، 

ماهی

گستر ماهان  تولیدکننده: شرکت  تولیدی شیمیایی فام 

دوام بیشتر

ساخت و ساز
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نخ های خنک شونده

کاربرد دارد:  این محصول در موارد زیر 
کار،  لباس هــای ورزشــی، لباس های نظامــی، لباس 

لباس راحتی، لباس زیر، لباس خواب، جوراب

راحتی بیشتر
بــه دلیــل شــکل الیــاف و اســتفاده از نانــوذرات، ایــن نــخ، عــرق را در ســطح 
وســیع تری از لبــاس پخــش می کنــد و پخــش ســطحی وســیع تر موجــب تبخیــر 
ســریع تر عــرق از ســطح لباس می شــود. از آنجا که حرارت الزم بــرای تبخیر عرق 
بــدن، از پوســت انســان تأمیــن می شــود، تبخیر بیشــتر عــرق، موجب احســاس 

 تولیدکننده: شرکت تهران زرنخخنکی و راحتی بیشتر انسان خواهد شد.

 تولیدکننده: شرکت آژینه ابزار پارس

منسوجات

دستکش کار آب گریز

دوام بیشتر
روی این دســتکش با یک پوشــش آب گریز حاوی نانوذرات پوشــانده شده است. وجود این پوشش، مانع ورود آب به دستکش شده و ضمن 
کار را به دنبال دارد.  افزایش دوام و طول عمر دستکش، با جلوگیری از نفوذ رطوبت و خیس شدن دست ها، راحتی بیشتر برای فرد در حال 

منسوجات
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منسوجات

انواع منسوجات آنتی باکتریال

 تولیدکننده هــا: شــرکت های پاآرا، تهــران زرنخ، جــوراب مهیار، تولیدی 
جوراب کاســپر ، بانیان آذر نوین ایده آل، حوله یاس ســپید مشــهد، کیان 
تن پــوش، موسســه فرهنگــی پژوهشــی حجــاب و عفــاف، جوراب بافــی 
کارگاه تولیــدی حســین عیســی زاده، میچکا آریا پوش، پیشــتاز  پاپــوش، 

منفرد نساجی و کاسپین جوراب

چ هــا و  منســوجات، محــل مناســبی بــرای رشــد قار
کتری هــا هســتند. وجــود مــواد آالینــده، رطوبــت و  با
چ و بــوی بــد در لباس ها و به  حــرارت، موجــب ایجــاد قار
دنبــال آن عفونــت و بیمــاری برای انســان خواهند شــد. 
کتری در تولید منســوجات، به  اســتفاده از نخ هــای ضدبا
کتری و  خصــوص لباس هــای زیر و جــوراب؛ مانع رشــد با
کاهش مشــکاتی ماننــد بوی بد،  چ در لباس شــده و  قــار
بیماری هــای پوســتی و حساســیت ها را در پــی خواهــد 

داشت.

راحتی بیشترآلودگی کمتر 

کتریال تولید شده توسط شرکت ها: انواع منسوجات آنتی با

 چادر
 تی شرت و تاپ

 شلوار ورزشی
 جوراب

 جوراب واریس
 انواع لباس زیر

 ملحفه و روبالشی-حوله
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شکم بند بارداری

 تولیدکننده: شرکت تن سان طب هگمتانه

ایمنی بیشتر

بــا توجــه بــه اینکــه، بخش هــای مختلــف بــدن انســان، در مرحلــه جنینی شــکل 
که ســامتی و رشــد متناســب جنین  می گیرنــد، محافظت از جنین در برابر خطراتی 
را تهدیــد می کند، بســیار مهم اســت. امواج الکترومغناطیســی که امــروزه از راه های 
مختلفــی ماننــد فرســتنده های تلویزیونــی و رادیویــی، آنتن هــای مخابــرات و 
مودم هــای اینترنــت، در فضــای زندگی وجــود دارند، می توانند اثــرات نامطلوبی بر 
ســامتی جنین داشــته باشــند. بــرای جلوگیــری از تأثیــر نامطلوب امواج بــر جنین، 
که در آن از نخ های  شــکم بند بارداری ضدامواج طراحی شــده است. این محصول 
ضدامواج حاوی نانوذرات اســتفاده شده است، با ایجاد سدی بین جنین و امواج، 

ایمنی جنین در برابر این عامل مزاحم را افزایش می دهد.

منسوجات



کهن جی و فرش مشهد کاشان، فرش یادگار  خ سپهر   تولیدکننده: شرکت های نساجی فر

 تولیدکننده: شرکت نانوماد پارس

چ و بوی بد در فرش جلوگیری می کند. این  کتری، قار استفاده از نانوذرات در فرآیند تولید فرش یا پوشش دهی فرش با نانوذرات، از ایجاد با
کاهش می دهد. که در فضاهای عمومی مانند مساجد استفاده می شوند، آلودگی ها و زحمت تمیزکاری را  ویژگی، به خصوص در فرش هایی 

فرش های آنتی باکتریال

آلودگی کمتر

منسوجات
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پارچه های ضدامواج
منسوجات

 در عصر حاضر، استفاده از امواج رادیویی و طیف های فرکانسی رو به افزایش است. این امواج در اطراف انواع فرستنده ها و گیرنده های کوچک 
و بــزرگ رادیویــی، تلویزیونــی و مخابراتــی وجــود دارند. تحقیقات نشــان داده اســت که این امواج می توانند مشــکاتی مانند ســردرد، بی حالی و 
بی حوصلگی و برخی ناراحتی های جسمی و ذهنی دیگر، به خصوص در قشرهای آسیب پذیر مانند کودکان را موجب شوند. استفاده از نانوذرات 
در پارچه های ضدامواج، قابلیت جذب و انعکاس فرکانس های مختلف امواج الکترومغناطیسی را در آن ها ایجاد کرده است؛ بنابراین استفاده از 

این پارچه ها می تواند ایمنی انسان در برابر امواج مضر را افزایش دهد.
کاربرد دارند و برای  کاربرد در لباس برای محافظت از انسان در برابر امواج، در حوزه های الکترونیک و مخابرات نیز  البته این پارچه ها عاوه بر 

جلوگیری از تداخل امواج آنتن های مجاور استفاده می شوند.

ایمنی بیشتر
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کفش آب گریز

 تولیدکننده: شرکت سپنتا نوین ویرا

راحتی بیشتر
این کفش با اســتفاده از فناوری پاســمای ســرد آب گریز شــده است. خیس شدن کفش می تواند موجب مشــکاتی مانند پوسیدگی و سنگین 
کاهش این مشکات و افزایش راحتی  شدن کفش، سخت شدن حرکت و ایجاد بوی بد در پای صاحب کفش شود. استفاده از کفش آب گریز 

کفش را به دنبال خواهد داشت. برای صاحب 

منسوجات

عینک آفتابی

 تولیدکننده: شرکت صنایع الکترونیک ایران )صاایران(

ایمنی بیشتر
که با نور خورشید به ما می رسد، برای چشم ما مضر است. طول موج های خاصی از اشعه ماوراءبنفش خورشید می تواند  بخشی از اشعه هایی 
کند. استفاده از عینک آفتابی مناسب، می تواند چشم را تا  مشکاتی مانند آب مروارید، تغییر در مرکز دید و ناخنک چشم را برای انسان ایجاد 
کند. از طرفی، عینک آفتابی باید بتواند درصد زیادی از بخش مرئی نور را از خود عبور دهد. در این  حد زیادی در برابر این خطرات محافظت 
که همچون سدی مانع رسیدن تمام )1۰۰ درصد( پرتو های مضر فرابنفش به چشم  گرفته  محصول، الیه ای از نانوذرات بر شیشه عینک قرار 
می شــود. ضمــن اینکــه ایــن الیه با حذف باز تاب هــای مزاحم، نور مرئی را به خوبــی از خود عبور می دهد. بنابراین ایــن عینک ضمن افزایش 

ایمنی چشم در برابر پرتو های مزاحم، بینایی را برای صاحب عینک آفتابی، راحت تر می کند.

منسوجات
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انرژی

نانوفیلتر نیروگاهی، فیلتر هوای ورودی توربین

نانوسیال پوششی

کاربرد دارد. گازی و سیکل ترکیبی   این محصول در نیروگاه های 

 تولیدکننده: شرکت تولیدی، صنعتی بهران فیلتر

کمتری  فیلتر نانویی نســبت به نمونه غیرنانویی، افت فشــار 
کمتر  کــرده و ایــن باعث مصــرف  در هــوای فیلتــر شــده ایجــاد 

سوخت در توربین می شود.
کمتر، تمیزکاری فیلتر را هم راحت تر می کند. افت فشار 

دوام بیشترمصرف کمتر
دوام فیلتر نانویی، از فیلتر معمولی بیشتر است.

 ایــن محصــول در مبدل هــای واحــد تثبیــت میعانــات 
گازی پاالیشگاه پنجم پارس جنوبی استفاده شده است. 

 تولیدکننده: شرکت نانوپوشش فلز

گازی حرارت  کــردن ناخالصی ها، میعانات  گاز، برای جدا  در پاالیشــگاه های 
کنش الزم برای تجزیه انجام شود. میعانات  داده می شوند تا در اثر حرارت، وا
گازی، درون لوله هایــی قــرار دارنــد و ایــن لوله هــا، در معــرض بخــارآب قــرار 
کنش برسند.  گازی به دمای موردنظر برای وا می گیرند تا با حرارت، میعانات 
پوشــانده شــدن الیــه خارجــی لوله هــای مذکــور بــا نانوســیال، ضریــب انتقال 
گازی بــا مصرف  حــرارت لوله هــا را افزایــش داده و باعــث می شــود، میعانــات 
کمتــر بــه دمــای موردنظــر برســند؛  کمتــری از بخــار و در مــدت زمانــی  حجــم 

کمتر بخارآب و انرژی را به دنبال دارد. بنابراین این محصول، مصرف 

اثربخشی بیشترمصرف کمتر
با توجه به اینکه پوشش دادن لوله های حاوی میعانات 
گازی بــا نانوســیال، زمــان رســیدن میعانــات بــه دمــای 

کنش را کاهش می دهد، ظرفیت واحد بیشتر می شود. وا

انرژی
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کاالی خانگی

کاتالیست ها

ماشین لباس شویی و ظرف شویی با بدنه ضدزنگ

 تولیدکننده: شرکت نانوپارس اسپادانا

تولیــد کاتالیســت ها در داخل کشــور، موجــب صرفه جویی 
کاهــش هزینه هــا نســبت بــه نمونه هــای خارجــی  ارزی و 

می شود.
کــه تکنولــوژی  کاتالیســت  ضمــن اینکــه برخــی از انــواع 
به روزتری دارند، اثربخشــی بیشتری نسبت به نمونه های 

معمول دارند.

اثربخشی بیشترهزینه کمتر

کشوما  تولیدکننده: شرکت پا

در این ماشین لباس شویی و ظرف شویی، از پوشش تبدیلی حاوی ماده زیرکونیوم در 
کارکرد اصلی پوشش های تبدیلی، محافظت از سطح  ابعاد نانویی استفاده شده است. 
در برابــر خوردگــی اســت. اســتفاده از زیرکونیوم به جــای عناصری مانند نیــکل، کروم و 

کاهش آلودگی های زیست محیطی توسط این پوشش می شود. فسفات موجب 

دوام بیشتر
اســتفاده از پوشش تبدیلی حاوی نانوذرات، 
مقاومــت ایــن محصــول در برابــر خوردگــی را 

افزایش می دهد.

سازگاری بیشتر با محیط زیست

انرژی

 PVC کسی کلراســیون: این محصول در واحدهای تولیدکننده نانوکاتالیســت ا
کاربرد دارد و تاکنون در پتروشیمی اروند، آبادان و غدیر از آن استفاده شده است.

نانوکاتالیست گوگردزدا: این محصول در بازرگانی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی استفاده شده است.

نانوکاتالیســت دهیدروژناســیون: شــیمی تکــس آریــا در حــال حاضــر از جملــه 
مشتریان این شرکت است.

گارد بنزن: پتروشیمی اروند از این کاتالیست استفاده کرده است.
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یخچال و فریزر آنتی باکتریال

ظروف استیل ضدخش

کلور ایرانیان شرق   تولیدکننده: شرکت 

آلودگی کمتر
کتریال بــودن بدنه داخلی،  کتریال می کنــد. آنتی با اســتفاده از نانــوذرات در فرآینــد تولیــد این یخچــال و فریزرها، بدنه داخلی آن هــا را آنتی با

کتری ها مانند فاسد شدن و تغییر بو و مزه مواد غذایی شود. کاهش اثرات نامطلوب ناشی از با می تواند موجب 

 تولیدکننده: شرکت تک استیل پایا

دوام بیشتر
این ظروف اســتیل با الیه نشــانی پوششــی نانویی از جنس قلع تولید شــده اســت. اســتفاده از این پوشــش موجب دوام بیشــتر ظروف در برابر 

خوردگی، خراش و لکه شده و با رنگی طایی، آن را زیباتر می کند.

زیبایی بیشتر

کاالی خانگی

کاالی خانگی
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ظروف چینی آنتی باکتریال آب گریز

روکش آنتی باکتریال کولر آبی

کتریــال در  اســتفاده از نانــوذرات آنتی با
چ ها  تولیــد این ظــروف چینی، مانع رشــد قار
کتری هــا در ظــرف شــده و آلودگی هــا را  و با

کاهش می دهد.

راحتی بیشترآلودگی کمتر
کاهــش چســبندگی  اســتفاده از نانــوذرات آب گریــز روی ایــن ظــروف چینــی، موجــب 
ذرات چربــی و غــذا به ظرف می شــود. مایعاتــی مانند آب، بر روی ســطحی که آب گریز 
شــده باشد، پخش نمی شــوند و به شــکل قطره باقی می مانند. بنابراین شست وشوی 

ظرف هایی با این ویژگی آسان تر است.

 تولیدکننده: شرکت ماشین هوشمند رایمند

 تولیدکننده: صنایع چینی تقدیس

آلودگی کمتر
کولــر آبی قرار می گیرد. این روکش، می تواند ذرات جامــد معلق در هوا مانند گردوغبار و  ایــن محصول، روکشــی پارچه ای اســت که روی بدنه 
کتری بودن را به آن افزوده است. بنابراین این روکش، مانع  کند. استفاده از نانوذرات در پارچه این روکش، خاصیت ضدبا آلودگی ها را جذب 

کولر آبی، در بدنه بیرونی دستگاه و به تبع آن داخل آن می شود.  کتری ها در اثر رطویت موجود در  ایجاد و رشد با

کاالی خانگی

کاالی خانگی
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تخته گوشت آنتی باکتریال

سطل زباله آنتی باکتریال

 تولیدکننده: شرکت پرهام پاست آریا 

کسری پرند   تولیدکننده: شرکت صنعت سازان 

آلودگی کمتر
کار نســبت به اســتفاده از مواد  کتریایــی دائمی را در تخته گوشــت ایجاد می کند. مزیت این  افــزودن نانــوذرات بــه پاســتیک، خاصیت ضدبا
کــه مــواد ضدعفونی کننــده نمی تواننــد درون  گیــر بــودن آن در تمــام ســطوح تختــه گوشــت اســت. در صورتــی  ضدعفونی کننــده، دائمــی و فرا

کنند.  که در اثر ضربات چاقو ایجاد می شوند را ضدعفونی  تورفتگی هایی 

کتری ها، آن ها را از بین می برند. از بین رفتن  که با حمله به دیواره سلولی میکروب ها و با در این سطل زباله از نانوذراتی استفاده شده است 
کاهش می دهد.  که عامل بیماری های مختلفی برای انسان هستند را  کتری ها، آلودگی هایی  میکروب ها و با

کاالی خانگی

کاالی خانگی

آلودگی کمتر
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حمل و نقل و خودرو

فیلتر هوای خودرو

 ایــن فیلتــر در دو نــوع و بــرای خــودروی ســواری و خــودروی 
سنگین تولید می شود.

 تولیدکننده: شرکت تولیدی و صنعتی بهران فیلتر

فیلتــر نانویــی، مانع ورود بســیاری از آلودگی هــا و ذرات معلق در 
کارکرد موتــور را بهبود  هــوا، به موتور می شــود. ورود هــوای تمیز، 

کمتر می کند.  داده و مصرف سوخت را 

مصرف کمتر

کارکــرد موتور و انجام  کمــک به تنظیم  اســتفاده از فیلتــر نانویی، با 
کرده و  کامــل عملیــات احتــراق، از ایجاد ترکیبــات آالینده جلوگیــری 

کاهش می دهد. آالینده های زیست محیطی را 

سازگاری بیشتر با محیط زیست
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سره الکترود نقطه جوش/ نازل جوشکاری

کامپوزیت  تولیدکننده: شرکت آرتاش 

که برای  ایــن محصول، الکترودی اســت 
جوشــکاری حرارتــی اســتفاده می شــود. در 
ایــن روش جوشــکاری، با بــاال رفتن دمای 
الکتــرود، اتصال ایجاد می شــود. اســتفاده 
از ترکیب نانویی در ســره الکترود، پایداری 
کــرده و  حرارتــی و مکانیکــی آن را بیشــتر 

باعث افزایش دوام سره الکترود می شود.

مصرف کمتراثربخشی بیشتردوام بیشتر

مقاومــت حرارتــی ســره الکتــرود نقطه جــوش، نســبت بــه نمونه 
غیرنانویی، کمتر است. این ویژگی باعث می شود، انرژی کمتری 
برای رســیدن ســره الکترود به دمای موردنظر برای جوش صرف 

کاهش می یابد. کارخانه،  شود؛ بنابراین مصرف انرژی 

دوام بیشــتر ســره الکتــرود، امــکان جوشــکاری مداوم بــدون کاهش کیفیــت جوش، در 
زمان بیشتری را فراهم می کند و این ویژگی در خط تولید محصوالتی مانند خودرو، مانع 
کاری شــده و بازدهــی تولید را  توقــف خــط تولیــد برای تعویض ســره الکترود، در شــیفت 

کرد. بیشتر خواهد 

حمل و نقل و خودرو
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کشاورزی و بسته بندی

نایلون و گونی زیست تخریب پذیر

کار ایرانیان و سبز محیط نانوارس  تولیدکننده : شرکت های پلیمر 

دوام بیشتر
در این نایلون ها و گونی ها، از موادی اســتفاده شــده اســت که آن ها را تجزیه پذیر و ســازگار با محیط زیست کرده است، به همین دلیل به این 
کیســه ها و گونی ها، زیســت تخریب پذیر گفته می شــود؛ اما اســتفاده از این مواد، ضمن ایجاد این ویژگی مطلوب در کیســه ها، استحکام آن ها 
کیســه ها افزایش یافته اســت. پس این محصول استحکام بیشتری نسبت به  را کاهش می دهد؛ بنابراین با افزودن نانومواد، اســتحکام این 

نمونه های مشابه غیرنانویی دارد.

روغن موتور حاوی نانوذرات سرامیکی

 تولیدکننده: شرکت های نانوروانکار ایرانیان و پردیس شیمی باختر

ک بین ســطوح و بهبود  کــم  کردن اصطکا ایــن محصول با 
ک و دوام بیشــتر  کاهــش اســتها عملکــرد موتــور، باعــث 

قطعات موتور می شود.

مصرف کمتردوام بیشتر
ک در ســطوح، به دلیــل اســتفاده از این روغــن، موجب  کاهــش اصطــکا

کاهش مصرف سوخت می شود. کردن موتور و  کار  روان تر 

حمل و نقل و خودرو






