عنوان اصلی:گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناورینانو در ایران در سال 1398
ناشر :ستاد ویژه توسعه فناورینانو
زمان انتشار :تابستان 1399
مجری طرح :توسعه فناوری مهرویژن
نشانی دبیرخانه :تهران – صندوق پستی 14565-344
تلفن63100 :
دورنگار63106310 :
وبگاهwww.nano.ir :
پست الکترونیکیpolicy@nano.ir :

خودتان را برای یک مبارزه علمی وعملی بزرگ تا رسیدن به اهداف عالی انقالب
اسالمی آماده کنید .من به همه مسئولین ودستاندرکاران سفارش میکنم که به
هــرشــکل ممکــن وســایل ارتقــای اخالقــی ،اعتقــادی ،علمــی وهنــری جوانــان را فراهم
سازید وآنان را تا مرزرسیدن به بهترین ارزشها ونوآوریها همراهی کنید وروح
استقالل وخودکفایی را درآنان زنده نگه دارید.
صحیفه امام خمینی(ره) ،جلد  ،۲۱صفحه ۹۶

دربع�ضی ازعلوم نومثل فناورینانو-که اینها جزوفناوریهای جدید دنیا است-
هیچکس دردنیا به ما دراین زمینهها کمک نمیکند وکمک نکرده است ،بعد از
ّ
ایــن هــم کمــک نخواهنــد کــرد .مــا جلوهســتیم؛ عناصرما ،جوا نهــای ما ،محققین
ما ،دانشمندان ما دراین زمینهها دارند کارمیکنند ،تالش میکنند ،پیشرفتهای
چشمگیری پیدا کردهاند.
بیانات مقام معظم رهبری دردیدارجمعی ازکارگران کشور ۹ .اردیبهشت ۱۳۹۴

حجتاالسالمواملسلمین حسن روحانی؛ رئیسجمهور:
چنانچه زیرســاختهای حقوقی ومقرراتی آماده باشــد ،دانشــجوومحقق میتواند
درمحیط مناسب به رشد وشکوفایی برسد واگرارتباط علم وفناوری با دانشگاه،
صنعــت ،تولیــد وبازارضعیف باشــد ،آن فناوری نمیتوانــد ب هراحتــی توســعه
پیدا کند.
نشست با مدیران شرکتهای دانشبنیان ونوآفرین ۴ .اسفند ۱۳۹۷

دکترستاری؛ معاون علمی وفناوری رئیسجمهور:
علوم جدید همچون نانوتحوالت زیادی درزندگی ایجاد میکنند وباعث کاهش
هزینهها ونوعی میانبردرحوزه فناوری میشود .نانوازعلومی است که درتوسعه
آن پیشتازهستیم ودرسالهای اخیرتمرکزجدی برای تجاریسازی محصوالت در
این حوزه صورت گرفته است.
دوازدهمین نمایشگاه فناورینانو ۱۸ .مهرماه ۱۳۹۸

فهرست مطالب
فصل نخست .وضعیت دستیابی به اهداف کالن پیشرفت فناورینانو در ایران
جایگاه جهانی ایران در علم و فناورینانو
حجم بازار محصوالت نانو ساخت ایران

17

۲3

فصل دوم .گزارش عملکرد برنامههای کالن ،عملیاتی و اقدامات اجرایی فناورینانو
برنامه کالن  .1ترویج و آموزش عمومی فناورینانو برای افزایش مشارکت ذینفعان در توسعه فناورینانو
فعالسازی زیرساختهای فرهنگی کشور برای پشتیبانی از توسعه فناورینانو

32

توسعه بنیاد آموزش فناورینانو و شبکه نهادهای ترویجی

45

توسعه کمی و کیفی باشگاه دانشآموزی فناورینانو و شبکه توانا

ترویج صنعتی فناورینانو

37
52

برنامه کالن  .۲ارتقای کیفیت علمی و پرورش سرمایههای انسانی کارآمد فناورینانو
حمایت عمومی از تحقیقات فناورینانو

توانمندسازی سرمایههای انسانی فناورینانو

حمایت از تحقیقات  کابردی صنعتی در حوزه  فناورینانو

61

66
69

برنامه کالن .۳مدیریت توسعه فناوری با هدایت محققان و فناوران مستعد برای شکلگیری صنعت نانو
حمایت از توسعه و تجاریسازی طرحهای نوآورانه فناورینانو

74

حمایت از تولید ،حفاظت و بهکارگیری داراییهای فکری فناورینانو

93

حمایت از ایجاد فضای تولید نیمهصنعتی نانو

84

برنامه کالن  .4سازماندهی و توسعه خدمات و زیرساختهای تجاریسازی فناورینانو
ارزیابی ،پایش و نظارت بر محصوالت فناورینانو

ارائه خدمات و توسعه کارگزاران خدمات تجاریسازی فناورینانو

تأمین و توسعه زیرساخت فیزیکی استقرار شرکتهای فناورینانو

ارتقای سختافزاری و نرمافزاری شبکه آزمایشگاهی فناورینانو

101

119

115

118

برنامه کالن  .۵ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناورینانو
حمایت از شرکتهای نوپا و طرحهای نوآورانه برای اثبات و توسعه کاربرد محصوالت فناورینانو

125

حمایت از توسعه و ساخت تجهیزات و ماشینآالت صنعتی فناورینانو

140

کمک به کاهش ریسک سرمایهگذاران در صنعت نانو

149

شناسایی و حمایت از تولید نانومواد دارای بازار

حمایت از توسعه شبکههای نوآوری و مراکز شتابدهنده

توسعه شبکه تبادل فناورینانو بهمنظور حمایت از بهکارگیری فناورینانو در صنایع

138
146
151

برنامه کالن  .۶پیادهسازی نظام استاندارد ،کنترل کیفی و ایمنی فناورینانو
161

تدوین استانداردهای ملی و بینالمللی فناورینانو

پیادهسازی نظام جامع مجوزدهی ،نظارت و ارزیابی در حوزه فناورینانو

172

پیادهسازی نظام ملی نانومترولوژی

177

فعالسازی ظرفیت نهادهای تنظیمگر در راستای توسعه فناورینانو
ترویج ،اطالعرسانی و آموزش استاندارد و ایمنی فناورینانو

176

178
181

تشخیص و مدیریت جنبهّهای اخالقی ،ایمنی و اجتماعی فناورینانو

برنامه کالن  .۷توسعه و مدیریت بازار محصوالت نانو
ایجاد ابزارهای حمایتی و تسهیلگری برای توسعه بازار داخلی محصوالت نانو

184

توسعه سبد کاالی مصرفی نانو

189

حمایت از ایجاد برندها و نشانهای تجاری محصوالت نانو

188
193

ارتقای توانمندی صادراتی بنگاهها و حمایت از صادرات محصوالت نانو
برنامه کالن  .۸ارتقای همکاریهای بینالمللی در حوزه فناورینانو
مشارکت در تأسیس مجامع منطقهای و جهانی فناورینانو و حضور فعال در آنها

ایجاد زیرساخت توسعه همکاریهای بینالمللی برای حضور در عرصه بینالمللی فناورینانو

203
205

فصل سوم .سیاستگذاری پیشرفت فناورینانو و ارزیابی سیاستها ،برنامهها و نهادها
210

راهبری تحقیقات سیاستی فناورینانو

پایش و ارزیابی راهبردی توسعه فناورینانو و تعیین جایگاه بینالمللی کشور در علم ،فناوری و نوآوری نانو   212
شناسایی و بهرهگیری از زیرساختهای نهادی و ساختاری کشور برای پیادهسازی سیاستهای توسعه

فناورینانو

تبیین الگوی پیشرفت فناورینانو با مستندسازی تجربیات و دانش کسب شده و انتشار الگوها

مدیریت فناوری اطالعات و دانش فرایندهای توسعه فناورینانو

216

223
224

فصل چهارم .گزارش اقدامات دستگاههای اجرایی در راستای تکالیف سند گسترش کاربرد فناورینانو
گزارش تفصیلی اقدامات صورتگرفته توسط دستگاههای اجرایی



229

فصل پنجم .ارزیابی شاخصها و گزارش تأمین مالی برنامه پیشرفت فناورینانو
شاخصهای برنامههای کالن پیشرفت فناورینانو                                                                                                                                 244

شاخصهای برنامههای عملیاتی پیشرفت فناورینانو                                                                                                                       245

تأمین مالی برنامههای پیشرفت فناورینانو                                                                                                                                                  251

فهرست جدولها
فهرست بیست و پنج کشور برتر جهان بههمراه برترین کشورهای اسالمی در انتشار مقاالت نانو در سال 2019
فهرست مقاالت نانوی ایران با باالترین ضریب اثربخشی در سال ( 2019گروه الف و ب)

اطالعات مربوط به مقاالت نانوی ایران منتشر شده در مجالت ْQ1



18
19

20

مقدار و رتبه شاخص  h-Indexپنج ساله مقاالت نانوی  20کشور برتر جهان ()۲۰۱5-۲۰۱9

20

عملکرد تولید و انتشار محتوا در رسانههای ستاد نانو در سال ۱۳۹8

32

فهرست  30کشور برتر جهان در ثبت پتنت نانو در  USPTOدر سال 2019

21

میزان انتشار محتوای فناورینانو در رسانههای عمومی کشور در سال ۱۳۹8

33

اطالعات آماری مرحله اول و دوم دهمین دوره المپیاد دانشآموزی علوم و فناورینانو ()۱۳۹8

38

خدمات رسانهای ارائه شده به  20شرکت نانویی (سال )۱۳۹8

35

اطالعات آماری مرحله سوم (اردوی عملی) دهمین دوره المپیاد دانشآموزی علوم و فناورینانو ()۱۳۹8

38

آمار آموزشدیدگان در شبکه آزمایشگاههای آموزشی نانو (شبکه توانا) در سال 1398

42

طرحّهای برتر بخشهای مختلف دهمین جشنواره دانشآموزی علوم و فناورینانو  ()1398

حمایت از رویدادهای آموزشی -ترویجی دانشآموزان و دبیران در سال ۱۳۹8
تعداد نهادهای ترویجی فناورینانو در سال ۱۳۹8

40

43
45

مجموع حمایتّهای ستاد نانو از نهادهای ترویجی در سال ۱۳۹8

45

طرحهای فناورانه تیمهای برگزیده دومین دوره نانواستارتآپ

49

گزارشهای صنعتی منتشرشده در حوزه فناورینانو در سال ۱۳۹8

53

حضور کارگزاران ترویج صنعتی فناورینانو در نمایشگاههای صنعتی ()۱۳۹8

58

آمار نهمین مسابقه ملی فناورینانو ()۱۳۹8

عناوین کلیپهای رسانهای نانو و صنعت در سال ۱۳۹8

سمینارهای صنعتی فناورینانو برگزار شده در سال ۱۳۹8

حمایتهای تشویقی پرداخت شده ستاد فناورینانو در حوزه تحقیقات فناورینانو در سال 1398

48
53
56
61

درخواستهای مورد تا ٔیید مربوط به مقاالت منتشر شده در هریک از گروههای نشریات منتخب فناورینانو ()۱۳۹8

64

اطالعات مرتبط با رویداد کارنو (دورههای توانمندسازی سرمایههای انسانی فناورینانو ) در سال ۱۳۹8

66

حمایتهای برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در حوزه فناورینانو (سال )1398
اطالعات مرتبط با برنامه پژوهشهای مأموریتگرا در حوزه فناورینانو تا پایان سال 1398

65

70

عناوین مأموریتهای تأیید شده در برنامه پژوهشهای مأموریتگرا در حوزه فناورینانو تا پایان سال 1398

70

حمایتهای ستاد نانو از طرحهای نوآورانه فناورینانو برگزیده در سال ۱۳۹8

79

مشخصات طرحهای پذیرفته شده در دوره هفتم از برنامه طرحهای نوآورانه ()۱۳۹8

75

شرکتهای مالک پلتفرم فناوری همکاری کننده با مرکز صنعتیسازی نانو فناوری کاربردی

84

طرحهای فناورانه نانو منتخب در ارزیابی اولیه  ICANدر سال ۱۳۹8

85

تعداد طرحهای دریافتی به تفکیک پلتفرم فناوری آیکن در سال 1398

محصوالت توسعه یافته و نهایی شده در )۱۳۹7( ICAN
10

85
86

محصوالت و کاربردهای در حال توسعه در قالب همکاریهای فناورانه حوزه نانو در )۱۳۹8( ICAN

86

محصوالت و کاربردهای در جریان در قالب همکاریهای فناورانه حوزه نانو در ( ICANآغاز شده از سال )1397

87

همایشهای برگزار شده توسط    ICANدر سال  1398

89

هزینه خدمات ساخت و تولید به تفکیک پلتفرمهای  ICANدر سال ۱۳۹8

88

حمایت ستاد نانو از توسعه تحقیقات باتریهای پیشرفته حوزه فناورینانو در سال 1398

91

حمایتّهای ستاد نانو از توسعه زیرساختّ باتریهای پیشرفته فناورینانو در سال 1398

92

رصدهای انجامشده مرتبط با باتریهای پیشرفته فناورینانو در سال 1398

91

حمایتّهای ستاد نانو از توسعه محصوالت مرتبط با باتریهای پیشرفته فناورینانو در سال 1398

92

)۲۰۱۵

93

مقایســه اختراعات فناورینانو منتشــر شــده و تأیید نهایی شده ایران در ادارات ثبت اختراع دنیا با اختراعات ایران در کلیه حوزهها (-۲۰۱9
پتنتهای نانویی تأیید نهایی شده ایران در سال ۲۰۱9

دورههای آموزشی مالکیت فکری برگزار شده برای فعاالن حوزه فناورینانو در سال ۱۳۹8

94

97

عناوین محصوالت و شرکتهای مربوطه دریافتکننده گواهینامه نانومقیاس در سال ۱۳۹8

102

عناوین و حجم ریالی خدمات تجاریسازی فناورینانو ارائه شده به متقاضیان (سال )۱۳۹8

109

خدمات جدید تجاریسازی فناورینانو (در سال)1398

112

خدمات نانومقیاس ارائه شده به شرکتهای فناورینانو در سال ۱۳۹8
پاویون نمایشگاههای داخلی ()1398

108
111

خدمات تجاریسازی فناورینانو و کارگزاران مربوطه (سال )۱۳۹8

112

عناوین دورههای آموزشی برگزار شده در حوزه خدمات تجاریسازی در سال ۱۳۹8

114

خدمات تجاری استاندارد شده در حوزه فناورینانو در سال ۱۳۹8

113

استقرار شرکتهای نانویی در مرکز رشد سازمان پژوهشّهای علمی و صنعتی ایران (سال )1398

115

حمایت تشویقی ستاد نانو از شرکتهای فناورینانو مستقر در مراکز رشد ()۱۳۹8

117

انعقاد تفاهمنامه مشترک با پارکها  /مراکز رشد در حوزه فناورینانو (سال )۱۳۹8
حمایت از مراکز رشد بهمنظور استقرار شرکتهای فناورینانو ()۱۳۹8

116

117

میزان استفاده حوزههای مختلف فناورینانو  از سامانه خدمات اعتباری شبکه آزمایشگاهی در سال 1398

120

نمونهای از شرکتهای ارتقا یافته در عرصه محصوالت با حمایت ستاد نانو در سال ۱۳۹8

126

فهرست تسهیالت ستاد نانو به شرکتهای فناورینانو برای انجام طرحهای تحقیق و توسعه در سال ۱۳۹8

127

گزارشهای رصد فناوری ،تحلیل پتنت ،مطالعات فرصت و تحلیل بازار در حوزه نانومواد در سال ۱۳۹8

138

تعداد شرکتها و تجهیزات فناورینانو تا انتهای سال ۱۳۹8

141

اطالعات مربوط به تنوع عرصه محصوالت نانو در سال 1398

اطالعات مربوط به تنوع عرصه تجهیزات فناورینانو در سال ۱۳۹8

تخصیص تسهیالت برای توسعه خط تولید شرکتهای فناورینانو در سال ۱۳۹8
وضعیت طرحهای تجاریسازی فناوری در حوزه نانومواد در سال ۱۳۹8

حمایت از ساخت و توسعه کاربرد تجهیزات آزمایشگاهی فناورینانو ()۱۳۹8

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398

125
127

133

139

141

11

حمایت از ساخت و توسعه کاربرد تجهیزات و ماشینآالت  صنعتی فناورینانو ()۱۳۹8

142

حمایت از تجاریسازی تجهیزات و ماشینآالت  صنعتی فناورینانو ()۱۳۹8

145

خدمات ارائه شده بهمنظور  توسعه و تجاریسازی تجهیزات فناورینانو در سال 1398
حمایتهای ستاد نانو از ساخت ماژولهای خورشیدی نانوساختار در سال ۱۳۹8

143

146

مطالعات رصد فناوری و بازار مرتبط با سلولهای خورشیدی نانوساختار در سال ۱۳۹8

147

تسهیالت ارائه شده به شرکتهای نانوفناور در حوزه نانوسلولز ()۱۳۹8

148

حمایتهای ستاد نانو از توسعه تحقیقات سلولهای خورشیدی نانو در سال ۱۳۹8

147

تسهیالت ارائه شده به مطالعات تحلیل بازار محصوالت فناورینانو در سال ۱۳۹8

149

فهرست نشستهای ارائه نیازهای فناورانه در سال ۱۳۹8

152

گزارشهای صنعتی ،رصد فناوری و رصد بازار فناورینانو در سال ۱۳۹8

150

فهرست نشستهای معرفی فرصتهای فناورانه نانو در سال ۱۳۹8

152

تعداد پروژههای موفق تبادل فناورینانو ()۱۳۹۴-۱۳۹8

158

دورههای توانمندسازی کارگزاران تبادل فناورینانو در سال ۱۳۹8

مشخصات پروژههای موفق صنعتی شبکه تبادل فناورینانو در سال ۱۳۹8

157

158

تخصیص تسهیالت به طرحهای توسعه درونزا در صنعت فناورینانو  ()۱۳۹8

161

برخی از شرکتهای بزرگ همکاری کننده با ستاد نانو در سال ۱۳۹8

163

حمایتهای ستاد نانو از شرکتهای بزرگ صنعتی

162

برخی از پروژههای جاری تبادل فناورینانو با شرکتهای بزرگ ()۱۳۹8

163

موضوعات محوری مجمع هفتم اقتصاد فناورینانو

166

چالشّهای نوآوری نانو اجرا شده در سال ۱۳۹8

عناوین استانداردهای ملی منتشر شده در حوزه فناورینانو در سال 1398

164

169

آمار تفکیکی درخواست اخذ مجوز در کمیته فناورینانو سازمان غذا و دارو بر اساس حوزه (سال )۱۳۹8

173

تسهیالت اعطا شده به شرکتهای فناورینانو در جهت توسعه بازار ( )۱۳۹8

184

فهرست محصوالت فناورینانو تأیید /تمدید مجوز شده توسط سازمان غذا و دارو در سال ۱۳۹8

173

همکاریهای صورت گرفته با نهادهای دولتی با هدف کمک به  توسعه بازار نانو در سال ۱۳۹8

185

سهم حوزههای مختلف از کاالهای فناورینانو عرضه شده در فروشگاههای رفاه در سال 1398

186

حمایتهای ستاد نانو از تهیه طرحهای مرتبط با کسبوکار و تحقیقات بازار حوزه فناورینانو ()۱۳۹8

187

نمونه محصوالت صنایعدستی که فناورینانو در آنها به کار گرفته شده است

192

شرکتهای دارای محصول نانو در سایت دیجیکاال (سال )۱۳۹8

ارزش ریالی  کاالهای فناورینانو فروخته شده در فروشگاههای رفاه

نمونه اسباببازیهایی که در آنها از فناورینانو استفاده شده است

185
187

191

حمایتهای ستاد نانو از حضور شرکتهای فناورینانو داخلی در رویدادهای بینالمللی در سال ۱۳۹8

193

دستگاههای اجرایی مسئول در مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در افق ۱۴۰۴

216

اطالعات موجود در بانکهای اطالعاتی پایگاه علم ،فناوری و صنعت نانو تا پایان سال 2019

12

213

برقراری مقدمات اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو توسط دستگاههای اجرایی در سال 1398

217

اقدامات دستگاههای اجرایی در جهت صدور مجوز و تأییدیههای الزم برای محصوالت فناورینانو در سال 1398

218

محققان برگزیده حوزه فناورینانو در سال ۱۳۹8

219

اقدامات دستگاههای اجرایی در جهت تدوین و اصالح مقررات فناورینانو در سال 1398

برترین آزمایشگاهّهای آموزشی فناورینانو (آزمایشگاهّهای شبکه توانا) در سال ۱۳۹8

موسسات پژوهشی برتر در حوزه فناورینانو در سال ۱۳۹8
ٔ
مراکز رشد برگزیده در حوزه فناورینانو در سال 1398

217
218

220

220

برترین کارگزاران خدمات تجاریسازی فناورینانو در سال ۱۳۹8

221

فهرست پروژههای توسعه نرمافزاری فناورینانو در سال ۱۳۹8

225

224

وضعیت پرتال فناورینانو و سایتهای ستاد نانو در سال ۱۳۹8

دستگاههای اجرایی مسئول در مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در افق 1404

اقدامات وزارت نیرو در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

228
229
230

اقدامات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

231

اقدامات وزارت نفت در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

232

اقدامات وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

231

اقدامات وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

233

اقدامات سازمان حفاظت محیطزیست در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

235

اقدامات گمرک جمهوری اسالمی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

237

اقدامات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

238

اقدامات کارگروه ایمنی فناورینانو در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

241

شاخصهای برنامههای عملیاتی پیشرفت فناورینانو  و مقادیر مربوطه ()1398

245

اقدامات وزارت صمت در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

اقدامات سازمان استاندارد در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

اقدامات سازمان برنامه و بودجه در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

اقدامات وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

شاخصهای برنامههای کالن پیشرفت فناورینانو  و مقادیر مربوطه ()1398
تأمین مالی برنامههای پیشرفت فناورینانو به تفکیک برنامه ()1398

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398

234
236

238

239

244
251

13

فهرست نمودارها
روند رشد انتشار مقاالت نانو و رتبه ایران در جهان ()2001-2019

آمار مقاالت نانوی ایران در چهار دسته مجالت برتر علمی دنیا ()2018-2019
سهم پتنتهای نانو ایران از کل پتنتهای ایران ()۲۰۰۷-۲۰۱9

روند رشد سالیانه بازار فناورینانو ساخت ایران ()۱۳92-۱۳97

آمار کل فروش محصوالت نانو ساخت ایران به تفکیک صادرات و فروش داخل (میلیارد ریال)

18

19

22

23

24

آمار فروش کلی شرکتهای نانو داخلی در سال  ۱۳۹7به تفکیک حوزههای صنعتی در تولید کاال (میلیارد ریال)

25

روند افزایش حجم بازار خدمات فناورینانو ایران ()۱۳۹۲-1397

26

روند فروش سالیانه تجهیزات نانو ایران

سهم صادرات و فروش داخل از کل بازار فناورینانو ایران در سال ۱۳۹7

سهم حوزههای صنعتی مختلف از صادرات کاال ،تجهیزات و خدمات فناورینانو ایران در سال ۱۳۹7

25

26

28

برخی کشورهای هدف صادرات محصوالت فناورینانو ایران به تفکیک میزان صادرات در سال ۱۳۹۶

27

تعداد درخواستهای رسانهای مرتبط به فناورینانو در سال ۱۳۹8

36

سهم محتوای مرتبط با صنعت و بازار فناورینانو در رسانههای مختلف در سالهای  1397و 1398

تعداد ثبتنام شدگان و حاضران در نهمین المپیاد علوم و فناورینانو ()۱۳۹8

33
37

طرحهای برگزیده و راه یافته به مرحله اول بخشهای مختلف دهمین جشنواره دانشآموزی فناورینانو به تفکیک استانها

40

تعداد افراد آموزشدیده و رویدادهای آموزش نانو به دانشآموران و دبیران (به جز آموزشدیدههای شبکه توانا)()۱۳86-1398

43

روند تعداد مخاطبان و بازدیدهای سایت آموزش فناورینانو ()۱۳۹4-۱۳۹8

50

تعداد آزمایشگاههای آموزشی فناورینانو به تفکیک استانها تا پایان سال1398

روند رویدادهای دانشجویی فناورینانو مورد حمایت و تعداد نفرات آموزشدیده ()۱۳۸۶-۱۳۹8

42

46

سهم حوزههای مختلف از تقاضاهای صنعتی ثبت شده توسط کارگزاران ترویج صنعتی فناورینانو در سال ۱۳۹8

58

سهم پلتفرمهای  ICANاز خدمات ارائه شده حوزه فناورینانو در سال ۱۳۹8

89

تعداد خدمات ارائه شده به متقاضیان مختلف در سال 1398

آمار درخواستهای ثبت اختراع داخلی فناورینانو برای ارزیابی و استعالم ()۱۳۹۰-۱۳۹8
وضعیت محصوالت فناورینانو داخلی ارزیابی شده در سال ۱۳۹8

وضعیت تمدید گواهینامههای محصوالت فناورینانوی ارزیابی شده در سال 1398

88
96

101

105

وضعیت صدور تأییدیه در خصوص محصوالت فناورینانو ارزیابی شده ()۱۳۹۳-1398

106

تقسیمبندی حوزه صنعتی محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس تا پایان سال ۱۳۹8

107

روند حمایت از شرکتهای فناورینانو در حوزه خدمات تجاریسازی فناورینانو ()۱۳۹۴-۱۳۹8

110

تنوع سازمانی اعضای شبکه آزمایشگاهی نانو برحسب تعداد آزمایشگاه در سال ۱۳۹8

118

تعداد محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس ()۱۳۸۷-1397

تقسیمبندی استانی شرکتهای دارای گواهینامه نانومقیاس تا پایان سال ۱۳۹8

مقایسه تعداد حضور شرکتهای نانویی و مبلغ حمایت بین سالهای  1397و 1398

روند گسترش پوشش تجهیزات به اشتراک گذاشته شده از طریق شبکه  آزمایشگاهی از سال  1390تا 1398

14

106

107

111

119

روند درآمد و مراجعه به آزمایشگاههای عضو شبکه آزمایشگاهی (از  ۱۳۸۴تا )۱۳۹۸

121

وضعیت عرصه  517محصول فناورینانو موردبررسی قبل و پس از ارائه خدمات تجاریسازی

126

مقایسه عملکرد کارگروههای تخصصی شبکه آزمایشگاهی نانو در سال ۱۳۹8

121

تغییر عرصه محصوالت فناورینانو شرکتهای موردحمایت در  2پایش انجامشده در سال ۱۳98

127

آمار تجمیعی تعداد کارگزاران تبادل فناورینانو به تفکیک حوزه صنعتی تا پایان سال 1398

156

سهم صندوقهای همکار از تسهیالت پرداخت شده به شرکتهای فناورینانو  در سال ( 1398میلیون ریال)

184

تقاضاهای ثبتشده در سامانه تبادل فناورینانو به تفکیک حوزهها در سال ۱۳۹8
پراکندگی رتبه کارگزاران تبادل فناورینانو در رتبههای مختلف در سال ۱۳۹8

151

156

توزیع بخشهای صنعتی بر اساس تعداد محصوالت و شرکتهای تولیدکننده در بانک محصوالت فناورینانو                                                       214

بیشترین مورفولوژی بهکاررفته در مقاالت نانو بر اساس اطالعات بانک نانومواد                                                                                                                                   214
تعداد استانداردهای فناورینانو منتشر شده به تفکیک سازمانهای ملی کشورها

215

سهم برنامههای کالن از بودجه سال  ۱۳۹8در پیشرفت فناورینانو

254

توزیع بودجه برنامههای کالن پیشرفت فناورینانو در سال ۱۳۹۸

مقایسه توزیع بودجه سال  ۱۳۹۸در حوزههای مختلف پیشرفت فناورینانو با سالهای گذشته

254

255

فهرست شکلها
27

کشورهای هدف صادرات محصوالت نانو ایران در سال 1397

فرایند دهمین جشنواره طرحهای دانشآموزی فناورینانو در سال ۱۳۹8

39

آمار مربوط به خدمات کاریابی موفق در حوزه فناورینانو  در سال  ۱۳۹8

67

فرایند بررسی درخواستها در حوزه تجهیزات فناورینانو

140

62

نانو        

انواع پایاننامههای صنعتی -کاربردی موردحمایت ستاد

68

آمار مرتبط با اولین کمپ اشتغال نانو

158

عملکرد شبکه تبادل فناورینانو ()۱۳۹۴-۱۳۹8

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398

15

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

فصل نخست

وضعیتدستیابیبهاهدافکالنپیشرفت
فناورینانودرایران

دستگاه صنعتی نانوپوششدهی

با تصویب ســند ده ســاله دوم پیشــرفت فناور ینانو در ایران تحت عنوان «گســترش کاربرد فناور ینانو در افق  »۱۴۰۴در هیئت وزیران در آذرماه ســال
 ،1396راه برای بهرهگیری از آثار اقتصادی و اجتماعی فناور ینانو و مشارکت در مسابق ه جهانی این عرصه هموارتر شده است .سند گسترش کاربرد
فناور ینانو در افق  1404بر اســاس ارزیابیهای انجا مشــده از نحوه اجرای ســند دهســاله اول و بازخوردهای حاصل از اجرای آن و همچنین بر اســاس
رویکردها و سیاس ـتهای جدید در توســعه علم و فناوری ،تدوین شــده اســت .بر این اســاس رویکرد کلی حاکم بر سند اول که ناظر به توسعه ،تأمین
و تربیت نیروی انســانی و تأمین زیرســاختها برای توســعه فناوری بود به مرجعیت علمی ،انتخاب و توســعه فناور یهای کلیدی ،اســتقرار سیســتم
نانونمــاد ،ایجــاد صنایــع نانویــی ،ارتقــای صنایع موجــود از طریق فناور ینانو و توســعه بــازار و صادرات محصوالت نانــو تغییر یافته اســت؛ بنابراین در
دوره جدید ،افزایش اقتدار علمی کشــور ،توســعه صنعت و بازار نانو و نقشآفرینی این فناوری در زندگی مردم هدفگیری شــده اســت .مبتنی بر این
رویکردها ،چشمانداز و سه هدف کالن برای دهساله دوم پیشرفت نانو در کشور معین شد .مطابق با این چشمانداز ،پیشرفتهای فناور ینانو در ایران
اسالمی تا سال  1404با تاثیرگذاری در آبادانی کشور و تولید ثروت ،موجب بهبود زندگی مردم میشود .در این سال ،کشور ضمن تعامل سازنده با سایر
کشــورها حرکت ب هســمت مرجعیت جهانی در فناور ینانو را ادامه میدهد و اثر قابلمالحظهای بر اقتدار علمی کشــور خواهد داشت .سه هدف کالن
که با حرکت در راستای این چشمانداز درنهایت محقق خواهند شد عبارتاند از:
 -1ارتقای اثرگذاری فناور ینانو در بهبود کیفیت زندگی مردم
 -2دستیابی کشور به جایگاه مناسب در علم و فناور ینانو در بین کشورهای جهان
 -3کسب سهم مناسبی از بازار جهانی فناور ینانو
هــدف اول ،میــزان اثرگــذاری پیشــرفت نانــو را در ســطح جامعه و ب هطــور خاص در بهبــود کیفیت محصوالت مصرفی توســط مردم و ســایر بهبودهای
ایجادشده در اقتصاد و کیفیت زندگی مردم نشان میدهد .هدف دوم ،جایگاه کشور را از نظر کمیت و کیفیت تولید علم و توسعه فناوری در سطح
جهانی مشخص میکند و درنهایت با توجه به رویکرد صنعتی و اقتصادی که در دهساله دوم اتخاذ شده است ،موضوع بازار جهانی نانو و سهم کشور
از این بازار پیگیری خواهد شد.
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هدف

شاخص اندازهگیری
جایگاه جهانی در تولید علم نانو

دستیابی کشور به جایگاه مناسب در علم و فناور ینانو در بین
کشورهای جهان

جایگاه جهانی در شاخص اچ مقاالت نانو
جایگاه جهانی در ثبت اختراعات نانو (در دفاتر ثبت اختراعات معتبر)

کسب سهم مناسبی از بازار جهانی فناور ینانو
ارتقای اثرگذاری فناور ینانو در بهبود کیفیت زندگی مردم

سهم حجم بازار محصوالت نانو از بازار جهانی
انتشار سالیانه گزارش تاثیرات فناور ینانو در بهبود زندگی مردم
میزان اشتغال ایجاد شده توسط فناور ینانو

برای اندازهگیری هرکدام از اهداف فوق ،شاخصهای ارزیابی تعریف شدهاند که ارتباط این شاخصها با اهداف در جدول صفحه بعد قابلمشاهده
است.
این اهداف و شــاخصها برای دورههای چهارســاله (تا ســال  )1398در قالب سند تکمیلی چهارم ( )1394-1398و دهساله (تا سال  )1404در سند
دهساله دوم هدفگذاری شدهاند؛ اما طی سالهای اجرای سند ،وضعیت این شاخصها در مقاطع زمانی مشخص گزارش خواهد شد.
همچنیــن بــرای ارزیابــی میــزان دســتیابی بــه هــدف بهبــود کیفیــت زندگی مــردم ،گزارشهایــی بهصــورت کیفــی در خصــوص تأثیــرات فناور یها و
محصوالت نانو در این زمینه بهصورت دورهای منتشر میشود.
در این فصل ،وضعیت دستیابی به سه هدف فوق با تمرکز بر شاخصهای کالن در سال  1398ارائه شده است.
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-۱جایگاه جهانی ایران در علم و فناورینانو
جایگاه جهانی ایران در علم و فناور ینانو بهوســیله ســه شــاخص کالن ارزیابی میشود که بهترتیب به «کمیت مقاالت» و «کیفیت مقاالت» و «تعداد
اختراعــات فناور ینانــو» میپردازنــد .بــرای ارزیابــی جایگاه ایــران در علم نانــو از پایــگاه داده) Web of Science (WoSبهعنوان منبــع آمار و اطالعات
استفاده میشود و مقاالت پژوهشی مرتبط با فناور ینانو با استفاده از یک عبارت جستجوی معتبر ،استخراج و اندازهگیری میشوند .در حوزه نوآوری
نیز تعداد اختراعات فناور ینانو در دفاتر ثبت پتنت معتبر دنیا از جمله اداره ثبت پتنت آمریکا ( )USPTOو اداره ثبت پتنت اروپا ( )EPOاندازهگیری
میشوند.
1-1

جایگاه جهانی ایران در انتشار مقاالت نانو

در ســال  2019میالدی 11096 ،مقاله مرتبط با فناور ینانو توســط محققان ایرانی در  WoSنمایه شــد که معادل  5٫87درصد از کل مقاالت نانو منتشــر
شــده در ســال  2019اســت .ایران با این ســهم از انتشــارات نانو ،همانند ســال گذشــته ،در رتبه چهارم دنیا قرار گرفت .این جایگاه در حالی به دست
آمده که در سال  2001و قبل از تأسیس ستاد فناور ینانو که تعداد معدودی از محققان و دانشمندان ایرانی با این فناوری نوظهور آشنا بودند با انتشار
 10مقاله نانو در رده پنجاه و هفتم دنیا و ششــم منطقه خاورمیانه قرار داشــت .ایران در ســالهای بعد همواره یک روند صعودی را در انتشــار علوم نانو
طی کرد به طوری که از انتشار ساالنه  10مقاله نانو به انتشار روزانه  30مقاله نانویی رسید .متوسط درصد رشد ساالنه مقاالت نانو ایران در این  19سال
حدود  53درصد بوده است .این تعداد از مقاالت نانو بیش از 20درصد کل مقاالت علمی منتشر شده ایران در  WoSرا شامل میشوند ،در حالی که
سهم مقاالت نانو دنیا از کل مقاالت در سال  2019میالدی حدود  9درصد بوده است .این امر نشاندهنده اولویتدهی ویژه جمهوری اسالمی ایران
به علوم نانو اســت .همچنین ایران از لحاظ ســرانه مقاله نانو به جمعیت ،در رتبه چهاردهم (ســال  )2018و از لحاظ تعداد مقاله به ازای مقدار GDP
بر اساس نرخ برابری قدرت پول ( ،)PPPدر رتبه اول دنیا (سال  )2017قرار دارد .جدول  ،1ردهبندی  25کشور برتر در انتشار مقاالت  ISIنانو را در سال
 2019نشان میدهد .در این جدول کشورهای اسالمی با رنگ زرد مشخص شدهاند .روند رشد تعداد مقاالت و رتبه ایران نیز در نمودار  1نمایش داده
شده است.
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جدول  -۱فهرست بیست و پنج کشور برتر جهان بههمراه برترین کشورهای اسالمی در انتشار مقاالت نانو در سال 2019
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در بین دانشــگاههای ایران ،دانشــگاه تهران با انتشــار  930مقاله نانو ( 8٫3درصد کل مقاالت نانوی ایران در ســال  )2019در رده اول قرار دارد .پس از
آن به ترتیب دانشگاه تربیتمدرس ( 529مقاله) ،صنعتی امیرکبیر ( 492مقاله) ،دانشگاه صنعتی اصفهان ( 417مقاله) و دانشگاه صنعتی شریف
( 412مقاله) در ردههای بعدی قرار دارند .مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی نیز حدود یک پنجم از کل مقاالت نانوی ایران در سال گذشته را منتشر کرده
است که البته این آمار متعلق به تمامی واحدهای این دانشگاه است.
جایگاه جهانی ایران در کیفیت علم نانو

2-1

فدراســیون ســرآمدان علمــی ایــران بر اســاس منابــع معتبــری همچــون  Nature Indexو شــاخصهای  Impact Factorو  Eigen Factorو همچنین نظر
نخبگان علمی هر حوزه ،مجالت برتر علمی دنیا را در چهار دسته «الف تا د» بر اساس رتبه اعتبار علمی دستهبندی و معرفی کرد .آمار مقاالت نانوی
ایران در این چهار دســته مجالت در ســال  2019و مقایســه آن با آمار ســال  2018در نمودار شــکل  2نشــان داده شــده اســت .در مجموع تعداد مقاالت
منتشــر شــده در این مجالت از  105مقاله در ســال  2018به  81مقاله در ســال  2019کاهش یافته اســت .بیشــترین کاهش در مجالت گروه د است .در
گروه ج تعداد مقاالت در سال  2019افزایش یافته است.
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نمودار  -2آمار مقاالت نانوی ایران در چهار دسته مجالت برتر علمی دنیا ()2018 -2019

همچنین فهرست مقاالت نانوی ایران با باالترین ضریب اثربخشی در سال ( 2019گروه الف و ب) به شرح زیر است:
جدول  -2فهرست مقاالت نانوی ایران با باالترین ضریب اثربخشی در سال ( 2019گروه الف و ب)

رتبه

نام مجله

نام مقاله

نویسنده ایرانی

۱

Science

Complete steric exclusion of ions and proton transport
through confined monolayer water

Esfandiar, Ali

۲

Nature Communications

Design principles of ion selective nanostructured
membranes for the extraction of lithium ions

Razmjou, Amir

۳

Nature Communications

Crossing the blood-brain-barrier with nanoligand drug
carriers self-assembled from a phage display peptide

Ahmadvand, Davoud

۴

ACS Nano

Nile Blue Functionalized Graphene Aerogel as a
Pseudocapacitive Negative Electrode Material across the
Full pH Range

Mousavi, Mir F.

۵

ACS Nano

Mechanistic Understanding of the Interactions between
Nano-Objects with Different Surface Properties and
alpha-Synuclein

Ejtehadi, Mohammad Reza
- Hajipour, Mohammad
Javad
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ادامه جدول  -2فهرست مقاالت نانوی ایران با باالترین ضریب اثربخشی در سال ( 2019گروه الف و ب)

رتبه

نام مجله

نام مقاله

نویسنده ایرانی

۶

ACS Nano

Targeted Co-delivery of the Iron Chelator Deferoxamine
alpha Inhibitor Impairs Pancreatic Tumor and a HIF1
Growth

Geranpayehvaghei,
Marzieh

۷

Nano Letters

Self-Limiting Growth of Two-Dimensional Palladium
between Graphene Oxide Layers

Neek-Amal, Mehdi

سهم مقاالت نانوی ایران که در مجالت  Q1منتشر شدهاند نیز بهعنوان یک شاخص دیگر از کیفیت انتشارات علمی در نظر گرفته میشود .مجالت
 Q1مجالتــی هســتند که بر اســاس بانک اطالعات مجــات علمــی ( JCR (Journal Citation Reportsاز نظر ضریب اثربخشــی ( )Impact factorجزو
مجالت چارک اول بهحساب میآیند .گرچه تعداد این مقاالت در سال  ۲۰۱۹رشد کرده است ولی سهم آنها از کل مقاالت نانوی ایران در سال ۲۰۱۹
حدود  ۲درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است .از نظر رتبه نیز ایران همچنان در رتبه هشتم قرار دارد (جدول .)۳
جدول  -۳اطالعات مربوط به مقاالت نانوی ایران منتشر شده در مجالت Q1

سال

تعداد مقاالت مجالتQ1

سهم از کل مقاالت نانو ()%

رتبه جهانی

۲۰۱۸

۳۶۷۶

۳۶

۸

۲۰۱۹

۳۷۹۶

۳۴

۸

شاخص اچ ( )h-Indexمعیاری از کمیت و کیفیت مقاالت علمی یک محقق ،موسسه یا کشور است و در واقع حجم مقاالت پرکیفیت آن فرد یا کشور را
نشان میدهد .معایبی هم به این شاخص وارد است از جمله اینکه ارجاع به خود را لحاظ نمیکند یا سن علمی محققان یا نهادها را در نظر نمیگیرد .با
وجود اینها ،بهعنوان یک شاخص کیفی در ارزیابی و مقایسه مقاالت با کیفیت موردقبول و استناد است .در شاخص  hرتبه جهانی ایران برای مقاالت
جســاله) دوازدهم اســت .سهم مقاالت نانو مشــترک ایران با کشورهای دیگر در ســال  2019حدود 20
منتشــر شــده در  5ســال منتهی به  h-index( 2019پن 
درصد بود .جدول  ۴فهرست  20کشور برتر دنیا در شاخص  h-Indexبرای مقاالت نانوی منتشر شده در سالهای  2015تا  2019را نشان میدهد.
جدول  -۴مقدار و رتبه شاخص  h-Indexپنج ساله مقاالت نانوی  ۲۰کشور برتر جهان ()۲۰۱۵-۲۰۱۹
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جایگاه جهانی ایران در ثبت اختراعات فناورینانو

ایران در مجموع تا پایان سال  263 ،2019اختراع مرتبط با فناور ینانو در دفاتر ثبت پتنت آمریکا و اروپا منتشر کرده است .تعداد پتنتهای نانو ایران در
 USPTO1در سال  16 ،2019پتنت بوده است .عالوه بر این ،در همین سال 24 ،اختراع نانویی دیگر در حال ثبت نهایی در این دفتر هستند که در مجموع
 40پرونده ثبت اختراع میشوند .بر این اساس رتبه ایران در پتنتهای ثبت شده در  USPTOدر سال  2019بیستوچهارم است .نسبت تعداد پتنتها
به تعداد مقاالت نانو نشان میدهد که  4پتنت نانویی در ازای هر  1000مقاله نانو ثبت شده است .با این حال باید توجه داشت که همین تعداد اختراعات
مرتبط با فناور ینانو سهمی در حدود  20درصد از کل پتنتهای ثبت شده ایران در ادارات ثبت پتنت آمریکا و اروپا را شامل میشوند .آمار مربوط به این
حوزه در جدول  5آمده است.
جدول  -۵فهرست  30کشور برتر جهان در ثبت پتنت نانو در   USPTOدر سال 2019
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 -۲حجم بازار محصوالت نانو ساخت ایران
طبق تعریف بازار فناور ینانو که در استاندارد بینالمللی ایزو به شماره  ISO/TS 18110:2015به تصویب رسیده است؛ بازار فناور ینانو شامل سه بخش
زیر است:
• بازار کاالهای نانو • بازار تجهیزات نانو • بازار خدمات فناور ینانو
روند رشــد ســالیانه بازار فروش محصوالت فناور ینانو ســاخت داخل در ســالهای گذشته در نمودار زیر آمده اســت .در سال  ۱۳۹۷برای پنجمین سال
متوالــی حجــم بــازار نزدیــک بــه دو برابر ( ۸۳درصد) شــده اســت .در پایان ســال  ۱۳۹۷در مجمــوع  ۲۱۴شــرکت در زمینه تولید محصــوالت ،تجهیزات و
خدمات حوزه فناور ینانو فعال بودند که از دادههای جمعآور یشده از این شرکتها ،رقم کلی فروش معادل  ۲۵۴۶۲میلیارد ریال به دست آمده است.
محاسبه این بازار در سال  ۱۳۹۸نیز در دست اقدام است و گزارش نهایی آن در تابستان  ۱۳۹۹منتشر خواهد شد.

حجم فروش کل محصوالت نانو
25٬462
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نمودار  -۴روند رشد سالیانه بازار فناورینانو ساخت ایران ()۱۳۹۲-۱۳۹۷
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وضعیت دستیابی به اهداف کالن پیشرفت فناورینانو در ایران

از مجمــوع بــازار فــروش محصــوالت نانو ســاخت ایــران در ســال  ۲٬۶۷۲ ،۱۳۹۷میلیارد ریال -حــدود  ۱۰درصد -مربــوط به صادرات ایــن محصوالت به
کشورهای دیگر و  ۲۲٬۷۹۰میلیارد ریال آن مربوط به فروش در بازار داخلی بوده است.
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نمودار  -۵آمار کل فروش محصوالت نانو ساخت ایران به تفکیک صادرات و فروش داخل (میلیارد ریال)

محصوالت فناور ینانو ایران بهطور کلی در سه گروه کاال ،خدمات و تجهیزات دستهبندی میشوند که در ادامه تحلیل کلی هر دسته ارائه میشود.
همانند سالهای گذشته ،در سال  ۱۳۹۷نیز بیشترین حجم بازار نانو ،معادل  ۹۶درصد ،متعلق به کاالها است .بخش خدمات با رشد  ۵۴درصدی
افزایش قابلقبولی نســبت به ســال قبل داشــته است .گرچه بخش خدمات فناور ینانو شــامل خدمات تجار یسازی و خدمات شبکه آزمایشگاهی
اســت با این وجود ،بخش قابلتوجهی از این فروش به رشــد بازار خدمات آزمایشــگاهی در ســال  ۱۳۹۷مربوط اســت .فروش تجهیزات آزمایشگاهی و
صنعتی فناور ینانو در ســال  ،۱۳۹۷با افزایش  18درصدی همراه بوده اســت .قابل ذکر اســت در ســال  ۱۳۹۷بهدلیل تحریمها و کمبود منابع مالی و
حمایتی ،بازار تجهیزات با رشد قابلتوجهی همراه نبوده است.
نزدیک به  ۶۰درصد از حجم بازار کاالهای فناور ینانو ،به حوزه ساختوســاز تعلق دارد که عبارتند از :شــیرآالت ،شیش ـههای کمگســیل ،بتن سبک،
انواع کفپوش ،انواع کاشــی و گرانیت آنتیباکتریال .در رتبه بعدی ،صنایع اپتوالکترونیک قرار دارد که  ۱۳درصد از بازار کاالهای نانو ســاخت ایران
را بــه خــود اختصاص داده اســت .بهداشــت و ســامت ،نســاجی ،خودرو و حملونقل هم با ســهمی بین  ۵تــا  ۶درصد در ردههای بعــدی قرار دارند.
شــیرآالت بهداشــتی و خانگی بهدلیل گســتردگی بازار مصرف ،حجم باالی تولید و همچنین جا افتادن و کاربرد خوب تجهیزات الیهنشانی  PVDدر
این صنعت ،حجم باالیی از محصوالت نانوی حوزه ساختمان را در سال گذشته به خود اختصاص دادند.
نمودار  6آمار فروش شرکتهای نانویی داخلی در سال  ۱۳۹۷را به تفکیک حوزههای صنعتی کاالهای فناور ینانو ساخت ایران نشان میدهد.
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لوازمخانگی ٪1٫7

 ٪1٫4رنگ و رزین

خدمات ٪1٫8

 ٪1٫2آب و محیطزیست

تجهیزات ٪1٫9

 ٪0٫6نیرو و انرژی

نفت ،گاز و پتروشیمی ٪2٫1

 ٪0٫6کشاورزی و  صنایع غذایی

خودرو و حملونقل ٪5٫1
نساجی ٪5٫6

 ٪59٫6ساختوساز

دارو ،بهداشت و سالمت ٪5٫6

اپتوالکترونیک ٪12٫9

نمودار  -۶آمار فروش کلی شرکتهای نانو داخلی در سال  ۹۷به تفکیک حوزههای صنعتی در تولید کاال (میلیارد ریال)

روند فروش تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی فناور ینانو ایران در نمودار زیر آمده است .در حال حاضر بخش بیشتری از حجم فروش این تجهیزات
متعلق به دســتگاههای آزمایشــگاهی اســت و مشــتریان اصلی این تجهیزات ،دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی هســتند .فروش تجهیزات نسبت به سال
گذشــته نزدیک به  18درصد رشــد داشــته اســت .تحریم و مشــکل صادرات ناشی از آن که در ســال  ۱۳۹۷روی داد بر صادرات این بخش تأثیر زیادی
داشت.
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نمودار   -۷روند فروش سالیانه تجهیزات نانو ایران (میلیارد ریال)
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بخــش بزرگــی (حــدود  ۶۵درصــد) از بازار خدمات فناور ینانو ایران متعلق به خدمات شــبکه آزمایشــگاهی اســت .با این حال خدمــات فناور ینانو
نسبت به سالهای گذشته رشد خوبی ( ۵۴درصد) داشته که این رشد بیشتر در زمینه خدمات دیگر غیر از خدمات شبکه آزمایشگاهی بوده است.
مقدار این بازار در شش سال گذشته در نمودار زیر نمایش داده شده است و برای سال  ۱۳۹۸نیز در حال اندازهگیری است.
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نمودار  -۸روند افزایش حجم بازار خدمات فناورینانو ایران ()۱۳۹۲-۱۳۹۷

حجم صادرات محصوالت فناور ینانو ایران
گسترش برنامههای صادراتی ستاد نانو بهویژه در سالهای اخیر ،سبب شد تا بستر ورود کاال ،تجهیزات و خدمات حوزه فناور ینانو ایران به بازارهای
جهانی فراهم شود .در سال  ۱۳۹۷بهدلیل مشکالت ناشی از نوسانات ارزی در  6ماه اول سال و همچنین موانع صادراتی مرتبط با تحریم ،افت بیش
از  ۵۰درصدی در صادرات کاالهای نانویی ایران به کشــورهای دیگر رخ داد و صادرات ،تنها  ۱۰درصد از کل بازار فناور ینانوی ایران را در این ســال
دربر دارد .البته این رقم مربوط به صادرات رســمی کاالهای فناور ینانو ایرانی اســت .بخشــی از صادرات محصوالت فناور ینانو ایران بهخصوص به
کشورهای همسایه در داخل کشور و برحسب ریال بوده که آمار دقیقی از آن در دست نیست.

صادرات

٪10

 25٬462میلیارد  ریال
فروش داخل

٪90

نمودار  -۹سهم صادرات و فروش داخل از کل بازار فناورینانو ایران در سال ۱۳۹۷
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تعداد شــرکتهای نانو ایران که موفق به صادرات شــدهاند ،از  ۳۵شــرکت در ســال  ۱۳۹۶به  ۳۷شــرکت در سال  ۱۳۹۷افزایش یافته است .افزون بر این،
مقاصد صادراتی محصوالت نانو در سال  ۳6 ، ۱۳۹۷کشور بوده است.
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شکل  -1کشورهای هدف  صادرات محصوالت نانو ایران در سال 1397
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در سال  ۱۳۹۷در بین حوزههای صنعتی مختلف ،بیشترین سهم صادرات محصوالت نانو ایران مربوط به حوزه ساختوساز بوده است که  ۲۹درصد
(حــدود  ۹میلیــون دالر) را بــه خــود اختصاص داده اســت .در رتبههای بعدی به ترتیب نانوپوشــش با  ۲۴درصد ،نســاجی و پوشــاک بــا  ۲۱درصد ،آب و
محیطزیست با  ۹درصد و دارو ،بهداشت و سالمت با  ۷درصد قرار دارند .سهم سایر حوزهها در مجموع حدود  ۱۰درصد بوده است.
 ٪0٫40لوازمخانگی
پلیمر و کامپوزیت ٪1٫73
 ٪0٫04خودرو

رنگ و پوشش ٪2٫29
تجهیزات ٪2٫83
کشاورزی ،صنایع غذایی و ٪3٫20
بستهبندی

 ٪29٫12ساختوساز

دارو ،بهداشت و سالمت ٪6٫59

آب و محیطزیست ٪9٫38

 ٪23٫62نانوپوشش

نساجی و پوشاک ٪20٫81

نمودار  -10سهم حوزههای صنعتی مختلف از صادرات کاال ،تجهیزات و خدمات فناورینانو ایران در سال ۱۳۹۷

در ســال  ،۱۳۹۷از نظر ارزش صادرات ،بیشــترین میزان صادرات نانویی ایران به کشــور افغانســتان بوده است که برابر با  ۹میلیون دالر بوده است .در رتبه
بعــدی ،کشــورهای عــراق بــا  ۶٫۶میلیون دالر و ترکیه با  5٫3میلیون دالر قرار دارند .آلمان ،گرجســتان ،چین و روســیه نیز بهعنــوان دیگر مقاصد صادراتی
محصوالت نانو ایران در سال  ۱۳۹۷در رتبههای بعدی قرار دارند .بیشترین حجم صادرات به کشورهای همسایه و منطقه صورت گرفته است.
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ایران ،قزوین ،دروازه تهران
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فصل دوم

گزارشعملکردبرنامههایکالن،عملیاتیو
اقداماتاجراییفناورینانو

سامانه شیرینسازی آب با فناورینانو

گزارش عملکرد برنامههای کالن ،عملیاتی و اقدمات اجرایی فناورینانو

برنامه کالن ۱

ترویج و آموزش عمومی فناورینانو برای افزایش
مشارکت ذینفعان در توسعه فناورینانو

دستگاه تصفیه پساب صنعتی با فناورینانو (برگزیده دومین دوره نانو استارتاپ)

گزارش عملکرد برنامههای کالن ،عملیاتی و اقدامات اجرایی فناورینانو

ترویج و آموزش عمومی فناورینانو برای افزایش مشارکت ذینفعان در توسعه فناورینانو

 -۱-۱فعالسازی زیرساختهای فرهنگی کشور برای پشتیبانی از توسعه
فناورینانو
۱-۱-۱

تولید و انتشار محتوا در رسانههای ستاد نانو

خالصه عملکرد تولید و انتشار محتوا در رسانههای ستاد فناور ینانو در سال  ۱۳۹۸در جدول  ۱آمده است.
جدول  -۱عملکرد تولید و انتشار محتوا در رسانههای ستاد نانو در سال ۱۳۹۸
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انتشار  ۱٬۱۰۷خبر شامل  ۵۲۲خبر داخلی و  ۵۸۵خبر خارجی

مقاالت و گزارشهای سایت ستاد نانو
www. Paper.nano.ir

پذیرش و انتشار  ۴۴مقاله

تهیه و انتشار مصاحبه با محوریت «کسبوکار»

 ۱۱مصاحبه با شرکتهای فعال نانویی

تولید و انتشار کلیپهای «به توان نانو»

 ۲۸کلیپ به زبانهای فارسی ،انگلیسی ،عربی ،روسی ،ترکی
بیش از ۱میلیون بازدید در کانال رسمی آپارات ستاد نانو
میانگین بیش از ۳۵هزار بازدید
 ۱۱۱مرتبه پخش در شبکه خبر

گالری تصویری سایت ستاد نانو
www. nano.ir/multimedia

مستندسازی و انتشار  ۴۱۷تصویر از  ۱۳رویداد

سایت باشگاه نانو

انتشار  ۹۹خبر
انتشار  ۳۶۹تصویر از فعالیتهای ترویجی در کشور

ادامه جدول  -۱عملکرد تولید و انتشار محتوا در رسانههای ستاد نانو در سال ۱۳۹۸

رسانه

عملکرد

ماهنامه زنگ نانو

انتشار  ۳شماره
ارسال  ۵۰۰نسخه به پژوهشسراهای دانشآموزی

شبکه اجتماعی ستاد نانو
@IranNano

انتشار  ۱٬۶۶۲مطلب در کانال ستاد نانو با بیش از  ۲٬۴۰۰نفر عضو

ٔ
برنامه «نانو و صنعت»

انتشار  ۳۵کلیپ و مستند

* سایت ستاد فناور ینانو تا پایان سال  ۱۳۹۸در میان سایتهای جهان در رتبه ۱۰۱هزار و در میان سایتهای فناور ینانو در دنیا با فاصله قابلتوجه
نسبت به رتبه بعدی (سایت  nanowerkبا ٔ
رتبه جهانی ۱۴۷هزار) ،در رتبه اول قرار دارد.
۲-۱-۱

رصد و حمایت از تولید محتوای فناورینانو در رسانههای عمومی کشور

خالصه عملکرد رسانههای رسمی و فضای مجازی کشور در حوزه ترویج فناور ینانو در سال  ۱۳۹۸در جدول زیر آمده است.
جدول  -۲میزان انتشار محتوای فناورینانو در رسانههای عمومی کشور در سال ۱۳۹۸

نوع رسانه

تلویزیون
(دقیقه)

رادیو
(دقیقه)

روزنامه
(مطلب)

خبرگزاری
(مطلب)

میزان محتوا

۵٬۱۱۰

۵٬۰۴۱

۱٬۱۰۹

۶٬۷۰۵

همچنین سهم محتوای مرتبط با صنعت و بازار در رسانههای مختلف در سالهای  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸در نمودار زیر آمده است:
بهمنظور ارتقای ارتباط و تعامل گستردهتر با رسانههای کشور ،گزارش عملکرد هر رسانه (در طول سال  )۱۳۹۷در ٔ
حوزه فناور ینانو تهیه و تدوین شده
ُ
و برای مدیران رسانهها ارسال شد این رسانهها شامل هشت شبکه تلویزیونی ،هشت شبکه رادیوییَ ،ده روزنامه و نه خبرگزاری بود.
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نمودار  -۱سهم محتوای مرتبط با صنعت و بازار در رسانههای مختلف در سالهای  ۱۳۹۷و ۱۳۹۸
گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398
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گزارش عملکرد برنامههای کالن ،عملیاتی و اقدامات اجرایی فناورینانو

ترویج و آموزش عمومی فناورینانو برای افزایش مشارکت ذینفعان در توسعه فناورینانو

برگزاری تور رسانهای فناور ینانو
با هدف ارائه خدمات رسانهای بهتر به شرکتهای نانویی و معرفی محصوالت نانویی در رسانههای کشور ،برگزاری «تور رسانهای نانو» در
ســال  ۱۳۹۸ادامه پیدا کرد .در تورهای برگزار شــده در اســتانهای یزد و البرز ،خبرنگاران پانزده رسانه کشور و فعاالن شبکههای اجتماعی
از چهــار شــرکت نانویــی در ایــن دو شــهر بازدیــد کرده و ضمن آشــنایی با ســازوکار شــرکتها بــه معرفی این شــرکتها و محصوالتشــان در
رسانهها پرداختند.

ارائه خدمات رسانهای به شرکتهای فناور ینانو
در ســال  ۱۳۹۸خدمات رســانهای ســتاد نانو به بیش از دویســت شرکت نانویی ارائه شده که آمار این خدمات به بیست شرکت در جدول  3ذکر شده
است:
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جدول  -۳خدمات رسانهای ارائه شده به  ۲۰شرکت نانویی  (سال )1398

تعداد اخبار سایت نانو

ماهنامه فناور ینانو تعداد صفحات

کانال پیامرسان «بله» ستاد نانو

تلویزیون (دقیقه)

رادیو (دقیقه)

خبرگزار یها

روزنامهها

۱

صنایع الکترواپتیک صاایران

۴

۱
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۱۷
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۲

۶

ردیف
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۴

تولیدی و صنعتی گوهر فام

۱

۲

۱۵

۵

فرخ سپهر کاشان

۱

۱
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۱

۱

۲

۷

پارسا پلیمر شریف

۴

۱

۲

۸

رنگین نانوساختار

۹

یاران ساختار آذر

۱

۱۰

گسترش فناوری خوارزمی

۱

۱

۲۰
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۵

۵
۴

۷۵

۸۰

۵

۶

120

17

4

2

۱
۱

۱۱

پیامآوران نانوفناوری فردانگر

۲

۲۱

۳

۷۸

۱۲

پوشا ک مهیار

۲

۲

۱

۴۷

۱۳

تولیدیشیمیاییفام گسترماهان

۲

۱

۳

۱۴

پردیس پژوهان فناوران یزد

۱۵

نانودارو پژوهان پردیس

۱

۱۵۰

۱۳

۴

۱۲

۳

12

25

6

5

۲۱

۳۰

۱۷

۲

۱۶

تولیدی و صنعتی بهران فیلتر

۳

۱

۲

۱۰۲

۵۰

۹

۵

۱۷

تولیدی تهران زرنخ

۲

۱

۲

۲۷

۵۰

۶

۱

۱۸

اکسیر نانوسینا

۵

۱۴

۴

۲۲

۱۳

۱۶

۴

۱۹

فناوران نانومقیاس

۵

۲۰

۶

۴۱

۸

۱۲

۳

۲۰

یارنیکان صالح

۶

۸

۳

۴

۲

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398
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ترویج و آموزش عمومی فناورینانو برای افزایش مشارکت ذینفعان در توسعه فناورینانو

گزارش عملکرد برنامههای کالن ،عملیاتی و اقدامات اجرایی فناورینانو

پاسخ به درخواستهای رسانهای مرتبط با فناور ینانو
بهمنظور بهبود همکاری با رســانهها ،طی ســال  ۱۳۹۸بیش از  ۱۹۰درخواســت رســانهای از ســوی خبرنگاران رســانههای عمومی ارائه شــده که به همه
آنها پاسخ داده شد.
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نمودار  -۲تعداد درخواستهای رسانهای مرتبط با فناورینانو در سال ۱۳۹۸

پوشش ویژه رسانهای رویدادهای فناور ینانو
در ســال  ،۱۳۹۸بــا توجــه بــه اهمیــت برخــی از رویدادهای مرتبط با فناور ینانو ،پوشــش رســانهای این رویدادها بهشــکل ویژه و گســترده انجام شــد.
برنامههایی همچون مجمع اقتصاد نانو ،المپیاد دانشآموزی نانو ،اختتامیه مسابقه ملی نانو و جشنواره نانو از جمله این رویدادها بودند.
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 -۲-۱توسعه کمی و کیفی باشگاه دانشآموزی فناورینانو و شبکه توانا
تمرکز ترویج دانشآموزی در سال  ۱۳۹۸بر سه موضوع تغییر و تحول در رویدادها و برنامههای رقابتی و زیرساختی باشگاه نانو و توسعه تولیدات و بازار
محصوالت آموزشی نانو قرار داشت .در این سال ،تعداد  ۱۴۲٬۲۷۱نفر دانشآموز و معلم در برنامهها و رویدادهای ترویج دانشآموزی مشارکت کردند
و مجموع این افراد از سال  ۱۳۸۷تاکنون به  ۱٬۱۹3٬000نفر رسید .در ادامه اقدامات اجرایی ترویج دانشآموزی فناور ینانو در سال  ۱۳۹۸تشریح شده
است.
۱-۲-۱

نهادینهسازی و حمایت از رقابتهای دانشآموزی در حوزه فناورینانو

المپیاد دانشآموزی علوم و فناور ینانو
دهمیــن المپیــاد دانشآمــوزی علــوم و فناور ینانو در ســال  ،۱۳۹۸در ســه مرحله برگزار شــد .در این دوره ،مرکز ملی پرورش اســتعدادهای درخشــان و
دانشپژوهان جوان مطابق با توافقنامهای که میان این مرکز و ســتاد ویژه توســعه فناور ینانو منعقد شــد ،در اجرای المپیاد همکاری و مشــارکت کرد.
همچنین ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از برگزیدگان این دوره حمایت نقدی انجام داد.
مرحله اول المپیاد در تاریخ ۶اردیبهش ـت ۱۳۹۸در  ۱۲۱شــهرحوزه با همکاری بیش از  ۱٬۵۰۰نفر برگزار شــد ۱۹۱ .پژوهشســرا و نهاد ترویجی در مراحل
برگزاری این رقابت ملی و در برگزاری کارگاههای آمادگی المپیاد مشارکت داشتند .خالصه اطالعات دهمین المپیاد نانو در نمودار 3و جدول  4زیر
آمده است.
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نمودار  -۳تعداد ثبتنامشدگان و حاضران در دهمین المپیاد علوم و فناورینانو (سال )۱۳۹۸
گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398
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گزارش عملکرد برنامههای کالن ،عملیاتی و اقدامات اجرایی فناورینانو

ترویج و آموزش عمومی فناورینانو برای افزایش مشارکت ذینفعان در توسعه فناورینانو

جدول  -۴اطالعات آماری مرحله اول و دوم دهمین دوره المپیاد دانشآموزی علوم و فناورینانو ()۱۳۹۸

عنوان

مرحله اول

مرحله دوم

توضیحات

زمان برگزاری آزمون

۶اردیبهشت۱۳۹۸

تعداد داوطلبان

 ۱۷٬۴۱۲نفر

تعداد حوزههای آزمون

 ۱۲۸شهر-حوزه

تعداد نهادهای ترویجی همکار

۱۹۱

تعداد عوامل اجرایی آزمون

 ۱٬۵۰۰نفر

تعداد پذیرفتهشدگان مرحله اول

 ۱۵۸نفر

زمان برگزاری آزمون

 ۲۱تیر ۱۳۹۸

تعداد حوزههای آزمون

 ۸شهر-حوزه

برگزیدگانهای مرحله اول المپیاد ،با حضور در یک آزمون تستی -تشریحی با هم به رقابت پرداختند .این آزمون ،بهصورت همزمان در  8شهر ٔ -
حوزه
دشتســتان ،اصفهان ،بابل ،تبریز ،تهران ،بندرعباس ،مشــهد و ســنندج برگزار شــد ۳۱ .نفر از منتخبان مرحله دوم با حضور در اردوی عملی ،ضمن
رقابت برای دریافت مدالهای طال ،نقره و برنز المپیاد ،یک ٔ
دوره آموزش عملی را گذراندند .اســتان کردســتان با  7نفر ،اســتانهای آذربایجان شرقی،
خراسان رضوی ،اصفهان ،مازندران و هرمزگان با  3نفر و استانهای بوشهر و فارس با  2نفر ،استانهای ایالم ،گلستان ،البرز ،تهران و خراسان جنوبی
ٔ
مرحله نهایی دهمین دوره المپیاد نانو حضور یافتند .این مرحله از ۲۶مرداد تا ۲شهریور ۱۳۹۸در محل سازمان پژوهشهای
هر کدام با  1دانشآموز در
علمی و صنعتی ایران برگزار شد و طی آن برنامهها و کارگاههای مختلفی اجرا شدند.

در دهمین دوره المپیاد ،عالوه بر مشارکت سه نفر از اعضای کانون برگزیدگان در اجرای دوره ،دو نفر از اعضای این کانون که در المپیادهای گذشته
حائز مدال طال و نقره شده بودند ،مشاورههای علمی و تجربیات خود را در قالب استادیار به شرکتکنندگان ارائه دادند.
جدول  -۵اطالعات آماری مرحله سوم (اردوی عملی) دهمین دوره المپیاد دانشآموزی علوم و فناورینانو
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عنوان

توضیحات

تاریخ برگزاری

۲۶مرداد تا ۲شهریور۱۳۹۸

محل برگزاری

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

تعداد شرکتکنندگان

 ۳۱نفر از  ۱۳استان

تعداد مدرسان و سرپرستان

 ۱۰نفر مدرس و  ۲استادیار

ادامه جدول  -۵اطالعات آماری مرحله سوم (اردوی عملی) دهمین دوره المپیاد دانشآموزی علوم و فناورینانو

عنوان

توضیحات

تعداد گروهها

 ۱۰گروه

عنوان پروژه آزمایشگاهی

شیرینسازی و تصفیه آب با استفاده از زئولیتها

تعداد مدالها

 ۲مدال طال ۷ ،نقره ۲۲ ،برنز

جشنواره دانشآموزی علوم و فناور ینانو
دهمیــن جشــنواره دانشآمــوزی علوم و فناور ینانو با هــدف ترغیب دانشآموزان به پژوهش در فناور ینانو و مهارتافزایــی در این زمینه ،در دو مرحله
در تابســتان و مهرماه  ۱۳۹۸توســط باشــگاه نانو برگزار شــد و طرحهای برگزیده با اهدای جوایز نقدی و اعتبار هدیه شــبکه آزمایشــگاهی فناور یهای
راهبــردی تقدیــر شــدند .همچنیــن بهمنظــور مشــارکت مقاطــع تحصیلــی ابتدایــی و متوســطه اول ،مســابقه عکاســی ،طراحــی نرمافــزار ،نقاشــی و
داستاننویسی با موضوع فناور ینانو بهعنوان یکی از محورهای جشنواره در سال جاری اجرا شد و در این راستا  ۸۷اثر هنری و نرمافزاری به دبیرخانه
جشنواره ارسال شد.

ارسال  256طرح به جشنواره

 .1داوری و انتخاب  169طرح شــامل مقاله و کارسازه از
میان طرحهای ارسالی از  15استان
 .2داوری  87اثر هنری

ارائه و داوری غیرحضوری طرحها

حضور  31طرح در نمایشگاه نانو در
مهر1398

ارائه مشاوره اینترنتی و تلفنی برای اصالح و
ارتقای طرح

راهیابی  31طرح به مرحله نهایی

 .1انتخاب و تقدیر از  ۲کارسازه 2 ،مقاله 2 ،محصول نرمافزاری 1 ،گزارش علمی و  3ایده برتر
 .2تقدیر از آثار هنری برتر
شکل  –۱فرایند دهمین جشنواره طرحهای دانشآموزی فناورینانو در سال ۱۳۹۸

گزارش آماری دهمین جشنواره طرحهای دانشآموزی فناور ینانو در ادامه آمده است.
گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398

41

ترویج و آموزش عمومی فناورینانو برای افزایش مشارکت ذینفعان در توسعه فناورینانو

گزارش عملکرد برنامههای کالن ،عملیاتی و اقدامات اجرایی فناورینانو

25
19

20

20
15

12

12
10

1
ه

مد

1
ان

1

1

1

الم

اص

ای

خر
خرا
اس
سا
ن
رض
شما
وی
لی
ان

3

فه

2

ان

س

من

ان

ما

4

3

زند

ران

5

کرد

ست
ان

5

ک

هرم

ر
خوز
مان
ست
ا
شاه
ن

زگ
ان

5

کرم

ان

ا

ل
برز

ته

ران

آذ

ربای

0
ج
ان

شر
قی

نمودار  -۴طرحهای برگزیده و راهیافته به مرحله اول دهمین جشنواره دانشآموزی فناورینانو بهتفکیک استان
جدول  -۶طرحهای برتر بخشهای مختلف دهمین جشنواره دانشآموزی علوم و فناورینانو ()۱۳۹۸

رتبه

کد طرح

نام نویسنده

نام و نام خانوادگی
استاد راهنما

عنوان طرح

استان

شهرستان

بخش کارسازه
اول

۱۰۱۱۳۲۲۵

زهرا قنبری

حجتاله معلمیان

دستگاه تولید نانوالیههای ضدخوردگی فلزات

خوزستان

بهبهان

دوم

۱۰۳۱۳۱۵۸

محمد نیک مرد
علیاکبر امیدی

محمد حاجی

طراحی و ساخت هموژنایزر مکانیکی
نانوامولسیونساز

آذربایجان شرقی

صوفیان

بخش محصول نرمافزاری
اول

۱۰۳۳۱۰۴۱

پیام کرمی

مریم عبداللهی

شکار میکروبها

ایالم

ایالم

دوم

۱۰۱۳۳۲۰۲

کیانا اله دانه

فهیمه اعظمی

اپلیکیشن نانوفن

تهران

تهران

اول

۱۰۳۴۳۱۸۴

ساراموحدشانلی
نادر الوجود

الهام نعمتی

اول

۱۰۴۵۳۱۱۱

مصطفی حاتمی

نادر منصوری اوغاز

بخش گزارش علمی
استفاده از سیستمهای لیپیدی مبتنی بر
فناور ینانو در راستای کاهش عوارض داروی
اتامبوتول

آذربایجان شرقی

تبریز

بخش مقاله علمی-پژوهشی
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تأثیر نانوکامپوزیت حاصل از هسته خرما و
سنجد بههمراه هیدروژل سلولزی بر روی
سرعت جوانهزنی و رشد دانهها

خراسان شمالی

بجنورد

ادامه جدول  -۶طرحهای برتر بخشهای مختلف دهمین جشنواره دانشآموزی علوم و فناورینانو ()۱۳۹۸

رتبه

کد طرح

نام نویسنده

نام و نام خانوادگی
استاد راهنما

عنوان طرح

استان

دوم

۱۰۳۵۳۲۰۱

علی آبانی آرانی

مهسا شاه بنده -
ماه حیدری

ساخت نانوکامپوزیت روی ،کبالت و آهن
( )ZnCoFeبهعنوان یک نانوحامل جهت
بررسی اثر داروی ضدسرطانی روی سلولهای
سرطانی HEPG2

البرز

اول

۱۰۳۲۱۰۷۵

عسل پاژنگ

شهرستان

کرج

بخش ایدهپردازی -مقطع ابتدایی
اعظم نژاد
علیرضایی

پیشده

هرمزگان

بندرعباس

بخش ایدهپردازی -مقطع متوسطه
اول

۱۰۴۲۳۰۲۵

برزان امیری

فرشید عزیزی

استفاده از منسوجات با الیاف زیست سازگار
جهت افزایش شادابی گلهای شاخه بریده

کردستان

دهگالن

دوم

۱۰۲۲۳۱۱۵

ملیکا رشیدی

معصومهالسادات
رحمتی

نوشتن جادویی (برای تولید انرژی الکتریکی)

تهران

تهران

اول

۱۰۴۶۱۲۳۹

محمد مهران
طلوعی گوکی

اول

۱۰۱۶۲۲۲۲

محمد ذهبینژاد

نجمه ساالرپور

اول

۱۰۴۸۱۲۵۱

مبین کریمی
خواجه

کلثوم ارحمی

بخش نقاشی -مقطع ابتدایی
زکیه میرزایی

افزایش شادابی شاخه بریده گل رز با فناور ینانو

کرمان

گلباف

بخش نقاشی -مقطع متوسطه
نانوفناوری و هوای پاک

کرمان

کرمان

بخش داستاننویسی
نانو آبرسان

آذربایجان شرقی

خواجه

همچنیــن نجمــه ســاالرپور از اســتان کرمــان ،محمد حاجی از اســتان آذربایجان شــرقی و مجتبی مردی از اســتان آذربایجان شــرقی بهعنوان اســاتید
راهنمای برتر انتخاب شدند.

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398
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بهرهبرداری آموزشی از آزمایشگاههای آموزشی فناورینانو

۲-۲-۱

از آغاز فعالیت شــبکه توانا تا پایان ســال  ،۱۳۹۸تعداد  ۱٬۷۱۹نفر از معلمان آموزشوپرورش و  ۷۲٬۱۵۲نفر دانشآموز در ســمینارها و کارگاههای برگزار
شــده در آزمایشــگاههای توانا شــرکت کردهاند ۳۶٬۸۱۳ .نفر نیز در قالب بازدید و آشنایی با دستگاههای آزمایشگاهی نانو از این مراکز بازدید کردهاند.
همچنین از ابتدای فعالیت شبکه توانا تا پایان دیماه ،۱۳۹۸تعداد  ۹٬۱۰۶دانشآموز در آزمایشگاههای فعال شبکه توانا به انجام طرحهای پژوهشی
پرداختنــد و در جشــنوارهها و مســابقات حضــور یافتهاند .در ســال  ۱۳۹۸در مجمــوع  ۱۱۸٬۴۸۷نفر در شــبکه توانا آموزش دیدهاند کــه جزئیات آن در
جدول زیر قابلمشاهده است.
جدول  -۷آمار آموزشدیدگان در شبکه آزمایشگاههای آموزشی نانو (شبکه توانا) در سال ۱۳۹۸

ردیف

شرح

تعداد افراد

۱

بازدید از آزمایشگاهها

۳۶٬۸۱۳

۲

افراد حاضر در کارگاههای آموزشی شبکه توانا

۳۱٬۶۲۴

۳

افراد حاضر در سمینار آموزشی

۴۲٬۲۴۷

۴

بازدیدکنندگان از نمایشگاه برگزار شده توسط آزمایشگاهها

۵٬۶۸۷

۵

سایر فعالیتها

۲

۶

نفر -پروژه

۲٬۱۱۴
 ۱۱۳٬۸۳۰( ۱۱۸٬۴۸۷دانشآموز و  ۴٬۶۵۷دبیر)

تعداد کل نفرات آموزشدیده در سال ۱۳۹۸

همچنین تعداد آزمایشگاههای توانا بهتفکیک استانی تا پایان سال  ۱۳۹۸به شرح زیر است:
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همدان

هرمزگان

مرکزی

مازندران

لرستان

گیالن

گلستان

کهگیلویه و بویر احمد

کرمانشاه

کرمان

قم

کردستان

قزوین

فارس

سیستان و بلوچستان

سمنان

زنجان

خوزستان

خراسان شمالی

خراسان رضوی

خراسان جنوبی

چهارمحال و  بختیاری

تهران

بوشهر

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

ایالم

البرز

اصفهان
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اردبیل

نمودار  -۵تعداد آزمایشگاههای آموزشی فناورینانو (شبکه توانا) بهتفکیک استانی تا پایان سال ۱۳۹۸

0

در سال  ۱۳۹۸حمایتی به مبلغ تقریبی ۱۵٬458میلیون ریال از تعداد  ۶۵تجهیز این شبکه به عمل آمده است.
۳-۲-۱

حمایت از مروجان فناورینانو در آموزشوپرورش

حمایــت از مروجــان فناور ینانــو در آموزشوپــرورش در قالــب حمایــت از پژوهشســراهای فعــال در برگــزاری المپیــاد و جشــنواره دانشآمــوزی،
آزمایشــگاههای شــبکه توانا و نهادهای ترویجی برگزارکننده ســمینارهای ترویجی و کارگاههای آموزشی فناور ینانو انجام میشود .اهم این حمایتها
در سال  ۱۳۹۸به شرح زیر است:
ً
•دهمین المپیاد علوم و فناور ینانو ۲۹ :نهاد مشمول دریافت جمعا  ۸۲۶٬۲۳۰٬۰۰۰ریال حمایت شدند.
• دهمین جشــنواره دانشآموزی نانو :ســه میلیون ریال گرنت شــبکه آزمایشگاهی فناور یهای راهبردی به هریک از  10طرح برگزیده جشنواره اهدا
شد.
همچنین در سال  ۱۱۳ ،۱۳۹۸رویداد آموزشی بهوسیله  ۲۸نهاد ترویجی برگزار و مطابق جدول  8از حمایتهای ستاد نانو بهرهمند شدند.
جدول  –۸حمایت از رویدادهای آموزشی-ترویجی دانشآموزان و دبیران در سال ۱۳۹۸
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نمودار  -۶تعداد افراد آموزشدیده و رویدادهای آموزش نانو به دانشآموزان و دبیران (بهجز آموزشدیدههای شبکه توانا) از سال  ۱۳86تا 1398
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۴-۲-۱

ترویج و آموزش عمومی فناورینانو برای افزایش مشارکت ذینفعان در توسعه فناورینانو

ساماندهی و توسعه محصوالت آموزشی فناورینانو

برنامه ساماندهی و توسعه محصوالت آموزشی فناور ینانو (شامل کاال و خدمات) با هدف شناسایی محصوالت و فعاالن این حوزه و اعتباربخشی
به آنها و همچنین ارتقای ســطح تولید و بازار این محصوالت از ابتدای ســال  ۱۳۹۸آغاز شــده اســت .در این راستا ،فعالیتهای زیر در سال ۱۳۹۸
انجام شده است.
شناسایی و معرفی محصوالت آموزشی فناور ینانو
در سال  ،۱۳۹۸نسخه اول کتاب «محصوالت آموزشی فناور ینانو ساخت ایران» شامل تجهیزات ،بسته آموزشی ،فیلم ،نرمافزار ،کتاب و سایتهای
ٔ
آموزشی با تا کید بر ترویج دانشآموزی و دانشجویی فناور ینانو ،تدوین و منتشر شد .در بخشهای مختلف کتاب ،مخاطب هر کدام از محصوالت
و خدمات در ســطح دانشآموزی یا دانشــجویی مشــخص شــده است .بهطور کلی ۳۱۹ ،محصول آموزشــی در این کتاب به شرح زیر معرفی شدهاند:
تعداد  ۲۵تجهیز آموزشی در قالب شبکه توانا ۱۶ ،عنوان بسته آموزشی ۵ ،فیلم آموزشی ۲۳ ،نسخه نرمفزار آموزشی ۱۱۶ ،جلد کتاب آموزشی ۳ ،سایت
آموزشی و  ۵خدمت آموزشی در حوزه صادرات.

ارزیابی محصوالت آموزشی و صدور تأییدیه آموزش نانو
بــا توجــه بــه برگــزاری برنامههــا و رویدادهــای ترو یــج دانشآمــوزی فناور ینانــو همچون جشــنواره طرحهــای دانشآمــوزی فناور ینانــو و المپیــاد علوم و
فناور ینانــو و همچنیــن برگــزاری ســمینارها و کارگاههــای آموزشــی نانــو در محــل آزمایشــگاههای دانشآموزی نانو (شــبکه توانــا) ،نیاز به منابــع و ابزار
آموزشی معتبر برای مخاطبان احساس میشود .از اینرو ،برای ساماندهی و ارتقای کیفیت محصوالت آموزشی نانو و همچنین اعتباربخشی به این
محصوالت ،یک گواهی با عنوان «تأییدیه آموزش نانو» تعریف و طراحی شده است .با استفاده از این تأییدیه تالش خواهد شد ،محصوالت آموزشی
معتبر (شــامل کاال و خدمات آموزشــی) در حوزه علوم و فناور ینانو به عموم مخاطبان بهویژه دانشآموزان و دانشــجویان معرفی شــود .در این برنامه،
محصوالت آموزشی فناور ینانو موجود در سراسر کشور شناسایی شده و پس از ارزیابی ،تأییدیه آموزش نانو به این محصوالت ارائه خواهد شد.
حضور در نمایشگاههای مرتبط با محصوالت آموزشی
بهمنظور معرفی محصوالت آموزشــی نانو و رصد محصوالت مشــابه ،بعد از شناســایی و بررســی نمایشــگاهها ،تیم مجری برنامه ســاماندهی و توسعه
محصوالت آموزشی فناور ینانو در دوازدهمین نمایشگاه فناور ینانو و پنجمین جشنواره ملی اسباببازی حاضر شد.
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 -۳-۱توسعه بنیاد آموزش فناورینانو و شبکه نهادهای ترویجی
۱-۳-۱

می و کیفی شبکه نهادهای ترویجی فناورینانو
توسعه ک ّ

بهمنظور ترویج فناور ینانو در سراســر کشــور ،گروههای دانشــجویی ،شــرکتهای آموزشی و همچنین سایر مؤسســات ،نهادها ،سازمانها و ارگانهای
عالقهمنــد بــه فعالیــت و ترویج فناور ینانو به عضویت شــبکه نهادهــای ترویجی بنیاد آمــوزش فناور ینانو درآمدهاند .در ســال  ۱۳۹۸تعداد نهادهای
دارای مجوز فعالیت  ۱۴۱مورد بوده اســت؛ از این میان ،نهادهایی که حداقل در یکی از آییننامههای حمایتی مشــارکت داشــته باشــند ،در فهرســت
نهادهای ترویجی فعال قرار میگیرند .آمار نهادهای ترویجی دارای مجوز و فعال در سال  ۱۳۹۸بهتفکیک نوع نهاد ،در جدول زیر آمده است:
جدول  -۹تعداد نهادهای ترویجی فناورینانو در سال ۱۳۹۸

نوع نهاد ترویجی

کل نهادهای ثبت شده

نهادهای فعال

گروه دانشجویی

۹۸

۹۲

شرکت آموزشی

۱۹

۱۵

سایر

۲۴

۱۶

مجموع

۱۴۱

۱۲۳

مجموع حمایتهای ستاد نانو از نهادهای ترویجی در سال  ۱۳۹۸در جدول زیر آمده است.
جدول  -۱۰مجموع حمایتهای ستاد نانو از نهادهای ترویجی در سال ۱۳۹۸

عنوان

تعداد

مجموع حمایت (میلیون ریال)

جشنواره آثار رسانهای دانشجویی

 ۱۰اثر

۱۸۰

هفته فناور ینانو

 ۳۲نهاد

۹۶

جشنواره تجارب نو دانشجویی

 ۹اثر

۱۱۸

حمایت از رویدادهای آموزشی-ترویجی فناور ینانو

 ۴۳رویداد

۱۹٬۹۵۵
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ادامه جدول  -۱۰مجموع حمایتهای ستاد نانو از نهادهای ترویجی در سال ۱۳۹۸

عنوان

تعداد

مجموع حمایت (میلیون ریال)

تورهای دانشگاهی فناور ینانو

 ۳۲نهاد

۲٬۲۱۲

مجموع

-

۸۱٬۴۷۵

شبکه مدرسان فناور ینانو
شبکه مدرسان فناور ینانو ،بستری برای آموزش و ترویج علم و فناور ینانو در ایران توسط افراد متخصص و توانمند را فراهم میکند .گواهی توانمندی
یشــود که از ســال  ،۱۳۹۸رویکــرد جدیدی در برگــزاری این
نهــا و ارزیابیهــای مشــخص ،به افــراد توانمنــد و عالقهمند اعطا م 
تدریــس نانــو طــی آزمو 
آزمونها لحاظ شده است .بر این اساس ،آزمونهای توانمندی تدریس هر سال تحصیلی در دو نوبت برگزار میشود )۱( :آزمونهای مستقل توانمندی
تدریس (یک آزمون در بهمنماه) و ( )۲از طریق مسابقه ملی فناور ینانو (تیرماه هر سال)؛ در هر دو حالت ،این آزمون در قالب دو مرحله اجرا میشود؛
یشــوند .مرحله دوم در قالــب مصاحبه حضوری یا
یشــود و افــراد دارای حدنصاب علمــی ،وارد مرحله دوم م 
اولیــن مرحلــه بهصــورت تئــوری برگزار م 
غیرحضوری (آنالین) برگزار میشود .افرادی که موفق به کسب حدنصابهای الزم در جلسه مصاحبه شوند ،گواهی توانمندی تدریس را در سه تراز
الف ،ب یا ج و در دو حوزه دانشآموزی /دانشجویی دریافت میکنند.
اعضای شبکه مدرسان فناور ینانو در سال  ۱۰۸ ،۱۳۹۸نفر بودهاند که از این میان ۳۱ ،نفر در سال  ۳ ،۱۳۹۸نفر در سال  ۳۱ ،۱۳۹۷نفر در سال ۱۳۹۶
و  ۴۳نفر قبل از سال  ۱۳۹۶بهعنوان مدرس نانو به عضویت شبکه مدرسان فناور ینانو درآمدهاند.
حمایت از رویدادهای فناورینانو

2-۳-۱

ســتاد توســعه فناور ینانو از سال  ۱۳۸۶از برگزارکنندگان ســمینارهای ترویجی و کارگاههای آموزشی فناور ینانو حمایت میکند .اجرای این برنامه در
ســال  ،۱۳۹۸منجر به برگزاری  ۴۳کارگاه آموزشــی شــده که طی آن زمینه آشــنایی  ۲٬۸۳۳دانشــجو با فناور ینانو فراهم شده است .جزئیات عملکرد
این برنامه در بخش دانشجویی از ابتدا تا سال  ۱۳۹۸در نمودار  ۷ارائه شده است.
23٬649

25٬000

20٬000

350

300

تعداد رویداد دانشجویی

17٬944

تعداد افراد آموزشدیده

17٬500

تعداد نفرات آموزشدیده

200

12٬348
11٬110

11٬152

10٬000

0

150
9٬932

6٬300
4٬350

2٬768 2٬833
43

43

144

240

216

139

127

103

297

72
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1٬150
15

1٬100
14

1398

1397

1396

1395

1394

1393

1392

1391

1390

1389

1388

1387

1386

نمودار  -۷روند رویدادهای دانشجویی فناورینانو موردحمایت و تعداد نفرات آموزشدیده ()۱۳۸۶-۱۳۹۸
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100

50

0

تعداد رویداد دانشجویی

15٬000

5٬000

250

هشتمین دوره توانافزایی مروجان دانشگاهی فناور ینانو
هشــتمین دوره توانافزایی مروجان دانشــگاهی فناور ینانو از تاریخ  ۱۵تا ۱۸بهمن ۱۳۹۸در پردیس فنی و مهندســی شــهید عباســپور دانشــگاه شهید
بهشتی برگزار شد .در این برنامه  ۱۰۵نفر از  ۸۴نهاد ترویجی فناور ینانو شرکت کردند؛  ۷۰گروه دانشجویی ۱۰ ،شرکت آموزشی و  ۴نهاد دانشگاهی در
میان نهادهای ترویجی شرکتکننده حضور داشتند.

تورهای دانشگاهی فناور ینانو
در روزهای برگزاری دوازدهمین جشــنواره فناور ینانو ،با تالش  ۳۲نهاد ترویجی و گروه دانشــجویی از دانشــگاههای مختلف کشــور ،بالغ بر  ۱٬۰۳۰نفر
دانشــجو از مقاطــع و رشــتههای تحصیلــی مختلف ،در قالــب  ۵۵گروه و با همراهی مدرســان نانو و فعاالن ترو یــج فناور ینانو ،از جشــنواره نانو بازدید
کردند .شرکتکنندگان ضمن بازدید از غرفههای جشنواره ،با دستاوردهای کشور در حوزه صنعتی و پژوهشهای محققان فناور ینانو آشنا شدند.

جشنواره آثار رسانهای دانشجویی
در راســتای حمایت از فعالیتهای رســانهای دانشــجویی در حوزه علوم و فناور ینانو ،بنیاد آموزش فناور ینانو طی فراخوانی
ً
در هــر ســال ،طرحهــای منتخــب و برتــر دانشــجویی را شناســایی و جوایــزی را به آنــان اعطا میکنــد .در ســال  ۱۳۹۸مجموعا
بســایت ،شــبکه اجتماعی و چندرســانهای به دبیرخانه بنیاد ارســال شــد که از آثار برتر در
ســی اثر در چهار حوزه نشــریات ،و 
شهریور ،۱۳۹۸همزمان با اختتامیه نهمین مسابقه ملی ،تقدیر به عمل آمد.
هفته فناور ینانو
بهمنظور آشــنایی هرچه بیشــتر دانشجویان و جامعه دانشــگاهی با فناور ینانو ،بنیاد آموزش فناور ینانو یک هفته خاص از سال
تحصیلــی را بــرای ترو یــج و آمــوزش متمرکــز فناور ینانــو در دانشــگاهها تعیین میکنــد .در طول ایــن هفته ،برنامههــای ترویجی و
آموزشــی متنوعی ،جهت افزایش ســطح آشــنایی جامعه دانشــگاهی با مفهوم فناور ینانو ،توســط نهادهای ترویجی فناور ینانو
یشــود .زمــان هفتــه نانو در نیمســال تحصیلی اول ۲۳ ،تــا  ۲۸آذر  ۱۳۹۸و زمان هفته نانو در نیمســال دوم تحصیلی ۳ ،تا
اجــرا م 
۸اسفند ۱۳۹۸بوده است .در این بخش ۳۲ ،نهاد ترویجی ،فعالیتهای آموزشی -ترویجی خود را بهصورت متمرکز اجرا کردند.
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جشنواره تجارب نو دانشجویی
تهــای ترویجی-آموزشــی ،بنیــاد آمــوزش
در راســتای حمایــت و رشــد خالقیــت و ابتــکار نهادهــای ترویجــی در زمینــه فعالی 
فناور ینانــو از برنام ههــای خالقانــه و نــو (تجــارب نو) در حوزه آمــوزش و ترویج فناور ینانو در هر ســال تحصیلــی تقدیر به عمل
میآورد .در این راستا و طی فراخوان اعالم شده ،گزارشی از روند اجرای برنامه و نتایج آن از تمامی شرکتکنندگان در این طرح
دریافت شد و جوایز طرحهای برگزیده در شهریورماه  ۱۳۹۸به تجربیات برتر اعطا شد.
۳-۳-۱

حمایت از رقابتهای دانشجویی در حوزه فناورینانو

مسابقه ملی فناور ینانو
نهمین مســابقه ملی فناور ینانو بهصورت دو مرحلهای در قالب آزمون آنالین و حضوری در ســال  ۱۳۹۸برگزار شــد .مرحله اول این مســابقه بهصورت
آنالین در ســایت آموزش فناور ینانو برگزار شــد .داوطلبان با کســب حداقل درصد تعیین شــده در آزمون آنالین ،مجوز حضور در مرحله حضوری را به
دست آوردند .در این آزمون  ۴٬۱۴۱نفر شرکت کردند.
جدول  -۱۱آمار نهمین مسابقه ملی فناورینانو ()۱۳۹۸

تاریخ آزمون

۲۸تیر۱۳۹۸

تعداد داوطلبان

 ۴٬۱۴۱نفر شامل ۵درصد مقاطع پایینتر از کارشناسی۵۰ ،درصد از مقاطع کارشناسی۳۱ ،درصد از مقطع کارشناسیارشد و ۹درصد از
مقطع دکتری

نهادهای ترویجی
فعال

 ۸۹نهاد ترویجی ۱۴شرکت آموزشی ۶۰ ،نهاد ترویجی دانشجویی و  ۱۲نهاد ترویجی از دسته سایر

روش ثبتنام

 ۸۴۴ثبتنام انفرادی (۲۰درصد) و  ۳٬۲۹۷ثبتنام از طریق نهاد ترویجی (۸۰درصد)

تعداد حوزههای
آزمون

 ۳۰شهر در  ۲۸استان

تقدیر از برگزیدگان

 ۱۰نفر برتر کشور ۱۰ ،نفر برتر در مقطع کارشناسی ۱۵ ،نهاد ترویجی برتر

برنامه توانمندسازی استارتآپهای فناور ینانو
ستاد نانو برنامه نانواستارتآپ را در راستای پرورش تیمهای کارآفرین و توسعه فناوری در زمانبندی یک ساله اجرا میکند .این برنامه در واقع آخرین
حلقــه از مجموعــه بنیــاد آمــوزش فناور ینانو اســت و دانشــجویان پس از طیکردن مراحل آموزشــی در ســایت آموزش فناور ینانو و شــرکت در مســابقه
ملی ،در نهایت مجوز ورود به نانواســتارتآپ را کســب میکنند .هدف اصلی نانواســتارتآپ توســعه نمونه اولیه مبتنی بر نیاز بازار و ارائه آموزشها و
مشاورههای الزم در این مسیر به تیمهای شرکتکننده است.
افتتاحیه ســومین دوره نانواســتارتآپ همزمان با اختتامیه نهمین مسابقه ملی فناور ینانو در ۲۸شهریور ۱۳۹۸در دانشگاه صنعتی شریف با حضور
 90نفر از عالقهمندان برگزار شد.
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بــا توجــه بــه چالشهــای روزافزون کشــور در حــوزه آب ،ســومین دوره
نانواســتارتآپ هماننــد دوره قبــل ،تمرکــز اصلــی خــود را بــر توســعه
ارزیابی طرحها
راهکارهایــی بــرای کمــک بــه صنعــت آب و پســاب کشــور بــا کمک
فناور ینانــو قــرار داد .در جر یــان ایــن دوره ،ابتــدا تی مهــا چالشهــای
موردنظر خود را با تأیید نانواســتارتآپ انتخاب کردند و رویکرد حل
هویت بخشی
ایــن چالــش را در قالــب یــک پرو پــوزال در اختیــار برنامــه قــرار دادند.
مربیگری
و بازتاب در
و مشاوره
تسهیالت
راهکارهــای ارائهشــده داوری شــد و بیــش از  ۳۰تیــم فنــاور بهدنبــال
رسانهها
و خدمات
ســاخت نمونه اولیه طرح خود برای نمایش در ســیزدهمین جشــنواره
نانواستارت آپ
فناور ینانو هستند.
شــش تیم برگزیــده دومین دوره نانواســتارتآپ ،هفت طــرح فناورانه
گرنت
خــود را در جریــان دوازدهمیــن جشــنواره فناور ینانــو در تار یــخ  ۱۸تــا
تسهیل ارتباط
پژوهشی
۲۱مهــر ،۱۳۹۸بــه نمایــش درآوردنــد .ایــن محصــوالت دارای فناوری
با صنایع
اثباتشــده بودنــد و در قالــب نمونــه اولیــه رونمایی شــدند .اعضای
آموزش
تیمهــای برگز یــده ،دانشــجویان و فارغالتحصیــان دانشــگاههای
صنعتــی شــریف ،تهــران ،امیرکبیــر ،تبریــز ،کاشــان و شــیراز بودنــد.
ً
تیمهای فناور محصوالت خود را مجموعا به بیش از  ۴۰ســرمایهگذار
و مشــتری ارائــه کردنــد و بــا بیــش از َده مجموعــه وارد مذاکره اولیه شــدند .ایــن تیمها در ادامه به ســایر برنامههــای حمایتی معاونت علمــی و فناوری
ریاستجمهوری و شتابدهندههای فعال معرفی شدند تا به تجار یسازی محصول نهایی خود بپردازند.
راهبری فنی و
کسبوکاری
تیم

جدول  -۱۲طرحهای فناورانه تیمهای برگزیده دومین دوره نانواستارتآپ

ردیف

نام محصول

نام تیم

سطح آمادگی فناوری

۱

دستگاه جذب آب از هوای غیراشباع

نانومهندسی سطح

6<TRL<7

۲

سوپرجاذبهای کشاورزی

آببان

TRL ≈ 6

۳

دستگاه جذب رطوبت از هوای اشباع

نانومهندسی سطح

5<TRL<6

۴

دستگاه جداساز آب از روغن

نانوبستاآوران ایران

5<TRL<6

۵

سامانه تصفیه پساب بر پایۀ پالسما

پنتا

5<TRL<6

۶

سامانه تصفیه هوای پالسمایی

هوانو

4<TRL<5

۷

سامانه یونزدایی خازنی

ولتآب

TRL ≈ 4
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دستگاه جذب آب از هوای غیراشباع و دستگاه جذب رطوبت از
هوای اشباع (تیم نانومهندسی سطح از دانشگاه تهران)

۴-۳-۱

سامانه یونزدایی خازنی

توسعه فعالیتهای سایت آموزش فناورینانو

شهــای مفاهیم پایــه و نانوســاختارها ،روشهای
در ســایت آمــوزش فناور ینانــو ،حوز ههــا و موضوعــات مختلف وابســته بــه علــم و فناور ینانو در بخ 
شهــای مشــخصهیابی ،کاربردهــای فناور ینانو ،ایمنی و اســتانداردهای فناور ینانــو و مالکیت فکری و تجار یســازی در قالب
ســاخت و ســنتز ،رو 
ابزارهای آموزشــی متنوعی نظیر مقاالت متنی آموزشــی ،دورههای آموزشــی غیرحضوری ،آزمونهای آنالین متنوع ،فایلهای چندرســانهای و تصاویر
سهبعدی در اختیار مخاطبان قرار گرفته است .تا پایان سال  ،۱۳۹۸سایت آموزش فناور ینانو حدود 29٫4میلیون بازدید و ۴۵هزار کاربر دارد.
آمار تجمعی بازدید و مخاطبان سایت آموزش فناور ینانو در  ۵سال گذشته در نمودار  ۸آمده است.
در ادامه ،اقدامات انجامشده در این سامانه جامع آموزشی در سال  ۱۳۹۸بیان میشود:
مخاطبان عمومی

45٬185

مجموع بازدید

40٬014
35٬342

مجموع بازدید از سایت

28٬789

25047٬502
20899٬641

22٬023
15885٬892

تعداد مخاطبان عمومی

29469٬525

11286٬055

سال 98

سال 97

سال 96

سال 95

سال 94

نمودار  -۸روند تعداد مخاطبان و بازدیدهای سایت آموزش فناورینانو ()۱۳۹۴-۱۳۹۸

برگزاری دورههای آموزشی غیرحضوری
پس از راهاندازی بســتر آموزش غیرحضوری دســتیار خوب در ســال  ،۱۳۹۷تمرکز اصلی سایت آموزش در ســال  ،۱۳۹۸آمادهسازی دورههای آموزشی
غیرحضوری با همکاری اعضای هیئتعلمی دانشــگاههای برتر کشــور بوده اســت .در این راســتا و در ســال  ۲۱ ،۱۳۹۸دوره آموزشی مختلف در این
ً
بستر برگزار شد که طی آن ۱٬۸۳۲ ،نفر (مجموعا  ۵٬۱۳۲نفر-ساعت) در این پلتفرم آموزش دیدهاند.
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برگزاری آزمونهای مجازی
آزمونهای ســایت آموزش شــامل آزمون ترازیابی ،آزمون آزمایشــی ،آزمون آنالین و آزمون مقاالت اســت .در ســال  ۱۳۹۸در مجموع  ۷۵٬۵۰۰آزمون برای
 ۴٬۶۰۰نفر در سایت برگزار شد .از ابتدای فعالیت سایت آموزش فناور ینانو تاکنون۲۹۰ ،هزار آزمون در این سایت برگزار شده است.
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 -۴-۱ترویج صنعتی فناورینانو
۱-۴-۱

تهیه و انتشار محتواهای صنعتی فناورینانو

کتابهای محصوالت و تجهیزات فناور ینانو
در پاییــز  ،۱۳۹۸کتــاب محصــوالت فناور ینانــو ســاخت ایــران ،در  ۳جلد با عناوین «کتــاب محصوالت میانی فناور ینانو ســاخت ایــران»« ،کتاب
محصوالت نهایی فناور ینانو ســاخت ایران» و «کتاب تجهیزات فناور ینانو ســاخت ایران» تدوین شــد .در این ســه کتاب ،اطالعات محصوالت و
تجهیزات فناور ینانو ایران که دارای گواهینامه نانومقیاس بودهاند ،گردآوری شده است.
در زمســتان  ،۱۳۹۸کتــاب محصــوالت فناور ینانــو ســاخت ایران ،در شــش جلد با عناو یــن «کتاب محصوالت میانــی فناور ینانو ســاخت ایران در
صنایع ســاختمان ،رنگ ،رزین و لوازمخانگی»« ،کتاب محصوالت میانی فناور ینانو ســاخت ایران در ســامت ،آب و محیطزیســت ،کشــاورزی و
نساجی»« ،کتاب محصوالت میانی فناور ینانو ساخت ایران در نفت و گاز ،پلیمر و پتروشیمی ،برق و انرژی»« ،کتاب محصوالت میانی فناور ینانو
ساخت ایران در صنایع حملونقل و فلزی»« ،کتاب محصوالت میانی فناور ینانو ساخت ایران در نانومواد ،نانوپوشش و پالسما ،نانوفیبر (حوزههای
پلتفرمــی فنــاوری)» و «کتــاب تجهیــزات صنعتــی و آزمایشــگاهی فناور ینانــو ســاخت ایران» تدوین شــد .در ایــن کتابها ،اطالعــات محصوالت و
تجهیزات فناور ینانو ایران که دارای گواهینامه نانومقیاس بودهاند ،بهتفکیک هر حوزه صنعتی گردآوری شده است.
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کلیپهای رسانهای نانو و صنعت
در سال  ،۱۳۹۸کلیپهای رسانهای نانو و صنعت به شرح زیر منتشر شد:
جدول  -۱۳عناوین کلیپهای رسانهای نانو و صنعت در سال ۱۳۹۸

دستهبندی محتوا

ردیف

عنوان

۱

کاربرد نانوکاتالیستهای
ایرانی از زبان مدیران

۲

کوتاه و دیدنی از کاربرد
محصوالت شرکت نانوپارس
اسپادانا

تصویر

مدت زمان محتوا

۸:00
مزایای صنعتی فناور ینانو
ایرانی از زبان مدیران
بهرهبردار صنعتی
۱:00

گزارشهای صنعتی مرتبط با فناور ینانو
در سال  ،۱۳۹۸گزارشهای صنعتی متنوعی در حوزههای مختلف فناور ینانو به شرح جدول  14منتشر شدند.
جدول  -۱۴گزارشهای صنعتی منتشر شده در حوزه فناورینانو در سال۱۳۹۸

بارکد

تصویر

ردیف

عنوان

ردیف

عنوان

۱

کاربرد فناور ینانو
در قطعات
پلیمری با هدایت
الکتریکی باال

۴

۲

صنعت
الکترونیک
چاپی ،فرصتها
و چالشهای
اقتصادی و
فناورانه

۵

کاربرد فناور ینانو
در صنایع دریایی

۳

کاربرد فناور ینانو
در ادوات اپتیکی

۶

کاربرد فناور ینانو
در معدن

بارکد

تصویر

کاربرد نانوحسگرها
در صنایع نفت،
گاز ،پاالیش و
پتروشیمی
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ادامه جدول  -۱۴گزارشهای صنعتی منتشر شده در حوزه فناورینانو در سال۱۳۹۸

ردیف

عنوان

۷

کاربردفناور ینانودر
آبشیرینکنهای
خورشیدی

۱۲

۸

کاربرد فناور ینانو
در ساخت
باتریهای
قابلشارژ

۱۳

۹

کاربرد فناور ینانو
در باتریهای
خورشیدی

۱۴

۱۰

کاربرد فناور ینانو
در جوهرهای
رسانا مورداستفاده
در مدارهای
الکتریکی

۱۵

۱۱

مروری بر کاربردها
و فناور یهای
بهروز دستگاه
رسوبدهی بخار
فیزیکی
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بارکد

تصویر

ردیف

عنوان
مروری بر کاربردها
و فناور یهای
بهروز دستگاه
رسوبدهی بخار
شیمیایی

کاربرد فناور ینانو
در توربینهای
بادی

کاربرد فناور ینانو
در نمایشگرهای
قابلانعطاف

کاربرد نانوسیاالت
در صنعت برق و
انرژی

بارکد

تصویر

راهاندازی پایگاه اینترنتی نانو و صنعت
در راســتای ترویــج صنعتــی و معرفــی محصوالت و تواناییهای صنعتی داخلی و ارتقای ســطح آشــنایی مدیران و فعاالن صنعتــی و با توجه به اهمیت
ســهولت دسترســی مخاطبان به محتواهای صنعتی تولید شــده ســتاد نانو ،در ســال  ،۱۳۹۸پایگاه اینترنتی نانو صنعت به نشــانی www.INDnano.ir
رونمایی شد .اطالعرسانی و انتشار اخبار و رویدادهای صنعتی در این پایگاه انجام شده و بارگیری انواع محتواهای صنعتی فناور ینانو نظیر کتابهای
محصوالت و تجهیزات فناور ینانو ،گزارشهای صنعتی ،درختوارههای کاربرد فناور ینانو در صنایع ،کلیپ ،عکس و فیلمهای صنعتی در این پایگاه
توسط مخاطبان صنعتی امکانپذیر است.

۲-۴-۱

ترویج صنعتی فناورینانو در شهرکهای صنعتی

در ســال  ،۱۳۹۸ترو یــج صنعتــی فناور ینانــو در شــهرکهای صنعتی دنبال شــد و توانمندســازی صنعتی با اســتفاده از فناور ینانــو در قالب برقراری
ارتباط اولیه با شهرکهای صنعتی استانهای کشور از جمله اصفهان ،گلستان ،کرمان و فارس صورت گرفت.
۳-۴-۱

حمایت از برگزاری دورهها ،نشستها و سمینارهای آشنایی صنایع با کاربردهای فناورینانو

برگزاری دورههای آموزشی صنعتی فناور ینانو
دوره آموزشی صنعتی «کاربردهای فناور ینانو در صنایع پلیمری» با هدف معرفی توانمندیهای فناور ینانو ایران و جهان
در حوزه صنایع پلیمری ،رنگ ،رزین ،کامپوزیتهای پلیمری ،الستیک و پالستیک به جامعه صنعتی و پژوهشی کشور،
با ارائه محققان و فناوران فعال در این حوزه ،در شهریور ،۱۳۹۸در محل ستاد نانو برگزار شد.
همچنین دوره آموزشــی صنعتی «کاربردهای فناور ینانو در صنایع عمرانی و ســاختمانی» با هدف معرفی توانمندیهای
فناور ینانو ایران و جهان در حوزه صنایع ســاختمانی ،عمران و ساختوســاز ،به جامعه صنعتی و پژوهشــی کشور ،با ارائه
یمــاه ،۱۳۹۸در محل ســتاد نانو برگزار شــد .از میان اعضــای هیئتعلمی،
محققــان و فنــاوران فعــال در ایــن حــوزه ،در د 
مدرسان فناور ینانو و فعاالن صنعتی عالقهمند ،تعداد  ۸۰نفر بهصورت حضوری از محتوای ارائه شده در این رویداد استفاده کردند.
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برگزاری سمینارهای صنعتی فناور ینانو
ســتاد نانو بهمنظور آشــنایی و بهرهمندی هرچه بیشــتر مدیران ،کارشناســان و فعاالن صنعتی از فرصتهای اقتصادی فناور ینانو« ،طرح حمایت از
ســمینارهای صنعتی معرفی کاربردهای فناور ینانو در صنایع» را اجرا میکند .این ســمینارها ،با حمایت ســتاد نانو و توســط مدرســان فناور ینانو در
سازمانها و شرکتهای صنعتی عالقهمند برگزار میشود .سمینارهای صنعتی حمایت شده در سال  ۱۳۹۸به شرح جدول  15است:
جدول  -۱۵سمینارهای صنعتی فناورینانو  برگزار شده در سال ۱۳۹۸

ردیف

موضوع سمینار

1

کاربرد فناور ینانو در صنایع

2

کاربرد فناور ینانو در صنعت
خودرو

3

کاربرد فناور ینانو در صنعت
الستیک

4

کاربرد فناور ینانو در پلیمر و
کامپوزیتهای زمینه پلیمری

5

کاربرد فناور ینانو در پلیمر و
کامپوزیتهای زمینه پلیمری
و پوششهای فوق سخت

محل برگزاری

ردیف

موضوع سمینار

نیسار سازه

شرکت آریا افزار

کارت اعتبار فارس
شیراز سرم

5

کاربرد فناور ینانو در پلیمر و
کامپوزیتهای زمینه پلیمری
و پوششهای فوق سخت

زرین گستر باستان

شرکت پارسیان باالبر
شرکت پارسیان صنعت
صنایع بال

شرکت سازهگستر سایپا

شرکت سازهگستر سایپا

شرکت ایران خودرو

شرکت کولر هوایی آبان
شرکت ازدیاد برداشت

الستیک دنا

شرکت آسانسور سریع السیر

گونی بافی سپیدگان کارنما

شرکت آسیا کار

گونی بافی سپیدگان کارنما
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محل برگزاری

شرکت طوافی

شرکت توسعه پالستیک
ایرانیان

شرکت پوالد ورزان کیمیا

شرکت خورشید شمس

شرکت سینا کنترل

شرکت کمپرسورسازی حافظ
واقفی

شرکت کوشش صنعت شیراز

شرکت سیم و کابل دراک
شرکت ظروف گیاهی نورسته

6

کاربرد فناور ینانو در صنعت
پوشش ،پوششهای
نانوساختار و فوقسخت

شرکت مهرگان جنوب
شرکت الکترو آسانبر هخامنش

فارس نور

شرکت پارس آسانسور

آبفشان ساحل شیراز

شرکت پتک شیراز

توانمهر طب

شرکت سانتیگراد

سنگ بنای نیک اندیش

شرکت صا ایران

صنایع قطعات الکترونیک

شرکت لنت ترمز هاربر

بست شیراز

بهساز صنعت هگمتانه

ایران مدار

بازرگانی گرام

شرکت ابزار برشی فروتن

درنا چوب
شرکت تیرازیس

ادامه جدول  -۱۵سمینارهای صنعتی فناورینانو  برگزار شده در سال ۱۳۹۸

ردیف

موضوع سمینار

محل برگزاری

7

کاربردهای فناور ینانو در
پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی

8

کاربرد فناور ینانو در صنعت
نساجی

8

کاربرد فناور ینانو در صنعت
نساجی

9

کاربرد فناور ینانو در صنایع
غذایی ،بستهبندی و
کشاورزی

شرکت اسیم

ردیف

موضوع سمینار

شرکت صنایع غذایی فارس
کاربرد فناور ینانو در صنایع
غذایی ،بستهبندی و
کشاورزی

9

شرکت اخشان
شرکت رنگ سپهر
شرکت رنگ پاییز
شرکت رنگ تولیپ

کاربرد فناور ینانو در صنعت
پوشش و نانومواد و شیشه

10

11

روغن نباتی شیراز
شرکت صادرات ماهی سفید
شرکت گل پونه
شرکت شرکت ارژن

شرکت لبنیات پرسوکا
شرکت هم آشنا
مهرگان شکالت تیوان
صنایع کویر جوپار

صنعت رنگین پارسیان
شرکت نمک هامر

محل برگزاری

12

13

شرکت کاویان جام پارس
پلی آریا

کاربردهای فناور ینانو برای
شرکتهای فعال شیشه
سکوریت

شهرک صنعتی نصیرآباد

کاربرد فناور ینانو در صنعت
حفاری

شرکت ملی حفاری

کاربرد فناور ینانو در نفت،
گاز و پتروشیمی

شرکت گاز آذربایجان شرقی
شرکت نفت زاگرس جنوبی

شرکت پگاه

برگزاری جلسات ترویج صنعتی با شرکتها
در سال  ۱۳۹۸با هدف معرفی توانمندیهای صنعتی و فرصتهای تجاری و اقتصادی فناور ینانو به مدیران شرکتها ،جلسات ترویج صنعتی با
حضور کارگزاران ترویج صنعتی و مدیران ،نمایندگان و کارشناسان بیش از  60شرکت برگزار شد.
حضور در نمایشگاههای صنعتی
در ســال  ۱۳۹۸کارگزاران ترویج صنعتی فناور ینانو در نمایشــگاههای صنعتی مختلف شــرکت کرده یا به برپایی غرفه در آنها اقدام نمودهاند که در
ادامه بیان میشود:
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ترویج و آموزش عمومی فناورینانو برای افزایش مشارکت ذینفعان در توسعه فناورینانو

جدول  -۱۶حضور کارگزاران ترویج صنعتی فناورینانو در نمایشگاههای صنعتی ()۱۳۹۸

ردیف

عنوان

زمان

۱

نمایشگاه رونق تولید و محصوالت ساخت صنایع کوچک و متوسط

 ۲۷تا ۳۰تیرماه

۲

نمایشگاه بینالمللی صنعت غرفه نانو و صنعت

 ۱۷تا ۲۱مهرماه

۳

نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط و شهرکهای صنعتی استان گلستان

 ۱۷تا ۲۰بهمنماه

۴

رفع نیازهای فناوری صنایع کوچک و متوسط منطقهای استان قزوین(با محوریت شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین)

 ۲۳تا ۲۵مردادماه

۵

نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل و صنایع استان قم

 ۱۶تا ۱۸بهمنماه

۴-۴-۱

دریافت نیازهای صنعتی مرتبط با فناورینانو در قالب رویدادهای ترویج صنعتی

کارگزاران ترویج صنعتی در قالب تیمهای تخصصی فناور ینانو با حضور در رویدادهای صنعتی ،ضمن ارتباطگیری ،مشاوره و معرفی توانمندیهای
صنعتــی فناور ینانــو کشــور بــه مدیــران و فعــاالن صنعتی ،نســبت بــه جمعآوری و بررســی نیازهــا و مشــکالت واحدهای صنعتــی اقــدام مینمایند.
موضوعات مطرح شــده از ســوی مدیران و کارشناســان صنعتی در فرمهای ثبت تقاضای صنعتی وارد شــده و جهت ارائه راهحل و رفع مشکل مطرح
شده با استفاده از فناور ینانو اقدام میشود .از مجموع بیش از  ۶۵تقاضای صنعتی در حوزه فناور ینانو ارائه شده توسط کارگزاران ترویج صنعتی به
شبکه تبادل فناور ینانو در سال ،۱۳۹۸بیشترین تقاضاها مربوط به حوزه صنایع فلزی ،صنایع پلیمری و نانومواد بوده است.
سایر

٪12

نانومواد

٪16
صنایع فلزی و نانوپوششها

٪44

٪28

صنایع پلیمری

نمودار  -۹سهم حوزههای مختلف از تقاضاهای صنعتی ثبت شده توسط کارگزاران ترویج صنعتی فناورینانو در سال۱۳۹۸
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برنامه کالن ۲

ارتقای کیفیت علمی و پرورش
سرمایههای انسانی کارآمد فناورینانو

 -1-2حمایت عمومی از تحقیقات فناورینانو
در ســال  ،۱۳۹۸در مجموع نزدیک به  103میلیارد ریال حمایت تشــویقی به بیش از  ۸٬۴۰۰درخواســت تأییدی مربوط به ســال  ۱۳۹۶تا انتهای ســال
۱۳۹۸پرداخت شد .الزم به ذکر است این پرداختها بهصورت مستقیم و طبق آییننامه حمایت تشویقی به حساب محققان واریز میشود .جزئیات
این حمایتها و مبلغ پرداختی در جدول  ۱آمده است.
جدول  -۱حمایتهای تشویقی پرداخت شده ستاد فناورینانو در حوزه تحقیقات فناورینانو در سال ۱۳۹۸

تعداد

میلیون ریال

نوع حمایت
مقاله ISI

۷٬۱۰۷

۹۳٬۲۹۲٫۸۶

کنگره خارجی -شفاهی

۸

۱۰۷

حمایت از پایاننامهها

۹۵۹

۴٬۴۵۳٫۵

دستاوردهای پایاننامهها

۱۵۷

۳٬۱۸۶

حمایت از پایاننامههای صنعتی کاربردی

مبتنی بر نیاز صنعت و نمونه اولیه

۱۴۵

۱٬۴۰۷

حمایت از چاپ کتاب

کتاب

۴۰

۵۲۳٫۴۵

۸٬۴۱۶

۱۰۲٬۹۶۹٫۸۱

حمایت از مقاالت

حمایت از پایاننامهها (آییننامه قدیم)

مجموع
۱-۱-۲

حمایت تشویقی از پایاننامههای صنعتی-کاربردی

در آییننامــه حمایــت از پایاننامههــای صنعتــی و کاربردی از پایاننامههایی که بر اســاس نیاز صنعت باشــد و یا دســتاورد پایاننامــه کاربردی بوده و
امکان استفاده در صنعت را داشته باشد حمایت میشود .انواع پایاننامههای موردحمایت در شکل  1بیان شده است:
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ارتقای کیفیت علمی و پرورش سرمایههای انسانی کارآمد فناورینانو

پایاننامههای موردحمایت
دارای دستاورد فراتر از سطح
آزمایشگاهی (نمونه اولیه)

مبتنی بر نیاز صنعت

بر اساس ارتباط مستقیم بین
استاد و دانشجو با صنعت

بر اساس عناوین اعالمی در
سایت ستاد ()RFP

بر اساس نیازهای احصاشده
توسط کارشناسان شبکه
تبادل فناوری

رفع نیاز صنعت

محصول یا روش صنعتی

فرصتهای فناورانه موجود
در صنایع بر اساس رصد
محصوالت موجود در بازار،
تحلیل پتنتها و…

شکل  -۱انواع پایاننامههای صنعتی-کاربردی موردحمایت ستاد نانو

معرفی آییننامه در دانشگاهها
بهمنظور معرفی آییننامه به اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،از طریق نهادهای ترویجی فعال در دانشگاهها ،پوستر و بروشور معرفی آییننامه
بــه دانشــگاههای مختلف کشــور ارســال شــد .همچنیــن  ۹رویداد ترویجی-آموزشــی در دانشــگاههای تربیــت مــدرس ( ۲برنامه) ،دانشــگاه خوارزمی
( ۲برنامه) ،دانشــگاه شهیدبهشــتی ،دانشــگاه علوم پزشــکی ایران ،دانشــگاه علوم پزشکی تهران ،دانشــگاه تربیت دبیر شــهید رجایی و دانشگاه آزاد
تهران پزشکی با همکاری کانون پتنت برای معرفی آییننامه و آشنایی دانشجویان با پتنت و روش جستجوی آن بهمنظور انجام تحقیقات کاربردی،
برگزار شد .الزم به ذکر است این رویدادهای ترویجی-آموزشی بنا به درخواست و هماهنگی با دانشگاههای میزبان برگزار شده است.
پایاننامههای مبتنی بر نیاز صنعت بر اساس عناوین اعالمی در سایت ستاد نانو ()RFP
ســتاد نانــو در ســایت خــود بــا آدرس  www.nano.ir/rfpموضوعــات پیشــنهادی را بهعنــوان موضــوع پایاننامــه در قالــب درخواســت پرو پــزال
() )Request for Proposal (RFPتهیــه و اعــام میکنــد .ایــن عناوین بر اســاس تعامل کارشناســان شــبکه تبــادل فناور ینانو با صنایع و ســازمانها و
شناسایی فناور یها و نیازهای آنها و همچنین رصد فرصتهای فناورانه موجود بر اساس رصد محصوالت موجود در بازار جهانی ،تحلیل پتنتها
و… تهیه شــدهاند .در ســال  ۱۳۹۸در مجموع  21موضوع  RFPدر حوزههای مختلف صنعتی تهیه و به عناوین موجود در ســایت افزوده شــده اســت.
در این ســال  ۱۹درخواســت پایاننامه بر اســاس این RFPها ،به ســتاد ارائه شده است که  ۵مورد آن تأیید شده است .بهمنظور آشنایی محققان با این
عناوین ،به بیش از ۳۵۰۰هزار نفر از اعضای هیئتعلمی در دو نوبت ،ایمیل ارسال شده و عناوین بهروز شده به آنها معرفی شده است.
پایاننامههای مبتنی بر نیاز صنعت بر اساس ارتباط مستقیم بین استاد و دانشجو با صنعت
این حمایت تشــویقی ،ویژه پایاننامههایی اســت که در راســتای نیازهای تحقیقاتی شرکتهای فناور ینانو و صنایع کشور تعریف و انجام میشوند.
این دســته از پایاننامهها بر اســاس ارتباط مســتقیم بین اســتاد و دانشــجو با شرکت متقاضی تعریف میشوند و شــرکت یا صنعت متقاضی پایاننامه
باید فردی را بهعنوان رابط صنعتی به ستاد نانو معرفی نماید.
در سال  ،۱۳۹۸تعداد  ۶۸درخواست بر اساس نیاز صنعت برای بررسی دریافت شده که  ۳۷مورد آن تأیید و موردحمایت قرار گرفت .شرکت صنایع
الکترواپتیک ایران (صا ایران) با  ۵پایاننامه بیشترین تعداد درخواست پایاننامه تأییدشده در حوزه فناور ینانو را دارد.
عناوین نمونههایی از این پایاننامهها در ادامه ذکر میشوند:
 •تولید چسبهای حساس به فشار با استفاده از مونومرهای چند عاملی آ کریالتی؛
 •طراحــی ،ســنتز و شناســایی نانوکامپوزیــت هیدروکســی آپاتیت-کیتــوزان نشــاندار شــده بــا  Sm153بهعنــوان رادیــو دارو جهــت اســتفاده در
رادیوسینووکتومی؛
 •سنتز نانوکامپوزیت آئروگرافن -پلیآنیلین بهعنوان الکترود ابرخازن؛
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 •ساخت و ارزیابی غشا اکسید گرافن با نانوساختار تنظیمشده با گروه عاملی برای جداسازی گازهای  CO2و CH4؛
 •طراحی و شبیهسازی آرایههایی از ریز سوزن با قابلیت کنترل خروجی؛
ٔ
 •ساخت سرامیک  YAGبا استفاده از نانوذرات آلومینا و ایتریا و بررسی تاثیر فرایندهای پس از شکلدهی بر خواص اپتیکی آن؛
 •اصالح کاتالیست فرایند تصفیه هیدروژنی با استفاده از مخلوط اکسیدهای فلزی؛
 •ساخت سطوح فوقآبگریز مبتنی بر نانوساختارها و اصالحکنندههای سطحی آبگریز و بررسی خواص آنها در زمینههای مختلف از جمله
ضدخوردگی ،خودتمیزشوندگی و جداسازی نفت از آب.
پایاننامههای دارای دستاورد فراتر از سطح آزمایشگاهی (نمونه اولیه)
این حمایت تشــویقی ویژه پایاننامههایی اســت که حاصل و نتیجه پایاننامه ،دس ـتیابی به نمونه اولیه محصول است .نمونه اولیه موردحمایت در
آییننامه شــامل تولید محصول جدید ،بهبود خواص مواد و محصوالت موجود ،ســاخت دســتگاه جدید یا قطعهای از دستگاههای موجود با خواص
بهبودیافته و تولید نانومواد در مقیاس نیمهصنعتی یا مقیاس پایلوت میشود.
در ســال  ،۱۳۹۸تعداد  ۳۷درخواســت بر اســاس این آییننامه ثبت شــده است که  ۱۷درخواست تأیید شده و  ۵درخواست در حال داوری و تکمیل
مدارک است.
پایاننامههای زیر نمونهای از عناوین پایاننامههای انجام شده در این حوزه هستند:
 •بهینهسازی ترشوندگی فیلتر فلزی با نانوساختارهای بر پایۀ اکسیدروی برای جداسازی کلروفرم و هگزان از آب؛
 •تهیه نانوامولسیون روغن زیتون حاوی داروی کاپسایسین و ارزیابی اثرات ضددردی و ضدالتهابی موضعی آن؛
 •الیهنشانی اکسید ایندیوم قلع ( )ITOبهعنوان الیه آند در ادوات اپتوالکترونیک به روش چاپگر جوهرافشان؛
 •استفاده از نانو و میکرو زئولیتهای عاملدار شده بهعنوان بستر کروماتوگرافی در تخلیص آنتیبادیهای scFv؛
 •ساخت برچسبهای امنیتی با استفاده از نانوذرات تبدیل افزایشی فرکانس؛
 •تحلیل عددی اثر پرههای با سطوح نانوساختار فوقآبگریز بر عملکرد توربینهای محوری با ارتفاع بسیار کم؛
 •ســاخت و بررســی حســگر زیســتی مبتنی بر پراکندگــی رامان ارتقایافتۀ ســطحی ( )SERSبــا هدف آشکارســازی مولکول فنیلآالنیــن موجود در
پالسمای خون کودکان مبتال به بیماری فنیل کتونوریا
۲-۱-۲

حمایت از انتشار مقاالت فناورینانو

حمایت از چاپ مقاالت فناور ینانو در نشریات منتخب
در آییننامــه حمایــت از چــاپ مقالــه در مجــات منتخــب ،درحدود ۱۰درصــد کل مجالت نمایه شــده در ( JCRکــه توســط  Web of Scienceمعرفی
میشود) بهعنوان مجالت منتخب شناسایی و معرفی شدهاند و تنها از چاپ مقاله در این مجالت حمایت میشود.
برای شناســایی مجالت با کیفیت ،شــاخصهای عل مســنجی بررســی و از نظرات متخصصان استفاده شده اســت .برای انتخاب مجالت تراز اول،
از شــاخص حاصلضرب ضریب تأثیر 1و ضریب ایگن 2مجالت اســتفاده شــده است .مجالت منتخب در  ۱۵۵حوزه موضوعی هستند و سعی شده
در تمامی حوزههای علوم و فناور ینانو ،حداقل یک مجله وجود داشته باشد .این مجالت در  ۴گروه «الف ،ب ،ج و د» تقسیم شدهاند که بهترتیب
حمایتی به مبلغ ۴۰۰میلیون۱۰۰ ،میلیون۴۰ ،میلیون و ۱۵میلیون ریال برای آنها درنظر گرفته شــده اســت .همچنین ســتاد نانو ،در راســتای حمایت از
مجالتی که در داخل کشــور منتشــر میشــوند و محققانی که دســتاوردهای خود را در این مجالت به چاپ میرســانند ۱۳ ،مجله داخلی را در لیست
مجــات منتخــب قــرار داده اســت .مبلغ حمایت چاپ مقاله در مجــات  ISIداخلی (مجالت گروه «ه») ده میلیون ریال و مجالت علمی پژوهشــی
پنج میلیون ریال (مجالت گروه «و» ) است .الزم به ذکر است که میانگین ضریب تأثیر  ۱۳۸۱مقاله  ISIحمایت شده در دستههای الف ،ب ،ج و د،
 5٫1است .تعداد درخواستهای تاییدی در هر یک از گروههای نشریات در سال ۱۳۹۸در جدول  ۲آمده است.

1- Impact Factor: IF
2- Eigen Factor: EF
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جدول  -۲درخواستهای موردتأیید مربوط به مقاالت منتشر شده در هریک از گروههای نشریات منتخب فناورینانو در سال ۱۳۹۸

گروه مجله

تعداد

سهم از تعداد ()%

مبلغ
(میلیون ریال)

سهم از مبلغ ()%

ب

7

0٫47

615

2٫29

ج

190

12٫81

7,600

28٫33

د

1٬184

79٫84

17,766

66٫23

ه

35

2٫36

175

0٫65

و

67

4٫52

670

2٫50

مجموع

1٬483

100

26,826

100

حمایت از ارائه مقاالت فناور ینانو در کنگرههای بینالمللی معتبر
ســتاد نانــو ،بهمنظــور حمایت از حضــور مؤثر متخصصان فناور ینانــو در کنگرهها و مجامع بینالمللــی از مقاالت ارائه شــده در کنگرههایی حمایت
میکنــد کــه محققــان معتبر بهعنوان ســخنران کلیدی در آنها حضور دارند .در ســال  ،۱۳۹۸تعداد  ۱۰درخواســت حمایت بــرای کنگرههای خارج از
کشور ثبت شده که تعداد  ۸درخواست حمایت در کمیته داوری ستاد نانو تأیید شد.
۳-۱-۲

حمایت از ترجمه و تدوین کتب علمی فناورینانو

ستاد نانو از مؤلفان ،گردآورندگان و مترجمان کتاب در حوزه فناور ینانو ،حمایت میکند .در سال  ،۱۳۹۸تعداد  ۴۱درخواست حمایت تشویقی برای
ٔ
چاپ کتاب در کمیته علمی تأیید شــد که از میان آنها  ۴کتاب تألیفی انگلیســی ۵ ،کتاب تألیفی فارســی ۲۰ ،فصل تالیفی از کتاب انگلیســی۳ ،
کتاب گردآوری شده فارسی و  ۹کتاب ترجمه بوده است.

۴-۱-۲

حمایت از مجالت علمی ـ پژوهشی داخلی فناورینانو

در حال حاضر؛ انجمنها و مراکز علمی کشور ۱۲ ،مجله علمی ـ پژوهشی فناور ینانو انگلیسی منتشر میکنند
کــه بر اســاس درخواســت این مجالت بــه  ۶مجله علمی ـ پژوهشــی فناور ینانو در مــواردی مانند صفحهآرایی،
تبلیغات در شــبکههای اجتماعی ،اصالح ســایت مجالت ،بهروزرسانی قسمتهای مختلف آن و همچنین
مشاوره برای نمایهسازی و استانداردسازی ،خدماتدهی انجام شده است .در سال  ،۱۳۹۸در مجموع برای
انجام این خدمات ،ششــصد و پنجاه میلیون ریال به گروه تخصصی برای انجام امور فنی مجالت ،پرداخت
شده است.
در ســال  )Nanomedicine Research Journal (NMRJ، ۱۳۹۸موفــق بــه کســب نمایــه  Scopusشــد .همچنین
این مجله در نمایه  BIOSISبانک اطالعاتی  Web of Scienceپذیرفته شده و وارد  Master Journal listسایت
 ISIشده است.
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۵-۱-۲

همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در حوزه فناورینانو

ستاد نانو در برنامه «همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور» معاونت علمی و فناوریریاست جمهوری بهعنوان پایگاه تخصصی
حــوزه فناور ینانــو همــکاری مینمایــد .ایــن برنامه بهمنظــور انتقال دانش ،تجربــه و ایدههای فناورانه به کشــور با همــکاری معاونت علمــی و فناوری
ریاســتجمهوری ،بنیاد ملی نخبگان و مراکز پژوهشــی برگزیده کشــور (پایگاههای تخصصی همکار) در حوزههای منتخب اجرا میشــود تا در قالب
حمایــت از انجــام دور ههــای علمــی و پژوهشــی شــامل پســادکتری ،فرصــت مطالعاتی ،تعر یــف پروژههای فنــاوری کوتاهمــدت و بلندمــدت و انجام
سخنرانیها و برگزاری کارگاههای تخصصی در حوزه فناور ینانو ارتباط ٔموثر دانشمندان و متخصصان ایرانی خارج از کشور و مراکز پژوهشی داخلی
برگزیده کشــور را تســهیل کند .دانشآموختگان ،متخصصان ،کارآفرینان و اســاتید ایرانی ســاکن خارج از کشــور یا افرادی که از تاریخ بازگشــت آنها
به کشــور بیش از دو ســال نگذشــته باشد ،میتوانند از تسهیالت این برنامه اســتفاده نمایند .دوره پسادکتری مخصوص دانشآموختگان دوره دکتری
و محققان پســادکتری دانشــگاههای برتر بوده و تســهیالت آن شــامل حقوق و اعتبار پژوهشــی اســت .اساتید دانشگاهها یا مؤسســات تحقیقاتی برتر و
دانشآموختگان دوره دکتری که حداقل یک دوره پســادکتری نیز در دانشــگاههای برتر گذراندهاند در صورت کســب حداقل امتیاز موردنیاز میتوانند
از تسهیالت حقوق ،اعتبار پژوهشی و کمکهزینه اقامت برای گذراندن دوره فرصت مطالعاتی در یکی از مؤسسات پژوهشی یا دانشگاههای داخل
ایران اســتفاده نمایند .بهمنظور اســتفاده از دانش متخصصان ،کارآفرینان و اســاتید ایرانی خارج از کشــور و ایجاد ارتباط آنها با مؤسســات آموزشــی
و پژوهشــی داخل کشــور ،در قالب برگزاری ســخنرانی و کارگاههای تخصصی در دانشــگاهها و همایشهای داخلی حمایت میشــوند .متخصصان
ایرانی دارای ســابقه فعالیت در شــرکتهای فناور یا شــرکتهای شــاخص علمی ،فناوری ،پژوهشــی و صنعتی خارج از کشــور و متخصصان دارای
تجربه راهاندازی کس ـبوکار ،میتوانند از حمایت از فعالیت فناورانه -تأســیس شــرکت نوپا استفاده نمایند .حمایت مالی برای هزینههای راهاندازی
کســبوکار ،تســهیل در رونــد دریافــت حمایــت از محل صندوق نوآوری و شــکوفایی ،تســهیل ارتباطــات با مراکز و ســازمانهای پژوهشــی و صنعتی
ذیربط ،تأمین محل اســتقرار توســط پایگاه تخصصی همکار و ارائه خدمات مشــاوره توســعه کس ـبوکار ،تأمین تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و
سرمایهگذاری از جمله موارد حمایتی در این فعالیت است .ستاد نانو در سالهای  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۶بهترتیب رتبههای سوم و دوم را در بین پایگاههای
همکار معاونت علمی و فناوری ریاس ـتجمهوری کســب کرده اســت .آمار حمایتهای انجام شــده در این طرح در ســال  ۱۳۹۸در جدول  ۳آورده
شده است.
جدول  -۳حمایتهای برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در حوزه فناورینانو (سال )۱۳۹۸

تسهیالت

تعداد درخواست ثبت شده

تعداد درخواست پذیرش شده

پسادکتری

۱۴

۵

برگزاری سخنرانی/کارگاه تخصصی

۳۷

۱۱

تأسیس شرکت نوپا

۱۰

۴

فرصت مطالعاتی

۱

۰

*

* این درخواستها تأیید اولیه شده و در حال بررسی نهایی هستند.
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 -۲-۲توانمندسازی سرمایههای انسانی فناورینانو
1-2-2

برگزاری رویدادها و دورههای توانمندسازی سرمایههای انسانی فناورینانو

دورههای توانمندسازی سرمایههای انسانی نانو
در ســال  ۵ ،۱۳۹۸دوره توانمندســازی ســرمایههای انســانی فناور ینانــو بــا حضــور  ۳۶۰نفــر از دانشــگاهها و
پژوهشگاههای سراسر کشور به شرح جدول  4برگزار شد.

جدول  -۴اطالعات مرتبط با رویداد کارنو (دورههای توانمندسازی سرمایههای انسانی فناورینانو) در سال ۱۳۹۸

68

ردیف

محل برگزاری

تعداد شرکت کنندگان

زمان

۱

دانشگاهزنجان

۷۸

 ۹تا  ۱۱اردیبهشتماه

۲

مرکز تربیت مربی کشور

۶۶

 ۱۹تا  ۲۱تیرماه

۳

دانشگاه فردوسی مشهد

۷۰

 ۱۳تا  ۱۵شهریورماه

۴

دانشگاه گیالن

۶۸

 ۱تا  ۳آبانماه

۵

پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

۷۸

 ۲۹آبان تا  ۱آذرماه

در رویدادهای کارنو برگزار شــده در ســال  ،۱۳۹۸در مجموع تعداد  ۳۶۰نفر شــرکت نمودهاند که  ۲۵۷نفر در مقطع کارشناسیارشــد و  ۱۰۳نفر در مقطع
دکتری بودهاند.
در این دورهها کارگاههایی با عناوین «آشنایی با مباحث مالکیت فکری»« ،معرفی مدل کسبوکار»« ،تجار یسازی فناور ینانو»« ،جستجوی عملی
پتنت» و «انتقال تجارب کارآفرینان موفق» برگزار شد .الزم به ذکر است ،این دورهها با مشارکت سازمان فنیوحرفهای کشور استاندارد شده است.
کارگاه آموزشی پروپوزالنویسی گرنتهای بینالمللی فناور ینانو
بهدلیل آشــنا نبودن با روند جذب گرنتهای پژوهشــی مجامع بینالمللی ،محققان و اعضای هیئتعلمی ایران در جذب این گرنتها فعالیت
کمــی دارنــد .بنابراین ســتاد نانو در ســال  ،۱۳۹۸برای ترویج و آموزش در خصــوص گرنتهای بینالمللی اقدام و کارگاه آموزشــی با عنوان «پروپوزال
نویســی گرنتهای بینالمللی» را برگزار کرد .در این کارگاه که حدود  ۵۰نفر از اعضای هیئتعلمی و محققان پســادکتری از سراســر کشــور شــرکت
کردنــد ،مباحثــی ماننــد مقدمــهای بــر پروپوزالنویســی گرنتهــای علمــی ،معرفــی بخشهــای مختلــف پروپــوزال ،پروپوزالنویســی حرفــهای و مرور
اشتباهات رایج در نوشتن پروپوزال بیان شد .این کارگاه به مدت  ۸ساعت در پنجم دیماه ۱۳۹۸برگزار شد.

2-2-2

کاریابی و حمایت از اشتغال سرمایهّای انسانی فناورینانو

خدمات معرفی شغل یا نیروی کار مناسب
در پایگاه اطالعرسانی اشتغال فناور ینانو ( )talent.nano.irکه توسط ستاد نانو راهاندازی شده است ،کارفرمایان در قالب نهادهای حوزه فناور ینانو،
اقــدام بــه اطالعرســانی فرصتهای شــغلی خــود مینمایند و کارجویان نیز با ثبت رزومه خود اقدام به جســتجوی شــغل موردنظر میپردازند .در ســال
 ۲۹ ،۱۳۹۸نفر از طریق خدمات کاریابی ،در شرکتهای نانویی استخدام شدهاند .آمار این خدمات در شکل  ۲آمده است.
نهاد متقاضی26 :

درخواست نیرو58 :

اشتغال29 :

شکل  -۲آمار مربوط به خدمات کاریابی موفق در حوزه فناورینانو در سال ۱۳۹۸
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کمپ اشتغال کارنو
«کمــپ اشــتغال کارنــو» پلتفرمــی آموزشــی در حوزه مهارتهــای نرم برای جذب دانشآموختگان دانشــگاهی در شــرکتهای دانشبنیان اســت و بر
اســاس نیازســنجی انجامشــده از شرکتهای فعال در حوزه فناور ینانو طراحی شده است .این نیازســنجی در حوزه جذب نیروی انسانی با اجرای
کار پژوهشــی مشــترک با همکاری معاونت کارآفرینی و آموزش مرکز تربیت مربی و پژوهشهای ســازمان فنی و حرفهای کشــور انجام شــد .برای این
امر نظرات کارفرمایان در خصوص اولویتهای فناوری نرم در قالب پرسشــنامه دریافت شــد .بر اســاس پیمایش صورتگرفته ،مهارتهای نرم مهم
مدنظــر کارفرمایــان حــوزه فناور ینانو عبارتاند از مهارتهای حل مســئله ،کار تیمی ،ارائه موثر ،مدیریت پروژه و آموزشپذیری .درنهایت بر اســاس
نتایج بهدست آمده ،دورههای آموزشی کمپ اشتغال طراحی شدند .برای حضور در دوره و کسب جایگاههای شغلی ،کارجویان درخواست داده و
رزومه خود را ثبت میکنند .این دوره در مدت زمان حداکثر  ۳ماه برگزار میشود و افراد شرکتکننده همزمان با گذراندن دورههای آموزشی (تئوری و
عملی) مهارت نرم ،در پروژههای واقعی مشارکت کرده و ظرفیتها و توانمندیهای خود را مشخص خواهند کرد .کارفرما نیز با رصد توانمندیهای
افراد ،نســبت به جذب و بهکارگیری آنها اقدام خواهد کرد .اولین کمپ اشــتغال کارنو در زمســتان ســال  ۱۳۹۸برگزار شــد .این دوره با  ۱۵جایگاه
شغلی و برای  ۷نهاد متقاضی اجرا شد ۱۲۴ .نفر درخواست شرکت در دوره را داشتند که  ۲۱شرکتکننده برای این دوره انتخاب شدند .در نهایت
 12نفر در این فرصتهای شغلی ،مشغول فعالیت شدند.

نهاد متقاضی7 :

جایگاه شغلی15 :
اشتغال12 :

شکل  -3آمار مرتبط با اولین کمپ اشتغال نانو
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شرکتکننده21 :

 -3-2حمایت از تحقیقات کاربردی صنعتی در حوزه فناورینانو
۱-۳-۲

حمایت از پژوهشهای مأموریتگرا در حوزه فناورینانو

در راســتای حمایــت از دور ههــای مبتنــی بــر برنامههــای کار بــردی صنعتــی ،برنامــه راهبــری پژوهشهای مأموریتگرا توســط ســتاد نانو اجرا میشــود.
هــدف ایــن برنامه ،تشــویق اســاتید به تمرکز پژوهشــی و انباشــت دانشفنــی در تیمهای پژوهشــی حول یک موضــوع محصولمحور با تمرکز باالســت.
برنامه پژوهشهای ماموریتگرا کوشــش خواهد کرد تا با تشــکیل تیمهای پژوهشــی با محوریت یک پروتوتایپ (نمونه اولیه) مشــخص ،دســتیابی به
محصولهای با پیچیدگی باال را امکانپذیر نماید.
موضوع مأموریت
عشــده در ســتاد نانو نظیرســامانه تبــادل فنــاوری ،STATNANO ،گزارشهایرصدفنــاوری و منابع قابلدســترس دیگر،
بــا توجــه به اطالعات تجمی 
موضوعهــای محصولمحــور مبتنــی بر نیاز صنعت یا مبتنی بر فرصتهای فناورانه ،با اولویت توســعه فناور یهای پلتفرمی شناســایی میشــوند و در
اختیار اســاتید قرار میگیرند .موضوع پیشــنهادی باید پروتوتایپ یک محصول مشــخص را هدفگیری نماید .همچنین باید پروتوتایپ در بازه زمانی
سهساله قابلدستیابی باشد .عالوه براین ،موضوع پژوهشی گستردگی مناسب برای تعریف حداقل سه پایاننامه مکمل را داشته باشد.
ویژگی راهبران پژوهش
اســاتیدی بهعنــوان راهبــر پژوهــش انتخاب میشــوند که دارای ویژگیهای شــخصیتی فناورانه باشــند .در این برنامه اســاتید جــوان در اولویت بوده و
فعالیتهــای فناورانــه نظیــر پتنــت ،پژوهش صنعتــی ،تولید محصول و پروتوتایــپ و فعالیتهای علمی نظیــر پایاننامه و مقاله آنهــا ،معیار ارزیابی
هستند.
مراحل ارزیابی موضوع ماموریت
یشــود .در مرحله اول پیشنهاد و ماموریت محصول محور
برنامه پیشــنهادی ماموریت که توســط اســاتید به ســتاد ارائه میشود ،در دو مرحله داوری م 
ارســال میشــود .پس از داوری اولیه و تأیید آن ،در مرحله بعدی جزئیات فنی و اجرایی ماموریت بررســی و پس از مشــخص شدن تمامی چالشهای
احتمالی و راههای رفع آن ،برنامه مدیریت تصویب میشود.
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گزارش عملکرد برنامههای کالن ،عملیاتی و اقدامات اجرایی فناورینانو

ارتقای کیفیت علمی و پرورش سرمایههای انسانی کارآمد فناورینانو

نحو ه ارزیابی پیشرفت برنامه
 •ارائه گزارشهای  ۳ماهه کتبی و شفاهی توسط مستندساز
ٔ
 •تطابق دادههای حاصلشده در هر مرحله با مقادیر هدفگیریشده در فرم ضمیمه قرارداد
 •بازدیدهای حضوری از محل انجام برنامه و اعضای تیم اجرایی
تا انتهای ســال  ۲۰ ،۱۳۹۸ماموریت تأیید شــده که در  ۱۱دانشــگاه مختلف در حال اجرا هســتند .جزییات وضعیت برنامه پژوهشهای مأموریتگرا در
پایان سال  ۱۳۹۸در جدول  ۵و عناوین پژوهشهای تأیید شده در جدول  ۶بیان شده است.
جدول  -۵اطالعات مرتبط با برنامه پژوهشهای مأموریتگرا در حوزه فناورینانو تا پایان سال ۱۳۹۸

تعداد
اساتید آشنا شده با برنامه

مرحله اول

مرحله دوم

مستندسازی

۲۹۱

ارسال شده

۶۵

مردود شده قطعی

۱۴

تأیید شده

۳۱

میانگین زمانی پاسخ اساتید

 ۴ماه

ارسال شده

۲۹

مردود شده قطعی

۰

تأیید شده

۲۰

میانگین زمانی پاسخ اساتید

 ۳ماه

تعداد مستندسازها

۱۶

تعداد گزارشهای  ۳ماهه بررسی شده

۲۸
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ردیف

ٔ
عنوان ماموریت

۱

ساخت کیت بیوسنسور برای تشخیص مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

۲

ساخت سلول خورشیدی  CIGSو  CZTSبه روش پرینت یا شبه پرینت در مقیاس مینی ماژول

۳

ساخت تقویتکنندههای سیگنال رامان

۴

ساخت نانوذرات خودسنتزشونده برای جلوگیری از رسوب و تهنشست آسفالتین در چاههای نفت

۵

ساخت نانوسیال هوشمند بهمنظور جلوگیری از تولید ماسه و بهبود فرایند ازدیاد برداشت در مخازن ماسهسنگی

۶

ساخت کاتد باتری لیتیم یون شامل  NCM811و NCA

۷

ساخت باتری نیمسلول سکهای سیلیکوندار

ادامه جدول  -۶عناوین ماموریتهای تأیید شده در برنامه پژوهشهای مأموریتگرای حوزه فناورینانو تا پایان سال ۱۳۹۸

ردیف

ٔ
عنوان ماموریت

۸

ساخت جوهر رسانا برای چاپ مدارهای الکترونیکی

۹

ساخت ور قهای پلیمری حافظهدار

۱۰

ساخت سلول خورشیدی الیهنازک منعطف پروسکایت

۱۱

ساخت ماده آئروگرافن جهت حذف آالیندههای آلی و روغنی از آب

۱۲

ساخت منسوج هوشمند حرارتی شکل ثابت با استفاده از هواژلهای حاوی پارافین

۱۳

ساخت فیلتر پایه سرامیکی با پوشش بور نیترید عاملدار شده و اکسید گرافن برای جداسازی نفت از آب

۱۴

ساخت پوشش اپوکسی سیلیکون ضدخوردگی دوالیه با استفاده از مخازن بازدارنده خوردگی جایگزین سامانههای
سنتی سهالیه ضدخوردگی

۱۵

ساخت ژنراتور هیدروژن با مجموعه الکترود-غشا مبادلهکننده پروتون نانوساختار با ظرفیت تولید هیدروژن
200 ml.min-1

۱۶

ساخت حسگرهای پوشیدنی برای آنالیز ترکیبات شیمیایی عرق بر پایۀ تلفن همراه هوشمند

۱۷

ساخت دستگاه  CVDبهمنظور پوششدهی الماس نانوساختار CVD diamond

۱۸

ساخت فرم خوراکی نانو میسل امگا تری و استفاده از آن بهعنوان مکمل یاری در بهبود زخم در بیماران دچار سوختگی

۱۹

ساخت سلول خورشیدی الیهنازک منعطف پروسکایت با استفاده از روشهای چاپی

۲۰

ساخت منسوج هوشمند حاوی نانومواد جهت کاهش ترک روسازی بتن غلطکی و بهبود عملکرد آن
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لباس کار آبگریز و ماسک با فیلتر نانوالیاف
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برنامه کالن 3

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

گزارش عملکرد برنامههای کالن ،عملیاتی و اقدامات اجرایی فناورینانو

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

 -۱-۳حمایت از توسعه و تجاریسازی طرحهای نوآورانه فناورینانو
برنامه طرحهای نوآورانه فناور ینانو ) (Nano Matchبا رویکرد حمایت از طرحهای به نمونه اولیه رســیده در حوزه فناور ینانو اجرا میشــود .نانومچ در
هر ســال طی فراخوانهایی اقدام به دریافت طرحهای متقاضیان مینماید .درخواس ـتهای دریافتی بر اســاس مؤلفههای مختلفی از جمله قابلیت
تجار یشــدن ،قابلیت توســعه بازار ،نوآوری و پتانســیل تیم فناور برای پیشبرد طرح ،ارزیابی میشوند .فناوران ،شرکتهای نوپا ،پژوهشگران و جامعه
دانشــگاهی بهعنــوان طــرف عرضــه و شــرکتهای صنعتی و ســرمایهگذاران خطرپذیر و مســتقل بهعنــوان طرف تقاضــا از جمله مخاطبــان این برنامه
هستند.
۱-۱-۳

شناسایی طرحهای نوآورانه فناورینانو

در ســال  ۱۳۹۸هفتمیــن دوره از ایــن برنامــه برگزار و تعداد  ۱۳۵طرح در حوزههای مختلف صنعتی طی  ۳فراخوان دریافت شــد .پس از بررســی اولیه
حهــای دریافتــی ۱۲۴ ،طرح جهــت داوری فنی و تجاری انتخاب شــدند .در مرحله اول داوری ۵۰ ،طرح برای ارائه به جلســه
و ارزیابــی ســاختاری طر 
مصاحبه حضوری دعوت شدند که در نهایت  ۱۸طرح موفق به ورود به برنامه شدند.
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جدول  -۱مشخصات طرحهای پذیرفته شده در دوره هفتم از برنامه طرحهای نوآورانه ()۱۳۹۸

ردیف

طرح نوآورانه فناور ینانو

ویژگیها

تصویر

تکجزئی بودن محصول
ً
سازگار با محیطزیست ،عاری از هرگونه حالل آلی و کامال بدون بو
دوام و پایداری مناسب محصول
خواص مکانیکی مطلوب و قدرت چسبندگی باال
قیمت تمام شده پایین و رقابتی در مقایسه با محصوالت مشابه
امکان تولید سبد محصوالت و خدمات و قابلیت انتقال فـنــاوری به
صنایع دیگر
تنوع بازار هدف و سرعت رشد بازار قابلتوجه

دیسپرسیون پلییورتان پایه آبی
1

فناور

دکتر مریم عزیزی

شرح وضعیت فعلی

این محصول اکنون در حال افزایش مقیاس تولید در سطح پایلوت و تست بازار است.
کیفیت قابلرقابت با نمونههای تجاری خارجی
قیمت مناسب
عدم تأثیرپذیری از نوسانات ارزی
پایداری و در دسترس بودن مواد اولیه
زمان گیرش کوتاه و استحکام باال
صافی ،نرمی ،روانی و کیفیت سطحی مناسب

پودر گچ قالبگیری فلزات گرانبها
2
فناور

دکتر مهران جابری

وضعیت فعلی

این طرح در مرحله راهاندازی خط تولید در مقیاس نیمهصنعتی است.
عدم وجود رقیب داخلی یا خارجی در بازار
بازار هدف بزرگ و متنوع
لکهبری فوری و تخصصی
بدون نیاز به شستوشو
عدم استفاده از ترکیبات خطرناک
سرعت رشد بازار قابلتوجه
اقتصادی بودن تولید

لکهبر تخصصی
3
فناور

شرکت شیمی فناور آروشا

وضعیت فعلی

این محصول تمام مجوزهای الزم را دریافت کرده و آماده تولید در مقیاس صنعتی است.
قابلیت تولید در داخل کشور و صادرات به کشورهای منطقه
خلوص باال
شفافیت در آب
بدون مزه و بو
دارای سطوح نانوساختار
کاهش قیمت در مقایسه با نمونههای مشابه خارجی
پایداری باال و طوالنیمدت
سازگار با محیطزیست

غلظتدهنده نانوسلولزی
4

فناور
وضعیت فعلی

شرکت بسپار شیمی علم و صنعت
محصول در حال تولید در مقیاس پایلوت و تست بازار است.
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ادامه جدول  -۱مشخصات طرحهای پذیرفته شده در دوره هفتم از برنامه طرحهای نوآورانه ()۱۳۹۸

ردیف

طرح نوآورانه فناور ینانو

افزودنی آبکاری گالوانیزه
5

تصویر

فرموالسیون ویژه دانشبنیان
قیمت رقابتپذیر نسبت به محصوالت مشابه خارجی موجود در بازار
کاهش مصرف افزودنی براقی در فرایند آبکاری
قدرت پرتاب باالی یون فلزی
پایداری حرارتی

فناور

مهندس مریم ترابی

وضعیت فعلی

محصول در مرحله تحقیق و توسعه جهت افزایش مقیاس تولید است.

پچ پوستی آبرسان و ترمیمکننده
پوستهای خشک و اگزمایی
6

مرطوبسازی بافت خشک
عدم چسبندگی پانسمان به سطح زخم
فاقد سمیت سلولی
فاقد حساسیت و تحریک پوستی
اثر ضدباکتریایی و ضدقارچی

فناور

دکتر نرگس آقامحمدی

وضعیت فعلی

محصول در حال انجام فاز کلینیکال جهت دریافت کد اخالق است.

الیه فعال الکتروریسی با قابلیت
کنترل رهایش عصارههای معطر
7

دارای خواص ضدمیکروبی مداوم بدون ایجاد مقاومت میکروبی
جــایـگــز یــن مـنــاســب بـ ــرای انـ ــواع ضــدعـفــونـیکـنـنــدههــای شیمیایی و
آنتیبیوتیکها
دارای خواص آنتیاکسیدانی جهت درمان بیمار یها
تسکیندهنده انواع درد شامل دندان درد ،سردرد ،دردهای مزمن
قابلاستفاده در پوشش داخلی بستهبندی دارو و غذا

فناور

دکتر سمیه اکبری

وضعیت فعلی

محصول در حال تحقیق و توسعه جهت توسعه کاربردهاست.

نانوامولسیون روغن درخت چای
حاوی داروی آداپالن
8
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ویژگیها

قابلیت تهیه فرموالسیون با مواد اولیه داخلی
کاهش قیمت در مقایسه با محصوالت خارجی
بهبود ضایعات آ کنه ولگاریس با کارایی باالتر و سرعت بیشتر در مقایسه
با داروهای موجود در بازار
اقتصادی بودن تولید حتی در مقیاسهای پایین

فناور

دکتر امیر امانی

وضعیت فعلی

محصول در حال معرفی به شرکتهای صنعتی جهت سرمایهگذاری است.

ادامه جدول  -۱مشخصات طرحهای پذیرفته شده در دوره هفتم از برنامه طرحهای نوآورانه ()۱۳۹۸

ردیف

طرح نوآورانه فناور ینانو

زخمپوش حامل دارو برای درمان
زخم بستر
9

ویژگیها

تصویر

رهایش همزمان چند دارو به بخشهای مختلف زخم
جذب عفونت و خونابه ناشی از زخم هنگام دارورسانی
ترمیم زخم با استفاده از پلیمرهای ترمیمکننده
رهایش ویتامین و روی به سطح زخم

فناور

شرکت بسپار فراورش ایرانیان

وضعیت فعلی

محصول در حال تحقیق و توسعه جهت تکمیل اطالعات فنی است.

آفتکش ارگانیک آتشک
10

افزایش بازدهی تولید محصول
کاهش اثرات زیانبار استفاده از سموم شیمیایی و حفظ محیطزیست
حفظ درختان میوه دان ـهدار و جلوگیری از خسارتهای ناشی از آتشک
بر باغها
تولید ارزان و اقتصادی بودن تولید در کشور

فناور

شرکت زیست مبین سپاهان

وضعیت فعلی

محصول در حال دریافت مجوزها جهت معرفی به سرمایهگذار است.

آجر ساختمانی نوین
11

استفاده از لجن و ضایعات سنگ به میزان  ۴۰تا ۸۰درصد فرموالسیون
آجر
حذف فرایند پخت در تولید آجر و بهینهسازی آن با استفاده از فناور ینانو
کاهش چشمگیر مشکالت زیستمحیطی
افزایش استحکام کششی و مقاومت به ضربه در آجر تولید شده با توجه به
حذف فرایند پخت
استفاده از فناور ینانو در تولید آجرهای صنعتی نوین با خواص ویژه

فناور

مهندس حسین فخاری

وضعیت فعلی

محصول در حال تولید در مقیاس نیمهصنعتی جهت واگذاری دانش فنی است.

پوشش کاتالیست هوشمند خودرو
12

صرفه اقتصادی بسیار باال در مقایسه با محصوالت بازار
طول عمر باالتر
میزان استفاده کمتر از فلزات گرانبها در مقایسه با محصوالت تجاری
خواص عملکرد بسیار باال

فناور

دکتر یعقوب فرهنگ

وضعیت فعلی

محصول در حال تحقیق و توسعه جهت واگذاری دانش فنی است.
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ادامه جدول  -۱مشخصات طرحهای پذیرفته شده در دوره هفتم از برنامه طرحهای نوآورانه ()۱۳۹۸

ردیف

طرح نوآورانه فناور ینانو

نانوپودر و نانوالیاف دماباالی
زیرکونیوم -هافنیوم دی بورید
13

تصویر

مقاومت حرارتی ،سایشی و خوردگی باال
ً
قیمت کامال رقابتی در مقایسه با محصوالت مشابه
قابلیت توسعه محصوالت جدید با استفاده از روش تولید
قابلیت تولید در داخل کشور و صادرات به کشورهای منطقه

فناور

دکتر راضیه قلیچ

وضعیت فعلی

محصول در حال تحقیق و توسعه و تکمیل فاز آزمایشگاهی است.

نانوحسگر رنگی شناسا گر تغییرات
میکروبی
14

شناسایی بار میکروبی سطوح در محل
بدون نیاز به نمونهگیری ،محیط کشت و تجهیزات جانبی
قیمت بسیار پایین
سرعت و دقت تشخیصی باال
عدم نیاز به پرسنل آموزشدیده جهت تفسیر نتایج

فناور

دکتر سید محمدعلی حسینی

وضعیت فعلی

محصول در حال تکمیل فاز آزمایشگاهی است.

حسگر تشخیص آلودگی آب مبتنی
بر تلفن هوشمند
15

پایش دقیق سالمت آب با هزینهای معقول
قابلیت حمل و جابهجایی آسان
تشخیص سریع آلودگی آب
امکان پردازش ،تجزیهوتحلیل و ذخیره نتایج با تلفن همراه
عدم نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی گرانقیمت و پیچیده
عدم نیاز به نیروی انسانی متخصص و کاهش خطای نیروی انسانی
میزان نمونهبرداری بسیار پایین (در حدود  ۳میلیلیتر آب)

فناور

دکتر محمدرضا کالهدوز

وضعیت فعلی

محصول در حال تحقیقوتوسعه جهت انجام فاز آزمایشگاهی است.

نانوداروهای درمان بیماری
لیشمانیازیس (سالک)
16

80

ویژگیها

درمان موثرتر در درمان سالک نسبت به نمونههای تجاری
صرفه اقتصادی تولید دارو و جلوگیری از خروج ارز از کشور
داروی استراتژیک در مواقع طغیان
استفاده از دوز پایین داروی آمفوتریسین بی و بتولینیک اسید و حذف
عوارض جانبی شدید داروها
کاهش هزینه درمان

فناور

دکتر طاهره زاده مهریزی

وضعیت فعلی

محصول در حال تکمیل فاز آزمایشگاهی است.

ادامه جدول  -۱مشخصات طرحهای پذیرفته شده در دوره هفتم از برنامه طرحهای نوآورانه ()۱۳۹۸

ردیف

طرح نوآورانه فناور ینانو

بندآورنده خونریزی پپتیدی
17

تصویر

قدرت بندآورندگی سریع خونریزی
پرکردن کامل زخمهای نامنظم
جلوگیری از عفونت با استفاده جذب آب اضافی و تشکیل هیدروژل
قابلیت جذب کامل در بدن
شفافیت هیدروژل و قابلیت مشاهده زخم
عامل ضدچسبندگی بافتهای مختلف

فناور

دکتر منصوره سادات سیدکریمی

وضعیت فعلی

محصول در حال تحقیقوتوسعه جهت انجام فاز آزمایشگاهی است.

فیلتر جداکننده آب و روغن
18

۲-۱-۳

ویژگیها

قــابــلــیــت اس ـت ـفــاده در ص ـنــایــع مـخـتـلــف ب ـهم ـن ـظــور ج ــداس ــازی ان ــواع
مخلوطهای آب و روغن
حجم زیاد بازار مصرف
فرایند ساخت و پوششدهی ساده
قابلیت تولید در داخل کشور
انعطافپذیر و قابلتنظیم بر اساس نیاز و نوع کاربرد

فناور

دکتر المیرا والیی

وضعیت فعلی

محصول در حال تکمیل فاز آزمایشگاهی است.

حمایت از طرحهای نوآورانه فناورینانو

ستاد نانو با هدف افزایش نرخ موفقیت و کاهش زمان تجار یسازی ،این امکان را فراهم میکند که طرحهای پذیرفته شده در برنامه ،طی بازه زمانی مشخص،
فرصت استفاده از امکانات و تجهیزات در دسترس را دارا باشند .همچنین این طرحها ضمن بهرهمندی از خدمات و حمایتهای ستاد نانو برای توسعه
کسبوکار خود ،پس از اتمام فرایند توسعه محصول امکان استفاده از سایر حمایتها و امکانات ستاد نانو برای توسعه بازار را نیز خواهند داشت.
حمایتهای مختلف ستاد نانو از  ۱۸طرح نوآورانه برگزیده سال  ۱۳۹۸به شرح زیر است:
جدول  -۲حمایتهای ستاد نانو از طرحهای نوآورانه فناورینانو برگزیده در سال ۱۳۹۸

ردیف

محصول نوآورانه

۱

دیسپرسیون پلییورتان پایه آبی

حمایتهای ستاد نانو
• اعتبار شبکه آزمایشگاهی
• حضور در نمایشگاه داخلی
• خدمت مطالعه فرصت
• تولید پایلوت
• تبلیغات و حضور در فروشگاههای زنجیرهای
• حمایت از دریافت گواهی نانومقیاس و تأییدیههای فنی
• آموزش
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ادامه جدول  -2حمایتهای ستاد نانو از طرحهای نوآورانه فناورینانو برگزیده در سال ۱۳۹۸

ردیف

محصول نوآورانه

۲

پودر گچ قالبگیری فلزات گرانبها

۳

لکهبر تخصصی

۴

غلظتدهنده نانوسلولزی

• آموزش
• حمایت از حضور در نمایشگاه داخلی
• حمایت از دریافت گواهی نانومقیاس
• خدمت بازاریابی داخلی
• حمایت از راهاندازی خط پایلوت

۵

افزودنی آبکاری گالوانیزه

• اعتبار شبکه آزمایشگاهی
• حضور در نمایشگاه داخلی
• خدمت مطالعه فرصت
• حمایت از دریافت گواهی نانومقیاس
• آموزش

۶

پچ پوستی آبرسان و ترمیمکننده پوستهای
خشک و اگزمایی

• حمایت از خرید مواد اولیه
اعتبار شبکه آزمایشگاهی
حمایت از دریافت گواهی نانومقیاس و تأییدیههای فنی
خدمت مطالعه فرصت
حمایت از حضور در نمایشگاه داخلی
آموزش

۷

الیه فعال الکتروریسی با قابلیت کنترل رهایش
عصارههای معطر

• آموزش
• حضور در نمایشگاه داخلی
• ثبت پتنت
• حمایت از دریافت گواهی نانومقیاس و تأییدیههای فنی

۸

نانوامولسیون روغن درخت چای حاوی داروی
آداپالن

• حضور در نمایشگاه داخلی
• خدمت مطالعه فرصت
• آموزش
• حمایت از دریافت گواهی نانومقیاس

82

حمایتهای ستاد نانو
• اعتبار شبکه آزمایشگاهی
• حضور در نمایشگاه داخلی
• خدمت مطالعه فرصت
• آموزش
• حمایت از راهاندازی خط تولید نیمهصنعتی
• تهیه مواد اولیه
• خدمت مطالعه فرصت
• آموزش
• حضور در نمایشگاه داخلی
• جذب سرمایهگذار
• راهاندازی خط صنعتی
• اعتبار شبکه آزمایشگاهی
• مشاوره کسبوکار

ادامه جدول  -2حمایتهای ستاد نانو از طرحهای نوآورانه فناورینانو برگزیده در سال ۱۳۹۸

حمایتهای ستاد نانو

ردیف

محصول نوآورانه

۹

زخمپوش حامل دارو برای درمان زخم بستر

۱۰

آفتکش ارگانیک آتشک

• خدمت مطالعه فرصت
• خدمت بازاریابی داخلی
• حمایت از دریافت گواهی نانومقیاس و تأییدیههای فنی
• آموزش
• حضور در نمایشگاه داخلی

۱۱

آجر ساختمانی نوین

• اعتبار شبکه آزمایشگاهی
• حمایت از دریافت گواهی نانومقیاس و تأییدیههای فنی
• حضور در نمایشگاه داخلی
• آموزش
• حمایت از تولید پایلوت

۱۲

پوشش کاتالیست هوشمند خودرو

• مشاوره کسبوکار
• اعتبار شبکه آزمایشگاهی
• حضور در نمایشگاه داخلی
• خدمت مطالعه فرصت
• آموزش

۱۳

نانوپودر و نانوالیاف دماباالی زیرکونیوم -هافنیوم
دی بورید

• اعتبار شبکه آزمایشگاهی
• حضور در نمایشگاه داخلی
• خدمت مطالعه فرصت
• آموزش

۱۴

نانوحسگر رنگی شناسا گر تغییرات میکروبی

• اعتبار شبکه آزمایشگاهی
• حضور در نمایشگاه داخلی
• آموزش

۱۵

حسگر تشخیص آلودگی آب مبتنی بر تلفن
هوشمند

• اعتبار شبکه آزمایشگاهی
• حضور در نمایشگاه داخلی
• خدمت مطالعه فرصت
• آموزش

۱۶

نانوداروهای درمان بیماری لیشمانیازیس (سالک)

• حضور در نمایشگاه داخلی
• خدمت مطالعه فرصت
• آموزش

۱۷

بندآورنده خونریزی پپتیدی

• اعتبار شبکه آزمایشگاهی
• مشاوره کسبوکار
• حضور در نمایشگاه داخلی
• خدمت مطالعه فرصت
• آموزش

• اعتبار شبکه آزمایشگاهی
• خدمت مطالعه فرصت
• حضور در نمایشگاه داخلی
• آموزش
• حمایت از استقرار در پژوهشگاه ژنتیک
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ادامه جدول  -2حمایتهای ستاد نانو از طرحهای نوآورانه فناورینانو برگزیده در سال ۱۳۹۸

ردیف

محصول نوآورانه

۱۸

فیلتر جداکننده آب و روغن

حمایتهای ستاد نانو
• اعتبار شبکه آزمایشگاهی
• خدمت مطالعه فرصت
• حضور در نمایشگاه داخلی
• آموزش
• حمایت از تولید پایلوت

برگزاری کارگاههای توانافزایی
یســازی و ملزومــات آن ،دو دوره توانافزایی با محوریت
کســازی ادبیــات فنــاوران طرحهای فناور ینانو پذیرفته شــده بــا ادبیات تجار 
بهمنظــور نزدی 
تجار یسازی دستاوردهای حوزه نانو بهصورت کارگاهی و با سرفصلهای مختلف طراحی شد و در طول پنج روز در تاریخهای  ۱۳تا ۱۵شهریور و ۳
و ۴مهر  ۱۳۹۸با موضوعات تیمسازی ،بررسی بازار و تحلیل رقبا ،قیمتگذاری ،مدل کسبوکار ،مالکیت فکری در تجار یسازی ،مسائل حقوقی،
تأمین مالی و جذب ســرمایهگذار با حضور فناوران پذیرفته شــده نانومچ برگزار شــد .ضمن همراهی فناوران منتخب در راهبری مســیر تجار یســازی،
مستندات موردنیاز جهت تعامل و مذاکره با سرمایهگذاران در طول مدت حضور در برنامه برای هر یک از طرحها نیز تهیه شد.

حمایت از انعقاد قراردادهای تجاری میان فناوران طرحهای نوآورانه و متقاضیان صنعتی
بههمرســانی عرضه و تقاضا و جذب ســرمایهگذار از جمله اهداف اصلی ســتاد نانو در برنامه طرحهای نوآورانه اســت .در همین راســتا ،در سومین روز
نمایشگاه دوازدهم نانو  3 ،قرارداد تجاری میان فناوران نانومچ و صنعتگران منعقد شد .این فناوران در دوره ششم وارد برنامه نانومچ شدند و طی یک
سال فعالیت و تمرکز ،موفق به توسعه طرحهای خود و ارائه آنها به صنعت و بازار شدند.
• قرارداد اول مربوط به همکاری در تأمین و مصرف نانوســیلیکا گرید آنتیبال ک بهمنظور تولید مســتربچ آنتیبال ک بین شــرکت فراز پویان فدک (فناور
نانومچ) و شرکت پلیمر رازی البرز (شرکت صنعتی) بود که در غرفه نانومچ امضا شد .این محصول در فاز اول در مقیاس آزمایشگاهی تولید شده بود و
پس از تست و دریافت تأییدیه مشتری در صنایع مختلف ،اقدام به تولید نیمهصنعتی شد .طی این تفاهمنامه ،دانش فنی تولید مستربچ آنتیبال ک
جهت استفاده در صنایع مختلف از جمله پتروشیمی و بستهبندی تدوین خواهد شد و محصول بهصورت صنعتی تولید خواهد شد.
• قــرارداد دوم مر بــوط بــه اعطــای نمایندگی مجاز فــروش محصول کامپوزیت دندانی نانوهیبریدی میان شــرکت مهام تجهیزات پــارال (فناور نانومچ) و
فروشــگاه تجهیــزات دندانپزشــکی پارســیان (متقاضی صنعتی) اســت .محصــول تولیدی این طرح ،با برنــد تجــاری « »EXFILLبهگونهای طراحی و
ساخته شده که ضمن برخورداری از استحکام مکانیکی (خمشی و فشاری) و مقاومت سایشی بسیار مطلوب ،دارای حداقل انقباض پلیمریزاسیون
و آزادســازی مونومــر اســت .در حــال حاضــر ایــن تیــم موفــق بــه راهانــدازی خــط تولید صنعتی شــده و توســعه پانــزده قلــم محصول مختلــف صنعت
دندانپزشکی اعم از اسید اچ ،خمیر پروفال کسی ،خمیر پانسمان ،باندینگ ،سیمان گالس آینومر ،وارنیش فلوراید و… را در برنامه تولید خود دارد.
• در قرارداد ســوم ،حق اســتفاده از نانوذرات آویشــن شــیرازی یا واگذاری انحصاری نانوذرات گیاهی آنتیباکتریال برای اســتفاده در باند و گاز و پنبه،
میــان دکتــر امیــن محمــدی پورفــرد (فنــاور نانومــچ) و شــرکت بانــد و گاز و پنبه کاوه (شــرکت صنعتی) منعقد شــد .شــرکت بانــد و گاز و پنبــه کاوه در
نمایشگاه یازدهم فناور ینانو (دستاوردهای دوره ششم نانومچ) با محصول آشنا شد و به استفاده از این فناوری در محصوالت خود ابراز تمایل کرد.
پس از انجام تستهای موردنیاز مانند آزمایش آنتیباکتریال ،عدم ّ
سمیت ،عدم تحریکپذیری و عدم حساسیتزایی و در نهایت تست ماندگاری
84

خاصیت آن تا دو ســال ،شــرایط عقد قرارداد فراهم شــد .بر همین اســاس به موجب این تفاهمنامه شرکت باند و گاز و پنبه کاوه به مدت َده سال حق
انحصاری استفاده از نانوذرات آویشن شیرازی در تجهیزات پزشکی یکبارمصرف را خواهد داشت.

انتخاب طرحهای نوآورانه برتر
همزمــان بــا چهاردهمیــن جشــنواره برترینهــای نانو ،دو طــرح برگز یــده نانومچ بهعنــوان طرحهای نوآورانــه برتر انتخاب شــدند .این طرحها ،بر اســاس
معیارهای مشــخص ،از جمله نوآوری طرح ،زمان توســعه طرح ،تیم ،تأییدیه و اســتانداردها و فروش محصول ارزیابی شــده و بهعنوان طرح برتر معرفی
شــدند .بر این اســاس ،طرح «کامپوزیت دندانی الیت کیور نانوهیبریدی» که از ســوی «شــرکت مهام تجهیزات پارال» اجرا شــد ،توانســت عنوان طرح
نوآورانه برتر را به خود اختصاص دهد .دیگر طرح نوآورانه برتر ،محصول «ماتکننده نانوسیلیکایی» بود که توسط «فریده کالهدوزان» اجرا شد.
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 -۲-۳حمایت از ایجاد فضای تولید نیمهصنعتی نانو
۱-2-۳

حمایت از توسعه صنعتیسازی نانوفناوری کاربردی

یســازی نانوفناوری کاربردی ،)Ican( 1توســعه محصــول و کاربرد جدید حوزه نانو بر اســاس پلتفرم فناور یهای موجود با مشــارکت
هــدف مرکــز صنعت 
دانشــگاهیان بهعنوان توســعهدهنده اســت .در ســال  ۱۳۹۸در راســتای تکمیل توانمندیهای تجهیزاتی ،یک فناور حقیقی در حوزه پالســمای ســرد
صنایــع غذایــی و شــرکت فنــاوری مافوق صوت در پلتفرم التراســونیک و شــرکت توســعه فناوری مشــکان در حوزه نانوکویتاســیون به خانــواده ICAN
پیوستند .شرکتهای همکار یکننده با مرکز صنعتیسازی نانوفناوری کاربردی و حوزه فعالیت آنها به شرح زیر است:
جدول  -۳شرکتهای مالک پلتفرم فناوری همکار مرکز صنعتیسازی نانوفناوری کاربردی

عنوان پلتفرم فناوری

مالک پلتفرم فناوری

تعداد تجهیزات مستقر

نانوالیاف

فناوران نانومقیاس

۴

نانوپوششهای سخت

ICAN

۲

پالسمای سرد

آدیکو
بسافنآوران نصیر
پالسما ایده آزما
فناور حقیقی

۹

نانوکویتاسیون

پیامآوران نانوفناوری فردانگر
توسعه فناوری مشکان

۴

التراسونیک

فناوری مافوق صوت

۲

نانومواد

امین آسیا فناور پارس
خألپوشان فلز

۷
1-Industrialization Center for Applied Nanotechnology
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برقراری همکار یهای فناورانه در حوزه نانو
در بخش همکاری فناورانه ،محصوالت و کاربردهای جدید بر اســاس یک چالش یا فرصت صنعتی در بســتر پلتفرم فناور یهای  ICANبا مشــارکت
متخصصــان دانشــگاهی و صنعتــی بهعنــوان توســعهدهنده شــکل میگیــرد .در ســال  ۷۱ ،۱۳۹۸طــرح از ســوی پژوهشــگران و فنــاوران بــرای ورود به
همکار یهای فناورانه در  ،ICANارسال شده است .این طرحها بهتفکیک پلتفرم در جدول زیر آمده است.
جدول  -۴تعداد طرحهای دریافتی بهتفکیک پلتفرم فناوری آیکن در سال ۱۳۹۸

نانوکویتاسیون

نانوکامپوزیت

نانومواد

نانوپوشش

نانوالیاف

پالسمای
سرد

الکترونیک
چاپی

التراسونیک

جمع

ورودی

0

۷

12

۳

۳۶

۶

۲

۵

۷۱

منتخبان مرحله اول

0

۰

5

۰

۶

۱

۱

۳

۱۶

پروژههای در جریان

۰

۲

۰

۰

۵

۲

۱

۰

۱۰

مردود

۰

۵

۷

۳

۲۵

۳

۰

۲

۴۵

طرحهــای ورودی بــه مرکز صنعتیســازی نانوفناوری کاربردی ،از ســه منظر فنی ،صنعتیســازی و همچنین شــخصیتی ارزیابی میشــوند.
پــس از ارزیابــی اولیــه ،برخــی از طرحهــا (بــه شــرح جــدول زیــر) ،برگزیــده شــده و به مراحــل بعدی تدوین مســیر توســعه فنــاوری و یــا مرحله
دوم ارزیابــی ورود پیــدا کردنــد .در ادامــه وضعیــت طرحهــا و محصــوالت فناورانــه نانــو کــه در ســالهای  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸در این مرکز توســعه
پیداکردهاند ،بیان میشود:
جدول  -۵طرحهای فناورانه نانو منتخب در ارزیابی اولیه  ICANدر سال ۱۳۹۸

ردیف

عنوان پلتفرم

عنوان محصول فناورانه نانو

وضعیت

۱

التراسونیک

نانوذرات گرافن/اکسید گرافن

ارسال طرح به متقاضی صنعتی

۲

التراسونیک

محلول بتن مسلح

ارزیابی مرحله دوم

۳

الکترونیک چاپی

پدهای  AEDبا قابلیت شوک حرارتی

تدوین مسیر توسعه فناوری

۴

پالسمای سرد

افزایش زمان ماندگاری میگو

ارزیابی مرحله دوم

۵

نانوالیاف

پچهای ضددرد

ارزیابی مرحله دوم

۶

نانومواد

ایمپلنت دندانی

ارزیابی مرحله دوم

۷

نانوالیاف

چسب جوش

ارزیابی مرحله دوم

۸

نانوالیاف

فیلتر خودرو

تدوین مسیر توسعه فناوری

۹

نانوالیاف

ابرخازن نانولیفی

تدوین مسیر توسعه فناوری

10

نانومواد

ظروف یکبارمصرف خودگرمشونده

تدوین مسیر توسعه فناوری

11

نانوالیاف

نانوالیاف سلولزی

تدوین مسیر توسعه فناوری

12

نانومواد

سنتز نانوذرات اکسید تیتانیوم

مذاکره با متقاضی صنعتی برای شروع یا رد پروژه

13

نانومواد

ابزار ماشینکاری

تدوین مسیر توسعه فناوری

14

نانومواد

ایمپلنت دندانی

ارزیابی مرحله دوم

15

نانوالیاف

فیلتر روغن

ارزیابی مرحله دوم

16

التراسونیک

محلول پلییورتان

ارزیابی مرحله دوم
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پس از بررســی نهایی ،طرحهایی که قابلیت توســعه محصول یا کاربرد در بســتر صنعتی  ICANرا داشتند در مدل همکار یهای فناورانه مسیر توسعه
خود را پیش میگیرند.
محصوالت توسعهیافته در قالب همکار یهای فناورانه حوزه نانو در سال ۱۳۹۷
جدول  -۶محصوالت توسعهیافته و نهایی شده در ( ICANسال )۱۳۹۷

ردیف

عنوان پلتفرم

عنوان محصول

نقطه پایان

۱

نانوکویتاسیون

آبمیوه تازه با زمان ماندگاری باال

ارائه خدمات صنعتی
ارائه محصول به مخاطبان صنعتی

۲

نانوکویتاسیون

خامه کمچرب

ثبت پتنت
جایابی در خط تولید صنایع هدف

۳

پالسمای سرد

آهارزنی پارچه پنبهای

ارائه خدمات صنعتی
ارائه محصول به مخاطبان صنعتی

۴

پالسمای سرد

آستر کفش آنتیباکتریال

واگذاری سامانه صنعتی با قابلیت آنتیباکتریال با دوام باال به متقاضی
صنعتی

۵

نانوکامپوزیت

کیسهزباله جاذب شیرابه

مرحله تولید محدود صنعتی و دریافت بازخورد از مشتریان

۶

نانومواد

نانوپودر پرکننده دندانی

فروش دستگاه آسیاب مکانیکی به شرکت صنعتی

محصوالت درحالتوسعه در قالب همکار یهای فناورانه حوزه نانو
جدول  -۷محصوالت و کاربردهای درحالتوسعه در قالب همکاریهای فناورانه نانو در ( ICANسال )۱۳۹۸

ردیف

عنوان پلتفرم

عنوان محصول

حوزه صنعتی

وضعیت کنونی

۱

پالسمای سرد

نانوالیاف ابر جاذب

منسوجات

نمونهزنی آزمایشگاهی

۲

نانوالیاف

نانوالیاف ابرجاذب

منسوجات

نمونهزنی آزمایشگاهی

۳

نانوکامپوزیت پلیمری

پلیمرهای کندسوز

خودرو

اثبات عملکرد

۴

نانوکامپوزیت

جاذب UV

پلیمر

طراحی آزمون و تدوین مسیر توسعه فناوری

۵

نانوالیاف

زخمپوش

پزشکی

نمونهزنی صنعتی

۶

نانوالیاف

زخمپوش

پزشکی

نمونهزنی صنعتی

۷

نانوالیاف

چسب ضدجوش
آنتیباکتریال

آرایشی بهداشتی

طراحی آزمون و تدوین مسیر توسعه فناوری

۸

نانوالیاف

نانولیف بندآورنده خون

پزشکی

طراحی آزمون و تدوین مسیر توسعه فناوری

۹

پالسمای سرد

روکش صندلی ضدآتش

منسوجات

نمونهزنی آزمایشگاهی

۱۰

الکترونیک چاپی

منسوجات خنککننده

منسوجات

طراحی آزمون و تدوین مسیر توسعه فناوری
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جدول  -۸محصوالت و کاربردهای در جریان در قالب همکاریهای فناورانه حوزه نانو در ( ICANآغاز شده از سال )۱۳۹۷

ردیف

عنوان پلتفرم

عنوان محصول

حوزه صنعتی

وضعیت کنونی

۱

نانوالیاف

فیلتر هوای دامپتراک TR100

محیطزیست

تست میدانی

۲

نانوالیاف

نانوالیاف ضدآب تنفسپذیر

منسوجات

اثبات عملکرد

۳

نانوالیاف

فیلتر روغن

محیطزیست

تولید نمونه اولیه ،تحلیل و مشخصهیابی آن
(تعلیق)

۴

نانوالیاف

کاور بالش

منسوجات

فراخوان صنعتی

۵

نانومواد

نازل دستگاه واترجت

فلزی

طراحی آزمون و تدوین مسیر توسعه فناوری

محصوالت توسعهیافته در قالب همکار یهای فناورانه حوزه نانو د سال ۱۳۹8
• ماسک زیبایی
بــا شــروع صادرات دســتگاههای الکتروریســی شــرکت فنــاوران نانومقیاس به کشــور کره جنوبی ،این شــرکت با بــازار فعال و پر محصول ماســکهای
زیبایی صورت در کره جنوبی آشــنا شــد .پس از گذشــت نه ماه با همکاری و مشــارکت همزمان مرکز صنعتیســازی نانوفناوری کاربردی و شــرکت،
این محصول مرحله نهایی را پشــت سرگذاشــت .این ماســک زیبایی به تعداد  ۳٬۰۰۰عدد تولید و بهمنظور تســت میدانی به چین ارســال شد .الزم به
ذکر اســت که در همه فاکتورهای ارزیابی عملکرد از جمله تس ـتهای ســمیت ،آنتیباکتریال ،روش ـنکنندگی و… نتایج خوبی حاصل شــد اما نتایج
تســتهای تحر یــک و حساســیت ،اندکــی متفــاوت با اســتانداردهای جهانی بوده اســت .هماکنــون توســعهدهنده در حال بهبود این ویژگی ماســک
زیبایی ،مطابق با استانداردهای جهانی است.
• سپراتور باتری
این محصول یک ایده صنعتی بود که از سوی دانشجوی کارشناسیارشد دانشگاه صنعتی شریف مطرح شد .مسیر توسعه این محصول با استفاده
از پلتفرم نانوالیاف این مرکز با موفقیت سپری شد .توسعهدهنده این محصول بهعنوان یک شرکت زایشی ( )spinoffاز آیکن ،خط تولید این محصول
را راهاندازی کرد.
• سوخت نانوامولسیونی
ایــن ایــده صنعتــی توســط شــرکت پیــامآوران نانوفنــاوری فردانگــر( )PNFبــه توســعهدهنده پیشــنهاد شــد .آن ســوخت منحصربهفرد ،حــاوی درصد
قابلتوجهی آب بوده که بهدلیل استفاده از فرموالسیون و اختالط مناسب با استفاده از پلتفرم کویتاسیون هیدرودینامیک ،در ابعاد نانویی در فاز آلی
ً
پراکنده شده و بهصورت کامال شفاف قابلیت عرضه به بازار را دارد.
• نانو پوشش سخت
دسترســی به دانش فنی نانوپوشــش ســخت یک ایده صنعتی بود که از ســوی پژوهشگاه رنگ مطرح و مسیر توســعه آن با استفاده از پلتفرم نانوپوشش
این مرکز با موفقیت سپری شد .نتایج اثبات عملکرد آن مثبت بود و کمینه محصول پذیرفتنی ( )MVPآن تهیه شد.
ارائه خدمات ساخت و تولید به متقاضیان حوزه فناور ینانو
یســازی نانوفناوری کاربردی موفق بــه ارائه  ۲۵۵عنوان خدمات ســاخت و تولید در حوزه
در ســال  ،۱۳۹۸پلتفر مهــای فنــاوری مســتقر در مرکز صنعت 
فناور ینانو به متقاضیان صنعتی و دانشــگاهی شــدهاند .تعداد خدمات ســاخت و تولید ارائه شــده به متقاضیان مختلف در ســال  ۱۳۹۸به شــرح
نمودار  1است:
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نمودار  -۱تعداد خدمات ارائه شده به متقاضیان مختلف در سال ۱۳۹۸

با توجه به هزینههای تعریف شــده برای هر کدام از خدمات ســاخت و تولید ،هزینه خدمات ارائه شــده توســط پلتفرمهای  ICANدر ســال  ۱۳۹۸در
جدول زیر آمده است.
جدول  -۹هزینه خدمات ساخت و تولید بهتفکیک پلتفرمهای  ICANدر سال ۱۳۹۸
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پلتفرم

مبلغ (میلیون ریال)

نانومواد

1٬042٫4

پالسمای سرد

88٫5

نانوالیاف

23٫1

نانوپوشش

135٫8

نانوکامپوزیت

148٫5

نانوکویتاسیون

2٫5

اولتراسونیک

21٫4

مجموع

1٬462٫2

نانوکویتاسیون0٫17 ،درصد

اولتراسونیک1٫46 ،درصد

نانوکامپوزیت10٫16 ،درصد

نانومواد71٫29 ،درصد

نانوپوشش9٫29 ،درصد
نانو الیاف1٫58 ،درصد
پالسمای سرد6٫05 ،درصد

نمودار -۲سهم پلتفرمهای  ICANدر خدمات ارائه شده حوزه فناورینانو در سال ۱۳۹۸

برگزاری دورههای ترویجی و آموزشی
• آموزش
از تیرماه ســال  ،۱۳۹۸مقدمات مربوط به ایجاد مدرســه توســعهدهنده  ICANبا هدف افزایش بازدهی بخش همکاری فناورانه آغاز شــد .بهطور کلی
دورههای آموزشــی این مدرســه را میتوان در دو بخش کارگاههای یک روزه و دوره جذب توســعهدهنده فناوری دســتهبندی کرد .در ســال  ،۱۳۹۸سه
ً
کارگاه یک روزه و ســه دوره جذب توســعهدهنده فناوری تشــکیل شد که جمعا هشتاد نفر شرکتکننده در دورهها حضور داشتند .از شرکتکنندگان
در دورههــای جــذب توســعهدهنده فنــاوری ،چهــارده طــرح در بخش همــکاری فناورانــه موردبررســی و ارزیابی قرار گرفتنــد و نتیجه طرحهــا در قالب
اختتامیه در بهمنماه ۱۳۹۸اعالم شد.
• ترویج
 سفیران ICANشبکه سفیران  ،ICANدر تیرماه سال  ۱۳۹۸با هدف گسترش و ترویج دورههای آموزشی تشکیل شد .در راستای هماهنگی این شبکه و به اشتراک
گذاشــتن محتــوای ترویجــی موردنظــر ،فعالیت مرکز در شــبکههای اجتماعی آغاز شــد .همچنین بهمنظور طبقهبندی فعالیت ســفیران دانشــگاهی،
آییننامهای تنظیم شــد تا فعالیتها ،امتیازات و مبالغ دریافتی مربوط به آن مشــخص شــوند و بر اســاس آییننامه تدوین شــده نیز با سفیران ،قرارداد
آزمایشی منعقد شد.
 همایشهادر راستای معرفی  ICANو ترویج فعالیتهای جاری و آتی ،دو همایش «ساعت خلق ثروتت ،کوک!» در سال  ۱۳۹۸به شرح زیر برگزار شد.
جدول  -۱۰همایشهای برگزار شده توسط  ICANدر سال ۱۳۹۸

تاریخ همایش

محل برگزاری

موضوع همایش

تعداد افراد شرکتکننده

تیر ۱۳۹۸

کانون اسالمی انصار

معرفی  ICANبا تأ کید بر دوره جذب توسعهدهنده و
پیش ثبتنام متقاضیان در دوره

۸۶

بهمن ۱۳۹۸

دانشگاه امیرکبیر

معرفی ( ICANمحصوالت توسعهیافته ،برنامههای
جاری و آتی)

۵۳
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توسعه زیرساخت و خدمات حوزه نانوالکترونیک

در ســال  ،۱۳۹۸روند تشــکیل اجزای هاب توســعه فناور ینانوالکترونیک که متشــکل از فب نانوالکترونیک ،مرکز توسعه فناور ینانوالکترونیک و مرکز
صنعتیسازی نانوالکترونیک است با سرعت بیشتری طی شده که اختصاص فضا ،فعالیتهای عمرانی ،خرید و ساخت تجهیزات فناوری باالی
مورداستفاده ،تیمسازی و تشکیل گروههای فناور در هر حوزه از مهمترین اقدامات انجام شده است .وبسایت مرکز توسعه نانوالکترونیک ایران به نشانی
 www.inec.nano.irدر سال  ۱۳۹۸نیز فعال بوده و ارائه خدمات در حوزه نانوالکترونیک با استفاده از امکانات مرکز انجام شده است.

فب نانوالکترونیک
فب نانوالکترونیک یک مرکز ســاخت ادوات نانوالکترونیک اســت که بهعنوان بســتری ســختافزاری در حوزه ســاخت ادوات نیمههادی و سنسورها
یپــردازد .ســاخت نمونه اولیه ،نمونه نیمهصنعتی و یا نمونه صنعتی برای پروژههای مورد درخواســت توســط تمامی محققان ،فناوران و
بــه فعالیــت م 
شرکتهای دانشبنیان و کمک به تجار یسازی محصوالت نانوالکترونیکی در مقیاس باال از خدمات اصلی این زیرساخت است که بهعنوان یک
زیرســاخت فناوری باال و ممتاز در کشــور شــناخته میشود .مراحل اجرایی ساخت این فب بههمراه ســاخت تجهیزات موردنیاز با حمایت معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال  ۱۳۹۸با سرعت باالیی طی شده و در شهریور  ۱۳۹۹شاهد افتتاح این فب خواهیم بود.
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دومین چالش فناور ینانو
دومیــن چالــش بــزرگ فنــاوری پــس از پایــان موفقیتآمیــز چالــش اول ،ســاخت پــروب نانومتــری
میکروســکوپ نیــروی اتمــی ،بــا عنــوان طراحــی و ســاخت افزارههــای پوشــیدنی جهــت پایــش
ســیگنالهای الکتروکاردیوگراف  ECGدر ســال  ۱۳۹۸اجرا شــد .در این سال با طرح موضوع ،مراحل
فراخوان و دریافت طرحهای فناوران در ابتدا انجام شد .پس از آن با برگزاری جلسات داوری از میان
بیــش از ســی طرح ارســالی ،چهــار طرح واجد شــرایط اولیه انتخاب شــدند .پس از برگزاری جلســات
توجیهی و ایجاد طرح آزمون مهلت چهار ماههای برای ســاخت نمونه اولیه برای فناوران درنظر گرفته
شد .فرایند پایش مداوم فناوران در این راه در سال  ۱۳۹۹ادامه خواهد داشت تا به معرفی برگزیده این
چالش منتج شود.
شبکه فناوران حوزه نانوالکترونیک
حهــای ارســالی بــه این مرکز موردبررســی و داوری قــرار گرفتند و ارتبــاط با فناوران
در ســال  ،۱۳۹۸طر 
واجــد شــرایط بــرای شــروع پروژههــای موردنظــر ،آغاز شــد .بیشــترین میــزان طرحهــا در حوزه ســاخت
یهــا،
نانوبایوسنســورها بــوده اســت .همچنیــن در ایــن ســال ،حوزههــای پرینتــر الکترونیــک ،باتر 
نانوحســگرها و شــبکههای  IoTتوســط هاب نانوالکترونیک در اولویت پیگیری قرار داشــته و با ایجاد شبکه و تیمسازی میان فناوران مختلف شاغل
در دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان ،پایههای ساخت محصول و همکاری گسترده جهت توسعه فناوری در حوزه نانوالکترونیک بنا نهاده شد.
خروجی این اقدامات در طول یک برنامه دو ساله اعالم خواهد شد.
توسعه شبکه باتری نانو ایران

۳-۲-۳

توسعه تحقیقات مرتبط با باتریهای پیشرفته فناور ینانو
در ســال  ۱۳۹۸بهمنظور توســعه محصوالت نانویی دانشبنیان برای نس ـلهای بعدی مواد بهکار رفته در باتریهای پیشرفته و همچنین توسعه نیروی
انسانی در این زمینه ،همکاری با اساتید شاخص حوزه باتریهای پیشرفته در قالب پروژههای مأموریتگرا به شرح زیر صورت گرفت:
جدول  -۱۱حمایتهای ستاد نانو از توسعه تحقیقات باتریهای پیشرفته حوزه فناورینانو در سال ۱۳۹۸

ردیف

عنوان

مجری

نوع حمایت

مبلغ حمایت
(میلیون ریال)

۱

آندهای حاوی سیلیکون برای باتریهای لیتیوم-یون

فرد حقیقی

گرنت

۳۰۰

۲

سایر

فرد حقیقی

گرنت

۱۰۰

همچنین در این سال ،رصد تحقیقات صورتگرفته در این حوزه به شرح زیر انجام شده است:
جدول  -۱۲رصدهای انجام شده مرتبط با باتریهای پیشرفته فناورینانو در سال ۱۳۹۸

ردیف

موضوع

عنوان

هزینه (میلیون
ریال)

۱

رصد فناوری

شرکت در کنفرانسهای علمی -صنعتی معتبر

۲۱۰

۲

رصد فناوری

تهیه گزارشهای رصد

۱۸۰

۳

رصد فناوری

رصد و انتشار اخبار فناوری

۶۰
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توسعه زیرساخت باتریهای پیشرفته فناور ینانو
در ســال  ،۱۳۹۸ســتاد نانــو ،توســعه زیرســاخت باتریهــای پیشــرفته فناور ینانــو را ادامــه داد و حمایتهایــی را مطابــق جــدول  13در ایــن زمینــه
به عمل آورد:
جدول  -۱۳حمایتهای ستاد نانو از توسعه زیرساخت باتریهای پیشرفته فناورینانو در سال ۱۳۹۸

ردیف

عنوان

مجری

نوع حمایت

مبلغ تسهیالت
(میلیون ریال)

وضعیت

۱

حمایت از تولید گالوبا کس داخلی با قابلیت
کاهش رطوبت و اکسیژن تا کمتر از  ۱۰پی پیام

شرکت
شریف سوالر

تسهیالت

۱٬۸۰۰

در حال ساخت

۲

حمایت از توسعه زیرساخت سختافزاری
شبیهسازی کوانتومی مواد و فرایندهای باتری

فرد حقیقی

گرنت

۲۱۰

انجام شده

توسعه محصوالت مرتبط با باتریهای پیشرفته فناور ینانو
در سال  ۱۳۹۸در راستای توسعه محصوالت حوزه باتریهای پیشرفته ،حمایتهای مختلفی به شرح زیر انجام شده است:
جدول  -۱۴حمایتهای ستاد نانو از توسعه محصوالت مرتبط با باتریهای پیشرفته فناورینانو در سال ۱۳۹۸
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ردیف

عنوان طرح

نوع حمایت

۱

جداکنندههای نانویی باتری
لیتیوم-یون

معرفی به سرمایهگذار

۲

توسعه دانش فنی طراحی سلول باتری

۳

باتریهای نیکل -روی

معرفی به سرمایهگذار
گرنت مشروط

مبلغ
(میلیون ریال)

وضعیت

۴٬۰۰۰

جذب سرمایه از سرمایهگذار و عقد قرارداد
برای تولید نیمهصعتی

-

مذاکره برای عقد قرارداد

۲۷۰

تولید نمونه اولیه

 -۳-۳حمایت از تولید ،حفاظت و بهکارگیری داراییهای فکری فناورینانو
گــزارش اقدامــات صورتگرفتــه در ســال  ۱۳۹۸که در نتیجه همکاری و تعامل ســتاد نانو و کانون پتنت ایران ،در جهــت حمایت از تولید ،حفاظت و
یشــود .قابلذکر اســت که واحد مالکیت فکری ســتاد نانو از سال
بهکارگیری داراییهای فکری حوزه فناور ینانو صورت گرفته اســت ،در ادامه بیان م 
 ۱۳۸۴فعالیت خود را آغاز کرده و در ســال  ۱۳۹۳با موافقت «معاونت علمی و فناوری ریاس ـتجمهوری» در قالب «کانون پتنت ایران» ،امور مرتبط
با حوزه مالکیت فکری و بهویژه ثبت اختراع خارجی را در تمامی حوزههای علم و فناوری عهدهدار شده است.
۱-۳-۳

تسهیل ثبت اختراعات خارجی در حوزه فناورینانو

حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناوران برای ثبت اختراع ( )Patentمرتبط با فناور ینانو در دفاتر معتبر بینالمللی
بــرای حمایــت از ثبــت اختراعــات مرتبط با فناور ینانو در ادارات ثبت اختــراع معتبر دنیا ،پس از ارزیابی و تأیید تیم بررســی کانون پتنت ایران ،بیش
از نود درصد از هزینههای ثبت در یک اداره ثبت اختراع ،بهعنوان حمایت از مخترعان ،از ســوی کانون پتنت پرداخت میشــود .در جدول زیر ،آمار
اختراعات منتشرشده( 1هنوز بهصورت قطعی تأیید و یا رد نشدهاند) و تأیید نهایی شده 2حوزه فناور ینانوی ایران در این ادارات و نسبت آمار پتنت
ایران در کلیه حوزهها و حوزه نانو بهتفکیک سال ثبت ،ذکر شده است.
جدول  –۱۵مقایسه اختراعات فناورینانو منتشرشده و تأیید نهایی شده ایران در ادارات ثبت اختراع دنیا با اختراعات ایران در کلیه حوزهها ()۲۰۱۵ - ۲۰۱۹

اختراعات فناوران ایران در حوزه نانو

اختراعات فناوران ایران

سهم اختراعات نانویی از کل اختراعات ایران ()%

سال

منتشر شده

تأییدنهایی

مجموع

منتشر شده

تأیید نهایی

مجموع

منتشر شده

تأیید نهایی

مجموع

۲۰۱۵

۴۷

۳۱

۷۸

۲۳

۱۲

۳۵

۴۹

۳۹

۴۵

۲۰۱۶

۹۴

۳۰

۱۲۴

۲۷

۱۱

۳۸

۲۹

۳۷

۳۱

۲۰۱۷

۱۱۷

۴۱

۱۵۸

۲۵

۱۳

۳۸

۲۱

۳۲

۲۴

۲۰۱۸

۱۵۷

۵۸

۲۱۵

۴۲

۱۸

۶۰

۲۷

۳۱

۲۸

۲۰۱۹

۱۱۴

۸۹

۲۰۳

۲۴

۱۶

۴۰

۲۱

۱۸

۲۰
1. Published
2. Granted
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 عملیاتی و اقدامات اجرایی فناورینانو،گزارش عملکرد برنامههای کالن

: میالدی بههمراه جزئیات مربوطه بیان شده است۲۰۱۹ در جدول زیر اسامی پتنتهای گرنت شده نانویی ایران در سال
۲۰۱۹  – پتنتهای نانویی تأیید نهایی شده ایران در سال۱۶ جدول

اداره ثبت
اختراع

 )صاحبامتیازAssignee(

 ) مخترعInventor(

عنوان

تاریخ

ردیف

US

Ghiasvand Alireza [IR]
Yazdankhah Fatemeh [IR]
Zarghami Farzaneh [IR]

Ghiasvand Alireza [IR]
Yazdankhah Fatemeh [IR]
Zarghami Farzaneh [IR]

Cooling-assisted inside
needle capillary adsorption
trap device for analyzing
complex solid samples using nano-sorbent

2019-12-24

1

US

CELLULAR AND MOLECULAR RESEARCH
CENTER, IRAN UNIVERSITY OF MEDICAL
SCIENCES [IR]

Tavakol Shima [IR]
Tavakol Behnaz [IR]
Almasi Amin [IR]
Rezayat Sorkhabadi Seyed Mahdi
[IR]

Self-assembling peptide
scaffolds

2019-11-26

2

US

Jaafari Mahmoud Reza [IR]
Zahmatkeshan Masoumeh
[IR]
Rezayat Sorkhabadi Seyed
Mahdi [IR]

Jaafari Mahmoud Reza [IR]
Zahmatkeshan Masoumeh [IR]
Rezayat Sorkhabadi Seyed Mahdi
[IR]

Cancer targeting by antiegfr peptides and applications thereof

2019-10-01

3

US

Ramazani Saadatabadi
Ahmad [IR]

Tamsilian Yousef [IR]
Ramazani Saadatabadi Ahmad [IR]

Smart polymer flooding
process

2019-09-17

4

US

Nasrollahzadeh Abyazani
Masoumeh [IR]; Ganji Fariba
[IR]; Taghizadeh Seyed
Mojtaba [IR]; Vasheghani
Farahani Ebrahim [IR]

Nasrollahzadeh Abyazani
Masoumeh [IR]
Ganji Fariba [IR]
Taghizadeh Seyed Mojtaba [IR]
Vasheghani Farahani Ebrahim [IR]

Antibiotic-loaded transdermal patch

Mehdinia Ali [IR]
Bahrebar Soheil [IR]

Carbon nanotube based
microbial fuel cells and
methods for generating an
electric current

2019-08-27

6

Mokhtarifar Maryam [IR]
Arab Hamed [IR]
Maghrebi Morteza [IR]
Baniadam Majid [IR]

Functionalization of
carbon-based nanomaterials

2019-08-20

7

Saber Tina [US]
Saber Poona [US]
Mirhoseini Mahmood [US]
Saber Sassan [IR]
Manasheri Aria [IR]

Artificial diaphragm having
intelligent nanomagnetic
particles for treatment of
diaphragmatic paralysis

US

US

US

Mehdinia Ali [IR]; Bahrebar
Soheil [IR]

Mokhtarifar Maryam [IR];
Arab Hamed [IR]; Maghrebi
Morteza [IR]; Baniadam
Majid [IR]

Saber Tina [US]; Saber Poona
[US]; Mirhoseini Mahmood
[US]; Saber Sassan [IR];
Manasheri Aria [IR]

2019-09-10

2019-08-13

5

8
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اداره ثبت
اختراع
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 )صاحبامتیازAssignee(

 ) مخترعInventor(

عنوان

تاریخ

ردیف

2019-07-09

9

US

Ghiasvand Alireza [IR]; Behfar Mina [IR]; Yazdankhah
Fatemeh [IR]

Ghiasvand Alireza [IR]
Behfar Mina [IR]
Yazdankhah Fatemeh [IR]

Polypyrrole/graphene oxide
nanocomposite-coated fiber
located in a capillary tube reinforced by a vacuum system
for assessment of oxidative
stability of edible oils

US

Ghiasvand Alireza [IR];
Koonani Samira [IR];
Yazdankhah Fatemeh [IR];
Farhadi Saeid [IR]

Ghiasvand Alireza [IR]
Koonani Samira [IR]
Yazdankhah Fatemeh [IR]
Farhadi Saeid [IR]

Quantum dot-based filter

2019-06-11

10

US

ghaei Amirkhizi Navideh [IR]
Moghaddam-Banaem Leila
[IR]
Athari Allaf Mitra [IR]
Sajadi Sodeh [IR]
Johari Daha Fariba [IR]

Aghaei Amirkhizi Navideh [IR]
Moghaddam-Banaem Leila [IR]
Athari Allaf Mitra [IR]
12Sajadi Sodeh [IR]
Jo13hari Daha Fariba [IR]

Scandium nano-radiopharmaceutical

2019-04-23

11

US

Ghiasvand Alireza [IR]
Yazdankhah Fatemeh [IR]
Nouriasl Kolsoum [IR]
Hajipour Somayeh [IR]

Ghiasvand Alireza [IR]
Yazdankhah Fatemeh [IR]
Nouriasl Kolsoum [IR]
Hajipour Somayeh [IR]

Extraction and determination of residual organic
solvents in pharmaceutical
products by spme method
using a new nanocomposite
fiber

2019-04-16

12

US

Research Institute of Petroleum Industry [IR]

Rashidi Alimorad [IR]
Mahmudian Leila [IR]
Dehghani Hossein [IR]

Producing graphene and
nanoporous graphene

2019-03-05

13

US

Azami Gilan Aref [IR]
Azizi Abdolhamid [IR]

Azami Gilan Aref [IR]
Azizi Abdolhamid [IR]

Rotational abrasive micro/
nano-finishing

2019-02-12

14

US

Ghiasvand Alireza [IR]
Dowlatshah Samira [IR]
Heidari Nahid [IR]

Ghiasvand Alireza [IR]
Dowlatshah Samira [IR]
Heidari Nahid [IR]

Cooling-assisted needle
trap device for analyzing
complex solid samples using nano-sorbent

2019-02-05

15

US

Ghiasvand Alireza [IR]
Yazdankhah Fatemeh [IR]
Zarghami Farzaneh [IR]

Ghiasvand Alireza [IR]
Yazdankhah Fatemeh [IR]
Zarghami Farzaneh [IR]

Vacuum-assisted in-needle capplicary adsorption
trap with multiwalled polyaniline/carbon nanotube
nanocomposite sorbent

2019-01-29

16
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نگارش متن اختراع ( )Draftمرتبط با فناور ینانو
از آنجایی که یک ســند اختراع ،قراردادی با بندهای شــفاف و در معرض عموم اســت ،نگارش متن اختراع اهمیت باالیی داشــته و نیاز به تخصص
و تســلط باالیی دارد که درنهایت آن اختراع به یک ســند ارزشــمند ،معتبر و حاوی دعاوی گســترده ،تبدیل شــود .پس از ثبت اختراع موقت و با توجه
کســاله آن ،تهیــه درفت ثبــت اختراع دائمی در این مدت انجا مشــده و با همــکاری وکالی مقیم ،کنترل چندمرحلهای بــر روی آن انجام
بــه اعتبــار ی 
میگیرد .در سال  10 ،۱۳۹۸نگارش متن اختراع در حوزه نانو توسط کانون پتنت ایران صورت پذیرفته است.
اعتباربخشی و تسهیل ثبت اختراعات داخلی در حوزه فناور ینانو
بــا توجــه بــه تغییر رویکرد اداره ثبت اختراع ایران جهت بررســی تمامی درخواس ـتهای ثبت اختراع و با تعامالت انجا مشــده بــا اداره ثبت اختراعات
ایران از سال  ،۱۳۹۰درخواستهای ثبت اختراع مرتبط با فناور ینانو ،برای داوری به ستاد نانو ارسال میشود .بر این اساس ،پس از اینکه متقاضیان
حقیقــی یــا حقوقــی ثبت اختراع در داخل کشــور ،مدارک و مســتندات اختراع خود را به اداره ثبــت اختراعات ایران ارائه میکننــد ،اداره ثبت اختراع،
پروندههایی را که مرتبط با حوزه فناور ینانو است ،به ستاد نانو ارجاع میدهد .آمار درخواستهای ثبت اختراع داخلی در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۰
تا  ۱۳۹۸که برای ارزیابی و استعالم از مرکز مالکیت معنوی ایران به ستاد نانو ارجاع شده ،در نمودار زیر ارائه شده است.
479

500
436

پروندههای مردود
388

308

307

290

312

پروندههای بررسی شده

361

پروندههای تأیید شده

379

پروندهّهای ارجاع شده

400

258

300

219

180

105

113

136

117

143
164

180
181

173

174
138

73

31

45
28

49

67

83

91
80

100
16
16
13
3

سال 98

200

سال 97

سال 96

سال 95

سال 94

سال 93

سال 92

سال 91

سال 90

0

نمودار  –۳آمار درخواستهای ثبت اختراع داخلی فناورینانو برای ارزیابی و استعالم ()۱۳۹۰-۱۳۹۸

الزم به ذکر اســت برخی از پروندههای ســال  ۱۳۹۸در جریان اســت و هنوز نتیجه ارزیابی آنها مشــخص نشده اســت .همچنین برخی از پروندههای
مربوط به ثبت اختراع در ســال  ،۱۳۹۷در اواخر این ســال ارجاع شــدهاند و نتیجه آن در ســال  ۱۳۹۸اعالم شده است؛ با این وجود در نمودار باال ،این
آمار در سال  ۱۳۹۷لحاظ شده است.
۲-۳-۳

آموزش ،ترویج و اطالعرسانی مالکیت فکری فناورینانو

یکی از نقاط ضعف موجود در زمینه توســعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان در کشــورهای درحالتوســعه ،عدم توجه کافی به زیرساختهای مالکیت
فکری است .این امر ،تنها در حفاظت ناکافی و سیستمهای « »IPضعیف خالصه نشده و بخش عمدهای از آن ،بهدلیل عدم آ گاهی کافی محققان
و مخترعان پیرامون لزوم حفاظت از داراییهای فکری و مزایای مرتبط با آن است .ازاینرو ،فعالیتهای آموزشی و ترویجی ،بهعنوان یکی از اهداف
اصلی کانون پتنت تعریف شده است .این فعالیتها با هدف افزایش آ گاهی عمومی پیرامون مالکیت فکری و مزایای آن صورت میگیرد .در همین
راســتا ،در ســال  ۱۳۹۸با حمایتهای کانون پتنت ایران ،دورههای آموزشــی مختلفی با موضوع مالکیت فکری برای فعاالن حوزه فناور ینانو به شرح
زیر برگزار شده است:

98

جدول  -۱۷دورههای آموزشی مالکیت فکری برگزار شده برای فعاالن حوزه فناورینانو در سال ۱۳۹۸

ردیف

عنوان دوره آموزشی

مخاطبان

زمان برگزاری

مکان برگزاری

۱

مطالعه مروری پتنت

دانشجویان تحصیالت تکمیلی

فروردین

دانشگاه خوارزمی

۲

مطالعه مروری پتنت

دانشجویان تحصیالت تکمیلی

فروردین

دانشگاه تربیتمدرس

۳

رویداد کارنو

دانشجویان تحصیالت تکمیلی

اردیبهشت

دانشگاه زنجان

۴

رویداد کارنو

دانشجویان تحصیالت تکمیلی

تیر

مرکز تربیت مربی کرج

۵

رویداد کارنو

دانشجویان تحصیالت تکمیلی

شهریور

دانشگاه فردوسی مشهد

۶

عالمت تجاری

پژوهشگران و صاحبان کسبوکار

مهر

نمایشگاه بینالمللی فناور ینانو

۷

اختراعات حوزه سالمت

پژوهشگران و صاحبان کسبوکار

مهر

نمایشگاه بینالمللی فناور ینانو

۸

تریز

پژوهشگران و صاحبان کسبوکار

مهر

نمایشگاه بینالمللی فناور ینانو

۹

رویداد کارنو

دانشجویان تحصیالت تکمیلی

آبان

دانشگاه گیالن

۱۰

رویداد کارنو

دانشجویان تحصیالت تکمیلی

آبان

پارک زاهدان

۱۱

مطالعه مروری پتنت

دانشجویان تحصیالت تکمیلی

آذر

دانشگاه خوارزمی

۱۲

مطالعه مروری پتنت

دانشجویان تحصیالت تکمیلی

آذر

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۳

مطالعه مروری پتنت

دانشجویان تحصیالت تکمیلی

آذر

دانشگاه شهید بهشتی

۱۴

مطالعه مروری پتنت

دانشجویان تحصیالت تکمیلی

آذر

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

۱۵

تحلیل پتنت برای مدیران

مدیران فنی و صنعتی

دی

شرکت مپنا لوکوموتیو

۳-۳-۳

توانمندسازی دفاتر مالکیت فکری مرتبط با فناورینانو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

یکی از مهمترین دالیل رشد مالکیت فکری در دانشگاههای معتبر جهان ،وجود دفاتر تجار یسازی و انتقال فناوری است .با توجه به این امر ،کانون
پتنت ایران برنامههایی را در جهت تشکیل و حمایت از این دفاتر ،تحت عنوان «دفاتر همکار کانون» تدوین کرده که از آن جمله میتوان به برگزاری
دورههای آموزشی تخصصی ،حمایت از تدوین آییننامهها و… اشاره کرد .در سال  ۱۳۹۸عالوه بر تعیین سطح و دستهبندی دفاتر ،دو دوره آموزشی
با عنوان «توانمندسازی مسئوالن دفاتر همکار» برای کارکنان دفاتر برگزار شد .همچنین دو وبینار با هدف هماهنگی و ارتباط و آشنایی بیشتر کارکنان
این دفاتر با حمایتها و خدمات کانون پتنت برگزار شد.
۴-۳-۳

تقویت ارتباطات بینالمللی در راستای ارتقای درآمدزایی از پتنتهای فناورینانو

با توجه به پتانســیل باالی موجود در بازارهای کشــورهایی مانند چین ،کشــورهای جنوب شــرق آســیا و برخی کشورهای همســایه ،تمرکز اصلی بخش
تجار یســازی کانــون پتنــت در ســال  ۱۳۹۸بر این کشــورها قرار گرفــت و همکار یهای مختلفی در ســطح بینالمللی با دفاتر تجار یســازی معاونت
علمی و فناوری ریاس ـتجمهوری در کشــورهای فوق و همچنین با برخی از شــرکتهای ارائهدهنده خدمات تجار یســازی فناوری در چین از قبیل
 WTOIPصــورت گرفــت .ارائه خدمــات ثبت اختراع و تحلیل پتنت در کنار برگزاری کارگاههای آموزشــی مالکیت فکری ،از دیگر برنامههای تعریف
شده برای این دفتر است.
گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398
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شناسایی فناور یهای برتر مبتنی بر اختراع
برتر دارای قابلیت
با توجه به شــناخت کاملی که کارشناســان کانون از اختراعات ثبت شــده توســط مخترعان ایرانی دارند ،شناســایی فناور یهای ِ
نهــا به بــازار و بازاریابی برای ایــن فناور یها بهعنوان اولویت اصلی دفتر تجار یســازی تعریف شــد.
تجار یشــدن در بازارهــای بینالمللــی ،معرفــی آ 
یهــای مبتنی بر اختــراع و مراجعه حضوری بــه مراکز نوآوری و فناوری (از قبیل دانشــگاهها و مراکز پژوهشــی)
همچنیــن در برنامــه فعــال ،پایــش فناور 
بهمنظور شناسایی فناور یهای قابلارائه به بازارهای جهانی صورت گرفت.
استفاده از ابزارهای مختلف برای تجار یسازی فناور یهای برگزیده
با اجرای برنامههای فوق ،تعدادی از فناور یهایی که با ارزیابی کارشناســان کانون پتنت ،قابلارائه به بازارهای بینالمللی شــناخته شــده بودند ،به
یســازی ارجاع و مذاکرات برای تجار یســازی این محصوالت با همکاران کانون در دفاتر ســایر کشــورها انجام شــد .انجام مطالعات بازار،
دفتر تجار 
حضــور در نمایشــگاههای تخصصــی و تنظیــم جلســات بههمرســانی از جمله اقداماتی اســت که توســط دفتر تجار یســازی کانون پتنــت ایران برای
محصوالت برگزیده انجام شد .همچنین ،در مهرماه  ۱۳۹۸به دعوت کانون پتنت ایران ،نماینده دفتر تجار یسازی در چین در نمایشگاه بینالمللی
فناور ینانو ایران حضور پیدا کرد تا از نزدیک با محصوالت و فناور یهای نانویی آشنایی پیدا کرده و مقدمات اولیه را برای فرایند تجار یسازی این
محصوالت انجام دهد.
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برنامه کالن 4

سازماندهی و توسعه خدمات و
زیرساختهای تجاریسازی فناورینانو

 -۱-۴ارزیابی ،پایش و نظارت بر محصوالت فناورینانو
۱-۱-۴

ارزیابی محصوالت فناورینانو و اعطای گواهینامه نانومقیاس

اعطای گواهینامه نانومقیاس به محصوالت داخلی
در ســال  ۱۳۹۸تعداد  ۳۸۵درخواســت بررســی محصول به واحد ارزیابی محصوالت فناور ینانو ارجاع شــد که از این درخواستها ۸۳ ،مورد جهت
تکمیــل مســتندات فنــی بــا اســتفاده از گرنت شــبکه آزمایشــگاهی ،پذیرش مشــروط شــده و تعداد  ۲۲۹محصــول بهدلیــل ارائه مســتندات فنی اولیه
قابلقبول جهت اثبات ادعا پذیرششده و به مرحله بعد راه یافتند .تعداد  ۷۳مورد از محصوالت هم بهدلیل عدم ارائه حداقل مستندات فنی مبنی
بر اثبات ارتباط با فناور ینانو یا انصراف شرکت موردپذیرش قرار نگرفتند .جزئیات مربوطه در نمودار زیر بیان شده است.
درخواست بررسی385 :
پذیرش مشروط83 :

پذیرش229 :

عدم پذیرش73 :

در جریان64 :

متوقف9 :

تأیید127 :

عدم تأیید29 :

آزمایشی50 :

نانومقیاس77 :

50+22=72

77+18=95

نمودار  -۱وضعیت محصوالت فناورینانوی ارزیابیشده در سال ۱۳۹۸
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خدمات و زیرساختهای تجاریسازی

از میان محصوالت پذیرششده در سال  ،۱۳۹۸پس از بازدید و نمونهبرداری از خط تولید ،انجام آزمونهای مقیاس و کارایی و بررسی نتایج ،تعداد
 ۷۷محصول موفق به دریافت گواهینامه نانومقیاس و  ۵۰محصول موفق به دریافت گواهینامه آزمایشی شدند .الزم به ذکر است ارزیابی تعدادی از
محصوالت از اواخر سال  ۱۳۹۷شروع شده بود که در سال  ۱۳۹۸به اتمام رسید .از اینرو ،تعداد  ۱۸گواهینامه نانومقیاس و  ۲۲گواهینامه آزمایشی
نیــز بــه آمــار ســال  ۱۳۹۸اضافــه شــد .در مجمــوع ۹۵ ،گواهینامه نانومقیاس و  ۷۲گواهینامه آزمایشــی در این ســال صادر شــد .در ضمن ،بررســی ۹
محصول نیز به دالیلی نظیر عدمامکان تولید محصول ،عدم هماهنگی جهت بازدید و انصراف شرکت از ادامه فرایند ارزیابی متوقف شده است.
فهرست  ۷۷محصولی که در سال  ۱۳۹۸گواهینامه نانومقیاس دریافت کردهاند به شرح جدول زیر است:
جدول  -۱عناوین محصوالت و شرکتهای مربوطه دریافتکننده گواهینامه نانومقیاس در سال ۱۳۹۸

ردیف

حوزه صنعتی اصلی

نام محصول

نام شرکت

1

حملونقل

عایق بوتیلی صداگیر بدنه خودرو حاوی نانوذرات با استحکام کششی و
چسبندگی بهبودیافته

عایق خودرو توس

2

حملونقل

چسب تقویتکننده بدنه خودرو حاوی نانوذرات با خواص رئولوژی
اصالحشده

عایق خودرو توس

3

حملونقل

درزگیر بدنه فومشونده خودرو حاوی نانوذرات با خواص رئولوژی اصالح شده

عایق خودرو توس

4

حملونقل

درزگیر بدنه رابری خودرو حاوی نانوذرات با خواص رئولوژی اصالح شده

عایق خودرو توس

5

نساجی و پوشا ک

نخ اسپاندکس پلیاستر آنتیباکتریال حاوی نانوذرات

کیان بهریس مهیار

6

انرژی ،نفت و صنایع وابسته

پال گ متورمشونده دائمی درو نچاهی حاوی نانوذرات

توسعه محصول کیا صنعت شریف

7

انرژی ،نفت و صنایع وابسته

پال گ متورمشونده قابلبازیافت درو نچاهی حاوی نانوذرات

توسعه محصول کیا صنعت شریف

8

انرژی ،نفت و صنایع وابسته

کاتالیست اکتیو آلومینا اصالح شده با آهن جهت جذب اکسیژن اضافی

سرامیکهای صنعتی اردکان

9

ملزومات صنعتی

پوشش تکجزئی گالوانیزه سرد حاوی اجزای نانومتری جهت بهبود مقاومت
خوردگی زیرالیههای فوالدی

اطلس پوشش محافظ

10

عمران و ساختمان

شیرآالت با پوشش طالیی

کارگاه تولیدی بخشی

11

انرژی ،نفت و صنایع وابسته

کاتالیست بازیابی سولفور حاوی نانوذرات

سرامیکهای صنعتی اردکان

12

مواد اولیه

آمیزه پلیآمید تقویتشده با الیاف شیشه و نانوذرات با استحکام و مدول باال

مهندسی شمیم پلیمر کوثر

13

آب ،کشاورزی و بستهبندی

کیسهزباله مقاوم حاوی نانوذرات

سبز محیط نانو ارس

14

آب ،کشاورزی و بستهبندی

پیشبند تجزیه و تخریبپذیر مقاوم شده با نانومواد

سبز محیط نانو ارس

15

کاالی خانگی

اجاقگاز با پوشش نانوساختار طالئی

کن صنعت آذین

16

نساجی و پوشا ک

جوراب آنتیباکتریال بافته شده با نخ حاوی نانوذرات

تولیدی پوشاک نانومهیار زنجان

17

کاالی خانگی

فرش ماشینی پلیاستر آنتیباکتریال حاوی نانوذرات

صنایع نساجی پامچال

18

دارو و سالمت

ماسک تنفسی جاذب ذرات گردوغبار

ایمن ماسک آذر

19

انرژی ،نفت و صنایع وابسته

پکرهای متورمشونده حاوی االستومر اصالح شده با نانوذرات

توسعه محصول کیا صنعت شریف

20

عمران و ساختمان

ال ک اکریالت یورتان حاوی اجزای نانومتری با خواص آنتیباکتریال و
حفاظت از زیرالیهها در برابر اشعه UV

اطلس پوشش محافظ

21

عمران و ساختمان

پنل PVCنمای داخل ساختمان با پوشش آنتی باکتریال حاوی جزء نانومتری

آذران فضا نما

22

ملزومات صنعتی

خدمات پوششهای نانوساختار تزیینی به روش PVD

شیرآالت بهداشتی آتریسا
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ردیف

حوزه صنعتی اصلی

نام محصول

نام شرکت

23

کاالی خانگی

موکت پلی آمید آنتی باکتریال حاوی نانوذرات

ظریف مصور

24

عمران و ساختمان

پنل  PVCبا پوشش مقاوم در برابر اشعه  UVحاوی جزء نانومتری

آذران فضا نما

25

دارو و سالمت

ماسک تنفسی حاوی نانوالیاف پلیمری جهت بهبود راندمان حذف ذرات
گردوغبار

فناوران نانومقیاس

26

ملزومات صنعتی

کاغذ فیلتر حاوی نانوالیاف جهت بهبود راندمان حذف ذرات جامد از
جریان هوا

فناوران نانومقیاس

27

مواد اولیه

پودر نانوساختار فلورید منیزیم

رایکا صنعت افرند

28

اپتیک و الکترونیک

دوربین سالح با عدسی دارای پوشش نابازتابنده

نوآوران مدبر صنعت

29

اپتیک و الکترونیک

دوربین دو چشمی با عدسی دارای پوشش نابازتابنده

نوآوران مدبر صنعت

30

مواد اولیه

سوسپانسیون اکسید گرافن و پلیآنیلین سنتز شده در حضور اکسنده
آمونیومی

نانو توانا پارس

31

کاالی خانگی

موکت پلیاسترآنتیباکتریال حاوی نانوذرات

ظریف مصور

32

کاالی خانگی

ظرف پلیپروپیلنی نگهدارنده مواد غذایی آنتیباکتریال

صنعت سازان ایدهآل پالست

33

عمران و ساختمان

جدول بتنی مقاوم در برابر خمش حاوی نانوذرات

دانشبنیان انبوهسازی مسکن
بهدیس سامان امین

34

نساجی و پوشا ک

جوراب آنتیباکتریال

تولیدی نانو پا

35

حملونقل

پارچه آنتیباکتریال

تولیدی تیزتک

36

مواد اولیه

آمیزه پلیاتیلنی آنتیبال ک

بسپار پیشرفته شریف

37

حملونقل

رنگ پلییورتان با خواص رئولوژی اصالح شده

تولیدیصنعتیو شیمیایی گیتیآسا

38

نساجی و پوشا ک

لباس تب نمای نوزاد آنتیباکتریال حاوی نانوذرات

کاسپین جوراب

39

نساجی و پوشا ک

تیشرت مردانه آنتیباکتریال حاوی نانوذرات

نیکو تنپوش

40

نساجی و پوشا ک

لباس راحتی بچهگانه آنتیباکتریال حاوی نانوذرات

نیکو تنپوش

41

نساجی و پوشا ک

زیرپوش مردانه آنتیباکتریال حاوی نانوذرات

نیکو تنپوش

42

نساجی و پوشا ک

لباسزیر مردانه آنتیباکتریال حاوی نانوذرات

نیکو تنپوش

43

نساجی و پوشا ک

تیشرت زنانه آنتیباکتریال حاوی نانوذرات

نیکو تنپوش

44

نساجی و پوشا ک

تاپ زنانه آنتی باکتریال حاوی نانوذرات

نیکو تنپوش
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ردیف

حوزه صنعتی اصلی

نام محصول

نام شرکت

45

نساجی و پوشا ک

لباس راحتی زنانه آنتیباکتریال حاوی نانوذرات

نیکو تنپوش

46

نساجی و پوشا ک

لباس راحتی مردانه آنتیباکتریال حاوی نانوذرات

نیکو تنپوش

47

نساجی و پوشا ک

لباسزیر مردانه آنتیباکتریال حاوی نانوذرات

تولیدی پوشاک نانو مهیار زنجان

48

عمران و ساختمان

کفپوش بتنی مقاوم در برابر سایش و خمش حاوی نانوذرات

دانشبنیان انبوهسازی مسکن
بهدیس سامان امین

49

کاالی خانگی

میز و صندلی با پوشش نانوساختار تزیینی

کارگاه تولیدی ابوالفضل مرادی
(سام صنعت)

50

ملزومات صنعتی

خدمات پوششهای نانوساختار تزیینی به روش PVD

کارخانجات ایران برنز استیل

51

ملزومات صنعتی

خدمات پوششهای نانوساختار تزیینی به روش PVD

تلرانس

52

عمران و ساختمان

دستگیره و پال ک با پوشش نانوساختار تزیینی

کارخانجات ایران برنز استیل

53

نساجی و پوشا ک

زیرپوش مردانه آنتیباکتریال حاوی نانوذرات

تولیدی پوشاک نانو مهیار زنجان

54

کاالی خانگی

موکت پلیپروپیلن آنتیباکتریال حاوی نانوذرات

ظریف مصور

55

آب ،کشاورزی و بستهبندی

آند با پوشش نانوساختار مخلوط اکسیدهای فلزی با کاربری الکترولیز آب دریا

آتیهپردازان ظهور شریف

56

عمران و ساختمان

شیرآالت با پوشش نانوساختار تزیینی

شیرآالت بهداشتی آتریسا

57

کاالی خانگی

سطل زباله آنتیباکتریال حاوی نانوذرات

صنعت سازان ایده آل پالست

58

نساجی و پوشا ک

کفی کفش آنتیبا کتریال حاوی نانوذرات نقره

پاموک تابان

59

عمران و ساختمان

شیرآالت بهداشتی با پوشش نانوساختار

صنایع توسعه ساختمان آروشا

60

حملونقل

درزگیر کورهای (سیلر) حاوی نانوذرات

تولیدی و صنعتی گوهر فام

61

حملونقل

رنگ بدنه لوکوموتیو عایق صوت در محدوده  ۱٬۰۰۰هرتز و عایق حرارت حاوی
نانومواد

نیلی فام ری

62

ملزومات صنعتی

خدمات پوششهای نانوساختار تزیینی

آقای سید احمد شجاعی

63

عمران و ساختمان

دستگیره و پال ک طالیی

دستگیره ایران

64

نساجی و پوشا ک

لباسزیر آنتیبا کتریال حاوی نانوذرات نقره

پیشران نساجی آینده

65

نساجی و پوشا ک

حوله آنتیباکتریال حاوی نانوذرات اکسیدروی

پیشران نساجی آینده

66

نساجی و پوشا ک

جوراب آنتیبا کتریال بافته شده با ۳۰درصد نخ حاوی نانوذرات اکسیدروی

پیشران نساجی آینده
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ردیف

حوزه صنعتی اصلی

نام محصول

نام شرکت

67

نساجی و پوشا ک

جوراب دیابتیک آنتیبا کتریال حاوی نانوذرات اکسیدروی

پیشران نساجی آینده

68

نساجی و پوشا ک

جوراب آنتیبا کتریال بافته شده با ۳۰درصد نخ حاوی نانوذرات نقره

پیشران نساجی آینده

69

نساجی و پوشا ک

جوراب آنتیبا کتریال بافته شده با ۶۰درصد نخ حاوی نانوذرات نقره

پیشران نساجی آینده

70

نساجی و پوشا ک

ساپورت زنانه آنتیباکتریال بافته شده با نخ حاوی نانوذرات اکسیدروی

پیشران نساجی آینده

71

کاالی خانگی

یخچال تکدرب با بدنه داخلی  ABSآنتیباکتریال

الکترو استیل

72

کاالی خانگی

یخچال فریزر پایین با بدنه داخلی  ABSآنتیباکتریال

الکترو استیل

73

کاالی خانگی

یخچال فریزر باال با بدنه داخلی  ABSآنتیباکتریال

الکترو استیل

74

کاالی خانگی

یخچال سایدبایساید با بدنه داخلی  ABSآنتیباکتریال

الکترو استیل

75

حملونقل

فیلتر هوای لوکوموتیو جهت افزایش راندمان فیلتراسیون حاوی نانوالیاف

تولیدی و صنعتی بهران فیلتر

76

انرژی ،نفت و صنایع وابسته

فیلتر گاز با پوشش نانوالیاف

آزاد فیلتر

77

حملونقل

فیلتر هوای خودروهای سنگین ،ماشینآالت راهسازی و کشاورزی با
راندمان فیلتراسیون باال حاوی نانوالیاف

آزاد فیلتر

همچنین ،در این سال تعداد  ۲۵۴مورد درخواست تمدید گواهینامههای آزمایشی و نانومقیاس محصوالت موردبررسی قرار گرفت .همانطور که در
نمودار  ۲نشان داده شده است ،از میان این درخواستها  ۹۳مورد تمدید شدند که از این میان  ۵۰گواهینامه آزمایشی و  ۷۷گواهینامه نانومقیاس
بودند .الزم به ذکر اســت پس از تمدید ،مدت اعتبار گواهینامههای آزمایشــی یک ســال و گواهینامههای نانومقیاس ســه ســال اســت ۴ .گواهینامه
آزمایشــی بهدلیــل افزایــش مقیــاس تولیــد بــه گواهینامــه نانومقیاس تبدیل شــدند و تعــداد  2گواهینامــه نانومقیــاس بهدلیل کاهش ظرفیــت تولید به
گواهینامه آزمایشی تغییر یافتند ۱۰۷ .مورد از محصوالت به دالیلی از قبیل عدم فعالیت شرکت ،عدم توانایی در تجار یسازی پس از چند سال و از
همه مهمتر عدم تولید محصول از لیست محصوالت دارای گواهینامه حذف شده و غیرفعال شدند ۵۴ .مورد از درخواستهای تمدید گواهینامه
نیز همچنان در جریان بررسی قرار دارند.
درخواست تمدید254 :
در جریان54 :

تمدید93 :

غیرفعال107 :

نانومقیاس به آزمایشی2 :

آزمایشی به آزمایشی22 :

آزمایشی به نانومقیاس4 :

نانومقیاس به نانومقیاس65 :

نمودار  -۲وضعیت تمدید گواهینامههای محصوالت فناورینانوی ارزیابیشده در سال ۱۳۹۸
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وضعیت محصوالت ارزیابیشــده در  ۶ســال اخیر در نمودار زیر آمده است:
تأیید نانومقیاس
تأیید آزمایشی

228

250

228

عدم تأیید

200

181
116

149

136

79

70

69
52

33

23

1398

13
1396

1397

110
74

59

41

20

29

31
32

50

47

1394

1395

100

تعداد بازرسی

116

144

150

0

1393

نمودار  -۳وضعیت صدور تأییدیه در خصوص محصوالت فناورینانوی ارزیابیشده ()۱۳۹۳-۱۳۹۸

آمــار محصــوالت و تجهیــزات دارای گواهینامــه نانومقیاس تا پایان ســال  ،۱۳۹۸بهترتیب  ۴۳۴محصول و  ۲۱۳تجهیز اســت .نمــودار  ۴آمار تجمعی
تعداد محصوالت و تجهیزات دارای گواهینامه نانومقیاس را از سال  ۱۳۸۷تا پایان سال  ۱۳۹۸نشان میدهد.
647

آمار کل

585

434

700

محصوالت نانو 600

تجهیزات نانو

408

213

1398

1397

1396

1395

400

248

239

1394

1393

171

1392

146

139۱

300
108

1390

68

1389

200
28
1388

13
1387

تعداد محصوالت

325

500

100
0

نمودار  -۴تعداد محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس ()۱۳۸۷-۱۳۹۸

همچنیــن ،حــوزه تقســیمبندیهای گونا گــون در خصوص شــرکتها و محصــوالت دارای گواهینامه نانومقیاس تا پایان ســال  ۱۳۹۸به شــرح نمودار
 ۵است:

108

اُپتیک2 ،درصد

آب ،کشاورزی و بستهبندی1 ،درصد

انرژی و نفت5 ،درصد

عمران و ساختمان24 ،درصد

حملونقل9 ،درصد

نساجی و پوشاک۱۱ ،درصد
کاالی خانگی14،درصد
مواد اولیه۱۱ ،درصد
دارو و سالمت12 ،درصد

ملزومات صنعتی۱۱ ،درصد

نمودار  -۵تقسیمبندی حوزه صنعتی محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس تا پایان سال ۱۳۹۸

80
60
40

28
1

1

1

1

3

2

1

ک
ک
مازن
چها
خوز
رما
رما
درا
ن بخت رمحا ست
نش
ا
ن
ه
ی
اری ل و

ان

ه

مد

ان

س

من

ان

4

5

5

5

6

رک
زی

گی
الن

قم

فار
س

قزو

م

ین

6

7

یزد

ز
نج

7
ان

ا

ل
برز

11

12

20
اص

آذ
خرا
ربا
رضو سان شرق یج
ا
ی ن 
ی

فه

ان

ته

ران

0

تعداد شرکتهای دارای گواهینامه نانومقیاس

89

100

نمودار  -۶تقسیمبندی استانی شرکتهای دارای گواهینامه نانومقیاس تا پایان سال ۱۳۹۸

۲-۱-۴

پایش و نظارت بر محصوالت فناورینانو تأییدشده در بازار

تدوین دستورالعملهای بازرسی محصوالت فناور ینانو
در سال  ۱۳۹۸و با هدف افزایش شفافیت و ارائه شاخصهای پذیرش ،بازرسی و تأیید محصوالت و همچنین دقت و سرعت بیشتر در انجام فرایند
ارزیابی محصوالت ،دستورالعمل «بازرسی نانوکامپوزیتهای زمینه پالستیکی -خواص مکانیکی» تدوین و تصویب شد.
بازرسی محصوالت فناور ینانو موجود در بازار
بــا هــدف نظــارت بــر بــازار محصــوالت دارای گواهینامــه نانومقیاس ،نمونههــای محصــوالت از بازار خریدار یشــده و پــس از انجــام آزمونهای الزم،
موردبررســی قــرار میگیرنــد .در صــورت عــدم تطابق نتایج ،در مرحلــه اول تذکر کتبی و در ادامــه از ابزارهای قانونی جهت جلوگیــری از تولید و توزیع در
بــازار اســتفاده خواهد شــد .در ســال ،1398تعداد  ۵محصــول از بازار خریداری و موردارزیابی قــرار گرفتند .از این تعداد هــر  ۵محصول ،بهدلیل تکرار
دادههای فنی قبلی تأیید شدند.
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۳-۱-۴

خدمات و زیرساختهای تجاریسازی

ارائه خدمات حمایتی فنی به شرکتهای فناورینانو

در ســال  ۱۳۹۸اعطای پژوهانه بهمنظور حمایت از هزینههای تکمیل مســتندات فنی و با همکاری مؤثر شــبکه آزمایشگاهی فناور یهای راهبردی در
اختیار تولیدکنندگان قرار گرفت که در مجموع ۱٫۱۱میلیارد ریال به شرکتها پرداخت شده است .همچنین ،در صورت تأیید هر محصول ،بهمنظور
یشــود که در مجموع ۹۰۵میلیون
حمایت از توســعه محصوالت و تجار یســازی مبلغ ۸۰درصد از کل هزینههای بازرســی به شــرکتها عودت داده م 
ریال به شرکتها پرداخت شده است.
جدول  -۲خدمات نانومقیاس ارائه شده به شرکتهای فناورینانو در سال ۱۳۹۸

110

عنوان خدمت

تعداد

برگزاری جلسات مشاوره فنی

۳۹

مشخصهیابی و تکمیل مستندات فنی

۲۵

اعطای پژوهانه خدمات شبکه آزمایشگاهی فناور یهای راهبردی

۶۲

بازپرداخت۸۰درصد از هزینههای بازرسی در وجه شرکتهایی که موفق به دریافت گواهینامه آزمایشی و نانومقیاس شدهاند

۳۲

 -۲-۴ارائه خدمات و توسعه کارگزاران خدمات تجاریسازی فناورینانو
یســازی خود و با حمایت ســتادنانو،
مؤسســه خدمات فناوری تا بازار با اســتفاده از زیرســاخت شــبکه توانمند کارگزاران و مشــاوران خدمات تجار 
توانمندســازی کس ـبوکارها و ارائه خدمات مختلف در حوزه فناور ینانو را دنبال میکند .در ادامه اقدامات انجام شــده در این راستا در سال ۱۳۹۸
بیان میشود:
۱-۲-۴

ارائه خدمات تجاریسازی به شرکتهای فناورینانو

در سال،۱۳۹۸مجموعا۹۹۷خدمت بهارزش28٫054میلیاردریال از طریق کارگزاران و مشاوران مؤسسه خدماتفناوریتابازار به شرکتهایفناور ینانو
ارائه شد .این تعداد خدمات به  ۲۲۱شرکت دارای گواهینامه نانومقیاس ارائه شد .بر این اساس حدود ۷۰درصد از شرکتهای موردتأیید از خدمات و
حمایتهای تجار یسازی در سال  ۱۳۹۸استفاده کردند .جدول زیر خدمات تجار یسازی ارائه شده به شرکتهای فناور ینانو و هزینه مربوط به آنها را
نشان میدهد .الزم به ذکر است در برخی سرفصلهای خدماتی ،شرکتهای فعال بیشاز یک خدمت درخواست و دریافت کردهاند.
جدول  -۳عناوین و حجم ریالی خدمات تجاریسازی فناورینانو ارائهشده به متقاضیان (سال )۱۳۹۸

ردیف

عنوان خدمت

تعداد ارائهشده

تعداد متقاضی

مبلغ حمایت (میلیون ریال)

۱

اعزام و پذیرش هیئتهای تجاری

۳۹

۳۳

۶٬۲۹۰

۲

حضور در نمایشگاههای داخلی (حضور در پاویون ستاد نانو یا مستقل )

87

64

6،991

۳

حضور در نمایشگاههای خارجی

17

13

۴٬۳۴۳

۴

تحقیقات بازار

۲۰

( ۱ستاد نانو)

۲٬۶۸۰

۵

مجوزها ،تأییدیهها و استانداردها (محصولی ،سیستمی ،گزارش
نیازسنجی)

۱۷

۱۳

۱٬۸۱۴

۶

پیشخوان مشاوره

۳۸۸

۱۰۵

۱٬۵۴۹

۷

ابزارهای تبلیغاتی و اطالعرسانی

۴۲

۲۶

۱٬۴۴۲
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خدمات و زیرساختهای تجاریسازی

ادامه جدول  -۳عناوین و حجم ریالی خدمات تجاریسازی فناورینانو ارائهشده به متقاضیان (سال )۱۳۹۸

ردیف

عنوان خدمت

تعداد ارائهشده

تعداد متقاضی

مبلغ حمایت (میلیون ریال)

۸

طرح کسبوکار

۱۳

۹

۸۸۹

۹

آموزش و نشست

۳۱۳

۱۰۶

۴۵۵

۱۰

بازاریابیبینالملل،ارسالنمونهمحصول،صادراتاز طریقواسطهصادراتی

۳

۳

۴۲۷

۱۱

حمایت از استقرار در مراکز رشد

۲۳

۲۱

۴۲۰

۱۲

خدمات مالی و حسابداری

۱۱

۱۰

۲۹۶

۱۳

طراحی صنعتی محصول و بستهبندی و ساخت قالب

۳

۳

۲۸۳

۱۴

تدوین و ویرایش قراردادهای حقوقی

۳

۳

۶۸

۱۵

عارضهیابی

۵

۵

۵۵

۱۶

حمایت از پروژه آسیبشناسی و ارتقای منابع انسانی

۱

۱

۳۲

۱۷

راهاندازی کسبوکار و خدمات ثبتی ،حقوقی شرکتها

۳

۲

۲۰

۱۸

خدمات ساخت و تولید

۱

۱

۰

۱۹

معافیت گمرکی جهت واردات کاالهای غیرتجاری شرکتهای
دانشبنیان

۴

۴

حمایتهای معاونت
علمی و فناوری

۲۰

حمایتهای بیمهای (آتشسوزی ،درمان ،مسئولیت و مهندسی)

۴

۳

حمایتهای معاونت
علمی و فناوری

مجموع

۹۹۷

۲۲۱

۲8٬054

ن طور که دیده میشــود ،نســبت به ســال
در نمودار زیر ،میزان حمایتهای ارائ هشــده به شــرکتهای فناور ینانو در ســالهای اخیر آمده اســت .هما 
گذشته تعداد خدمات ارائه شده حدود  %27و مبلغ کل حمایتها  %24رشد داشته است.
میزان حمایت (میلیون تومان)
۲٬۸۰۵

تعداد خدمت ارائهشده

2٬254

3٬000
2٬500
2٬000

997

1٬500

1٬204
786

687

628
282

1398

1397

1396

1395

نمودار  -7روند حمایت از شرکتهای فناورینانو در حوزه خدمات تجاریسازی فناورینانو ()۱۳۹۴ -۱۳۹۸
112

546

1٬000
234

1394

500
0

ارائه مشاوره تخصصی به شرکتهای فناور ینانو
در ســال  ۳88 ،۱۳۹۸مشــاوره تخصصی به شــرکتهای فناور ینانو در  ۵۰ایســتگاه مشــاوره کس ـبوکار ارائه شــد .بیشــترین درخواستها در بخش
مشــاورههای حقوقی بوده اســت که با  ۱۸۵درخواســت باالترین ارجاع را به خود اختصاص داد .مشــاورههای حقوقی برای شــرکتهای نانویی در سه
دسته مشاوره حقوق تبادل فناوری ،مشاوره حقوقی کسبوکار و مشاوره حقوق بینالملل ارائه میشوند.
همچنین تعداد شرکتهای دریافتکننده مشاوره تخصصی در سال  ۱۳۹۸شامل  ۱۰5شرکت منحصربهفرد بوده است.
پاویون نمایشگاههای داخلی
در سال  ۱۳۹۸تعداد  ۱۲پاویون نمایشگاهی در نمایشگاههای تخصصی صنعت توسط ستاد نانو در حوز ه فناور یهای مختلف برگزار شد .تعداد ۴۹
شــرکت منحصربهفرد ۶۳ ،مرتبه در این  ۱۲پاویون حاضر شــدند .جدول زیر عناوین پاویونهای برگزار شــده و تعداد شــرکتهای حاضر در هر پاویون
را نشان میدهد.
جدول  -۴پاویون نمایشگاههای داخلی (سال )۱۳۹۸

ردیف

عنوان پاویون نمایشگاهی

تعداد شرکت حاضر در پاویون

۱

نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی

۷

۲

نمایشگاه بینالمللی ایران هلث (تجهیزات پزشکی ،دارو و آزمایشگاهی)

۴

۳

نمایشگاه بینالمللی حملونقل ریلی ،صنایع ،تجهیزات و خدمات وابسته

۳

۴

نمایشگاه بینالمللی کاشی ،سرامیک و چینی بهداشتی

۴

۵

نمایشگاه بینالمللی ایران اگروفود

۶

۶

نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان

۳

۷

نمایشگاه بینالمللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضالب

۶

۸

نمایشگاه بینالمللی ایران پالست

۳

۹

نمایشگاه بینالمللی خودرو

۳

۱۰

نمایشگاه بینالمللی لوازمخانگی

۱

۱۱

نمایشگاه بینالمللی رنگ ،رزین ،پوششهای صنعتی و کامپوزیت

۶

۱۲

نمایشگاه بینالمللی پوشا ک

۳

همچنین نمودار زیر مقایسه تعداد حضور شرکتهای نانویی و مبلغ حمایت بین سالهای  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸را نشان میدهد.
مبلغ حمایت (میلیون تومان)

700

605

600

تعداد حضور شرکتها در پاویون

500

423

400
300
63
1398

نمودار  -8مقایسه تعداد حضور شرکتهای نانویی و مبلغ حمایت بین سالهای  ۱۳۹۷و ۱۳۹۸

65
1397

200
100
0
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2-۲-۴

خدمات و زیرساختهای تجاریسازی

شناسایی و فعالسازی خدمات جدید تجاریسازی فناورینانو

یســازی جدیــد بــرای شــرکتها و فناوران نانویی ایجاد شــد که در جدول زیر فهرســت خدمات جدید ایجاد شــده
در ســال  8 ،۱۳۹۸خدمــت تجار 
مشاهده میشود.
جدول  -۵خدمات جدید تجاریسازی فناورینانو (سال )۱۳۹۸

ردیف

موضوع خدمت

۱

استقرار سیستم و نرمافزار مدیریت ارتباط با مشتری

۲

تدوین و ویرایش قرارداد بینالمللی

۳

جذب نیرو ،تیمسازی و آسیبشناسی منابع انسانی

۴

حسابرسی

۵

خدمت جذب نیرو و توسعه منابع انسانی

۶

مشاوره تخصصی تجارت با کشورهای منتخب (استرالیا ،ترکیه ،چین ،هند ،اروپا ،آسیای میانه ،روسیه و…)

۷

مشاوره تهاتر بدهیهای دولتی

۸

مشاوره تهیه محتوای بینالمللی جهت صادرات

همچنیــن در ایــن ســال  154کارگــزار خدماتــی بهصورت حقیقــی و حقوقــی در حوزههای مختلف تجار یســازی با موسســه خدمات فنــاوری تا بازار
همکاری داشتهاند .در این بین  53کارگزار برای اولینبار در سال  98همکاری خود را با مؤسسه خدمات فناوری تا بازار آغاز کردهاند.
جدول  -6خدمات تجاریسازی فناورینانو و کارگزاران مربوطه (سال )۱۳۹۸

114

ردیف

خدمت تجار یسازی

تعداد کارگزار فعال

تعداد کارگزار جدید

۱

استانداردها و گواهینامهها

۱۹

۴

۲

عارضهیابی

۶

۳

۳

راهاندازی کسبوکار

۳

۱

۴

خدمت مالی و حسابداری

۴

۰

۵

حسابرسی

۱

۰

۶

منابع انسانی

۳

۰

۷

ابزارهای تبلیغاتی و اطالعرسانی

۵

۰

۸

پیشخوان مشاوره بیمه و مالیات

۹

۲

۹

پیشخوان مشاوره توسعه بازار و فروش

۱۰

۳

۱۰

پیشخوان مشاوره توسعه فنی محصول

۲

۱

۱۱

پیشخوان مشاوره حقوق و مالکیت فکری

۱۲

۲

ادامه جدول  -6خدمات تجاریسازی فناورینانو و کارگزاران مربوطه (سال )۱۳۹۸

3-۲-۴

ردیف

خدمت تجار یسازی

تعداد کارگزار فعال

تعداد کارگزار جدید

۱۲

پیشخوان مشاوره صادرات و واردات

۸

۲

۱۳

پیشخوان مشاوره عمومی مدیریت

۱۱

۲

۱۴

پیشخوان مشاوره تأمین منابع مالی

۶

۴

۱۵

پیشخوان مشاور تجارت با کشورهای منتخب

۲۵

۲۵

۱۶

تحقیقات بازار

۵

۱

۱۷

طرح کسبوکار

۶

۱

۱۸

طراحی صنعتی و دمو

۷

۱

۱۹

اعزام هیئت تجاری

۵

۱

۲۰

حضور پاویونی در نمایشگاههای تخصصی خارجی

۶

۰

۲۱

حضور در نمایشگاههای دائمی محصوالت ایرانی

۱

۰

استانداردسازی خدمات تجاریسازی فناورینانو

فعالیتهای صورتگرفته در سال  ۱۳۹۸در زمینه استانداردسازی خدمات تجار یسازی حوزه فناور ینانو به شرح زیر است:
جدول  -7خدمات تجاری استاندارد شده در حوزه فناورینانو در سال ۱۳۹۸

4-۲-۴

ردیف

عنوان خدمت

۱

تعیین چارچوبهای تدوین برنامه بازاریابی شرکتها

۲

انجام چند پروژه پایلوت برای شرکتهای نانویی و ارائه برنامه بهبود

۳

پیادهسازی زیرساخت پرتالی مراکز رشد

۴

بازنگری و تغییر در مدل ارزیابی برترین مراکز رشد حوزه فناور ینانو

۵

ایجاد زمینههای ارائه خدمات به شرکتهای مستقر در مراکز رشد (پیشخوانهای مشاوره)

۶

بهروزرسانی مدل ارزیابی برترین کارگزاران تجار یسازی

آموزش فناوران و شرکتهای تولیدی ،خدماتی و کارگزاران انتقال فناورینانو

در سال  27 ،98عنوان دوره آموزشی با تمرکز بر توسعه بازار صادراتی شرکتها ،توسط واحد آموزش کریدور برگزار شد که نمایندگان  42شرکت نانویی
در این دورهها حضور داشتند .عناوین دورههای آموزشی برگزار شده به شرح جدول  ۸است:
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خدمات و زیرساختهای تجاریسازی

جدول  -8عناوین دورههای آموزشی برگزار شده در حوزه خدمات تجاریسازی در سال ۱۳۹۸

116

ردیف

عنوان دوره آموزشی

ردیف

عنوان دوره آموزشی

۱

صادرات را شروع کنیم

۱۵

گمرک و ترخیص کاال

۲

اصول تحقیقات بازار بینالمللی

۱۶

روشهای نوین انتقال پول بهوسیله رمزارزها

۳

اصول بازرگانی بینالمللی

۱۷

صادرات به ترکیه

۴

استراتژی ورود به بازارهای بینالمللی

۱۸

صفر تا صد فرایندهای بازاریابی بینالمللی

۵

اصول و فنون مذاکرات تجاری بینالمللی

۱۹

صفر تا صد فرایندهای بازرگانی بینالمللی

۶

اصول برندینگ بینالمللی

۲۰

صفر تا صد فرایندهای مالی بینالمللی

۷

دیجیتال مارکتینگ بینالمللی

۲۱

صفر تا صد فرایندهای قانونی صادرات

۸

اصول تنظیم قراردادهای بینالمللی

۲۲

صادرات در عصر دیجیتال

9

اصول مکاتبات بینالمللی

۲۳

صادرات خدمات

۱۰

استراتژی بازاریابی صادراتی

۲۴

دوره جامع بال کچین

۱۱

روشهای نوین انتقال پول بهوسیله رمزارزها

۲۵

الزامات و چگونگی تنظیم اظهارنامه مالیاتی

۱۲

آشنایی با مقررات صادرات و واردات

۲۶

اینترنت اشیا

۱۳

اصول کاربردی نقلوانتقال ارزی

۲۷

رهبری و ابعاد آن  -توانمندسازی مدیران

۱۴

اینکوترمز

-۳-۴تأمینوتوسعهزیرساختفیزیکیاستقرارشرکتهایفناورینانو
تهــای مالــی بالعــوض بــه شــرکتها و فنــاوران نانو یــی ،حمایــت از تســهیل و
تهــای ارائــه شــده در ایــن بخــش شــامل حمای 
در ســال  ۱۳۹۸حمای 
تســریع اســتقرار شــرکتها و فناوران نانویی و گســترش زمینه همکاری با مراکز رشــد واحدهای علمی و فناوری کشــور بوده اســت .در ادامه ،اقدامات
صورتگرفته در این زمینه آمدهاست.
۱-۳-۴

ایجاد و توسعه فضای کارگاهی و اداری جهت استقرار شرکتهای فناورینانو

در ســال  ،۱۳۹۸اقدامات الزم در راســتای تســهیل اســتفاده شــرکتهای نانویی از زیرســاختهای موجود در پارکها و مراکز رشــد توسط ستاد نانو به
شرح جدول زیر صورت گرفته است.
جدول  -9استقرار شرکتهای نانویی در مرکز رشد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران (سال )۱۳۹۸

ردیف

هسته /واحد فناور

امکانات
کارگاه (متر مربع)

دفتر (متر مربع)

وضعیت درخواست

۱

پیامآوران نانوفناوری فردانگر

۱۵۰

تمدید استقرار

۲

فناوران سختآرا

۱۵۰

تمدید استقرار

۳

شیمی نوین ایرانیان

۱۵۰

تمدید استقرار

۴

شریف نانو پارس

۱۵۰

تمدید استقرار

۵

ICAN

750

۶

ورا پلیمر پیشرو

۴۵۰

870

تمدید استقرار
تمدید استقرار
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ادامه جدول  -9استقرار شرکتهای نانویی در مرکز رشد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران (سال )۱۳۹۸

2-۳-۴

ردیف

هسته /واحد فناور

امکانات
کارگاه (متر مربع)

دفتر (متر مربع)

وضعیت درخواست

۷

بسا فناور نصیر

۱۵۰

تمدید استقرار

۸

مؤسسه حجاب و عفاف

۱۵۰

تمدید استقرار

۹

رویال توسعه پایدار

۲۰۰

تمدید استقرار

۱۰

نانو تارپا ک

۲۰۰

تمدید استقرار

۱۱

پدیده زیستی نانو

۲۰۰

۱۳

امین آسیا فناور پارس

۵۴

تمدید استقرار

۵۴

تمدید استقرار

۱۴

آژینه ابزار پارس

۴۵۰

تمدید استقرار

۱۵

بسپار پیشرفته شریف

۸۰

تمدید استقرار

۱۶

توسعه فناور ینانو الکترونیک کران

۵۰۰

تمدید استقرار

انعقاد تفاهمنامه مشترک برای تسهیل استقرار شرکتهای فناورینانو در مراکز رشد

در ســال  ۱۳۹۸و بهمنظور گســترش حمایت از شــرکتهای نانویی مستقر در مراکز رشــد و پارکهای علم و فناوری ،تفاهمنامههای همکاری مشترک
با پارکها و مراکز رشــد منعقد شــد تا هم اســتقرار فناوران نانویی در مراکز تســهیل شــود و هم شــبکه کارگزاران خدمات تجار یســازی و توسعه فناوری
گسترش یابد .بهمنظور تحقق این هدف ،با هفت مجموعه ،تفاهمنامه همکاری قطعی امضا شد.
جدول  -10انعقاد تفاهمنامه مشترک با پارکها  /مراکز رشد در حوزه فناورینانو (سال )۱۳۹۸

3-۳-۴

ردیف

پارک علم و فناوری /مرکز رشد

۱

مرکز رشد دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

۲

مرکز رشد فناوری پلیمر

۳

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه الزهرا

۴

مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن

۵

مرکز رشد واحدهای فناور خلیجفارس بوشهر

۶

مرکز رشد واحدهای فناور سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

۷

مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری خراسان رضوی

حمایت از استقرار شرکتهای فناورینانو در مراکز رشد

حمایت از شرکتهای فناور ینانو مستقر در مراکز رشد
در ســال  ۱۳۹۸بر اســاس آییننامههای مصوب ،حمایت تشــویقی به مبلغ ۳۶۰میلیون ریال از فناوران و شــرکتهای نانویی مســتقر در مراکز رشــد به
شرح جدول  11به عمل آمد.
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جدول  -11حمایت تشویقی ستاد نانو از شرکتهای فناورینانو مستقر در مراکز رشد ( )۱۳۹۸

ردیف

نام شرکت /فناور

مرکز رشد محل استقرار

مبلغ حمایت تشویقی
(میلیون ریال)

نوع حمایت ستاد نانو

۱

دانش پژوهان صنعت نانو

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی
سهند

۵۰

مرحله اول و دوم استقرار در مراکز رشد

۲

برنا شیمی آریا

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی
سهند

۲۰

مرحله اول استقرار در مراکز رشد

۳

مهام تجهیزات پارال

مرکز رشد پژوهشگاه شیمی

۳۰

مرحله دوم استقرار در مراکز رشد

۴

نانومواد گستران پارس

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علم و
صنعت ایران

۵۰

مرحله اول و دوم استقرار در مراکز رشد

۵

امین آسیا فناور پارس

مرکز رشد واحدهای فناور سازمان پژوهشهای
علمی و صنعتی ایران

۲۰

مرحله اول استقرار در مراکز رشد

۶

بهسان نانو تا ک

مرکز رشد فناور یهای پیشرفته پارک علم و
فناوری دانشگاه صنعتی شریف

۲۰

مرحله اول استقرار در مراکز رشد

۷

نانو تریتا کیان

مرکز رشد سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی

۳۰

مرحله دوم استقرار در مراکز رشد

۸

زیست یار مهر اندیش

مرکز رشد فناوری نخبگان پارک پردیس

۲۰

مرحله اول استقرار در مراکز رشد

۹

شیمی صنعت رشد سهند

مرکز رشد فناوری پیشرفته دانشگاه شهید
مدنی آذربایجان

۲۰

مرحله اول استقرار در مراکز رشد

۱۰

طلیعه طب توحید

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شاهد

۲۰

مرحله اول استقرار در مراکز رشد

۱۱

رنگین نانوساختار

مرکز رشد دانشگاه آزاد رودهن

۳۰

مرحله دوم استقرار در مراکز رشد

۱۲

پردیس پژوهش فناوران یزد

مرکز رشد پارک علم وفناوری یزد

۵۰

مرحله اول و دوم استقرار در مراکز رشد

حمایت از مراکز رشد بهمنظور استقرار شرکتهایی نانویی
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۳۰

۲

مرکز رشد فناوری جامع پارک علم و
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بهین پاالیه شریف
آرتیمان صنعت پاسارگاد
تابان اندیش برجیس
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 -۴-۴ارتقای سختافزاری و نرمافزاری شبکه آزمایشگاهی فناورینانو
از ســال  1393شــبکه آزمایشــگاهی فناور ینانو بهعنوان یکی از زیرشــاخههای تخصصی شبکه آزمایشــگاهی فناور یهای راهبردی معاونت علمی و
فناوری زیاست جمهوری فعالیت میکند.
۱-۴-۴

توسعه پوشش اعضا و تجهیزات شبکه آزمایشگاهی فناورینانو

افزایش تعداد و تنوع سازمانی مراکز عضو
بــا وجــود اینکــه بیشــتر مراکز آزمایشــگاهی فعال در حوزه فناور ینانو در کشــور در شــبکه آزمایشــگاهی حضــور دارند ،شــبکه آزمایشــگاهی فناور ینانو
تالش میکند ســایر مراکز توانمند کشــور را در این زمینه شناســایی و برای عضویت در شــبکه تشــویق کند .در این مســیر ،در ســال  ،۱۳۹۸در مجموع
تعداد آزمایشــگاههای عضو شــبکه  ۸۳آزمایشــگاه بوده است .از ابعاد توسعه شبکه آزمایشــگاهی ،تنوع سازمانی اعضای شبکه است که سعی شده
آزمایشگاههای سازمانهای مختلف کشور که در زمینه فناور ینانو نیز فعالیت دارند عضو شبکه شوند تا امکان توسعه زیرساخت آزمایشگاهی حوزه
نانو در کشور با کاربرد در زمینههای مختلف پژوهشی و صنعتی ،فراهم شود.
وزارت بهداشت۱۰ ،
وزارت علوم۴۷ ،

بخش خصوصی10 ،

وزارت نفت4 ،
وزارت صمت4 ،
وزارت ارتباطات1 ،
وزارت نیرو1 ،
پیامنور2 ,
جهاد دانشگاهی2 ،
نمودار  -9تنوع سازمانی اعضای شبکه در سال  1398بر حسب تعداد آزمایشگاه
120

جهاد کشاورزی2 ،

گسترش پوشش تجهیزات آزمایشگاهی
یکی از ابعاد توســعه شــبکه ،توســعه تجهیزات آزمایشــگاهی به اشــتراک گذاشــته شده در شبکه اســت .در پایان ســال  ،۱۳۹۸تعداد  ۲٬۲۴۴دستگاه
آزمایشگاهی توسط اعضا در پایگاه اینترنتی شبکه ثبت و به اشتراک گذاشته شده است که نسبت به سال گذشته 3 ،درصد رشد داشته است.
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نمودار  -10روند گسترش پوشش تجهیزات به اشتراک گذاشته شده از طریق شبکه آزمایشگاهی از سال  1390تا 1398

۲-۴-۴

توسعه خدمات آزمایشگاهی فناورینانو

حمایت از خرید تجهیزات جدید آزمایشگاهی
یشــود ،مراکزی کــه از توانمندی موجــود خود بهتر اســتفاده کرده باشــند ،میتوانند
بــر اســاس نتایــج ارزیابــی عملکــرد مراکز عضو که هر ســال انجام م 
از حمایــت شــبکه بــرای خرید دســتگاه اســتفاده کننــد .این حمایت بــرای خرید دســتگاههای ایرانی در ســال  ،۱۳۹۸به میــزان ۱۰درصد قیمت یک
دســتگاه نوع اول یا نوع دوم (به انتخاب آزمایشــگاه) اســت که عالوهبر حمایت معمول ارائهشــده در نمایشــگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت
ایران ،پرداخت میشود .در سال  ،۱۳۹۸این حمایت برای پنج آزمایشگاه (آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه
تربیت مدرس ،مجموعه آزمایشــگاههای دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان ،آزمایشگاه مرکزی دانشــگاه صنعتی امیرکبیر ،پژوهشگاه رنگ و آزمایشگاه
تحقیقاتی نانومواد معدنی دانشکده شیمی دانشگاه تهران) به مبلغ ۱,291میلیون ریال انجام شده است.
یکــه دســتگاه موردنظر آزمایشــگاه ،ســازنده داخلی نداشــته و آزمایشــگاه بر اســاس دســتورالعمل حمایتی شــبکه شــرایط الزم
از طــرف دیگــر ،درصورت 
را داشــته باشــد میتوانــد بــرای تأمیــن بخشــی از هزینه خرید دســتگاه از حمایت شــبکه در قالب دریافت تســهیالت بهرهمند شــود .در ســال ،۱۳۹۸
چهار مرکز (آزمایشــگاه تحقیقاتی نانومواد معدنی دانشــکده شــیمی دانشــگاه تهران ،پژوهشــکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی،
مرکــز پژوهــش متالــورژی رازی و مجموعه آزمایشــگاههای متالورژی جهاد دانشــگاهی صنعتی شــریف) از این حمایت برخوردار شــدند و مبلغ ۲,940
میلیون ریال برای خرید تجهیز خارجی و یا توســعه فضای آزمایشــگاه ،برای اخذ تســهیالت به یکی از صندو قهای مالی همکار شــبکه آزمایشــگاهی
معرفی شدند.
حمایت از کالیبراسیون ،تعمیر و نگهداری تجهیزات
شــبکه آزمایشــگاهی فناور ینانــو بــا توجه به عملکرد آزمایشــگاهها در ارائه خدمــات و بهرهبرداری از تجهیــزات ،برنامههای حمایتــی را اجرا میکند تا
آزمایشگاههای عضو با تعمیر و بهروزرسانی تجهیزات موجود ،دامنه خدمات خود را بهروز و گستردهتر کرده و در نتیجه تنوع خدمات شبکه را افزایش
دهند .در همین راســتا ،بهمنظور ارائه نتایج مطمئن به مشــتریان ،شــبکه؛ مراکز عضو را به کالیبراســیون دســتگاهها تشــویق کرده و آموزشهای الزم را
نیز به مراکز ارائه میکند .میزان حمایتهای شبکه در سال  ۱۳۹۸در این زمینه 2,795میلیون ریال بوده که به  ۲۱مرکز عضو پرداخت شده است.
استانداردسازی فعالیتهای آزمایشگاهی
در ســال  ،۱۳۹۸فرایند اســتقرار اســتاندارد  ISO/IEC17025در  ۳مرکز عضو شبکه (شــرکت آریا الکترون اپتیک ،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398
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کشــور و ســازمان زمینشناســی و اکتشــافات معدنی کشــور -واحد تهــران) آغاز و در حــدود ۴۷میلیون ریال بــرای این منظور ،حمایت پرداخت شــده
اســت .قابلذکر اســت در ســال  ،۱۳۹۸یک مرکز عضو شبکه (مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران) موفق به تجدید این استاندارد شد .همچنین
لونقــل فضایی پژوهشــگاه فضایی ایران) بابت حمایــت ۵۰درصدی از
در ســال  ،۱۳۹۸از یــک مرکز (آزمایشــگاه مرکزی پژوهشــکده ســامانههای حم 
هزینه قرارداد مشاوره استقرار استاندارد در مراکز عضو شبکه به مبلغ ۷۴میلیون ریال حمایت شده است.
مدیریت اطالعات آزمایشگاهی
در ســال  ،۱۳۹۸برنامه حمایت از مراکز عضو شــبکه بهمنظور اســتقرار ســامانه مدیریت فرایندهای آزمایشــگاهی پیگیری شــد .یک مرکز دولتی عضو
شــبکه (پردیــس فنــی دانشــگاه تهران) که دارای چندین آزمایشــگاه اســت نســبت به ارســال درخواســت خرید و اســتقرار نرمافــزار مدیریت اطالعات
آزمایشــگاهی اقدام کرد که موردحمایت ۵۰درصدی شــبکه تا ســقف مبلغ ۸۰۰میلیون ریال برای اســتقرار نرمافزار در همه آزمایشگاههای زیرمجموعه
آن مرکز قرار گرفت .در سال  ،۱۳۹۸شبکه برای حمایت از توسعه و تکمیل نرمافزار و انجام حمایت از مراکزی که در این مدت نسبت به نهاییکردن
فرایند استقرار و انجام قراردادهای خرید مربوط به سال  ۱۳۹۷اقدام کردهاند ،مبلغ ۷۹میلیون ریال پرداخت کرده است.
۳-۴-۴

درآمدزایی و توسعه بازار خدمات آزمایشگاهی نانو

یکی دیگر از برنامههای توسعهای شبکه آزمایشگاهی ،هدایت منابع مالی مختلف تخصیص داده شده برای انجام آزمونها و خدمات آزمایشگاهی
کشور به سوی مراکز عضو شبکه است تا هم موجب افزایش درآمد آنها شود و هم دامنه خدماتدهی آنها را گستردهتر کند .بر همین اساس ،سامانه
ارائه خدمات اعتباری راهاندازی شــده اســت .در این ســامانه ،برای اشــخاص حقیقی و حقوقی معرفی شده به شبکه ،اعتباری تعیین میشود و این
اشخاص با مراجعه به مراکز عضو شبکه ،بدون نیاز به انجام فرایندهای مالی و پرداخت وجه تا سقف اعتبار خود ،خدمات دریافت میکنند .وجود
این سامانه موجب شده است که سازمانهای حمایتکننده از طرحها و پروژههای پژوهشی ،بهجای پرداخت مستقیم وجه به مجریان طرح ،آنها
را به شبکه آزمایشگاهی معرفی کرده تا خدمات معادل را دریافت و هزینهها را طی قراردادی به شبکه ارائه کرده تا به آزمایشگاهها پرداخت شود.
در سال  ،۱۳۹۸بخشهای مختلفی از این زیرساخت استفاده کردهاند که جزئیات آن در جدول زیر بیان شده است.
جدول  -13میزان استفاده حوزههای مختلف فناورینانو از سامانه خدمات اعتباری شبکه آزمایشگاهی در سال ۱۳۹۸

ردیف

حوزه فناور ینانو

میزان استفاده از اعتبار (میلیون ریال)

۱

واحد نانومقیاس

۲٬۰۲۶

۲

گروه توسعه صنعت

۲٬۶۸۲

۳

گروه توسعه سرمایههای انسانی

۱٬۰۸۲

۴

گروه ترویج

۵۶۱

۵

گروه توسعه فناوری

۶۹

۶

مالکیت فکری

۲۷۶

۷

مرکز صنعتیسازی

۳۵۸

۸

کمیته استاندارد

۵

۹

کمیته تجهیزات

۸

جمع

7٬067

حمایتهای ســاالنه شــبکه از آزمایشــگاهها نیز به امتیاز کسب شده در ارزیابی عملکرد ســاالنه آنها (مبتنی بر سه شاخص توسعه خدمات ،ارتقای
مشتریمداری و افزایش همکار یهای شبکهای) وابسته است .این عامل موجب رشد تعداد مشتریان و درآمد مراکز عضو شده است.
مجموع درآمد آزمایشــگاههای عضو شــبکه در ســال  ۱۳۹۸مبلغ  331میلیارد ریال بوده اســت که در مقایســه با ســال  14٫14 ،۱۳۹۷درصد رشــد داشــته است .در
همین مدت ،تعداد  681٬895خدمت آزمایشــگاهی (در  210٬638مراجعه مشــتری) توســط این مراکز ارائ هشــده که رشــد  15٫6درصدی را نســبت به سال ۱۳۹۷
نشان میدهد.
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۴-۴-۴

ارائه آموزشهای تخصصی و به اشتراکگذاری دانش و تجربیات حوزه فناورینانو

توسعه فعالیت کارگروههای تخصصی
طی این برنامه ،کارشناســان یک دســته از مراکز مختلف عضو شــبکه در قالب یک کارگروه تخصصی فعالیت میکنند .به اشــترا کگذاری تجربیات
و دانش با ســایر کارشناســان در قالب برگزاری دورههای آموزشــی ،نشس ـتهای تخصصی ،تشکیل شبکه اجتماعی تخصصی و یا مکتوبکردن این
تجربیات در قالب انتشار مقاله و کتاب از جمله فعالیتهای کارگروههای تخصصی شبکه آزمایشگاهی است.
فعالیتهای اعضای این کارگروهها در سال  ۱۳۹۸به شرح زیر است:
 •برگزاری  ۸دوره آموزشی عمومی و تخصصی (تئوری و عملی) در سطوح مختلف؛
 •برگزاری مقایسات بین آزمایشگاهی برای کارگروههای  TEMو SPM؛
 •پیشنهاد  ۲۰استاندارد ترجمه و تدوین شده به سازمان استاندارد بهعنوان استاندار ملی؛
 •انتشار  ۱۳مقاله تخصصی دستگاهی و  ۲مقاله تخصصی حوزه استاندارد ،ایمنی و کالیبراسیون.
کارشناسان عضو در کارگروههای تخصصی شبکه آزمایشگاهی فناور ینانو از  ۷۰۰نفر در سال  ،۱۳۹۷به  ۹۶۰نفر در سال  ۱۳۹۸رسیده است.
تعداد اعضای افزوده شده در سال 1398

2

5

تعداد مقاالت سال ۱۳۹8

3

تعداد دوره آموزشی سال ۱۳۹8

0

1

1
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میکروسکوپ الکترونی روبشی

0

دستگاههای پرتو ایکس

0

آنالیز عنصری

2
2

5

میکروسکوپ پروبی روبشی
0

3

6

میکروسکوپ الکترونی عبوری

2

3

6

0

آنالیز سطح

کروماتوگرافی
1

استاندارد و کالیبراسیون
0
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خدمات و زیرساختهای تجاریسازی

انتشار فصلنامه تخصصی
بهــای مختلف و از طریق نشــانی اینترنتی  www.IJLK.irدر دســترس
فصلنامــه تخصصــی دانــش آزمایشــگاهی ایران ب هصــورت الکترونیکی با قال 
عالقهمندان قرار گرفته اســت .ســال  ۱۳۹۸هفتمین ســال انتشــار این فصلنامه است و شمارههای  ۲۵تا  ۲۸این فصلنامه ،در این سال منتشر شده و
 ۱۴مقاله در زمینه کاربری و معرفی توانمندیهای تجهیزات و  ۲مقاله در زمینه استاندارد و ایمنی آزمایشگاهها به عالقهمندان ارائه شده است .شبکه
آزمایشگاهی برای انتشار این فصلنامه در سال  ،۱۳۹۸حمایتی به مبلغ ۱۵۹میلیون ریال پرداخت کرده است.

حمایت از آموزش کارشناسان آزمایشگاههای فناور ینانو
در سال  ،۱۳۹۸تعداد  ۸دوره آموزشی توسط شبکه آزمایشگاهی فناور ینانو برگزار شد که  ۷۸نفر از کارشناسان و مدیران از  ۲۰مرکز عضو شبکه در این
دورهها حضور داشــتهاند و در مجموع مبلغ ۷۱میلیون ریال حمایت آموزشــی از ســوی شــبکه برای این منظور پرداخت شده است .همچنین در سال
 ۱۳۹۸بابت حضور  ۱۱نفر از کارشناســان و مدیران در  ۱۱دوره آموزشــی که توســط ســایر مراکز (غیر از شبکه آزمایشگاهی) برگزار شده است ،در مجموع
مبلغ ۲۷میلیون ریال پرداخت شده است.
برگزاری نشست مدیران و رابطین مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی نانو
نشست مدیران مراکز عضو شبکه در سال  ،۱۳۹۸به میزبانی بنیاد علوم کاربردی رازی در آبانماه  ۱۳۹۸برگزار شد .نشست رابطین مراکز عضو شبکه
نیز در مهرماه  ۱۳۹۸به میزبانی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
در راســتای معرفی توانمندی آزمایشــگاهی مراکز عضو شــبکه به سایر مراکز و ایجاد فرصتهای همکاری و انتقال تجربه بین مدیران آزمایشگاهها ،در
سال  ،۱۳۹۸برنامه بازدید گروهی مدیران از مراکز آزمایشگاهی عضو شبکه مستقر در  ۲استان کشور به شرح زیر برگزار شد:
 •آزمایشگاههای استان خراسان رضوی؛ سوم و چهارم اردیبهشتماه ۱۳۹۸؛ با حضور بیش از  ۸۰نفر از مدیران مراکز آزمایشگاهی عضو شبکه؛
 •آزمایشگاههای استان آذربایجان شرقی؛ پنجم و ششم شهریورماه ۱۳۹۸؛ با حضور بیش از  ۳۰نفر از مدیران مراکز آزمایشگاهی عضو شبکه.
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برنامه کالن 5

ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید
بر پایه فناورینانو

دستگاه الیهنشانی تبخیر فیزیکی با استفاده از قوس کاتدی

 -۱-۵حمایت از شرکتهای نوپا و طرحهای نوآورانه برای اثبات و
توسعه کاربرد محصوالت فناورینانو
۱-۱-۵

کمک به ارتقای سطح آمادگی محصوالت دارای تأییدیه نانومقیاس برای ورود به صنعت

در ســال  ،۱۳۹۸جهــت ارائــه خدمــات مؤثــر به محصــوالت دارای تأییدیه نانومقیــاس ،دو پایش در ماههای فروردین و اســفند انجام گرفت و بر اســاس
تغییــر ســطح آمادگــی ،عرصه محصوالت نانو در چرخه نوآوری مشــخص شــد .عرصه محصــوالت در فرایند نوآوری دارای  ۴بخش اســت که به ترتیب
عبارتاند از :توســعه فناوری ،توســعه محصول ،راهاندازی خط تولید و توســعه بازار .در اولین پایش تعداد  ۵۸4محصول و در دومین پایش تعداد ۷۶4
محصول موردبررســی قرار گرفت .درنهایت  ۵۱۷محصول در هر دوپایش وجود داشــته اســت .اطالعات مربوط به تنوع عرصه محصوالت در جدول زیر
ارائه شده است.
جدول  -۱اطالعات مربوط به تنوع عرصه محصوالت نانو در سال ۱۳۹۸

زمان

فروردین ۱۳۹۸

اسفند ۱۳۹۸

توسعه فناوری

۳۲

۳۷

توسعه محصول

۱۶۶

۱۳۳

راهاندازی خط تولید

۴۱

۶۱

توسعه بازار

۳۴۵

۴۵۷

حذف شده از سبد محصوالت

۰

۷۶

تعداد کل محصوالت

۵۸۴

۷۶۴

   عرصه
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ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناورینانو

از فروردینماه تا انتهای ســال  ،۱۳۹۸تعداد  ۴۵۰خدمت از  ۸۱نوع متمایز با توجه به عرصه هر محصول به شــرکتهای نانویی ارائه شــد که خدمت
پیشــخوان مشــاوره حقوقــی با تعــداد  ۵۷مورد ،پرمراجعترین خدمت بوده اســت .نمودارهای ز یــر تغییرات عرصه  ۵۱۷محصول مورداشــاره در فاصله
یســازی ارائ هشــده ،نشــان میدهند .با توجه به تعداد محصوالت موجود در عرصه توســعه محصول ،ارائه
زمانی دو پایش را با توجه به خدمات تجار 
خدمات تجار یسازی بر این عرصه تمرکز دارد.
توسعه فناوری32،

توسعه فناوری37،

حذف شده از سبد
محصوالت76،

توسعه محصول133،

توسعه
محصول166،

عرصه چرخه نوآوری؛
فروردین 98

توسعه خط تولید61،

عرصه چرخه نوآوری؛
اسفند 98

توسعه بازار345،

توسعه خط تولید41،

توسعه
بازار457،

نمودار  -۱وضعیت عرصه  ۵۱۷محصول موردبررسی قبل و پس از ارائه خدمات تجاریسازی

همچنین جدول  ،۲حمایتهای صورت گرفته از برخی شرکتها بهمنظور ارتقای عرصه محصول را نشان میدهد.
جدول  -۲نمونهای از شرکتهای ارتقا یافته در عرصه محصوالت با حمایت ستاد نانو در سال ۱۳۹۸

ردیف

شرکت /فناور

وضعیت عرصه توسعه
(فروردین )۹۸

وضعیت عرصه توسعه
(اسفند )۹۸

محصول

1

مهندسی شمیم پلیمر کوثر

توسعه فناوری

توسعه بازار

گرانول پلیپروپیلن تقویتشده با نانوذرات

2

ورا پلیمر پیشرو (پالس پلیمر)

توسعه محصول

توسعه خط تولید

گرانول نانوکامپوزیت چوب پالستیک با خاصیت
افزایش شاخص جریان مذاب

3

هومان شیمی پارس

توسعه محصول

توسعه بازار

محلول ایجادکننده پوشش آبگریز بر روی شیشه
حاوی نانوذرات سیلیس

۴

کاوش نوین سپنتا

توسعه خط تولید

توسعه بازار

منسوج حاوی آئروژل سیلیس دارای خاصیت
عایق صوت و حرارت

۵

نانوعایق پیشگام وطن

توسعه فناوری

توسعه بازار

نانوکلوئید پایه متانول ایجادکننده پوشش آبگریز
بر روی چوب

۶

فناور ینانو دارو البرز

توسعه محصول

توسعه بازار

داروی سافت ژل نانوکورکومین

۷

اکسیر رویان طبیعت

توسعه فناوری

توسعه خط تولید

نانوامولسیون حاوی اوژنول با خاصیت
آنتیاکسیدانی

۸

ماشین هوشمند رایمند

توسعه فناوری

توسعه بازار

فیلتر هوای آنتیباکتریال کولر آبی
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توسعه  محصول5،

توسعه خط تولید5،

حذف شده از سبد
تجهیزات1،
توسعه بازار206،

توسعه محصول5،

توسعه
خط تولید14،

عرصه چرخه نوآوری؛
فروردین 98

عرصه چرخه نوآوری؛
اسفند 98

توسعه بازار173،
نمودار  -۲تغییر عرصه محصوالت فناورینانو شرکتهای موردحمایت در  ۲پایش انجام شده در سال ۱۳۹۸

عرصــه تجهیــزات در فراینــد نــوآوری دارای  ۳بخش اســت که بــه ترتیب عبارتاند از :توســعه محصول ،راهاندازی خط تولید و توســعه بــازار .در اولین
پایش ،تعداد  ۱۹۲تجهیز و در دومین پایش تعداد  ۲۱۷تجهیز موردبررسی قرار گرفت .در نهایت  ۱۹۱تجهیز در هر دو پایش وجود داشته است .اطالعات
مربوط به تنوع عرصه تجهیزات در جدول  ۳ارائه شده است.
جدول  -۳اطالعات مربوط به تنوع عرصه تجهیزات فناورینانو در سال ۱۳۹۸

زمان

فروردین ۱۳۹۸

اسفند ۱۳۹۸

توسعه محصول

۵

۵

راهاندازی خط تولید

۱۴

۵

توسعه بازار

۱۷۳

۲۰۶

حذف شده از سبد تجهیزات

۰

۱

تعداد کل تجهیزات

۱۹۲

۲۱۷

   عرصه

۲-۱-۵

تسهیل فرایند اثبات فناوری و توسعه محصول جدید فناورینانو

حمایت از تســتهای عملکردی محصوالت و همچنین توســعه پایلوتها از جمله برنامههای حمایتی ســتاد نانو اســت .بر این اســاس ،شــرکتها و
فناوران حوزه نانو پس از بررســی و اخذ تأییدیه نانومقیاس ،از تســهیالتی شــامل گرنت شــبکه آزمایشــگاهی ،تســهیالت تحقیق و توسعه ،کمکهزینه
احداث پایلوتها ،ارسال نمونه برای تست در آزمایشگاههای مرجع بینالمللی و هماهنگی برای انجام تستهای میدانی در شرکتهای متقاضی
یشــوند .در ســال  ۱۳۹۸در بخــش حمایــت از طرحهــای تحقیــق و توســعه درمجمــوع مبلــغ ۸۶٬۰۰۷میلیــون ریــال تســهیالت به
و پیشــرو برخــوردار م 
شرکتهای فعال اعطا شده است .جدول  ،۴تسهیالت ارائهشده در این بخش را نشان میدهد.
جدول  -۴فهرست تسهیالت ارائه شده به شرکتهای فناورینانو برای انجام طرحهای تحقیق و توسعه در سال ۱۳۹۸

ردیف

طرح /محصول

شرکت /فناور
استفادهکننده از
تسهیالت

نوع حمایت

۱

تولید زخمپوش با نانوسلولز

زیست یار مهر
اندیش

اثبات فناوری/
تست عملکرد

مدل حمایت

منبع
تسهیالت

استان

وام

صندوق
ایرانیان

تهران

حوزه
صنعتی

میزان
تسهیالت
(میلیون ریال)

بستهبندی،
کشاورزی
و صنایع
غذایی

۲۰۰۰
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ادامه  جدول  -۴فهرست تسهیالت ارائه شده به شرکتهای فناورینانو برای انجام طرحهای تحقیق و توسعه در سال ۱۳۹۸

ردیف

طرح /محصول

شرکت /فناور
استفادهکننده از
تسهیالت

نوع حمایت

۲

آفتکش برای کنترل مگس
دام

نانوسبزآوران
طوبی

اثبات فناوری/
تست عملکرد

وام

3

استفاده از پوشش ژئوممبران

گلخانه فرخی

عقد قرارداد
تبادل فناوری

وام

صندوق
دانشگاه
تهران

4

مرگ موش

رایان زرین سینا

تأمین نانومواد

وام

صندوق
ایرانیان

تهران

5

تولید حشرهکش ارگانیک

افشانه گیاه خزر

تأمین نانومواد

وام

صندوق
دانشگاه
تهران

تهران

بستهبندی،
کشاورزی
و صنایع
غذایی

۲۰۰۰

6

تولید بستهبندی افزایش زمان
ماندگاری

پلیمر پیشرفته
دانا

خرید تجهیزات

وام

صندوق
ایرانیان

تهران

بستهبندی،
کشاورزی
و صنایع
غذایی

۴۰۰۰

7

پوشش تبدیلی دوستدار
محیطزیست بر روی سطوح
گالوانیزه و گالوالوم

اطلس پوشش
محافظ

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیق)

تسهیالت
کمبهره

صندوق
ایرانیان

تهران

کامپوزیت،
پلیمر ،رنگ
و رزین

۱۵۰۰

8

پوشش مقاوم به  UVروی
سطح MDF

اطلس پوشش
محافظ

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیق)

تسهیالت
کمبهره

صندوق
دانشگاه
تهران

تهران

کامپوزیت،
پلیمر ،رنگ
و رزین

۳۰۰

9

پوشش مقاوم به  UVروی ورق
فومیزه PVC

اطلس پوشش
محافظ

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیق)

تسهیالت
بالعوض
کمبهره

صندوق
دانشگاه
تهران

تهران

کامپوزیت،
پلیمر ،رنگ
و رزین

۳۰۰

10

پوشش مقاوم به  UVروی
سطح ژئوممبران از جنس PE

اطلس پوشش
محافظ

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیق)

تسهیالت
بالعوض
کمبهره

صندوق
دانشگاه
تهران

تهران

کامپوزیت،
پلیمر ،رنگ
و رزین

۳۰۰

11

پوشان ریختهگری به روش
کلد با کس

اطلس پوشش
محافظ

اثبات فناوری

تسهیالت
کمبهره

صندوق
دانشگاه
تهران

تهران

کامپوزیت،
پلیمر ،رنگ
و رزین

۱۰۰
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حوزه
صنعتی

میزان
تسهیالت
(میلیون ریال)

مدل حمایت

منبع
تسهیالت

استان

صندوق
ایرانیان

تهران

بستهبندی،
کشاورزی
و صنایع
غذایی

۵۰۰۰

تهران

بستهبندی،
کشاورزی
و صنایع
غذایی

۸۰۰

بستهبندی،
کشاورزی
و صنایع
غذایی

۲۰۰۰

ادامه جدول  -۴فهرست تسهیالت ارائه شده به شرکتهای فناورینانو برای انجام طرحهای تحقیق و توسعه در سال ۱۳۹۸

حوزه
صنعتی

میزان
تسهیالت
(میلیون
ریال)

کامپوزیت،
پلیمر ،رنگ
و رزین

۱۰۰

کامپوزیت،
پلیمر ،رنگ
و رزین

۱۰۰

کامپوزیت،
پلیمر ،رنگ
و رزین

۲۰۰

ردیف

طرح /محصول

شرکت /فناور
استفادهکننده از
تسهیالت

نوع حمایت
ستاد نانو

مدل حمایت
ستاد نانو

منبع
تسهیالت

12

نانوپوشش تاپ کوت
اولتراتکس آبگریز جهت
استفاده در نمای ساختمان

اطلس پوشش
محافظ

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیق)

تسهیالت
کمبهره

ستاد نانو

تهران

13

کفپوش نانویی
آنتیبا کتریال و مقاوم به
سایش بر پایه رزین اپوکسی

اطلس پوشش
محافظ

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیق)

تسهیالت
بالعوض
کمبهره

ستاد نانو

تهران

14

نانورنگ هواخشک با انتقال
حرارت باال

نانوآریسا
پوشش

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیق)

تسهیالت
کمبهره

صندوق
ایرانیان

گیالن

15

نانورنگ ضدجلبک و خزه

نانوآریسا
پوشش

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیق)

تسهیالت
کمبهره

صندوق
ایرانیان

گیالن

کامپوزیت،
پلیمر ،رنگ
و رزین

۴۰۰

16

پوشش نانویی آنتیباکتریال
و آبگریز

نانوآریسا
پوشش

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیق)

تسهیالت
کمبهره

صندوق
ایرانیان

گیالن

کامپوزیت،
پلیمر ،رنگ
و رزین

۲۰۰

17

نانورنگ حشرهکش

نانوآریسا
پوشش

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیق)

تسهیالت
کمبهره

صندوق
ایرانیان

گیالن

کامپوزیت،
پلیمر ،رنگ
و رزین

۲۰۰

18

نانوپوشش مات یووی پخت
مقاوم به سایش

مان بسپار تکین
ایرانیان

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیق)

تسهیالت
کمبهره

صندوق
نانو

تهران

کامپوزیت،
پلیمر ،رنگ
و رزین

۷۰۰

19

کاهش زمان پخت و هزینه
تولید سردمبل الستیکی

فناور حقیقی

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیق)

تسهیالت
کمبهره

صندوق
نانو

تهران

کامپوزیت،
پلیمر ،رنگ
و رزین

۵۰۰

20

افزایش مقاومت به حرارت
تسمه نقاله

فناور حقیقی

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیق)

تسهیالت
کمبهره

صندوق
نانو

تهران

کامپوزیت،
پلیمر ،رنگ
و رزین

۵۰۰

21

ور قهای فومیزه PVC
آنتیباکتریال و مقاوم به اشعه
UV

گروه صنعتی
شفیق

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیق)

تسهیالت
کمبهره

صندوق
ایرانیان

اصفهان

کامپوزیت،
پلیمر ،رنگ
و رزین

۹۰۰

22

نانوفیلترهای خودرو

نانوساختار
مهرآسا

تحقیق و توسعه
(تطبیقی)

وام

صندوق
نانو

اصفهان

خودرو

1٬000

23

کاتالیست خودرو

بهگام فرایند
کیمیا

تحقیق و توسعه
(تطبیقی)

وام

صندوق
نانو

قزوین

خودرو

15٬000

استان
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ادامه جدول  -۴فهرست تسهیالت ارائه شده به شرکتهای فناورینانو برای انجام طرحهای تحقیق و توسعه در سال ۱۳۹۸

حوزه
صنعتی

میزان
تسهیالت
(میلیون
ریال)
10٬000

۳۰۰

ردیف

طرح /محصول

شرکت /فناور
استفادهکننده از
تسهیالت

نوع حمایت
ستاد نانو

مدل حمایت
ستاد نانو

منبع
تسهیالت

استان

24

توسعه الکترود توپودری
نانوساختار

نانوساختار نماد

تحقیق و توسعه
(تطبیقی)

وام

صندوق
نانو

تهران

خودرو

25

آنتیبا کتریال کردن قطعات
پلیمری یخچال

پارسا پلیمر
شریف

تحقیق و توسعه
(تطبیقی)

تسهیالت
بالعوض

صندوق
نانو

تهران

کامپوزیت و
پلیمر

26

پرایمر مخصوص ور قهای
کویل حاوی نانومواد

مهندسی
شیمیایی و
رنگسازی
نیلی فام ری

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیق)

وام

صندوق
دانشگاه
تهران

تهران

27

سقف کامپوزیت
پیشساخته سبک سازهای

مهندسی طرح
وندیداد

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیق)

وام

صندوق
دانشگاه
تهران

تهران

28

پنلهای بتنی
آسانتمیزشونده با خواص
مکانیکی باال

آپتوس بتن ایران

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیق)

وام

صندوق
دانشگاه
تهران

البرز

29

منسوجات فنی (لحاف
بتنی)

دیبا پژوهان

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیق)

تسهیالت
بالعوض

صندوق
نانو

اصفهان

30

منسوجات فنی (بتن
پارچهای)

دیبا پژوهان

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیق)

تسهیالت
بالعوض

صندوق
نانو

اصفهان

نساجی

31

نانوالیاف محافظ امواج x

فناور حقیقی

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیق)

تسهیالت
بالعوض

صندوق
نانو

آذربایجان
شرقی

نانوالیاف

32

افزایش برگشتپذیری نخ
پلیاستر فرش

فناور حقیقی

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیق)

تسهیالت
بالعوض

33

البسه محافظ

هاینو

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیق)

اعتبار شبکه
آزمایشگاهی

34

البسه ضدلک

هاینو

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیق)

وام

132

ساختمان

ساختمان

ساختمان

نساجی

1٬300

2٬500

1٬500

۳۵۰

۳۵۰

۱۲۰

صندوق
نانو

تهران

نساجی

۲۰۰

صندوق
نانو

تهران

نساجی

۱۰۰

صندوق
نانو

تهران

نساجی

۱۵۰

ادامه جدول  -۴فهرست تسهیالت ارائه شده به شرکتهای فناورینانو برای انجام طرحهای تحقیق و توسعه در سال ۱۳۹۸

ردیف

طرح /محصول

شرکت /فناور
استفادهکننده از
تسهیالت

نوع حمایت
ستاد نانو

مدل حمایت
ستاد نانو

منبع
تسهیالت

استان

35

توسعه منسوجات فنی
(لحاف بتنی)

دیبا پژوهان

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیق)

تسهیالت
بالعوض

صندوق
نانو

اصفهان

36

نانوافزودنی سیال حفاری
جاذب گاز H2S

سیاالت
حفاری پارس

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیق)

وام

صندوق
دانشگاه
تهران

تهران

نفت و
پتروشیمی

3٬500

37

بلنکت عایق حرارت
جایگزین محصول Aspen

پاکان آتیه
نانودانش

اثبات فناوری

اعتبار شبکه
آزمایشگاهی

ستاد نانو

زنجان

نفت و
پتروشیمی

۱۲۰

38

تولید پکر و پال گ متورم شونده
با قابلیت مقاومت در برابر
H2S

توسعه محصول
کیاصنعت
شریف

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیق)

وام

صندوق
ایرانیان

تهران

نفت و
پتروشیمی

6٬000

39

آنتیبا کتریال کردن قطعات
پلیمری ظروف کترینگ

تابان اندیش
برجیس

تحقیق و توسعه
(تطبیقی)

حوزه
صنعتی

میزان
تسهیالت
(میلیون ریال)

نساجی

۳۵۰

حمایت
از ساخت
نمونه
صنعتی

صندوق
نانو

تهران

هوایی

۱۵

40

طراحی و ساخت
نانوفیلترهای دریایی

آزاد فیلتر

تحقیق و توسعه
(تطبیقی)

وام

صندوق
نانو

تهران

دریایی

10٬000

41

نانوسیال انتقالدهنده
حرارت

نانو ساو

تحقیق و توسعه
(تطبیقی)

تارا کوت

تحقیق و توسعه
(تطبیقی)

42

پوششدهی ایمپلنت دندانی

اورینگ و پکینگ
مورداستفاده در صنعت
هوایی

فرا پیشتاز هونام

اثبات فناوری

44

سوخت کم گوگرد

پیامآوران
نانوفناوری
فردانگر

اثبات فناوری

45

نانوفیلتر دریایی

آزاد فیلتر

اثبات فناوری

43

حمایت
از ساخت
نمونه
صنعتی

ستاد نانو

تهران

دریایی

-

اعتبار شبکه
آزمایشگاهی

ستاد نانو

اصفهان

هوایی

۱۵۰

نظارت بر
پروژهها/
برگزاری
جلسات
بههمرسانی

ستاد نانو

فارس

هوایی

-

حمایت
از ساخت
نمونه
صنعتی

ستاد نانو

تهران

دریایی

۴۰

وام

صندوق
نانو

تهران

دریایی

10٬000
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ردیف

طرح /محصول

شرکت /فناور
استفادهکننده از
تسهیالت

نوع حمایت
ستاد نانو

مدل حمایت
ستاد نانو

منبع
تسهیالت

استان

46

تارگت سیستم پوششدهی
PVD

مواد پیشرفته
صاپا

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیق)

وام

صندوق
نانو

اصفهان

47

پودر YSZ

فناور حقیقی

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیق)

وام

صندوق
نانو

تهران

48

پوشش آبگریز بر روی منسوج
روکش صندلی هواپیما به
کمک پالسمای سرد

پالسما فنآور
نصیر

اثبات فناوری

وام

صندوق
نانو

تهران

49

پوشش آبگریز بر روی
مدار الکترونیکی به کمک
پالسمای سرد

پالسما فنآور
نصیر

کاهش ریسک
تحقیق و توسعه

بههمرسانی

صندوق
نانو

تهران

50

تیغههای برشی برای کات
کردن پال کها

مهندسی سطح
سوین پالسما

اثبات فناوری

حمایت
از ساخت
نمونه
صنعتی

ستاد نانو

51

متههای سوراخکاری برای
نصب پال ک

مهندسی سطح
سوین پالسما

اثبات فناوری

حمایت
از ساخت
نمونه
صنعتی

ستاد نانو

52

پوشش مقاوم به سایش بر روی
برچسب پال ک خودرو

فناور حقیقی

اثبات فناوری

حمایت
از ساخت
نمونه
صنعتی

ستاد نانو

53

گرمکن برپایه چاپ مدار
الکترونیک

رویال توسعه
پایدار

اثبات فناوری

حمایت
از ساخت
نمونه
صنعتی

ستاد نانو

تهران

54

طراحی و ساخت شیشه
اپتیکی هواپیما

صنایع
الکترواپتیک
اصفهان

اثبات فناوری

ارسال نمونه
جهت تست
عملکرد

صندوق
نانو

اصفهان

55

روکش آنتیبا کتریال صندلی
هواپیما

تابان برجیس
اندیش

تضمین
عملکرد فناوری

نظارت بر
پروژهها/
برگزاری
جلسات
بههمرسانی

ستاد نانو

134

اصفهان

اصفهان

تهران

خراسان
رضوی

حوزه
صنعتی

میزان
تسهیالت
(میلیون ریال)

هوایی

۶۰۰

هوایی

هوایی

هوایی

هوایی

هوایی

هوایی

هوایی

هوایی

هوایی

۱۵۰

۳۰

۳۰

۳۰

۱۵

۵

۲

-

-

همچنین در ســال  ۱۳۹۸برای توســعه خط تولید ،مبلغ  309٬330میلیون ریال بهعنوان تســهیالت ارائه شــده اســت که فهرســت آن در جدول زیر
آمده است.
جدول  -۵تخصیص تسهیالت برای توسعه خط تولید شرکتهای فناورینانو در سال ۱۳۹۸

مدل
حمایت
ستاد نانو

منبع
تسهیالت

میزان
تسهیالت
(میلیون
ریال)

ردیف

شرکت

محصول
فناور ینانو

نوع حمایت ستاد
نانو

۱

بسپار توسعه یاران

تولید
محصوالت پایه
پلیال

توسعه بازار

خرید
دین

استان

حوزه صنعتی

صندوق
ایرانیان

7٬۰۰۰

تهران

بستهبندی ،کشاورزی و
صنایع غذایی

۲

بسپار توسعه یاران

تولید
محصوالت پایه
پلیال

توسعه بازار

خرید
دین

صندوق
دانشگاه
تهران

۴٬۰۰۰

تهران

بستهبندی ،کشاورزی و
صنایع غذایی

۳

ورا پلیمر پیشرو
(پالس پلیمر)

کامپاند مقاوم
به ضربه برپایه
PP

سرمایه در گردش

خرید
دین

صندوق
دانشگاه
تهران

۴٬۰۰۰

تهران

کامپوزیت ،پلیمر ،رنگ و
رزین

۴

ورا پلیمر پیشرو
(پالس پلیمر)

کامپاند مقاوم
به ضربه برپایه
PP

سرمایه در گردش

خرید
دین

صندوق
ایرانیان

۴٬۰۰۰

تهران

کامپوزیت ،پلیمر ،رنگ و
رزین

۵

نیک روی پوشش

دستگاه
پوششدهی
تزیینی PVD

خرید تجهیزات

لیزینگ

صندوق
ایرانیان

۷٬۷۰۰

فارس

نانوپوششها

۶

نانو دانش دانا

اکسید گرافن
عاملدارشده با
پلیآنیلین

سرمایه در گردش

خرید
دین

صندوق
دانشگاه
تهران

۲٬۴۰۰

۷

آذران فضانما

دیوارپوش
مقاوم به اشعه
 UVبرای نمای
ساختمان

سرمایه در گردش

وام

۸

ابتکار نانوصنعت
کیمیا

رنگ
آنتیباکتریال

سرمایه در گردش

خرید
دین

۹

نرمیس کاال

دستمالهای
بیبافت
آنتیباکتریال
خانگی و
صنعتی

سرمایه در گردش

وام

تهران

نانومواد

صندوق
دانشگاه
تهران

۶٬۰۰۰

تهران

کامپوزیت ،پلیمر ،رنگ و
رزین

صندوق
دانشگاه
تهران

۴٬۰۰۰

فارس

کامپوزیت ،پلیمر ،رنگ و
رزین

صندوق
ایرانیان

۳٬۰۰۰

تهران

کامپوزیت ،پلیمر ،رنگ و
رزین
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ردیف

شرکت

محصول
فناور ینانو

نوع حمایت ستاد
نانو

۱۰

آریا پلیمر پیشگام

کمک به
راهاندازی فب
نانوکامپوزیت و
پلیمر

سرمایه در گردش

۱۱

آریا پلیمر پیشگام

کمک به
راهاندازی فب
نانوکامپوزیت و
پلیمر

سرمایه در گردش

۱۲

نیلگون رنگدانه
زنجان

مدل
حمایت
ستاد نانو

منبع
تسهیالت

میزان
تسهیالت
(میلیون
ریال)

صندوق
ایرانیان

۵٬۰۰۰

وام

صندوق
دانشگاه
تهران

۵٬۰۰۰

نانورنگدانه آبی
فتالوسیانین
مس

سرمایه در گردش

تسهیالت
کمبهره

وام

استان

اصفهان

اصفهان

حوزه صنعتی

کامپوزیت ،پلیمر ،رنگ و
رزین

کامپوزیت ،پلیمر ،رنگ و
رزین

صندوق
ایرانیان

۵۰۰

زنجان

کامپوزیت ،پلیمر ،رنگ و
رزین

۱۳

عایق خودرو
(پارت الستیک)

کاتالیست
خودرو

خرید تجهیزات

وام

صندوق
نانو

15٬000

تهران

خودرو

۱۴

شمیم پلیمر کوثر

پلیمرهای
پیشرفته

خرید تجهیزات

وام

صندوق
نانو

12٬000

البرز

خودرو

۱۵

نانودارو پژوهان
پردیس

داروی
ضدسرطان

خرید تجهیزات

وام

صندوق
نانو

3٬500

تهران

دارو

۱۶

مهندسی
شیمیایی و
رنگسازی نیلی
فام ری

پوشش عایق
صوت و حرارت

خرید تجهیزات

وام

صندوق
نانو

2٬500

تهران

ساختمان

۱۷

نانوماد پارس

منسوجات
محافظ امواج

خرید تجهیزات

وام

صندوق
نانو

2٬000

تهران

نساجی

۱۸

آژینه ابزار پارس

دستکش کار
آبگریز

اختصاص
فضای تولیدی

وام

صندوق
ایرانیان

10٬000

تهران

نساجی

۱۹

آژینه ابزار پارس

دستکش کار
آبگریز

تحقیق و توسعه
(تکمیلی
تطبیقی)

وام

۲۰

پوشاک بنیتا

البسه
آنتیباکتریال

تحقیق و توسعه
(تکمیلی
تطبیقی)

وام
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صندوق
ایرانیان

10٬000

تهران

نساجی

صندوق
ایرانیان

5٬000

تهران

نساجی
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منبع
تسهیالت

میزان
تسهیالت
(میلیون
ریال)

ردیف

شرکت

محصول
فناور ینانو

نوع حمایت ستاد
نانو

مدل
حمایت
ستاد نانو

۲۱

پوشاک کاسپر

البسه
آنتیباکتریال

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیقی)

وام

صندوق
دانشگاه
تهران

4٬000

۲۲

خألپوشان فلز

نانوپوششهای
دکوریمقاومبه
خراشو خوردگی

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیقی)

تسهیالت
کمبهره

صندوق
ایرانیان

2٬000

۲۳

فناوران
نانومقیاس

ماسک
نانوالیاف

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیقی)

وام

صندوق
نانو

20٬000

۲۴

نفت و گاز سرو

کاتالیست سنتز
متانول

اثبات فناوری/
ارسال نمونه
جهت تست
عملکرد

وام

صندوق
نانو

15٬000

۲۵

نانوپوشش فلز

مایع
ضدعفونیکننده
سطوح

تأمین مواد اولیه

خرید
دین

صندوق
ایرانیان

3٬000

۲۶

پاکان آتیه
نانودانش

بلنکت عایق
حرارت

تأمین مواد اولیه

وام

صندوق
دانشگاه
تهران

2٬000

۲۷

توسعه محصول
کیاصنعت
شریف

پکر متورم شونده

خرید تجهیزات

وام

استان

زنجان

اصفهان

تهران

تهران

تهران

زنجان

حوزه صنعتی

نساجی

نانو پوششها

نانوالیاف

نفت و پتروشیمی

آرایشی بهداشتی

نفت و پتروشیمی

صندوق
نانو

13٬000

تهران

نفت و پتروشیمی

۲۸

مهندسین مشاور
آراد

پال گ متورم
شونده

اختصاص
فضای تولیدی

وام

صندوق
ایرانیان

4٬000

تهران

نفت و پتروشیمی

۲۹

مهندسی سطح
سوین پالسما

نانوپوششهای
سختومقاوم

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیقی)

تسهیالت
کمبهره

صندوق
ایرانیان

000٬2

اصفهان

نانوپوششها

۳۰

صنایع اپتیک
اصفهان

سیستمهای
مبتنی بر LED

خرید تجهیزات

وام

صندوق
نانو

20٬000

اصفهان

هوایی

۳۱

خألپوشان فلز

نانوپوششهای
دکوریمقاومبه
خراشو خوردگی

اختصاص
فضای تولیدی

وام

۳۲

اطلس سرام کویر

سرامیکهای
نسوز

خرید تجهیزات

وام

صندوق
ایرانیان

5٬000

تهران

نانوپوششها

صندوق
ایرانیان

20٬000

قم

هوایی
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میزان
تسهیالت
(میلیون
ریال)

استان

حوزه صنعتی

۳۳

اطلس سرام کویر

سرامیکهای
نسوز

اختصاص
فضای تولیدی

وام

صندوق
نانو

20,000

قم

هوایی

۳۴

آزاد فیلتر

فیلترهای
دریایی

خرید تجهیزات

وام

صندوق
نانو

10,000

تهران

دریایی

۳۵

مهندسی بدر
سیستم

پوششدهی

بههمرسانی

وام

صندوق
نانو

5,000

البرز

هوایی

۳۶

مدبر صنعت

دوربینهای دو
چشمی

اختصاص
فضای تولیدی

وام

صندوق
ایرانیان

9,000

اصفهان

هوایی

۳۷

فناور حقیقی

نانوپودر YSZ

بههمرسانی

کاهش
ریسک
تحقیق و
توسعه

ستاد نانو

۳۸

صنعت اپتیک

تارگت
دستگاههای
PVD

اثبات فناوری/
ارسال نمونه
جهت تست
عملکرد

کاهش
ریسک
تحقیق و
توسعه

صندوق
نانو

۳۹

تاراکوت

پوشش دما باال
به روش PEO

اثبات فناوری/
ارسال نمونه
جهت تست
عملکرد

تسهیالت
بالعوض

۴۰

رایکا صنعت
افرند

ساخت نانوپودر
آلومینا

اثبات فناوری/
ارسال نمونه
جهت تست
عملکرد

تسهیالت
بالعوض

۴۱

برنا سپهر مبین

ردیف

شرکت

محصول
فناور ینانو

نوع حمایت ستاد
نانو

مدل
حمایت
ستاد نانو

منبع
تسهیالت

ستاد نانو

ستاد نانو

200

500

200

100

نانوپوششهای
ضخیم مقاوم
به خوردگی و
سایش

خرید تجهیزات

وام

صندوق
ایرانیان

7٬000

۴۲

مهندسی سطح
سوین پالسما

نانوپوششهای
سخت و مقاوم

اختصاص
فضای تولیدی

وام

صندوق
دانشگاه
تهران

5٬000

۴۳

کاوش یاران فن
پویا

عملیات
سطحی
پالسمایی

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیقی)

وام

صندوق
دانشگاه
تهران

2٬000
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تهران

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

تهران

هوایی

هوایی

هوایی

هوایی

نانوپوششها

نانوپوششها

پالسما

ادامه جدول  -۵تخصیص تسهیالت برای توسعه خط تولید شرکتهای فناورینانو در سال ۱۳۹۸

ردیف

شرکت

محصول
فناور ینانو

نوع حمایت ستاد
نانو

مدل
حمایت
ستاد نانو

۴۴

بسا فنآوران نصیر

عملیات
سطحی
پالسمایی

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیقی)

وام

۴۵

یارنیکان صالح

نانوپوششهای
دکوری مقاوم
به خراش و
خوردگی

اختصاص
فضای تولیدی

۴۶

نور مهر هدی

نانوپوششهای
دکوری مقاوم
به خراش و
خوردگی

اختصاص
فضای تولیدی

۴۷

آرا سرام

نانوپوششهای
دکوری مقاوم
به خراش و
خوردگی

خرید تجهیزات

۴۸

ایوان فناوری و
نوآوری افرا

۴۹

کاوش یاران فن
پویا

وام

وام

منبع
تسهیالت

میزان
تسهیالت
(میلیون
ریال)

صندوق
ایرانیان

2٬500

صندوق
دانشگاه
تهران

5٬000

صندوق
نانو

5٬000

صندوق
ایرانیان

10٬000

توسعه
صنعتی و بازار
نانوپوششهای
سخت و مقاوم

عقد قرارداد
تبادل فناوری

وام

صندوق
دانشگاه
تهران

2٬000

سامانه شهری
تصفیه آلودگی
هوا

تحقیق و توسعه
(تکمیلی/
تطبیقی)

تسهیالت
بالعوض

صندوق
نانو

3٬230

وام

استان

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

حوزه صنعتی

پالسما

نانوپوششها

نانوپوششها

نانوپوششها

نانوپوششها

پالسما
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 -۲-۵شناسایی و حمایت از تولید نانومواد دارای بازار
۱-۲-۵

شناسایی و رصد نانومواد پرکاربرد در صنایع

از جمله مهمترین راههای مؤثر جهت شناسایی کاربرد نانومواد؛ رصد فناوری ،تحلیل پتنت ،مطالعات فرصت و تحلیل بازار در حوزههای مختلف
صنعتی داخلی و خارجی اســت .با توجه به گزارشهای خریداری شــده از منابع معتبر بینالمللی (مانند  Research & Marketو  )BCC Researchو
دریافت گزارشهای رصد نانومواد از نمایشگاههای بینالمللی فناوری در کشورهایی مانند ژاپن ،کره و چین؛ در سال  ۱۳۹۸همانند روال سالهای
گذشــته ســتاد نانو؛ مطالعات رصد فناوری ،تحلیل پتنت ،مطالعه فرصت و تحلیل بازار متناســب با نیاز صنایع کشــور را در دستور کار خود قرار داد.
جدول  ۶مطالعات صورت گرفته در این بخش را نشان میدهد.
جدول  -۶گزارشهای رصد فناوری ،تحلیل پتنت ،مطالعات فرصت و تحلیل بازار در حوزه نانومواد در سال ۱۳۹۸

۲-۲-۵

ردیف

عنوان گزارش

۱

رصد فناوری و مطالعه فرصت استفاده از نانومواد در صنعت شویندهها

۲

رصد فناوری و بررسی روشهای تولید فیوم سیلیکا در مقیاس صنعتی

۳

رصد فناوری و مطالعه بازار نانوکربنات کلسیم رسوبی

۴

رصد فناور یهای نانویی در حوزه آلودگی هوا

حمایت از تولید نانومواد پرکاربرد در صنایع

در ســال  ۱۳۹۸با توجه به مشــکالت شــرکتهای فناور در تأمین نانومواد با کیفیت جهت توســعه محصول ،رویکرد کمک به تأمین نانومواد موردنیاز
شــرکتها اتخاذ شــد .بدین منظور عالوه بر حمایت از تأمین نانومواد توســعهیافته در داخل کشــور توســط تولیدکنندگان موردتأیید ،به تأمین خارجی
یشــوند ،اقدام شــده است .همچنین در ســال  ۱۳۹۸پس از انجام مطالعات فرصت و تقاضاهای موجود برای
نانوموادی که در داخل کشــور تولید نم 
نانومــواد پرکار بــرد در صنایــع مختلــف ،تعــداد  ۵نانوماده بهمنظور تولید و تجار یســازی موردحمایــت قرار گرفت .جدول  ،۷طرحهای تجار یســازی
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نانومواد منتخب و نوع حمایت ستاد نانو را نشان میدهد.
جدول  -۷وضعیت طرحهای تجاریسازی فناوری در حوزه نانومواد در سال ۱۳۹۸

ردیف

طرح

فناور

وضعیت

ظرفیت تولید در انتهای سال ۹۸

نوع حمایت ستاد نانو

۱

تولید نانوکربنات کلسیم
رسوبی

کربنات کلسیم کاشان

تولید پایلوت

 ۱تن در سال

کمک به اخذ
تسهیالت توسعه خط
تولید

۲

تولید فیومد سیلیکا

نانوجاذبهای پیشرفته نوین

تولید پایلوت

 ۱تن در سال

تسهیالت توسعه خط
تولید

۳

تولید گرافن و گرافن اکساید

نانوآلتین کربن

تولید
نیمهصنعتی

 ۱تن در سال

کمک به انجام
تستهای عملکردی
و اختصاص گرنت
شبکه آزمایشگاهی
برای توسعه کاربرد

۴

تولید سیلیکا ایروژل

پا کان آتیه نانودانش

تولید صنعتی

 ۱تن در ماه

معرفی فرصتهای
بازار صادراتی،
حمایت از تستهای
عملکردی

۵

تولید سیلیس رسوبی

پدیده شمس ایرانیان

تولید پایلوت

 ۱تن در سال

معرفی فرصتهای
بازار ،حمایت از
تستهای عملکردی
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 -۳ -۵حمایت از توسعه و ساخت تجهیزات و ماشینآالت صنعتی
فناورینانو
شکل زیر فرایند بررسی درخواستها در حوزه تجهیزات فناور ینانو و نحوه حمایت مرتبط در ستاد توسعه فناور ینانو را نشان میدهد.
واحد تجهیزات

درخواست گواهی ارتباط با نانو

درخواست حمایت

چارچوب حقوقی فناور
+
ارتباط با نانو
+
تأیید کمیته تخصصی

دارا بودن گواهی ارتباط با نانو

اعطای گواهی ارتباط با نانو

شرط الزم
جهت
درخواست
حمایت

بررسی در کمیته تخصصی
و
احراز فاکتورهایی همچون:
نیاز صنعتی
کیفیت
فناوری باال
راهبردی بودن
حمایت بر اساس اولویتهای
واحد تجهیزات

شکل  -۱فرایند بررسی درخواستها در حوزه تجهیزات فناورینانو
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700

647

600

585

408
325

محصوالت نانو
تجهیزات نانو

400
248

300

239
171

213

1398

1397

1395

1396

1394

1393

سال

1392

146

1391

200

108

68

1390

28

1389

1388

تعداد محصوالت

آمار کل

434

500

100

13

0

1387

آمار مربوط به تعداد شرکتها و تجهیزات فناور ینانو داخلی تا انتهای سال  ۱۳۹۸در جدول زیر آمده است:
جدول  -۸تعداد شرکتها و تجهیزات فناورینانو داخلی تا انتهای سال ۱۳۹۸

شرکتهای سازنده تجهیزات:

تجهیزات:
تجهیزات تولید

تجهیزات آنالیز

شرکتهای سازنده تجهیزات تولید

شرکتهای سازنده تجهیزات آنالیز

 162مدل

 53مدل

37

17

در ادامه اقدامات صورت گرفته در سال  ۱۳۹۸بیان میشوند:
۱-۳-۵

حمایت از ساخت و توسعه کاربرد تجهیزات آزمایشگاهی فناورینانو

تجهیزات موردحمایت ســتاد نانو باید بهصورت مســتقیم و یا غیرمســتقیم (تجهیزات جانبی که به تولید نانومواد کمک میکنند) منجر به تولید نانوماده
(نانوذره ،نانوپودر ،نانولوله ،نانوپوشش ،نانوالیاف ،نانوساختار و…) شود و یا قابلیت شناسایی نانومواد یا خواص ایجاد شده ناشی از آنها را داشته باشد
یشــود .در ســال  ۱۳۹۸با بررســی طرحهای متقاضی دریافت گواهی ارتباط با نانو 10 ،طرح
که در این صورت پس از بررســی ،گواهی ارتباط با نانو صادر م 
و درخواســت موردتأیید قرار گرفت و یک تجهیز آزمایشــگاهی جدید موردحمایت قرار گرفت .جدول زیر خالصهای از حمایتهای انجام شــده در حوزه
تجهیزات آزمایشگاهی در سال  ۱۳۹۸را نشان میدهد.
جدول  -۹حمایت از ساخت و توسعه کاربرد تجهیزات آزمایشگاهی فناورینانو در سال ۱۳۹۸

ردیف

فناور

دستگاه

نوع حمایت ستاد نانو

استان

۱

فناوری ازدیاد برداشت
فارس

دستگاه اندازهگیری زاویه تماس و کشش بین
سطحی به روش قطره آویزان

گواهی ارتباط با نانو

تهران

۲

نانومهندسی سطح
ژیکان

دستگاه اندازهگیری زاویه تماس و کشش
سطحی

گواهی ارتباط با نانو

تهران

۳

پویش تدبیر کرانه

آناالیزر آب قابلحمل

گواهی ارتباط با نانو

تهران

آسیاب بلوطی (میکسر میل)

گواهی ارتباط با نانو

تهران

آسیاب بید میل

گواهی ارتباط با نانو

تهران

خشککن انجمادی آزمایشگاهی

گواهی ارتباط با نانو

تهران

خشککن انجمادی نیمهصنعتی

گواهی ارتباط با نانو

تهران

۴
۵
۶
۷

امین آسیا فناور پارس

صنعت پرداز دنا

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398
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ادامه جدول  -۹حمایت از ساخت و توسعه کاربرد تجهیزات آزمایشگاهی فناورینانو در سال ۱۳۹۸

۲-۳-۵

ردیف

فناور

دستگاه

نوع حمایت ستاد نانو

استان

۸

توسعه فناوری شریف
سوالر

میکروسکوپ الکترونی روبشی

گواهی ارتباط با نانو

تهران

۹

تجهیزاتسازان پیشتاز

دستگاه گرماسنجی روبشی تفاضلی دما پایین

گواهی ارتباط با نانو

تهران

۱۰

فناوری خأل کهربا

رویهنگار اپتیکی سطح

گواهی ارتباط با نانو

تهران

۱۱

کنترل فرایند پاسارگاد

طیفسنج فلوئورسانس پرتوایکس

تسهیالت کمبهره

تهران

  حمایت از ساخت و توسعه کاربرد تجهیزات و ماشینآالت صنعتی فناورینانو

حهــای مرتبط با ســاخت و ارتقای تجهیزات و ماشــینآالت صنعتی ،تعــدادی از طرحهای متقاضی گواهــی ارتباط با نانو
در ســال  ،۱۳۹۸بــا بررســی طر 
به شــرح جدول  ۱۰تأیید شــدند و  ۳طرح به ارزش مجموع  10٬920میلیون ریال موردحمایت قرار گرفتند .الزم به ذکر اســت در این ســال  ۴مدل دســتگاه
صنعتی و  ۲شرکت جدید به لیست حمایتی تجهیزات و ماشینآالت ستاد نانو اضافه شد.
جدول  -۱۰حمایت از ساخت و توسعه کاربرد تجهیزات و ماشینآالت صنعتی فناورینانو در سال ۱۳۹۸

ردیف

شرکت

دستگاه /طرح

نوع حمایت

مبلغ حمایت
(میلیون ریال)

استان

۱

بسا فنآوران نصیر

سامانه صنعتی پردازش پالسما تحت خأل

اعطای گواهی ارتباط با نانو

-

تهران

۲

مهندسی مشاور فناور
انرژی دانا

اکسترودر نیدر

اعطای گواهی ارتباط با نانو

-

تهران

۳

فناوران نانومقیاس

دستگاه الکتروریسی دمشی نیمهصنعتی

اعطای گواهی ارتباط با نانو

-

تهران

۴

نانوحسگرهای
هوشمند لوتوس

سامانه الیهنشانی تبخیر حرارتی

اعطای گواهی ارتباط با نانو

-

تهران

۵

توسعه فناوری مافوق
صوت

طراحی و ساخت همگنساز مافوق صوت صنعتی
ده کیلووات

تسهیالت با قابلیت بخشودگی
بخشی از تعهدات

2٬420

تهران

۶

آسال لیزر ساخت

توسعه پودرهای پلیمری مصرفی چاپگرهای
سهبعدی SLS

تسهیالت با قابلیت بخشودگی
بخشی از تعهدات

3٬500

تهران

۷

تکوین آزمایش پارسه

فر یز درایر دارویی

تسهیالت کمبهره

5٬000

اراک

۳-۳-۵

ارائه خدمات تجاریسازی به شرکتهای تجهیزاتساز حوزه فناورینانو

در سال  ۱۳۹۸در راستای رشد و توسعه شرکتهای سازنده تجهیزات و ماشینآالت دارای گواهی ارتباط با نانو 56 ،خدمت مرتبط با تجار یسازی به 31
شرکت تجهیزاتساز ارائه شده که اطالعات آن در جدول  11آمده است.
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جدول  -11خدمات ارائه شده بهمنظور توسعه و تجاریسازی تجهیزات فناورینانو در سال 1398

عنوان خدمت

ردیف

عنوان شرکت

۱

رویال توسعه پایدار

۲

یارنیکان صالح

۳

پویش تدبیر کرانه

۴

توسعه فناوری ریزمقیاس آژینه

۵

تکفامسازان طیف نور

۶

طیف آزمون اسپادانا

نشستهای پرسش و پاسخ (حضوری ،وبینار)

۷

پالسما پژوه پارس

مجوزها ،تأییدیهها و استانداردها

۸

پیامآوران نانوفناوری فردانگر

۹

کاوش یاران فن پویا

۱۰

تجهیزاتسازان پیشتاز

۱۱

تجهیزآفرینان نوری پارسه

۱۲

فناوری خأل کهربا

پیشخوان مشاوره حقوقی و مالکیت فکری
ابزارهای تبلیغاتی و اطالعرسانی
تدوین و ویرایش قراردادهای حقوقی
نشستهای پرسش و پاسخ (حضوری ،وبینار)
نشستهای پرسش و پاسخ (حضوری ،وبینار)
حضور مستقل در نمایشگاهها
ابزارهای تبلیغاتی و اطالعرسانی
حضور مستقل در نمایشگاهها
حضور مستقل در نمایشگاهها
مجوزها ،تأییدیهها و استانداردها
ابزارهای تبلیغاتی و اطالعرسانی
پیشخوان مشاوره حقوقی و مالکیت فکری
ابزارهای تبلیغاتی و اطالعرسانی
نشستهای پرسش و پاسخ (حضوری ،وبینار)
پیشخوان مشاوره توسعه بازار و فروش

مجوزها ،تأییدیهها و استانداردها
حضور در پاویون ستاد نانو در نمایشگاههای داخلی
حضور در پاویون ستاد نانو در نمایشگاههای داخلی
پیشخوان مشاوره حقوقی و مالکیت فکری
پیشخوان مشاوره توسعه بازار و فروش
ابزارهای تبلیغاتی و اطالعرسانی
خدمات مالی ،حسابداری و ...
مجوزها ،تأییدیهها و استانداردها
ابزارهای تبلیغاتی و اطالعرسانی
حضور مستقل در نمایشگاهها
پیشخوان مشاوره صادرات و واردات
گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398
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ادامه جدول  -11خدمات ارائه شده بهمنظور توسعه و تجاریسازی تجهیزات فناورینانو در سال 1398

ردیف

عنوان شرکت

عنوان خدمت

۱۳

فنآوران تجهیزات نانوآزما

آموزش

۱۴

صنایع تصویربرداری پرتونگار پرشیا

مجوزها ،تأییدیهها و استانداردها

۱۵

تکوین آزمایش پارسه

مجوزها ،تأییدیهها و استانداردها

۱۶

پوششهای نانوساختار

نشستهای پرسش و پاسخ (حضوری ،وبینار)

۱۷

نانوسیستم پارس

۱۸

فناور ینانوساختار آسیا

راهاندازی کسبوکار و خدمات ثبتی ،حقوقی شرکتها

۱۹

فناوران نانومقیاس

مجوزها ،تأییدیهها و استانداردها

۲۰

خأل پوشان فلز

حضور در پاویون ستاد نانو در نمایشگاههای داخلی

۲۱

نانوشرق ابزار توس

آموزش

۲۲

توسعه فناوری شریف سوالر

۲۳

بسا فنآوران نصیر

۲۴

نانومهندسی سطح ژیکان

۲۵

امین آسیا فناور پارس

۲۶

نانوحباب انرژی

۲۷

مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو

۲۸

توسعه فناور یهای پیشرفته مواد نانوساختارنماد

۲۹

طیف گستر فراز

ابزارهای تبلیغاتی و اطالعرسانی

۳۰

توسعه حسگرسازان آسیا

آموزش

۳۱

توسعه فنآوری مافوق صوت

مجوزها ،تأییدیهها و استانداردها
آموزش

طرح کسبوکار
نشستهای پرسش و پاسخ (حضوری ،وبینار)
پیشخوان مشاوره صادرات و واردات
نشستهای پرسش و پاسخ (حضوری ،وبینار)
پیشخوان مشاوره حقوقی و مالکیت فکری
پیشخوان مشاوره توسعه بازار و فروش
پیشخوان مشاوره تأمین منابع مالی
حمایت از استقرار در مراکز رشد
حمایت از استقرار در مراکز رشد
پیشخوان مشاوره عمومی مدیریت
نشستهای پرسش و پاسخ (حضوری ،وبینار)
خدمات مالی ،حسابداری و…
ابزارهای تبلیغاتی و اطالعرسانی
بسته ویژه خدمات تبلیغاتی
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نشستهای پرسش و پاسخ (حضوری ،وبینار)
نشستهای پرسش و پاسخ (حضوری ،وبینار)

  حمایت از تجاریسازی تجهیزات و ماشینآالت صنعتی فناورینانو

۴-۳-۵

ایــن برنامــه ب هصــورت گســتردهتر در قالــب برنامــه تجهیزات و ماشــینآالت صنعتــی معاونت علمــی و فناوری در حال اجراســت .در این مــدل حمایتی
معاونت علمی و فناوری ریاس ـتجمهوری پس از بررســی فنی و جنبههای اقتصادی طرح و تأیید نهایی از طریق کارگزار خود تا ســقف  ۷۰%مبلغ خرید
دســتگاه را ب هصــورت وام قرضالحســنه و یــا لیزینگ از طریق صندو قهای موردتأییــد معاونت علمی و فناوری در اختیار صنایع قرار میدهد .در ســال
 ۱۳۹۸از مجموع  ۱۲درخواست صنعتی بررسی شده ،تعداد  ۷طرح به مرحله حمایت رسید و در مجموع مبلغ  49٬708میلیون ریال تسهیالت کمبهره
مطابق جدول زیر به متقاضیان صنعتی این تجهیزات در حوزه فناور ینانو ارائه شده است.
جدول  -۱۲حمایت از تجاریسازی تجهیزات و ماشینآالت صنعتی فناورینانو در سال ۱۳۹۸

ردیف

متقاضی

شرکت سازنده

دستگاه /طرح

مبلغ تسهیالت
(میلیون ر یال)

استان

۱

شیرآالت تراوش

یارنیکان صالح

دستگاه الیهنشانی صنعتی به روش قوس کاتدی

3٬000

تهران

۲

نانودارو پژوهان

تکوین آزمایش پارسه

فریز درایر دارویی

13٬818

تهران

۳

پخش سبحان

یارنیکان صالح

دستگاه الیهنشانی صنعتی به روش قوس کاتدی

6٬000

تهران

۴

کاشی شقایق

یارنیکان صالح

دستگاه الیهنشانی صنعتی به روش قوس کاتدی

4٬000

تهران

۵

اکسیر نانوسینا

تکوین آزمایش پارسه

فریز درایر دارویی

8٬190

تهران

۶

متقاضی
حقیقی

یارنیکان صالح

دستگاه الیهنشانی صنعتی به روش قوس کاتدی

5٬250

تهران

۷

نور مهر هدا

یارنیکان صالح

دستگاه الیهنشانی صنعتی به روش قوس کاتدی

9٬450

تهران

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398
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 -۴-۵حمایت از توسعه شبکههای نوآوری و مراکز شتابدهنده
۱-۴-۵

توسعه شبکٔه انرژی خورشیدی نانو

توسعه طرحهای کاربردی حوزه سلولهای خورشیدی نانو
افزایــش مقیــاس و گــذار از ســلولهای خورشــیدی کوچک آزمایشــگاهی  -با روشهای ســاخت غیرقابل صنعتیســازی -به ماژولهای بزرگتــر با فرایند
ساخت ارزان و قابل تجار یسازی مانند پرینت ،با توجه به پیچیدگیهای فناورانه ،یکی از چالشهای مهم در راه صنعتیسازی این فناوری در کشور
است .بدین منظور ستاد نانو حمایت از تیمهای فناور و شرکتهای دانشبنیان فعال در این حوزه را برای دستیابی به ماژولها با ابعاد بزرگتر در دستور
ٔ
شماره  ۱۳است.
کار قرار داد؛ که برخی از پروژههای موفق به شرح جدول
جدول  -۱۳حمایتهای ستاد نانو از ساخت ماژولهای خورشیدی نانوساختار (سال )۱۳۹۸

ردیف

فناوری

مجری

نوع حمایت

توضیحات

۱

پروسکایت

شرکت شریف سوالر

حمایت از تحقیق و توسعه

ماژول با مساحت فعال  ۴۰سانتیمتر مربع با فرایند
ساخت تمام چاپ

۲

CIGS

فناور حقیقی

حمایت از تحقیق و توسعه

ماژول با مساحت فعال  ۴۰سانتیمتر مربع با فرایند
ساخت اسپری و چاپ

148

مطالعات رصد فناوری و بازار در حوزه سلولهای خورشیدی نانوساختار
جدول  -۱۴مطالعات رصد فناوری و بازار مرتبط با سلولهای خورشیدی نانوساختار (سال )۱۳۹۸

ردیف

فناوری

مجری

مبلغ (میلیون ریال)

توضیحات

۱

CIGS

شرکت توسعه بازار سام با همکاری شرکت
شریف سوالر

۲۳۰

امکانسنجی تولید خط پایلوت یک
مگاوات و صنعتی  ۳۰مگاوات

۲

پروسکایت

شرکت توسعه بازار سام با همکاری شرکت
کیمیاسوالر اسپادانا

در حال انجام

امکانسنجی تولید خط پایلوت ۵۰۰
کیلووات و صنعتی  ۱۰۰مگاوات

همچنین در ســال  ،۱۳۹۸پروژههایی در قالب پلتفرمهای حمایتی ســتاد نانو (نیازهای صنعتی شناســایی شده ( ،)RFPپژوهش مأموریت گرا و چالش
نوآوری) به شرح زیر انجام شده است:
جدول  -۱۵حمایتهای ستاد نانو از توسعه تحقیقات سلولهای خورشیدی نانو در سال ۱۳۹۸

ردیف

عنوان

مجری

وضعیت

نوع حمایت

۱

ساخت ماژول پروسکایت با پایداری باال و الکترود کربنی

فناور حقیقی

عقد قرارداد

گرنت پژوهشی

۲

ساخت سلول خورشیدی با جاذب پروسکایت منعطف

فناور حقیقی

در حال
انجام

گرنت پژوهشی

۳

ساخت مینی ماژول  CIGSو CZTS

فناور حقیقی

در حال
انجام

گرنت پژوهشی

۴

ٔ
نازک اکسید قلعایندیم ( )ITOبه روش چاپ
ساخت زیرالیه حاوی الیه ِ

فناور حقیقی

پایان یافته

گرنت پژوهشی

۵

ساخت سلول خورشیدی پروسکایت با مواد دوبعدی

فناور حقیقی

در حال
مذاکره

-

۶

پوشش نانویی با خواص آنتی استاتیک و خودتمیزشونده برای پنلهای
خورشیدی

 ۵تیم فناور
حاضر در
چالش

در حال
انجام

حمایت از
تحقیق و توسعه

انعقاد تفاهم ٔ
نامه تبادل فناوری
همچنین تفاهمنامهای بهمنظور ارزیابی فناوری و انجام مذاکرات انتقال فناوری برای احداث خط پایلوت سلول خورشیدی نانوساختار پروسکایت
بین شرکت کیمیاسوالر اسپادانا و شرکت صنایع نانوتک آینده با حمایت ستاد نانو منعقد شد.
۲-۴-۵

توسعه شبکه کاربردهای نانوسلولز

در این ســال ،در راســتای توســعه محصوالت برخی از شــرکتهای عضو شبکه نانوســلولز ،حمایتهای مالی از صنایع مصرفکننده بهمنظور توسعه
بهکارگیــری محصــوالت نانو یــی انجام شــد .این حمایتها به ارزش  ۱۸٬۰۰۰میلیون ریال انجام شــده اســت .حمایتهای انجام شــده از شــرکتها و
پروژهها در جدول زیر معرفی شدهاند .همچنین در سال  ۱۳۹۸دو پروژه به درخواست صنایع آغاز شده که شامل  -۱تولید فیلتر قلیان با نانوسلولز (که
منجر به تولید نمونه پروتوتایپ شده) -۲ ،بهبود خواص کارتن و مقوا با استفاده از نانوسلولز است.
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جدول  -16تسهیالت ارائهشده به شرکتهای نانو فناور در حوزه  نانوسلولز (سال )۱۳۹۸

۳-۴-۵

ردیف

شرکت

پروژه

نوع حمایت

مبلغ (میلیون ریال)

۱

بسپار توسعه یاران

تولید فوم پلیاورتان با نانوسلولز

خرید دین

۱۶٬۰۰۰

۲

زیست یار مهر اندیش

تولید زخمپوش

وام

۲٬۰۰۰

ارتقای مرکز توسعه الکترونیک چاپی

ٔ
کمیته فنی متناظر الکترونیک چاپی )(INEC/TC 119
تشکیل
بــا توجــه بــه عضویت جمهوری اســامی ایران در کمیســیون الکتروتکنیــک بینالمللی ( ،)IECکمیت ههــای فنی متناظر با کمیتههای این کمیســیون
بهمنظور مشــارکت مؤثر در تدوین اســتانداردهای بینالمللی و فعالیت در راســتای منافع کشــور تشــکیل میشود .در ســال  ،1398پیشنهاد ستاد نانو
ٔ
کمیته فنی اســتاندارد متناظر الکترونیک چاپی با نام کامل «استانداردســازی اصطالحات ،مواد ،فرایندها ،تجهیزات ،محصوالت
مبنی بر تشــکیل
ٔ
ٔ
و بهداشــت ،ایمنــی و محیطزیســت در حــوزه الکترونیــک چاپــی» و شناســه  IEC/INEC/TC 119موردپذیــرش ســازمان ملی اســتاندارد واقع شــد و
ٔ
دبیرخانه این کمیته در ستاد نانو مستقر شد و فعالیت خود را آغاز کرد.
نشست شبکهسازی شرکتها و فعاالن الکترونیک چاپی
با توجه به ماهیت بینرشتهای الکترونیک چاپی و لزوم شکلگیری همکاری بین فناوران و شرکتها با تخصصهای مختلف و مکمل برای توسعهٔ
ٔ
زنجیره ارزش این
فناوری و تجار یسازی محصوالت مختلف ،ستاد نانو در سال  ۱۳۹۸اقدام به شناسایی فعاالن و ذیربطان در تمامی بخشهای
فناوری کرد و نشستی را با حضور  11شرکت فعال و بیش از  20فناور با هدف آشنایی ،شبکهسازی و شکلگیری همکاری برگزار نمود.
۴-۴-۵

توسعه شتابدهنده نانوکامپوزیت و پلیمر

شــتابدهنده نانوکامپوز یــت و پلیمر در راســتای توســعه فناوری و محصــوالت کاربردی در حوزه پلیمر با تمرکز بر فناور ینانو شــروع بــه فعالیت کرده و
ســتاد نانو و پژوهشــگاه پلیمر و پتروشــیمی بهطور مشــترک شــرکت «فیدار بســپار ارک» را بهعنوان مجری پیگیری فعالیتهای مربوط به شتابدهنده
تعییــن کردهانــد .توســعه ایــن شــتابدهنده در قالــب انعقــاد  2تفاهمنامــه صــورت میگیــرد .تفاهــم اول بیــن ســتاد نانــو و معاونــت علمــی و فناوری
ریاســتجمهوری با موضوع تأمین هزینه مالی (مبلغ  60میلیارد ریال) برای ایجاد مرکز شــتابدهنده به امضا رســید و تفاهمنامه دوم بین ســتاد نانو و
پژوهشــگاه پلیمر و پتروشــیمی بهمنظور در اختیار گذاشــتن فضای اداری ( 350مترمربع زیربنا) و زمین برای احداث فضای کارگاهی ( 1200مترمربع)
صورت پذیرفته است.
۵-۴-۵

مرکز شتابدهی توسعه فناورینانوداروها

مرکز شتاب دهی برای توسعه فراوردههای نوین دارویی ،مکمل ،آرایشی و بهداشتی با نام «هنام فارمد» در مجموعه کارخانه نوآوری آزادی با حمایت
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاس ـتجمهوری و ســتاد و یــژه توســعه فناور ینانــو در ســال  ۱۳۹۷تأســیس و در ســال  ۱۳۹۸بهمنظور تکمیــل امکانات و
تجهیزات موردنیاز تیمها در این شــتابدهنده ،ســاخت هرکدام از خطوط نانودارویی آغاز شــد .این خطوط شــامل خط تزریقی نانوداروهای پرخطر،
خــط خورا کــی (نانومایس ـلهای خورا کــی) ،خط اســتریل چشــمی ،خــط نیمهجامــدات ،خط ســافت ژل پرخطر ،خط جامــدات و آزمایشــگاه مرکزی
کنتــرل کیفــی اســت .ســتاد ویژه توســعه فناور ینانو در راســتای حمایــت از این شــتابدهنده مبلغ  ۱۵میلیارد ریال تســهیالت قرضالحســنه به این
شــتابدهنده پرداخت نموده اســت تا نســبت به تکمیل زیرســاختهای عمومی و اختصاصی جهت ارائه خدمت به تیمهای پذیرش شــده اقدام
کنــد .ایــن شــتابدهنده بهدنبــال جــذب تیمهای دارای محصــوالت مبتنی بــر فناور ینانو و ســایر فناور یهای نوین در حوزههای مورد اشــاره اســت
کــه پــس از جــذب ایــن تی مهــا خدماتــی از جمله آموزش و منتورینگ را در راســتای تســهیل و تســریع مســیر توســعه و رشــد ایــن تیمها در اختیــار آنها
قــرار میدهــد .همچنیــن این تیمها میتوانند از امکانات زیرســاختی این شــتابدهنده از جمله فضای کار اشــتراکی ،اتاق جلســات ،خطوط تولید
نیمهصنعتی و صنعتی استفاده کنند.
این شتابدهنده بهدلیل دارا بودن مجموعهای از امکانات و زیرساختها ،شرایط و فضایی منحصربهفرد را برای توسعه تیمها و استارتاپها فراهم
نموده است .این شتابدهنده با کمک ستاد ویژه توسعه فناور ینانو اولین فراخوان جذب تیم را در حوزه فراوردههای آرایشی و بهداشتی و داروهای
با فرم جامد برگزار کرده است که بیش از  ۷۰طرح دریافت و در حال حاضر در حال غربالگری و انتخاب هستند.
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 -۵-۵کمک به کاهش ریسک سرمایهگذاران در صنعت نانو
۱-۵-۵

تهیه بستههای سرمایهگذاری فناورینانو

برای ترغیب ســرمایهگذاران جهت ورود به حوزه فناور ینانو نیاز به ارائه مســتنداتی در مورد حجم بازار داخلی و خارجی ،شــرکتهای رقیب و در حالت
کلی مطالعات و تحلیل بازار محصول مدنظر وجود دارد .به همین منظور در سال  ۴ ،۱۳۹۸مطالعه امکانسنجی و ارزیابی مالی به درخواست ستاد نانو
و با همکاری کارگزاران مؤسسه خدمات فناوری تا بازار انجام گرفت .جدول زیر تسهیالت ارائهشده در این بخش را نشان میدهد.
جدول  -۱۷تسهیالت ارائه شده به مطالعات تحلیل بازار محصوالت فناورینانو در سال ۱۳۹۸

۲-۵-۵

ردیف

عنوان

تسهیالت (میلیون
ریال)

۱

امکانسنجی طرح تولید دستگاه تصفیه آب

۵۰

۲

ارزیابی مالی و اقتصادی طرح تولید بلنکت آیروژلی

۷۰

۳

گزارش امکانسنجی طرح تولید دستگاه تشدید پالسمون سطحی ()SPR

۴۸

۴

ارزیابی طرح تولید فیلترهای تصفیه آب قابلحمل

۷۰

نهادسازی و بهکارگیری مؤسسههای سرمایهگذاری خطرپذیر و شرکتهای مشاوره در حوزه فناورینانو

ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
یکی از طرحهای ســتاد نانو که در ســال  ۱۳۹۸با همکاری شــرکت صنایع نانو تک آینده شــروع شــد ،طراحی و ســاخت سیســتم مدیریت آب توازن
شــناورها با محوریت شــرکت آتیهپردازان ظهور شــریف اســت .با توجه به تصویب قوانین ســختگیرانه از ســال  ۲۰۰۸در این خصوص و اجرایی شــدن
ایــن قوانیــن از ســوی ســازمان  ،IMOاز ســال  ،۲۰۲۰تمامی شــناورهایی که در آبهــای بینالمللی تردد میکنند ،میبایســت به این سیســتمها مجهز
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باشند .از سوی دیگر با توجه به وجود شرکتهای بزرگی همچون گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران ،در صورت عدم
ایجاد بســتری مناســب جهت طراحی و ســاخت این سیســتم ،در شرایط تحریمهای فعلی ،میبایســت خرید خارجی انجام شود .بدین منظور ستاد
نانو با ایجاد زنجیره همکاری بین نهادهای مرتبط در کشــور و همچنین جذب ســرمایهگذاری به مبلغ  ۱۲۰هزار میلیون ریال از شــرکت آتیه در جهت
تجار یسازی این پروژه اقدام کرده که بخشی از آن اختصاص یافته است.
۳-۵-۵

تهیه گزارشهای رصد فناوری و بازار حوزه فناورینانو

در ســال  ،۱۳۹۸گزارشهای رصد فناوری ،رصد بازار ،مطالعات فرصت و گزارشهای صنعتی مختلفی در جهت کاهش ریســک پروژههای نانو در ســال
 ۱۳۹۸تهیه شدهاند که فهرست آنها در ادامه بیان میشود.
جدول  -۱۸گزارشهای صنعتی ،رصد فناوری و رصد بازار فناورینانو در سال ۱۳۹۸

موضوع

عنوان گزارش

هزینه کرد
(میلیون ریال)

مطالعه فرصت

نانومولد حسگر خودشارژشونده تنفسپذیر در IOT

۲۵

مطالعه فرصت

بررسی اولیه کاربرد فناور ینانو در صنایع نوشیدنی

۱۰۰

مطالعه فرصت

بررسی فنی و بازار نانو آب (نانو واتر)

۲۵

مطالعه فرصت

تحلیل پتانسیل بازار باتری رادیوایزوتوپی

۲۵

مطالعه فرصت

بررسی پتانسیل بازار ماهیچه ریختهگری پوشان (کلد باکس)

۳۰

مطالعه فرصت

بررسی پتانسیل بازار پوششهای ضدخوردگی نانوزینگا (نانوزینکا)

۳۰

مطالعه فرصت

بررسی بازار کاربرد نانو در مدیریت آب باالست در صنعت دریایی

۷۰

مطالعه فرصت

بررسی بازار کاربرد نانو در روشهای کاهش گوگرد در صنعت دریایی

۷۰

مطالعه فرصت

بررسی بازار مواد تغییر فاز دهنده ( )PCMدر صنعت ساختمان

۵۰

مطالعه فرصت

بررسی بازار باتری لیتیوم یونی در کشور چین

۶۰

مطالعه فرصت

بررسی بازار فیلترهای کاربردی در صنعت دریایی

۱۰۰

مطالعه فرصت

ارزیابی بازار تولید سنسور پوشیدنی جهت پایش پارامترهای مرتبط با بدن انسان از طریق عرق بدن

۳۰

مطالعه فرصت

بررسی بازار رنگهای حوزه صنعت دریایی

۵۰

تحقیقات بازار (داخلی)

بررسی بازار کاربرد فناور ینانو در حوزه گلخانه

۲۴۰

تحقیقات بازار (داخلی)

بررسی بازار کاربرد فناور ینانو در صنایع شوینده در کشور

۴۵۰

تحقیقات بازار (داخلی)

بررسی بازار کاربردهای دارای پتانسیل فناور ینانو الیاف در صنایع مختلف

۴۲۰

تحقیقات بازار (داخلی)

بررسی بازار مکملهای دارویی مبتنی بر فناور ینانو
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 -۶-۵توسعه شبکه تبادل فناورینانو بهمنظور حمایت از بهکارگیری
فناورینانو در صنایع
۱-۶-۵

شناسایی نیازها و چالشهای صنعتی مرتبط با فناورینانو

ســتاد نانــو بــا ایجــاد شــبکه تبــادل فناور ینانو که شــامل عرضهکنندگان ،متقاضیــان و کارگــزاران تبادل فناوری اســت ،ســعی دارد ارتباط مؤثری میــان فناوران و
شــرکتهای متقاضی ایجاد کند .کارگزاران تبادل فناوری از مســیرهای مختلفی نظیر حضور در نمایشــگاههای تخصصی ،برگزاری نشس ـتهای تخصصی و یا
بازدیدهای صنعتی ،مسائل و نیازهای صنایع را شناسایی کرده و آنها را در چارچوبی تحت عنوان «تقاضای صنعتی» در سامانه تبادل فناوری ثبت میکنند.
تمرکز سامانه تبادل فناوری در بخش تقاضاهای صنعتی و پاسخ به آنهاست .هدف از این کار جهتدهی به فناوران داخلی برای رفع نیازهای صنعت است.
از میان مجموع  ۲٬۲۷۲تقاضای ثبت شــده در ســامانه تبادل فناوری در ســالهای اخیر ،تعداد  734مورد در ســامانه مدیریت تبادل فناور ینانو در سال
 ۱۳۹۸ثبت شده و توسط کارگزاران تبادل فناوری در حال پیگیری است .نمودار زیر تقاضاهای ثبتشده در سامانه تبادل فناور ینانو در سال  ۱۳۹۸را
به تفکیک حوزههای صنعتی نشان میدهد.
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گزارش عملکرد برنامههای کالن ،عملیاتی و اقدامات اجرایی فناورینانو

۲-۶-۵

ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناورینانو

برگزاری نشستهای صنعتی مرتبط با فناورینانو

در ســال  ۱۳۹۸نشس ـتهای مختلفی در حوزه فناور ینانو در قالب نشس ـتهای ارائه نیازهای فناورانه و یا نشســت معرفی فرصتهای فناوری برگزار
شد که فهرست آنها در ادامه ارائه میشود.
جدول  -۱۹فهرست نشستهای ارائه نیازهای فناورانه در سال ۱۳۹۸

ردیف

عنوان نشست

حوزه صنعتی

زمان برگزاری

محل برگزاری

۱

ارائه نیازهای فناورانه شرکتهای کاشی فیروزه ،ایزوگام شرق ،صانع
شرق ،صانع مشهد ،منطقه ویژه علم و فناوری رضوی

حوزههای
مختلف صنعتی

مهر

نمایشگاه بینالمللی تهران

۲

ارائه نیازهای فناورانه شرکتهای کویر تایر ،عالیس ،رنگ ارکیده ،آب
معدنی قله ،لبنیات کانیار

حوزههای
مختلف صنعتی

مهر

نمایشگاه بینالمللی تهران

۳

ارائه نیازهای فناورانه شرکت ملی نفت ایران

نفت

مهر

نمایشگاه بینالمللی تهران

4

ارائه نیازهای فناورانه مجموعه فراب

صنعت آب
و انرژی

مهر

نمایشگاه بینالمللی تهران

5

ارائه نیازهای فناورانه حوزه خوردگی در صنایع نفت و گاز

نفت ،گاز،
پاالیش و
پتروشیمی

آذر

پژوهشگاه صنعت نفت

همچنین نشستهای معرفی فرصتهای فناور ینانو که در حوزههای مختلف در سال  ۱۳۹۸برگزار شده به شرح زیر است:
جدول  -۲۰فهرست نشستهای معرفی فرصتهای فناورینانو در سال ۱۳۹۸

ردیف

نام نشست

حوزه صنعتی

مخاطب

استان

۱

کاربرد فناور ینانو در صنعت ریلی (فیلترها ،نانوسیال خنککننده،
نساجی و پوششها)

حملونقل ،ریلی

مپنا ریلی

تهران

2

معرفی فناور ینانو و دستاوردهای آن در صنعت پتروشیمی

کامپوزیت ،پلیمر ،رنگ
و رزین

پتروشیمی اروند

تهران

۳

معرفی فناور ینانو و دستاوردهای آن در صنعت پتروشیمی

کامپوزیت ،پلیمر ،رنگ
و رزین

پتروشیمی دی

تهران

۴

معرفی فناور ینانو و دستاوردهای آن در صنعت پتروشیمی

کامپوزیت ،پلیمر ،رنگ
و رزین

پتروشیمی جم

بوشهر

۵

کاربرد فناور ینانو در صنعت ریلی (فیلترها ،نانوسیال خنککننده و
پوششها)

حملونقل ،ریلی

مپنا لوکوموتیو

البرز

۶

نشست تخصصی با آبفای استان آذربایجان شرقی

آب ،پساب و
محیطزیست

آبفای آذربایجان شرقی

تبریز

۷

کاربرد نانوپوششها در صنایع نفت و گاز

نانوپوششها

شرکت ملی مناطق
نفتخیز

خوزستان

۸

کاربرد فناور ینانو در صنعت ریلی -پوششها

حملونقل ،ریلی

مپنا لوکوموتیو

البرز
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ردیف

نام نشست

حوزه صنعتی

مخاطب

استان

9

کاربرد فناور ینانو در صنعت ریلی (فیلترها ،نانوسیال خنککننده،
نساجی و پوششها)

حملونقل ،ریلی

راهآهن شرقی بنیاد

تهران

۱۰

پلیمرهای پیشرفته در صنعت خودرو

خودرو

کوشش رادیاتور

تهران

۱۱

کاربرد فناور ینانو در صنعت خودرو

خودرو

ساپکو

تهران

۱۲

کاربرد فناور ینانو در صنعت خودرو

خودرو

سایپا

تهران

۱۳

کاربرد پوششهای فوقسخت در صنعت خودرو

خودرو

ساپکو

تهران

۱۴

کاربرد پوششهای فوقسخت در صنعت خودرو

خودرو

کروز

تهران

۱۵

کاربرد پوششهای فوقسخت در صنعت خودرو

خودرو

مگاموتور

تهران

۱۶

کاربرد پوششهای فوقسخت در صنعت خودرو

خودرو

پارت الستیک

تهران

۱۷

کاربرد فناور ینانو در صنایع معدنی و فلزی

صنایع فلزی

معدن طالی زرشوران

آذربایجان
غربی

۱۸

کاربرد سرههای جوش در صنعت خودرو

خودرو

سایپا

تهران

۱۹

پلیمرهای پیشرفته در صنعت خودرو

خودرو

رادیاتور ایران

تهران

۲۰

کاربرد فناوری مدارهای چاپی در صنعت خودرو

خودرو

ساپکو

تهران

۲۱

کاربرد فناوری مدارهای چاپی در صنعت خودرو

خودرو

سایپا

تهران

۲۲

پلیمرهای پیشرفته در صنعت خودرو

خودرو

آرمکو ولئو

مرکزی

۲۳

کاتالیستهای پیشرفته در صنعت خودرو

خودرو

ساپکو

تهران

۲۴

کاربرد نانوپوششها در صنایع نیروگاهی

نانوپوششها

نیروگاه فراب

یزد

۲۵

کاربردهای فناور ینانو در حوزه ساختوساز

ساختمان

قرارگاه خاتماالنبیا

تهران

۲۶

کاربرد فناور ینانو در صنعت ورزش (تجهیزات و پوشا ک) با حضور روسای
فدراسیونهای ورزشی

نساجی

روسای فدراسیونهای
ورزشی

تهران

۲۷

کاربرد فناور ینانو در صنعت پوشا ک با اتحادیه پوشا ک

نساجی

اتحادیه پوشاک

تهران

۲۸

کاربرد فناور ینانو در صنعت نساجی با فعاالن نساجی استان
آذربایجان غربی

نساجی

فعاالن صنف نساجی و
پوشاک

آذربایجان
غربی

۲۹

کاربرد فناور ینانو در صنعت نساجی و پوشاک با حضور انجمن نساجی
استان اصفهان

نساجی

انجمن اصفهان

اصفهان

۳۰

کاربرد نانوالیاف در صنایع مختلف

نانوالیاف

دانشجوها و فناوران این
حوزه

تهران

۳۱

کاربردهای فناور ینانو در حوزه منسوجات :منسوجات هوشمند

نساجی

دانشجوها و فناوران این
حوزه

تهران

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398
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ادامه جدول  -۲۰فهرست نشستهای معرفی فرصتهای فناورینانو در سال ۱۳۹۸

ردیف

نام نشست

حوزه صنعتی

مخاطب

استان

32

کاربردهای فناور ینانو در صنایع هوایی و دریایی

هوایی

صنایع استان خراسان
رضوی

خراسان
رضوی

۳۳

معرفی فرصتهای تجاری فناور ینانو در صنعت هواپیمایی

هوایی

هواپیمایی ماهان

تهران

۳۴

کاربردهای فناور ینانو در بخش طراحی و ساخت صنعت هوایی

هوایی

صنایع هواپیماسازی
ایران

اصفهان

۳۵

معرفی کاربردهای فناور ینانو در بخش متعلقات صنعت هوایی

هوایی

صنایع هواپیمایی ایران

تهران

۳۶

معرفی کاربردهای فناور ینانو در صنعت رنگ و بررسی تحلیل پتنت رنگ
ضدخزه

هوایی

گیتی آسا

اصفهان

۳۷

معرفی کاربردهای فناور ینانو در شناورهای با سایز متوسط

دریایی

نداسا

تهران

۳۸

معرفی کاربردهای محصوالت مبتنی بر فناور ینانو در صنعت دریایی

دریایی

نداجا

تهران

۳۹

بررسی زمینههای همکاری ستاد نانو با سازمان هواپیمایی کشوری

هوایی

سازمان هواپیمایی

تهران

۴۰

معرفی کاربردهای محصوالت مبتنی بر فناور ینانو مورداستفاده در
نفتکشها

دریایی

شرکت ملی نفتکش ایران

تهران

۴۱

بررسی کاربردهای محصوالت مبتنی بر فناور ینانو در رفع نیاز شناورها

دریایی

کشتیرانی

تهران

۴۲

بررسی کاربردهای فناور ینانو در تعمیر و نگهداری هواپیما

هوایی

فارسکو

تهران

۴۳

بررسی زمینههای همکاری ستاد نانو و سازمان بنادر و دریانوردی

دریایی

سازمان بنادر

تهران

۴۴

بررسی پتانسیل فناور ینانو در رفع نیاز نیروی انتظامی

هوایی

پلیس راهور تهران

تهران

۴۵

کاربردهای محصوالت مبتنی بر فناور ینانو در صنعت فرودگاهی

هوایی

شرکت فرودگاهها

تهران

۴۶

معرفی فرصتهای تجاری شده محصوالت مبتنی بر فناور ینانو در
صنعت هوایی

هوایی

ایران ایر

تهران

۴۷

معرفی فرصتهای تجاری شده محصوالت مبتنی بر فناور ینانو در
صنعت هوایی

هوایی

معاونت استاندارد
سازمان هواپیمایی
کشوری

تهران

۴۸

معرفی فناور یهای آینده مبتنی بر فناور ینانو در صنعت هوایی

هوایی

ریاست سازمان
هواپیمایی کشوری

تهران

۴۹

معرفی کاربردهای محصوالت مبتنی بر فناور ینانو در صنایع مرتبط

هوایی

صنعت بومیسازی

تهران

۵۰

معرفی کاربردهای محصوالت مبتنی بر فناور ینانو در صنعت نساجی

هوایی

صنعت میالد

تهران

۵۱

معرفی محصوالت تجار یسازی شده نانویی مورداستفاده در ایرالینها

هوایی

تمامی ایرالینهای کشور

تهران

۵۲

نشست تخصصی با شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه
صنایع بهشهر

صنایع آرایشی و
بهداشتی

شرکت مدیریت صنعت
شوینده توسعه صنایع
بهشهر

تهران
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ردیف

نام نشست

حوزه صنعتی

مخاطب

استان

53

نشست تخصصی با شرکت الکترواستیل

لوازمخانگی

شرکت الکترواستیل

تهران

۵۴

نشست تخصصی با شرکت مادیران

لوازمخانگی

شرکت مادیران

تهران

۵۵

نشست تخصصی با مجتمع صنعتی ماموت

خودرو

مجتمع صنعتی ماموت

تهران

۵۶

نشست تخصصی با هولدینگ سینا پاد

کلیه حوزههای
صنعتی

هولدینگ سینا پاد

تهران

۵۷

نشست تخصصی با شرکت الکتروژن

صنایع الکتریکی

شرکت الکتروژن

تهران

۵۸

نشست تخصصی با هولدینگ بارون

تجهیزات نفتی

هولدینگ بارون

تهران

۵۹

نشست تخصصی با شرکت بهداش

مواد شیمیایی و
بهداشتی

بهداش

تهران

۶۰

نشست تخصصی با قرارگاه خاتم

عمران و ساختمان

قرارگاه خاتم

تهران

۶۱

نشست تخصصی با شهردار یهای مشهد و ثامن

آب ،پساب و
محیطزیست

شهرداری مشهد

مشهد

۶۲

نشست تخصصی با انجمن کارواشداران مشهد

آب ،پساب و
محیطزیست

انجمن کارواش

مشهد

۶۳

نشست تخصصی با مراکز رشد دانشگاههای علوم پزشکی

سالمت

مراکز رشد دانشگاههای
علوم پزشکی سراسر کشور

چابهار

۶۴

نشست تخصصی با شرکت رعد

تجهیزات برقی

شرکت رعد

اصفهان

۳-۶-۵

می و کیفی کارگزاران تبادل فناورینانو
ارتقای ک ّ

شناسایی و جذب کارگزاران تبادل فناور ینانو
در ســال  ۱۳۹۸از طریــق برنامههایــی نظیر فراخوان و مصاحبه ،همــکاری با انجمنهای صنفی -تخصصی و حضور در نمایشــگاههای تخصصی۱۵۰ ،
متقاضی کارگزاری شناســایی شــدند که پس از بررســی ســوابق کاری ،برگزاری مصاحبه و مذاکرات الزم ۳۷ ،کارگزار ،جذب «شــبکه تبادل فناور ینانو»
شدند .در نمودار  ،4آمار کارگزاران تبادل فناور ینانو به تفکیک حوزه صنعتی تا پایان سال  ۱۳۹۸نشان داده شده است.
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نمودار  -۴آمار تجمیعی تعداد کارگزاران تبادل فناورینانو به تفکیک حوزه صنعتی تا پایان سال ۱۳۹۸

ارزیابی کارگزاران تبادل فناور ینانو
با توجه به اینکه نحوه همکاری «شبکه تبادل فناور ینانو» با کارگزاران تبادل فناوری و حمایت از آنها به رتبه کارگزار وابسته است ،از سال  ۱۳۹۶کلیه
کارگزاران تبادل بر اساس آئیننامه تدوینشده ،ارزیابی و رتبهبندی شدند .رتبههای در نظر گرفتهشده شامل آزمایشی ،ج ،ب و الف میشود .در نمودار
زیر ،وضعیت کارگزاران تبادل فناور ینانو بر اساس رتبه آنها نمایش داده شده است.
٪2

1 1

٪2

٪40

آزمایشی
ج

27

٪56

19

ب
الف

نمودار  -۵پراکندگی کارگزاران تبادل فناورینانو در رتبههای مختلف در سال ۱۳۹۸

حمایتهای مالی از کارگزاران تبادل فناور ینانو در دو بخش صورت میگیرد که عبارتاند از:
 • حمایت از فعالیتهای فرایندی تبادل فناوری
 • حمایت تشویقی از طرحهای موفق تبادل فناوری.
فســازی تقاضا ،تشــویقی کمــک به اخذ
تهــای فرایندی شــامل بســته شناســایی شــرکتهای بــزرگ و متوســط ،تکمیل فرمها و شفا 
حمایــت از فعالی 
گواهینامه نانومقیاس ،پیشپرداخت پروژهها و سایر فعالیتهای کارگزار است .حمایت تشویقی از طرحهای موفق تبادل فناوری نیز بر اساس آییننامه
حمایت از طرحهای تبادل فناوری بهصورت درصدی از مبلغ قرارداد است.
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  آموزش کارگزاران تبادل فناور ینانو
در ســال  ۱۳۹۸در قالب  ۱۵دوره به دو صورت ارائه توانمندیهای فناورانه و آموزشهای مرتبط با کارگزاری فناور ینانو به مدت  ۸۰ســاعت ،کارگزاران،
برخی از مهارتهای الزم برای فعالیت در حوزه تبادل فناور ینانو را فرا گرفتند که جزئیات دورههای برگزار شده در جدول زیر آمده است:
جدول  -۲۱دورههای توانمندسازی کارگزاران تبادل فناورینانو در سال ۱۳۹۸

ردیف

عنوان دوره

زمان برگزاری

تعداد شرکتکنندگان

۱

دوره آموزشی ارزیابی سطح بلوغ فناوری  ۱به روش  TRLو MRL

خرداد

 ۱۰نفر

۲

دوره آموزشی ارزیابی سطح بلوغ فناوری  ۲به روش  TRLو MRL

خرداد

 ۱۰نفر

۳

ارائه توانمندیها و ظرفیتهای فناورانه شرکت اطلس پوشش محافظ

مرداد

 ۱۲نفر

۴

دوره آموزشی آشنایی با کلیت قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان

شهریور

 ۱۳نفر

۵

ارائه توانمندیها و ظرفیتهای فناورانه شرکت فام گستر ماهان

شهریور

 ۱۰نفر

۶

ارائه توانمندیها و ظرفیتهای فناورانه شرکت بسا پلیمر

آبان

 ۱۵نفر

۷

ارائه توانمندیها و ظرفیتهای فناورانه شرکت آزاد فیلتر

دی

 ۱۲نفر

۸

ارائه توانمندیها و ظرفیتهای فناورانه شرکت فناوران نانومقیاس ()FNM

دی

 ۱۲نفر

۹

دوره آموزشی مراحل دریافت گواهینامه نانومقیاس

دی

 ۱۰نفر

۱۰

ارائه توانمندیها و ظرفیتهای فناورانه شرکت نانومواد گستران پارس

دی

 ۱۲نفر

۱۱

ارائه توانمندیها و ظرفیتهای فناورانه شرکت نوآوران نانو صنعت معین

بهمن

 ۱۵نفر

۱۲

ارائه توانمندیها و ظرفیتهای فناورانه شرکت شیلر فرایند پارس

بهمن

 ۱۳نفر

۱۳

ارائه توانمندیها و ظرفیتهای فناورانه شرکت پیامآوران نانوفناوری فردانگر ()PNF

بهمن

 ۱۰نفر

۱۴

دوره آموزشی الزامات موفقیت در مذاکره

بهمن

 ۱۹نفر

۱۵

آشنایی با روشهای مدیریت پروژه

بهمن

 ۲۵نفر

 ۴-۶-۵

حمایت از طرحهای تبادل فناورینانو میان فناوران و متقاضیان

در جهت پاسخ به نیازهای صنعت ،ستاد نانو از طرحهای تبادل فناوری میان فناوران و متقاضیان حمایت میکند .از مجموع طرحهای ثبتشده در
ســامانه در ســال  ۱۲۳ ،۱۳۹۸طرح در جریان و در حال پیگیری و  53مورد منجر به پروژه موفق تبادل فناوری شــده اســت .شــکل  2خالصه فرایند بررسی
مجموع تقاضاهای صنعتی و نتایج طرحها را طی سالهای  ۱۳۹۴تا  ۱۳۹۸نشان میدهد.
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شناسایی تقاضاهای اولیه از نمایشگاهها و
نشستهای تخصصی

 ۲٬۲۷۲تقاضای ثبت شده

 ۱٬۵۹۰پروژه در جریان
 ۲۲۸عقد قرارداد
فروش تجهیزات
و ماشینآالت

توسعه فناوری
انتقال دانش فنی

فروش

محصوالت و خدمات

 195پروژه موفق

شکل  -۲عملکرد شبکه تبادل فناورینانو ()۱۳۹۴-۱۳۹۸

در جدول زیر تعداد پروژههای موفق تبادل فناور ینانو طی سالهای  ۱۳۹۴تا  ۱۳۹۸بیان شده است:
جدول -۲۲تعداد پروژههای موفق تبادل فناورینانو ()۱۳۹۴-۱۳۹۸

سال

۱۳۹۴

۱۳۹۵

۱۳۹۶

۱۳۹۷

۱۳۹۸

مجموع

تعداد پروژههای تبادل فناور ینانو خاتمه یافته موفق

۸

۲۱

۴۲

۷۱

۵۳

۱۹۵

طرحهای تبادل فناور ینانو که در سال  ۱۳۹۸بررسی و موردحمایت قرارگرفته به شرح جدول زیر است:
جدول  -۲۳مشخصات پروژههای موفق صنعتی شبکه تبادل فناورینانو در سال ۱۳۹۸

ردیف

طرح  /محصول

متقاضی

فناور

حوزه

۱

اکسیژنرسانی با نانوحباب واتوکس

شیالت مازندران

نانوحباب انرژی

آب ،پساب و
محیطزیست

۲

تصفیه آب  -آرسنیک زدایی

آبفای کرمان

پیامآوران نانوفناوری فردانگر

آب ،پساب و
محیطزیست

۳

دستگاه پوششدهی ( PVDحوزه شیرآالت بهداشتی
و هود و سینک)

آناهیتا صنعت درخشان

یارنیکان صالح

نانوپوشش

۴

دستگاه پوششدهی ( PVDحوزه یراقآالت)

برنز استیل

یارنیکان صالح

نانوپوشش

۵

دستگاه پوششدهی ( PVDحوزه خدمات بلور و
کریستال)

متقاضی حقیقی

یارنیکان صالح

نانوپوشش

۶

دستگاه پوششدهی ( PVDحوزه شیرآالت بهداشتی)

شیرآالت ایرانیان گستر (بوان)

یارنیکان صالح

نانوپوشش

۷

دستگاه پوششدهی( PVDحوزه خدمات بلور و کریستال)

شیرآالت بهداشتی گلپایگان

یارنیکان صالح

نانوپوشش

160

ادامه جدول  -۲۳مشخصات پروژههای موفق صنعتی شبکه تبادل فناورینانو در سال ۱۳۹۸

ردیف

طرح  /محصول

متقاضی

فناور

حوزه

۸

دستگاه پوششدهی ( PVDحوزه خدمات پوشش
دهی)

متقاضی حقیقی

یارنیکان صالح

نانوپوشش

۹

بهبود خواص دستکشهای خانگی

هزار دستان خزر

نانوآریسا پوشش

پلیمر و کامپوزیت

۱۰

کاهش مقاومت غلتشی تایر

گروه صنعتی بارز

مجتمع فناور یهای نوین فدک

پلیمر و کامپوزیت

۱۱

دستمال آنتیباکتریال کننده سطوح

نرم دیس کاال

کاوش یاران فن پویا

پلیمر و کامپوزیت

۱۲

آنتیبا کتریال کردن بخشهایی از سه نوع فیلتر تصفیه
آب خانگی

گواراب

تابان اندیش برجیس

پلیمر و کامپوزیت

۱۳

افزایش مقاومت به خوردگی قطعات کشویی ریلی زیر
صندلی خانواده پژو

آرمان صنعت فجر

نانوآریسا پوشش

پلیمر و کامپوزیت

۱۴

کاهش زمان پخت و افزایش استحکام سردنبل
الستیکی

طلوع ورزش ایرانیان

پژوهشگاه صنعت نفت

پلیمر و کامپوزیت

۱۵

آنتیبا کتریال کردن پنلهای بیرون ساختمان

آذران فضانما

اطلس پوشش محافظ

پلیمر و کامپوزیت

۱۶

فروش دانش فنی عامل آنتیبا کتریال کننده

متقاضی حقیقی

اطلس پوشش محافظ

پلیمر و کامپوزیت

۱۷

نانورنگهای ضدخوردگی مخازن

اروم صنعت سامان (آروم تریلر)

نوآوران نانو صنعت معین

رنگ و رزین

۱۸

دستگاه پوششدهی ( PVDحوزه قاشق و چنگال)

متقاضی حقیقی

یارنیکان صالح

نانوپوشش

۱۹

دستگاه پوششدهی ( PVDحوزه ظروف استیل
آشپزخانه)

متقاضی حقیقی

یارنیکان صالح

نانوپوشش

۲۰

تصفیه آب -نمکزدایی آب

آبفای شوش

پیامآوران نانوفناوری فردانگر

آب ،پساب و
محیطزیست

۲۱

تصفیه آب  -نمکزدایی آب

آبفای کرمان

پیامآوران نانوفناوری فردانگر

آب ،پساب و
محیطزیست

۲۲

فرش آنتیبا کتریال آ کریلیک

صنایع نساجی پامچال

تابان اندیش برجیس

نساجی

۲۳

فرش آنتیباکتریال پلیاستر

صنایع نساجی پامچال

تابان اندیش برجیس

نساجی

۲۴

موکت آنتیباکتریال

ظریف مصور

تابان اندیش برجیس

نساجی

۲۵

آنتیبا کتریال کردن نخ

نفیس نخ

پارسا پلیمر شریف

نساجی

۲۶

آنتیبا کتریال کردن لباس

کیان تنپوش

تابان اندیش برجیس

نساجی

۲۷

البسه و پوشاک آنتیبا کتریال نانو

ساتر سبز

هاینو

نساجی

۲۸

پارچه رسانا جهت البسه ورزشی (لباس )EMS

باشگاه ورزشی فیت الین

نانو ماد پارس

نساجی
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ردیف

طرح  /محصول

متقاضی

فناور

حوزه

۲۹

ساخت اکسترودر نیدر

پلیمر شیمی ارس

انرژی دانا

تجهیزات

۳۰

ساخت جتمیل

مجتمع فناور یهای نوین
فدک

امین آسیا فناور پارس

تجهیزات

۳۱

ساخت دستگاه فریز درایر

نانو دارو پژوهان

تکوین پژوه پارسه

تجهیزات

۳۲

بلنکت عایق حرارت

پاالیشگاه نفت تبریز

پاکان آتیه اندیش

نفت ،گاز ،پاالیش
و پتروشیمی

۳۳

کاتالیست متانول

پتروشیمی شیراز

نفت و گاز سرو

نفت ،گاز ،پاالیش
و پتروشیمی

۳۴

فومهای پلیال برای مصارف عایق برودتی و حرارتی با
گرید  PIRبلوکی

جهان عایق پارس

بسپار توسعه یاران

کشاورزی،
صنایع غذایی و
بستهبندی

۳۵

ژئوممبران

گلخانه فروغی

تولیدی صنعتی دکاموند

کشاورزی،
صنایع غذایی و
بستهبندی

۳۶

آببندی نوار چراغ خودرو

پژوهش صنعت مدرن

کاوش یاران فن پویا

پالسما و خودرو

۳۷

رنگ هوایی رویه خارجی و داخل کابین هواپیما

هواپیمایی ماهان ،هواپیمایی
قشم ،خدمات هوایی پارس،
فارسکو

گوهرفام

صنعت هوایی

۳۸

قطعات و شیشههای اپتیکی صنعت هوایی

هواپیمایی آسمان ،ایران ایر
و…

الکترواپتیک صاایران

صنعت هوایی

۳۹

نانورنگ سیلیکونی رها کننده خزه ()FRC
مورداستفاده در شناورها

صنایع دریایی شهید
درویشی /صنایع دریایی
شهید جوالیی

اقیانوس آبی

صنعت دریایی

۴۰

تولید پودر آلومینا

شرکت قطعات توربین شهریار

رایکا صنعت افرند

صنعت هوایی

۴۱

تولید نانوپودر آهن با چگالی کم

توسعه منابع انرژی توان

رایکا صنعت افرند

صنعت هوایی

۴۲

طراحی و ساخت اورینگ و پکینگ هوایی

خدمات هوایی پارس

فرا پیشتاز هونام

صنعت هوایی

۴۳

توسعه خط تولید کاتالیست

صنایع اپتیک اصفهان

ایلیا

صنعت هوایی

۴۴

روکش صندلی هواپیما

ماهان

تیزتک

صنعت هوایی

۴۵

تولید اکسپندر باتری

توسعه منابع انرژی توان

نانوشیمی ایرانیان

صنعت هوایی

۴۶

طراحی و تولید کفپوش داخل آشیانه

قشم ایر

بسا پلیمر

صنعت هوایی

۴۷

آنتی باکتریال کردن روکش صندلی هواپیما

تیزتک

تابان اندیش برجیس

صنعت هوایی

۴۸

طراحی و ساخت پرههای موتور ایلوشین

خدمات هوایی پارس

بدر سیستم

صنعت هوایی
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ردیف

طرح  /محصول

متقاضی

فناور

حوزه

۴۹

طراحی و ساخت موتور آنتونوف

خدمات هوایی پارس

بدر سیستم

صنعت هوایی

۵۰

رنگ ضدخوردگی

راهآهن

نوآوران نانو صنعت معین

صنعت ریلی

۵۱

موکت داخل کابین هواپیما

هواپیمایی آسمان

تیزتک

صنعت هوایی

۵۲

رنگ عایق حرارت

سازمان صنایع هوایی

نانوآریسا پوشش

صنعت هوایی

۵۳

طراحی و ساخت پیچ و مهره هوایی

هواپیمایی ماهان

مهندسی بدر سیستم

صنعت هوایی

۵-۶-۵

حمایت از توسعه درونزا در صنعت نانو

یشــود تــا ضمــن ارتبــاط فعاالنــه بــا شــرکتهایی کــه در حال حاضــر خــارج از مرزهــای فناور ینانــو فعالیــت میکنند،
در برنامــه توســعه درو نزا تــاش م 
کاربردهــای فناور ینانــو در زمینه تخصصی فعالیت مربوطه به آنها معرفی شــده و ســپس برای توســعه محصوالت مبتنی بــر فناور ینانو از آنها حمایت
شــود .شــرکتهای هــدف ایــن طــرح بر اســاس معیارهایــی مانند داشــتن بخش تحقیق و توســعه قــوی ،تولید محصــوالت با فنــاوری باال ،برخــورداری از
ً
یشــوند .در این راســتا در ابتدا مجموعا  ۶۹۵شــرکت در زمینههای ســاختمان و رنگ ،آب و
توان صادراتی و داشــتن نیروی انســانی توانمند ،انتخاب م 
محیطزیســت ،پلیمر ،نفت و گاز ،نســاجی ،آرایشــی و بهداشــتی و دارویی موردبررســی قرار گرفتند و از میان آنها  ۲۷مجموعه برای بررس ـیهای دقیقتر
انتخاب شدند .در ادامه پس از دو مرحله غربالگری تا کنون طرحهای زیر به تصویب رسیده و فرایند توسعه آنها آغاز شده است.
جدول  -۲۴تخصیص تسهیالت به طرحهای توسعه درونزا در صنعت نانو ()۱۳۹۸

ردیف

حوزه

شرکت

۱

دارو

نفس زیست
فارمد

کیمیا کاالی
رازی
۲

مکملها

داروسازی
زیست تخمیر

نام طرح

کاربرد

برآورد بازار داخلی

محلولتزریقیداخلوریدی
فریک کربوکسیمالتوز

درمان کمخونی شدید

 ۸میلیون دالر

کپسول ژالتینی حاوی
نانوپودر کلسیم کربنات

درمان کمبود کلسیم

 1٫5میلیون دالر

کپسول ژالتینی حاوی
نانوذرات اپرپیتانت

کاهش تهوع و استفراغ
حاد و تاخیری حاصل از
شیمیدرمانی یا پس از
عمل جراحی

 24٫7میلیارد تومان

سوسپانسیون خوراکی
نانولیپوزومال زینک

تقویت سیستم ایمنی،
جلوگیری از ریزش مو و…

ساالنه بیش از  ۵۰میلیارد
تومان انواع مکملهای
حاوی زینک در کشور به
فروش میرسد.

سوسپانسیون خوراکی
نانولیپوزومال کلسیم

جلوگیری از پوکی
استخوان

ساالنه حدود  ۱۱۸میلیارد
تومان انواع مکملهای
حاوی کلسیم در کشور
به فروش میرسد.

اسپری خوراکی
نانولیپوزومال ویتامین D3

جلوگیری از پوکی
استخوان ،تقویت
سیستم ایمنی و…

 ۷۱میلیارد تومان

اسپری خوراکی
نانولیپوزومال مالتونین

درمان اختالالت خواب،
تقویت سیستم ایمنی

 ۸میلیارد تومان

اعتبار اختصاص یافته
(میلیارد ریال)

۱۵

12٫5

۱۵
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ادامه جدول  -۲۴تخصیص تسهیالت به طرحهای توسعه درونزا در صنعت نانو ()۱۳۹۸

ردیف

حوزه

شرکت

2

مکملها

اکسیر
نانوسینا

۳

رنگ و
رزین/
ساختمان

فناور یهای
نوین فدک
سپاهان

نام طرح

کاربرد

برآورد بازار داخلی

مکمل نانومیسالر ویتامین
E

حفظسالمتسیستم
قلبیعروقی،آنتیاکسیدان
طبیعی،تقویتسیستم
ایمنی و ...

 ۱۳۰میلیارد تومان

مکمل نانومیسالر امگا ۳

خاصیت ضدالتهاب،
آنتیترومبیک و
تعدیلکننده دستگاه
ایمنی و…

 ۴۲میلیارد تومان

مکمل نانومیسالر ویتامین
D3

جلوگیری از بروز
بیمار یهایی مانند
پوکی استخوان ،برخی
سرطانها و بیمار یهای
قلب و عروقی

 ۷۱میلیارد تومان

نانوسیلیکای پودری

صنایع کشاورزی،
رنگ و رزین بهعنوان
غلظتدهنده ،افزودنی
پوزوالنیک بتن

حدود  ۳٬۰۰۰تن در سال

اعتبار اختصاص یافته
(میلیارد ریال)

۱۲

۶

۴

پرینت
سهبعدی

آسال لیزر
ساخت

دستگاه پرینتر سهبعدی
صنعتی SLS

نمونهسازی قطعات در
صنعت خودرو ،هوافضا،
الکترونیک و لوازمخانگی

 1٫2میلیون دالر

3٫5

۵

نفت ،گاز،
پتروشیمی

نانوپارس
اسپادانا

کاتالیست هیدروژناسیون
بر پایه نانوگاما آلومینا

صنایع تولید روغنهای
گیاهی و خوراکی

-

۱۰

مجموع
 ۶-۶-۵

۷۴

حمایت از شرکتهای بزرگ صنعتی بهمنظور استفاده از فناورینانو

یشــود .برخی از اقدامات ستاد نانو برای حمایت
فعالیت شــرکتهای بزرگ صنعتی بهعنوان یکی از پیشــرانهای رشــد و توسعه کشورها در نظر گرفته م 
از شرکتهای بزرگ صنعتی بهمنظور استفاده از فناور ینانو به شرح جدول زیر است.
جدول  -۲۵حمایتهای ستاد نانو از شرکتهای بزرگ صنعتی
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ردیف

حمایت

۱

تحلیل فناوری ،رصد بازار (اختصاصی) و خرید گزارش ویژه برای هر شرکت بزرگ

۲

شناسایی و تهیه بستههای سرمایهگذاری مناسب

۳

مشوق خرید شرکتهای فناوری محور

۴

کاهش ریسک تحقیق و توسعه با تضمین تیمهای فناور

ادامه جدول  -۲۵حمایتهای ستاد نانو از شرکتهای بزرگ صنعتی

ردیف

حمایت

۵

حمایت از تحقیق و توسعه تکمیلی بهمنظور انطباق فناوری با ساختار شرکت بزرگ

۶

حمایت از ساخت پایلوتهای تولید نیمهصنعتی و تست عملکردی بهمنظور کاهش ریسک بهرهبرداری از فناوری

۷

تسهیالت در خصوص اخذ استانداردها و تأییدیههای داخلی و خارجی برای محصوالت نانویی

در ســال  ،۱۳۹۸ســتاد نانــو اقــدام بــه همــکاری بــا شــرکتهای بــزرگ صنعتی کشــور کرده اســت .در جــدول زیر تعــدادی از شــرکتهای بــزرگ صنعتی
همکار یکننده با ستاد نانو در پروژههای مختلف معرفی شده است.
جدول -۲۶برخی از شرکتهای بزرگ همکاری کننده با ستاد نانو در سال ۱۳۹۸

ردیف

شرکت

ردیف

شرکت

۱

هلدینگ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

۱۰

الستیک بارز

۲

الکترواستیل

۱۱

مپنا لوکوموتیو

۳

صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

۱۲

گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

۴

مجتمع صنعتی ماموت

۱۳

صنایع الکترواپتیک اصفهان

۵

کارخانجات تولیدی عالیس

۱۴

شرکت مهندسی تعمیرات هواپیمایی فارسکو

۶

کویر تایر

۱۵

کاشی فیروزه

۷

الکتروژن

۱۶

ایزوگام شرق

۸

گروه صنعتی انتخاب (اسنوا)

۱۷

فراب

۹

تراکتورسازی ایران

در ادامه چند نمونه از همکار یهای صورت گرفته با شرکتهای بزرگ صنعتی معرفی میشوند:
جدول  -۲۷برخی از پروژههای جاری تبادل فناورینانو با شرکتهای بزرگ ()۱۳۹۸

ردیف

حوزه

نام شرکت

طرح

۱

آب ،پساب و محیطزیست

نساجی حجاب

کاهش  CODفاضالب به زیر PPM 50

۲

آب ،پساب و محیطزیست

کاشی و سرامیک سینا

تصفیه آب مصرفی و پسابهای کارخانه

۳

نانوپوشش

شیشه و گاز (شوگا)

پوششدهی قالبها و ابزارها جهت افزایش طول عمر

۴

نانوپوشش

کاشی و سرامیک پارس

افزایش مقاومت به سایش و طول عمر الینرهای مورداستفاده در پرس

۵

نانوپوشش

صنعتی دوده فام
(صدف)

پوشش نازل تزریق جهت افزایش مقاومت به حرارت باال
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ادامه جدول  -۲۷برخی از پروژههای جاری تبادل فناورینانو با شرکتهای بزرگ ()۱۳۹۸

ردیف

حوزه

نام شرکت

طرح

۶

کامپوزیت و پلیمر

شیشهسازی مینا

بهبود شیرینگ نایلونها بهمنظور افزایش طول عمر بستهبندی در مقابل عوامل محیطی

۷

کامپوزیت و پلیمر

ایران تایر

کاهش تراوایی هوا و مقاومت غلتشی تایر با استفاده از نانومواد در آستر داخلی تایر

۸

نانومواد

کاشی و سرامیک سینا

آنتیفوم برای رزین دوجزئی پایه پلیاورتان

۹

نساجی

نساجی حجاب

استفاده از نانو کپسولها جهت معطرسازی و یا خنکشوندگی پارچه چادر مشکی

۱۰

نانومواد

کارآفرینان خلیجفارس

بهکارگیری انواع آنزیمهای سوالز ،پروتئاز و آلفا میالز

۱۱

نانومواد

کارآفرینان خلیجفارس

تولید اسانس ()Zest de Citron 395184

۱۲

کامپوزیت و پلیمر

کارآفرینان خلیجفارس

آنتی  VUکردن فیلمها و ظروف پالستیکی

۱۳

آب ،پساب و محیطزیست

الکترواستیل

بهینهسازی فیلتر تصفیه آب یخچال

۱۴

نانوپوشش

گروه تولیدی رعد

جایگزینی پوششهای تبدیلی بهجای ترکیبات کروم

۱۵

سالمت ،پزشکی و دارو

باند و گاز کاوه

پانسمانها و زخم پوشها با خاصیت جذب باال

۱۶

کامپوزیت و پلیمر

موکت همدان

آنتیباکتریال کردن موکت

۱۷

رنگ و رزین

ماموت

توسعه رنگ نانو با ماندگاری باال برای کانکس

۱۸

آب ،پساب و محیطزیست

لوازمخانگی مادیران

توسعه سیستم تصفیه پساب خط تولید

۷-۶-۵

برگزاری چالشهای نوآورینانو

چالــش فنــاوری و نــوآوری نانــو رقابتــی با هدف توســعه راهحلهای فناورانــه برای حل مشــکالت بنگاههای صنعتــی یا توســعه محصوالت/خدمات
نوآورانه است که با استفاده از آن شرکتها ،هلدینگها ،کارخانهها یا سایر واحدهای صنعتی میتوانند راهحلهای مناسبی برای غلبه بر مشکالت
ً
فنــی خــود بیابنــد و از ایــن طریــق ،ارتبــاط پژوهشــگران و فناوران بــا بنگاههای صنعتــی افزایش پیــدا میکند .شــرکتکنندگان در چالشهــا را عموما
دانشجویان ،اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و پژوهشگاهها ،پژوهشگران مستقل و شرکتهای کوچک و متوسط خالق و نوآور داخل یا خارج کشور
تشــکیل میدهند .از ابتدای شــروع برنامه چالشهای نوآوری نانو در ســال  ،۱۳۹۵تاکنون  ۳۲چالش مختلف برگزار شــده اســت که از این تعداد ،ده
مورد در سال  ۱۳۹۸آغاز شدهاند که در جدول زیر آمده است:
جدول  -۲۸چالشهای نوآوری نانو اجرا شده در سال ۱۳۹۸

ردیف

عنوان چالش

متقاضی صنعتی

زمان اعالم
فراخوان

تعداد طرح
دریافتی

آخرین وضعیت چالش

۱

طراحی و ساخت سامانههای پیشتصفیه آب و پساب

شتابدهنده واتک

خرداد ۹۸

۴۲

ارزیابی و داوری طرحها

۲

ساخت برچسب ایمنی و محافظ چندمنظوره برای شیشه
و پنجره

عمومی

تیر ۹۸

۹

ارزیابی و داوری طرحها

۳

کاهش میزان گوگرد در سوخت مورداستفاده صنعت دریایی
و شناورها

گروه کشتیرانی
جمهوری اسالمی ایران

تیر ۹۸

۵۴

ساخت نمونه نهایی
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ادامه جدول  -۲۸چالشهای نوآوری نانو اجرا شده در سال ۱۳۹۸

ردیف

عنوان چالش

متقاضی صنعتی

زمان اعالم
فراخوان

تعداد طرح
دریافتی

آخرین وضعیت چالش

۴

تهیه مواد مؤثره و فراوردههای آرایشی ،بهداشتی ،دارویی و
شوینده

شرکت توسعه
فناور یهای نوین کیان
الماس مهر (فنکام)

مرداد ۹۸

۷۷

ساخت نمونه نهایی

۵

فراخوان حمایت از طرح در حوزه توسعه کاربردهای فناوری
الکترونیک چاپی در منسوجات هوشمند

مرکز توسعه الکترونیک
چاپی

مهر ۹۸

۲۶

ارزیابی و داوری طرحها

۶

مسابقه ایدهپردازی :معرفی کاربردهای نوین فناوری پالسمای
سرد در صنایع و محصوالت

مرکز صنعتیسازی
نانوفناوری کاربردی
()ICAN

مهر ۹۸

۴۷

پایان یافته

۷

فراوردههای دارویی ،مکمل ،آرایشی و بهداشتی نوین بهویژه
مبتنی بر نانوفناوری

شتابدهنده هنام

دی ۹۸

۶۴

ارزیابی و داوری طرحها

۸

مسابقه طراحی و ساخت اسبابباز یهای خالقانه نانو

عمومی

دی ۹۸

۹۸

ارزیابی و داوری طرحها

۹

افزایش مقاومت برشی الیههای پلیمری در دستکش ایمنی

شرکت بوفالو

بهمن ۹۸

-

فراخوان (دریافت طرح)

۱۰

باال بردن مقاومت الیه پلیمری در مقابل حرارت در
دستکشهای ایمنی و محافظ

شرکت بوفالو

بهمن ۹۸

-

فراخوان (دریافت طرح)

۸-۶-۵

برگزاری مجمع اقتصاد فناورینانو

رویداد ساالنه مجمع اقتصاد فناور ینانو ،بستری است برای تأثیر بر نگرش بازیگران اکوسیستم فناوری و نوآوری نانو ،بهویژه صاحبان کسبوکارهای
حال و آینده که بهصورت سالیانه توسط ستاد نانو برگزار میشود .هفتمین دوره این گردهمایی با عنوان «صعود به سبک فاتحان اورست» در روزهای
 ۱۰و  ۱۱دیماه  ۱۳۹۸در مرکز همایشهای پژوهشگاه نیرو برگزار شد.
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ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناورینانو

جدول  -۲۹موضوعات محوری مجمع هفتم اقتصاد فناورینانو

ردیف

موضوع

۱

استراتژی در دوران پرتالطم

۲

بقا در بازی بزرگان :رقابت محصوالت در فروشگاههای زنجیرهای

۳

رازهای باستانی بقا

۴

چالشهای کسبوکارهای نوپا و جانمایی و پیشنهاد راهکارهای اجرایی

۵

چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد کشور

۶

اقتصاد نوآوری ،فرصتی برای رستگاری

۷

بازاریابی در شرایط بحرانی اقتصادی

۸

صعود در توفان عدم قطعیتها

مخاطبان و شرکتکنندگان
در هفتمین دوره مجمع اقتصاد فناور ینانو بیش از  ۷۰۰نفر از فعاالن و عالقهمندان حوزه فناوری و نوآوری شرکت کردند .در مجموع ،این افراد بهصورت
کلی در دستههای زیر قابلتفکیک هستند:
ارائهدهندگان خدمات ٪۲6

سایرین ٪9

سایر شرکتکنندگان

مراکز رشد

کارگزاران و مشاوران

سایر بخشهای دولت

ستاد نانو

شرکتهای صنعتی

سرمایهگذاران وشتابدهندهها

محققان و دانشگاهیان

٪19

٪7

٪11

٪11

٪5

٪14

٪17

محققان و دانشگاهیان
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دولت ٪۱7

شرکتها و استارتآپها

٪9

٪3

٪4

متقاضیان فناوری ٪۱6

عرضهکنندگان فناوری ٪37

تایر خودرو تولیدشده با استفاده از فناورینانو
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برنامه کالن 6

پیادهسازی نظام استاندارد ،کنترل کیفی و
ایمنی فناورینانو

 -۱-۶تدوین استانداردهای ملی و بینالمللی فناورینانو
حمایت از تدوین استانداردهای ملی فناورینانو با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران

۱-۱-۶

در سال  25 ،1398استاندارد ملی در حوزههای مختلف فناور ینانو با برگزاری جلسات متعدد فنی و تخصصی و با حضور متخصصان مختلفی از
دانشگاه ،صنعت ،سازمانها و نهادهای ذیربط تدوین شده یا در حال تدوین هستند .از میان این  25استاندارد ،تعداد  9استاندارد ملی ،نهایی
شده و در کمیته ملی به تصویب رسیده است.
عناوین استانداردهای ملی مصوب در کمیته ملی در سال  1398به شرح زیر است:
جدول  -۱عناوین استانداردهای ملی منتشر شده در حوزه فناورینانو در سال 1398

ردیف

استانداردهای ملی فناور ینانو

1

استفاده و کاربرد آزمونهای برو نتنی بدون سلولی و روششناسیهای ارزیابی دوام زیستی نانوماده

2

فناور ینانو -شیوه گزارشدهی اطالعات و دادههای تولید نانواشیا -راهنما

3

فناور ینانو -نانوساخت -مشخصات کنترلی کلیدی -قسمت  :4-7ذخیرهسازی انرژی الکتریکی نانوپدید

4

فناور ینانو -آمادهسازی نمونه برای مشخصهیابی نانواشیا فلزی و اکسیدفلزی درآب

5

فناور ینانو -تولید هواسل برای مطالعات مواجهه با نانواشیا و انبوههها و کلوخههای آنها از طریق هوا ()NOAA

6

فناور ینانو -مدیای فیلتر هوا حاوی نانوالیاف برای فیلتراسیون ذرات -مشخصهیابی ،عملکرد و روشهای آزمون

7

فناور ینانو -رنگدانهها و سازهها (گستردهسازها) -تعیین شبیهسازی شده

8

فناور ینانو -مالحظات اندازهگیری نانواشیا و انبوهه و کلوخههای آن ( )NOAAدر ماتریسهای محیطی

9

فناور ینانو -اصطالحات استاندارد و تعاریف آن برای نانومواد سلولزی
گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398
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پیادهسازی نظام استاندارد ،کنترل کیفی و ایمنی فناورینانو

همچنین پیشنویس  6اســتاندارد ملی دیگر نیز نهایی و جلســات کمیســیونهای فنی برای آنها برگزار شــده اســت که پس از تشــکیل کمیته ملی،
تصویب و منتشر خواهند شد 10 .استاندارد دیگر هم در فرایند بررسی کمیسیونهای فنی هستند.
۲-۱-۶

حمایت از تدوین استانداردهای محصولمحور فناورینانو

در سال  1398استانداردهای زیر در مرحله بررسی در کمیسیونهای مختلف قرار دارند:
 •فناور ینانو  -مشــخصهیابی نانوپوش ـشهای آبگریز (اعمال شــده بر سطوح نفوذناپذیر)  -بخش اول :اندازهگیری زاویه ترشوندگی به روش قطره
بیپایه  -روش آزمون
 •ارزیابی کارایی و دوام نانوپوششهای آبگریز (اعمال شده بر سطوح نفوذناپذیر)
 •سنجش تخلخل و توزیع اندازه حفرات در مواد جامد نانومتخلخل با استفاده از جذب گاز  -روش آزمون
 •ارزیابی میزان ماندگاری خاصیت آبگریزی منسوجات  -روش آزمون و ویژگیها
 •فناور ینانو  -الکترونیک چاپی  -جوهرهای رسانا  -روشهای آزمون
۳-1-۶

مشارکت در تدوین استانداردهای بینالمللی فناورینانو

مراحــل تدو یــن اســتاندارد بینالمللــی در ایزو یــک فرایند طوالنی
ً
اســت کــه از زمــان تصویب اولیه تا انتشــار آن تقریبا  ۳ســال زمان
نیــاز دارد .جهــت تکمیــل و توســعه ایــن اســتانداردها جلســات
متعــددی بــا حضــور متخصصــان هــر حــوزه و دبیــران مربوطــه هــر
یشــود .جهــت ارتقــا اســتاندارد و رســیدن بــه
اســتاندارد برگــزار م 
اجمــاع جهانــی در هــر موضــوع ،جلســاتی بهصــورت حضــوری و
مجازی با حضور متخصصان داخلی و خارجی تشکیل میشود.
همچنیــن نمایندگان ایران در اجــاس دورهای کمیته بینالمللی
کــه در آبانمــاه ۱۳۹۸در کشــور چیــن برگــزار شــد ،حضــور فعالــی
داشــتند .در ایــن اجــاس  ۴پــروژه اســتاندارد بینالمللــی کــه بــا
مســئولیت ایران در حال تدوین هســتند ،ارائه و از آنها دفاع شد
و  ۲پیشــنهاد جدید اســتاندارد مطرح شــد .حضور فعــال ایران در
کمیته بینالمللی استانداردسازی فناوری موجب شناختهشدن
ایــران بهعنــوان یکــی از کشــورهای فعــال در حوزه اســتانداردهای
فناور ینانو شده است.
استانداردهای بینالمللی منتشر شده با رهبری ایران در سال 1398
• استاندارد بینالمللی «فناور ینانو  -نانومواد رس -قسمت اول :ویژگیها و روشهای اندازهگیری»
این استاندارد با دریافت رأی مثبت نهایی ،توسط ایزو با عنوان و شماره ISO/TS 21236-1:2019منتشر شد و در سایت ایزو قرار گرفته است.
• اســتاندارد بینالمللــی «فناور ینانو-مدیــا فیلترهــای هوای حاوی
نانوالیاف پلیمری  -ویژگیها ،کارایی و روشهای اندازهگیری»
ایــن اســتاندارد در ســال  ۱۳۹۸بــر اســاس نظــرات کارشناســان
کشــورها ،تکمیــل شــده و در نهایــت پیشنویــس تکمیــل یافتــه
استاندارد با دریافت رأی مثبت در مرحله نهایی و اعمال نظرات
تکمیلــی متخصصان کشــورهای عضــو ایزو ،در ماه مــارچ  ۲۰۲۰با
شماره  ISO/TS 21237:2020منتشر شد.
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• استاندارد بینالمللی «فیلمهای نانوکامپوزیتی پلیمری برای بستهبندی غذایی  -خواص نفوذپذیری :ویژگیها و روشهای اندازهگیری»
پیشنویس تکمیل یافته استاندارد با دریافت رأی مثبت در مرحله  1DTSو اعمال نظرات تکمیلی متخصصان ایزو ،برای ویراستاری و چاپ ارسال
شده و بهزودی منتشر میشود.
•استاندارد بینالمللی «پایش تغییرات ساختار ثانویه پروتئینهای در مجاورت با نانومواد با روش طیفسنجی Circular dichroism
پیشنویس تکمیل یافته استاندارد در رأیگیری در مرحله  DTSتوسط کشورهای عضو ایزو موردتأیید قرار گرفت که بعد از اعمال نظرات ارسال شده
و تأیید پیشنویس نهایی منتشر خواهد شد.
استانداردهای بینالمللی در حال تکمیل و توسعه با مشارکت ایران در سال 1398
 •استاندارد بینالمللی «نانوسیالها برای کاربردهای انتقال حرارت  -ویژگیها ،کارایی و روشهای اندازهگیری»
 •استاندارد بینالمللی «منسوجات آنتیباکتریال حاوی نانومواد ،ویژگیها و کارایی»
پیشنهادهای جدید ایران در خصوص استانداردهای بینالمللی فناور ینانو
•استاندارد بینالمللی «ارزیابی فراهمی زیستی نانومواد در محیطهای آبی با استفاده از ».Tetrahymena sp
با توجه به گســترش روزافزون اســتفاده از فناور ینانو و تولید انواع گوناگونی از نانومواد ،لزوم پایش اثرات زیس ـتمحیطی این مواد بیشازپیش احساس
میشود .در همین رابطه برای ارزیابی اثرات نانومواد بر بومسازگانهای آبی ،نیاز به توسعه روشهای جدید و استفاده از گونههای مناسب آبزیان مدل
وجــود دارد .بــه همیــن دلیل پیشنویس اولیهای در رابطه با رهنمود اســتاندارد ارزیابی فراهمی زیســتی نانومواد توســط تیم متخصصی از دو دانشــگاه
در ایران و با همکاری یکی از دانشــگاههای کشــور اســلوونی آماده شده است .پیشنهاد تدوین این استاندارد از طرف ایران برای کمیته ISO/TC229
ارسال شد و در حال حاضر این استاندارد برای رأیگیری  2NWIPارسال شده است.
• استاندارد بینالمللی «پوششهای ابرآبگریز – ویژگیها و ارزیابی عملکرد»
سطوح ابرآبگریز با زاویه تماس باال ،خصوصیاتی نظیر خودتمیزشوندگی ،ضدمه و ضدانعکاس،
ضدخوردگــی ،اصطکاک کم و… از خود نشــان میدهند .بهدلیــل این خصوصیات منحصربهفرد
اســتفاده از ایــن مواد در صنایع مختلف نظیر صنایع ســاختمان ،دریایی ،پوشــاک ،لوازمخانگی
و… موردتوجه قرار گرفته اســت .با توجه به کاربرد رو به گســترش این ســطوح و اینکه این محصول
یشــود ،این موضوع بهعنوان اولویت ستاد نانو مطرح شد پیشنهادی اولیه
در داخل کشــور تولید م 
بــا کمــک یــک تیــم متخصص صنعتی و دانشــگاهی تهیــه و بهصــورت  PWIبه ایزو ارائه شــد .در
این اســتاندارد ،عملکرد پوش ـشهای آبگریز در شــرایط کاری مختلف مانند تغییرات آبوهوا،
سایش و تابش  UVموردارزیابی قرار میگیرد.
• استاندارد بینالمللی «ارزیابی سمیت پوستی منسوجات حاوی نانومواد»
با توجه به گسترش روزافزون استفاده از نانومواد جهت بهبود عملکرد منسوجات ،لزوم توجه به مسائل ایمنی در این حوزه موردتوجه قرار گرفته است.
در این راســتا توســعه یک اســتاندارد جهت ارزیابی رهایش نانومواد از این محصوالت و بررســی اثرات احتمالی آن روی پوســت انســان بهعنوان یک
اولویت در دستور کار ستاد نانو قرار گرفت .پیشنهاد اولیه این استاندارد به ایزو مطرح شد و هماکنون در مرحله بررسی اولیه است.
۴-۱-۶

بررسی تخصصی پیشنویس استانداردهای نانو ارسالی سازمان بینالمللی استاندارد

روال تدوین استانداردهای بینالمللی در ایزو بر اساس نظرخواهی از کشورهای عضو کمیته  ISO/TC229و رسیدن به اجماع کشورهای عضو اصلی
اســت .در ســال  ،1398در مجموع تعداد چهارده مدرک اســتاندارد بینالمللی فناور ینانو با دریافت نظرات متخصصان داخلی و تشــکیل جلسات
تخصصی در کمیته استاندارد ستاد نانو بررسی و بهعنوان نظر ایران برای سازمان ایزو ارسال شد.
1- Draft Technical Specification
2- New Work Item Proposal
گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398
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پیادهسازی نظام استاندارد ،کنترل کیفی و ایمنی فناورینانو

 -۲-۶پیادهسازی نظام جامع مجوزدهی ،نظارت و ارزیابی در حوزه فناورینانو
۱-۲-۶

تدوین دستورالعملهای اجرایی برای اعطای نشان نانو

تدوین دستورالعملهای اجرایی برای کمیته تخصصی نشان نانو
کمیتــه تخصصــی نشــان نانــو ،یکــی از ارکان اجرایــی و مرجع فنی و تخصصــی ارزیابی محصوالت نانو در فرایند اعطای نشــان نانو اســت .این کمیته
وظیفه بررسی صالحیت و شرایط احراز فعالیت واحدهای تولیدی این محصوالت را برای دریافت مجوز استفاده از نشان نانو ،برعهده دارد .در سال
 ۱۳۹۸با هدف تبیین شیوه کار کمیته تخصصی و فرایند کاری آن ،دستورالعمل اجرایی کمیته تخصصی تدوین شد .در این دستورالعمل ،اعضای
کمیته تخصصی ،شرح وظایف این کمیته و دبیرخانه آن ،شیوه رسیدگی این کمیته به درخواستها و همچنین فرمهای الزم در فرایند اعطای نشان
نانو مشخص شده است.
تهیه و تدوین شناسنامه فنی برای محصوالت فناور ینانو
در فرایند اعطای نشان نانو ،کمیته تخصصی مستقر در ستاد نانو وظیفه دارد صالحیت و شرایط احراز فعالیت واحدهای تولیدی متقاضی را بررسی
نهــا را موردارزیابــی فنــی و تخصصی قرار دهــد .برای این امر نیــاز به برخی اطالعات اولیــه و دادههای کاربــردی از محصوالت و
کــرده و محصــوالت آ 
واحدهــای تولیــدی بهعنــوان متقاضیــان بالقوه دریافت مجوز اســتفاده از نشــان نانونماد وجود دارد .در ســال  ۱۳۹۸این اطالعــات و دادهها در قالب
شناسنامه فنی تهیه و تدوین شد .این اطالعات شامل موارد زیر است:
اطالعات مربوط به محصول و واحدهای تولیدی آن ،حجم بازار و تولید در کشــور ،وضعیت و اطالعات پروانه اســتاندارد واحدهای تولیدی ،ویژگی
نانویی ادعا شده ،استانداردهای موجود برای بررسی محصول و استانداردهای موجود برای بررسی جنبههای نانویی محصول.
تدوین دستورالعمل ارزیابی شرکتهای بازرسی محصوالت فناور ینانو
یکی از الزامات اصلی اعطای نشان نانو به محصوالت نانو ،وجود شرکتهای بازرسی تأیید صالحیت شده در حوزه فناور ینانو است .بهدلیل آنکه در ایران
و جهان دستورالعمل مدونی برای الزامات و شرایط یک شرکت بازرسی در حوزه نانو وجود ندارد و مرکز تأیید صالحیت ایران برای ارزیابی و تأیید صالحیت
شرکتهای بازرسی حوزه نانو نیاز به یک دستورالعمل یا پروتکل داشت ،گروه استاندارد و ایمنی ستاد نانو با انجام مطالعات و مشاوره با متخصصان مرتبط
پیشنویس اولیهای برای ارزیابی شرکتهای بازرسی حوزه نانو تدوین کرد و با برگزاری جلسات متعدد با مرکز ملی تأیید صالحیت ایران و اعمال نظرات
آنها این پیشنویس نهایی شد .در ادامه مقرر شد شرکتهای بازرسی متقاضی دریافت تأیید صالحیت در حوزه نانو مطابق این دستورالعمل و همچنین
اســتاندارد  ،INSO- ISO / IEC 17020توســط مرکز ملی تأیید صالحیت ایران موردارزیابی قرار گیرند .در حال حاضر  ۲شــرکت بازرســی الزامات مرتبط با
حوزه نانو ذکر شده در دستورالعمل فوق را پیادهسازی کردهاند و درخواست خود را برای ارزیابی به مرکز تأیید صالحیت ایران ارائه کردهاند.
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۲-۲-۶

تثبیت و پشتیبانی از کمیتههای فناورینانو در سازمانهای مرتبط

کمیته فناور ینانو سازمان غذا و دارو
• اعطای مجوز و مدیریت و کارشناسی پروندهها
ً
در ســال  ،۱۳۹۸مجموعا درخواســت اخذ مجوز تعداد  70فراورده شــامل  57فراورده تولید داخل و
 13فراورده وارداتی به کمیته ارجاع یافته است .الزم به ذکر است طی  ۴سال اخیر (سال  ۹۵تا )۹۸
ً
مجموعــا تعــداد  195تقاضــای اخذ مجوز به این کمیتــه ارجاع یافته که از این تعــداد  150محصول
تولید داخل ( )۷7%و  ۴5محصول وارداتی ( )۲3%هســتند .آمار تفکیکی موارد یادشــده بر اســاس
حوزه به شرح جدول زیر است:
جدول  -۲آمار تفکیکی درخواست اخذ مجوز در کمیته فناورینانو سازمان غذا  و دارو  بر اساس حوزه در سال ۱۳۹۸

عنوان درخواست

تجمعی از سال  ۱۳95تا ۱۳۹۸

تجمعی سال ۱۳۹۸
درخواست مجوز فراورده
تولید داخل

درخواست مجوز فراورده
وارداتی

درخواست مجوز فراورده
تولید داخل

درخواستمجوز فراورده
وارداتی

ملزومات دارویی

18

-

40

۱

آرایشی و بهداشتی

۱۶

۱۲

۴۳

۳۴

حیطه وظایف کمیته
(تأییدیه بهداشتی)

7

-

20

۰

غذا

۱۰

1

۱۷

9

دارو

۲

-

۴

۱

تجهیزات پزشکی

-

-

۴

۰

فراوردههای طبیعی ،سنتی و مکمل

۴

-

۲۲

۰

مجموع درخواستها

57

13

150

45

حوزه درخواست

• مدیریت و راهبری کارگروههای تخصصی
در سال  ،۱۳۹۸موافقت با صدور (یا تمدید مجوز) تعداد  ۲1فراورده به شرح زیر به ادارات مربوطه سازمان غذا و دارو اعالم شده است:
جدول  -۳فهرست محصوالت فناورینانو تأیید /تمدید مجوز شده توسط سازمان غذا و دارو در سال ۱۳۹۸

ردیف

حوزه

۱

حوزه طبیعی،
سنتی و مکمل

نام محصول

نام تجاری

شرکت

کپسول ژالتینی نرم حاوی نانومیسل سیلی مارین ۷۰
میلیگرم

سینالیو

اکسیر نانوسینا

محلول نانومیسل کورکومین

-

اکسیر نانوسینا

کپسول ژالتینی نرم نانومیسل حاوی  ۴۰میلیگرم کورکومین

سینا کورکومین

اکسیر نانوسینا (تمدید مجوز)
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ادامه جدول  -۳فهرست محصوالت فناورینانو تأیید /تمدید مجوز شده توسط سازمان غذا و دارو در سال ۱۳۹۸

ردیف

حوزه

۲

آرایشی و
بهداشتی

۳

ملزومات دارویی

۴

تأییدیه بهداشتی

نام محصول

نام تجاری

شرکت

فلوئید ضدآفتاب با  SPF50فاقد جاذبهای شیمیایی
مخصوص پوستهای حساس و مستعد به قرمزی

سان سیف

پارس حیان

نانوامولسیون پا ککننده شیشه

MSK

ستاره تابان پاک

نانوامولسیون پا ککننده صفحات نمایش

MSK

ستاره تابان پاک

نانوامولسیون پا ککننده چندمنظوره

MSK

ستاره تابان پاک

خمیردندان مناسب دندانهای حساس حاوی
نانوهیدروکسی آپاتیت

فارمد

البراتوار دکتر اخوی (سی گل)

خمیردندان ترمیمکننده و سفیدکننده حاوی نانومیلههای
منیزیم هیدروکسی آپاتیت

نانودنت،
مریدنت+نانو،
مریدنت نانو،
مریدنت+آپاکر

گروه صنعتی پاکشو

خمیردندان ترمیمکننده و ضدحساسیت حاوی
نانومیلههای منیزیم هیدروکسی آپاتیت

نانودنت،
مریدنت+نانو،
مریدنت نانو،
مریدنت+آپاکر

گروه صنعتی پاکشو

ماده اولیه نانودیاکساید تیتانیوم

STR-40-OTS

کارخانه  SAKAI CHEMICALکشور
ژاپن

محلول ضدعفونیکننده دست

نانو بیو ساید

نانو پوشش فلز

محلول ضدعفونیکننده ابزار پزشکی

نانو بیو ساید

نانو پوشش فلز

محلول ضدعفونیکننده ابزار پزشکی
High Level

نانو بیو ساید

نانوپوشش فلز

نخ پلیآمید با قابلیت نشر پرتو فروسرخ

-

تهران زرنخ

زیرپوش آنتیباکتریال حاوی نانوذرات

-

کیان تنپوش

لباسزیر مردانه آنتیباکتریال حاوی نانوذرات
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کیان تنپوش

فرش ماشینی آنتیباکتریال

-

نساجی فرخ سپهر کاشان (فرش فرهی)
(تمدید)

فیلتر جاذب ترکیبات مضر حاصل از مواد دخانی

-

حکیمان دوراندیش پارس (تمدید)

جوراب آنتیباکتریال

-

تولیدی عیسیزاده (تمدید)

ماده مؤثره نانوذرات سولفات کلسیم موجود در پودر
غیرسمی کشنده موش

شک بوم

رایان زرین سینا (تمدید)

• مشارکت در جلسات تدوین استانداردهای فناور ینانو
در سال  ۱۳۹۸کمیته فناور ینانو در اجالسیههای کمیته ملی تدوین استاندارد فناور ینانو حضور پیدا کرده و نظرات خود را برای اصالح موارد مدنظر
ارائه نمود.
• آموزش
همکاری در برگزاری کنفرانسها و پنلهای مرتبط با فناور ینانوتأمین محتوا و انتشار  ۱۲شماره خبرنامه ماهیانه ،قرارگیری بر روی سایت و ارسال الکترونیک به متخصصان مرتبطکمیته فناور ینانو سازمان دامپزشکی
• بررسی کارشناسی و اعطای مجوز
 شناســایی  ۵محصول جدید و ارائه خدمات مشــاورهای به آنها و معرفی  ۳شــرکت نانویی جدیدبرای  ۳محصول مشاوره داده شده به واحد نانومقیاس ستاد نانو
 برگزاری جلســات کمیته فنی در خصوص  ۲شــرکت نانو پارت خزر و نانوپوشــش فلز جهت اعطایمجوز به  ۵محصول معرفی شده
 انجــام طــرح کار بــرد نانونقــره در صنعــت پرورش طیور در کشــور ،مطالعــه و تحلیل آمــاری نتایج بهدســت آمــده به ســتاد نانــو و ارائه گزارش وضعیــت کاربرد نانــوذرات نقره در صنعت پــرورش طیور در
کشور
پیگیــری محصــوالت ارجاعــی و مشــاوره در رفــع نواقص پرونــده آنها بــرای  ۱۴محصــول پرکاربرد وموردنیاز
• آموزش و ترویج
 سخنرانی و شرکت در همایشهای مرتبط با فناور ینانو در سطح کشور -برگزاری کارگاه نحوه ثبت محصوالت نانو در سازمان دامپزشکی کشور با اخذ امتیاز بازآموزی برای دامپزشکان
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 -۳-۶فعالسازی ظرفیت نهادهای تنظیمگر در راستای توسعه فناورینانو
۱-۳-۶

زمینهسازی در جهت تدوین مقررات موردنیاز در حوزه فناورینانو

استفاده از ظرفیتهای نهادی سازمانهای عضو کارگروه ایمنی کاربرد فناور ینانو
ماده  ۱۶سند کاربرد فناور ینانو در افق  ،۱۴۰۴مربوط به تشکیل کارگروه تخصصی ایمنی کاربرد فناور ینانو است که دبیرخانه آن در ستاد نانو مستقر
و مســئول پیگیــری آن ،گروه اســتاندارد و ایمنی اســت .در ســال  ۱۳۹۸با پیگیریهای به عمل آمــده تمام اعضای کارگروه ،نماینــدگان خود را معرفی
کردند .همچنین  ۲جلســه برای تدوین سیاس ـتها و برنامههای این کارگروه برگزار شــد و ســازمانهای عضو ،فعالیتهای خود را در حوزه ایمنی نانو
ارائه کردند .در حال حاضر برنامه کاری و سیاستهای این کارگروه توسط ستاد نانو و با هماهنگی با سازمانهای عضو در حال تدوین است.
همکاری با اداره بازرسی کار وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی
بــا توجه بــه گســترش روزافزون محصــوالت نانــو و افزایش
شــرکتهای تولیدکننــده ایــن محصــوالت ،توجــه بــه
رعایــت مــوارد ایمنــی در محیطهــای تولیــدی از اهمیت
ویژهای برخوردار اســت .در همین راســتا در ســال ۱۳۹۸
همکاری مشــترک با اداره بازرســی کار وزارت کار ،تعاون
و رفــاه اجتماعــی آغــاز و نشســت مشــترکی بــرای بررســی
موضوعات همکاری شامل موارد زیر تشکیل شد:
مشارکت در تنظیم آییننامهها و تدوین دستورالعملهای
الزامــات ایمنــی محیــط کار بــا نانومــواد ،همکار یهــای
بینالمللــی ،تدوین اســتانداردهای مرتبط بــا ایمنی کار،
تدوین برنامههای آموزشی الزم برای کارکنان محیطهای
تولیــدی کار بــا نانومــواد ،اســتفاده از محصــوالت و
فناور یهای نانو در تولید ،توسعه و بهبود وسایل حفاظت فردی مورداستفاده در محیطهای تولیدی.
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 -۴-۶پیادهسازی نظام ملی نانومترولوژی
۱-۴-۶

برگزاری آزمونهای مقایسات بینآزمایشگاهی فناورینانو

برنامه بینالمللی مقایسات بین آزمایشگاهی ANF 2019
آزمــون مقایســات بیــن آزمایشــگاهی یکــی از ابزارهــای کارآمد جهت کنتــرل و تضمین کیفیــت نتایج آزمــون در آزمایشــگاههای آزمون و کالیبراســیون
محسوب میشود .در همین راستا اعضای فروم آسیایی نانو ( )ANFدر سال  ۲۰۱۹برنامه مقایسات بین آزمایشگاهی را برای اندازهگیری نانوذرات طال
با روشهای  AFMو  TEMدر بین کشــورهای عضو اجرا کردند ۱۲ .مرکز آزمایشــگاهی از پنج کشــور آسیایی (تایلند ،ایران ،مالزی ،فیلیپین و اندونزی)
در این فعالیت مشترک بینالمللی شرکت داشتند .فعالیتهای اجرایی انجام آزمونهای مربوط به این طرح در داخل ایران (آمادهسازی نمونههای
مــورد آزمــون ،انجــام آزمونها ،تحلیل نتایج و انجام محاســبات آمــاری ،تهیه و ارائه گزارشهای آزمــون به مرکز ملی نانو تایلند مطابــق با پروتکل برنامه
تعیین شده) توسط گروه استاندارد و ایمنی ستاد نانو با همکاری شرکت آراد انجام گرفت .همچنین نشست تخصصی بررسی نتایج برنامه مقایسات
بیــن آزمایشــگاهی بــا حضــور نمایندگان مراکز تحقیقاتی با حمایت فروم آســیایی نانو و همکاری مرکز ملی فناور ینانــو تایلند ( )NANOTECدر ژانویه
 ۲۰۲۰برگزار شــد .از ســوی ایران نمایندگانی از دانشــگاههای صنعتی شریف ،شهید بهشتی ،پژوهشــگاه شیمی و مهندسی شیمی و پژوهشگاه مواد و
انرژی با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناور یهای راهبردی در این نشست حضور داشتند.

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398

179

گزارش عملکرد برنامههای کالن ،عملیاتی و اقدامات اجرایی فناورینانو

پیادهسازی نظام استاندارد ،کنترل کیفی و ایمنی فناورینانو

 -۵-۶ترویج ،اطالعرسانی و آموزش استاندارد و ایمنی فناورینانو
۱-۵-۶

برگزاری نشستها و کارگاههای آموزشی –ترویجی فناورینانو

نشستهای مشترک با سازمان ملی استاندارد با هدف اطالعرسانی
الزمه پیادهســازی و اجرای نشــان نانونماد ،هماهنگی و همکاری مطلوب میان ســازمان ملی اســتاندارد و ســتاد توســعه فناور ینانو اســت .برای این
منظور در ســال  ،۱۳۹۸مجموعه نشس ـتهایی به میزبانی ســتاد نانو با مدیران ســازمان ملی اســتاندارد و مراکز زیرمجموعه آن شــامل معاونت نظارت
بر اجرای اســتاندارد ،پژوهشــگاه اســتاندارد و مرکز ملی تأیید صالحیت برگزار شــد و هماهنگیهای الزم برای تســریع و تســهیل اجرای نشــان نانونماد
صــورت گرفــت .اداره کل اســتاندارد اســتانها ،مســئولیت کمیتــه عال ئــم را بهعنــوان یکــی از ارکان اجرایــی نشــان نانونمــاد ،برعهــده دارد .همچنین
سخنرانی ویژهای در جلسه مرتبط با همایش سراسری سازمان ملی استاندارد انجام شد.
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کارگاههای آموزشی -ترویجی فناور ینانو
در حاشیه دوازدهمین جشنواره فناور ینانو در سال  ۱۳۹۸کارگاههای آموزشی زیر توسط ستاد نانو برگزار شد:
 •کارگاه آموزشی استانداردسازی همگام با توسعه فناوری؛
 •کارگاه آموزشی ایمنی و بهداشت کار با نانومواد ،در آزمایشگاههای آموزشی و تحقیقاتی؛
 •کارگاه آموزشی گواهیدهی محصوالت فناور ینانو (نشان نانو)؛
 •کارگاه آموزشی آشنایی با روشهای استاندارد شناسایی ،اندازهگیری و تعیین مشخصات نانومواد؛
 •کارگاه آموزشی فناور ینانو در دامپزشکی -کاربردها و فرایندهای مجوزدهی.
دوره آموزشی برای کارشناسان آزمایشگاههای مرتبط
دوره آموزشــی ارزیابی عدم قطعیت اندازهگیری برای تعیین مســاحت ســطح مخصوص با دســتگاه  ،BETدر  ۱۵و ۱۶بهمن ۱۳۹۸با همکاری شــبکه
آزمایشگاهی فناور یهای راهبردی ،به میزبانی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار شد .ارتقای سطح دانش و آ گاهی کارشناسان آزمایشگاههای
مرتبــط و همچنیــن ارتقــای کیفیــت نتایــج اندازهگیریها در حوزه فناور ینانو و رعایت اســتانداردهای ملــی و بینالمللی در ارائه نتایــج اندازهگیری از
اهداف این دوره بود.
راهاندازی سایت اطالعرسانی با قابلیتهای جدید
در سال  ۱۳۹۸با توجه به ساختار قدیمی سایتهای مربوط به کمیته استانداردسازی و شبکه ایمنی نانو ،یک سایت جدید طراحی و راهاندازی شد
که انتقال محتوا به آن در حال انجام است .همچنین بخشها و محتواهای جدیدی در سایت افزوده شده و در حال تکمیل است.

برگزاری مسابقه ایمنی در آزمایشگاه نانو
ســتاد نانــو بــرای ترویج ایمنــی نانو و آشــنایی دانشــجویان
فعــال در حوزه نانو با مالحظات ایمنی کار در آزمایشــگاه،
اقــدام بــه برگــزاری مســابقه «ایمنــی در آزمایشــگاه نانــو»
کــرد .هــدف از ایــن مســابقه ،ترویــج  2اســتاندارد ملــی
 ISIRI 12235 - ISIRI 13736جهــت آشــنایی و آمــوزش
مخاطبــان بــا آیین کار و موارد ایمنی نانومواد اســت .بیش
از  200نفــر از دانشــجویان در مقاطــع مختلــف تحصیلی از
طریق ســایت آموزش نانو در این آزمون شــرکت کردند و در
پایان به سه نفر از افرادی که به سؤاالت پاسخ درست داده
بودند ،جوایزی اهدا شد.
گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398
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پیادهسازی نظام استاندارد ،کنترل کیفی و ایمنی فناورینانو

برگزاری جشن صدمین استاندارد ملی فناور ینانو
با آغاز تدوین اســتانداردهای ملی در حوزه فناور ینانو از ســال  ،۱۳۸۸هر ســاله تعداد و تنوع اســتانداردهای ملی در این حوزه رشــد قابلتوجهی پیدا
کــرده اســت .بــه طــوری که در میانه ســال  ،۱۳۹۸تعداد اســتانداردهای ملــی در حوزه فناور ینانو به  ۱۰۰عدد رســید که شــامل انــواع مختلفی از قبیل:
اصطالحات و تعاریف ،روشهای تعیین مشخصات ،ایمنی و سالمت ،ویژگیها و کارایی محصوالت میشوند.
ازایــنرو بــا هدف تقدیر از زحمات و تشــویق دس ـتاندرکاران اســتانداردهای حوزه فناور ینانو ،مراســم جشــنی بــرای تدوین صدمین اســتاندارد ملی
فناور ینانــو در تار یــخ ۱۸مهــر  ۱۳۹۸همزمــان بــا اولین روز جشــنواره فناور ینانو و در محــل نمایشــگاههای بینالمللی برگزار شــد و از  ۲۲دبیر منتخب
تدوین استاندارد تقدیر به عمل آمد.
دبیــران تدو یــن ایــن اســتانداردها از اعضــای هیئتعلمــی و نیــز متخصصانــی از شــرکتهای صنعتــی هســتند .همچنیــن در جلســات تدوین این
استانداردها،کارشناســان مرتبط از اعضای هیئتعلمی دانشــگاهها ،متخصصان شرکتها ،کارشناسان ســازمان استاندارد و سازمانهای ذیربط
مانند وزارت بهداشت حضور داشتند.
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 -۶-۶تشخیص و مدیریت جنبههای اخالقی ،ایمنی و اجتماعی فناورینانو
1-۶-۶

ارزیابی ایمنی و بهداشت مراکز تخصصی

بــا توجــه بــه لــزوم رعایت مــوارد ایمنی برای پژوهشــگران نانــو در دانشــگاهها و ارزیابی وضع موجود آزمایشــگاهها؛ ســتاد نانــو در ســال  ،۱۳۹۸برنامهای
برای بررســی شــرایط تعدادی از آزمایشــگاههای نانو از منظر ایمنی را در دســتور کار قرار داد .در این راســتا با همکاری شــرکت مشــاور بهعنوان کارگزار و
اساتید حوزه بهداشت محیط از دانشگاههای مختلف ،شاخصهایی برای ارزیابی ایمنی و بهداشت آزمایشگاههای دانشجویی فعال در حوزه نانو
تعیین شــد .در فاز اول  ۵آزمایشــگاه دانشــگاهی بررسی شــد و گزارش آن برای شبکه ایمنی و اساتید این حوزه ارائه شد .در ادامه ،بررسی  ۵آزمایشگاه
تحقیقاتی دیگر در دســتور کار قرار گرفت .همچنین مقرر شــد برنامه جامع ارزیابی ایمنی و بهداشــت محیطهای کار با نانومواد شــامل نحوه آموزش،
شاخصهای ارزیابی ،نحوه نظارت ،ارزیابیهای دورهای ،مکانیسمهای تشویقی ،نحوه رتبهبندی و… با همکاری وزارت علوم تدوین شود.
2-۶-۶

عضویت و مشارکت در مجامع بینالمللی مرتبط در حوزه فناورینانو

پروژه حکمرانی ریسکهای فناور ینانو اتحادیه اروپا
پــروژه  )Risk-GONE) Risk Governance of Nanotechnologyاز برنام ههــای  Horizon 2020اتحادیــه
اروپا بوده که از ژانویه ســال  ۲۰۱۹آغاز شــده اســت .این پروژه ۴ســاله با همکاری  ۲۲عضو در حال انجام
بــوده کــه به جز ایران ۱۵ ،کشــور اروپایی در این پروژه مشــارکت دارند .ســتاد نانو به نمایندگــی از ایران و با
همکاری مرکز خدمات آزمایشــگاهی دانشــگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم پزشکی تهران در کارگروه
 ۴و  ۵ایــن پــروژه بینالمللــی همــکاری دارد .تاکنون چهــار مجموعه از نانوذرات مختلف از شــرکتهای
 JRC ،Sigma ،Pharmjetو… جهت انجام تس ـتهای سمشناســی و اندازهگیری ســایز ذرات با استفاده از
 DLSدریافت شده است .نتایج دور اول آزمایشها از طرف ایران به اتحادیه اروپا ارسال شده است.
پلتفرم Asia-Eu NONNS
پلتفــرم  Asia-EU Network of Network on NanoSafetyبــرای شبکهســازی بیــن مؤسســات فعــال اروپایــی و آســیایی در حــوزه نانوایمنــی در حــال
راهانــدازی اســت کــه در الی ههــای آمــوزش ،تحقیــق و توســعه ،مقــررات و گواهیدهی ،صنعــت ،تجارت و سیاس ـتگذاری بــرای توســعه همکار یها
فعالیت میکند .در سال ۱۳۹۷؛ پیشنویس اهداف ،ساختار ،عملکرد و فعالیتهای پلتفرم تهیه شده و پتانسیل کشورهای آسیایی در حوزه ایمنی
بســایتی در این خصــوص بــه آدرس  www.aenonns.comطراحی و
نانــو جهــت عضویت در این شــبکه بررســی و جمعآوری شــد .در ســال ۳۹۸؛ و 
راهاندازی شد .همچنین برنامهها و فعالیتهای این شبکه در اجالس سالیانه فروم آسیایی نانو که در شهریورماه  ۱۳۹۸در فیلیپین برگزار شد ،ارائه
شد .تاکنون  ۳نهاد اروپایی و  ۲نهاد آسیایی آمادگی خود را برای همکاری در این پلتفرم اعالم کردهاند.
گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398
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محصوالت نانو
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توسعه و مدیریت بازار محصوالت نانو

 -۱-۷ایجاد ابزارهای حمایتی و تسهیلگری برای توسعه بازار داخلی محصوالت نانو
۱-۱-۷

استفاده از ابزارهای مالی برای تحریک بازار فناورینانو

استفاده از ابزارهای مالی نظیر لیزینگ ،پیشخرید و خرید دین ،از مهمترین ابزارهای توسعه بازار بهویژه در حوزه محصوالت نانو است .این ابزارهای
مالی با مشــارکت نهادهای مالی و ســرمایهگذاری کشــور مانند صندوق توســعه فناوری ایرانیان ،صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران ،صندوق
یشــود .در ســال  ۱۳۹۸در مجموع بیش از  300میلیارد ریال شــامل  66فقره وام و  ۸فقره
توســعه صادرات و تبادل فناوری و صندوق نانو بهکار گرفته م 
خرید دین به فناوران و شرکتهای حوزه نانو اعطا شد که در ادامه جزئیات آن ذکر شده است.
جدول  -۱تسهیالت اعطا شده به شرکتهای فناورینانو در جهت توسعه بازار ()۱۳۹8

ردیف

نوع تسهیالت

شرکت /فناور استفادهکننده از تسهیالت

مبلغ (میلیون ریال)

۱

سرمایه در گردش

 ۶6مورد

۲73٬850

۲

خرید دین

 ۸مورد

۲۶٬۲۴۴

 ۷4مورد

300٬0۹۴

جمع

25٬650
%8٫5
صندوق توسعه فناوری ایرانیان 113٬460
%37٫8

صندوق توسعه صادرات و تبادل  فناوری  

78٬000
%26٫0

صندوق پژوهش و  فناوری  توسعه فناورینانو

صندوق پژوهش و  فناوری دانشگاه تهران 82٬984
%27٫7
نمودار   -۱سهم صندوقهای همکار از تسهیالت پرداخت شده به شرکتهای فناورینانو در سال ( 1398میلیون ریال)
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۲-۱-۷

استفاده از ظرفیتهای قانونی در راستای توسعه بازار نانو

یکی از فعالیتهای ســتاد نانو در ســال  ،۱۳۹۸اســتفاده از ظرفیت نهادهای دولتی در حوزههای مختلف برای کمک به توســعه بازار محصوالت نانو
بوده است .در ادامه مهمترین اقدامات صورت گرفته در این راستا آمده است.
جدول  -۲همکاریهای صورت گرفته با نهادهای دولتی با هدف کمک به توسعه بازار نانو در سال ۱۳۹۸

ردیف

نهاد طرف همکاری

نوع همکاری

۱

وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی

امضای تفاهمنامه همکاری میان ستاد نانو و معاونت صنایعدستی وزارت میراث فرهنگی برای ارتقای
محصوالت صنایعدستی با استفاده از فناور ینانو

۲

مرکز آمار ایران

همکاری در طرح آمارگیری ساالنه از کارگاههای صنعتی دارای بیش از  ۱۰کارکن بهمنظور شناسایی
شرکتهای صنعتی نانو در سال ۱۳۹۸

۳

گمرک

استعالم و راستی آزمایی اطالعات اقتصادی مرتبط با صادرات و واردات محصوالت نانو

۴

دفتر مقررات واردات و صادرات

همکاری با دبیرخانه کمیسیون ماده  ۱برای تعریف کدهای  HSویژه برای  ۱۰محصول نانو

۵

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

مشارکت در برنامه ایده آزاد اسباببازی

۶

بانک مرکزی

همکاری در زمینه تسهیل فرایندهای تخصیص ارز و تأیید ثبت سفارش برای شرکتهای فعال حوزه نانو
و دانشبنیان

۷

سازمان توسعه تجارت

الف) همکاری مشترک برای صادرات محصوالت با فناوری پیشرفته از جمله نانو
ب) کمک به شناسایی شرکتهای توانمند نانو برای انتخاب در فرایند صادرکنندگان برتر ایران در سال
 ۱۳۹۸و قرار گرفتن شرکت نانودارو پژوهان پردیس در بین شرکتهای شایسته تقدیر در بخش دانشبنیان

۳-۱-۷

طراحی سازوکارهای توزیع محصوالت نانو

توســعه بازار محصوالت مصرفی نانو یکی از مأموریتهای مهم ســتاد نانو در ســالهای اخیر بوده اســت .گرچه محصوالت مصرفی نانو دارای ســهم کوچکی
از نظــر تنــوع و میــزان تولیــد نســبت به کل محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس هســتند با این حــال ،عموم افراد جامعه از طریق محصــوالت مصرفی نانو با
فناور ینانو آشنا میشوند که این امر زمینهساز پذیرش اجتماعی این فناوری در کشور خواهد بود .از طرف دیگر در حال حاضر ،مشکل عدمدسترسی مناسب به
محصوالت مصرفی نانو نیز وجود دارد .بر این اساس ،ستاد نانو عرضه این محصوالت را بهصورت گسترده در شبکههای فروش به شرح زیر تسهیل کرده است:
سایت فروش اینترنتی دیجیکاال
از ســال  ۱۳۹۵با حمایت ســتاد نانو ،فروش محصوالت نانو در فروشــگاه اینترنتی دیجیکاال توســط کارگزار فعال در حوزه بازاریابی اینترنتی آغاز شــد.
پس از آن که دیجیکاال عالوه بر خرید و انبارش محصول ،روش – Market Placeکه ویترین مجازی محصوالت است و تمامی مراحل بر عهده شرکت
تولیدکننــده محصول اســت– را اتخاذ کرد ،شــرکتهای فناور ینانو دیگــر با محدودیت دیجیکاال در زمینه ممیزی محصــوالت روبهرو نبوده و بهطور
مستقیم محصول خود را در این سایت عرضه میکنند ،این امر باعث شد شرکتهای بیشتری محصوالت خود را در این سایت عرضه کنند .جدول
زیر آمار محصوالت عرضهشده و شرکتهای مربوطه را نشان میدهد.
جدول  -۳شرکتهای دارای محصول نانو در سایت دیجیکاال (سال )۱۳۹۸

ردیف

گروه محصوالت

تعداد شرکت فناور ینانو

تعداد محصول فناور ینانو

۱

خانه و آشپزخانه

۱۰

۲۶

۲

آرایشی ،بهداشت و سالمت

۴

۱۹
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ادامه جدول  -۳شرکتهای دارای محصول نانو در سایت دیجیکاال (سال )۱۳۹۸

ردیف

گروه محصوالت

تعداد شرکت فناور ینانو

تعداد محصول فناور ینانو

۳

منسوجات و کیف و کفش

۹

۱۸

۴

ساختمان

۱۱

۱۱

۵

سایر

۲

۲

فروشگاه اینترنتی همراه زیارت
در ایــام پیــادهروی اربعیــن ،یکــی از کارگــزاران بازاریابــی کــه بــا ســتاد نانــو همــکاری دارد ،فروشــگاه اینترنتــی «همــراه زیارت» را بــرای معرفــی و فروش
محصــوالت نانــو موردنیــاز زائران راهاندازی کرد و کولهپشــتی حاوی مایحتاج زائران را در معرض فروش قرار داد .همچنین کارگزار مذکور در نمایشــگاه
«راهیــان اربعیــن» کــه در همان زمان برگزار شــد ،اقــدام به فروش اقالم مرتبط با زیارت اربعین نمود که مورداســتقبال بازدیدکننــدگان قرار گرفت .نتایج
نشان داد معرفی مناسب و ایجاد دسترسی بهتر برای مردم میتواند موجب گسترش استفاده از محصوالت نانو شود.
سایت شانیکاال و شبکه تلویزیونی ایرانکاال
یکی از راهکارهای تبلیغ کاال و تشــویق مردم برای خرید آنها ،تبلیغات تلویزیونی اســت .بهدلیل هزینه بســیار باالی تبلیغات تلویزیونی ،اســتفاده از
این ابزار برای اغلب شــرکتهای نانو که در رده شــرکتهای کوچک و متوســط هســتند ،از نظر مالی امکانپذیر نیســت .از طرف دیگر نمیتوان نقش
این تبلیغات را در رشــد چند برابری فروش محصوالت نادیده گرفت .شــرکت ایدهپردازان نوین یکتا با نام تجاری شــانکاال ،روشی را برای مشارکت با
بســایت اینترنتی خود ،اقدام به فروش محصوالت کرده و همان محصوالت را در شــبکه
شــرکتهای تولیدکننده ارائه کرده اســت .این شــرکت در و 
تلویزیونــی ایــران کاال تبلیــغ میکنــد .محصوالت فناور ینانو از شــرکتهای هاینو ،تنکو و رایمند در حوزه منســوجات ،گن بــارداری ضدامواج و فیلتر
کولر نانو در این سایت معرفی شدهاند.
فروشگاه زنجیرهای رفاه
ســهم فروشــگاههای زنجیرهای در بازار خردهفروشــی کشــور رو به افزایش اســت و در اقصی نقاط کشــور رشــد این فروشــگاهها را شــاهد هســتیم .پس از
امضای تفاهمنامه میان ستاد نانو و فروشگاه زنجیرهای رفاه برای تسهیل در فروش محصوالت مصرفی نانو ،کارگزار مرتبط برای اجرای بهتر این برنامه
انتخــاب شــد و در نهایــت محصــوالت متنوعی در گروههای مختلف کاالیی در این فروشــگاه عرضه شــد .ســهم حوزههای مختلــف از کاالهای نانو
عرضه شده در فروشگاههای رفاه در سال  ۱۳۹۸به شرح جدول  4است.
جدول  -۴سهم حوزههای مختلف از کاالهای فناورینانو عرضه شده در فروشگاههای رفاه در سال ۱۳۹۸

حوزه

آرایشی بهداشتی

لوازمخانگی

خودرو

منسوجات

مجموع

تعداد محصول

۵۱

۳۰

۱۶

۷۶

۱۷۳

تعداد شرکت

۵

۵

۳

۶

۱۵

تمامی شــرکتهایی که در برنامه فروش در فروشــگاههای زنجیرهای رفاه مشــارکت داشــتند بر تأثیر مثبت آن بر آشــنایی مردم با محصوالت نانوی عرضه
شــده و تقویت نشــان تجاری اذعان داشــتند .بهطوری که پس از عرضه محصول خود در فروشــگاه رفاه میزان مراجعه به وبســایت شرکتها و مشاهده
مشخصات محصول رشد چشمگیری داشته است .استفاده از تبلیغ و جشنوارههای فروش برای عرضه محصوالت فناور ینانو در این فروشگاه موجب
ارتقای اســتاندارد کیفی عرضه محصوالت شــده و زمینههای توســعه بازار این محصوالت را در آینده فراهم میکند .تجربه فروشــگاه رفاه نشــان داد که
شرکتهای دانشبنیان کوچک و متوسط بهدلیل توان مالی محدود ،در عرصه رقابت با شرکتهای بزرگ در فروشگاههای زنجیرهای با مشکالت زیادی
مواجه میشوند .آنها که بهدلیل توان مالی محدود نمیتوانند حجم کافی از محصوالت را برای پوشش تعداد زیادی از فروشگاهها تأمین کنند ،قادر به
شرکت در جشنوارههای فروش با درصد تخفیف بیشتر نیستند و نقدینگی کافی برای تحمل تأخیر چندماهه در دریافت مطالبات خود از فروشگاههای
زنجیرهای را ندارند .شــایان ذکر اســت که برای رفع مشــکالت و ارتقای فروش محصوالت مصرفی نانو در فروشــگاههای زنجیرهای ،برنامهای با همکاری
کریدور خدمات فناوری تا بازار در دست تدوین است تا فروش محصوالت در فروشگاههای زنجیرهای و کانالهای فروش دیگر توسعه یابد.
ارزش ریالی کاالهای فناور ینانو ارسالی و فروخته شده در فروشگاههای رفاه به شرح جدول  5است.
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جدول  -۵ارزش ریالی کاالهای فناورینانو فروخته شده در فروشگاههای رفاه

۴-۱-۷

عنوان

سال ۹۷
(میلیون ریال)

سال ۹۸
(میلیون ریال)

مجموع
(میلیون ریال)

کاالی نانو فروش رفته

2٬296

1٬555

3٬851

شناسایی ،پایش و اطالعرسانی فرصتهای جذاب بازار آینده فناورینانو

تهیه گزارشهای مطالعه فرصت و رصد بازار فناور ینانو
در ســال  ۱۳۹۸ســتاد نانو از تهیه طرحهای مرتبط با کس ـبوکار و تحقیقات بازار حوزه فناور ینانو توســط شــرکتها و فناوران فعال در این عرصه به
شرح زیر حمایت کرده است.
جدول  -۶حمایت ستاد نانو از از تهیه طرحهای مرتبط با کسبوکار و تحقیقات بازار حوزه فناورینانو

عنوان حمایت

تعداد

هزینه (میلیون ریال)

طرح کسبوکار

۱۱

۷۳۸

تحقیقات بازار

۲۰

۲٬۶۸۰

عرضه اینترنتی گزارشهای رصد بازار نانو
بهمنظور تسهیل در دسترسی عموم مخاطبان ،سایت تخصصی رصد و تحلیل بازار فناور یهای نوین با نام تجاری هایتکمانیتور از سال ۱۳۹۶
بــا هــدف تبدیلشــدن به مرجــع عرضه گزارشها و مطالعات بازار در حوزه نانو و فناور یهای پیشــرفته دیگر ،توســط شــرکت دانش بازار ســام و با
حمایت ســتاد نانو آغاز به کار کرده اســت .در ســال  ،۱۳۹۸تعداد  ۶گزارش در زمینه بررســی بازار فناور ینانو و صنعت ،معرفی فناوری و تحلیل
روندها و فرصتها برای استفاده عموم در دسترس قرار گرفته است .گزارشهای این سایت در مجموع بیش از  ۳٬۵۰۰مرتبه دریافت شده است.
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 -۲-۷حمایت از ایجاد برندها و نشانهای تجاری محصوالت نانو
۱-۲-۷

توسعه برندهای جمعی در حوزه فناورینانو

حوزه نساجی
ســتاد نانو حمایت از برند جمعی در حوزه نســاجی را با ایجاد برند هاینو با حضور  ۶شــرکت فعال در ســال  ۱۳۹۶آغاز کرد .هدف از تأســیس
ایــن برنــد هدایــت فعالیتهــا و حمایتهــای حوزه نســاجی بهســمت کنسرســیوم هاینو و اســتفاده از نــوآوری در عرصه محصــوالت جدید و
نوآورانه در بازار بود .حمایتهای ســتاد نانو از این برند در ســال  ۱۳۹۸عبارتند از:
•تأمیــن هزینههای ســرمایه در گردش به مبلغ  ۲میلیارد ریال
•گشــایش اعتبار اســتفاده از خدمات خرید دین به ارزش  ۱۰میلیارد ریال
•کمک به حضور فعال هاینو در نمایشــگاه نساجی
عمده فعالیتهای هاینو در ســال  ۱۳۹۸بر توســعه زیرســاختهای فروش و توسعه محصوالت جدید تمرکز داشت .همچنین در سال ۱۳۹۸
فروشــگاه آنالیــن هاینو افتتاح شــد ۲ .محصول جدید این شــرکت شــامل لباسهای زنانــه خنککننده و لباسهای کــودک ضدلک در حال
اقدام برای اخذ گواهینامه نانومقیاس هســتند.
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 -۳-۷توسعه سبد کاالی مصرفی نانو
بررسی سبد محصوالت نانو ایران در طی سالهای اخیر نشان میدهد که این سبد از نظر تعداد محصوالت مصرفی-که مصرفکننده نهایی آن عموم
مردم هســتند -حجم قابلقبولی از بازار کشــور را در اختیار ندارد .همچنین ،گزارش بانک مرکزی از هزینه ســبد مصرفی خانوار ایرانی در ســال ۱۳۹۶
ً
ً
نشان میدهد که سهم قابلتوجهی -حدود  13٫2درصد -از کل هزینه غیرخوراکی هر خانوار در طول سال که تقریبا  ۳۲۰میلیون ریال است ،مستقیما
برای خرید کاالی مصرفی انجام میگیرد و سرمایهگذاری در این حوزه میتواند تأثیر مستقیمی بر بهبود کیفیت زندگی مردم داشته باشد .در نتیجه در
سال  ،۱۳۹۸برنامه ویژهای تحت عنوان «توسعه سبد کاالی مصرفی نانو» جهت شتابدهی هرچه بیشتر به توسعه این دسته از محصوالت ،تدوین
شــد .در این برنامه ،در حوزههای صنعتی مهمی همچون نســاجی ،آرایشــی -بهداشــتی ،آب و محیطزیست و… که واحدهای فعال در گروه صنعت
ســتاد نانــو دارنــد ،پروژ ههــای مختلفی برای توســعه محصــوالت مصرفی تعریف شــد .همچنین فعالیتهایی برای توســعه محصــوالت در حوزههای
مصرفی «اسباببازی و سرگرمی»« ،صنایعدستی»« ،لوازمالتحریر»« ،لوازم مادر ،کودک و فرزند» شروع شد .در ادامه اقدامات انجام شده در این راستا
در سال  ۱۳۹۸بیان میشود.
1-۳-۷

شناسایی و بررسی مطالعات و تجربیات مرتبط در خصوص توسعه کاالهای مصرفی

بررســی مدلهای توســعه محصول جدید در شــرکتهای بزرگ دنیا یکی از اقدامات انجام شــده در این راستا در سال  ۱۳۹۸است .شرکتهای بزرگ
با توجه به نوع محصول و تنوع مشتریان ،مدلهای منحصربهفرد خود را برای توسعه محصول جدید به کار میگیرند .همچنین برای یافتن ایدههایی
برای توسعه محصوالت مصرفی نانو در داخل کشور ۸٬۰۰۰ ،محصول فناور ینانو موجود در سایت استت نانو موردبررسی قرار گرفت و با در نظر گرفتن
شاخصهایی مانند مصرفی بودن ،برخورداری از بازار بزرگ و امکان تولید در داخل کشور ۲۹ ،دسته از محصوالت مصرفی نانو موردشناسایی و برای
توسعه در دستور کار ستاد نانو قرار گرفت.
۲-۳-۷

توسعه سبد کاالی مصرفی نانو در حوزه اسباببازی و سرگرمی

شناسایی بازیگران
گام اول در اجرای برنامه توســعه فناور ینانو در حوزه اســباببازی و ســرگرمی ،شناســایی بازیگران اصلی این حوزه و تعیین مدل همکاری ستاد نانو با
هریک از این بازیگران بود .بر این اساس ،بازیگران اصلی شناسایی و جلساتی با هریک برگزار شد.
اســتفاده از ظرفیت رویدادهای مهم سالیانه
یکی دیگر از برنامههای مهم در راستای تسریع برنامه توسعه فناور ینانو در صنعت اسباببازی ،شناسایی رویدادهای مهم این حوزه و حضور فعال
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در این رویدادهاســت که در ســال  ۱۳۹۸رویدادهای مهم این حوزه موردشناســایی قرار گرفتند .در اولین رویداد «ایده آزاد اســباببازی» که از ســوی
کانــون پــرورش فکــری کودکان و نوجوانان برگزار شــد ،ســتاد نانو آمادگی خــود را برای همکاری در اجرای برنامه و ارائه مشــوقهای مالــی برای ایدههای
مبتنی بر فناور ینانو اعالم کرد که مورداستقبال دبیرخانه این رویداد قرار گرفت .بر این اساس« ،نشست آشنایی طراحان اسباببازی با فناور ینانو»
در ســتاد نانــو و «کارگاه آشــنایی طراحــان اســباببازی بــا فناور ینانــو» در کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان برگزار شــد .همچنین نشســت ویژه
«معرفی فناور ینانو و کاربردهای آن برای تولیدکنندگان اسبابباز یهای پلیمری» با هدف شناسایی چالشها و مشکالت شرکتهای تولیدکننده
در شهریور ۱۳۹۸با حضور  ۱۵شرکت اصلی تولیدکننده اسباببازی پلیمری در ستاد نانو برگزار شد.

در  ۱۲بهمن ۱۳۹۸فرایند برگزاری مسابقه «طراحی و ساخت اسبابباز یهای خالقانه نانو» آغاز شد .الزم به ذکر است پیش از آغاز این مسابقه ،دو
ً
پیشرویداد در قالب کارگاه آموزشــی برای آشــنایی مخاطبان با کاربردهای فناور ینانو در صنعت اســباببازی برگزار شد که مجموعا  ۵۰نفر -تیم
در این کارگاهها شرکت کردند .در پایان مهلت ارسال طرحها ( ۱۰اسفند ۹۸ ،)۱۳۹۸طرح نوآورانه از سوی  ۶۴تیم /شرکت به دبیرخانه ارسال شد
که پس از بررسی و داوری اولیه ۲۲ ،تیم برای تشریح ایدهها ،به داوری حضوری دعوت شدند.
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پیگیــری تقاضاهای فناورانه و تولید محصول
در ســال  ۱۳۹۸تقاضاهای صنعتی بیان شــده از ســوی تولیدکنندگان این حوزه ،توســط کارگزار تخصصی حوزه اسباببازی ستاد نانو ،پیگیری شد.
بهمنظــور ارائــه قابلیتهــای فناور ینانــو در صنعت اســباببازی ،مقرر شــد تا تعدادی از اســبابباز یهای تولیــد داخل ،اعم از پالســتیکی ،چوبی،
فلــزی ،پارچــهای ،کاغذی و… شناســایی شــده و با اســتفاده از فناور ینانــو ،قابلیتهای متناســب با آن اســباببازی اعم از آبگریــزی ،لکهگریزی،
ضدگردوغبار ،خودتمیزشوندگی و… اعمال شود .نمونهای از اسبابباز یهایی که در آنها از فناور ینانو استفاده شده است در ادامه ذکر میشود.
جدول  -۷نمونه اسباببازیهایی که در آنها از فناورینانو استفاده شده است.

ردیف

نام شرکت

فناور

جنس و نوع اسباببازی

فناور ینانو اعمال شده

۱

آ کوتویز

پالسما ایده آزما

چوبی (بازی سایهها)

آبگریز ،ضدلک

۲

آ کوتویز

نانو فراز سپاهان

چوبی (بازی سایهها)

آبگریزی

۳

دینودالی

پالسما ایده آزما

پارچه (انواع عروسک)

پوشش ضدگردوغبار

۴

دینودالی

نانو بنیتا

پارچه (انواع عروسک)

پوشش آبگریز ،پوشش ضدگردوغبار

۵

شریف سوالر

شریف سوالر

ماشین چوبی

سلول خورشیدی (منبع تأمین انرژی)

۶

شریف سوالر

شریف سوالر

کیت آموزشی

سلول خورشیدی رنگدانهای

۷

پلیمر رسانا

پلیمر رسانا

کیت آموزشی

جوهر رسانا

۸

اطلس پوشش محافظ

اطلس پوشش محافظ

فلز (وایت برد)

رنگ خودتمیزشونده

۹

توی سیتی

توی سیتی

پلیمر (توپهای استخری)

مستربچ آنتیباکتریال

۱۰

سپتا تویز

مونوکوت

چوبی

رنگ ضدآب و ضدچربی

۳-۳-۷

توسعه سبد کاالی مصرفی نانو در حوزه صنایعدستی

صنایعدســتی ،یکــی از حوزههــای مهــم برای برنامه توســعه ســبد کاالی مصرفی نانو اســت کــه از لحاظ بــازار و تأثیرگذاری بر هویت ایرانی-اســامی
اهمیت زیادی دارد .در ادامه اقدامات ستاد نانو در راستای توسعه سبد کاالی مصرفی نانو در حوزه صنایعدستی در سال  ۱۳۹۸بیان میشود.
انعقاد تفاهمنامه همکاری با وزارت میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی
در تیرمــاه  ،۱۳۹۸نشســت مشــترک دبیــر ســتاد نانــو
و معــاون صنایعدســتی وزارت میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایعدســتی در راســتای اســتفاده از
ظرفیتهــای فناور ینانــو بــرای ارتقــای محصــوالت
صنایعدســتی کشــور برگزار شــد .همچنین ،بهمنظور
تقویــت همکار یهای دوجانبه میان مجموعه ســتاد
نانو و این وزارتخانه ،تفاهمنامه همکاری میان ســتاد
نانو و معاونت صنایعدســتی وزارت میراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایعدســتی در مهرمــاه  ۱۳۹۸در
جشنواره ملی فناور ینانو به امضا رسید.

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398
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حضور در رویدادهای مهم حوزه صنایعدستی
بزرگترین رویداد در حوزه صنایعدســتی ،نمایشــگاه ملی صنایعدســتی کشــور اســت که هر ساله در شــهریورماه در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی
یشــود .در ســال  ،۱۳۹۸غرفه ســتاد نانو در این نمایشــگاه به معرفی فناور ینانو و کاربردهای آن در محصوالت صنایعدســتی پرداخت و
تهران برگزار م 
طیفی از تقاضاها برای استفاده از فناور ینانو در حوزه صنایعدستی به ثبت رسید.

پیگیری تقاضاهای فناورانه و توسعه محصول
عالوه بر تقاضاهای جمعآوری شــده در نمایشــگاه ملی صنایعدستی ،تقاضاهای صنعتی دیگری نیز از سوی تولیدکنندگان یا معاونت صنایعدستی
وزارت میــراث فرهنگــی بــرای بهکارگیــری فناور ینانو جهت ارتقای محصوالت صنایعدســتی در دســت بررســی و پیگیری اســت .همزمــان ،تعدادی
از محصــوالت صنایعدســتی موجــود در کشــور ،شناســایی و یک فناور ینانو مناســب بــرای ارتقای کیفیــت آن روی محصول اعمال شــد .نمونهای از
محصوالت صنایعدستی که در آنها از فناور ینانو استفاده شده است در ادامه ذکر میشود.
جدول  -۸نمونههای محصوالت صنایعدستی که فناورینانو در آنها به کار گرفته شده است
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ردیف

نام محصول

فناور

فناوری اعمال شده

۱

سالنگ

پارس PVD

نانوپوشش تزیینی (طالیی ،نقرهای)

۲

انار سفالی

پارس PVD

نانوپوشش تزیینی

۳

زیورآالت

نور مهر هدی

نانوپوشش تزیینی

۴

گلیم دستباف

پالسما ایده آزما

پوشش آبگریز با پالسما

۵

لباس دستباف

نانو بنیتا

پوشش آبگریز

۶

چاقوی زنجان

سوین پالسما

نانوپوشش سخت

۷

سالنگ

پارسPVD

نانوپوشش تزیینی

۸

کاشی سفالی

یارنیکان صالح

نانوپوشش تزیینی در رنگهای خاص

۹

تابلو معرقکاری

نور مهر هدی

نانوپوشش تزیینی طالیی

 -۴-۷ارتقای توانمندی صادراتی بنگاهها و حمایت از صادرات محصوالت نانو
۱-۴-۷

توسعه زیرساختها و خدمات موردنیاز برای صادرات فناورینانو

در ســال  ۱۳۹۸از حضــور شــرکتهای فناور ینانــو در رویدادهــای تخصصــی نانو بهصــورت حضور در پاویون ملــی نانو ایران در کشــورهای مختلف و
بههمرســانی برای عرضه و تقاضای محصوالت و فناور یها و رصد جدیدترین دســتاوردهای عرضه شــده در این رویدادها حمایت شــد که شــرح آن
در ادامه ذکر میشود.
جدول  -۹حمایتهای ستاد نانو از حضور شرکتهای فناورینانو داخلی در رویدادهای بینالمللی (سال )1398

ردیف

شرکت

رویداد بینالمللی

کشور

نوع حمایت ستاد نانو

۱

رویال توسعه پایدار

نمایشگاه نانو  ۲۰۱۹و بههمرسانی

کره جنوبی

عرضه محصول

۲

فناوران نانومقیاس

نمایشگاه نانو ۲۰۲۰

ژاپن

عرضه محصول

۳

آریا پلیمر پیشگام

بههمرسانی

روسیه

عرضه محصول

۴

سوین پالسما

بههمرسانی

روسیه

عرضه محصول

۵

پیامآوراننانوفناوریفردانگر

بههمرسانی

روسیه

عرضه محصول

۶

نانو تکفام

بههمرسانی

روسیه

عرضه محصول

۷

ورا پلیمر

بههمرسانی

روسیه

عرضه محصول

۸

اکسیر نانوسینا

بههمرسانی

روسیه

عرضه محصول

۹

رویال توسعه پایدار

بههمرسانی

روسیه

عرضه محصول

۱۰

فناوران نانومقیاس

بههمرسانی

روسیه

عرضه محصول

۱۱

نانوآریسا پوشش

نمایشگاه دریایی  ۲۰۱۹و بههم رسانی

اندونزی

عرضه محصول

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398
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ادامه جدول  -۹حمایتهای ستاد نانو از حضور شرکتهای فناورینانو داخلی در رویدادهای بینالمللی

۲-۴-۷

ردیف

شرکت

رویداد بینالمللی

کشور

نوع حمایت ستاد نانو

۱۲

پیامآوراننانوفناوریفردانگر

نمایشگاه دریایی  ۲۰۱۹و بههم رسانی

اندونزی

عرضه محصول

۱۳

صنعتی و تولیدی گوهرفام

نمایشگاه دریایی  ۲۰۱۹و بههم رسانی

اندونزی

عرضه محصول

۱۴

توسعه دانش و فناوری ایلیا

نمایشگاه دریایی  ۲۰۱۹و بههم رسانی

اندونزی

عرضه محصول

۱۵

آتیهپردازان ظهور شریف

نمایشگاه دریایی شانگهای ۲۰۱۹

چین

عرضه محصول

۱۶

تجهیز صنعت رهنما

نمایشگاه دریایی شانگهای ۲۰۱۹

چین

عرضه محصول

۱۷

آزاد فیلتر

نمایشگاه دریایی شانگهای ۲۰۱۹

چین

عرضه محصول

۱۸

اکسیر نانوسینا

فروم تجاری بهداشت و سالمت

اندونزی

متناظریابی

۱۹

نانودارو پژوهان

فروم تجاری بهداشت و سالمت

اندونزی

متناظریابی

۲۰

آریا پلیمر پیشگام

نمایشگاه پالستیک چین ۲۰۱۹

چین

عرضه محصول

۲۱

پالس پلیمر

نمایشگاه پالستیک چین ۲۰۱۹

چین

عرضه محصول

۲۲

پارسا پلیمر شریف

نمایشگاه پالستیک چین ۲۰۱۹

چین

عرضه محصول

۲۳

پیامآوراننانوفناوریفردانگر

نمایشگاه آب چین ۲۰۱۹

چین

عرضه محصول

۲۴

فناوران نانومقیاس

نمایشگاه نانو سوژو ۲۰۱۹

چین

متناظریابی

۲۵

پیامآوراننانوفناوریفردانگر

نمایشگاه نانو سوژو ۲۰۱۹

چین

متناظریابی

۲۶

اکسیر نانوسینا

نمایشگاه تجهیزات پزشکی چین ۲۰۱۹

چین

متناظریابی

۲۷

اکسیر نانوسینا

نمایشگاه بازسازی سوریه ۲۰۱۹

سوریه

متناظریابی

حمایت از برندسازی بینالمللی در راستای توسعه صادرات فناورینانو

در ســال  ۱۳۹۸حمایت از حضور پررنگ شــرکتهای نانو در دومین نمایشــگاه بینالمللی واردات چین  CIIEبا همکاری ســتاد توســعه فناور ینانو،
ســازمان توســعه تجارت ایران و کنســولگری جمهوری اسالمی ایران در شهر شانگهای انجام شد .دومین دوره این رویداد بزرگ در آبانماه همین سال
در شهر شانگهای چین برگزار شد که وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در افتتاحیه آن شرکت کردند.
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۳-۴-۷

حمایت از ایجاد پایگاههای صادراتی برای توسعه صادرات محصوالت فناورینانو

ســتاد نانــو بهمنظــور توســعه زیرســاختهای الزم برای تحقق چش ـمانداز صادراتی محصــوالت و خدمات نانو ایران در ســال  ،۱۴۰۴از ایجاد و توســعه
پایگاههای صادراتی در کشورهای هدف حمایت میکند .تجربه شکلگیری و فعالیت پایگاه صادراتی کشور چین (شهر سوژو) و کسب نتایج مثبت
و همچنین همکاری و استقبال بخش خصوصی از توسعه پایگاه صادراتی در شهر استانبول ترکیه ،زمینههای تبدیل این تجربه به الگویی موفق برای
حمایت از ایجاد پایگاههای آتی را فراهم کرد .در سال  ،۱۳۹۸ستاد نانو با همکاری مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری از ایجاد پایگاههای جدید صادراتی در کشورهای هند ،اندونزی ،عراق و سوریه حمایت کرد .در ادامه گزارش اقدامات این پایگاهها
در کشورهای مختلف در سال  ۱۳۹۸بیان شده است.
چین
در سال  ،۱۳۹۸این مرکز زمینههای الزم برای حضور شرکتهای داخلی فناور ینانو در نمایشگاههای تخصصی زیر را فراهم کرد:
• نمایشگاه Chinaplas2019
شرکتهای فناور ینانو ایرانی برای دومین سال متوالی در نمایشگاه پالستیک چین در سال  ۲۰۱۹شرکت کردند .در
 Chinaplas2019شرکتهای پارسا پلیمر شریف ،آریا پلیمر پیشگام و پالس پلیمر حضور داشته و جلسات مشترکی
با شرکتهای چینی برگزار کردند.

• نمایشگاه AquaTech 2019
نمایشــگاه آب و فناور یهای وابســته شــانگهای فرصتی را برای شرکتهای فعال ایرانی حاضر در عرصه تولید سامانههای تصفیه آب و پساب فراهم
کرد تا ضمن راســتیآزمایی فناور یهای خود و عرضه آن به متقاضیان عالقهمند چینی ،با جدیدترین فعالیتهای انجام شــده در ســطح بینالمللی
آشنا شوند .شرکتهای پیامآوران نانوفناوری فردانگر و دانشپژوهان صنعت نانو در این نمایشگاه شرکت کردند.
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• نمایشگاه بینالمللی واردات چین ()CIIE
شرکتهای نانو با حمایت ستاد توسعه فناور ینانو و سازمان توسعه تجارت ایران ،حضور پررنگی در دومین نمایشگاه واردات چین ( )CIIEکه از ۱۳
تا  ۱۸آبان ۱۳۹۸در شهر شانگهای برگزار شد ،داشتند.

پاویون ملی ایران در نمایشــگاه  CIIEســال  ،۲۰۱۹پاویون فناور یهای پیشــرفته ایران ( )Iran HighTech Pavilionنامگذاری شــده تا به مخاطب اعالم
کند که ایران در کنار تمام حوزههای ســنتی ،آماده ورود به عرصه تولید و ارائه محصوالت و خدمات فناورانه به دنیاســت .در طول دوره برگزاری این
نمایشگاه ،پاویون فناور یهای پیشرفته ایران محل نمایش محصوالتی در حوزههای مختلف انرژی ،محیطزیست ،نانو ،بایو و سالمت بود.

• نمایشگاه بینالمللی پزشکی چین CMC 2019
این نمایشــگاه ،یکی از رویدادهای مهم ســاالنه چین در حوزه پزشــکی اســت که در شــهر ســوژو برگزار میشــود .شــهر سوژو محل اســتقرار شرکتهای
مختلف در حوزه بیوتکنولوژی ،تجهیزات پزشــکی و ســامت اســت و طی ســالهای اخیر با حمایت دولت چین هر ساله به تعداد شرکتهای فعال
در آن افزوده شــده اســت .در ســال  ،۱۳۹۸با برنامهریزی مرکز فناور یهای پیشرفته ایران-چین ،شرکتهای دانشبنیان اکسیر نانوسینا و همانندساز
بافت کیش در این رویداد شرکت نمودند.
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• نمایشگاه چاینانو ۲۰۱۹
چاینانو یکی از مهمترین رویدادهای ســاالنه فناور ینانو در کشــور چین اســت که ســتاد نانو طی  ۵ســال گذشته بهصورت مستمر در آن حضور داشته
اســت .شــرکتهای فناور ینانــو ایرانی شــامل فناوران نانومقیــاس و پیامآوران نانوفناوری فردانگــر با همراهی مرکز فناور یهای پیشــرفته ایران و چین،
با حضور در نمایشــگاه چاینانو  )CHInano2019( ۲۰۱۹جدیدترین دســتاوردهای خود در حوزه فناور ینانو را معرفی کردند و در جلســات بههمرســانی
تجاری که توسط این مرکز تدارک دیده شده بود ،حضور یافتند.

• نمایشگاه دائمی محصوالت ایران در شانگهای چین ۲۰۱۹
بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری و صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ،برنامــه ایجــاد
پایگاههــای صادراتــی دانشبنیــان در ســال  ۱۳۹۸آغــاز شــد .در ایــن راســتا کمــک بــه
شــکلگیری نمایشــگاه دائمــی محصــوالت دانشبنیان در کشــورهای هــدف صادراتی،
کمــک شــایانی برای رســیدن به ایــن هدف خواهد بود .بــا همکاری این دو نهــاد و پایگاه
صادراتــی چیــن مســتقر در شــهر شــانگهای ،فراخوان و ثبتنــام از شــرکتهای متقاضی
حضور در نمایشــگاه در پایان ســال  ۱۳۹۸آغاز شــد .این نمایشــگاه که با ســرمایهگذاری
بخش خصوصی کشــور چین راهاندازی شــده اســت ،ظرفیت پذیرش  ۶۰شــرکت ایرانی
دانشبنیان را دارد.
• برنامه بههمرسانی تجاری شرکتهای دانشبنیان در شانگهای ۲۰۱۹
همزمــان بــا نمایشــگاه واردات چین ،نشســت تجاری مشــترک بــا شــرکتهای چینی در
شــهر شــانگهای برگزار شــد که در آن بیش از  ۳۰شــرکت دانشبنیان ایرانی برای بازاریابی
محصوالت و خدمات خود با متقاضیانی از کشور چین جلسات حضوری برگزار کردند.
این نشست که با همکاری و هماهنگی سرکنسول محترم در شهر شانگهای برگزار شد با
مشارکت تعدادی از شرکتهای ایرانی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ،اینترنت اشیا و الکترونیک و تجهیزات تشخیصی برگزار شد.
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  هند
در سال  ،۱۳۹۸برای شناخت بازار هند ،چهار شرکت دانشبنیان در قالب هیئتی ضمن حضور در نمایشگاه تجارت
جهانی بمبئی ،ارزیابی میدانی از بازار هند به عمل آوردند .برگزاری جلسات متعدد کاری ،بازدید از مراکز و مؤسسات
مربوطه و گردآوری دادههای منتج از مشاهدات واقعی با هدف شناخت شرایط کسبوکار در هند از جمله فعالیتهای
دیگری بود که در دوره شناخت بازار ،بهصورت مشاهده میدانی انجام شد .در کنار فعالیتهای میدانی ،گزارشهای
تحلیلی از بازار هند برای  ۷حوزه اصلی (شــامل عمران ســاختمان ،خودرو و صنایع وابســته ،صنایع کامپوزیت و مواد
پیشرفته ،صنایع و محصوالت پلیمری ،سالمت -بهداشت و تجهیزات پزشکی ،صنایع دارویی و صنایع داروهای گیاهی) استخراج شد و از طرف مرکز
فناور یهای پیشرفته ایران -هند در اختیار شرکتهای دانشبنیان قرار گرفت تا زمینه برای ورود آنها به بازار هند فراهم شود.

تا انتهای سال  ،۱۳۹۸بالغ بر  ۲۰گزارش رصد بازار هند برای شرکتهای ایرانی تدوین شده و با  ۱۳شرکت دانشبنیان ایرانی توافقهای همکاری برای
صادرات و بازاریابی محصوالت آنها در هند حاصل شد.
اندونزی
در ســال  ۱۳۹۸پایــگاه صادراتــی دانشبنیــان ایــران در اندونــزی بــا حمایــت ســتاد نانــو ،معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســتجمهوری (مرکــز تعامــات بینالمللــی علم و فنــاوری) و صندوق نوآوری و شــکوفایی با تمرکــز بر حوزههای
بهداشــت و ســامت (دارو و تجهیــزات پزشــکی) ،ســوخت و انــرژی ،تصفیــه آب و پســاب ،پلیمــر و کامپانــد و…،
بــه بیــش از  ۶۰شــرکت ایرانــی خدماتــی از جمله بازاریابــی ،برگزاری رویداد و نشس ـتهای بههمرســانی ،شــرکت در
نمایشگاههای ملی و بینالمللی اندونزی (بهصورت پاویون و رصد) و رصد بازار ارائه نموده است.
•پاویون ملی در نمایشگاه دریایی InaMarine 2019
در این نمایشگاه که در قالب سه رویداد همزمان شامل صنایع دریایی ،رنگ و جوشکاری در مرداد ۱۳۹۸برگزار شد؛  ۴شرکت پیامآوران نانوفناوری
فردانگر ،ایلیا ،گوهرفام و نانوآریسا پوشش بهصورت پاویون ملی ایران حضور داشتند.
• فروم تجاری ایران-اندونزی
بهدلیــل جمعیــت زیاد و رو به رشــد کشــور اندونزی ،نیازهای بهداشــتی و درمانی این کشــور نیز در حال افزایش اســت .پایــگاه صادراتی دانشبنیان
اندونــزی بــا برگــزاری  ۳مرحلــه فــروم تجاری بین شــرکتها و ســازمانهای فعال  ۲کشــور در حوزه ســامت در تالش اســت تا زمینــه ورود محصوالت
و فناور یهــای ســامتمحور ایرانــی بــه این کشــور فراهم شــود .اولین مرحله از ایــن فروم در مرداد ۱۳۹۸با حضور چند شــرکت فعــال ایرانی در تولید
داروهای درمان ســرطان و شــرکتهای تولیدکننده تجهیزات پزشــکی از جمله نانودارو پژوهان پردیس ،نوآوران رباتیک و پزشکی سینا برگزار شد .در
شهریور ،۱۳۹۸مرحله دوم این فروم با حضور وزیر بهداشت اندونزی بههمراه چند شرکت مطرح تولیدکننده و توزیعکننده اندونزیایی در ایران برگزار
شد .در این برنامه بیش از  ۲۰شرکت ایرانی به معرفی و ارائه محصوالت خود به طرف اندونزیایی پرداختند .در مدت حضور وزیر بهداشت اندونزی
بیش از  ۱۰بازدید صنعتی از شــرکتهای ایرانی برنامهریزی شــد و ســند همکاری مشــترک بین معاونت علمی و فناوری ریاســتجمهوری و وزارت
بهداشت اندونزی به امضا رسید.
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عالقهمندی طرفین به توســعه همکاری منجر به برگزاری نشســت ســوم در کشــور اندونزی شــد .در این مرحله ،مذاکرات فنی برای انتقال فناوری و
بخشی از تولید به اندونزی ادامه یافت.

ترکیه
در ماههــای پایانــی ســال ،۱۳۹۸در راســتای توســعه صــادرات محصــوالت ایرانی به کشــورهای مختلــف محدوده
آناتولی شــرقی کشــور ترکیه به ابتکار ســتاد نانو و با همکاری بخش خصوصی ،اســتان وان برای توســعه زیرســاخت
تولید برو نمرزی شناســایی شــد .با همکاری نزدیک اســتانداری وان ترکیه و ســتاد نانو از طرحهای فناورانه ایرانی
که در زمره اولویتهای صنعتی ترکیه محســوب شــوند ،جهت اســتقرار در منطقه ویژه ســرمایهگذاری وان حمایت
میشــود .تســهیل دسترســی بــه بازارهای صادراتی دیگر نقــاط جهان ،از مزایای اســتقرار شــرکتهای ایرانی در این
منطقه محســوب میشــود .در ادامه تالش میشــود تا شــرکتهای ایرانی ،بخشــی از تولید خود را برای اســتفاده از مزایای این منطقه به شــهرکها و
مناطق صنعتی در نظر گرفته شده منتقل نمایند.
عراق
«دفتر صادرات محصوالت دانشبنیان ایران در کشــور عراق» با هدف ایجاد زیرســاختهای مناسب برای توسعه
صــادرات محصــوالت دانشبنیــان ایران ،در کشــور عراق مشــغول به فعالیت اســت .هماکنون ایــن دفتر صادراتی
با فراهم نمودن مجموعهای از زیرســاختها و ابزارهای مناســب که الزمه تجارت در کشــور عراق اســت ،خدمات
مرتبط با حوزههای رسانه و تبلیغات ،اداری و پشتیبانی ،حقوقی و ثبتی ،مالی و اعتباری ،مطالعه بازار و بازرگانی،
حملونقــل ،گمــرک و انبــارداری را به شــرکتهای ایرانی ارائه مینماید .در ســال  ۱۳۹۸مطالعات و شــناخت بازار
عراق با بررسی میدانی در حوزههای مختلف ادامه پیدا کرد.
شناسایی افراد و مجموعههای همکار در عراق و فراهم کردن مقدمات استقرار دائم در این کشور از جمله فعالیتهای دفتر در طی سال  ۱۳۹۸بود.
در انتهای سال نیز مقدمات آغاز به کار رسمی دفتر در بغداد و سلیمانیه انجام شد.
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سوریه
بــا حمایــت ســتاد توســعه فناور ینانــو و مرکــز تعامــات بینالمللــی معــاون علــم و فنــاوری ریاســتجمهوری در
ســال ،۱۳۹۸پایگاه صادراتی در شــهر دمشــق با هدف صادرات محصوالت دانشبنیان و برقراری نمایشــگاه دائمی
محصوالت دانشبنیان ایرانی راهاندازی شد .در مردادماه سال ،۱۳۹۸پس از ماهها بررسی ،بازدید و ارزیابی ،محلی
بهمنظور تأسیس دفتر صادراتی سوریه و نیز فضای نمایشگاه دائمی انتخاب شد .این دفتر در منطقه آزاد دمشق قرار
دارد که بهعنوان یکی از مناطق اصلی شــهر برای کس ـبوکارهای مختلف شــناخته میشــود .بر اســاس برنامهریزی
از پیش تعیین شــده ،افتتاح رســمی نمایشــگاه محصوالت دانشبنیان در کشــور سوریه در شــهریور  ۱۳۹۹انجام خواهد شد .در سال  ۱۳۹۸خدمات
نمایشــگاهی و نشس ـتهای تجاری ،بازاریابی آنالین ،اعزام و پذیرش هیئتهای تجاری ،بازاریابی و معرفی شــرکای تجاری و خدمات مشــاورهای
توسط پایگاه صادراتی سوریه به شرکتهای دانشبنیان ارائه شده است.
•حضور در نمایشگاه سالمت سوریه
اولین فعالیت جدی پایگاه صادراتی سوریه ،برگزاری پاویون شرکتهای دانشبنیان در نمایشگاه بینالمللی سالمت ( )Syria Healthدر دمشق از ۱۸
تا  ۲۲فروردین ۱۳۹۸بود .در این نمایشــگاه ،تجهیزات مهندســی پزشکی ،آزمایشــگاهی ،ارتوپدی ،دستگاههای تشخیصی ،تجهیزات بیمارستانی،
فیزیوتراپی ،وسایل مطب و داروسازی عرضه شد .پاویون ایران در فضایی به مساحت  ۱۰۸مترمربع و با حضور  ۸شرکت دانشبنیان برگزار شد.

•حضور در نمایشگاه بازسازی سوریه
پنجمین نمایشــگاه بازســازی ســوریه ( )Re-Build 2019از تاریخ  ۲۶تا  ۳۰شــهریور ۱۳۹۸در شــهر دمشــق سوریه برگزار شــد .در این نمایشگاه ،پاویون
شرکتهای دانشبنیان با حمایت مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی در اندازه  ۱۶۸مترمربع با حضور  ۲۲شرکت
برگزار شد.

عمان
از ســال  ۱۳۹۶بــا همــکاری ایــران و بخــش خصوصــی کشــور عمــان ،فراینــد برنامهریــزی بــرای اســتقرار تعــدادی از
شــرکتهای دانشبنیــان ایرانــی در کشــور عمان آغاز شــد و طــی ســالهای  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸فعالیتهــای مرتبط با
آمادهســازی ورود شــرکتهای ایرانی برای فروش مســتقیم در بازار ،اعطای نمایندگی فروش به شرکتهای عمانی و
همچنین تولید مشترک در این منطقه پیگیری شد .تا انتهای سال  ،۱۳۹۸بیش از  ۱۰شرکت فعال حوزه فناور ینانو
با طرف عمانی تفاهم همکاری امضا کردند.
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برنامه کالن ۸

ارتقای همکاریهای بینالمللی
در حوزه فناورینانو

 -۱-۸مشارکت در تأسیس مجامع منطقهای و جهانی فناورینانو و حضور
فعال در آنها
۱-۱-۸

حضور مؤثر و فعال در مجامع بینالمللی فناورینانو

المپیاد بینالمللی نانو ()INO
پس از ابتکار ایران در ایجاد و برگزاری اولین المپیاد بینالمللی فناور ینانو در تهران ،با پیگیریهای جمهوری اسالمی ایران بهعنوان دبیرخانه دائمی
المپیــاد بینالمللــی نانــو ،طی توافقی با دانشــگاه ســلطان قابوس در عمان مقرر شــد دومین المپیــاد بینالمللی فناور ینانو به میزبانی کشــور عمان در
زمستان سال  ۱۳۹۹برگزار شود .فرایند دعوت از کشورهای جدید برای حضور در رویداد بعدی المپیاد بینالمللی نانو در سال  ۱۳۹۸با برقراری تماس
با حدود  ۲۰کشور پیگیری شد.
مجمع آسیایی نانو ()ANF
در خردادماه  ۱۳۹۸نمایندگان ایران در اجالس ســاالنه  ANFدر فیلیپین حضور یافتند و در تصمیمگیریهای مرتبط با انتخاب هیئترئیســه جدید
مشــارکت کردنــد .همچنیــن ارائ ـهای در مــورد آخرین دســتاوردها و فعالیتهای انجام شــده در ایران در حــوزه فناور ینانو در این اجالس انجام شــد.
بهعالوه در بخش فعالیتهای کارگروه نانوایمنی ،پیشــنهاد ایران برای ایجاد شــبکه شــبکهها در حوزه نانوایمنی ( )NONNSدر قالب یک ارائه مطرح
تهــای کارگــروه آموزش ،پیشــنهاد ایران برای مشــارکت فروم آســیایی نانو در المپیــاد بینالمللی فناور ینانــو و فعالیت در حوزه
شــد .در بخــش فعالی 
دانشآموزی مطرح شد .همچنین در کارگاه تجار یسازی که توسط مجمع آسیایی نانو برگزار شد ،شرکتهای فناور ینانوی ایرانی به معرفی فناوری
و محصــوالت خــود پرداختنــد .در حاشــیه ایــن مجمع تعامالتی با نمایندگان کشــورهای عضــو از جمله ویتنــام ،تایلند و فیلیپین برای توســعه روابط
دوجانبه انجام گرفت .همچنین دبیر ســتاد نانو ،در افتتاحیه کنفرانس فناور ینانو فیلیپین که همزمان برگزار شــد به معرفی دســتاوردهای فناور ینانو
ایران پرداخت.
اکونانو
نشست ساالنه برنامهریزی منطقهای اکو ( )RPCبا حضور نمایندگان کشورهای عضو در محل دبیرخانه اکو در بهمنماه  ۱۳۹۸در تهران برگزار شد و در
خصوص فعالیتهای پیشین و برنامههای آتی شبکه اکونانو گزارشی ارائه و تبادلنظر انجام شد .همچنین در آذرماه این سال ،پروژه «امکانسنجی
حذف آلودگی آرسنیک از آب در منطقه اکو با استفاده از فناور ینانو» تکمیل و نهایی شد .در این راستا ،مقرر شد گزارش نهایی به زبان انگلیسی در
گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398
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قالب یک کتاب منتشر و برای ارسال به سفارتخانههای کشورهای عضو ،به دبیرخانه اکو در تهران تحویل شود.
پروژه نانو ایمنی اتحادیه اروپا
پروژه ) Risk Governance of Nanotechnology(Risk-GONEاز برنامههای  Horizon2020اتحادیه اروپا بوده که با بودجهای ۵میلیوندالری از ژانویه
ســال  ۲۰۱۹آغاز شــده اســت .در ســال  ۱۳۹۷از جمهوری اســامی ایران برای همکاری در پروژه ایمنی اتحادیه اروپا دعوت به عمل آمد و ســتاد نانو با
همکاری مرکز خدمات آزمایشــگاهی دانشــگاه صنعتی شــریف و دانشــگاه علوم پزشــکی تهران همکاری خود را در این پروژه آغاز کرد .با شــروع سال
 ،۲۰۲۰سال دوم این پروژه آغاز شد و ایران همکاری خود را با  ۱۵کشور اروپایی ادامه داد .هدف این پروژه چهارساله که با همکاری  ۲۲کشور در حال
انجام است اعتبارسنجی دستورالعملهای مشخصهیابی و سمشناسی  OECDبرای نانومواد است.
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 -2-۸ایجاد زیرساخت توسعه همکاریهای بینالمللی برای حضور در عرصه
بینالمللی فناورینانو
۱-۲-۸

اطالعرسانی بینالمللی در حوزه فناورینانو

متخصصان و بازرگانانی از کشورهای سوریه ،عمان ،اتیوپی ،عراق و ترکیه در جشنواره فناور ینانو ایران که در مهرماه  ۱۳۹۸برگزار شد ،شرکت کرده
و از نمایشگاه نانو بازدید کردند.
۲-۲-۸

توسعه روابط راهبردی در حوزه فناورینانو با کشورهای هدف

چین
در مهر و آبانماه  ۱۳۹۸هیئتی از ســتاد نانو ایران بههمراه نمایندگان شــرکتهای فناور ینانوی ایرانی در نمایشــگاه
چینانــو حضــور پیدا نمودند تا مذاکرات دوجانبه در خصوص همکار یهای حوزه فناور ینانو صورتگرفته و آخرین
دستاوردهای فناور ینانو کشور را در قالب غرفه نمایشگاهی و همچنین برنامه تبادل فناوری عرضه نمایند .در طی
این ســفر ،نمایندگان ســتاد در نشســت میزگرد بینالمللی فناور ینانو که بهطور مشــترک توســط ســتاد فناور ینانو و
نانوپولیس طراحی و اجرا شده بود حضور پیدا کرده و به طرح پیشنهاد ایران تحت عنوان شبکه نوآوری نانوفناوری
پرداختند .نشســت فوق با ریاســت ایران و با حضور نمایندگان  ۱۲کشــور برگزار شــد .در این راســتا موافقتنامهای میان ســتاد نانو و نانوپولیس برای
برگزاری مشترک میزگرد بینالمللی نانو در سالهای آینده و همچنین ایجاد مشترک شبکه نوآوری نانوفناوری به امضا رسید که چارچوب اصلی این
همکاری را مشــخص نمود .بهعنوان گام بعدی مقرر شــد یک کمیته کاری مشــترک تشکیل شــده و آییننامه این شبکه و جزئیات فعالیتهای آن و
مسئولیتهای طرفین ،مدل مالی شبکه و… را مشخص کند.
۳-۲-۸

توسعه تعامالت دوجانبه با کشورهای مختلف در حوزه فناورینانو

اندونزی
در شــهریورماه  ،۱۳۹۸هیئتــی از ســتاد فناور ینانــو بههمــراه نماینــدگان شــرکتهای دارو یــی با هدف برگــزاری فروم
مشــترک تبــادل فناوری و تجاری به جارکارتا ســفر کردنــد .از جمله فرصتهای موجود برای همکاری بین دو کشــور
در حــوزه فناور ینانــو ،بــا توجه بــه بازار بزرگ اندونزی ،تولید مشــترک محصــوالت فناور ینانو در اندونزی اســت که با
مقامات این کشــور موردبحث قرار گرفت .در این ســفر همچنین نشســتی در ســازمان  ASEANمیان نماینده ســتاد
گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398
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نانو و مســئوالن حوزه علم و فناوری این ســازمان منطقهای برگزار شــد که هدف آن روش ـنکردن چارچوبهای ممکن برای همکاری در حوزه آموزش،
مدیریت دانش و شبک هســازی بهویژه شبکهســازی آزمایشــگاهی و نوآوری بود .در این نشست سه پروژه پیشنهادی ایران یعنی اکوسیستم نانوفناوری
برای  ،ASEANکارگاه سیاستگذاری علم و فناوری و شبکه آزمایشگاهی برای  ASEANاز سوی نماینده ایران تشریح شد.
کره جنوبی
در ادامــه همــکاری بین شــرکتهای دانشبنیــان ایران و کــره جنو بــی ،در فروردینماه  ۱۳۹۸شــرکتهای فناور کرۀ
جنوبی که در برنامه همکاری مشــترک بین دو کشــور مشــارکت دارند ،به تهران آمده و نشستهایی را با شرکتهای
دانشبنیان ایرانی برگزار کردند .در حاشــیه نشســت شرکتها ،ایدههایی از قبیل همکاری در عرصه نوآوری ،ایجاد
یک پلتفرم ارتباطی مجازی برای شرکتها و همچنین همکار یهای چند جانبه با کشورهای دیگر بین ستاد نانو و
یک مؤسسه علم و فناوری در کره جنوبی مطرح شد و موردبحث قرار گرفت.
اتیوپی
در مهرمــاه  ۱۳۹۸هیئتی از دانشــگاه مکله کشــور اتیوپی از نمایشــگاه بینالمللی فناور ینانوی ایــران بازدید کردند.
همچنیــن جلســاتی بــا موضــوع برگــزاری دوره آموزشــی کوتاهمدت نانو برای اســاتید دانشــگاه مکله در تهــران ،ایجاد
آزمایشــگاه نانو در دانشــگاه مکله با تجهیزات ســاخت ایران و برگزاری دوره کارشناسیارشــد نانو با مدیریت ســتاد
فناور ینانو ایران در دانشگاه مذکور برگزار شد .مقرر شد در صورت نهاییشدن توافقات ،اولین گروه از اساتید کشور
اتیوپی برای شرکت در دوره یکماهه آموزشی در سال  ۱۳۹۹به ایران سفر کنند.
بولیوی
در راستای کمکهای توسعهای دانشبنیان جمهوری اسالمی ایران ،با مشارکت اداره کمکهای توسعهای وزارت
امور خارجه و معاونت علمی و فناوری ریاس ـتجمهوری و همچنین با نظارت و هماهنگی ســتاد نانو ،در تابســتان
 ۱۳۹۸یک آزمایشگاه فناور ینانو به بولیوی اهدا و تحویل یکی از دانشگاههای این کشور شد.
ترکیه
در مهرمــاه  ۱۳۹۸هئیتــی متشــکل از مقامــات رســمی و مدیــران شــرکتهای ترکی ـهای جهــت بازدیــد از نمایشــگاه
فناور ینانوی ایران و همچنین بررســی زمینه همکار یهای مشــترک به ایران ســفر کردند .از نتایج جلسات مشترک،
دعوت از دبیر ســتاد نانو و هیئت همراه وی جهت بررس ـی بیشــتر زمینههای همکاری و نیز امضای یادداشت تفاهم
همــکاری بــود .همچنین طرف ترک با ارائه مشــوقهای مالی پیشــنهاد افتتاح دفتــر نمایندگی صادرات محصوالت
فناور ینانوی ایران در منطقه شــرق ترکیه را ارائه کرد .بهدنبال مذاکرات فوق ،هیئتی از ســتاد نانو به دعوت مقامات
رســمی ترکیه با هدف انتخاب دفتر نمایندگی صادرات محصوالت نانو ســاخت ایران ،عقد قرارداد دفتر نمایندگی ،تجهیز دفتر نمایندگی و مالقات
با ســرمایهگذاران عالقهمند در پروژههای شــرکتهای فناور ینانوی ایران در دیماه  1398به ترکیه ســفر کرد و عقد قرارداد دفتر نمایندگی ســتاد نانو در
شرق ترکیه صورت پذیرفت .همچنین مقرر شد که مذاکرات بین طرفین و گامهایی اجرایی الزم در طی ماههای آتی پیگیری شود.
فیلیپین
در فروردینمــاه  ۱۳۹۸وز یــر علــوم فیلیپیــن بههمــراه هیئــت همــراه ،از ســتاد فناور ینانو و مؤسســات فعــال در حوزه
تجهیزات پزشــکی بازدید کردند .در پی توافقات انجا مشــده ،در خردادماه این ســال ،هیئتی به نمایندگی از ســتاد
نانــو و نمایندگانــی از مؤسســات تحقیقاتــی و شــرکتهای دانشبنیــان حــوزه نانو و تجهیــزات پیش بالینی به کشــور
فیلیپیــن اعــزام شــدند .در ایــن ســفر ،مذاکرات بــا معاونــان وزارت علــوم ،وزارت تجــارت و صنعت ،وزارت توســعه
اقتصــادی و نماینــده ســازمان تحقیقــات کشــاورزی انجــام گرفت و همــکاری در حوزه آمــوزش (برگــزاری دورههای
کارشناسیارشــد) ،انتقــال فنــاوری و تولیــد مشــترک و تبــادل تجربیــات سیاس ـتگذاری موردبحــث و تبادلنظر قــرار گرفت .همچنین نشســتهای
بههمرسانی 1بین بنگاههای دو کشور و ارائه فناور یهای ایرانی به میزبانی اتاق بازرگانی و سازمان مناطق آزاد فیلیپین برگزار شد .در بهمنماه ،۱۳۹۸
1- Matchmaking
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هیئتی از ستاد نانو جهت شرکت در کمیسیون مشترک علمی و فناوری به کشور فیلیپین سفر کرد و نشست کمیته مشترک ایران و فیلیپین با حضور
وزیــر علــم و فنــاوری فیلیپیــن برگزار شــد .در نهایت تفاهم اولیه برای اعطــای نمایندگی به طرف فیلیپینی و همچنین حضور در بزرگترین نمایشــگاه
صنعت ســاختمان فیلیپین حاصل شــد .در خصوص راه اندازی دوره کارشناســی ارشــد در فیلیپین ،یک دانشــگاه در فیلیپین برای راه اندازی دوره
کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی تعیین شد و همچنین مقرر شد دانشگاه فیلیپینی دیگری برای برگزاری دوره کارشناسی ارشد فناور ینانو با گرایش
نانومواد با ســتاد نانو همکاری داشــته باشــد.همچنین مقرر شــد دوره کارشناسیارشــد فناور ینانو در تابستان  ۲۰۲۰آغاز شــود و تقویت همکار یها در
زمینه کشاورزی و بیوتکنولوژی میان دو کشور موردتأ کید قرار گرفت.
برونئی
تعامــات اولیــه با برونئی طی مالقاتی بین نمایندگان ســتاد نانو با نماینده وزارت صنعت و انرژی برونئی در حاشــیه
اجــاس  ESCAPدر تهــران در خردادمــاه  ۱۳۹۸آغاز شــد و با مکاتبــه بین طرفین ادامه پیدا کرد .در ادامه ،طی ســفر
دبیر ستاد نانو ایران در بهمنماه  ۱۳۹۸به این کشور ،نشستهای مشترکی با پنج وزیر شامل وزرای اقتصاد ،فرهنگ
و جوانــان ،آمــوزش ،بهداشــت ،حملونقــل ،ارتباطات و علم و فناوری و همچنین دو رئیس دانشــگاه ،یک شــرکت
دولتــی و مرکــز درمان ســرطان برگزار شــد .راهانــدازی دورههای کارشناسیارشــد نانو ،ایجاد آزمایشــگاههای آموزشــی
دانشآمــوزی و دانشــجویی و برگــزاری دوره مشــترک و توســعه آمــوزش فناور ینانــو مــورد توافق قرار گرفــت .همچنین
پیشنهاد برونئی جهت تولید برخی از محصوالت فناور ینانوی ایران با ارزشافزوده باال در این کشور و سرمایهگذاری مشترک در این حوزه مطرح شد.
سایر تعامالت
طی بازدید نمایندگان کشورهای خارجی حاضر در نشست  ESCAPاز ستاد نانو که همزمان با نمایشگاه اینوتکس در تهران در خردادماه  ۱۳۹۸برگزار
شد ،حاضران با دستاوردهای فناور ینانو کشور آشنا شده و از نمایشگاه دائمی محصوالت فناور ینانو ایران بازدید نمودند .همچنین در سال ۱۳۹۸؛
بازدید وزیر علوم سریالنکا از ستاد فناور ینانو در خردادماه ،بازدید نمایندگان پارلمان عراق از ستاد فناور ینانو در تیرماه ،بازدید مشاور رئیسجمهور
نیکاراگوئه در ســرمایهگذاری از ســتاد فناور ینانو در مردادماه ،نشســت مشترک با سفیر آذربایجان در شــهریورماه و بازدید وزیر علوم ونزوئال از ستاد نانو
در آبانماه صورت گرفت.
۴-۲-۸

توانمندسازی شرکتها و سازمانهای داخلی برای حضور در عرصه بینالمللی فناورینانو

کره جنوبی
ســتاد نانــو و چند شــرکت فعال داخلی تولیدکننــده محصوالت فناور ینانو در راســتای معرفی ،عرضــه و ایجاد بازار
محصــوالت پیشــرفته ایرانــی و همچنیــن رصــد آخر یــن تحــوالت فناور ینانــو در هفدهمیــن نمایشــگاهفناور ینانــو
کــره ( )Nano Korea 2019شــرکت کردنــد .نمایشــگاهفناور ینانــو کــره جنو بــی در روزهــای  ۱۱تا ۱۴تیــر ۱۳۹۸در مرکز
نمایشگاههای بینالمللی کینتکس کره جنوبی برگزار شد.
ژاپن
در بهمنمــاه  ،۱۳۹۸نمایندگانــی از ســتاد توســعه فناور ینانــو ایــران و شــرکتهای داخلــی ایــن حوزه در نمایشــگاه
فناور ینانو ژاپن  ۲۰۲۰حضور پیدا کرده و آخرین تحوالت فناور ینانو را در این نمایشگاه رصد کردند.

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398

209

ایران ،همدان ،آرامگاه باباطاهر

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

فصل سوم

سیاستگذاری پیشرفت فناورینانو و
ارزیابی سیاستها ،برنامهها و نهادها

سیاستگذاری پیشرفت فناورینانو و ارزیابی سیاستها ،برنامهها و نهادها

 -۱راهبری تحقیقات سیاستی فناورینانو
1-1

ارزیابی اثرگذاری محصوالت نانو ساخت داخل بر زندگی مردم

یکــی از ابعــاد مهــم در سیاس ـتگذاری فنــاوری توجه بــه مالحظات اجتماعی و اخالقی در کنار توســعه فنی اســت .با توجه به اینکــه محصوالت نانو
تأثیــرات مختلفــی بــر جامعه دارند ،شناســایی ،بررســی و ارزیابــی آنها از اهمیت زیادی برخوردار اســت .به این منظور ،در راســتای بیان ســاده نحوه
اثرگــذاری محصــوالت فناور ینانــوی ایرانــی بر زندگی مردمَ ،ده شــاخص آلودگی کمتر ،دوام بیشــتر ،اثربخشــی بیشــتر ،ایمنی بیشــتر ،زیبایی بیشــتر،
مصرف کمتر ،سازگاری بیشتر با محیطزیست ،هزینه کمتر ،راحتی بیشتر و اثرات جانبی کمتر طراحی شدند تا نحوه اثرگذاری هریک از محصوالت
نانویی ایرانی با هریک از این شــاخصها ،تبیین شــوند .نتایج در کتاب «نانو برای زندگی» در ســال  ۱۳۹۸منتشــر شد .الزم به ذکر است که انتشار این
کتاب ،گام اول برای ارزیابی اثرگذاری محصوالت نانویی بر زندگی مردم است و در گامهای بعدی این امر با جزئیات بیشتری انجام خواهد شد.
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2-1

بررسی و ارزیابی استفاده از فناورینانو در حل مسائل اجتماعی

گرچــه فناور ینانــو در زمــره فناور یهای نوین و پیچیده اســت ولی این بدان معنا نیســت کــه فقط در فعالیتهای پیچیده صنعتی یا شــکل خاصی
از زندگــی مــدرن کار بــرد داشــته باشــد .این فنــاوری میتواند برای حل مســائل زندگی روزمــره مردم در همه جوامــع ،از جمله جوامع محلی و روســتایی
پیشــنهادهایی ارائه کند .خوشــبختانه در کشــور ما نمونههایی از این نوع کاربرد فناور ینانو در ســالهای گذشــته وجود داشــته اســت .این برنامه با
بررسی این نمونهها بهدنبال طراحی سیستمی برای حل مسائل و چالشهای اجتماعی با فناور ینانو است.
نســازی آب روســتای شهید بهشتی در شهرستان شوش خوزستان ،یکی از نمونههای جالب کاربرد
بهعنوان مثال ،اســتفاده از فناور ینانو برای شیری 
یک فناوری پیچیده برای حل یک مســئله روزمره در یک جامعه روســتایی اســت .در این نمونه ،همکاری یک شــرکت دانشبنیان نانویی ،معاونت
علمی و فناوری ریاس ـتجمهوری ،ســتاد نانو و آبفای خوزســتان ،منجر به شــیرین شــدن آب مصرفی روســتای شــهید بهشــتی شــده اســت .در سال
 ،۱۳۹۸ایــن مــورد بهعنــوان الگویی برای کمک فناور ینانو به حل مســئله اجتماعی یک جامعه محلی مطرح شــد که موردتوجه رســانهها قرار گرفت.
بررسی این نمونه ،نقطه آغازی برای ایجاد نظام حل مسائل اجتماعی با استفاده از فناور ینانو خواهد بود.

3-1

استفاده از مشارکت مردمی در ارزیابی جشنواره فناورینانو

یکی از اهداف این برنامه ،مشارکت مردم در سیاستگذاری توسعه فناور ینانو در کشور است .یکی از سادهترین راههای این مشارکت ،گفتوگوی
صریــح و بیواســطه بــا مــردم درباره برنامههای فناور ینانو در کشــور اســت .جشــنواره نانو فرصت مناســبی برای ارتباط با افرادی اســت کــه به نوعی با
فناور ینانو در ارتباط هســتند .در ســال  ۱۳۹۸از این فرصت برای پایش نظرات مخاطبان جشــنواره فناور ینانو اســتفاده شــد .این کار در جشــنواره،
توســط یــک تیــم بــا تجربــه در اجــرای پیمایــش و در قالب  ۳پرس ـشنامه ،گفتوگــوی کیفــی و تابلوی نظرســنجی انجام شــد .یکی از اهــداف اصلی
پیمایش این بود که نظرات مخاطبان ستاد نانو شنیده شود .به همین منظور ،غرفه ویژهای برای گفتوگو با مخاطبان جشنواره نانو در نظر گرفته شد
تا همه افراد بتوانند نظرات خود درباره جشــنواره نانو و برنامههای ســتاد نانو را بهطور شــفاهی یا کتبی بیان و ثبت کنند .نتایج این نظرســنجی که هم
از بازدیدکنندگان و هم از غرفهداران نمایشــگاه انجام شــد ،در جلســاتی با مدیران ســتاد نانو و مدیران جشــنواره موردبررسی قرار گرفت و مقرر شد برای
بهبود کیفیت جشنواره در سالهای آتی ،این نظرات در طراحی و اجرای آن موردمالحظه قرار گیرد.
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 -۲پایش و ارزیابی راهبردی توسعه فناورینانو و تعیین جایگاه
بینالمللی کشور در علم ،فناوری و نوآوری نانو
۱-۲

تدوین و انتشار گزارشهای دورهای وضعیت اجرای سند گسترش کاربرد فناورینانو

تدوین و انتشار گزارش عملکرد سالیانه پیشرفت فناور ینانو در کشور یکی از اقداماتی است که در راستای پایش و مستندسازی برنامهها و اقدامات صورت
گرفته در حوزه فناور ینانو صورت میگیرد .این گزارش بهعنوان یک ابزار تصمیمساز عمل کرده و حاوی آمار ،اطالعات و تحلیلهای مرتبط با موارد زیر است:
• وضعیت دستیابی به اهداف کالن پیشرفت فناور ینانو
• اقدامات اجرایی صورت گرفته در برنامههای پیشرفت فناور ینانو
• ارزیابی شاخصهای برنامههای پیشرفت فناور ینانو
• تأمین مالی برنامههای پیشرفت فناور ینانو
یشــود و پــس از طی مراحل مختلف ،گــزارش نهایی در پایان
الزم بــه ذکــر اســت که فرایند تدوین گزارش عملکرد ســالیانه از بهمنماه هر ســال آغاز م 
خردادماه سال بعد منتشر میشود.
از دیگر اقداماتی که در این برنامه در راســتای شــفافیت و پاس ـخگویی و ارائه بازخورد به نهادهای تصمیمگیر و ناظر در کشــور صورت میگیرد؛ تدوین
و ارســال گزارشهای مختلف دورهای در خصوص آمار ،روندها و تحلیلهای مرتبط با وضعیت پیشــرفت فناور ینانو در کشــور به نهادهایی همچون
مجلس شورای اسالمی ،شورای عالی انقالب فرهنگی ،معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری ،سازمان برنامهوبودجه ،کمیسیون علم و فناوری
هیئتدولت و دیوان محاسبات است.
۲-۲

پایش و انتشار مداوم شاخصهای توسعه فناورینانو در کشور

ســند گســترش کار بــرد فناور ینانــو در ســطوح مختلــف برنامهر یــزی دارای شــاخصهای ّ
کمــی بــرای ارزیابــی اســت .این شــاخصها در ســه ســطح
شــاخصهای کالن (ســطح چش ـمانداز و اهداف کالن) ،شــاخصهای برنامههای کالن و شــاخصهای برنامههای عملیاتی تعریف و هدفگذاری
یشــوند و در درگاه شاخصهای ارزیابی ســند با نشــانی ،indicator.nano.irمنتشر میشوند.
شــده اســت .این شــاخصها بهصورت دورهای پایش م 
بــرای هــر شــاخص ،عنــوان برنامه ،هــدف ،تعریف ،منبــع داده ،مقدار اندازهگیری شــده ،مقــدار هدفگذاری شــده و وضعیت تحقق هدف در ســال
اندازهگیری نمایش داده میشود .بخشهای مختلف این درگاه به شرح زیر است:
شاخصهای چشمانداز و اهداف کالن :این شاخصها شامل «حجم بازار فناور ینانو تولید ایران»« ،میزان اشتغال ایجاد شده توسط فناور ینانو»،
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«جایــگاه جهانــی ایران در انتشــار مقاالت نانو»« ،جایگاه جهانی ایران در اچ ایندکس مقاالت نانــو» و «جایگاه جهانی ایران در ثبت اختراعات نانو در
دفاتر ثبت اختراع معتبر» است .با انتخاب هر یک از شاخصها ،روند آماری مربوط به آن شاخص را در دو بخش وضعیت موجود و وضعیت مطلوب
میتوان مشاهده کرد.
شاخصهای برنامههای کالن :این قسمت از درگاه ،شامل  ۳۴شاخص کالن مربوط به  ۸برنامه کالن سند گسترش کاربرد فناور ینانو است.
شــاخصهای برنامههای عملیاتی :این قســمت از درگاه ،شــامل  ۱۳۱شــاخص عملیاتی مربوط به  ۸برنامه کالن ســند گســترش کاربرد فناور ینانو
است.
در این درگاه ،با انتخاب هریک از شاخصها ،وضعیت موجود و مطلوب آن شاخص در یک بازه زمانی ،قابلمشاهده است .در فصل پنجم همین
گزارش ،عناوین شاخصهای برنامههای کالن و برنامههای عملیاتی و مقادیر آنها در سال  ۱۳۹۸بیان شده است.
۳-۲

پایش نهادها و دستاوردهای کشورها در حوزه فناورینانو

بانکهای اطالعاتی بینالمللی فناور ینانو در  ۷دسته «محصوالت ،شرکتها ،نانومواد ،استانداردها ،سازمانها ،رویدادها و اسناد سیاستی مرتبط
با فناور ینانو کشورها» در پایگاه اطالعات و آمار علم ،فناوری و صنعت نانو ( )www.statnano.comسازماندهی شدهاند که آمار آن به شرح جدول
زیر است:
جدول  -۱اطالعات موجود در بانکهای اطالعاتی پایگاه علم ،فناوری و صنعت نانو تا پایان سال ۲۰۱۹

ردیف

عنوان بانک اطالعاتی

تعداد موجودی

تعداد کشور

۱

بانک محصوالت فناور ینانو

۹٬۰۰۶

۶۱

۲

بانک شرکتهای فناور ینانو

۲٬۴۴۵

۶۱

۳

بانک نانومواد

۴۳

-

۴

بانک استانداردهای فناور ینانو

۱٬۶۴۹

۳۳

۵

بانک سازمانهای تحقیقاتی فناور ینانو

۸۲۹

۵۳

۶

بانک رویدادهای فناور ینانو

۶۵۱

۴۳

۷

بانک اسناد سیاستی فناور ینانو

۵۸۰

۴۷

در ادامه ،گزارش مختصری از هر یک از بانکها ارائه شده است:
بانک محصوالت فناور ینانو
بانــک محصــوالت فناور ینانــو بــا مأموریت جم ـعآوری ،طبقهبندی ،تحلیل و انتشــار اطالعات محصوالت مبتنی بر فناور ینانو ایجاد شــده اســت.
مخاطبــان قــادر هســتند بــا جســتجو در هر بخــش صنعتی ،با شــرکتها و محصوالت آن حوزه آشــنا شــده و جزئیات بیشــتری از جمله نــوع نانومواد،
مورفولوژی ،نوع محصول ،ویژگیها ،کاربردها ،بههمراه تأییدیههای کسبشــده را نیز مشــاهده نمایند .تا پایان ســال  ،۲۰۱۹تعداد  ۹٬۰۰۶محصول در
 ۱۵حوزه صنعتی مختلف در بانک محصوالت فناور ینانو به ثبت رســیده اســت .این تعداد محصول متعلق به  ۲٬۴۴۵شــرکت از  ۶۱کشور مختلف
هستند.
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نمودار  -۱توزیع بخشهای صنعتی بر اساس تعداد محصوالت و شرکتهای تولیدکننده در بانک محصوالت فناورینانو

بانک نانومواد
در بانک نانومواد ۴۳ ،نانوماده در دودســته نانوشــیء و نانوســاختار معرفی شــدهاند .هر نانوماده داری یک پروفایل اســت که در آن ،تعریف نانوماده از
منابــع معتبــر ،آمــار مقاالت ،پتنتها و محصوالت آن از جمله تعداد مقاالت ،تعداد ارجاعات ،مقدار شــاخص  hو همچنین تعداد پتنتهای آنها
به تفکیک سال آمده است.
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نمودار  -۲بیشترین مورفولوژی بهکاررفته در مقاالت نانو بر اساس اطالعات بانک نانومواد
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300٬000

بانک استانداردهای فناور ینانو
تا پایان سال  ،۲۰۱۹تعداد  ۱٬۶۴۹استاندارد ملی و بینالمللی مرتبط با فناور ینانو در جهان در این بانک ثبت شده است که توسط  ۳۸سازمان ملی
از  ۳۳کشور و  ۴سازمان بینالمللی تصویب شدهاند.
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نمودار  -۳تعداد استانداردهای فناورینانو منتشر شده به تفکیک سازمانهای ملی کشورها

بانک سازمانهای تحقیقاتی فناور ینانو
در ایــن بانــک ،عنــوان مرا کــز دانشــگاهی و تحقیقاتــی ،آمار مقــاالت نانو و ارجاعــات مراکزی که بیــش از  ۵۰مقاله مرتبط بــا فناور ینانو در ســال دارند
(بر اســاس اطالعات پایگاه  )Web of Scienceثبت شــده اســت .تا پایان ســال  ،۲۰۱۹اطالعات  ۸۲۹مرکز دانشــگاه و تحقیقاتی از  ۵۳کشــور به ثبت
رسیده که همراه با جزئیات بیشتر در بانک نمایش داده شده است.
بانک رویدادهای فناور ینانو
بانک رویدادهای فناور ینانو بخش وســیعی از رویدادهای بینالمللی اعم از نمایشــگاهها ،کنفرانسها ،کارگاههای علمی و آموزشــی ،اســتارتاپها،
فرومهــا ،بههمرســانیها و جوایــز در حــوزه فناور ینانو را پوشــش میدهد .تا پایان ســال  ،۲۰۱۹تعداد  ۶۵۱رویداد از  ۴۳کشــور مختلــف در این بانک با
جزئیاتــی از قبیــل نــوع و حوزه رو یــداد ،محل و زمان برگــزاری ،بخشهای مختلف ،برگزارکننــده ،تاریخهای مهم و خالصهای از رویــداد موردنظر ثبت
شدهاند.
بانک اسناد سیاستی فناور ینانو
بانک اســناد سیاســتی فناور ینانو حاوی اســناد سیاســتی مصوب در حوزه فناور ینانو کشــورهای مختلف بههمراه اطالعات مختلف مربوط به هر
ســند اســت .اســناد سیاســتی فناور ینانو بهوســیله حکومت و نهادهای متعلق به آن مانند وزارتخانهها و ســازمانهای دولتی تدوین شــده و شــامل
ســطوح و ماهیتهای مختلف سیاســت ( )policyمانند قوانین ،برنامهها ،نقشــه راهها ،برنامههای پیشــگامی ،مقررات ،دستورالعملها ،آییننامهها
و گزارشهای ارزیابی در حوزه فناور ینانو اســت .تا پایان ســال  ،۲۰۱۹تعداد  ۵۸۰ســند سیاســتی فناور ینانو در بانک اســناد سیاســتی وجود دارند که
متعلق به  ۴۷کشــور هســتند .قابل ذکر اســت که طبقهبندیهای مختلفی در خصوص اســناد سیاســتی موجود انجام شــده اســت که در سال ۱۳۹۹
منتشر خواهد شد.
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 -۳شناسایی و بهرهگیری از زیرساختهای نهادی و ساختاری کشور
برای پیادهسازی سیاستهای توسعه فناورینانو
۱-۳

راهبری ،نظارت و ارزیابی دستگاههای اجرایی در راستای اجرای سند گسترش کاربرد فناورینانو

در «ســند گســترش کاربرد فناور ینانو در افق  »۱۴۰۴که در ســال  ۱۳۹۶در هیئتوزیران به تصویب رســید ،برای  ۱۳وزارتخانه و سازمان دولتی به شرح
زیر ،مأموریتهای مشخصی تعیین شده است و طبق ماده  ۲۱این مصوبه ،وظیفه راهبری ،نظارت و ارزیابی اجرا بر عهده ستاد نانو است.
جدول  -۲دستگاههای اجرایی مسئول در مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در افق ۱۴۰۴

سازمانها

وزارتخانهها
نیرو

نفت

جهاد کشاورزی

استاندارد

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

راه و شهرسازی

حفاظت محیطزیست

صنعت ،معدن و تجارت

علوم ،تحقیقات و فناوری

آموزشوپرورش

گمرک
برنامهوبودجه

ســتاد نانــو در راســتای مــاده  ۱۸و  ۲۰تصویبنامه ،گزارش عملکرد ســالیانه دســتگاههای اجرایی را مــورد ارزیابی قرار داد و در پایان ســال  ،۱۳۹۸این
گزارش به هیئتوزیران ارائه شــد .مشــروح گزارشهای عملکرد دستگاهها در «سامانه پایش اجرای سند» (به نشانی )1404.nano.irقرار گرفته است.
همچنین گزارش تفصیلی و مشروح اقدامات دستگاههای اجرایی در فصل پنجم همین گزارش بیان شده است .در ادامه خالصه اقدامات صورت
گرفته توسط دستگاههای اجرایی بیان میشود.
• در سال  ،۱۳۹۸در پاسخ به نامه ستاد نانو به دستگاههای اجرایی برای ارسال گزارش عملکرد سال دوم اجرای مصوبه ،وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی ،وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،گمرک جمهوری اسالمی و سازمان برنامهوبودجه هیچگونه پاسخی در خصوص اقدامات خود،
ارسال نکرده ولی سایر دستگاهها ،گزارش عملکرد خود را به ستاد نانو ارسال کردند.
• بررسی گزارشهای ارسالی نشان میدهد که نهادهای متولی در  ۲حوزه برقراری مقدمات و اقدامات ،عملکردی به شرح جدول  3داشتهاند:
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جدول  -۳برقراری مقدمات اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو  توسط دستگاهّای اجرایی در سال ۱۳۹۸

ردیف

دستگاه اجرایی

معرفینمایندهدستگاهاجراییبهستادتوسعهفناور ینانو

تشکیل کمیته یا کارگروه فناور ینانو در دستگاه مربوطه

۱

وزارت نیرو

 ۲نماینده از طرف پژوهشگاه نیرو در حوزه سلول
خورشیدی و ذخیرهسازهای انرژی به ستاد نانو
معرفی شدهاند.

×

۲

وزارت جهاد کشاورزی

×

کمیته فناور ینانو به ریاست معاون وزیر و رییس سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی در پژوهشکده
بیوتکنولوژی کشاورزی تشکیل شده است.

۳

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی

×

کمیته فناور ینانو سازمان غذا و دارو که قبل از ابالغ
مصوبه تشکیل شده است ،در حال حاضر فعال است.

۴

وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی

نمایندگانی از سوی وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی به ستاد نانو معرفی شدهاند.

×

۵

وزارت نفت

×

در سطح وزارتخانه و در ذیل معاونت مهندسی ،پژوهش و
فناوری ،کارگروه فناور ینانو تشکیل شده است.

۶

وزارت راه و شهرسازی

×

×

۷

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

×

×

۸

سازمان حفاظت محیطزیست

نمایندهای از سوی سازمان حفاظت محیطزیست
به ستاد نانو معرفی شده است.

×

۹

سازمان ملی استاندارد

نمایندگانی از سوی سازمان استاندارد به ستاد نانو
معرفی شدهاند.

×

۱۰

گمرک

×

×

۱۱

سازمان برنامهوبودجه

×

×

۱۲

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

×

×

۱۳

وزارت آموزشوپرورش

×

×

اقدامات صورت گرفته در دستگاههای اجرایی بر اساس  ۵ابزار سیاستی ذکر شده در مصوبه به شرح زیر است:
• خرید دولتی و مصرف محصوالت نانو ساخت ایران :اقدامی از سوی دستگاههای مسئول در این راستا صورت نگرفته است.
• تدوین یا اصالح مقررات در حوزه فناور ینانو
جدول  -۴اقدامات دستگاههای اجرایی در جهت تدوین و اصالح مقررات فناورینانو در سال ۱۳۹۸

ردیف

دستگاه اجرایی

توضیحات

۱

سازمان استاندارد

سازمان استاندارد با اصالح مقررات موجود ،حوزه فناور ینانو را به دامنه فعالیت شرکتهای بازرسی افزوده است.

۲

سایر دستگاهها

×
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صدور مجوزها و تأییدیههای الزم برای محصوالت فناور ینانو
جدول  -۵اقدامات دستگاههای اجرایی در جهت صدور مجوزها و تأییدیههای الزم برای محصوالت فناورینانو در سال ۱۳۹۸

ردیف

دستگاه اجرایی

توضیحات

۱

وزارت بهداشت

کمیته فناور ینانو سازمان غذا و دارو مطابق وظایف خود در زمینه اعطای مجوز به فراوردههای نانویی
تحت پوشش اقدام میکند.

۲

سازمان استاندارد

در راستای عملیاتی کردن مصوبه اعطای نشان نانو و همچنین دستورالعمل اعطای نشان نانو ،از
سوی سازمان استاندارد باید اقداماتی انجام شود.

3

سایر دستگاهها

×

• حمایت از ایجاد زیرساختهای فنی و آزمونهای توسعه محصول :اقدامی از سوی دستگاههای مسئول در این راستا صورت نگرفته است.
• تخصیــص اعتبــارات متناســب جهــت تحقق اهــداف مصوبه :در موارد متعــدد ،کافی نبودن اعتبــارات کنونی جهت تحقق اهــداف مصوبه از
سوی ستاد نانو به سازمان برنامهوبودجه انعکاس داده شده است.
۲-۳

ارزیابی و رتبهبندی ساالنه نهادهای مؤثر در توسعه فناورینانو

در ایــن برنامــه ،نهادهــای فعــال کشــور در توســعه فناور ینانو بهصورت مســتمر ارزیابی میشــوند و ســاالنه از افــراد و نهادهای برتر تقدیر میشــود .برای
ارزیابی هر نهاد ،شاخصهایی در نظر گرفته شده است .در انتخاب شاخصها از خبرگان آن حوزه و نهادهای ارزیابی شونده مشورت گرفته میشود.
در ادامه نتایج این ارزیابی در حوزههای مختلف بیان میشود.
آزمایشگاههای دانشآموزی فناور ینانو
از مهمترین معیارهای حائز اهمیت در رتبهبندی آزمایشگاههای شبکه توانا ،تعداد دورههای برگزار شده بهصورت تئوری و عملی ،تعداد افراد آموزش
دیده در دورهها ،میزان فعالیت آزمایشــگاهها در میزبانی نشس ـتها و دورهها ،مشــارکت مرکز برای آمادهســازی دانشآموزان برای حضور در جشنواره و
المپیاد دانشآموزی علوم و فناور ینانو و میزان تعامل و همکاری با باشگاه نانو است .نتایج ارزیابی در ادامه بیان شده است:
جدول  -۶برترین آزمایشگاههای آموزشی فناورینانو (آزمایشگاههای شبکه توانا) در سال ۱۳۹۸

رتبه

مرکز

جمع امتیاز

۱

پژوهشسرای دانشآموزی مراغه -مراغه

۲۵٬۲۴۷

۲

پژوهشسرای دانشآموزی امام خمینی -قروه

۱۹٬۵۲۴

۳

پژوهشسرای دانشآموزی آذربایجان  -تبریز

۱۹٬۴۶۳

۴

پژوهشسرای دانشآموزی پروفسور نظامی -فسا

۱۶٬۱۶۶

۵

پژوهشسرای دانشآموزی شهید احدی  -مالیر

۱۲٬۶۹۲

رسانههای فعال در حوزه فناور ینانو
در ســال  ،۱۳۹۸دو محور «ســهم محتواهای داخلی (مرتبط با ایران)» و «ســهم محتواهای مرتبط با صنعت ،بازار و صادرات» در ارزیابی و رتبهبندی
عملکرد رســانهها در حوزه فناور ینانو در نظر گرفته شــدند .در این راســتا ،بیش از  ۸٬۰۰۰رکورد اطالعاتی از فعالیتهای رســانهها در حوزه فناور ینانو
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در صداوســیما ،روزنامهها و خبرگزار یها بهصورت روزانه رصد و ثبت شــد .در نهایت و در ارزیابی صورت گرفته در بخش رســانههای برتر ســال ۹۸؛
خبرگزاری دانشجو ،روزنامه فرهیختگان ،رادیو ایران و شبکه تلویزیونی خبر بهعنوان رسانههای برتر در حوزه فناور ینانو معرفی شدند.

محققان فناور ینانو
در ســال  ۱۳۹۸ســتاد نانــو ،محققــان فعال این حوزه را بر اســاس شــاخصهای دســتاورد محــور و برمبنای کیفیت آنهــا موردارزیابی قــرار داد .در این
ارزیابی؛ انتشــارات معتبر ،ثبت پتنت و اســتنادات بهعنوان معیارهای اصلی در نظر گرفته شــدند که وزن امتیازی این معیارها به ترتیب  ۴۰ ،۵۰و ۱۰
درصد بود ۱۰ .محقق برتر با بیشترین امتیاز نهایی بهعنوان «محققان برتر علمی» و «محقق جوان برتر» از بین محققان با سن کمتر از  ۳۵سال انتخاب
شدند که اسامی آنها در جدول زیر آمده است.

جدول  -۷محققان برگزیده حوزه فناورینانو در سال ۱۳۹۸

رتبه

نام و نام خانوادگی

مرکز

رشته

امتیاز

۱

دکتر علی اسفندیار

صنعتی شریف

فیزیک

۵۴۰

۲

دکتر محمد عبداالحد

تهران

مهندسی برق

۵۲۴

۳

دکتر مهدی نیک عمل

شهید رجائی

فیزیک

۴۳۷

۴

دکتر علی مرسلی

تربیت مدرس

شیمی

۳۸۸

۵

دکتر عبداهلل سلیمی

کردستان

شیمی

۳۲۱

۶

دکتر مسعود صلواتی نیاسر

کاشان

شیمی

۳۰۷
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ادامه جدول  -۷محققان برگزیده حوزه فناورینانو در سال ۱۳۹۸

رتبه

نام و نام خانوادگی

مرکز

رشته

امتیاز

۶

دکتر علیمراد رشیدی

پژوهشگاه نفت

مهندسی شیمی

۳۰۰

۸

دکتر مجتبی شمسیپور

رازی

شیمی

۲۹۵

۹

دکتر رضا عسگری

پژوهشگاه دانشهای بنیادی

فیزیک

۲۸۶

۹

دکتر محسن عادلی

لرستان

شیمی

۲۸۴

۹

دکتر سید شمسالدین مهاجرزاده

تهران

مهندسی برق

۲۸۱

۹

دکتر محمودرضا جعفری

علوم پزشکی مشهد

داروسازی

۲۷۷

محقق جوان برتر

محمدمهدی توکلی

صنعتی شریف

مهندسی مواد

۲۸۸

دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی
تشــده به نام آن مؤسســه ارزیابی میشود .معیارهای ارزیابی شــامل  ۲دسته معیار کلی
هر مؤسســه پژوهشــی بر اســاس دســتاوردها و فعالیتهای ثب 
«فعالیتها و دســتاوردهای فناورانه (شــامل پتنت ،توســعه محصول و فروش شرکتهای زایشی)» و «دستاوردها و انتشارات علمی و آموزشی (شامل
انتشــارات معتبر و اســتنادات)» هســتند .جدول زیر ،برگزیدگان نهایی را نشــان میدهد .الزم به ذکر اســت ،مؤسسات پژوهشــی که امتیازات نزدیکی
داشتند ،با رتبه مشترک معرفی شدند.
جدول  -۸مؤسسات پژوهشی برتر در حوزه فناورینانو در سال ۱۳۹۸

رتبه

دانشگاه

امتیاز

اول

دانشگاه تهران

۶۱۸

دوم

دانشگاه صنعتی شریف

۵۶۷

سوم

دانشگاه تربیت مدرس

۳۴۰

چهارم مشترک

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۱۸

چهارم مشترک

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳۱۰

مراکز رشد مرتبط با فناور ینانو
در ســال  ،۱۳۹۸مراکز رشــد بر اســاس  ۷معیار و  ۲۰شــاخص ارزیابی و رتبهبندی شــدند .در نهایت ،نتایج زیر بر اساس عملکرد سال  ۱۳۹۷این مراکز
بهدست آمد:
جدول  -۹مراکز رشد برگزیده در حوزه فناورینانو در سال ۱۳۹۸
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رتبه

نام مرکز /شرکت

اول

مرکز رشد واحدهای فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

دوم

مراکز رشد واحدهای فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

سوم
مشترک

مرکز رشد فناوری پلیمر
مرکز رشد فناوری جامع پارک علم و فناوری خراسان

جوان

مرکز رشد علم و فناوری خلیجفارس بوشهر

کارگزاران ارائهکننده خدمات تجار یسازی فناور ینانو
در ســال ۱۳۹۸؛ با توجه به شــاخصهایی مانند رضایت مشــتری ،حجم مالی خدمات ،تعداد خدمات ارائه شــده ،تعامل کارگزار ،سرعت عمل ارائه
خدمات ،جامعیت و اثربخشــی خدمت ارائه شــده ،رتبهبندی کارگزاران ارائهکننده خدمات تجار یســازی حوزه فناور ینانو انجام گرفت .در جدول
زیر این ردهبندی برای  ۵کارگزار اول قابلمشاهده است.
جدول  -۱۰برترین کارگزاران خدمات تجاریسازی فناورینانو در سال ۱۳۹۸

رتبه

عنوان کارگزار

حوزه فعالیت

امتیاز نهایی

۱

توسعه مدیریت کارآمد

عارضهیابی ،مدیریت و بازاریابی

۹۶٫۲۵

۲

توسعه بازار سام

امکانسنجی و تحقیقات بازار و بازاریابی

۹۲٫۵

۳

ایوان نوآوری و فناوری افرا

تحقیقات بازار

۹۱٫۲۵

۴

رابین سنجش ایرانیان

استانداردها و مجوزها

۸۶٫۲۵

۵

رهنمود پردازان محاسب

مالی و حسابداری

۸۳٫۷۵

شرکتهای فناور ینانو
•شرکتهای صنعتی برتر
در بخــش برتریــن شــرکتهای صنعتــی حوزه نانو ،شــرکتهای بزرگــی که تولیدکننده صنعتــی محصوالت نانو بودنــد با یکدیگر به رقابــت پرداختند.
اصلیتریــن شــاخص بــرای ورود بــه ایــن بخش ،داشــتن حداقــل فــروش  ۵۰میلیارد ریال در ســال  ۱۳۹۷برای این شــرکتها بود .ســایر شــاخصهای
امتیازدهی به شرکتهای صنعتی شامل موارد زیر میشود:
 -1میزان فروش محصوالت نانویی در سال ۱۳۹۷
 -2میزان رشد فروش نانو در سال  ۱۳۹۷نسبت به سال ۱۳۹۶
 -3تعداد نیروی انسانی شاغل نانو در شرکت
در نهایــت از بیــن  ۱۸شــرکت متقاضــی ،شــرکتهای تولیــدی صنعتــی گوهر فام ،گــروه صنعتی شــفیق و یاران ســاختار آذر بهعنوان شــرکتهای برتر
شناخته شدند.

• شرکتهای فناور برتر
در بخش برترین شــرکتهای فناور حوزه نانو ،شــرکتهایی که از تأســیس آنها کمتر از  ۱۰ســال میگذرد و صاحب دانش ،فناوری و نوآوری شــاخص
در حوزە نانو هستند با یکدیگر به رقابت پرداختند.
شــاخصهای ارزیابی شــرکتهای این بخش عبارتند از :ســطح پیچیدگی فناوری ،دارا بودن پتنت خارجی ،میزان فروش نانو در ســال  ،۱۳۹۷میزان
رشــد فروش نانو در ســال  ۱۳۹۷نســبت به ســال  ،۱۳۹۶کامل بودن ارکان تیمساز شرکت شــامل تیمهای تحقیق و توسعه ،فروش ،برنامهریزی و کنترل
کیفیت.
در نهایت از بین  ۱۰شــرکت متقاضی ،شــرکتهای صنایع الســتیک فراپیشتاز هونام ،گسترش فناوری خوارزمی و نانو فناور خاور بهعنوان برترینهای
این حوزه معرفی شدند.
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223

سیاستگذاری پیشرفت فناورینانو و ارزیابی سیاستها ،برنامهها و نهادها

• شرکتهای صادراتی برتر
در بخــش برتریــن شــرکتهای صادراتــی فناور ینانــو از همه شــرکتهایی که در ســال  ۱۳۹۷حداقل  ۵۰۰هزار یورو صادرات داشــتهاند تقدیر شــد که
عناوین آنها به شرح زیر است:
شیشــه کاوه فلــوت ،پوشــاک نانومهیــار ،پالســتیککاران فــاران ،نانــودارو پژوهــان پردیــس ،پیــامآوران نانوفناوری فردانگــر ،صنایــع الکترواپتیک ایران
(صاایران) و نساجی فرخ سپهر کاشان (فرش فرهی)
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 -۴تبیین الگوی پیشرفت فناورینانو با مستندسازی تجربیات و دانش
کسب شده و انتشار الگوها
۱-۴

مستندسازی تجربیات موفق توسعه فناوری و تجاریسازی محصوالت نانو

در سال  ۱۳۹۸در راستای تجربهنگاری توسعه فناوری و تجاری محصوالت نانویی ،پروژههای زیر تعریف شد و آغاز به کار کرد:
تجربهنگاری شرکت مهندسی سطح سوین پالسما؛ توسعهدهنده پوششهای نانوالیه و نانوکامپوزیت به روش PVD
شــرکت ســوین پالســما هم تجهیزات پوش ـشهای نانوالیه را تولید میکند و هم خدمات پوش ـشدهی را به ســایر شــرکتها ارائه میدهد .تجربه این
شــرکت در صادرات تجهیزات پوش ـشدهی به چین هم حاوی فرازونشــیبهای قابلتوجهی است .در ســال  ،۱۳۹۸مصاحبههای اصلی برای ثبت
تجربه این شرکت انجام و متن اولیه کتاب تدوین شده است.
تجربهنگاری شرکت نانوحسگرسازان سالمت آریا ،توسعهدهنده تجهیزات تشخیص سرطان
ویژگی قابل توجه این شــرکت ،برخورداری از یک فناوری ویژه برای تشــخیص ســرطان اســت که آن را در قالب چندین اختراع بینالمللی ثبت کرده
است .کار تجربهنگاری این فناوری ،همزمان با توسعه محصول و دریافت مجوزهای موردنیاز محصول برای ورود به بازار در حال انجام است.
تجربهنگاری سیاستگذاری ،توسعه فناوری و تجار یسازی محصوالت نانو ایرانی در حوزه نساجی
همه تجربهنگار یهای توسعه فناوری و تجار یسازی محصوالت نانویی ،مربوط به یک محصول یا فناوری خاص بوده که در قالب یک شرکت رشد
کرده ولی در این پروژه به یک حوزه صنعتی و نه فقط یک محصول یا فناوری پرداخته شده است .تجربه ورود فناور ینانو به حوزه نساجی که از سابقه
تاریخی قابلتوجهی در ایران برخوردار اســت ،میتواند فرازونشــیبها و تهدید و فرصتهای ورود یک فناوری نوین به یک حوزه صنعتی با ســابقه در
کشور را روایت کند .در سال  ،۱۳۹۸مصاحبه با مسئوالن این حوزه صنعتی در ستاد نانو و شرکتهای کارگزار رسوخ فناوری در این حوزه انجام شده
و در گام بعدی مصاحبه با شرکتهای فناور پیگیری خواهد شد.
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 -۵مدیریت فناوری اطالعات و دانش فرایندهای توسعه فناورینانو
بهمنظور ارتقای سیستمهای مدیریت دانش و اطالعات ،ستاد نانو رویکرد ایجاد و توسعه سیستمهای پایهای را در پیش گرفته است تا در بلندمدت،
ســرعت ،کیفیت و هزینهها ،متناســب و کنترل شــوند و یکپارچگی اطالعات و فرایندها و مستندســازی فعالیتها ،قابل مدیریت باشــد .اقدامات
توسعهای مختلفی در خصوص پرتال و سایتهای ستاد نانو صورت گرفته است که آمار و اقدامات مربوطه در ادامه ذکر میشود:
جدول  -۱۱وضعیت پرتال فناورینانو و سایتهای ستاد نانو در سال ۱۳۹۸

۱-۵

شاخص

واحد

مقدار

تعداد سرویسهای ایجاد شده در پرتال

سرویس

۱۰۵

تعداد وبگاههای جدید فناور ینانو

وبگاه

۳

تعداد مدیران سیستم و کاربران

نفر

۷۵۲

تعداد مخاطب ثبت شده در سایتهای ستاد نانو

شخص حقیقی /حقوقی

۴۲۷٬۰۹۶

تعداد گزارشهای ایجاد شده در سیستم مدیریت گزارشها

گزارش

۴۸۷

توسعه زیرساختهای فناوری اطالعات برنامههای توسعه نانو

مهمترین اقدامات صورت گرفته در این راستا در سال  ۱۳۹۸به شرح زیر است:
راهاندازی سرور  Backupو همسانسازی ماشینهای مجازی در دیتاسنتر جدید
انتقال سرور فیزیکی بر روی ساختار سرور مجازی
انتقال تمامی سایتها بر روی پروتکل HTTPS
جداسازی سامانههای مختلف بهمنظور:
• تأمین استقالل دادههای سامانهها در عین حفظ قابلیت ارتباط آنها با یکدیگر
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ٔ
توسعه سامانهها از یکدیگر و تبدیل آنها به محصول
• تأمین استقالل
• حفظ پایداری سرویسهای سامانهها
• افزایش سطح امنیتی سامانهها
ارتقای داشبوردهای گزارشگیری و اجرایی کردن داشبورد هر سامانه تحت دامنه اختصاصی آن
  و اصالح ساختار برخی پال گینهای پورتال مدیریت محتوا
مدیریت و ساماندهی فرایندهای اجرای برنامههای توسعه نانو

۲-۵

اولیــن گام بــرای شــروع اجــرای پــروژه ،تهیــه یک تصویر کالن از سیســتم درخواســتی اســت کــه پس از توافــق ذینفعان با ایــن تصویر ،طبــق متدلوژی
 SCRUMو در موارد خاص  Prototypingاجرا میشود.
فهرست پروژههایی که در سال  ۱۳۹۸انجام شده و یا در حال انجام هستند ،در جدول  12بیان شده است:
جدول  -۱۲فهرست پروژههای توسعه نرمافزاری فناورینانو در سال ۱۳۹۸

۳-۵

ردیف

عنوان پروژه

وضعیت

۱

ارتقای سایت صنعت و بازار به نسخه جدید

اتمام یافته

۲

ارتقا و جداسازی بانکهای اطالعاتی مرتبط با صنعت و بازار

در حال انجام

۳

راهاندازی سامانه شبکه تبادل فناور ینانو

اتمام یافته

۴

راهاندازی سامانه خبری آمار و اطالعات فناور ینانو

اتمام یافته

۵

توسعه سامانه پنجره خدمات تجار یسازی

در حال انجام

۶

راهاندازی سامانه ارتباط با مشتریان پنجره خدمات تجار یسازی

اتمام یافته

۷

راهاندازی امکان پرسش آنالین برای سامانه پنجره خدمات تجار یسازی

اتمام یافته

۸

ارزیابی و ارتقای امنیت سایت انگلیسی ستاد نانو

اتمام یافته

۹

توسعه و پشتیبانی سایتها و سیستمهای موجود

در حال انجام

10

مطالعه و بررسی مباحث یادگیری ماشین و انجام یک پروژه بهصورت پایلوت برای پیشبینی
نانومواد برخی محصوالت مرتبط با فناور ینانو

اتمام یافته

انتقال تجربیات مرتبط با زیرساخت فناوری اطالعات در حوزه نانو به نهادهای کشور

یکی از رویکردهای ستاد توسعه فناور ینانو تالش برای انتقال تجربیات خود به سایر دستگاههای سیاستگذار و اجرایی در کشور است .در ادامه،
اســامی برخی از دســتگاهها و بخشهای زیر مجموعه آنها که در ســال  ۱۳۹۸به آنها مشــاوره و یا خدمات زیرســاختی (نرمافزاری -ســختافزاری)
داده شده ،بیان میشود:
• کانون پتنت ایران
• مرکز راهبردی فناور یهای همگرا
• فدراسیون سرآمدان علمی
• کریدور خدمات صادرات دانشبنیان
• شبکه آزمایشگاهی فناور یهای راهبردی
• نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران
• ستاد علوم و فناور یهای شناختی

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398
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فصل چهارم

گزارش اقدامات دستگاههای اجرایی در راستای
تکالیف سند گسترش کاربرد فناورینانو

وزارت نیرو

وزارت جهاد
کشاورزی

وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی

وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی

وزارت نفت

وزارت راه و
شهرسازی

وزارت صنعت،
معدن و تجارت

وزارت علوم،
تحقیقاتوفناوری

معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری

وزارت آموزش و پرورش

سازمانحفاظت
محیطزیست

سازمانملی
استانداردایران

سازمان برنامه و
بودجه

گمرکجمهوری
اسالمی ایران

ستاد ویژه توسعه
فناوینانو

گزارش اقدامات دستگاههای اجرایی در راستای تکالیف سند گسترش کاربرد فناورینانو

مقدمه

مصوبه هیئتدولت تحت عنوان «ســند گســترش کاربرد فناور ینانو در افق  »۱۴۰۴در تاریخ ۲۹آذر ۱۳۹۶به دســتگاههای اجرایی ابالغ شده است .در
این مصوبه برای سیزده وزارتخانه و سازمان دولتی زیر ،مأموریتهای مشخصی تعیین شده است:
جدول  -۱دستگاههای اجرایی مسئول در مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در افق ۱۴۰۴

سازمانها

وزارتخانهها
نیرو

نفت

جهاد کشاورزی

استاندارد

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

راه و شهرسازی

حفاظت محیطزیست

صنعت ،معدن و تجارت

علوم ،تحقیقات و فناوری

آموزش و پرورش

گمرک
برنامه و بودجه

جمعبندی اقدامات صورتگرفته توســط دســتگاههای اجرایی بر اســاس مأموریتهای ذک رشــده در مصوبه در فاصله زمانی دیماه  ۱۳۹۷تا دیماه
 1398در ادامه آمده است.

230

گزارش تفصیلی اقدامات صورتگرفته توسط دستگاههای اجرایی
جدول  -2اقدامات وزارت نیرو در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

ماده ۳

برقراری مقدمات اجرایی
توسط وزارت نیرو

وزارت نیرو
تشکیل کمیته فناور ینانو

×

معرفی نماینده به ستاد نانو

×
در سطح ســازمــانهــای زیرمجموعه (پــژوهـشـگــاه ن ـیــرو) ،دو
نماینده در حوزه سلولهای خورشیدی و ذخیرهسازهای انرژی
به ستاد نانو معرفی شده است.

برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

×
اقدامات وزارت نیرو

مأموریتها

۱

گسترش کاربرد و ارتقای استاندارد پاالیشگر (فیلتر) هوای نیروگاهی بر اساس جدیدترین
توانمندیهای فناورانه داخلی و استانداردهای بینالمللی.

دستورالعمل استفاده از فیلترها /نانوفیلترهای هوای ورودی
در نیروگاههای بــرق توسط پنل خبرگی تدوین شــده و پس از
در یــافــت نظرات نیروگاهها در خصوص آن ،پژوهشگاه نیرو
نـظــرات اصــاحــی را بــه انـجــام رســانــده و در حــال حاضر بــرای
شرکت تولید نیروی برق حرارتی جهت اتخاذ دستورات الزم
ارسال شده است.

۲

بهکارگیری ســازوکــارهــای تشویقی بــرای مصرف نانوپاالیشگرهای (نانوفیلترهای)
هوای نیروگاهی تولید داخل با فناوری بومی بهمنظور افزایش سهم استفاده از این نوع
پاالیشگرها (فیلترها) تا شصت درصد بازار پاالیشگرهای (فیلترهای) هوای نیروگاهی
کشور تا سال .1400

آغ ــاز اقــدامــات الزم ب ــرای تعریف پ ــروژه ارز یــابــی مقایسهای
بـهــرهوری فیلترهای معمولی و فیلترهای نانویی و مذاکره با
شرکت تولید نیروی برق حرارتی جهت تأمین منابع مالی آن

۳

برنامهریزی و تالش برای دستیابی به دانش فنی تولید و بهکارگیری ذخیرهسازهای انرژی
مبتنی بر فناور ینانو بومی در حداقل یک مرکز تولید انرژ یهای تجدیدپذیر تا سال .1400

برنامهریزی اولیه برای انعقاد قرارداد سه جانبه میان پژوهشگاه
نیرو ،پارک علم و فناوری خراسان و شرکت نیروگستران جهت
کسب دان ــش فنی ســاخــت ،تولید نیمهصنعتی و صنعتی
ذخیرهسازهای انرژی سربی پیشرفته با فناور ینانو

۴

تدوین آییننامه و بسترسازی برای بهکارگیری مقرههای ضدرطوبت و آلودگی با استفاده
از فناور ینانو بومی.

تدوین «سه دستورالعمل آزمون و ارزیابی آزمایشگاهای تست
مقرههای نانوپوششدار» توسط پژوهشگاه نیرو و ارسال آن برای
توانیر
اجرای دو نمونه پایلوت پروژه دستیابی به دانش فنی نانوپوشش
مناسب بر روی مقره -کــه توسط پژوهشگاه نیرو انجام شده
است -در برخی پستهای شبکه برق

۵

بهکارگیری سلولهای خورشیدی نانو پربازده ساخت داخل با فناوری بومی (با بازده
باالتر از سلولهای خورشیدی غیرنانویی) در حداقل یک نیروگاه خورشیدی تا سال
.1400

تدوین نقشه راه سلولهای خورشیدی (رنگدانهای ،ارگانیک
و پروسکایت) در پژوهشگاه نیرو برای بررسی ساخت انواعی
که امکان ورود سریعتر به بازار و ایجاد پایلوت برای آنها وجود
دارد.

6

تدوین و ابالغ آییننامه و بسترسازی برای بهکارگیری نانوسیاالت و نانوپوششهای
افزایشدهنده انتقال حــرارت که با فناوری بومی در داخــل تولید میشوند ،با هدف
افزایش بهرهوری تولید برق و ارتقا بازده نیروگاهها.

تــدو یــن دستورالعمل اسـتـفــاده از نانوسیاالت خنککننده
نیروگاهی در پژوهشگاه نیرو و ارســال آن بــرای شرکت تولید
نیروی برق حرارتی

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398
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ادامه جدول  -2اقدامات وزارت نیرو در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

وزارت نیرو

ماده ۳

اقدامات وزارت نیرو

مأموریتها

7

گسترش واحدهای تصفیه آب شرب و نمکزدایی آب شور ،لبشور و آب دریا با در
اختیار گذاشتن زیرساختها و بهکارگیری سازوکارهای تشویقی با اهداف زیر:
 رسیدن به مقیاس تا یک میلیون مترمکعب در روز بــرای نمکزدایی با استفاده ازفناور ینانو تولید داخل با فناوری بومی تا سال .1400
 رســیــدن بــه مقیاس تــا یکمیلیون مترمکعب در روز ب ــرای تصفیه آب شــرب و باکــاربــریهــای تصفیه سختی ،فــلــزات سنگین ،نیترات و امــاح مضر بــا اســتــفــاده از
فناور ینانو تولید داخل با فناوری بومی تا سال .1400

×

8

بسترسازی برای استفاده از نانوبتنها ،نانوپوششها و محصوالت مرتبط در سازههای
آبی و اجرای آن حداقل در یک طرح آزمونی (پایلوت) تا سال .1400

×

9

همکاری در تدوین استانداردهای ملی ،آییننامهها و مقررات بــرای ایجاد سازوکار
نظارتی مناسب جهت استفاده از فناور ینانو تا سال .1398

×

جدول  -3اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

ماده ۴

برقراری مقدمات اجرایی
توسط وزارت جهاد
کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی

تشکیل کمیته فناور ینانو

کمیته فـنــاور ینــانــو بــه ر یــاســت م ـعــاون وزی ــر و
رئـیــس ســازمــان تحقیقات ،آمـ ــوزش و تــرویــج
ک ـ ـشـ ــاورزی در پ ــژوهــشــک ــده ب ـیــوت ـک ـنــولــوژی
کشاورزی تشکیل شده است.

معرفی نماینده به ستاد نانو

×

برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

×

مأموریتها

اقدامات وزارت جهاد کشاورزی

1

بهمنظور افزایش ارزشاف ــزوده در محصوالت کشاورزی و غذایی و کاهش ضایعات ،تدابیری برای
حمایت از افزایش تولید و افزایش سهم یک تا دو درصدی سهم بازار محصوالت زیر و بهکارگیری آنها با
استفاده از دانش فنی و نانومواد افزودنی تولید داخل با فناوری بومی اتخاذ شود -۱ :استفاده از بستهبندی
نانو افزایشدهنده زمــان نگهداری محصوالت کشاورزی و میوه (پس از برداشت) با هدف کاهش
ضایعات محصوالت کشاورزی مربوط تا پایان سال  -۲ ۱۳۹۸افزایش سهم استفاده از پوششهای
نانو گلخانهها  -۳افزایش سهم استفاده از کودهای نانوی آهستهرهش با هدف کاهش مصرف کود
شیمیایی تا پایان سال  -۴ ۱۳۹۸افزایش سهم استفاده از نانوآفتکش زیستی (نانوآفتکش ارگانیک)
آهستهرهش جهت کاهش مصرف آفتکشهای شیمیایی تا پایان سال .۱۳۹۸

یســازی و اسـتــانــدارد ذیل
دو زیرکمیته تـجــار 
کمیته فناور ینانو تشکیل شده تا اقدامات الزم
را در این راستا انجام دهند.

2

دستورالعملها و ارائــه مجوز به محصوالت نانو ساخت داخــل با فناوری بومی با انجام آزمونهای
عملکردی و میدانی بــه شــرح زیــر ظــرف شـش مــاه پــس از ابــاغ ایــن تصویبنامه تــدو یــن و تصویب
و مجوزهای الزم ظرف یکسال پس از آن اعطا میشود -۱ :نانوکود  -۲نانوآفتکش  -۳نایلونهای
مقاوم گلخانه  -۴بستهبندیهای افزایشدهنده زمان نگهداری مواد غذایی  -۵بستهبندیهای
زیستتخریبپذیر  -۶پاستوریزهکردن سرد شیر به کمک فرایند نانوحفرهزایی (.)Nano Cavitation

یســازی و اسـتــانــدارد ذیل
دو زیرکمیته تـجــار 
کمیته فناور ینانو تشکیل شده تا اقدامات الزم
را در این راستا انجام دهند.

3

گسترش واحدهای تصفیه آب لبشور با فناوری بومی برای رسیدن به حداقل مقیاس پنجمیلیون
مترمکعب در روز برای تصفیه آب کشاورزی و با کاربریهای تصفیه سختی ،فلزات سنگین ،نیترات
و امالح مضر تا سال .۱۳۹۸

×
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ماده ۵

برقراری مقدمات اجرایی
توسط وزارت بهداشت

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
تشکیل کمیته فناور ینانو

کمیته فناور ینانو سازمان غذا و دارو که قبل از ابالغ
مصوبه تشکیل شــده اس ــت ،در حــال حــاضــر فعال
است.

معرفی نماینده به ستاد نانو

×

برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

×
اقدامات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

مأموریتها
1

ســازمــان غــذا و دارو مــوظــف اســت نسبت بــه م ــوارد زیــر اق ــدام نــمــایــد -۱ :حمایت از ایجاد
آزمایشگاههای مرجع برای ارزیابی ایمنی محصوالت نانو  -۲تسریع در فرایند ثبت و بررسی
نانوداروها  -۳حمایت از قیمتگذاری نانوداروها.

وزارت بهداشت گــزارش عملکرد خود را به ستاد نانو
ارسال نکرده است.

2

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است با رعایت قوانین اقدامات زیر را برای
بهکارگیری محصوالت نانو ساخت داخــل با فناوری بومی در حــوزههــای ذیربــط اجــرا کند:
حمایت و تشویق مراکز درمانی ،بیمارستانها و درمانگاههای دستگاههای اجرایی به استفاده
از محصوالت نانو سالمتمحور شامل نــانــوداروهــا (نــانــوداروهــای ضــدســرطــان ،پادزیست
(آنتیبیوتیک) ،ضدسالک و…) ،مکمل و داروهای گیاهی ،ملزومات پزشکی (پدهای ترمیم
زخم نانو و ماسکهای (پوشانههای) نانو) و فراوردههای آرایشی و بهداشتی تولید داخل.

وزارت بهداشت گــزارش عملکرد خود را به ستاد نانو
ارسال نکرده است.

3

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است با رعایت قوانین اقدامات زیر را برای
بهکارگیری محصوالت نانو ساخت داخــل با فناوری بومی در حــوزههــای ذیربــط اجــرا کند:
حمایت از ورود محصوالت نانودارویی و فراوردههای سالمت حوزه نانو که با فناوری بومی در
داخل ساخته شدهاند به فهرستهای رسمی کشور برای محصوالتی مانند -۱ :انواع نانوداروها
نظیر نانوداروهای ضدسرطان  -۲ملزومات و تجهیزات دارویی  -۳لوازم (کیت) تشخیص نانو
نظیر لــوازم (کیت) تشخیص سلولهای سرطانی  -۴فراوردههای آرایشی -بهداشتی نانو -۵
محصوالت نانو با کاربرد در حوزه سالمت نظیر انواع رنگ و کاشی ضدباکتری یا خودتمیزشونده،
مواد تمیزکننده و منسوجات نانو.

وزارت بهداشت گــزارش عملکرد خود را به ستاد نانو
ارسال نکرده است.

جدول  -5اقدامات وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

ماده ۶

برقراری مقدمات اجرایی
توسط وزارت تعاون

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
تشکیل کمیته فناور ینانو

×

معرفی نماینده به ستاد نانو

نمایندگانی از ســوی وزارت تـعــاون ،کــار و رفاه
اجتماعی به ستاد نانو معرفی شدهاند.

برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

×

مأموریتها
۱

اقدامات وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

پوشش بیمهای حداکثری نانوداروها و محصوالت سالمتمحور نانو ساخت داخل با فناوری بومی و
دارای تأییدیههای الزم را حمایت و تسریع کند.

×

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398
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ادامه جدول  -5اقدامات وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

ماده ۶

اقدامات وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

مأموریتها

۲

سازمان تأمین اجتماعی استفاده از محصوالت نانو سالمتمحور ساخت داخل با فناوری بومی و
دارای مجوز مصرف نظیر نانوداروها (نانوداروهای ضدسرطان ،پادزیست (آنتیبیوتیک) ،ضدسالک
و…) ،مکمل و داروهای گیاهی ،ملزومات پزشکی (پدهای ترمیم زخم نانو و ماسکهای (پوشانههای)
نانو) و فراوردههای آرایشی و بهداشتی ،در کلیه مراکز درمانی ،بیمارستانها و درمانگاههای تحتنظر
را حمایت و تشویق کند.

×

۳

حمایت و تشویق مجموعههای تولیدی و بنگاههای اقتصادی به تولید و بهکارگیری محصوالت نانو
ساخت داخل با فناوری بومی که دارای بازار مصرف مناسب هستند.

×

جدول  -6اقدامات وزارت نفت در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

وزارت نفت

ماده ۷

تشکیل کمیته فناور ینانو

×
(در سطح زیرمجموعه ،کارگروه
ینــانــو ذیــل شــرکــت ملی
ف ـنــاور 
نفت ایران تشکیل شده است)

معرفی نماینده به ستاد نانو

×

برقراری مقدمات اجرایی
توسط وزارت نفت
برگزاری نشست مشترک با ستاد نانو
مأموریتها

1
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حمایت از انجام آزمایشهای میدانی و افزایش سهم خرید در حوزههای دارای محصوالت نانو ساخت داخــل با
فناوری بومی با اهداف زیر -۱ :بهکارگیری نانونامیزهها (نانوامولسیونها) و نانوسیاالت در ازدیاد برداشت از مخازن
 -۲بهکارگیری نانوافزایهها در سیاالت حفاری بهطور مشخص نانوساختارهای سیلیسی و نانولولههای کربنی -۳
بهکارگیری نانوبازدارندههای خوردگی در بخشهای مختلف درون چاهی و سرچاهی و عملیاتی  -۴بهکارگیری
سیستمهای بازیافت بخارات هیدروکربن با نانوجاذبها  -۵بهکارگیری نانوجاذبها در صنعت نفت در زمینههای
ذخیرهسازی گازها ( ،)ANGنمزدایی و جداسازی گازها و جذب و ذخیرهسازی دیاکسید کربن  -۶افزایش سهم
استفاده از نانوکاتالیزگرها (نانوکاتالیستهای) تولید داخل با فناوری بومی -۷افزایش استفاده از پاالیشگر (فیلتر)
هوای نانو تولید داخل با فناوری بومی و کیفیت اثباتشده ،برای پاالیشگرهای (فیلترهای) هوایی مورداستفاده در
صنایع نفت تا شصت درصد میزان مصرف این نوع پاالیشگرها (فیلترها) تا سال  -۸ ۱۳۹۸بهکارگیری پوششهای
سخت و فوقسخت نانوساختار مقاوم به سایش و خوردگی در صنعت نفت  -۹بهکارگیری سیاالت نانو در واحدهای
عملیاتی صنعت نفت برای بهبود انتقال حرارت  -۱۰بهکارگیری عایق نانو و رنگهای نانو در واحدهای عملیاتی
صنعت نفت  -۱۱حذف لکههای نفتی با پدهای نانو  -۱۲بهکارگیری نانوحسگرها در صنعت نفت برای سنجش
گازهای آالینده و سمی  -۱۳بهکارگیری سامانههای (سیستمهای) پساب مبتنی بر فرایندهای فناور ینانو.
ن میدانی برای محصوالتی که تاکنون آزمون کارایی خود را به اتمام نرساندهاند ،تسریع شود و در
تبصره -انجام آزمو 
صورت موفقیت نتایج این آزمونها ،افزایش سهم خرید در صنعت نفت موردتوجه قرار گیرد.

اقدامات وزارت نفت

×

ادامه جدول  -6اقدامات وزارت نفت در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

وزارت نفت

ماده ۷
مأموریتها

2

اقدامات وزارت نفت

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بهمنظور افزایش ارزشافــزوده و جلوگیری از خام فروشی در محصوالت تولیدی
موظف است تدابیری برای تولید محصوالت مورد تقاضا با استفاده از دانش فنی نانو و نانومواد افزودنی تولید داخل
بــرای تأمین تقاضای مــواد اولیه صنایع پاییندستی از قبیل مــوارد زیر اتخاذ نماید -۱ :نانوچندسازههای بسپاری
(نانوکامپوزیتهای پلیمری) مقاوم به ضربه جهت استفاده در محصوالت بستهبندی مواد شیمیایی و شویندهها
 -۲نانوچندسازههای بسپاری (نانوکامپوزیتهای پلیمری) ضدخش جهت کاربرد در صنعت خودرو مانند داشبورد
 -۳نانوچندسازههای بسپاری (نانوکامپوزیتهای پلیمری) ضدبا کتری برای مصارف حوزه نساجی ،بهداشت و
سالمت و لوازم خانگی  -۴نانوچندسازههای (نانوکامپوزیتهای) با استحکام به وزن مناسب و با طول عمر زیاد.

×

جدول  -7اقدامات وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

وزارت راه و شهرسازی

ماده ۸

تشکیل کمیته فناور ینانو
برقراری مقدمات
اجرایی توسط وزارت
راه و شهرسازی

×

معرفی نماینده به ستاد نانو

×
نه ــای ز یــرمـجـمــوعــه،
(در س ـطــح س ــازم ــا 
نـ ـم ــایـ ـن ــدهای از سـ ــوی سـ ــازمـ ــان م ـجــری
ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی
به ستاد نانو معرفی شده است)

برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

×
اقدامات وزارت راه و شهرسازی

مأموریتها

1

صدور
گواهینامه فنی

صدور گواهینامه فنی برای محصوالت نانو تولید داخل با فناوری بومی زیر تا سال:۱۳۹۶
 -1قطعات پیشساخته (پانلهای) بتنی که در ساختار آنها از نانومواد استفاده شده
است  -2رنگها و پوششهای نانو دارای خواصی از قبیل ضدبا کتری ،خودتمیزشونده،
ضدآالینده ،ضدآب و لک ،ضدمه ،ضدگردوغبار ،ضدخش و سایش و ضدخوردگی
 -3لولهها و اتصاالت فاضالبی تولیدشده با فناور ینانو  -4پروفیلهای در و پنجره
تولیدشده با فناور ینانو  -5عایقهای حــرارتــی ،رطوبتی و صوتی تولیدشده توسط
دشــده توسط
فــنــاور ینــانــو  -6قطعات پیشساخته (پــان ـلهــای) خــورشــیــدی تــولـیـ 
فناور ینانو  -7محصوالت نانو مورداستفاده در راهسازی از قبیل آسفالتهایی که در
تولید آنها از نانومواد استفاده میشود.

×

2

تدوین مقررات
ملی ساختمان

درج مطالب تصویبشده در ارتــبــاط بــا محصوالت نــانــو در مباحث م ـقــررات ملی
ساختمان با هدف ارتقای کیفیت ساختوسازها با سرفصلهای زیر -1 :درج الزامات
مرتبط با مصالح ساختمانی نانو و نانومواد در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان
(مصالح و فراوردههای ساختمانی)  -2درج الزامات مرتبط با فناور ینانو در حوزۀ بتن
در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه)  -3درج
الزامات مرتبط با فناور ینانو در حوزۀ فوالد در مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمانهای
فوالدی)  -4درج الزامات مرتبط با مصالح عایق صدا (اکوستیک) در مبحث هجدهم
(عایقبندی و تنظیم صدا)  -5درج الزامات مرتبط با مصالح کنترلکنندۀ انــرژی در
مبحث نوزدهم (صرفهجویی در مصرف انرژی).

×

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398
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ادامه جدول  -7اقدامات وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

وزارت راه و شهرسازی

ماده ۸
مأموریتها

3

خرید
محصوالت نانو

اقدامات وزارت راه و شهرسازی

بهکارگیری محصوالت نانو تولید داخــل بــه شــرح زیــر در پــروژههــای ســازمــان مجری
ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی:
 -1شیشه کنترلکننده انرژی ()LOW-E
 -2پوششهای آبگریز
 -3کفپوش رزینی مقاوم در برابر سایش
 -4نانوبتن سبکسازهای
 -5منسوجات ضدبا کتری ،ضدآب و لک ،کندسوز ،مقاوم در برابر اشعه فرابنفش
 -6رنگ خودتمیزشونده
 -7رنگ عایق حرارت و رطوبت.

×

جدول  -8اقدامات وزارت صمت در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

ماده ۹

برقراری مقدمات اجرایی
توسط وزارت صمت

وزارت صمت
تشکیل کمیته فناور ینانو

×

معرفی نماینده به ستاد نانو

×

برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

×

مأموریتها

1
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ارائه مشوقها و
زیرساختها

اقدامات وزارت صمت

اختصاص جایزه صادراتی برای محصوالت نوین ساخت داخل با فناوری بومی نانو.

×

اختصاص بخش نانو ( )Nano Zoneمنطبق بر ظرفیتهای شرکتهای نانو در
حــداقــل ســه شــهــرک صنعتی در تــهــران و ســه شــهــرک صنعتی در شـهــرهــای تبریز،
اصفهان ،شیراز و مشهد تا سال  -۱ :۱۳۹۸واگــذاری حق انتفاع از زمین بهصورت
اقساطی با لحاظ مقررات مربوط  -۲تسهیل اخذ مجوزهای بهرهبرداری و مجوزهای
افزایش تولید.

ســازمــان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ۳۲٬۰۰۰ ،مـتــرمــربــع از اراض ــی
ش ـهــرکهــای صنعتی در اس ـتــانهــای
آذر بــای ـجــانشــرقــی ،آذر بــایـجــانغــربــی،
اردبیل ،تهران ،کرمان ،مرکزی و یزد را به
شرکتهای فعال حوزه نانو واگذار کرده
است.

افزایش هدفمند تعرفه واردات محصوالت نانو خارجی دارای مشابه ساخت داخل در
یک بازه زمانی مشخص برای افزایش رقابتپذیری محصوالت نانو با فناوری بومی که
فهرست این محصوالت همهساله توسط ستاد به وزارت صنعت ،معدن و تجارت با
تأیید مراجع ذیربط اعالم میشود.

×

حمایت از ایجاد و استقرار مراکز تحقیق و توسعه نانو مشترک با شرکتهای صنعتی
خارجی در شهرکهای فناوری قطعات خودرو در کالنشهرها.

×

ادامه جدول  -8اقدامات وزارت صمت در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

وزارت صمت

ماده ۹
مأموریتها

2

صنایع خودروسازی

3

صنایع فلزی

4

تصفیه پسابهای
صنعتی

اقدامات وزارت صمت

برنامهریزی بهمنظور استفاده از نانوپاالیشگر (نانوفیلتر) هوا با هدف کاهش میزان
آلودگی هوا بر اساس آخرین استانداردها.

×

تشویق خــودروســازان بــرای استفاده از محصوالت نانو تولید داخــل با فناوری بومی
بهمنظور افزایش بــهــرهوری فرایند تولید و کیفیت ،ایمنی ،رفــاه سرنشین و کاهش
مصرف سوخت با هدف رسیدن به حداقل پنجاه قطعه نانو در خودروهای داخلی تا
سال  ۱۳۹۸مانند محصوالت زیر:
 -1استفاده از ســره جــوش نانوچندسازهای (نانوکامپوزیتی) بــرای اتمام خطوط و
تولید سایر انواع سره و اتصاالت با کمک این فناوری  -۲نانوپاالیشگر (نانوفیلتر) هوا
 -۳نانوپاالیشگر (نانوفیلتر) روغن  -۴روغن موتور  -۵سیال خنککننده  -۶شیشه
ضدآب و لک  -۷جایگزینی شیشه با پلیاورتان مقاوم به سایش  -۸پوششهای
سخت و مقاوم با خاصیت خــودروانکــاری در رینگ ،پیستون ،سوپاپ استکان
زیرسوپاپی (تایپیتها) ،انگشتی پیستون (گژانپینها) ،دریچهها (ولوها) و… مطابق
استاندارد یورو ۴و یورو -۹ ۵فناوری ضدآب و لک برای منسوجات و قطعات تزیینی
اتاق داخل خودرو  -۱۰محصوالت بسپاری (پلیمری) ضدباکتری برای تریم داخلی
 -۱۱داشبورد ضدخش  -۱۲نانوکاتالیزگر (نانوکاتالیست) اگزوز  -۱۳الستیک و تایر نانو
 -۱۴سایر بخشهای بسپاری (پلیمری) مثل سینی پروانه (فن) و… .

×

تشویق به گسترش واحــدهــای نیمهصنعتی (پایلوت) استخراج فلزات گرانبها
از شورابههای معادن ،لجن آنــدی و سربارهها با کمک فناور یهای نانو مبتنی بر
توانمندیهای داخلی تا سال  ۱۳۹۸با هدف ممانعت از خام فروشی باطلههای با
ارزش.

×

تشویق به مشارکت در طرح توسعه و تولید محصوالت فوالدی نانوساختار با توانمندی
فناورانه بومی در صنایع فوالد زیرمجموعه.

×

بهکارگیری فناور ینانو در فراوری ،استحصال و بهبود کیفیت و کاربرد مواد معدنی و
محصوالت صنایع معدنی.

×

تشویق به استفاده از توانمندی فناور ینانو داخلی مانند غشای بسپاری (پلیمری)
نانو و غشای سرامیکی نانو برای تصفیه پیشرفته (تکمیلی) پساب با هدف رسیدن
به مقیاس دوهزار مترمکعب در روز برای تصفیه پساب و استحصال آب صنعتی از
پساب تصفیهخانههای شهرکهای صنعتی تا سال .۱۳۹۸

×
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ماده ۱۰

برقراری مقدمات اجرایی
توسط سازمان محیطزیست

سازمان حفاظت محیطزیست
تشکیل کمیته فناور ینانو

×

معرفی نماینده به ستاد نانو

نمایندهای از سوی سازمان محیطزیست به ستاد نانو
معرفی شده است.

برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

×
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سازمان حفاظت محیطزیست

ماده ۱۰

اقدامات سازمان محیطزیست

مأموریتها

1

تــدویــن و اعــمــال ســیــاسـتهــای تشویقی و ب ــازدارن ــده ب ــرای ترغیب صنایع نسبت به
جایگزینکردن روشهــای آالینده موجود با فناور یهای دوستدار محیطزیست مبتنی
بر محصوالت نانو تولید داخل با فناوری بومی مانند مــوارد زیر -۱ :بهکارگیری تجهیزات
روش رس ــوب فیزیکی بــخــار در مجموعههای صنعتی کــه با
صنعتی پــوشـشدهــی ب ـ ـه ِ
روشهــای آبکاری سنتی در حال کار هستند (جایگزینی با روشهــای ساخت (سنتز)
آبکاری)  -۲جایگزینی پوششهای تبدیلی نانو زیرکونیوم با روشهــای مرسوم فسفاتی
(فسفاته) و کروماتی (کروماته)  -۳استفاده از واحدهای صنعتی (پایلوت) تصفیه هوا با
روش پالسما برای کارخانجات صنعتی و محیطهای بهداشتی  -۴استفاده از محصوالت
بسپاری (پلیمری) نانوزیستتخریبپذیر  -۵بهکارگیری سامانههای (سیستمهای) نانو
بومی تصفیه پسابهای صنعتی.

 ضوابط استفاده از پالستیکهای زیستتخریبپذیر(بهطور عام) که شامل حوزه فناور ینانو نیز میشود ،تدوین
و ابالغ شده است.
 این سازمان « ضوابط مدیریت اجرایی پسابهای صنایعنانومواد» را بدون هماهنگی و مشورت با ستاد نانو تدوین
کرده که ستاد نانو با ارسال نامهای به این سازمان ،اعتراض
خود را بیان کرده است.

2

حمایت از طرحهای تثبیت خا ک و شنهای روان با استفاده از فناور ینانو برای جلوگیری
از انتشار ریزگردها.

×

جدول  -10اقدامات سازمان استاندارد در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

ماده ۱۱

برقراری مقدمات اجرایی
توسط سازمان استاندارد

سازمان استاندارد
تشکیل کمیته فناور ینانو

کمیته فنی استانداردهای فناور ینانو قبل از
تشکیل مصوبه ،توسط ستاد نانو با مشارکت
سازمان استاندارد تشکیل شده است.

معرفی نماینده به ستاد نانو

نمایندگانی از سازمان استاندارد به ستاد نانو
معرفی شدهاند.

برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

س ــازم ــان اسـ ـت ــان ــدارد ه ـم ـکــاری مـطـلــوبــی در
خصوص برگزاری جلسات مشترک با ستاد نانو
داشته و پنج جلسه مشترک در ایــن خصوص
برگزار شده است.

مأموریتها

اقدامات سازمان استاندارد

1

برای اطمینان مصرفکنندگان از سالمت و کیفیت محصوالت مبتنی بر فناور ینانو ،نشانی به نام
«نانونماد» بهعنوان یک عالمت رسمی دولتی به محصوالت نانو اعطا میشود .سازمان ملی استاندارد
موظف است ظرف شش ماه پس از ابــاغ این تصویبنامه ،تمهیدات و الزامات موردنیاز را برای
اجراییشدن این نشان فراهم آورد و با همکاری ستاد و بهکارگیری ظرفیت بخش خصوصی در قالب
شرکتهای بازرسی ،به محصوالت مبتنی بر فناور ینانو پس از ارزیابیهای الزم ،اعطا شود .آییننامه
نحوه اعطای این نشان با همکاری ستاد و سازمان ملی استاندارد ایران تدوین خواهد شد.

 سازمان استاندارد حوزه فناور ینانو را به دامنهفعالیت شرکتهای بازرسی افزوده است.
 رون ــد تــأیـیــد صــاحـیــت دو شــرکــت بــازرســیفناور ینانو توسط سازمان استاندارد در حال
انجام است.

2

استانداردهای محصوالت مندرج در این تصویبنامه را که بهکارگیری فناور ینانو در آنها با توانمندی
داخلی موجب افزایش کیفیت و کارایی میشود ،بازنگری کرده و ارتقا دهد.

×

3

حمایت از ایجاد و توسعه آزمایشگاههای مرجع و اندازهشناسی (مترولوژی) نانو و حمایت از تولید مواد
مرجع نانو.

×
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سازمان استاندارد

ماده ۱۱

اقدامات سازمان استاندارد

مأموریتها

 سازمان ملی استاندارد در خصوص تدویناستانداردهای بینالمللی حــوزه فناور ینانو،
ن ـقــش «هـمــاهـنـگکـنـنــده و رابـ ــط ب ــا ســازمــان
بینالمللی استانداردسازی ( »)ISOرا بر عهده
داشته است.

4

مشارکت ٔموثر در تدوین استانداردهای بینالمللی فناور ینانو با رویکرد اولویت تدوین استانداردهای
محصول و ایمنی محصول در راستای حفظ منافع و مصالح ملی و افزایش بازار محصوالت داخلی در
سراسر دنیا.

5

تأیید صالحیت آزمایشگاههای آزمون مواد و محصوالت مبتنی بر فناور ینانو در کلیه حوزهها.

×

6

کلیه تولیدکنندگان محصوالت فناور ینانو که محصول آنها مشمول استاندارد است موظف هستند
نسبت به خوداظهاری انطباق محصول خود با استانداردهای ملی و یا بینالمللی معتبر اقدام کنند.
مرجع ارزیابی انطباق محصوالت ،سازمان ملی استاندارد ایران است که طبق قوانین جاری سازمان
اقدام میکند.

×

جدول  -11اقدامات گمرک جمهوری اسالمی ایران در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

ماده ۱۲

برقراری مقدمات اجرایی
توسط گمرک

گمرک جمهوری اسالمی ایران
تشکیل کمیته فناور ینانو

×

معرفی نماینده به ستاد نانو

×

برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

×
اقدامات گمرک

مأموریتها

۱

گمرک جمهوری اسالمی ایران موظف است مقررات الزم را برای ثبت محصوالت فناور ینانو در مبادی
ورودی کشور بهصورت خوداظهاری ،تهیه و تنظیم نماید و با هماهنگی ستاد آییننامه و کاربرگهای
الزم را ظرف شش ماه پس از ابالغ این تصویبنامه تدوین کند.

گمرک جمهوری اسالمی به نامه ستاد نانو مبنی
بر ارسال گزارش اقدامات صورتگرفته پاسخی
نداده است.

۲

گمرک جمهوری اسالمی ایران موظف است توسعه سامانه کدگذاری (سیستم کد) تعرفه کاالها (HS
 )Codeرا در خصوص محصوالت فناور ینانو طراحی و پیادهسازی کند.

گمرک جمهوری اسالمی به نامه ستاد نانو مبنی
بر ارسال گزارش اقدامات صورتگرفته پاسخی
نداده است.

۳

گمرک جمهوری اسالمی ایران موظف است آمار واردات و صادرات کاالهای مرتبط با فناور ینانو را
بهصورت ادواری در اختیار ستاد قرار دهد.

گمرک جمهوری اسالمی به نامه ستاد نانو مبنی
بر ارسال گزارش اقدامات صورتگرفته پاسخی
نداده است.

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398
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ماده  ۱۳و ۱۸

برقراری مقدمات اجرایی
توسط سازمان برنامه و بودجه

سازمان برنامه و بودجه
تشکیل کمیته فناور ینانو

×

معرفی نماینده به ستاد نانو

×

برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

در ســال  ،۱۳۹۸جلسات مشترکی در سطوح
مختلف تشکیل شده است.
اقدامات سازمان برنامه و بودجه

مأموریتها

۱

ماده  -۱۳سازمان برنامه و بودجه موظف است با رعایت قوانین با همکاری معاونت علمی و فناوری
رئیسجمهور ردیفهای مرتبط با محصوالت نانو دارای تأییدیه از معاونت مذکور از جمله موارد زیر را
که توسط یک یا چند شرکت داخلی تولید میشوند و گواهینامهها ،استانداردها و مجوزهای الزم در
ارتباط با تولید و کاربرد محصول را از مراجع ذیصالح دریافت نمودهاند ،در فهرستهای بها درج نماید
و جزئیات آنها را در قالب آییننامهها و نشریهها اعالم کند -1 :شیشه نانو کنترلکننده انرژی (شیشه
نانو کمگسیل)  -2بتن سبکسازهای نانو  -3پروفیلهای نانو ( )UPVCبرای درب و پنجره  -4لولهها و
اتصاالت فاضالبی مستحکم نانو از جنس (-5 )UPVCکفپوشهای نانو ضدخش برای توقفگاهها
(پارکینگها) و…  -6کاشیهای ضدباکتری (آنتیبا کتریال) نانو برای مراکز بهداشتی ،بیمارستانها
و درمانگاهها و کلیه سرویسهای بهداشتی  -7رنگهای نانو ضدباکتری (آنتیبا کتریال) ،ضدخش
(ترافیکی) ،عایق ،خودتمیزشونده ،تزیینی و…  -8پوششهای نانو آبگریز یا ضدآب.

سازمان برنامه و بودجه به نامه ستاد نانو مبنی
بر ارسال گزارش اقدامات صورتگرفته پاسخی
نداده است.

۲

ماده  -۱۸سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با دریافت و ارزیابی گــزارش عملکرد اجرایی
سالیانه برنامههای این تصویبنامه و برنامههای آن که توسط ستاد تهیه میشود ،اعتبارات متناسب
برای تحقق اهداف آن را در لوایح بودجه سالیانه منظور کند.

سازمان برنامه و بودجه به نامه ستاد نانو مبنی
بر ارسال گزارش اقدامات صورتگرفته پاسخی
نداده است.

جدول  -13اقدامات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

ماده 14

برقراری مقدمات اجرایی
توسط وزارت عتف

وزارت عتف
تشکیل کمیته فناور ینانو

×

معرفی نماینده به ستاد نانو

×

برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

×

مأموریتها

1

240

ارزیابی و ساماندهی دانشگاهها ،مراکز پژوهشی ،قطبها ،پارکهای فناوری و مراکز رشد فعال
در فناور ینانو با تأ کید بر رشــد کیفی و جلوگیری از افزایش نامتوازن کمی آنهــا بهگونهای که طی
سالهای اجرای برنامه بهصورت مستمر دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور بتوانند تأمینکننده دانش و
فناور یهای بومی موردنیاز کاربردی در مراکز صنعتی و یا شرکتهای دانشبنیانباشند.

اقدامات صورتگرفته توسط وزارت عتف
وزارت عتف به نامه ستاد نانو مبنی بر ارســال
گــزارش اقــدامــات صورتگرفته پاسخی نــداده
است.
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وزارت عتف

ماده 14

اقدامات صورتگرفته توسط وزارت عتف

مأموریتها

2

بازنگری و ساماندهی دورههای تحصیالت تکمیلی علوم و فناور ینانو با شرایط و رویکردهای زیر:
 -۱تقاضامحور و کارآمدشدن دورههای تحصیالت تکمیلی فناور ینانو  -۲درنظرگرفتن بازار کار آینده
فناور ینانو و تخصصهای موردنیاز کشور  -۳دارابــودن تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی و پژوهشی
مرتبط با دوره  -۴طراحی دورهها مبتنی بر آموزش همزمان مباحث عملی و نظری  -۵تأ کید بر آموزش
مهارتهای کسبوکار و کارآفرینی  -۶تأ کید بر دستاوردهای فناورانه (مانند اختراع و ساخت نمونه)
بهعنوان دستاورد دوره (با اقداماتی از قبیل صدور اجازه دفاع از پایاننامه دوره با ثبت اختراع معتبر
داخلی و خارجی).

وزارت عتف به نامه ستاد نانو مبنی بر ارســال
گــزارش اقــدامــات صورتگرفته پاسخی نــداده
است.

3

جهتدهی به تعریف و انجام پایاننامههای تحصیالت تکمیلی و سایر پژوهشهای حوزه فناور ینانو
در راستای اولویتهای دهساله دوم توسعه علم و فناور ینانو و نیازهای صنایع کشور.

وزارت عتف به نامه ستاد نانو مبنی بر ارســال
گــزارش اقــدامــات صورتگرفته پاسخی نــداده
است.

4

حمایت از بــرگــزاری دورههـ ــای توانمندسازی ســرمــایـههــای انسانی فــنــاور ینــانــو بهمنظور ارتـقــای
مهارتهای کسبوکار و کارآفرینی با اولویت دانشجویان تحصیالت تکمیلی فناور ینانو از طریق
اختصاص زیرساختهای موردنیاز از قبیل فضای آموزشی ،امکانات کارگاهی و خوابگاهی به
دورهها.

وزارت عتف به نامه ستاد نانو مبنی بر ارســال
گــزارش اقــدامــات صورتگرفته پاسخی نــداده
است.

5

معرفی شرکتهای زایشی دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور به ستاد بــرای انجام حمایتهای
تجار یسازی شامل ارائــه یارانه دریافت مشاوره و خدمات تجار یسازی ،حمایتهای تشویقی
و سرمایهگذاری خطرپذیر از طریق بهکارگیری نهادهای تأمین مالی تخصصی نظیر صندو قهای
پژوهش و فناوری.

وزارت عتف به نامه ستاد نانو مبنی بر ارســال
گــزارش اقــدامــات صورتگرفته پاسخی نــداده
است.

جدول  -14اقدامات وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

وزارت آموزش و پرورش

ماده ۱۵
تشکیل کمیته فناور ینانو

×

معرفی نماینده به ستاد نانو

×

برقراری مقدمات اجرایی
توسط وزارت آموزش و پرورش
برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد
نانو

 برگزاری یک نشست مشترک میان مدیر آموزش متوسطه نظری و مدیر ترویجستاد نانو
 بــرگــزاری جلسات مدیریتی مشترک بین مرکز ملی پ ــرورش استعدادهایدرخشان و دانشپژوهان جوان و ستاد نانو
برگزاری یک نشست مشترک میان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان وستاد نانو در سطح کارشناسی
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وزارت آموزش و پرورش

ماده ۱۵
مأموریتها

اقدامات وزارت آموزش و پرورش

متولی مربوطه

۱

ت ــاش بـ ــرای تــوزیــع جــغــرافــیــایــی مــنــاســب فــعــالــی ـتهــای تــرویــجــی
فناور ینانو در بین دانشآموزان و معلمان.

 مشارکت در بــرگــزاری دورههـ ــای آمــوزشــی شبکه تــوانــا در قــالــب کــارگــاههــا وسمینارها با در اختیار قراردادن زیرساختها و نیروی انسانی
 مشارکت در بــرگــزاری دهمین دوره المپیاد علوم و فناور ینانو با همکاریادارات کل استانی ،پژوهشسراها و مــدارس سطح کشور در سه مرحله با در
اختیار قراردادن زیرساختها و نیروی انسانی
 مشارکت در برگزاری جشنواره دانشآموزی فناور ینانو با در اختیار قراردادنزیرساختها و نیروی انسانی

2

تدوین و گنجاندن سرفصلهای مرتبط با فناور ینانو در برنامه درسی
با عنایت به مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،با رویکردهای
زیر:
 -۱آموزش مقدماتی فناور ینانو و شناساندن کاربردهای این فناوری
در بهبود کیفیت زندگی  -۲معرفی توانمندیهای جمهوری اسالمی
ایــران در فناور ینانو به جهت ایجاد روحیه خــودبــاوری  -۳معرفی
کسبوکارهای دانشبنیان با استفاده از مصادیق فناور ینانو.

×

3

پیشبینی شناسه دوره (کــد دوره) ضمن خدمت تخصصی برای
معلمان و کارشناسان مرتبط با فناور ینانو.

×

4

پیشبینی شناسه دوره (کــد دوره) ضمن خــدمــت عمومی بــرای
همه معلمان ،با موضوع آمــوزش مقدماتی فناور ینانو و شناساندن
کاربردهای این فناوری در بهبود کیفیت زندگی.

برگزاری دوازده دوره ضمنخدمت در پنج استان با همکاری ادارات کل آموزش
و پرورش در استانها

5

فــراه ـمکــردن شــرایــط الزم بــرای آم ــوزش تجربی فــنــاور ینــانــو در مراکز
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،مدارس دولتی و غیردولتی،
پــژوهـشســراهــای دانــشآم ــوزی ،مــراکــز فــنـیوحــرفـهای ،کــارودانــش و
استعدادهای درخشان.

 در اختیار ق ــراردادن فضا و نیروی انسانی بــرای استقرار زیرساخت شبکهآزمایشگاهی آموزشی فناور ینانو در پژوهشسراهای کشور
شســرای دانـشآمــوزی
 تجهیز آزمایشگاه دان ـشآمــوزی فناور ینانو در پــژوهـ اماممحمدباقر شهر رفسنجان در تابستان  1398با مشارکت وزارت آمــوزش و
پرورش ،ستاد نانو و معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری (با سهم  ۳۰ ،۴۰و
۳۰درصدی برای معاونت علمی ،ستاد نانو و وزارت آموزش و پرورش)
 عقد تفاهمنامه مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوانبا ستاد ویــژه توسعه فناور ینانو (۲۷اسـفـنــد )۱۳۹۷مبنی بر بــرگــزاری المپیاد
دانشآموزی فناور ینانو با تأیید و همکاری این مرکز

6

اف ــزودن شاخصهای عملکردی مرتبط با فناور ینانو به ارزیــابــی و
رتبهبندی پژوهشسراها بر اساس اطالعات ستاد.

ارزیابی عملکرد پژوهشسراهای عضو شبکه آزمایشگاههای آموزشی نانو (توانا)
با استفاده از اطالعات ستاد نانو

7

فراهمکردن شرایط الزم بــرای بهرهبرداری حداکثری و ارتقای سطح
ایمنی آزمایشگاههای شبکه توانا.

×

8

بهرهمندسازی برگزیدگان المپیاد دانشآموزی علوم و فناور ینانو از
مزایای قانونی برگزیدگان المپیادهای علمی.

در تــفــاهـ منــامــه مـنـعـقـدشــده مــرکــز مـلــی پـ ــرورش اس ـت ـعــدادهــای درخ ــش ــان و
دانـشپــژوهــان جــوان با ستاد و یــژه توسعه فناور ینانو ،بهرهمندی برگزیدگان
المپیاد دانشآموزی فناور ینانو مطابق با آییننامههای بنیاد ملی نخبگان ،از
امتیازات این بنیاد ذکر شده ولی در سال  ۱۳۹۸اجرایی نشده است.

242

جدول  -15اقدامات کارگروه ایمنی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناورینانو در سال 1398

کارگروه ایمنی (دستگاههای مربوطه)

ماده ۱۶

معرفی نماینده به ستاد نانو

 -۱وزارت بـهــداشــت ،درم ــان و آم ــوزش پزشکی  -۲ســازمــان ملی
استاندارد ایــران  -۳سازمان محیطزیست  -۴وزارت عتف و -۵
وزارت جهاد کشاورزی ،نمایندگانی را جهت عضویت در کمیته به
ستاد نانو معرفی کردهاند.

برگزاری نشست مشترک

 -۱نشست اول و دوم کــارگــروه ایمنی فناور ینانو در آذر و دیمــاه
 ۱۳۹۸در محل ستاد نانو تشکیل شده است.

برقراری مقدمات اجرایی

مأموریتها

1

اقدامات کارگروه ایمنی

کارگروه تخصصی ایمنی کاربرد فناور ینانو با حضور نمایندگان وزارتخانههای
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،جهاد کشاورزی ،علوم ،تحقیقات و فناوری،
سازمانهای حفاظت محیطزیست و ملی استاندارد ایــران و معاونت علمی
و فناوری رئیسجمهور (ستاد فناور ینانو) در ستاد توسعه فناور ینانو تشکیل
میشود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و از محل اعتبارات مربوط اعمال
واپایشهای (کنترلهای) ایمنی (از منظر زیستمحیطی و بهداشتی) و تنظیم
ضوابط موردنیاز را از طریق دستگاههای اجرایی مسئول و مراجع ذیربط پیگیری
میکند.

در نشستهای برگزارشده کارگروه ایمنی فناور ینانو که با حضور
همه اعضا (به جز وزارت جهاد کشاورزی) برگزار شده است ،تبیین
و هماهنگیهای الزم در خصوص اهــداف و اقدامات آتی انجام
شــده اســت .همچنین مقرر شــده هریک از دستگاههای عضو،
گزارشی از وضعیت مقررات ،رویهها و اقدامات دستگاه خود در
حوزه فناور ینانو را ارائه کنند.
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فصل پنجم

ارزیابی شاخصها و گزارش تأمین مالی برنامه پیشرفت
فناورینانو

ارزیابی شاخصها و گزارش تأمین مالی برنامه پیشرفت فناورینانو

 -1شاخصهای برنامههای کالن پیشرفت فناورینانو
جدول -1شاخصهای برنامههای کالن پیشرفت فناورینانو  و مقادیر مربوطه ()1398

برنامه
ترویج و فرهنگسازی

توسعه سرمایه انسانی
و کیفیت علمی

توسعه فناور یهای
کلیدی
خدمات و
زیرساختهای
تجار یسازی

توسعه صنعت نانو

استاندارد و ایمنی

توسعه و مدیریت
بازار نانو

همکار یهای
بینالملل

عنوان شاخص

واحد

مقدار برای سال ۹۸

سهم صنعت و بازار در نگرش مردم نسبت به فناور ینانو در ایران

درصد

در حال اندازهگیری

تعداد افراد آموزشدیده در برنامههای ترویج فناور ینانو

نفر-رویداد

۱۲۰۰۰۰۰

میزان عالقهمندی بنگاههای تولیدی هدف نسبت به فناور ینانو

درصد

۵۰

تعداد محققان ایرانی تراز اول جهان

نفر

۴۱

تعداد مقاالت در مجالت برتر بینالمللی

مقاله

۲۷۰

سهم مقاالت نانوی برتر از کل مقاالت نانو

درصد

۲٫۴

جایگاه جهانی کشور در میانگین ارجاع به مقاالت نانو

رتبه

۲۱

تعداد شرکتهای فناوری با نقشآفرینی محققان دانشگاهی

فناوری

(سال ۹۳ )۹۷

تعداد پتنت به ازای هر  ۱۰۰مقاله نانو

پتنت به مقاله

۰٫۴۱

نرخ تجار یسازی فناور یهای عرضه شده

درصد

۵۶

متوسط زمان تجار یسازی فناور یهای عرضه شده

ماه

۳۴

تعداد شرکتهای نانو

شرکت

۲۴۴

تعداد خط تولید نانو راهاندازی شده با دانش طراحی /ماشینآالت ایرانی

خط تولید

۵۱

تعداد محصوالت نانو

محصول

۶۴۷

حجم سرمایهگذاری در تولید محصوالت نانو

میلیارد ریال

در حال اندازهگیری

تعداد بنگاههای صنعتی غیرنانو که فناور ینانو سبب بهبود بهرهوری /ارتقای
زیستمحیطی آنها شده است

بنگاه

۱۲۰

تعداد استانداردهای ملی فناور ینانو

استاندارد

۱۰۸

تعداد استانداردهای بینالمللی فناور ینانو با پیشنهاد و نقشآفرینی ایران

استاندارد

۷

تعداد استانداردهای ملی ارتقایافته

استاندارد

۷

حجم بازار فناور ینانو تولید ایران

میلیارد ریال

(سال ۲۵۴۶۲ )۹۷

سهم صادرات از بازار فناور ینانو

درصد

(سال ۱۰٫۵ )۹۷

تعداد شرکتهای بینالمللی ایرانی

شرکت

باتوجه به تعریف*،شرکتی
شرایط را احراز نکرده است.

نسبت تعداد شرکتهای با فعالیت بینالمللی از تعداد کل شرکتهای نانو
کشور

...

باتوجه به تعریف*،شرکتی
شرایط را احراز نکرده است.

سهم همکار یهای بینالمللی در انتشارات علمی نانو

درصد

۲۴٫۵

*شرکتهای بینالمللی ایرانی به شرکتهایی اطالق میشود که دارای شرطهای زیر باشند:
• دارای میزان فروش حداقل  10میلیون دالر در سال • حداقل  40درصد از فروش ساالنه شرکت ،صادرات باشد.
• برخــورداری از شــعبه /دفتــر /نمایندگــی فعال/شــرکای بــزرگ بینالمللی در حداقل  5کشــور خارجی • حداقل  50درصد فروش شــرکت مربوط به
حوزه فناور ینانو باشد.
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 -2شاخصهای برنامههای عملیاتی پیشرفت فناورینانو
جدول -2شاخصهای برنامههای عملیاتی پیشرفت فناورینانو  و مقادیر مربوطه ()1398

برنامه

فعالسازی زیرساختهای فرهنگی کشور
برای پشتیبانی از توسعه فناور ینانو

ترویج و فرهنگسازی

توسعه کمی و کیفی باشگاه دانشآموزی
فناور ینانو و شبکه توانا

توسعه بنیاد آموزش نانو و شبکه نهادهای
ترویجی ترویجی فناور ینانو

عنوان شاخص

واحد

مقدار برای سال
۹۸

مقدار برنامههای فناور ینانو در صدا و سیما

دقیقه

۱۰٬۱۵۱

تعداد اخبار فناور ینانو در خبرگزار یها و روزنامهها

خبر

۷٬۸۱۴

تعداد افراد شاخص شبکههای اجتماعی فعال شده در حوزه
فناور ینانو

نفر

۵

بهرهبرداری از سایت چند زبانه با رویکرد معرفی محصوالت نانویی

محصول

۰

تعداد آزمایشگاههای عضو شبکه توانا

آزمایشگاه

۸۸

تعداد افراد آموزش دیده در شبکه توانا

نفر

۴۳۶٬۸۰۰

تعداد نهادهای ترویجی همکار در المپیاد دانشآموزی فناور ینانو

نهاد ترویجی

۱۹۸

تعداد استانهای فعال در آموزش فناور ینانو (ساالنه)

استان

۷

تعداد دانشآموزان آموزش دیده در رویدادها و کارگاههای حضوری
و مجازی باشگاه نانو و شبکه توانا (تجمعی)

نفر

۱٬۱۹۳٬۰۰۰

تعداد افراد آموزش دیده در قالب کار عملی در شبکه توانا

نفر

۴٬۵۲۰

تعداد افراد آموزش دیده در سمینارها و کارگاههای توانا

نفر

۴۳۲٬۲۸۰

تعداد معلمان آموزش دیده در کارگاههای مجازی و دورههای
ضمن خدمت (تجمعی)

نفر

۳۷۸

تعداد محصوالت آموزشی فناور ینانو دارای تاییدیه( -تجمعی)

محصول

۵

تعداد مجموعههای فعال در تولید و ارائه خدمات آموزش
دانشآموزی فناور ینانو

مجموعه

۵

تعداد نهادهای فعال در ترویج نانو

نهاد

۹۸

تعداد داوطلبان مسابقه ملی فناور ینانو

نفر

۴٬۱۴۱

تعداد رویدادهای آموزشی-ترویجی در سطح دانشگاهها
(حضوری و غیرحضوری)

سمینار

۵۰

تعداد دانشجوی آموزش دیده در رویدادهای آموزشی-ترویجی
(حضوری و غیرحضوری)

نفر

۷٬۱۴۲

تعداد آثار دانشجویی دریافتی مطابق آییننامههای رقابتی بنیاد
آموزش فناور ینانو

اثر

۲۵

تعداد افراد در تورهای فناورانه

نفر

۱٬۰۸۵
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عنوان شاخص

واحد

مقدار برای سال
۹۸

تعداد اعضای فعال سایت آموزش فناور ینانو

نفر

۵٬۰۰۰

تعداد اعضای هیئتعلمی همکار در سایت آموزش

نفر

۱۰

تعداد مدارس دارای گواهی توانمندی تدریس

مدرسه

۸۱

تعداد هسته فناور فعال شده در برنامه نانواستارتآپ

تیم

۱۳

تعداد افراد آشنا شده با مفاهیم توسعه فناوری و کسبوکار
(حضوری-غیرحضوری)

نفر

۶۰

تعداد گواهی نانومقیاس اعطایی به طرحهای برنامه
نانواستارتآپ

گواهی

۲

تعداد نمونه اولیه توسعهیافته در برنامه نانواستارتآپ

نمونه

۷

تعداد سمینارهای ترویج صنعتی

سمینار

۶۹

تعداد گزارش صنعتی منتشر شده

گزارش

۱۵

تعداد حضور در نمایشگاههای صنعتی

نمایشگاه

۵

تعداد تولیدات ویدئویی رسانه نانو و صنعت

ویدئو

۶۸

تعداد مقاالت  ISIتأیید شده چاپ شده در مجالت منتخب

مقاله

۶۹

تعداد مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای بینالمللی

مقاله

۸

تعداد عنوان کتاب یا فصلی از کتاب تأیید شده

کتاب

۱٬۴۸۳

تعداد مجالت تخصصی تأیید شده

مجله

۶

تعداد RFPهای تعریف شده

RFP

۲۱

حمایت از تحقیقات کاربردی صنعتی
فناور ینانو

حمایت از دورههای ماموریت گرا

ماموریت

۱۰

توانمندسازی سرمایههای انسانی

دوره توانمندسازی سرمایههای انسانی (کارنو)

(دوره/نفر)

۳۸۱/۶

تعداد شرکت و فناور نانویی تحت حمایت ستاد برای گذار از
عرصههای چهارگانه توسعه فناوری

شرکت/
فناور

(سال ۱۵۱ )۹۷

تعداد طرحهای داوری شده در برنامه طرحهای نوآورانه

طرح

۱۳۶

تعداد طرحهای برگزیده در برنامه طرحهای نوآورانه

طرح

۱۸

تعداد افراد شرکتکننده در دورههای توانافزایی فناوران برگزیده در
برنامه طرحهای نوآورانه

نفر

۲۴

نسبت اختراعات نانوی گرنت شده ایران به کل اختراعات
خارجی ایران

درصد

۱۸

برنامه

ترویج و فرهنگسازی

توسعه بنیاد آموزش نانو و شبکه نهادهای
ترویجی ترویجی فناور ینانو

توسعه شبکه مروجین صنعتی و خانه نانو
و صنعت

توسعه سرمایه انسانی و کیفیت علمی

حمایت عمومی از تحقیقات در فناور ینانو

توسعه فناور یهای کلیدی

حمایت از شرکتهای نوپا و طرحهای
نوآورانه برای اثبات و توسعه کاربرد
محصوالت

حمایت از تولید ،حفاظت و بهکارگیری
داراییهای فکری
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برنامه

توسعه فناور یهای کلیدی

حمایت از تولید ،حفاظت و بهکارگیری
داراییهای فکری

توسعه شبکه خدمات تجار یسازی

آموزش فناوران و شرکتهای تولیدی،
خدماتی و کارگزاران انتقال فناوری
خدمات و زیرساختهای تجار یسازی

تأمین و توسعه زیرساخت فیزیکی استقرار
صنعت نانو

ارتقای سختافزاری و نرمافزاری شبکه
آزمایشگاهی فناور ینانو

عنوان شاخص

واحد

مقدار برای سال
۹۸

نسبت اختراعات نانوی منتشر شده ایران به کل اختراعات
خارجی ایران

درصد

۲۱

تعداد درخواستهای ثبت اختراع خارجی ارجاع شده به ستاد نانو

درخواست

۵۱

تعداد اختراعات ثبت شده بهصورت موقت یکساله (نانو/کل)

پروویژنال

۵۳/۸

تعداد درخواستهای اختراعات داخلی ارجاع شده به ستاد نانو

اختراع

۱۰۵

تعداد افراد شرکت کننده در نشستها و کارگاههای آموزشی
مالکیت فکری و ثبت اختراع

نفر-ساعت

۱۲٬۶۴۲

تعداد خدمات ارائه شده توسط کارگزاران ارائه خدمات توسعه
فناوری

خدمت

۹۹۷

تعداد خدمات تحت پوشش

خدمت

۱۷۰

تعداد خدمات ارتقا یافته از لحاظ کیفی

خدمات

۵

تعداد کارگزاران خدماتی جذب یا ایجاد شده

کارگزار

۱۵۴

تعداد دوره آموزشی برگزار شده

دوره

۲۷

تعداد شرکتکنندگان در دوره آموزشی

نفر ساعت

۵۰۴

میزان مشارکت شرکتهای نانو در برنامههای آموزشی

درصد

۱۰

تعداد شرکتهای نانو و فناوران مستقر شده در مراکز رشد با
تسهیلگری ستاد

شرکت

۱۵

میزان فضای نیمهصنعتی و صنعتی اختصاص یافته برای استقرار
شرکتها و فناوران نانو

مترمربع

۳٬۷۳۰

سطح پوشش جغرافیایی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی نانو

استان

۱۶

تعداد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی نانو

مرکز

۸۳

تعداد دستگاه آزمایشگاهی ثبت شده در پایگاه اینترنتی شبکه از
سوی اعضای شبکه

دستگاه

۲٬۲۴۴

میزان حمایت پشتیبانی از تجهیزات مراکز عضو شبکه
آزمایشگاهی نانو

مورد/
میلیارد ریال

2.795/21

میزان حمایت خرید تجهیزات ایرانی برای مراکز عضو شبکه
آزمایشگاهی نانو

مورد/
میلیارد ریال

1.291/5

میزان حمایت (بالعوض یا تسهیالت) خرید تجهیزات خارجی
برای مراکز عضو شبکه

مورد/
میلیارد ریال

2.940/4
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برنامه

خدمات و زیرساختهای تجار یسازی

ارتقای سختافزاری و نرمافزاری شبکه
آزمایشگاهی فناور ینانو

شناسایی و تولید نانومواد دارای بازار

توسعه و تولید تجهیزات و ماشینآالت
صنعتی

توسعه صنعت نانو

حمایت از ایجاد زیرساخت تولید (نانوفب)
و خدمات فنی
کمک به کاهش ریسک سرمایهگذاران در
صنعت نانو

کمک به کاهش ریسک سرمایهگذاران در
صنعت نانو
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عنوان شاخص

واحد

مقدار برای سال
۹۸

میزان حمایت از پیادهسازی و استقرار استانداردهای آزمایشگاه
در مراکز عضو شبکه

میلیارد ریال

0.121

میزان حمایت از استقرار سامانه مدیریت اطالعات آزمایشگاهی
( )LIMSدر مراکز عضو شبکه

میلیارد ریال

0.879

میزان حمایت از حضور کارشناسان مراکز عضو شبکه در دورههای
آموزش تخصصی

دوره/
میلیارد ریال

19/0.098

تعداد مراجعه به آزمایشگاههای عضو شبکه آزمایشگاهی نانو برای
دریافت خدمات

مراجعه

۲۱۰٬۶۳۸

درآمد حاصل از ارائه خدمات مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی نانو

میلیارد ریال

۳۳۱

تعداد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی که استاندارد(های)
آزمایشگاهی را استقرار دادهاند(تجمیعی)

مرکز

۱۷

تعداد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی که نرمافزار  LIMSرا استقرار
دادهاند(تجمیعی)

مرکز

۱۶

تعداد گزارش تهیه شده برای تحلیل و رصد بازار نانومواد

گزارش

۴

میزان فروش تجهیزات نانویی ساخت داخل

میلیارد ریال

(سال ۴۷۴ )۹۷

میزان صادرات تجهیزات نانویی ساخت داخل

میلیون دالر

(سال ۱ )۹۷

میزان حمایت از ساخت تجهیزات و ارتقا فنی تجهیزات
آزمایشگاهی نانو

میلیارد ریال

۸

میزان حمایت از ساخت و توسعه کاربرد ماشینآالت صنعتی نانو

میلیارد ریال

۱۱

تعداد خدمات تجار یسازی ارائه شده به شرکتهای سازنده
تجهیزات نانو و تنوع آنها

خدمت/
نوع

۱۸/۵۶

میزان حمایت از ایجاد برند در شرکتهای سازنده تجهیزات نانو

میلیارد ریال

۰

میزان حمایت از ایجاد زیرساخت تولید (نانوفب)
و خدمات فنی

میلیارد ریال

۵۸

حمایت از ایجاد و توسعه پایلوتهای صنعت نانو

میلیارد ریال

33.77

تعداد بستههای سرمایهگذاری برای ترغیب سرمایهگذاران جهت
ورود به حوزه فناور ینانو

بسته

۲۴

میزان تسهیالت ارائه شده برای تدوین بستههای سرمایهگذاری
برای ترغیب سرمایهگذاران جهت ورود به حوزه نانو

میلیارد ریال

2.918

تعداد طرح حمایت شده در صندو قهای سرمایهگذاری خطرپذیر

طرح

۹

میزان مشارکت ستاد برای کاهش ریسک طرحهای مورد عالقه
سرمایهگذاران در حوزه نانو

میلیارد ریال

۶۰
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عنوان شاخص

واحد

مقدار برای سال
۹۸

تعداد تقاضای صنعتی ارزیابی شده و در حال پیگیری در سامانه
تبادل فناوری

تقاضای
صنعتی

۷۳۴

تعداد کارگزاران تبادل فناوری برای پیگیری تقاضاهای ثبت شده
در سامانه

کارگزار

۳۷

تعداد نشستهای تخصصی در حوزههای مختلف صنعتی برای
معرفی فناوری به صنعتگران

نشست
تخصصی

۷۰

تعداد پروژه تبادل فناوری موفق (تجمعی)

پروژه

۱۹۵

تعداد چالش برگزار شده (تجمعی)

پروژه

۳۶

تعداد چالش خاتمه یافته موفق (تجمعی)

پروژه

۱۴

تدوین و استقرار استانداردهای ملی و
بینالمللی ،راهنماها و دستورالعملها

تعداد پیشنهاد استاندارد بینالمللی مصوب در سازمان جهانی
استانداردسازی (ایزو)

استاندارد

۶

پیادهسازی و اجرای سیستم جامع
ارزیابی ،نظارت و مجوزدهی و اعطای
نانونماد

تعداد شرکتهای بازرسی محصول

شرکت

 ۲شرکت در
مرحله تعیین
صالحیت

پیادهسازی نظام ملی نانومترولوژی

تعداد آزمون مقایسات بین آزمایشگاهی در سطح آزمایشگاههای
فعال در حوزه فناور ینانو

آزمون

۱

تعداد نیروی آموزشدیده در حوزه استاندارد و ایمنی

نفر

۲۵۹

ارائه مشاورههای ایمنی و استاندارد برای صنعت

تعداد
مشاوره

۵

تعداد برندهای داخلی فناور ینانو

برند

۳۰

تعداد برندهای جمعی ایجاد شده در حوزه فناور ینانو

برند

۳

تعداد برندهای معتبر وارد شده به حوزه نانو

برند

۲۲

تعداد محصوالت تولید مشترک در سایر کشورها

محصول

۰

حجم قراردادهای انتقال فناوری داخلی به سایر کشورها

میلیون دالر

در حال
اندازهگیری

تعداد شرکتهای صادر کننده محصوالت نانو

تعداد
شرکت

(سال ۳۷ )۹۷

برنامه

توسعه شبکه تبادل فناوری بهمنظور
حمایت از بهکارگیری فناور ینانو در صنایع

توسعه صنعت نانو

ترویج ،اطالعرسانی و آموزش درباره
استاندارد و ایمنی نانو

ایجاد برندها و نشانهای تجاری
محصوالت

ارتقای توانمندی صادراتی بنگاهها و
حمایت از صادرات محصوالت نانو

ارتقای توانمندی صادراتی
بنگاهها و حمایت از صادرات
محصوالت نانو

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398
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همکار یهای بینالملل

برنامه

عنوان شاخص

واحد

مقدار برای سال
۹۸

عضویت و حضور فعاالنه کشور در مجامع
منطقهای و جهانی

تعداد حضور شرکتهای فناور ینانو در نمایشگاههای سایر
کشورها

نمایشگاه

۳

ایجاد زیرساخت توسعه همکار یهای
بینالمللی و توانمندسازی مراکز و
شرکتهای داخلی برای حضور در عرصه
بینالملل

تعداد همایشهای مشترک فناور ینانو با دیگر کشورها

همایش

۰

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

سازمان

۴

تعداد اسناد سیاستی تدوین شده

سند

۰

تعداد بانک اطالعات فناور ینانوی فعال در ایران
با مقیاس جهانی

بانک
اطالعاتی

۶

تعداد گزارشات آماری  -تحلیلی سایت STATNANO

گزارش

۰

تعداد کشورهای دارای کاربر فعال در وبگاه بانکهای اطالعاتی و
آماری فناور ینانو (استت نانو)

کشور

۱۰۲

تعداد پروژههای توسعه نرمافزاری فعال ستاد در طی سال

پروژه

۱۰

تعداد سرویسهای افزوده شده به پرتال ستاد

سرویس

۱۰۵

تعداد وبگاههای جدید فناور ینانو

وبگاه

۳

تعداد کتابهای تدوین و منتشر شده از برنامهها و تجربیات موفق
نانو در کشور

کتاب

۰

تعداد مصاحبه و مقالههای منتشر شده در حوزه «الگوی پیشرفت
نانو» در رسانهها

مقاله

۰

تعداد پروژههای مستندسازی از تجربیات موفق تجار یسازی
محصوالت نانو

محصول

۴

راهبری تحقیقات سیاستی و تدوین اسناد
سیاستگذاری پیشرفت فناور ینانو

پایش و ارزیابی راهبردی توسعه نانو و تعیین
جایگاه بینالمللی کشور در علم ،فناوری
و نوآوری نانو
سیاستگذاری و ارزیابی

مدیریت فناوری اطالعات و دانش
فرایندهای توسعه فناور ینانو

تبیین الگوی پیشرفت فناور ینانو با
مستندسازی تجربیات و دانش کسب
شده و انتشار الگوها
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برنامه کالن

برنامه عملیاتی

بودجه برنامه عملیاتی
از محل بودجه ستاد نانو
(میلیون ریال)

حمایت معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری و
سایر نهادها (میلیون ریال)*

 -۱-۱فعالسازی زیرساختهای فرهنگی کشور برای
پشتیبانی از توسعه فناور ینانو

۹٬۴۸۷

۸٬۱۲۳

 -۲-۱توسعه کمی و کیفی باشگاه دانشآموزی
فناور ینانو و شبکه توانا

۱۷٬۸۸۳

بودجه برنامه
کالن (میلیون
ریال)

۹٬۳۶۴

-1ترویج و
فرهنگسازی نانو

 -۲توسعه سرمایه
انسانی و کیفیت
علمی نانو

 -۳توسعه
فناور یهای کلیدی
نانو
 -۴سازماندهی
و توسعه خدمات
و زیرساختهای
تجار یسازی نانو

۲٬۰۹۶
حمایت وزارت آموزش
و پرورش از تجهیز
آزمایشگاههای شبکه توانا
۳٬۹۹۸
حمایت دانشگاه
آزاد اسالمی از تجهیز
آزمایشگاههای شبکه توانا

 -۳-۱توسعه بنیاد آموزش نانو و شبکه نهادهای ترویجی
فناور ینانو

۲٬۹۲۶

۱۳٬۰۳۴

-۴-۱توسعه شبکه مروجان صنعتی و ٔ
خانه نانو و صنعت

۳٬۷۳۴

۳٬۶۸۴

-۵-۱ایجاد زیرساخت رصد فناور ینانو

۱٬۴۹۶

۰

 -۱-۲حمایت عمومی از تحقیقات در فناور ینانو

۱۰۶٬۷۲۲

۱٬۴۵۰

 -۲-۲حمایت از سرآمدان علم و فناور ینانو

۷٬۶۲۰

۲۷٬۶۷۵

 -۳-۲توانمندسازی سرمایههای انسانی نانو

۴٬۹۴۴

۱٬۰۳۳

 -۴-۲حمایت از تحقیقات نانو مبتنی بر برنامههای
کاربردی صنعتی

۲٬۰۴۴

۱۹۷

 -۱-۳ترویج گفتمان تولید فناور ینانو در محیطهای
تحقیقاتی

۳٬۱۰۶

۶٬۵۰۰

 -۲-۳حمایتهای هدفمند برای ایجاد و توسعه
فناور یهای منتخب نانو

۴٬۰۰۶

۱۱۴٬۳۷۷

 -۱-۴توسعه شبکه خدمات تجار یسازی نانو

۷۵٬۸۲۶

۱۵۱٬۶۸۵

۱۲۷٬۹۹۰

۹۳

۳۷٬۱۹۴
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برنامه کالن

 -۴سازماندهی
و توسعه خدمات
و زیرساختهای
تجار یسازی نانو

 -۵توسعه صنعت
نانو

 -۶پیادهسازی
استاندارد و ایمنی نانو
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برنامه عملیاتی

بودجه برنامه عملیاتی
از محل بودجه ستاد نانو
(میلیون ریال)

حمایت معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری و
سایر نهادها (میلیون ریال)*

 -۲-۴آموزش فناوران و شرکتهای تولیدی ،خدماتی و
کارگزاران انتقال فناور ینانو

۹۳

۰

-۳-۴تأمینو توسعهزیرساختفیزیکیاستقرار صنعتنانو

۹۳

۰

 -۴-۴بهکارگیری زیرساختهای تأمین مالی کشور برای
توسعه صنعت و بازار نانو

۹۳

۰

 -۵-۴حمایت از تولید ،حفاظت و بهکارگیری
داراییهای فکری

۳٬۴۵۶

۲۴٬۳۱۰

 -۶-۴ارتقای سختافزاری و نرمافزاری شبکه
آزمایشگاهی فناور ینانو

۶٬۳۴۷

۸۳٬۰۰۰

 -۱-۵حمایت از شرکتهای نوپا و طرحهای نوآورانه
برای اثبات و توسعه کاربرد محصوالت فناور ینانو

۸۵٬۱۲۶

۳۵٬۸۱۹

 -۲-۵شناسایی و تولید نانومواد دارای بازار

۹۳

۹٬۱۹۷

 -۳-۵توسعه و تولید تجهیزات و ماشینآالت صنعتی
فناور ینانو

۲۹٬۲۶۸

۲۱٬۱۵۰

 -۴-۵حمایت از ایجاد امکانات ساخت و تولید
(نانوفب) و خدمات فنی

۲٬۰۹۳

۳۹٬۱۹۷

-۵-۵کمک به کاهش ریسک سرمایهگذاران در صنعت نانو

۹۳

۰

-۶-۵توسعه شبکه تبادل فناوری بهمنظور حمایت از
بهکارگیری فناور ینانو در صنایع

۱۵۱٬۱۱

۴۰٬۴۷۳

-۱-۶تدوینو استقرار استانداردهایملیو بینالمللی،
راهنماهاو دستورالعملهایفناور ینانو

۴٬۴۹۷

۳٬۴۸۰

 -۲-۶فعالسازی ظرفیتهای نهادهای تنظیمگر برای
استفاده حداکثر از محصوالت فناور ینانو

۱٬۳۴۰

۸٬۱۴۱

 -۳-۶پیادهسازی و اجرای سیستم جامع ارزیابی،
نظارت و مجوزدهی و اعطای نانونماد

۲٬۳۵۸

۰

-۴-۶پیادهسازی نظام ملی نانومترولوژی

۱٬۰۶۰

۰

 -۵-۶ترویج ،اطالعرسانی و آموزش درباره استاندارد و
ایمنی نانو

۴٬۰۲۹

۲٬۸۱۸

-۶-۶راهبری تحقیقات در حوزه استاندارد و ایمنی نانو

۲٬۰۶۳

۲٬۵۹۹

 -۷-۶تشخیص و مدیریت جنبههای اخالقی ،حقوقی،
قانونی و اجتماعی فناور ینانو

۱٬۴۲۰

۰

بودجه برنامه
کالن (میلیون
ریال)

۱۵۴٬۶۷۸

۲۷۳٬۶۵۶

۳۳٬۸۰۵
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برنامه کالن

 -۷توسعه و مدیریت
بازار نانو

 -۸ارتقای
همکار یهای
بینالمللی
فناور ینانو

-9سیاستگذاری
و ارزیابی پیشرفت
فناور ینانو

برنامه عملیاتی

بودجه برنامه عملیاتی
از محل بودجه ستاد نانو
(میلیون ریال)

حمایت معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری و
سایر نهادها (میلیون ریال)*

 -۱-۷ایجاد ابزارهای حمایتی و تسهیلگری برای توسعه
بازار داخلی محصوالت نانو

۵٬۲۲۹

۳۸٬۱۱۲

-۲-۷پایش و ارزیابی بازار محصوالت نانو

۳٬۲۴۱

۱۵۱

 -۳-۷ارتقای توانمندی صادراتی بنگاهها و حمایت از
صادرات محصوالت نانو

۱٬۰۹۱

۴۳٬۱۷۵

-۴-۷ایجاد برندها و نشانهای تجاری
محصوالت نانو

۹۴۱

۶٬۷۱۷

 -۱-۸عضویت و حضور فعال کشور در مجامع و
شبکههای منطقهای و جهانی فناور ینانو یا مشارکت
فعال در تأسیس آنها

۱٬۳۳۷

 -۲-۸زمینهسازی و ایجاد زیرساخت توسعه
همکار یهای بینالمللی فناور ینانو و توانمندسازی
نهادهای داخلی برای حضور در عرصه بینالملل

۲۷۰

۱۸٬۹۸۲

 -۱راهبری تحقیقات سیاستی و تدوین اسناد
سیاستگذاری پیشرفت فناور ینانو

۴٬۴۲۹

۲٬۲۶۶

 -۲پایش و ارزیابی راهبردی توسعه نانو و تعیین جایگاه
بینالمللی کشور در علم ،فناوری
و نوآوری نانو

۹٬۸۸۷

 -۳شناسایی و بهرهگیری از زیرساختهای نهادی و
ساختاری کشور برای پیادهسازی سیاستهای توسعه
فناور ینانو

۲٬۳۴۰

۵۰۰

 -۴مدیریت فناوری اطالعات و دانش فرایندهای توسعه
فناور ینانو

۷٬۲۱۵

۱۱٬۹۳۹

 -۵تبیین الگوی پیشرفت فناور ینانو با مستندسازی
تجربیات و دانش کسبشده و انتشار الگوها

۳٬۷۶۹

۳۰۰

۳۵۸٬۴۸۱

۶۳۰٬۰۹۰

کل بودجه جذب شده در برنامه پیشرفت فناور ینانو

بودجه برنامه
کالن (میلیون
ریال)

۹۸٬۶۵۷

۷٬۰۰۵
۲۷٬۵۹۳

۲٬۰۳۶

۴۴٬۶۸۲

۹۸۸٬۵۷۱

* در مواردی که نام نهاد حامی ذکر نشده ،حمایت مالی مربوط به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
در نمودار شــماره  1توزیع بودجه برنامههای کالن پیشــرفت فناور ینانو در ســال  ۱۳۹۸آمده اســت؛ مطابق این نمودار ،برنامه توســعه صنعت نانو با ۲۸
درصد ،بیشترین سهم را از بودجه سال  ۱۳۹۸داشته است.
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ارزیابی شاخصها و گزارش تأمین مالی برنامه پیشرفت فناورینانو
سیاستگذاری و ارزیابی ٪4

ترویج و فرهنگسازی ٪8

همکاریهای بینالمللی ٪3
توسعه و مدیریت بازار نانو ٪10

توسعه سرمایه انسانی و
کیفیت علمی ٪15

استاندارد و ایمنی ٪3

توسعه فناوریهای کلیدی
٪13

توسعه صنعت نانو ٪28

خدمات و زیرساختهای تجاریسازی ٪16

نمودار  -۱توزیع بودجه برنامههای کالن پیشرفت فناورینانو در سال ۱۳۹۸

اگر حوزههای پیشرفت فناور ینانو را شامل -۱ :تولید و انتشار علم  -۲توسعه فناوری و نوآوری و  -۳صنعتیسازی و توسعه بازار در نظر بگیریم ،تأمین
مالی صورت گرفته در هر کدام از این حوزهها ،در قالب نمودارهای  ۲و  ۳قابل بررسی و تحلیل است.

تولید و انتشار علم
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