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خودتان را برای یک مبارزه علمی و عملی بزرگ تا رسیدن به اهداف عالی انقالب 
اسالمی آماده کنید. من به همه مسئولین و دست اندرکاران سفارش می کنم که به 
هــر شــکل ممکــن وســایل ارتقــای اخالقــی، اعتقادی، علمی و هنـــری جوانــان را فراهم 
سازید و آنان را تا مرز رسیدن به بهترین ارزش ها و نوآوری ها همراهی کنید و روح 

استقالل و خودکفایی را در آنان زنده نگه دارید.

صحیفه امام خمینی )ره(، جلد ۲۱، صفحه ۹۶



در بع�ضی از علوم نو مثل فناوری نانو -که این ها جزو فناوری های جدید دنیا است- 
هیچ کس در دنیا به ما در این زمینه ها کمک نمی کند و کمک نکرده است، بعد از 
قین 

ّ
ایــن هــم کمــک نخواهنــد کــرد. مــا جلو هســتیم؛ عناصر ما، جوان هــای ما، محق

ما، دانشمندان ما در این زمینه ها دارند کار می کنند، تالش می کنند، پیشرفت های 
چشمگیری پیدا کرده اند.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از کارگران کشور، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴



حجت االسالم واملسلمین حسن روحانی؛ رئیس جمهور:

چنانچه زیرســاخت های حقوقی و مقرراتی آماده باشــد، دانشــجو و محقق می تواند 
در محیط مناسب به رشد و شکوفایی برسد و اگر ارتباط علم و فناوری با دانشگاه، 
 صنعــت، تولیــد و بازار ضعیف باشــد، آن فناوری نمی توانــد به راحتــی توســعه 

پیدا کند.

نشست با مدیران شرکت های دانش بنیان و نوآفرین، ۴ اسفند ۱۳۹۷



دکتر ستاری؛ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:

علوم جدید همچون نانو تحوالت زیادی در زندگی ایجاد می کنند و باعث کاهش 
هزینه ها و نوعی میان بر در حوزه فناوری می شود. نانو از علومی است که در توسعه 
آن پیشتاز هستیم و در سال های اخیر تمرکز جدی برای تجاری سازی محصوالت در 

این حوزه صورت گرفته است.

دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو، ۱۸ مهر ۱۳۹۸



17 �جایگاه�جهانی�ایران�در�علم�و�فناوری�نانو��
۲3 �حجم�بازار�محصوالت�نانو�ساخت�ایران�

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

برنامه�کالن�۲.�ارتقای�کیفیت�علمی�و�پرورش�سرمایه�های�انسانی�کارآمد�فناوری�نانو

61 �حمایت�عمومی�از�تحقیقات�فناوری�نانو�
66 �توانمندسازی�سرمایه�های�انسانی�فناوری�نانو�
69 �حمایت�از�تحقیقات�کاربردی�صنعتی�در�حوزه��فناوری�نانو�

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

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

1۲۵ �حمایت�از�شرکت�های�نوپا�و�طرح�های�نوآورانه�برای�اثبات�و�توسعه�کاربرد�محصوالت�فناوری�نانو�
138 �شناسایی�و�حمایت�از�تولید�نانومواد�دارای�بازار�
140 �حمایت�از�توسعه�و�ساخت�تجهیزات�و�ماشین�آالت�صنعتی�فناوری�نانو�
146 �حمایت�از�توسعه�شبکه�های�نوآوری�و�مراکز�شتاب�دهنده�
149 �کمک�به�کاهش�ریسک�سرمایه�گذاران�در�صنعت�نانو�
1۵1 �توسعه�شبکه�تبادل�فناوری�نانو�به�منظور�حمایت�از�به�کارگیری�فناوری�نانو�در�صنایع�

برنامه�کالن�4.�سازمان�دهی�و�توسعه�خدمات�و�زیرساخت�های�تجاری�سازی�فناوری�نانو

101 �ارزیابی،�پایش�و�نظارت�بر�محصوالت�فناوری�نانو�
119 �ارائه�خدمات�و�توسعه�کارگزاران�خدمات�تجاری�سازی�فناوری�نانو�
11۵ �تأمین�و�توسعه�زیرساخت�فیزیکی�استقرار�شرکت�های�فناوری�نانو��
118 �ارتقای�سخت�افزاری�و�نرم�افزاری�شبکه�آزمایشگاهی�فناوری�نانو�

برنامه�کالن�1.�ترویج�و�آموزش�عمومی�فناوری�نانو�برای�افزایش�مشارکت�ذی�نفعان�در�توسعه�فناوری�نانو

3۲ �فعال�سازی�زیرساخت�های�فرهنگی�کشور�برای�پشتیبانی�از�توسعه�فناوری�نانو�
37 �توسعه�کمی�و�کیفی�باشگاه�دانش�آموزی�فناوری�نانو�و�شبکه�توانا�
4۵ �توسعه�بنیاد�آموزش�فناوری�نانو�و�شبکه�نهادهای�ترویجی�
۵۲ �ترویج�صنعتی�فناوری�نانو�

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

فهرست�مطالب



برنامه�کالن�6.�پیاده�سازی�نظام�استاندارد،�کنترل�کیفی�و�ایمنی�فناوری�نانو

169 �تدوین�استانداردهای�ملی�و�بین�المللی�فناوری�نانو�
17۲ �پیاده�سازی�نظام�جامع�مجوزدهی،�نظارت�و�ارزیابی�در�حوزه�فناوری�نانو�
176 �فعال�سازی�ظرفیت�نهادهای�تنظیم�گر�در�راستای�توسعه�فناوری�نانو�
177 �پیاده�سازی�نظام�ملی�نانومترولوژی�
178 �ترویج،�اطالع�رسانی�و�آموزش�استاندارد�و�ایمنی�فناوری�نانو�
181 �تشخیص�و�مدیریت�جنبه�های�اخالقی،�ایمنی�و�اجتماعی�فناوری�نانو�

برنامه�کالن�7.�توسعه�و�مدیریت�بازار�محصوالت�نانو

184 �ایجاد�ابزارهای�حمایتی�و�تسهیل�گری�برای�توسعه�بازار�داخلی�محصوالت�نانو�
188 �حمایت�از�ایجاد�برندها�و�نشان�های�تجاری�محصوالت�نانو�
189 �توسعه�سبد�کاالی�مصرفی�نانو�
193 �ارتقای�توانمندی�صادراتی�بنگاه�ها�و�حمایت�از�صادرات�محصوالت�نانو�

۲10 �راهبری�تحقیقات�سیاستی��فناوری�نانو�
۲1۲ �پایش�و�ارزیابی�راهبردی�توسعه�فناوری�نانو�و�تعیین�جایگاه�بین�المللی�کشور�در�علم،�فناوری�و�نوآوری�نانو�
�شناســایی�و�بهره�گیــری�از�زیرســاخت�های�نهــادی�و�ســاختاری�کشــور�بــرای�پیاده�ســازی�سیاســت�های�توســعه�
۲16 فناوری�نانو�
۲۲3 �تبیین�الگوی�پیشرفت�فناوری�نانو�با�مستندسازی�تجربیات�و�دانش�کسب�شده�و�انتشار�الگوها�
۲۲4 �مدیریت�فناوری�اطالعات�و�دانش�فرایندهای�توسعه�فناوری�نانو�

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

برنامه�کالن�8.�ارتقای�همکاری�های�بین�المللی�در�حوزه�فناوری�نانو

۲03 �مشارکت�در�تأسیس�مجامع�منطقه�ای�و�جهانی�فناوری�نانو�و�حضور�فعال�در�آن�ها�
۲0۵ �ایجاد�زیرساخت�توسعه�همکاری�های�بین�المللی�برای�حضور�در�عرصه�بین�المللی�فناوری�نانو�

۲۲9 گزارش�تفصیلی�اقدامات�صورت�گرفته�توسط�دستگاه�های�اجرایی��
 

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

 ۲44 �شاخص�های�برنامه�های�کالن�پیشرفت�فناوری�نانو�
 ۲4۵ �شاخص�های�برنامه�های�عملیاتی�پیشرفت�فناوری�نانو�
۲۵1 �تأمین�مالی�برنامه�های�پیشرفت�فناوری�نانو�

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



18 فهرست�بیست�و�پنج�کشور�برتر�جهان�به�همراه�برترین�کشورهای�اسالمی�در�انتشار�مقاالت�نانو�در�سال�۲019 
19 فهرست�مقاالت�نانوی�ایران�با�باالترین�ضریب�اثربخشی�در�سال��۲019)گروه�الف�و�ب(�
۲0   �ْQ1اطالعات�مربوط�به�مقاالت�نانوی�ایران�منتشر�شده�در�مجالت�
۲0 مقدار�و�رتبه�شاخص��h-Indexپنج�ساله�مقاالت�نانوی��۲0کشور�برتر�جهان�)۲01۵-۲019( 
۲1 فهرست��30کشور�برتر�جهان�در�ثبت�پتنت�نانو�در��USPTOدر�سال�۲019 
3۲ عملکرد�تولید�و�انتشار�محتوا�در�رسانه�های�ستاد�نانو�در�سال�1398 
33 میزان�انتشار�محتوای�فناوری�نانو�در�رسانه�های�عمومی�کشور�در�سال�1398 
3۵ خدمات�رسانه�ای�ارائه�شده�به��۲0شرکت�نانویی�)سال�1398( 
38 اطالعات�آماری�مرحله�اول�و�دوم�دهمین�دوره�المپیاد�دانش�آموزی�علوم�و�فناوری�نانو�)1398( 
38 اطالعات�آماری�مرحله�سوم�)اردوی�عملی(�دهمین�دوره�المپیاد�دانش�آموزی�علوم�و�فناوری�نانو�)1398( 
40 طرح�های�برتر�بخش�های�مختلف�دهمین�جشنواره�دانش�آموزی�علوم�و�فناوری�نانو�)1398( 
4۲ آمار�آموزش�دیدگان�در�شبکه�آزمایشگاه�های�آموزشی��نانو�)شبکه�توانا(�در�سال�1398 
43 حمایت�از�رویدادهای�آموزشی-�ترویجی�دانش�آموزان�و�دبیران�در�سال�1398 
4۵ تعداد�نهادهای�ترویجی�فناوری�نانو�در�سال�1398 
4۵ مجموع�حمایت�های�ستاد�نانو�از�نهادهای�ترویجی�در�سال�1398 
48 آمار�نهمین�مسابقه�ملی�فناوری�نانو�)1398( 
49 طرح�های�فناورانه�تیم�های�برگزیده�دومین�دوره�نانواستارت�آپ�
۵3 عناوین�کلیپ�های�رسانه�ای�نانو�و�صنعت�در�سال�1398 
۵3 گزارش�های�صنعتی�منتشرشده�در�حوزه�فناوری�نانو�در�سال�1398 
۵6 سمینارهای�صنعتی�فناوری�نانو�برگزار�شده�در�سال�1398 
۵8 حضور�کارگزاران�ترویج�صنعتی�فناوری�نانو�در�نمایشگاه�های�صنعتی�)1398( 
61 حمایت�های�تشویقی�پرداخت�شده�ستاد�فناوری�نانو�در�حوزه�تحقیقات�فناوری�نانو�در�سال�1398 
64 درخواست�های�موردتأیید�مربوط�به�مقاالت�منتشرشده�در�هریک�از�گروه�های�نشریات�منتخب�فناوری�نانو�)1398( 
حمایت�های�برنامه�همکاری�با�متخصصان�و�کارآفرینان�ایرانی�خارج�از�کشور�در�حوزه�فناوری�نانو�)سال�1398(  6۵
66 اطالعات�مرتبط�با�رویداد�کارنو�)دوره�های�توانمندسازی�سرمایه�های�انسانی�فناوری�نانو�(�در�سال�1398 
70 اطالعات�مرتبط�با�برنامه�پژوهش�های�مأموریت�گرا�در�حوزه�فناوری�نانو�تا�پایان�سال�1398 
70 عناوین�مأموریت��های�تأیید�شده�در�برنامه�پژوهش�های�مأموریت�گرا�در�حوزه�فناوری�نانو�تا�پایان�سال�1398 
7۵ مشخصات�طرح�های�پذیرفته�شده�در�دوره�هفتم�از�برنامه�طرح�های�نوآورانه�)1398( 
79 حمایت�های�ستاد�نانو�از�طرح�های�نوآورانه�فناوری�نانو�برگزیده�در�سال�1398 
84 شرکت�های�مالک�پلتفرم�فناوری�همکاری�کننده�با�مرکز�صنعتی�سازی�نانو�فناوری�کاربردی�
8۵ تعداد�طرح�های�دریافتی�به�تفکیک�پلتفرم�فناوری�آیکن�در�سال�1398 
8۵ طرح�های�فناورانه�نانو�منتخب�در�ارزیابی�اولیه��ICANدر�سال�1398 
86  )1397(�ICANمحصوالت�توسعه��یافته�و�نهایی�شده�در�

فهرست�جدول�ها
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86  )1398(�ICANمحصوالت�و�کاربردهای�درحال�توسعه�در�قالب�همکاری�های�فناورانه�حوزه�نانو�در�
87 محصوالت�و�کاربردهای�در�جریان�در�قالب�همکاری�های�فناورانه�حوزه�نانو�در��ICAN)آغاز�شده�از�سال�1397( 
88 هزینه��خدمات�ساخت�و�تولید�به�تفکیک�پلتفرم�های��ICANدر�سال�1398 
89 همایش�های�برگزار�شده�توسط��ICANدر�سال�1398  
91 حمایت�ستاد�نانو�از�توسعه�تحقیقات�باتری�های�پیشرفته�حوزه�فناوری�نانو�در�سال�1398 
91 رصدهای�انجام�شده�مرتبط�با�باتری�های�پیشرفته�فناوری�نانو�در�سال�1398 
9۲ حمایت�های�ستاد�نانو�از�توسعه�زیرساخت���باتری�های�پیشرفته�فناوری�نانو�در�سال�1398 
9۲ حمایت�های�ستاد�نانو�از�توسعه�محصوالت�مرتبط�با�باتری�های�پیشرفته�فناوری�نانو�در�سال�1398 
مقایســه�اختراعات�فناوری�نانو�منتشر�شــده�و�تأییدنهایی�شــده�ایران�در�ادارات�ثبت�اختراع�دنیا�با�اختراعات�ایران�در�کلیه�حوزه�ها�)۲019-
93  )۲01۵
94 پتنت�های�نانویی�تأییدنهایی�شده�ایران�در�سال�۲019 
97 دوره�های�آموزشی�مالکیت�فکری�برگزار�شده�برای�فعاالن�حوزه�فناوری�نانو�در�سال�1398 
10۲ عناوین�محصوالت�و�شرکت�های�مربوطه�دریافت�کننده�گواهی�نامه�نانومقیاس�در�سال�1398 
108 خدمات�نانومقیاس�ارائه�شده�به�شرکت�های�فناوری�نانو�در�سال�1398 
109 عناوین�و�حجم�ریالی�خدمات�تجاری�سازی�فناوری�نانو�ارائه�شده�به�متقاضیان�)سال�1398( 

 111 پاویون�نمایشگاه�های�داخلی�)1398( 
11۲ خدمات�جدید�تجاری�سازی�فناوری�نانو�)در�سال1398( 
11۲ خدمات�تجاری�سازی�فناوری�نانو�و�کارگزاران�مربوطه�)سال�1398( 
113 خدمات�تجاری�استاندارد�شده�در�حوزه�فناوری�نانو�در�سال�1398 
114 عناوین�دوره�های�آموزشی�برگزار�شده�در�حوزه�خدمات�تجاری�سازی�در�سال�1398 
11۵ استقرار�شرکت�های�نانویی�در�مرکز�رشد�سازمان�پژوهش�های�علمی�و�صنعتی�ایران�)سال�1398( 
116 انعقاد�تفاهم�نامه�مشترک�با�پارک�ها�/�مراکز�رشد�در�حوزه�فناوری�نانو�)سال�1398( 
117 حمایت�تشویقی�ستاد�نانو�از�شرکت�های�فناوری�نانو�مستقر�در�مراکز�رشد�)1398( 
117 حمایت�از�مراکز�رشد�به�منظور�استقرار�شرکت�های�فناوری�نانو�)1398( 
1۲0 میزان�استفاده�حوزه�های�مختلف�فناوری�نانو�از�سامانه�خدمات�اعتباری�شبکه�آزمایشگاهی�در�سال�1398 
1۲۵ اطالعات�مربوط�به�تنوع�عرصه�محصوالت�نانو�در�سال�1398 
1۲6 نمونه�ای�از�شرکت�های�ارتقا�یافته�در�عرصه�محصوالت�با�حمایت�ستاد�نانو�در�سال�1398 
1۲7 اطالعات�مربوط�به�تنوع�عرصه�تجهیزات�فناوری�نانو�در�سال�1398 
1۲7 فهرست�تسهیالت�ستاد�نانو�به�شرکت�های�فناوری�نانو�برای�انجام�طرح�های�تحقیق�و�توسعه�در�سال�1398 
133 تخصیص�تسهیالت�برای�توسعه�خط�تولید�شرکت�های�فناوری�نانو�در�سال�1398 
138 گزارش�های�رصد�فناوری،�تحلیل�پتنت،�مطالعات�فرصت�و�تحلیل�بازار�در�حوزه�نانومواد�در�سال�1398 
139 وضعیت�طرح�های�تجاری�سازی�فناوری�در�حوزه�نانومواد�در�سال�1398 
141 تعداد�شرکت�ها�و�تجهیزات�فناوری�نانو�تا�انتهای�سال�1398 
141 حمایت�از�ساخت�و�توسعه�کاربرد�تجهیزات�آزمایشگاهی�فناوری�نانو�)1398( 

9 گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398



14۲ حمایت�از�ساخت�و�توسعه�کاربرد�تجهیزات�و�ماشین�آالت�صنعتی�فناوری�نانو�)1398( 
143 خدمات�ارائه�شده�به�منظور�توسعه�و�تجاری�سازی�تجهیزات�فناوری�نانو�در�سال�1398 
14۵ حمایت�از�تجاری�سازی�تجهیزات�و�ماشین�آالت�صنعتی�فناوری�نانو�)1398( 
146 حمایت�های�ستاد�نانو�از�ساخت�ماژول�های�خورشیدی�نانوساختار�در�سال�1398 
147 مطالعات�رصد�فناوری�و�بازار�مرتبط�با�سلول�های�خورشیدی�نانو�ساختار�در�سال�1398 
147 حمایت�های�ستاد�نانو�از�توسعه�تحقیقات�سلول�های�خورشیدی�نانو�در�سال�1398 
148 تسهیالت�ارائه�شده�به�شرکت�های�نانوفناور�در�حوزه�نانوسلولز�)1398( 
149 تسهیالت�ارائه�شده�به�مطالعات�تحلیل�بازار�محصوالت�فناوری�نانو�در�سال�1398 
1۵0 گزارش�های�صنعتی،�رصد�فناوری�و�رصد�بازار�فناوری�نانو�در�سال�1398 
1۵۲ فهرست�نشست�های�ارائه�نیازهای�فناورانه�در�سال�1398 
1۵۲ فهرست�نشست�های�معرفی�فرصت�های�فناورانه�نانو�در�سال�1398 
1۵7 دوره�های�توانمندسازی�کارگزاران�تبادل�فناوری�نانو�در�سال�1398 
1۵8 تعداد�پروژه�های�موفق�تبادل�فناوری�نانو�)1394-1398( 
1۵8 مشخصات�پروژه�های�موفق�صنعتی�شبکه�تبادل�فناوری�نانو�در�سال�1398 
161 تخصیص�تسهیالت�به�طرح�های�توسعه�درون�زا�در�صنعت�فناوری�نانو�)1398( 
16۲ حمایت�های�ستاد�نانو�از�شرکت�های�بزرگ�صنعتی�
163 برخی�از�شرکت�های�بزرگ�همکاری�کننده�با�ستاد�نانو�در�سال�1398 
163 برخی�از�پروژه�های�جاری�تبادل�فناوری�نانو�با�شرکت�های�بزرگ�)1398( 
164 چالش�های�نوآوری�نانو�اجرا�شده�در�سال�1398 
166 موضوعات�محوری�مجمع�هفتم�اقتصاد�فناوری�نانو�
169 عناوین�استانداردهای�ملی�منتشر�شده�در�حوزه�فناوری�نانو�در�سال�1398 
173 آمار�تفکیکی�درخواست�اخذ�مجوز�در�کمیته�فناوری�نانو�سازمان�غذا�و�دارو�بر�اساس�حوزه�)سال�1398( 
173 فهرست�محصوالت�فناوری�نانو�تأیید/تمدید�مجوز�شده�توسط�سازمان�غذا�و�دارو�در�سال�1398 
184 تسهیالت�اعطا�شده�به�شرکت�های�فناوری�نانو�در�جهت�توسعه�بازار�)�1398( 
18۵ همکاری�های�صورت�گرفته�با�نهادهای�دولتی�با�هدف�کمک�به�توسعه�بازار�نانو�در�سال�1398 
18۵ شرکت�های�دارای�محصول�نانو�در�سایت�دیجی�کاال�)سال�1398( 
186 سهم�حوزه�های�مختلف�از�کاالهای�فناوری�نانو�عرضه�شده�در�فروشگاه�های�رفاه�در�سال�1398 
187 ارزش�ریالی�کاالهای�فناوری�نانو�فروخته�شده�در�فروشگاه�های�رفاه�
 187 حمایت�های�ستاد�نانو�از�تهیه�طرح�های�مرتبط�با�کسب�و�کار�و�تحقیقات�بازار�حوزه�فناوری�نانو�)1398( 
191 نمونه�اسباب�بازی�هایی�که�در�آن�ها�از�فناوری�نانو�استفاده�شده�است�
19۲ نمونه�محصوالت�صنایع�دستی�که�فناوری�نانو�در�آن�ها�به�کار�گرفته��شده��است�
193 حمایت�های�ستاد�نانو�از�حضور�شرکت�های�فناوری�نانو�داخلی�در�رویدادهای�بین�المللی�در�سال�1398 
۲13 اطالعات�موجود�در�بانک�های�اطالعاتی�پایگاه�علم،�فناوری�و�صنعت�نانو�تا�پایان�سال�۲019 
۲16 دستگاه�های�اجرایی�مسئول�در�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�افق�1404 
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۲17 برقراری�مقدمات�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�توسط�دستگاه�های�اجرایی�در�سال�1398 
۲17 اقدامات�دستگاه�های�اجرایی�در�جهت�تدوین�و�اصالح�مقررات�فناوری�نانو�در�سال�1398 

 ۲18 اقدامات�دستگاه�های�اجرایی�در�جهت�صدور�مجوز�و�تأییدیه�های�الزم�برای�محصوالت�فناوری�نانو�در�سال�1398 
۲18 برترین�آزمایشگاه��های�آموزشی�فناوری�نانو�)آزمایشگاه��های�شبکه�توانا(�در�سال�1398 
۲19 محققان�برگزیده�حوزه�فناوری�نانو�در�سال�1398 
۲۲0 مؤسسات�پژوهشی�برتر�در�حوزه�فناوری�نانو�در�سال�1398 
۲۲0 مراکز�رشد�برگزیده�در�حوزه�فناوری�نانو�در�سال�1398 
۲۲1 برترین�کارگزاران�خدمات�تجاری�سازی�فناوری�نانو�در�سال�1398 
۲۲4 وضعیت�پرتال�فناوری�نانو�و�سایت�های�ستاد�نانو�در�سال�1398 
۲۲۵ فهرست�پروژه�های�توسعه�نرم�افزاری�فناوری�نانو�در�سال�1398 
۲۲8 دستگاه�های�اجرایی�مسئول�در�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�افق�1404 
۲۲9 اقدامات�وزارت�نیرو�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398 
۲30 اقدامات�وزارت�جهاد�کشاورزی�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398 
۲31 اقدامات�وزارت�بهداشت،�درمان�و�آموزش�پزشکی�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398 
۲31 اقدامات�وزارت�تعاون،�کار�و�رفاه�اجتماعی�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398 
۲3۲ اقدامات�وزارت�نفت�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398 
۲33 اقدامات�وزارت�راه�و�شهرسازی�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398 
۲34 اقدامات�وزارت�صمت�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398 
۲3۵ اقدامات�سازمان�حفاظت�محیط�زیست�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398 
۲36 اقدامات�سازمان�استاندارد�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398 
۲37 اقدامات�گمرک�جمهوری�اسالمی�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398 
۲38 اقدامات�سازمان�برنامه�و�بودجه�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398 
۲38 اقدامات�وزارت�علوم،�تحقیقات�و�فناوری�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398 
۲39 اقدامات�وزارت�آموزش�و�پرورش�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398 
۲41 اقدامات�کارگروه�ایمنی�فناوری�نانو�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398 
۲44 شاخص�های�برنامه�های�کالن�پیشرفت�فناوری�نانو�و�مقادیر�مربوطه�)1398( 
۲4۵ شاخص�های�برنامه�های�عملیاتی�پیشرفت�فناوری�نانو�و�مقادیر�مربوطه�)1398( 
۲۵1 تأمین�مالی�برنامه�های�پیشرفت�فناوری�نانو�به�تفکیک�برنامه�)1398( 
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18 روند�رشد�انتشار�مقاالت�نانو�و�رتبه�ایران�در�جهان�)۲001-۲019( 
19 آمار�مقاالت�نانوی�ایران�در�چهار�دسته�مجالت�برتر�علمی�دنیا�)۲018-۲019( 
۲۲ سهم�پتنت�های�نانو�ایران�از�کل�پتنت�های�ایران�)۲007-۲019( 
۲3 روند�رشد�سالیانه�بازار�فناوری�نانو�ساخت�ایران�)139۲-1397( 
۲4 آمار�کل�فروش�محصوالت�نانو�ساخت�ایران�به�تفکیک�صادرات�و�فروش�داخل�)میلیارد�ریال(�
۲۵ آمار�فروش�کلی�شرکت�های�نانو�داخلی�در�سال��1397به�تفکیک�حوزه�های�صنعتی�در�تولید�کاال�)میلیارد�ریال(�
۲۵ روند�فروش�سالیانه�تجهیزات�نانو�ایران�
۲6 روند�افزایش�حجم�بازار�خدمات�فناوری�نانو�ایران�)139۲-1397( 
۲6 سهم�صادرات�و�فروش�داخل�از�کل�بازار�فناوری�نانو�ایران�در�سال�1397 
۲8 سهم�حوزه�های�صنعتی�مختلف�از�صادرات�کاال،�تجهیزات�و�خدمات�فناوری�نانو�ایران�در�سال�1397 
33 سهم�محتوای�مرتبط�با�صنعت�و�بازار�فناوری�نانو�در�رسانه�های�مختلف�در�سال�های��1397و�1398 
36 تعداد�درخواست�های�رسانه�ای�مرتبط�به�فناوری�نانو�در�سال�1398 
37 تعداد�ثبت�نام�شدگان�و�حاضران�در�نهمین�المپیاد�علوم�و�فناوری�نانو�)1398( 
40 طرح�های�برگزیده�و�راه�یافته�به�مرحله�اول�بخش�های�مختلف�دهمین�جشنواره�دانش�آموزی�فناوری�نانو�به�تفکیک�استان�ها�
4۲ تعداد�آزمایشگاه��های�آموزشی�فناوری�نانو�به�تفکیک�استان�ها�تا�پایان�سال1398 
43 تعداد�افراد�آموزش�دیده�و�رویدادهای�آموزش�نانو�به�دانش�آموزان�و�دبیران�)به�جز�آموزش�دیده�های�شبکه�توانا()1386-1398( 
46 روند�رویدادهای�دانشجویی�فناوری�نانو�مورد�حمایت�و�تعداد�نفرات�آموزش�دیده�)1386-1398( 
۵0 روند�تعداد�مخاطبان�و�بازدیدهای�سایت�آموزش�فناوری�نانو�)1394-1398( 
۵8 سهم�حوزه�های�مختلف�از�تقاضاهای�صنعتی�ثبت�شده�توسط�کارگزاران�ترویج�صنعتی�فناوری�نانو�در�سال�1398 
88 تعداد�خدمات�ارائه�شده�به�متقاضیان�مختلف�در�سال�1398 
89 سهم�پلتفرم�های��ICANاز�خدمات�ارائه�شده�حوزه�فناوری�نانو�در�سال�1398 
96 آمار�درخواست�های�ثبت�اختراع�داخلی�فناوری�نانو�برای�ارزیابی�و�استعالم�)1390-1398( 
101 وضعیت�محصوالت�فناوری�نانو�داخلی�ارزیابی�شده�در�سال�1398 
10۵ وضعیت�تمدید�گواهی�نامه�های�محصوالت�فناوری�نانوی�ارزیابی�شده�در�سال�1398 
106 وضعیت�صدور�تأییدیه�در�خصوص�محصوالت�فناوری�نانو�ارزیابی�شده�)1393-1398( 
106 تعداد�محصوالت�دارای�گواهی�نامه�نانومقیاس�)1387-1397( 
107 تقسیم�بندی�حوزه�صنعتی�محصوالت�دارای�گواهی�نامه�نانومقیاس�تا�پایان�سال�1398 
107 تقسیم�بندی�استانی�شرکت�های�دارای�گواهی�نامه�نانومقیاس�تا�پایان�سال�1398 
110 روند�حمایت�از�شرکت�های�فناوری�نانو�در�حوزه�خدمات�تجاری�سازی�فناوری�نانو�)1394-1398( 
111 مقایسه�تعداد�حضور�شرکت�های�نانویی�و�مبلغ�حمایت�بین�سال�های��1397و�1398 
118 تنوع�سازمانی�اعضای�شبکه�آزمایشگاهی�نانو�برحسب�تعداد�آزمایشگاه�در�سال�1398 
119 روند�گسترش�پوشش�تجهیزات�به�اشتراک�گذاشته��شده�از�طریق�شبکه�آزمایشگاهی�از�سال��1390تا�1398 
روند�درآمد�و�مراجعه�به�آزمایشگاه�های�عضو�شبکه�آزمایشگاهی�)از��1384تا�1398(  1۲1

فهرست�نمودارها

1۲



1۲1 مقایسه�عملکرد�کارگروه�های�تخصصی�شبکه�آزمایشگاهی�نانو�در�سال�1398 
1۲6 وضعیت�عرصه��۵17محصول�فناوری�نانو�مورد�بررسی�قبل�و�پس�از�ارائه�خدمات�تجاری�سازی�
1۲7 تغییر�عرصه�محصوالت�فناوری�نانو�شرکت�های�مورد�حمایت�در��۲پایش�انجام�شده�در�سال�1398 
1۵1 تقاضاهای�ثبت�شده�در�سامانه�تبادل�فناوری�نانو�به�تفکیک�حوزه�ها�در�سال�1398 
1۵6 آمار�تجمیعی�تعداد�کارگزاران�تبادل�فناوری�نانو�به�تفکیک�حوزه�صنعتی�تا�پایان�سال�1398 
1۵6 پراکندگی�رتبه��کارگزاران�تبادل�فناوری�نانو�در�رتبه�های�مختلف�در�سال�1398 
184 سهم�صندوق�های�همکار�از�تسهیالت�پرداخت�شده�به�شرکت�های�فناوری�نانو�در�سال��1398)میلیون�ریال(�
۲14 توزیع�بخش�های�صنعتی�بر�اساس�تعداد�محصوالت�و�شرکت�های�تولیدکننده�در�بانک�محصوالت�فناوری�نانو��
۲14� بیشترین�مورفولوژی�به�کاررفته�در�مقاالت�نانو�بر�اساس�اطالعات�بانک�نانومواد�
۲1۵ تعداد�استانداردهای�فناوری�نانو�منتشر�شده�به�تفکیک�سازمان�های�ملی�کشورها�
۲۵4 توزیع�بودجه�برنامه�های�کالن�پیشرفت�فناوری�نانو�در�سال�1398 
۲۵4 سهم�برنامه�های�کالن�از�بودجه�سال��1398در�پیشرفت�فناوری�نانو�
۲۵۵ مقایسه�توزیع�بودجه�سال��1398در�حوزه�های�مختلف�پیشرفت�فناوری�نانو�با�سال�های�گذشته�

۲7 کشورهای�هدف�صادرات�محصوالت�نانو�ایران�در�سال�1397 
39 فرایند�دهمین�جشنواره�طرح�های�دانش�آموزی�فناوری�نانو�در�سال�1398 
6۲ انواع�پایان�نامه�های�صنعتی-�کاربردی�مورد�حمایت�ستاد�نانو��
67 آمار�مربوط�به�خدمات�کاریابی�موفق�در�حوزه�فناوری�نانو�در�سال�1398  
68 آمار�مرتبط�با�اولین�کمپ�اشتغال�نانو�
140 فرایند�بررسی�درخواست�ها�در�حوزه�تجهیزات�فناوری�نانو��
1۵8 عملکرد�شبکه�تبادل�فناوری�نانو�)1394-1398( 

فهرست�شکل�ها

13 گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398



وضعیت دستیابی به اهداف کالن پیشرفت 
فناوری نانو در ایران

گزارش�عملکرد�سند�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398

فصل نخست

دستگاه�صنعتی�نانوپوشش�دهی



کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴« در هیئت وزیران در آذرماه ســال  با تصویب ســند ده ســاله دوم پیشــرفت فناوری نانو در ایران تحت عنوان »گســترش 
کاربرد  گسترش  ۱396، راه برای بهره گیری از آثار اقتصادی و اجتماعی فناوری نانو و مشارکت در مسابقه  جهانی این عرصه هموارتر شده است. سند 
یابی های انجام شــده از نحوه اجرای ســند ده ســاله اول و بازخوردهای حاصل از اجرای آن و همچنین بر اســاس  فناوری نانو در افق ۱۴۰۴ بر اســاس ارز
کم بر سند اول که ناظر به توسعه، تأمین  یکرد کلی حا یکردها و سیاســت های جدید در توســعه علم و فناوری، تدوین شــده اســت. بر این اســاس رو رو
ی انســانی و تأمین زیرســاخت ها برای توســعه فناوری بود به مرجعیت علمی، انتخاب و توســعه فناوری های کلیدی، اســتقرار سیســتم  و تربیت نیرو
نانونمــاد، ایجــاد صنایــع نانویــی، ارتقــای صنایع موجــود از طریق فناوری نانو و توســعه بــازار و صادرات محصوالت نانــو تغییر یافته اســت؛ بنابراین در 
کشــور، توســعه صنعت و بازار نانو و نقش آفرینی این فناوری در زندگی مردم هدف گیری شــده اســت. مبتنی بر این  دوره جدید، افزایش اقتدار علمی 
یکردها، چشم انداز و سه هدف کالن برای ده ساله دوم پیشرفت نانو در کشور معین شد. مطابق با این چشم انداز، پیشرفت های فناوری نانو در ایران  رو
اسالمی تا سال ۱۴۰۴ با تاثیرگذاری در آبادانی کشور و تولید ثروت، موجب بهبود زندگی مردم می شود. در این سال، کشور ضمن تعامل سازنده با سایر 
کشــورها حرکت به ســمت مرجعیت جهانی در فناوری نانو را ادامه می دهد و اثر قابل مالحظه ای بر اقتدار علمی کشــور خواهد داشت. سه هدف کالن 

که با حرکت در راستای این چشم انداز درنهایت محقق خواهند شد عبارت اند از:
کیفیت زندگی مردم ۱- ارتقای اثرگذاری فناوری نانو در بهبود 

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

هــدف اول، میــزان اثرگــذاری پیشــرفت نانــو را در ســطح جامعه و به طــور خاص در بهبــود کیفیت محصوالت مصرفی توســط مردم و ســایر بهبودهای 
کیفیت تولید علم و توسعه فناوری در سطح  کمیت و  کشور را از نظر  کیفیت زندگی مردم نشان می دهد. هدف دوم، جایگاه  ایجادشده در اقتصاد و 
یکرد صنعتی و اقتصادی که در ده ساله دوم اتخاذ شده است، موضوع بازار جهانی نانو و سهم کشور  جهانی مشخص می کند و درنهایت با توجه به رو

از این بازار پیگیری خواهد شد.
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یابی تعریف شده اند که ارتباط این شاخص ها با اهداف در جدول صفحه بعد قابل مشاهده  برای اندازه گیری هرکدام از اهداف فوق، شاخص های ارز
است.

این اهداف و شــاخص ها برای دوره های چهارســاله )تا ســال ۱398( در قالب سند تکمیلی چهارم )۱398-۱39۴( و ده ساله )تا سال ۱۴۰۴( در سند 
گزارش خواهد شد. ده ساله دوم هدف گذاری شده اند؛ اما طی سال های اجرای سند، وضعیت این شاخص ها در مقاطع زمانی مشخص 

کیفــی در خصــوص تأثیــرات فناوری ها و  گزارش هایــی به صــورت  کیفیــت زندگی مــردم،  یابــی میــزان دســتیابی بــه هــدف بهبــود  همچنیــن بــرای ارز
محصوالت نانو در این زمینه به صورت دوره ای منتشر می شود.

کالن در سال ۱398 ارائه شده است. در این فصل، وضعیت دستیابی به سه هدف فوق با تمرکز بر شاخص های 

شاخصاندازهگیری هدف

جایگاه جهانی در تولید علم نانو

دستیابی کشور به جایگاه مناسب در علم و فناوری نانو در بین 
کشور های جهان

جایگاه جهانی در شاخص اچ مقاالت نانو

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

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

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

میزان اشتغال ایجاد شده توسط فناوری نانو
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کــه معــادل 5٫87درصــد از کل مقــاالت نانو  در ســال 2۰۱9 میــالدی، ۱۱۰96 مقالــه مرتبــط بــا فناوری نانــو توســط محققــان ایرانــی در WoS نمایــه شــد 
گرفت. این جایگاه در حالی به  منتشر شــده در ســال 2۰۱9 اســت. ایران با این ســهم از انتشــارات نانو، همانند ســال گذشــته، در رتبه چهارم دنیا قرار 
دســت آمده که در ســال 2۰۰۱ و قبل از تأســیس ســتاد فناوری نانو که تعداد معدودی از محققان و دانشــمندان ایرانی با این فناوری نوظهور آشــنا بودند 
با انتشــار ۱۰ مقاله نانو در رده پنجاه و هفتم دنیا و ششــم منطقه خاورمیانه قرار داشــت. ایران در ســال های بعد همواره یک روند صعودی را در انتشــار 
علوم نانو طی کرد به طوری که از انتشــار ســاالنه ۱۰ مقاله نانو به انتشــار روزانه 3۰ مقاله نانویی رســید. متوســط درصد رشــد ساالنه مقاالت نانو ایران در 
این ۱9 ســال حدود 53درصد بوده اســت. این تعداد از مقاالت نانو بیش از 2۰درصد کل مقاالت علمی منتشر شــده ایران در WoS را شامل می شوند، 
که ســهم مقاالت نانو دنیا از کل مقاالت در ســال 2۰۱9 میالدی حدود 9درصد بوده اســت. این امر نشــان دهنده اولویت دهی ویژه جمهوری  در حالی 
اسالمی ایران به علوم نانو است. همچنین ایران از لحاظ سرانه مقاله نانو به جمعیت، در رتبه چهاردهم )سال 2۰۱8( و از لحاظ تعداد مقاله به ازای 
 ISI کشــور برتر در انتشــار مقاالت مقدار GDP بر اســاس نرخ برابری قدرت پول )PPP(، در رتبه اول دنیا )ســال 2۰۱7( قرار دارد. جدول ۱، رده بندی 25 
نانو را در ســال 2۰۱9 نشــان می دهد. در این جدول کشــورهای اســالمی با رنگ زرد مشخص شده اند. روند رشد تعداد مقاالت و رتبه ایران نیز در نمودار 

۱ نمایش داده شده است.

جایگاه�جهانی�ایران�در�انتشار�مقاالت�نانو1-1

یابی می شود که به ترتیب به »کمیت مقاالت« و »کیفیت مقاالت« و »تعداد  جایگاه جهانی ایران در علم و فناوری نانو به وســیله ســه شــاخص کالن ارز
یابــی جایگاه ایــران در علم نانــو از پایــگاه داده)Web of Science )WoS  به عنوان منبــع آمار و اطالعات  اختراعــات فناوری نانــو« می پردازنــد. بــرای ارز
استفاده می شود و مقاالت پژوهشی مرتبط با فناوری نانو با استفاده از یک عبارت جستجوی معتبر، استخراج و اندازه گیری می شوند. در حوزه نوآوری 
پا )EPO( اندازه گیری  نیز تعداد اختراعات فناوری نانو در دفاتر ثبت پتنت معتبر دنیا از جمله اداره ثبت پتنت آمریکا )USPTO( و اداره ثبت پتنت ارو

می شوند.

1-جایگاه جهانی ایران در علم و فناوری نانو
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سهم)%( مقاالتنانو کشور رتبه

۴۱٫27 77٬9۴7 چین ۱

۱3٫۴9 25٬۴8۱ آمریکا 2

8٫58 ۱6٬2۱5 هند 3

5٫87 ۱۱٬۰96 ایران ۴

5٫25 9٬9۰8 کره جنوبی 5

۴٫73 8٬938 آلمان 6

۴٫۱7 7٬872 ژاپن 7

3٫2۱ 6٬۰6۰ روسیه 8

3٫۱8 6٬۰۰7 انگلستان 9

3٫۰7 5٬8۰۰ فرانسه ۱۰

2٫57 ۴٬855 استرالیا ۱۱

2٫56 ۴٬829 اسپانیا ۱2

2٫۴۱ ۴٬56۰ ایتالیا ۱3

جدول�1-�فهرست�بیست�و�پنج�کشور�برتر�جهان�به�همراه�برترین�کشورهای�اسالمی�در�انتشار�مقاالت�نانو�در�سال�۲019

سهم)%( مقاالتنانو کشور رتبه

2٫۱2 ۴٬۰۱۰ کانادا ۱۴

2٫۰۱ 3٬8۰3 عربستان ۱5

۱٫89 3٬578 برزیل ۱6

۱٫67 3٬۱62 ترکیه ۱7

۱٫65 3٬۱۰8 تایوان ۱8

۱٫56 2٬9۴۴ مصر ۱9

۱٫5۱ 2٬86۰ لهستان 2۰

۱٫۴8 2٬798 کستان پا 2۱

۱٫29 2٬۴38 مالزی 22

۱٫27 2٬398 سنگاپور 23

۱٫۰7 2٬۰۱2 سوئیس 2۴

۰٫99 ۱٬879 هلند 25

نمودار�1-�روند�رشد�انتشار�مقاالت�نانو�و�رتبه�ایران�در�جهان�)۲001-۲019(
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3 1
6 6 9

16

87
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در بیــن دانشــگاه های ایــران، دانشــگاه تهران با انتشــار 93۰ مقالــه نانو )8٫3درصد کل مقاالت نانــوی ایران در ســال 2۰۱9( در رده اول قرار دارد. پس از 
آن به ترتیب دانشــگاه تربیت مدرس )529 مقاله(، صنعتی امیرکبیر )۴92 مقاله(، دانشــگاه صنعتی اصفهان )۴۱7 مقاله( و دانشگاه صنعتی شریف 
کرده  )۴۱2 مقاله( در رده های بعدی قرار دارند. مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی نیز حدود یک پنجم از کل مقاالت نانوی ایران در سال گذشته را منتشر 

که البته این آمار متعلق به تمامی واحدهای این دانشگاه است. است 

جایگاه�جهانی�ایران�در�کیفیت�علم�نانو۲-1
فدراســیون ســرآمدان علمــی ایــران بر اســاس منابــع معتبــری همچــون Nature Index و شــاخص های Impact Factor و Eigen Factor و همچنین نظر 
نخبگان علمی هر حوزه، مجالت برتر علمی دنیا را در چهار دسته »الف تا د« بر اساس رتبه اعتبار علمی دسته بندی و معرفی کرد. آمار مقاالت نانوی 
ایران در این چهار دســته مجالت در ســال 2۰۱9 و مقایســه آن با آمار ســال 2۰۱8 در نمودار شــکل 2 نشــان داده شــده اســت. در مجموع تعداد مقاالت 
گروه د اســت. در  منتشر شــده در این مجالت از ۱۰5 مقاله در ســال 2۰۱8 به 8۱ مقاله در ســال 2۰۱9 کاهش یافته اســت. بیشــترین کاهش در مجالت 

گروه ج تعداد مقاالت در سال 2۰۱9 افزایش یافته است. 

نمودار�۲-�آمار�مقاالت�نانوی�ایران�در�چهار�دسته�مجالت�برتر�علمی�دنیا�)۲019- ۲018(

جدول�۲-�فهرست�مقاالت�نانوی�ایران�با�باالترین�ضریب�اثربخشی�در�سال��۲019)گروه�الف�و�ب(
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الف ب ج د

نویسندهایرانی ناممقاله ناممجله رتبه

Esfandiar, Ali
 Complete steric exclusion of ions and proton transport

through confined monolayer water
Science ۱

Razmjou, Amir
Design principles of ion selective nanostructured mem-

branes for the extraction of lithium ions
Nature Communications 2

Ahmadvand, Davoud
 Crossing the blood-brain-barrier with nanoligand drug

carriers self-assembled from a phage display peptide
Nature Communications 3

Mousavi, Mir F.
Nile Blue Functionalized Graphene Aerogel as a Pseu-

 docapacitive Negative Electrode Material across the Full
pH Range

ACS Nano ۴

 Ejtehadi, Mohammad Reza
 - Hajipour, Mohammad

Javad

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

alpha-Synuclein
ACS Nano 5

همچنین فهرست مقاالت نانوی ایران با باالترین ضریب اثربخشی در سال 2۰۱9 )گروه الف و ب( به شرح زیر است:
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نویسندهایرانی ناممقاله ناممجله رتبه

Geranpayehvaghei, Mar-
zieh

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

Growth
ACS Nano 6

Neek-Amal, Mehdi
 Self-Limiting Growth of Two-Dimensional Palladium

between Graphene Oxide Layers
Nano Letters 7

گرفته می شود. مجالت  کیفیت انتشارات علمی در نظر  که در مجالت Q1 منتشر شده اند نیز به عنوان یک شاخص دیگر از  سهم مقاالت نانوی ایران 
که بر اســاس بانک اطالعات مجــالت علمــی )Journal Citation Reports( JCR از نظر ضریب اثربخشــی )Impact factor( جزو  تــی هســتند  Q1 مجال
مجالت چارک اول به  حساب می آیند. گرچه تعداد این مقاالت در سال 2۰۱9 رشد کرده است ولی سهم آن ها از کل مقاالت نانوی ایران در سال 2۰۱9 

کاهش یافته است. از نظر رتبه نیز ایران همچنان در رتبه هشتم قرار دارد )جدول 3(. حدود 2درصد نسبت به سال قبل 

Q1جدول�3-�اطالعات�مربوط�به�مقاالت�نانوی�ایران�منتشر�شده�در�مجالت�

رتبهجهانیسهمازکلمقاالتنانو)%(تعدادمقاالتمجالتQ1سال

2۰۱83٬676368

2۰۱93٬7963۴8

شاخص اچ )h-Index( معیاری از کمیت و کیفیت مقاالت علمی یک محقق، مؤسسه یا کشور است و در واقع حجم مقاالت پرکیفیت آن فرد یا کشور را 
نشان می دهد. معایبی هم به این شاخص وارد است از جمله اینکه ارجاع به خود را لحاظ نمی کند یا سن علمی محققان یا نهادها را در نظر نمی گیرد. با 
وجود این ها، به عنوان یک شاخص کیفی در ارزیابی و مقایسه مقاالت با کیفیت موردقبول و استناد است. در شاخص h رتبه جهانی ایران برای مقاالت 
منتشر شده در 5 سال منتهی به h-index( 2۰۱9 پنج ساله( دوازدهم است. سهم مقاالت نانو مشترک ایران با کشورهای دیگر در سال 2۰۱9 حدود 2۰درصد 

بود. جدول ۴ فهرست 2۰ کشور برتر دنیا در شاخص h-Index برای مقاالت نانوی منتشر شده در سال های 2۰۱5 تا 2۰۱9 را نشان می دهد.

جدول�4-�مقدار�و�رتبه�شاخص��h-Indexپنج�ساله�مقاالت�نانوی��۲0کشور�برتر�جهان�)۲01۵-۲019(

h-indexکشوررتبهh-indexکشوررتبه

۱27سوئیس3۰3۱۱چین۱

۱22ایران29۰۱2آمریکا2

۱2۱هند۱73۱3آلمان3

۱۱8فرانسه۱67۱۴سنگاپور۴

۱۱8اسپانیا۱63۱5کره جنوبی5

۱۱2ایتالیا۱6۰۱6استرالیا6

۱۰۴هلند۱58۱7ژاپن7

۱۰2سوئد۱56۱8انگلستان8

98تایوان۱۴9۱9عربستان9

کستان۱272۰کانادا۱۰ 88پا

ادامه�جدول�۲-�فهرست�مقاالت�نانوی�ایران�با�باالترین�ضریب�اثربخشی�در�سال��۲019)گروه�الف�و�ب(

۲0
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جایگاه�جهانی�ایران�در�ثبت�اختراعات�فناوری�نانو3-1
کرده است. تعداد پتنت های نانو ایران در  ایران در مجموع تا پایان سال 2۰۱9، 263 اختراع مرتبط با فناوری نانو در دفاتر ثبت پتنت آمریکا و اروپا منتشر 
USPTO۱ در سال 2۰۱9، ۱6 پتنت بوده است. عالوه بر این، در همین سال، 2۴ اختراع نانویی دیگر در حال ثبت نهایی در این دفتر هستند که در مجموع 

۴۰ پرونده ثبت اختراع می شوند. بر این اساس رتبه ایران در پتنت های ثبت شده در USPTO در سال 2۰۱9 بیست وچهارم است. نسبت تعداد پتنت ها 
به تعداد مقاالت نانو نشان می دهد که ۴ پتنت نانویی در ازای هر ۱۰۰۰ مقاله نانو ثبت شده است. با این حال باید توجه داشت که همین تعداد اختراعات 
مرتبط با فناوری نانو سهمی در حدود 2۰درصد از کل پتنت های ثبت شده ایران در ادارات ثبت پتنت آمریکا و اروپا را شامل می شوند. آمار مربوط به این 

حوزه در جدول 5 آمده است.

جدول�۵-�فهرست��30کشور�برتر�جهان�در�ثبت�پتنت�نانو�در��USPTOدر�سال�۲019

تعدادپتنتنانو کشور رتبه تعدادپتنتنانو کشور رتبه

68 استرالیا ۱6 5٬962 آمریکا ۱

6۰ فنالند ۱7 ۱٬۱۰3 کره جنوبی 2

6۰ هند ۱8 9۰۰ چین 3

56 اسپانیا ۱9 8۴9 ژاپن ۴

5۱ سوئد 2۰ 59۰ تایوان 5

5۰ اتریش 2۱ ۴23 آلمان 6

39 دانمارک 22 252 فرانسه 7

25 ایرلند 23 23۴ انگلستان 8

2۴ ایران 2۴ 2۱8 کانادا 9

23 نروژ 25 ۱93 عربستان ۱۰

2۱ برزیل 26 ۱۴5 سوئیس ۱۱

۱8 لهستان 27 ۱2۴ هلند ۱2

۱۴ لوکزامبورگ 28 ۱۰۴ سنگاپور ۱3

۱3 ترکیه 29 8۱ بلژیک ۱۴

۱۰ شیلی 3۰ 7۰ ایتالیا ۱5

۱- United States Patent and Trademark Office
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نمودار�3-�سهم�پتنت�های�نانو�ایران�از�کل�پتنت�های�ایران�)۲007-۲019(

۲007 ۲008 ۲009 ۲010 ۲011 ۲01۲ ۲013 ۲014 ۲01۵ ۲016 ۲017 ۲018 ۲019
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طبق تعریف بازار فناوری نانو که در استاندارد بین المللی ایزو به شماره ISO/TS 18110:2015 به تصویب رسیده است؛ بازار فناوری نانو شامل سه بخش 
زیر است:

• بازار خدمات فناوری نانو • بازار کاالهای نانو  • بازار تجهیزات نانو  

روند رشد سالیانه بازار فروش محصوالت فناوری نانو ساخت داخل در سال های گذشته در نمودار زیر آمده است. در سال ۱397 برای پنجمین سال 
متوالــی حجــم بازار نزدیک به دو برابر )83درصد( شــده اســت. در پایان ســال ۱397 در مجموع 2۱۴ شــرکت در زمینه تولیــد محصوالت، تجهیزات و 
یال به دســت آمده  کلی فروش معادل 25٬۴62میلیارد ر که از داده های جمع آوری شــده از این شــرکت ها، رقم  خدمات حوزه فناوری نانو فعال بودند 

گزارش نهایی آن در تابستان ۱399 منتشر خواهد شد.  است. محاسبه این بازار در سال ۱398 نیز در دست اقدام است و 

نمودار�4-�روند�رشد�سالیانه�بازار�فناوری�نانو�ساخت�ایران�)139۲-1397(

139۲ 1393

79۲ 1٬630

7٬071

13٬916

۲۵٬46۲

3٬086

1394 139۵ 1396 1397

حجم�فروش�کل�محصوالت�نانو

میزان�تحقق�)میلیارد�ریال(

۲- حجم بازار محصوالت نانو ساخت ایران

۲3 گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398



نمودار�۵-�آمار�کل�فروش�محصوالت�نانو�ساخت�ایران�به�تفکیک�صادرات�و�فروش�داخل�)میلیارد�ریال(

یال -حــدود ۱۰درصد- مربوط به صــادرات این محصوالت به  از مجمــوع بــازار فــروش محصوالت نانو ســاخت ایران در ســال ۱397، 2٬672میلیارد ر
یال آن مربوط به فروش در بازار داخلی بوده است. کشورهای دیگر و 22٬79۰میلیارد ر
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کلی هر دسته ارائه می شود. که در ادامه تحلیل  کاال، خدمات و تجهیزات دسته بندی می شوند  گروه  کلی در سه  محصوالت فناوری نانو ایران به طور 
همانند ســال های گذشــته، در ســال ۱397 نیز بیشترین حجم بازار نانو، معادل 96درصد، متعلق به کاالهاست. بخش خدمات با رشد 5۴درصدی 
افزایش قابل قبولی نســبت به ســال قبل داشــته است. گرچه بخش خدمات فناوری نانو شــامل خدمات تجاری سازی و خدمات شبکه آزمایشگاهی 
اســت با این وجود، بخش قابل توجهی از این فروش به رشــد بازار خدمات آزمایشــگاهی در ســال ۱397 مربوط اســت. فروش تجهیزات آزمایشــگاهی 
و صنعتی فناوری نانو در ســال ۱397، با افزایش ۱8درصدی همراه بوده اســت. قابل ذکر اســت در ســال ۱397 به دلیل تحریم ها و کمبود منابع مالی و 

حمایتی، بازار تجهیزات با رشد قابل توجهی همراه نبوده است. 
کم گسیل، بتن سبک،  که عبارت اند از: شیرآالت، شیشه های  کاالهای فناوری نانو، به حوزه ساخت وساز تعلق دارد  نزدیک به 6۰درصد از حجم بازار 
کاالهای نانو ســاخت ایران  که ۱3درصد از بازار  کتریال. در رتبه بعدی، صنایع اپتوالکترونیک قرار دارد  گرانیت آنتی با کاشــی و  کف پوش، انواع  انواع 
را بــه خــود اختصاص داده اســت. بهداشــت و ســالمت، نســاجی، خــودرو و حمل ونقل هم با ســهمی بین 5 تا 6درصــد در رده های بعدی قــرار دارند. 
کاربرد خوب تجهیزات الیه نشانی PVD در  شــیرآالت بهداشــتی و خانگی به دلیل گســتردگی بازار مصرف، حجم باالی تولید و همچنین جا افتادن و 

گذشته به خود اختصاص دادند.  این صنعت، حجم باالیی از محصوالت نانوی حوزه ساختمان را در سال 
کاالهای فناوری نانو ساخت ایران نشان می دهد.  نمودار 6 آمار فروش شرکت های نانویی داخلی در سال ۱397 را به تفکیک حوزه های صنعتی 

۲4
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روند فروش تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی فناوری نانو ایران در نمودار زیر آمده است. در حال حاضر بخش بیشتری از حجم فروش این تجهیزات 
کز تحقیقاتی هســتند. فروش تجهیزات نسبت به سال  متعلق به دســتگاه های آزمایشــگاهی اســت و مشــتریان اصلی این تجهیزات، دانشگاه ها و مرا
یادی  ی داد بر صادرات این بخش تأثیر ز گذشــته نزدیک به ۱8درصد رشــد داشــته اســت. تحریم و مشکل صادرات ناشــی از آن که در ســال ۱397 رو

داشت.

نمودار�6-�آمار�فروش�کلی�شرکت�های�نانو�داخلی�در�سال��97به�تفکیک�حوزه�های�صنعتی�در�تولید�کاال�)میلیارد�ریال(

نمودار�7-�روند�فروش�سالیانه�تجهیزات�نانو�ایران�)میلیارد�ریال(
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نمودار�8-�روند�افزایش�حجم�بازار�خدمات�فناوری�نانو�ایران�)139۲-1397(

نمودار�9-�سهم�صادرات�و�فروش�داخل�از�کل�بازار�فناوری�نانو�ایران�در�سال�1397

بخــش بزرگــی )حــدود 65درصــد( از بازار خدمــات فناوری نانو ایران متعلق به خدمات شــبکه آزمایشــگاهی اســت. با این حال خدمــات فناوری نانو 
که این رشد بیشتر در زمینه خدمات دیگر غیر از خدمات شبکه آزمایشگاهی بوده است.  گذشته رشد خوبی )5۴درصد( داشته  نسبت به سال های 

گذشته در نمودار زیر نمایش داده شده است و برای سال ۱398 نیز در حال اندازه گیری است. مقدار این بازار در شش سال 
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حجمصادراتمحصوالتفناورینانوایران
کاال، تجهیزات و خدمات حوزه فناوری نانو ایران به بازارهای  گسترش برنامه های صادراتی ستاد نانو به ویژه در سال های اخیر، سبب شد تا بستر ورود 
جهانی فراهم شود. در سال ۱397 به دلیل مشکالت ناشی از نوسانات ارزی در 6 ماه اول سال و همچنین موانع صادراتی مرتبط با تحریم، افت بیش 
از 5۰درصــدی در صــادرات کاالهــای نانویــی ایران به کشــورهای دیگر رخ داد و صــادرات، تنها ۱۰درصد از کل بازار فناوری نانوی ایران را در این ســال 
در بر دارد. البته این رقم مربوط به صادرات رســمی کاالهای فناوری نانو ایرانی اســت. بخشــی از صادرات محصوالت فناوری نانو ایران به خصوص به 

که آمار دقیقی از آن در دست نیست.  یال بوده  کشور و برحسب ر کشورهای همسایه در داخل 
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تعداد شــرکت های نانو ایران که موفق به صادرات شــده اند، از 35 شــرکت در ســال ۱396 به 37 شــرکت در سال ۱397 افزایش یافته است. افزون بر این، 
مقاصد صادراتی محصوالت نانو در سال ۱397، 36 کشور بوده است.

شکل�1-�کشورهای�هدف�صادرات�محصوالت�نانو�ایران�در�سال�1397

۲7 گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398
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که 29درصد  در سال ۱397 در بین حوزه های صنعتی مختلف، بیشترین سهم صادرات محصوالت نانو ایران مربوط به حوزه ساخت وساز بوده است 
ک با 2۱درصــد، آب و  )حــدود 9میلیــون دالر( را بــه خــود اختصــاص داده اســت. در رتبه هــای بعــدی به ترتیب نانوپوشــش با 2۴درصد، نســاجی و پوشــا

محیط زیست با 9درصد و دارو، بهداشت و سالمت با 7درصد قرار دارند. سهم سایر حوزه ها در مجموع حدود ۱۰درصد بوده است.
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نمودار�10-�سهم�حوزه�های�صنعتی�مختلف�از�صادرات�کاال،�تجهیزات�و�خدمات�فناوری�نانو�ایران�در�سال�1397

در ســال ۱397، از نظر ارزش صادرات، بیشــترین میزان صادرات نانویی ایران به کشــور افغانســتان بوده اســت که برابر با 9میلیون دالر بوده است. در رتبه 
بعــدی، کشــورهای عــراق بــا 6٫6میلیون دالر و ترکیــه با 5٫3میلیون دالر قرار دارند. آلمان، گرجســتان، چین و روســیه نیز به عنوان دیگــر مقاصد صادراتی 

محصوالت نانو ایران در سال ۱397 در رتبه های بعدی قرار دارند. بیشترین حجم صادرات به کشورهای همسایه و منطقه صورت گرفته است.

۲8

وضعیت�دستیابی�به�اهداف�کالن�پیشرفت�فناوری�نانو�در�ایران



ایران،�قزوین،�دروازه�تهران



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

گزارش�عملکرد�سند�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398

فصل دوم

سامانه�شیرین�سازی�آب�با�فناوری�نانو



ترویج و آموزش عمومی فناوری نانو برای افزایش 
مشارکت ذی نفعان در توسعه فناوری نانو

برنامه کالن 1

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

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



خالصه عملکرد تولید و انتشار محتوا در رسانه های ستاد فناوری نانو در سال ۱398 در جدول ۱ آمده است.

جدول�1-�عملکرد�تولید�و�انتشار�محتوا�در�رسانه�های�ستاد�نانو�در�سال�1398

عملکردرسانه

ماهنامه فناوری نانو
انتشار ۱2 شماره با میانگین شمارگان ۱٬58۰ نسخه

انتشار 55 مقاله و گزارش و 56۰ خبر

اخبار سایت ستاد نانو*
www.news.nano.ir

انتشار ۱٬۱۰7 خبر شامل 522 خبر داخلی و 585 خبر خارجی

مقاالت و گزارش های سایت ستاد نانو
www. paper.nano.ir

پذیرش و انتشار ۴۴ مقاله

یت »کسب وکار« ۱۱ مصاحبه با شرکت های فعال نانوییتهیه و انتشار مصاحبه با محور

تولید و انتشار کلیپ های »به توان نانو«

28 کلیپ به زبان های فارسی، انگلیسی، عربی، روسی، ترکی
بیش از ۱میلیون بازدید در کانال رسمی آپارات ستاد نانو

میانگین بیش از 35هزار بازدید
۱۱۱ مرتبه پخش در شبکه خبر

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

یداد مستندسازی و انتشار ۴۱7 تصویر از ۱3 رو

سایت باشگاه نانو
انتشار 99 خبر

یجی در کشور انتشار 369 تصویر از فعالیت های ترو

تولید�و�انتشار�محتوا�در�رسانه�های�ستاد�نانو1-1-1

1-1- فعال سازی زیرساخت های فرهنگی کشور برای پشتیبانی از توسعه 
فناوری نانو
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عملکردرسانه

ماهنامه زنگ نانو
انتشار 3 شماره

ارسال 5۰۰ نسخه به پژوهش سراهای دانش آموزی

شبکه اجتماعی ستاد نانو
@IranNano

انتشار ۱٬662 مطلب در کانال ستاد نانو با بیش از 2٬۴۰۰ نفر عضو

انتشار 35 کلیپ و مستندبرنامٔه »نانو و صنعت«

* سایت ستاد فناوری نانو تا پایان سال ۱398 در میان سایت های جهان در رتبه ۱۰۱هزار و در میان سایت های فناوری نانو در دنیا با فاصله قابل توجه 
نسبت به رتبه بعدی )سایت nanowerk با رتبٔه جهانی ۱۴7هزار(، در رتبه اول قرار دارد.

رصد�و�حمایت�از�تولید�محتوای�فناوری�نانو�در�رسانه�های�عمومی�کشور۲-1-1
یج فناوری نانو در سال ۱398 در جدول زیر آمده است. کشور در حوزه ترو خالصه عملکرد رسانه های رسمی و فضای مجازی 

جدول�۲-�میزان�انتشار�محتوای�فناوری�نانو�در�رسانه�های�عمومی�کشور�در�سال�1398

نوعرسانه
تلویزیون
)دقیقه(

رادیو
)دقیقه(

روزنامه
)مطلب(

خبرگزاری
)مطلب(

5٬۱۱۰5٬۰۴۱۱٬۱۰96٬7۰5میزان محتوا

همچنین سهم محتوای مرتبط با صنعت و بازار در رسانه های مختلف در سال های ۱397 و ۱398 در نمودار زیر آمده است:
گزارش عملکرد هر رسانه )در طول سال ۱397( در حوزٔه فناوری نانو تهیه و تدوین شده  کشور،  گسترده تر با رسانه های  به منظور ارتقای ارتباط و تعامل 

و برای مدیران رسانه ها ارسال شد این رسانه ها شامل هشت شبکه تلویزیونی، هشت شبکه رادیویی، َده روزنامه و ُنه خبرگزاری بود.

نمودار�1-�سهم�محتوای�مرتبط�با�صنعت�و�بازار�در�رسانه�های�مختلف�در�سال�های��1397و�1398
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ادامه�جدول�1-�عملکرد�تولید�و�انتشار�محتوا�در�رسانه�های�ستاد�نانو�در�سال�1398
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برگزاریتوررسانهایفناورینانو
ی »تور رسانه ای نانو« در  کشور، برگزار با هدف ارائه خدمات رسانه ای بهتر به شرکت های نانویی و معرفی محصوالت نانویی در رسانه های 
کشور و فعاالن شبکه های اجتماعی  کرد. در تورهای برگزار شــده در اســتان های یزد و البرز، خبرنگاران پانزده رسانه  ســال ۱398 ادامه پیدا 
کرده و ضمن آشــنایی با ســازوکار شــرکت ها بــه معرفی این شــرکت ها و محصوالتشــان در  از چهــار شــرکت نانویــی در ایــن دو شــهر بازدیــد 

رسانه ها پرداختند.

ارائهخدماترسانهایبهشرکتهایفناورینانو
یســت شرکت نانویی ارائه شده که آمار این خدمات به بیست شرکت در جدول 3 ذکر شده  در ســال ۱398 خدمات رســانه ای ســتاد نانو به بیش از دو

است.
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جدول�3-�خدمات�رسانه�ای�ارائه�شده�به��۲0شرکت�نانویی�)سال�1398(
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۴۱3۱7۱۰53صنایع الکترواپتیک صاایران۱

2335۰۴۰۴3شیشه کاوه فلوت2

26داروسازی پارس حیان3

۱2۱52۰۱۰5تولیدی و صنعتی گوهر فام۴

۱۱55فرخ سپهر کاشان5

۱۱2۴گروه صنعتی شفیق6

۴۱2758۰56پارسا پلیمر شریف7

۱2۰۱7۴2رنگین نانوساختار8

۱۱۱یاران ساختار آذر9

۱۱گسترش فناوری خوارزمی۱۰

22۱378۱3۴پیام آوران نانوفناوری فردانگر۱۱

ک مهیار۱2 22۱۴7۱5۰۱23پوشا

2۱3تولیدی شیمیایی فام گستر ماهان۱3

5 ۱2256پردیس پژوهان فناوران یزد۱۴

۱2۱3۰۱72نانودارو پژوهان پردیس۱5

3۱2۱۰25۰95تولیدی و صنعتی بهران فیلتر۱6

2۱2275۰6۱تولیدی تهران زرنخ۱7

کسیر نانوسینا۱8 5۱۴۴22۱3۱6۴ا

52۰6۴۱8۱23فناوران نانومقیاس۱9

683۴2یارنیکان صالح2۰
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پوششویژهرسانهایرویدادهایفناورینانو
یدادها به شــکل ویژه و گســترده انجام شــد.  یدادهای مرتبط با فناوری نانو، پوشــش رســانه ای این رو در ســال ۱398، بــا توجــه بــه اهمیــت برخــی از رو

یدادها بودند. برنامه هایی همچون مجمع اقتصاد نانو، المپیاد دانش آموزی نانو، اختتامیه مسابقه ملی نانو و جشنواره نانو از جمله این رو
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نمودار�۲-�تعداد�درخواست�های�رسانه�ای�مرتبط�با�فناوری�نانو�در�سال�1398
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پاسخبهدرخواستهایرسانهایمرتبطبافناورینانو
به منظور بهبود همکاری با رســانه ها، طی ســال ۱398 بیش از ۱9۰ درخواســت رســانه ای از ســوی خبرنگاران رســانه های عمومی ارائه شــده که به همه 

آن ها پاسخ داده شد.
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یدادها و برنامه های رقابتی و زیرساختی باشگاه نانو و توسعه تولیدات و بازار  یج دانش آموزی در سال ۱398 بر سه موضوع تغییر و تحول در رو تمرکز ترو
کردند  یج دانش آموزی مشارکت  یدادهای ترو محصوالت آموزشی نانو قرار داشت. در این سال، تعداد ۱۴2٬27۱ نفر دانش آموز و معلم در برنامه ها و رو
یج دانش آموزی فناوری نانو در سال ۱398 تشریح شده  کنون به ۱٬۱93٬۰۰۰ نفر رسید. در ادامه اقدامات اجرایی ترو و مجموع این افراد از سال ۱387 تا

است.

نهادینه�سازی�و�حمایت�از�رقابت�های�دانش�آموزی�در�حوزه�فناوری�نانو1-۲-1
المپیاددانشآموزیعلوموفناورینانو

دهمیــن المپیــاد دانش آمــوزی علــوم و فناوری نانو در ســال ۱398، در ســه مرحله برگزار شــد. در این دوره، مرکز ملی پرورش اســتعدادهای درخشــان و 
کرد.  که میان این مرکز و ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو منعقد شــد، در اجرای المپیاد همکاری و مشــارکت  دانش پژوهان جوان مطابق با توافق نامه ای 

همچنین ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( از برگزیدگان این دوره حمایت نقدی انجام داد.
یجی در مراحل  یخ 6اردیبهشــت ۱398 در ۱2۱ شــهرحوزه با همکاری بیش از ۱٬5۰۰ نفر برگزار شــد. ۱9۱ پژوهش ســرا و نهاد ترو مرحله اول المپیاد در تار
کارگاه های آمادگی المپیاد مشارکت داشتند. خالصه اطالعات دهمین المپیاد نانو در نمودار 3و جدول ۴ زیر  برگزاری این رقابت ملی و در برگزاری 

آمده است.

نمودار�3-�تعداد�ثبت�نام�شدگان�و�حاضران�در�دهمین�المپیاد�علوم�و�فناوری�نانو�)سال�1398(
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1-۲- توسعه کمی و کیفی باشگاه دانش آموزی فناوری نانو و شبکه توانا
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توضیحاتعنوان

یخ برگزاری 26مرداد تا 2شهریور۱398تار

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایرانمحل برگزاری

3۱ نفر از ۱3 استانتعداد شرکت کنندگان

۱۰ نفر مدرس و 2 استادیارتعداد مدرسان و سرپرستان

جدول�4-�اطالعات�آماری�مرحله�اول�و�دوم�دهمین�دوره�المپیاد�دانش�آموزی�علوم�و�فناوری�نانو�)1398(

توضیحاتعنوان

مرحله اول

 6اردیبهشت۱398زمان برگزاری آزمون

۱7٬۴۱2 نفرتعداد داوطلبان

۱28 شهر-حوزهتعداد حوزه های آزمون

یجی همکار ۱9۱تعداد نهادهای ترو

۱٬5۰۰ نفرتعداد عوامل اجرایی آزمون

۱58 نفرتعداد پذیرفته شدگان مرحله اول

مرحله دوم
2۱ تیر ۱398زمان برگزاری آزمون

8 شهر-حوزهتعداد حوزه های آزمون

برگزیدگان های مرحله اول المپیاد، با حضور در یک آزمون تستی- تشریحی با هم به رقابت پرداختند. این آزمون، به صورت هم زمان در 8 شهر -حوزٔه 
ی عملی، ضمن  دشتســتان، اصفهان، بابل، تبریز، تهران، بندرعباس، مشــهد و ســنندج برگزار شــد. 3۱ نفر از منتخبان مرحله دوم با حضور در اردو
یافت مدال های طال، نقره و برنز المپیاد، یک دورٔه آموزش عملی را گذراندند. اســتان کردســتان با 7 نفر، اســتان های آذربایجان شرقی،  رقابت برای در
گلستان، البرز، تهران و خراسان جنوبی  خراسان رضوی، اصفهان، مازندران و هرمزگان با 3 نفر و استان های بوشهر و فارس با 2 نفر، استان های ایالم، 
هر کدام با ۱ دانش آموز در مرحلٔه نهایی دهمین دوره المپیاد نانو حضور یافتند. این مرحله از 26مرداد تا 2شهریور۱398 در محل سازمان پژوهش های 

کارگاه های مختلفی اجرا شدند. علمی و صنعتی ایران برگزار شد و طی آن برنامه ها و 

گذشته  که در المپیادهای  کانون  کانون برگزیدگان در اجرای دوره، دو نفر از اعضای این  در دهمین دوره المپیاد، عالوه بر مشارکت سه نفر از اعضای 
حائز مدال طال و نقره شده بودند، مشاوره های علمی و تجربیات خود را در قالب استادیار به شرکت کنندگان ارائه دادند.

جدول�۵-�اطالعات�آماری�مرحله�سوم�)اردوی�عملی(�دهمین�دوره�المپیاد�دانش�آموزی�علوم�و�فناوری�نانو
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توضیحاتعنوان

۱۰ گروهتعداد گروه ها

شیرین سازی و تصفیه آب با استفاده از زئولیت هاعنوان پروژه آزمایشگاهی

2 مدال طال، 7 نقره، 22 برنزتعداد مدال ها

جشنوارهدانشآموزیعلوموفناورینانو
دهمیــن جشــنواره دانش آمــوزی علوم و فناوری نانو با هــدف ترغیب دانش آموزان به پژوهش در فناوری نانو و مهارت افزایــی در این زمینه، در دو مرحله 
در تابســتان و مهرماه ۱398 توســط باشــگاه نانو برگزار شــد و طرح های برگزیده با اهدای جوایز نقدی و اعتبار هدیه شــبکه آزمایشــگاهی فناوری های 
راهبــردی تقدیــر شــدند. همچنیــن به منظــور مشــارکت مقاطــع تحصیلــی ابتدایــی و متوســطه اول، مســابقه عکاســی، طراحــی نرم افــزار، نقاشــی و 
داستان نویسی با موضوع فناوری نانو به عنوان یکی از محورهای جشنواره در سال جاری اجرا شد و در این راستا 87 اثر هنری و نرم افزاری به دبیرخانه 

جشنواره ارسال شد.

ادامه�جدول�۵-�اطالعات�آماری�مرحله�سوم�)اردوی�عملی(�دهمین�دوره�المپیاد�دانش�آموزی�علوم�و�فناوری�نانو

1.�انتخاب�و�تقدیر�از��۲کارسازه،��۲مقاله،��۲محصول�نرم�افزاری،��1گزارش�علمی�و��3ایده�برتر
۲.�تقدیر�از�آثار�هنری�برتر

راهیابی��31طرح�به�مرحله�نهایی ارائه�مشاوره�اینترنتی�و�تلفنی�برای�اصالح�و�
ارتقای�طرح�

حضور��31طرح�در�نمایشگاه�نانو�در�
مهر1398

ارائه�و�داوری�غیرحضوری�طرح�هاارسال��۲۵6طرح�به�جشنواره
1.�داوری�و�انتخاب��169طرح�شــامل�مقاله�و�کارسازه�از�

میان�طرح�های�ارسالی�از��1۵استان
۲.�داوری��87اثر�هنری

شکل�1–�فرایند�دهمین�جشنواره�طرح�های�دانش�آموزی�فناوری�نانو�در�سال�1398

گزارش آماری دهمین جشنواره طرح های دانش آموزی فناوری نانو در ادامه آمده است.
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جدول�6-�طرح�های�برتر�بخش�های�مختلف�دهمین�جشنواره�دانش�آموزی�علوم�و�فناوری�نانو�)1398(

نامنویسندهکدطرحرتبه
نامونامخانوادگی

استادراهنما
شهرستاناستانعنوانطرح

بخشکارسازه

بهبهانخوزستاندستگاه تولید نانوالیه های ضدخوردگی فلزاتحجت اله معلمیانزهرا قنبری۱۰۱۱3225اول

۱۰3۱3۱58دوم
 محمد نیک مرد
کبر امیدی علی ا

محمد حاجی
طراحی و ساخت هموژنایزر مکانیکی 

نانوامولسیون ساز
صوفیانآذربایجان شرقی

بخشمحصولنرمافزاری

ایالمایالمشکار میکروب هامریم عبداللهیپیام کرمی۱۰33۱۰۴۱اول

تهرانتهراناپلیکیشن نانوفنفهیمه اعظمیکیانا اله دانه۱۰۱332۰2دوم

بخشگزارشعلمی

۱۰3۴3۱8۴اول
سارا موحد شانلی 

نادر الوجود
الهام نعمتی

استفاده از سیستم های لیپیدی مبتنی بر 
ی  فناوری نانو در راستای کاهش عوارض دارو

اتامبوتول
تبریزآذربایجان شرقی

بخشمقالهعلمی-پژوهشی

نادر منصوری اوغازمصطفی حاتمی۱۰۴53۱۱۱اول
یت حاصل از هسته خرما و  تأثیر نانوکامپوز
ی  سنجد به همراه هیدروژل سلولزی بر رو

سرعت جوانه زنی و رشد دانه ها
بجنوردخراسان شمالی
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نامنویسندهکدطرحرتبه
نامونامخانوادگی

استادراهنما
شهرستاناستانعنوانطرح

علی آبانی آرانی۱۰3532۰۱دوم
مهسا شاه بنده - 

ماه حیدری

ی، کبالت و آهن  یت رو ساخت نانوکامپوز
)ZnCoFe( به عنوان یک نانوحامل جهت 

ی سلول های  ی ضدسرطانی رو بررسی اثر دارو
HEPG2 سرطانی

کرجالبرز

بخشایدهپردازی-مقطعابتدایی

عسل پاژنگ۱۰32۱۰75اول
اعظم نژاد 
علیرضایی

بندرعباسهرمزگانپیشده

بخشایدهپردازی-مقطعمتوسطه

فرشید عزیزیبرزان امیری۱۰۴23۰25اول
یست سازگار  استفاده از منسوجات با الیاف ز

جهت افزایش شادابی گل های شاخه بریده
دهگالنکردستان

ملیکا رشیدی۱۰223۱۱5دوم
معصومه السادات 

رحمتی
تهرانتهراننوشتن جادویی )برای تولید انرژی الکتریکی(

بخشنقاشی-مقطعابتدایی

۱۰۴6۱239اول
محمد مهران 
طلوعی گوکی

گلبافکرمانافزایش شادابی شاخه بریده گل رز با فناوری نانوزکیه میرزایی

بخشنقاشی-مقطعمتوسطه

کنجمه ساالرپورمحمد ذهبی نژاد۱۰۱62222اول کرمانکرماننانوفناوری و هوای پا

بخشداستاننویسی

۱۰۴8۱25۱اول
مبین کریمی 

خواجه
خواجهآذربایجان شرقینانو آبرسانکلثوم ارحمی

ادامه�جدول�6-�طرح�های�برتر�بخش�های�مختلف�دهمین�جشنواره�دانش�آموزی�علوم�و�فناوری�نانو�)1398(

کرمــان، محمد حاجی از اســتان آذربایجان شــرقی و مجتبی مردی از اســتان آذربایجان شــرقی به عنوان اســاتید  همچنیــن نجمــه ســاالرپور از اســتان 
راهنمای برتر انتخاب شدند.
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بهره�برداری�آموزشی�از�آزمایشگاه�های�آموزشی�فناوری�نانو۲-۲-1
از آغــاز فعالیــت شــبکه توانــا تــا پایان ســال ۱398، تعــداد ۱٬7۱9 نفــر از معلمــان آموزش وپــرورش و 72٬۱52 نفر دانش آمــوز در ســمینارها و کارگاه های 
کز بازدید  برگزار شــده در آزمایشــگاه های توانــا شــرکت کرده انــد. 36٬8۱3 نفر نیز در قالب بازدید و آشــنایی با دســتگاه های آزمایشــگاهی نانو از ایــن مرا
کرده اند. همچنین از ابتدای فعالیت شبکه توانا تا پایان دی ماه۱398، تعداد 9٬۱۰6 دانش آموز در آزمایشگاه های فعال شبکه توانا به انجام طرح های 
پژوهشــی پرداختند و در جشــنواره ها و مســابقات حضور یافته اند. در ســال ۱398 در مجموع ۱۱8٬۴87 نفر در شبکه توانا آموزش دیده اند که جزئیات 

آن در جدول زیر قابل مشاهده است.

جدول�7-�آمار�آموزش�دیدگان�در�شبکه�آزمایشگاه�های�آموزشی�نانو�)شبکه�توانا(�در�سال�1398

تعدادافرادشرحردیف

36٬8۱3بازدید از آزمایشگاه ها۱

3۱٬62۴افراد حاضر در کارگاه های آموزشی شبکه توانا2

۴2٬2۴7 افراد حاضر در سمینار آموزشی3

5٬687بازدیدکنندگان از نمایشگاه برگزار شده توسط آزمایشگاه ها۴

2سایر فعالیت ها5

2٬۱۱۴نفر- پروژه6

۱۱8٬۴87 )۱۱3٬83۰ دانش آموز و ۴٬657 دبیر(تعداد کل نفرات آموزش دیده در سال ۱398

همچنین تعداد آزمایشگاه های توانا به تفکیک استانی تا پایان سال ۱398 به شرح زیر است:

نمودار�۵-�تعداد�آزمایشگاه�های�آموزشی�فناوری�نانو�)شبکه�توانا(�به�تفکیک�استانی�تا�پایان�سال�1398
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یال از تعداد 65 تجهیز این شبکه به عمل آمده است. در سال ۱398 حمایتی به مبلغ تقریبی ۱5٬۴58میلیون ر

حمایت�از�مروجان�فناوری�نانو�در�آموزش�وپرورش3-۲-1
حمایــت از مروجــان فناوری نانــو در آموزش وپــرورش در قالــب حمایــت از پژوهش ســراهای فعــال در برگــزاری المپیــاد و جشــنواره دانش آمــوزی، 
یجی و کارگاه های آموزشی فناوری نانو انجام می شود. اهم این حمایت ها  یجی برگزارکننده ســمینارهای ترو آزمایشــگاه های شــبکه توانا و نهادهای ترو

در سال ۱398 به شرح زیر است:
یال حمایت شدند.  یافت جمعًا 826٬23۰٬۰۰۰ ر دهمینالمپیادعلوموفناورینانو: 29 نهاد مشمول در
یال گرنت شــبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی به هریک از ۱۰ طرح برگزیده جشنواره اهدا   دهمینجشــنوارهدانشآموزینانو: ســه میلیون ر

شد.

یجی برگزار و مطابق جدول 8 از حمایت های ستاد نانو بهره مند شدند. یداد آموزشی به وسیله 28 نهاد ترو همچنین در سال ۱398، ۱۱3 رو

جدول�8–�حمایت�از�رویدادهای�آموزشی-ترویجی�دانش�آموزان�و�دبیران�در�سال�1398

مبلغحمایت)میلیونریال(تعدادنفراتآموزشدیدهتعداددورهنوعدوره

۱۱39٬52682٬623کارگاه آمادگی المپیاد دانش آموزی

۱23786۰دوره ضمن خدمت دبیران

۱۲۵۹٬۹۰۴۸۸٬۶۲۳مجموع

نمودار�6-�تعداد�افراد�آموزش�دیده�و�رویدادهای�آموزش�نانو�به�دانش�آموزان�و�دبیران�)به�جز�آموزش�دیده�های�شبکه�توانا(�از�سال��1386تا�1398
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سامان�دهی�و�توسعه�محصوالت�آموزشی�فناوری�نانو4-۲-1
کاال و خدمات( با هدف شناسایی محصوالت و فعاالن این حوزه و اعتباربخشی  برنامه سامان دهی و توسعه محصوالت آموزشی فناوری نانو )شامل 
به آن ها و همچنین ارتقای ســطح تولید و بازار این محصوالت از ابتدای ســال ۱398 آغاز شــده اســت. در این راستا، فعالیت های زیر در سال ۱398 

انجام شده است.

شناساییومعرفیمحصوالتآموزشیفناورینانو
در سال ۱398، نسخه اول کتاب »محصوالت آموزشی فناوری نانو ساخت ایران« شامل تجهیزات، بسته آموزشی، فیلم، نرم افزار، کتاب و سایت های 
یج دانش آموزی و دانشجویی فناوری نانو، تدوین و منتشر شد. در بخش های مختلف کتاب، مخاطب هر کدام از محصوالت  کید بر ترو آموزشی با تأ
و خدمات در ســطح دانش آموزی یا دانشــجویی مشــخص شــده است. به طور کلی، 3۱9 محصول آموزشــی در این کتاب به شرح زیر معرفی شده اند: 
کتاب آموزشــی، 3  تعداد 25 تجهیز آموزشــی در قالب شــبکه توانا، ۱6 عنوان بســته آموزشــی، 5 فیلم آموزشــی، 23 نســخه نرم افزار آموزشــی، ۱۱6 جلد 

سایت آموزشی و 5 خدمت آموزشی در حوزه صادرات.

تأییدیهآموزشنانو ارزیابیمحصوالتآموزشیوصدور
یــج دانش آمــوزی فناوری نانــو همچون جشــنواره طرح هــای دانش آمــوزی فناوری نانــو و المپیــاد علوم و  یدادهــای ترو بــا توجــه بــه برگــزاری برنامه هــا و رو
کارگاه هــای آموزشــی نانــو در محــل آزمایشــگاه های دانش آموزی نانو )شــبکه توانــا(، نیاز به منابــع و ابزار  فناوری نانــو و همچنیــن برگــزاری ســمینارها و 
کیفیت محصوالت آموزشی نانو و همچنین اعتباربخشی به این  آموزشی معتبر برای مخاطبان احساس می شود. از این رو، برای سامان دهی و ارتقای 
گواهی با عنوان »تأییدیه آموزش نانو« تعریف و طراحی شده است. با استفاده از این تأییدیه تالش خواهد شد، محصوالت آموزشی  محصوالت، یک 
کاال و خدمات آموزشــی( در حوزه علوم و فناوری نانو به عموم مخاطبان به ویژه دانش آموزان و دانشــجویان معرفی شــود. در این برنامه،  معتبر )شــامل 

یابی، تأییدیه آموزش نانو به این محصوالت ارائه خواهد شد.  کشور شناسایی شده و پس از ارز محصوالت آموزشی فناوری نانو موجود در سراسر 

حضوردرنمایشگاههایمرتبطبامحصوالتآموزشی
به منظور معرفی محصوالت آموزشــی نانو و رصد محصوالت مشــابه، بعد از شناســایی و بررســی نمایشــگاه ها، تیم مجری برنامه ســامان دهی و توسعه 

محصوالت آموزشی فناوری نانو در دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو و پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی حاضر شد.
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توسعه�کّمی�و�کیفی�شبکه�نهادهای�ترویجی�فناوری�نانو1-3-1
یج فناوری نانو در سراســر کشــور، گروه های دانشــجویی، شــرکت های آموزشی و همچنین سایر مؤسســات، نهادها، سازمان ها و ارگان های  به منظور ترو
یجی بنیاد آمــوزش فناوری نانو درآمده اند. در ســال ۱398 تعداد نهادهای  یج فناوری نانو به عضویت شــبکه نهادهــای ترو عالقه منــد بــه فعالیــت و ترو
دارای مجوز فعالیت ۱۴۱ مورد بوده اســت؛ از این میان، نهادهایی که حداقل در یکی از آیین نامه های حمایتی مشــارکت داشــته باشــند، در فهرســت 

یجی دارای مجوز و فعال در سال ۱398 به تفکیک نوع نهاد، در جدول زیر آمده است: یجی فعال قرار می گیرند. آمار نهادهای ترو نهادهای ترو

جدول�9-�تعداد�نهادهای�ترویجی�فناوری�نانو�در�سال�1398

نهادهایفعالکلنهادهایثبتشدهنوعنهادترویجی

9892گروه دانشجویی

۱9۱5شرکت آموزشی

2۴۱6سایر

۱۴۱۱۲۳مجموع

یجی در سال ۱398 در جدول زیر آمده است. مجموع حمایت های ستاد نانو از نهادهای ترو

جدول�10-�مجموع�حمایت�های�ستاد�نانو�از�نهادهای�ترویجی�در�سال�1398

مجموعحمایت)میلیونریال(تعدادعنوان

۱۰۱8۰ اثرجشنواره آثار رسانه ای دانشجویی

3296 نهادهفته فناوری نانو

9۱۱8 اثرجشنواره تجارب نو دانشجویی

یجی فناوری نانو یدادهای آموزشی-ترو یدادحمایت از رو ۴3۱9٬955 رو

1-3- توسعه بنیاد آموزش فناوری نانو و شبکه نهادهای ترویجی
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مجموعحمایت)میلیونریال(تعدادعنوان

322٬2۱2 نهادتورهای دانشگاهی فناوری نانو

۸۱٬۴۷۵-مجموع

 شبکهمدرسانفناورینانو
یج علم و فناوری نانو در ایران توسط افراد متخصص و توانمند را فراهم می کند. گواهی توانمندی  شبکه مدرسان فناوری نانو، بستری برای آموزش و ترو
یکــرد جدیدی در برگــزاری این  یابی هــای مشــخص، به افــراد توانمنــد و عالقه مند اعطا می شــود که از ســال ۱398، رو یــس نانــو طــی آزمون هــا و ارز تدر
یس هر سال تحصیلی در دو نوبت برگزار می شود: )۱( آزمون های مستقل توانمندی  آزمون ها لحاظ شده است. بر این اساس، آزمون های توانمندی تدر
یس )یک آزمون در بهمن ماه( و )2( از طریق مسابقه ملی فناوری نانو )تیرماه هر سال(؛ در هر دو حالت، این آزمون در قالب دو مرحله اجرا می شود؛  تدر
اولیــن مرحلــه به صــورت تئــوری برگزار می شــود و افــراد دارای حدنصاب علمــی، وارد مرحله دوم می شــوند. مرحله دوم در قالــب مصاحبه حضوری یا 
یس را در سه تراز  گواهی توانمندی تدر کسب حدنصاب های الزم در جلسه مصاحبه شوند،  که موفق به  غیرحضوری )آنالین( برگزار می شود. افرادی 

یافت می کنند. الف، ب یا ج و در دو حوزه دانش آموزی/ دانشجویی در
که از این میان، 3۱ نفر در سال ۱398، 3 نفر در سال ۱397، 3۱ نفر در سال ۱396  اعضای شبکه مدرسان فناوری نانو در سال ۱398، ۱۰8 نفر بوده اند 

و ۴3 نفر قبل از سال ۱396 به عنوان مدرس نانو به عضویت شبکه مدرسان فناوری نانو درآمده اند.

حمایت�از�رویدادهای�فناوری�نانو۲-3-1
کارگاه های آموزشی فناوری نانو حمایت می کند. اجرای این برنامه در  یجی و  ســتاد توســعه فناوری نانو از سال ۱386 از برگزارکنندگان ســمینارهای ترو
ســال ۱398، منجر به برگزاری ۴3 کارگاه آموزشــی شــده که طی آن زمینه آشــنایی 2٬833 دانشــجو با فناوری نانو فراهم شده است. جزئیات عملکرد 

این برنامه در بخش دانشجویی از ابتدا تا سال ۱398 در نمودار 7 ارائه شده است.

نمودار�7-�روند�رویدادهای�دانشجویی�فناوری�نانو�موردحمایت�و�تعداد�نفرات�آموزش�دیده�)1386-1398(

3۵0

300

۲۵0

۲00

1۵0

100

۵0

0

تعداد�افراد�آموزش�دیده
تعداد�رویداد�دانشجویی

1386 1387 1388 1389 1390 1391 139۲ 1393 1394 139۵ 1396 1397 1398

14
1٬100

1۵
1٬1۵0

۲97 103

11٬1۵۲

۲3٬649
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1۲7 139 ۲16 ۲40 144 43 4347

4٬3۵0

7۲

ادامه�جدول�10-�مجموع�حمایت�های�ستاد�نانو�از�نهادهای�ترویجی�در�سال�1398
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هشتمیندورهتوانافزاییمروجاندانشگاهیفناورینانو
یخ ۱5 تا ۱8بهمن ۱398 در پردیس فنی و مهندســی شــهید عباســپور دانشــگاه شهید  هشــتمین دوره توان افزایی مروجان دانشــگاهی فناوری نانو از تار
گروه دانشجویی، ۱۰ شرکت آموزشی و ۴ نهاد دانشگاهی در  کردند؛ 7۰  یجی فناوری نانو شرکت  بهشتی برگزار شد. در این برنامه ۱۰5 نفر از 8۴ نهاد ترو

یجی شرکت کننده حضور داشتند. میان نهادهای ترو

تورهایدانشگاهیفناورینانو
کشــور، بالغ بر ۱٬۰3۰ نفر  گروه دانشــجویی از دانشــگاه های مختلف  یجی و  در روزهای برگزاری دوازدهمین جشــنواره فناوری نانو، با تالش 32 نهاد ترو
یــج فناوری نانو، از جشــنواره نانو بازدید  گروه و با همراهی مدرســان نانو و فعاالن ترو دانشــجو از مقاطــع و رشــته های تحصیلــی مختلف، در قالــب 55 

کشور در حوزه صنعتی و پژوهش های محققان فناوری نانو آشنا شدند. کردند. شرکت کنندگان ضمن بازدید از غرفه های جشنواره، با دستاوردهای 

جشنوارهآثاررسانهایدانشجویی
در راســتای حمایت از فعالیت های رســانه ای دانشــجویی در حوزه علوم و فناوری نانو، بنیاد آموزش فناوری نانو طی فراخوانی 
در هــر ســال، طرح هــای منتخــب و برتــر دانشــجویی را شناســایی و جوایــزی را به آنــان اعطا می کنــد. در ســال ۱398 مجموعًا 
ســی اثر در چهار حوزه نشــریات، وب ســایت، شــبکه اجتماعی و چندرســانه ای به دبیرخانه بنیاد ارســال شــد که از آثار برتر در 

شهریور۱398، هم زمان با اختتامیه نهمین مسابقه ملی، تقدیر به عمل آمد.

هفتهفناورینانو
به منظور آشــنایی هرچه بیشــتر دانشجویان و جامعه دانشــگاهی با فناوری نانو، بنیاد آموزش فناوری نانو یک هفته خاص از سال 
یجی و  یــج و آمــوزش متمرکــز فناوری نانــو در دانشــگاه ها تعیین می کنــد. در طول ایــن هفته، برنامه هــای ترو تحصیلــی را بــرای ترو
یجی فناوری نانو  آموزشــی متنوعی، جهت افزایش ســطح آشــنایی جامعه دانشــگاهی با مفهوم فناوری نانو، توســط نهادهای ترو
اجــرا می شــود. زمــان هفتــه نانو در نیم ســال تحصیلی اول، 23 تــا 28 آذر ۱398 و زمان هفته نانو در نیم ســال دوم تحصیلی، 3 تا 
یجی خود را به صورت متمرکز اجرا کردند. یجی، فعالیت های آموزشی- ترو 8اسفند۱398 بوده است. در این بخش، 32 نهاد ترو
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جشنوارهتجاربنودانشجویی
یجی-آموزشــی، بنیــاد آمــوزش  یجــی در زمینــه فعالیت هــای ترو در راســتای حمایــت و رشــد خالقیــت و ابتــکار نهادهــای ترو
یج فناوری نانو در هر ســال تحصیلــی تقدیر به عمل  فناوری نانــو از برنامه هــای خالقانــه و نــو )تجــارب نو( در حوزه آمــوزش و ترو
می آورد. در این راستا و طی فراخوان اعالم شده، گزارشی از روند اجرای برنامه و نتایج آن از تمامی شرکت کنندگان در این طرح 

یافت شد و جوایز طرح های برگزیده در شهریورماه ۱398 به تجربیات برتر اعطا شد. در

حمایت�از�رقابت�های�دانشجویی�در�حوزه�فناوری�نانو3-3-1
مسابقهملیفناورینانو

نهمین مســابقه ملی فناوری نانو به صورت دومرحله ای در قالب آزمون آنالین و حضوری در ســال ۱398 برگزار شــد. مرحله اول این مســابقه به صورت 
آنالین در ســایت آموزش فناوری نانو برگزار شــد. داوطلبان با کســب حداقل درصد تعیین شــده در آزمون آنالین، مجوز حضور در مرحله حضوری را به 

کردند. دست آوردند. در این آزمون ۴٬۱۴۱ نفر شرکت 

جدول�11-�آمار�نهمین�مسابقه�ملی�فناوری�نانو�)1398(

۲۸تیر۱۳۹۸تاریخآزمون

تعداد داوطلبان
۴٬۱۴۱ نفر شامل 5درصد مقاطع پایین تر از کارشناسی، 5۰درصد از مقاطع کارشناسی، 3۱درصد از مقطع کارشناسی ارشد و 9درصد از 

مقطع دکتری

یجی  نهادهای ترو
فعال

یجی از دسته سایر یجی دانشجویی و ۱2 نهاد ترو یجی۱۴ شرکت آموزشی، 6۰ نهاد ترو 89 نهاد ترو

یجی )8۰درصد(روش ثبت نام 8۴۴ ثبت نام انفرادی )2۰درصد( و 3٬297 ثبت نام از طریق نهاد ترو

تعداد حوزه های 
آزمون

3۰ شهر در 28 استان

یجی برترتقدیر از برگزیدگان ۱۰ نفر برتر کشور، ۱۰ نفر برتر در مقطع کارشناسی، ۱5 نهاد ترو

برنامهتوانمندسازیاستارتآپهایفناورینانو
ستاد نانو برنامه نانواستارت آپ را در راستای پرورش تیم های کارآفرین و توسعه فناوری در زمان بندی یک ساله اجرا می کند. این برنامه در واقع آخرین 
حلقــه از مجموعــه بنیــاد آمــوزش فناوری نانو اســت و دانشــجویان پس از طی کردن مراحل آموزشــی در ســایت آموزش فناوری نانو و شــرکت در مســابقه 
ملی، در نهایت مجوز ورود به نانواســتارت آپ را کســب می کنند. هدف اصلی نانواســتارت آپ توســعه نمونه اولیه مبتنی بر نیاز بازار و ارائه آموزش ها و 

مشاوره های الزم در این مسیر به تیم های شرکت کننده است.
افتتاحیه ســومین دوره نانواســتارت آپ هم زمان با اختتامیه نهمین مسابقه ملی فناوری نانو در 28شهریور۱398 در دانشگاه صنعتی شریف با حضور 

9۰ نفر از عالقه مندان برگزار شد.
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کشــور در حــوزه آب، ســومین دوره  بــا توجــه بــه چالش هــای روزافزون 
نانواســتارت آپ هماننــد دوره قبــل، تمرکــز اصلــی خــود را بــر توســعه 
راهکارهایــی بــرای کمــک بــه صنعــت آب و پســاب کشــور بــا کمک 
فناوری نانــو قــرار داد. در جریــان ایــن دوره، ابتــدا تیم هــا چالش هــای 
یکرد حل  کردند و رو موردنظر خود را با تأیید نانواســتارت آپ انتخاب 
ایــن چالــش را در قالــب یــک پروپــوزال در اختیــار برنامــه قــرار دادند. 
راهکارهــای ارائه شــده داوری شــد و بیــش از 3۰ تیــم فنــاور به دنبــال 
ســاخت نمونه اولیه طرح خود برای نمایش در ســیزدهمین جشــنواره 

فناوری نانو هستند.
شــش تیم برگزیــده دومین دوره نانواســتارت آپ، هفت طــرح فناورانه 
یــخ ۱8 تــا  خــود را در جریــان دوازدهمیــن جشــنواره فناوری نانــو در تار
2۱مهــر۱398، بــه نمایــش درآوردنــد. ایــن محصــوالت دارای فناوری 
اثبات شــده بودنــد و در قالــب نمونــه اولیــه رونمایی شــدند. اعضای 
تیم هــای برگزیــده، دانشــجویان و فارغ التحصیــالن دانشــگاه های 
کاشــان و شــیراز بودنــد.  صنعتــی شــریف، تهــران، امیرکبیــر، تبریــز، 
تیم های فناور محصوالت خود را مجموعًا به بیش از ۴۰ ســرمایه گذار 

کره اولیه شــدند. ایــن تیم ها در ادامه به ســایر برنامه هــای حمایتی معاونت علمــی و فناوری  کردنــد و بــا بیــش از َده مجموعــه وارد مذا و مشــتری ارائــه 
یاست جمهوری و شتاب دهنده های فعال معرفی شدند تا به تجاری سازی محصول نهایی خود بپردازند.  ر

جدول�1۲-�طرح�های�فناورانه�تیم�های�برگزیده�دومین�دوره�نانواستارت�آپ

سطحآمادگیفناورینامتیمناممحصولردیف

TRL<7>6نانومهندسی سطحدستگاه جذب آب از هوای غیراشباع۱

TRL ≈ 6آب بانسوپرجاذب های کشاورزی2

TRL<6>5نانومهندسی سطحدستگاه جذب رطوبت از هوای اشباع3

TRL<6>5نانوبستاآوران ایراندستگاه جداساز آب از روغن۴

TRL<6>5پنتاسامانه تصفیه پساب بر پایۀ پالسما5

TRL<5>۴هوانوسامانه تصفیه هوای پالسمایی6

TRL ≈ ۴ولتآبسامانه یون زدایی خازنی7

راهبری�فنی�و�
کسب�و�کاری�

تیم
ارزیابی�طرح�ها

هویت�بخشی�
و�بازتاب�در�
رسانه�ها

تسهیل�ارتباط�
با�صنایع

تسهیالت�
و�خدمات�

نانواستارت�آپ

 مربی�گری�
و�مشاوره

گرنت�
پژوهشی

آموزش
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توسعه�فعالیت�های�سایت�آموزش�فناوری�نانو4-3-1
در ســایت آمــوزش فناوری نانــو، حوزه هــا و موضوعــات مختلف وابســته بــه علــم و فناوری نانو در بخش هــای مفاهیم پایــه و نانوســاختارها، روش های 
ســاخت و ســنتز، روش هــای مشــخصه یابی، کاربردهــای فناوری نانو، ایمنی و اســتانداردهای فناوری نانــو و مالکیت فکری و تجاری ســازی در قالب 
ابزارهای آموزشــی متنوعی نظیر مقاالت متنی آموزشــی، دوره های آموزشــی غیرحضوری، آزمون های آنالین متنوع، فایل های چندرســانه ای و تصاویر 

کاربر دارد. گرفته است. تا پایان سال ۱398، سایت آموزش فناوری نانو حدود 29٫۴میلیون بازدید و ۴5هزار  سه بعدی در اختیار مخاطبان قرار 
گذشته در نمودار 8 آمده است. آمار تجمعی بازدید و مخاطبان سایت آموزش فناوری نانو در 5 سال 

 در ادامه، اقدامات انجام شده در این سامانه جامع آموزشی در سال ۱398 بیان می شود:

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

سامانه�یون�زدایی�خازنی

برگزاریدورههایآموزشیغیرحضوری
پس از راه اندازی بســتر آموزش غیرحضوری دســتیار خوب در ســال ۱397، تمرکز اصلی سایت آموزش در ســال ۱398، آماده سازی دوره های آموزشی 
غیرحضوری با همکاری اعضای هیئت علمی دانشــگاه های برتر کشــور بوده اســت. در این راســتا و در ســال ۱398، 2۱ دوره آموزشی مختلف در این 

که طی آن، ۱٬832 نفر )مجموعًا 5٬۱32 نفر-ساعت( در این پلتفرم آموزش دیده اند. بستر برگزار شد 

نمودار�8-�روند�تعداد�مخاطبان�و�بازدیدهای�سایت�آموزش�فناوری�نانو�)1394-1398(

می
مو
ن�ع

طبا
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د�م
عدا

ت

ت
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�از�
ید
زد
ع�با

مو
مج

۲۲٬0۲3

۲8٬789

11٬۲86٬0۵۵

1۵٬88۵٬89۲

۲0٬899٬641

۲۵٬047٬۵0۲
۲9٬469٬۵۲۵3۵٬34۲

40٬014

مخاطبان�عمومی4۵٬18۵
مجموع�بازدید

سال�94سال�9۵ سال�96 سال�97 سال�98

۵0
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برگزاریآزمونهایمجازی
یابی، آزمون آزمایشــی، آزمون آنالین و آزمون مقاالت اســت. در ســال ۱398 در مجموع 75٬5۰۰ آزمون برای  آزمون های ســایت آموزش شــامل آزمون تراز

کنون، 29۰هزار آزمون در این سایت برگزار شده است.  ۴٬6۰۰ نفر در سایت برگزار شد. از ابتدای فعالیت سایت آموزش فناوری نانو تا
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تهیه�و�انتشار�محتواهای�صنعتی�فناوری�نانو1-4-1
کتابهایمحصوالتوتجهیزاتفناورینانو 

کتــاب محصــوالت فناوری نانــو ســاخت ایــران، در 3 جلد با عناوین »کتــاب محصوالت میانی فناوری نانو ســاخت ایــران«، »کتاب  در پاییــز ۱398، 
کتاب، اطالعات محصوالت و  محصوالت نهایی فناوری نانو ســاخت ایران« و »کتاب تجهیزات فناوری نانو ســاخت ایران« تدوین شــد. در این ســه 

گردآوری شده است. گواهی نامه نانومقیاس بوده اند،  که دارای  تجهیزات فناوری نانو ایران 
کتــاب محصــوالت فناوری نانــو ســاخت ایران، در شــش جلد با عناویــن »کتاب محصوالت میانــی فناوری نانو ســاخت ایران در  در زمســتان ۱398، 
کشــاورزی و  یســت،  صنایع ســاختمان، رنگ، رزین و لوازم خانگی«، »کتاب محصوالت میانی فناوری نانو ســاخت ایران در ســالمت، آب و محیط ز
گاز، پلیمر و پتروشیمی، برق و انرژی«، »کتاب محصوالت میانی فناوری نانو  نساجی«، »کتاب محصوالت میانی فناوری نانو ساخت ایران در نفت و 
ساخت ایران در صنایع حمل ونقل و فلزی«، »کتاب محصوالت میانی فناوری نانو ساخت ایران در نانومواد، نانوپوشش و پالسما، نانوفیبر )حوزه های 
پلتفرمــی فنــاوری(« و »کتــاب تجهیــزات صنعتــی و آزمایشــگاهی فناوری نانــو ســاخت ایران« تدوین شــد. در ایــن کتاب ها، اطالعــات محصوالت و 

گردآوری شده است. گواهی نامه نانومقیاس بوده اند، به تفکیک هر حوزه صنعتی  که دارای  تجهیزات فناوری نانو ایران 

1-4- ترویج صنعتی فناوری نانو

۵۲
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کلیپهایرسانهاینانووصنعت 
کلیپ های رسانه ای نانو و صنعت به شرح زیر منتشر شد: در سال ۱398، 

جدول�13-�عناوین�کلیپ�های�رسانه�ای�نانو�و�صنعت�در�سال�1398

تصویرمدتزمانمحتوادستهبندیمحتواعنوانردیف

۱
کاربرد نانوکاتالیست های 

ایرانی از زبان مدیران

مزایای صنعتی فناوری نانو 
ایرانی از زبان مدیران 

بهره بردار صنعتی

8:۰۰

2
کوتاه و دیدنی از کاربرد 

محصوالت شرکت نانوپارس 
اسپادانا

۱:۰۰

گزارشهایصنعتیمرتبطبافناورینانو 
گزارش های صنعتی متنوعی در حوزه های مختلف فناوری نانو به شرح جدول ۱۴ منتشر شدند. در سال ۱398، 

جدول�14-�گزارش�های�صنعتی�منتشر�شده�در�حوزه�فناوری�نانو�در�سال1398

تصویربارکدعنوانردیف

۱

کاربرد فناوری نانو 
در قطعات 

پلیمری با هدایت 
الکتریکی باال

2

صنعت 
الکترونیک 

چاپی، فرصت ها 
و چالش های 

اقتصادی و 
فناورانه

3
کاربرد فناوری نانو 
در ادوات اپتیکی

تصویربارکدعنوانردیف

۴

کاربرد نانوحسگرها 
در صنایع نفت، 

گاز، پاالیش و 
پتروشیمی

5
کاربرد فناوری نانو 
یایی در صنایع در

6
کاربرد فناوری نانو 

در معدن
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ادامه�جدول�14-�گزارش�های�صنعتی�منتشر�شده�در�حوزه�فناوری�نانو�در�سال1398

تصویربارکدعنوانردیف

7
کاربرد فناوری نانو در 
آب شیرین کن های 

خورشیدی

8

کاربرد فناوری نانو 
در ساخت 
باتری های 

قابل شارژ

9
کاربرد فناوری نانو 

در باتری های 
خورشیدی

۱۰

کاربرد فناوری نانو 
در جوهرهای 

رسانا مورداستفاده 
در مدارهای 

الکتریکی

۱۱

مروری بر کاربردها 
و فناوری های 
به روز دستگاه 

رسوب دهی بخار 
فیزیکی

تصویربارکدعنوانردیف

۱2

مروری بر کاربردها 
و فناوری های 
به روز دستگاه 

رسوب دهی بخار 
شیمیایی

۱3
کاربرد فناوری نانو 

در توربین های 
بادی

۱۴
کاربرد فناوری نانو 
در نمایشگرهای 

قابل انعطاف

۱5
کاربرد نانوسیاالت 
در صنعت برق و 

انرژی

۵4
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راهاندازیپایگاهاینترنتینانووصنعت
در راســتای ترویــج صنعتــی و معرفــی محصوالت و توانایی های صنعتی داخلی و ارتقای ســطح آشــنایی مدیران و فعاالن صنعتــی و با توجه به اهمیت 
 www.INDnano.ir ســهولت دسترســی مخاطبان به محتواهای صنعتی تولید شــده ســتاد نانو، در ســال ۱398، پایگاه اینترنتی نانو صنعت به نشــانی
رونمایی شد. اطالع رسانی و انتشار اخبار و رویدادهای صنعتی در این پایگاه انجام شده و بارگیری انواع محتواهای صنعتی فناوری نانو نظیر کتاب های 
محصوالت و تجهیزات فناوری نانو، گزارش های صنعتی، درختواره های کاربرد فناوری نانو در صنایع، کلیپ، عکس و فیلم های صنعتی در این پایگاه 

توسط مخاطبان صنعتی امکان پذیر است.

ترویج�صنعتی�فناوری�نانو�در�شهرک�های�صنعتی۲-4-1 
یــج صنعتــی فناوری نانــو در شــهرک های صنعتی دنبال شــد و توانمندســازی صنعتی با اســتفاده از فناوری نانــو در قالب برقراری  در ســال ۱398، ترو

گرفت. کرمان و فارس صورت  گلستان،  کشور از جمله اصفهان،  ارتباط اولیه با شهرک های صنعتی استان های 

حمایت�از�برگزاری�دوره�ها،�نشست�ها�و�سمینارهای�آشنایی�صنایع�با�کاربردهای�فناوری�نانو3-4-1 
برگزاریدورههایآموزشیصنعتیفناورینانو

دوره آموزشی صنعتی »کاربردهای فناوری نانو در صنایع پلیمری« با هدف معرفی توانمندی های فناوری نانو ایران و جهان 
کشور،  یت های پلیمری، الستیک و پالستیک به جامعه صنعتی و پژوهشی  کامپوز در حوزه صنایع پلیمری، رنگ، رزین، 

با ارائه محققان و فناوران فعال در این حوزه، در شهریور۱398، در محل ستاد نانو برگزار شد.
همچنین دوره آموزشــی صنعتی »کاربردهای فناوری نانو در صنایع عمرانی و ســاختمانی« با هدف معرفی توانمندی های 
فناوری نانو ایران و جهان در حوزه صنایع ســاختمانی، عمران و ساخت وســاز، به جامعه صنعتی و پژوهشــی کشور، با ارائه 
محققــان و فنــاوران فعــال در ایــن حــوزه، در دی مــاه۱398، در محل ســتاد نانو برگزار شــد. از میان اعضــای هیئت علمی، 

کردند. یداد استفاده  مدرسان فناوری نانو و فعاالن صنعتی عالقه مند، تعداد 8۰ نفر به صورت حضوری از محتوای ارائه شده در این رو
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محلبرگزاریموضوعسمینارردیف

کاربرد فناوری نانو در صنایع۱

نیسار سازه

کارت اعتبار فارس

شیراز سرم

زرین گستر باستان

2
 کاربرد فناوری نانو در صنعت 

خودرو

شرکت سازه گستر سایپا

شرکت ایران خودرو

3
 کاربرد فناوری نانو در صنعت 

الستیک
الستیک دنا

۴
 کاربرد فناوری نانو در پلیمر و 
یت های زمینه پلیمری کامپوز

گونی بافی سپیدگان کارنما

گونی بافی سپیدگان کارنما

شرکت توسعه پالستیک 
ایرانیان

شرکت خورشید شمس

شرکت کمپرسورسازی حافظ 
واقفی

ک شرکت سیم و کابل درا

شرکت ظروف گیاهی نورسته

فارس نور

آبفشان ساحل شیراز

توانمهر طب

سنگ بنای نیک اندیش

صنایع قطعات الکترونیک

بست شیراز

ایران مدار

5
کاربرد فناوری نانو در پلیمر و 

یت های زمینه پلیمری  کامپوز
و پوشش های فوق سخت

شرکت ابزار برشی فروتن

محلبرگزاریموضوعسمینارردیف

5
کاربرد فناوری نانو در پلیمر و 

یت های زمینه پلیمری  کامپوز
و پوشش های فوق سخت

یا افزار شرکت آر

شرکت پارسیان باالبر

شرکت پارسیان صنعت

صنایع بال

6
 کاربرد فناوری نانو در صنعت 

پوشش، پوشش های 
نانوساختار و فوق سخت

شرکت سازه گستر سایپا

شرکت کولر هوایی آبان

شرکت ازدیاد برداشت

شرکت آسانسور سریع السیر

شرکت آسیا کار

شرکت طوافی

شرکت پوالد ورزان کیمیا

شرکت سینا کنترل

شرکت کوشش صنعت شیراز

شرکت مهرگان جنوب

شرکت الکترو آسانبر هخامنش

شرکت پارس آسانسور

شرکت پتک شیراز

شرکت سانتی  گراد

شرکت صا ایران

شرکت لنت ترمز هاربر

بهساز صنعت هگمتانه

بازرگانی گرام

درنا چوب

یس شرکت تیراز

جدول�1۵-�سمینارهای�صنعتی�فناوری�نانو�برگزار�شده�در�سال�1398

برگزاریسمینارهایصنعتیفناورینانو
کارشناســان و فعاالن صنعتی از فرصت های اقتصادی فناوری نانو، »طرح حمایت از  ســتاد نانو به منظور آشــنایی و بهره مندی هرچه بیشــتر مدیران، 
کاربردهای فناوری نانو در صنایع« را اجرا می کند. این ســمینارها، با حمایت ســتاد نانو و توســط مدرســان فناوری نانو در  ســمینارهای صنعتی معرفی 

سازمان ها و شرکت های صنعتی عالقه مند برگزار می شود. سمینارهای صنعتی حمایت شده در سال ۱398 به شرح جدول ۱5 است:
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محلبرگزاریموضوعسمینارردیف

7
کاربردهای فناوری نانو در 

پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی

8
 کاربرد فناوری نانو در صنعت 

نساجی

شرکت اسیم

شرکت اخشان

شرکت رنگ سپهر

8
 کاربرد فناوری نانو در صنعت 

نساجی

شرکت رنگ پاییز

شرکت رنگ تولیپ

صنعت رنگین پارسیان

9
کاربرد فناوری نانو در صنایع 

غذایی، بسته بندی و 
کشاورزی

شرکت نمک هامر 

روغن نباتی شیراز

شرکت صادرات ماهی سفید

شرکت گل پونه

شرکت ارژن

شرکت پگاه

محلبرگزاریموضوعسمینارردیف

9
کاربرد فناوری نانو در صنایع 

غذایی، بسته بندی و 
کشاورزی

شرکت صنایع غذایی فارس

شرکت لبنیات پرسوکا

شرکت هم آشنا

مهرگان شکالت تیوان

صنایع کویر جوپار

۱۰
کاربرد فناوری نانو در صنعت 

پوشش و نانومواد و شیشه

یان جام پارس شرکت کاو

یا پلی آر

۱۱
کاربردهای فناوری نانو برای 

شرکت های فعال شیشه 
یت سکور

شهرک صنعتی نصیرآباد

۱2
کاربرد فناوری نانو در صنعت 

حفاری
شرکت ملی حفاری

۱3
کاربرد فناورینانو در نفت، 

گاز و پتروشیمی

شرکت گاز آذربایجان شرقی

گرس جنوبی شرکت نفت زا

ادامه�جدول�1۵-�سمینارهای�صنعتی�فناوری�نانو�برگزار�شده�در�سال�1398

برگزاریجلساتترویجصنعتیباشرکتها
یج صنعتی با  در سال ۱398 با هدف معرفی توانمندی های صنعتی و فرصت های تجاری و اقتصادی فناوری نانو به مدیران شرکت ها، جلسات ترو

کارشناسان بیش از 6۰ شرکت برگزار شد. یج صنعتی و مدیران، نمایندگان و  کارگزاران ترو حضور 

حضوردرنمایشگاههایصنعتی
که در  کرده اند  کرده یا به برپایی غرفه در آن ها اقدام  یج صنعتی فناوری نانو در نمایشــگاه های صنعتی مختلف شــرکت  کارگزاران ترو در ســال ۱398 

ادامه بیان می شود:
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نمودار�9-�سهم�حوزه�های�مختلف�از�تقاضاهای�صنعتی�ثبت�شده�توسط�کارگزاران�ترویج�صنعتی�فناوری�نانو�در�سال1398

%44

%۲8

%16

%1۲
سایر

صنایع�پلیمری

نانومواد

صنایع�فلزی�و�نانوپوشش�ها

جدول�16-�حضور�کارگزاران�ترویج�صنعتی�فناوری�نانو�در�نمایشگاه�های�صنعتی�)1398(

زمانعنوانردیف

27 تا 3۰تیرماهنمایشگاه رونق تولید و محصوالت ساخت صنایع کوچک و متوسط۱

۱7 تا 2۱مهرماهنمایشگاه بین المللی صنعت غرفه نانو و صنعت2

۱7 تا 2۰بهمن ماهنمایشگاه صنایع کوچک و متوسط و شهرک های صنعتی استان گلستان3

یت شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین(۴ 23 تا 25مردادماهرفع نیازهای فناوری صنایع کوچک و متوسط منطقه ای استان قزوین)با محور

۱6 تا ۱8بهمن ماهنمایشگاه فرصت های ساخت داخل و صنایع استان قم5

دریافت�نیازهای�صنعتی�مرتبط�با�فناوری�نانو�در�قالب�رویدادهای�ترویج�صنعتی4-4-1
یدادهای صنعتی، ضمن ارتباط گیری، مشاوره و معرفی توانمندی های  یج صنعتی در قالب تیم های تخصصی فناوری نانو با حضور در رو کارگزاران ترو
صنعتــی فناوری نانــو کشــور بــه مدیــران و فعــاالن صنعتی، نســبت بــه جمع آوری و بررســی نیازهــا و مشــکالت واحدهای صنعتــی اقــدام می نمایند. 
موضوعــات مطرح شــده از ســوی مدیــران و کارشناســان صنعتــی در فرم هــای ثبــت تقاضــای صنعتــی وارد شــده و جهــت ارائــه راه حل و رفع مشــکل 
یج  کارگــزاران ترو مطرح شــده بــا اســتفاده از فناوری نانــو اقــدام می شــود. از مجموع بیــش از 65 تقاضای صنعتی در حوزه فناوری نانو ارائه شــده توســط 

صنعتی به شبکه تبادل فناوری نانو در سال۱398، بیشترین تقاضاها مربوط به حوزه صنایع فلزی، صنایع پلیمری و نانومواد بوده است.
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نانوداروی�ضدسرطان



ارتقای کیفیت علمی و پرورش 
سرمایه های انسانی کارآمد فناوری نانو

برنامه کالن ۲

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



یال حمایت تشــویقی به بیش از 8٬۴۰۰ درخواســت تأییدی مربوط به ســال ۱396 تا انتهای ســال  در ســال ۱398، در مجموع نزدیک به ۱۰3میلیارد ر
۱398پرداخت شد. الزم به ذکر است این پرداخت ها به صورت مستقیم و طبق آیین نامه حمایت تشویقی به حساب محققان واریز می شود. جزئیات 

این حمایت ها و مبلغ پرداختی در جدول ۱ آمده است.

جدول�1-�حمایت�های�تشویقی�پرداخت�شده�ستاد�فناوری�نانو�در�حوزه�تحقیقات�فناوری�نانو�در�سال�1398

میلیونریالتعدادنوعحمایت

حمایت از مقاالت
ISI 7٬۱۰793٬292٫86مقاله

8۱۰7کنگره خارجی- شفاهی

حمایت از پایان نامه ها )آیین نامه قدیم(
959۴٬۴53٫5حمایت از پایان نامه ها

۱573٬۱86دستاوردهای پایان نامه ها

۱۴5۱٬۴۰7مبتنی بر نیاز صنعت و نمونه اولیهحمایت از پایان نامه های صنعتی کاربردی

۴۰523٫۴5کتابحمایت از چاپ کتاب

۸٬۴۱۶۱۰۲٬۹۶۹٫۸۱مجموع

حمایت�تشویقی�از�پایان�نامه�های�صنعتی-کاربردی1-1-۲
در آیین نامــه حمایــت از پایان نامه هــای صنعتــی و کاربردی از پایان نامه هایی که بر اســاس نیاز صنعت باشــد و یا دســتاورد پایان نامــه کاربردی بوده و 

امکان استفاده در صنعت را داشته باشد حمایت می شود. انواع پایان نامه های موردحمایت در شکل ۱ بیان شده است.

۲-1- حمایت عمومی از تحقیقات فناوری نانو
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معرفیآییننامهدردانشگاهها
یجی فعال در دانشگاه ها، پوستر و بروشور معرفی آیین نامه  به منظور معرفی آیین نامه به اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی، از طریق نهادهای ترو
یجی-آموزشــی در دانشــگاه های تربیــت مــدرس )2 برنامه(، دانشــگاه خوارزمی  یداد ترو  بــه دانشــگاه های مختلف کشــور ارســال شــد. همچنیــن 9 رو
)2 برنامه(، دانشــگاه شهیدبهشــتی، دانشــگاه علوم پزشــکی ایران، دانشــگاه علوم پزشکی تهران، دانشــگاه تربیت دبیر شــهید رجایی و دانشگاه آزاد 
کاربردی،  کانون پتنت برای معرفی آیین نامه و آشنایی دانشجویان با پتنت و روش جستجوی آن به منظور انجام تحقیقات  تهران پزشکی با همکاری 

یجی-آموزشی بنا به درخواست و هماهنگی با دانشگاه های میزبان برگزار شده است.  یدادهای ترو برگزار شد. الزم به ذکر است این رو

)RFP(پایاننامههایمبتنیبرنیازصنعتبراساسعناویناعالمیدرسایتستادنانو
 ســتاد نانــو در ســایت خــود بــا آدرس www.nano.ir/rfp موضوعــات پیشــنهادی را به عنــوان موضــوع پایان نامــه در قالــب درخواســت پروپــزال 
))Request for Proposal )RFP( تهیــه و اعــالم می کنــد. ایــن عناویــن بر اســاس تعامل کارشناســان شــبکه تبــادل فناوری نانو با صنایع و ســازمان ها و 
شناسایی فناوری ها و نیازهای آن ها و همچنین رصد فرصت های فناورانه موجود بر اساس رصد محصوالت موجود در بازار جهانی، تحلیل پتنت ها 
و… تهیه شــده اند. در ســال ۱398 در مجموع 2۱ موضوع RFP در حوزه های مختلف صنعتی تهیه و به عناوین موجود در ســایت افزوده شــده اســت. 
در این ســال ۱9 درخواســت پایان نامه بر اســاس این RFPها، به ســتاد ارائه شده است که 5 مورد آن تأیید شده است. به منظور آشنایی محققان با این 

عناوین، به بیش از 35۰۰هزار نفر از اعضای هیئت علمی در دو نوبت، ایمیل ارسال شده و عناوین به روز شده به آن ها معرفی شده است.

پایاننامههایمبتنیبرنیازصنعتبراساسارتباطمستقیمبیناستادودانشجوباصنعت
این حمایت تشــویقی، ویژه پایان نامه هایی اســت که در راســتای نیازهای تحقیقاتی شرکت های فناوری نانو و صنایع کشور تعریف و انجام می شوند. 
این دســته از پایان نامه ها بر اســاس ارتباط مســتقیم بین اســتاد و دانشــجو با شرکت متقاضی تعریف می شوند و شــرکت یا صنعت متقاضی پایان نامه 

باید فردی را به عنوان رابط صنعتی به ستاد نانو معرفی نماید.
گرفت. شرکت صنایع  یافت شده که 37 مورد آن تأیید و موردحمایت قرار  در سال ۱398، تعداد 68 درخواست بر اساس نیاز صنعت برای بررسی در

الکترواپتیک ایران )صا ایران( با 5 پایان نامه بیشترین تعداد درخواست پایان نامه تأییدشده در حوزه فناوری نانو را دارد.
عناوین نمونه هایی از این پایان نامه ها در ادامه ذکر می شوند:

تی؛•  کریال تولید چسب های حساس به فشار با استفاده از مونومرهای چند عاملی آ
یــت هیدروکســی آپاتیت-کیتــوزان نشان دار شــده بــا Sm153 به عنــوان رادیــو دارو جهــت اســتفاده در •  طراحــی، ســنتز و شناســایی نانوکامپوز

رادیوسینووکتومی؛
یت آئروگرافن- پلی آنیلین به عنوان الکترود ابرخازن؛•  سنتز نانوکامپوز

شکل�1-�انواع�پایان�نامه�های�صنعتی-کاربردی�موردحمایت�ستاد�نانو

پایان�نامه�های�موردحمایت

بر�اساس�نیازهای�احصاشده�
توسط�کارشناسان�شبکه�

تبادل�فناوری

فرصت�های�فناورانه�موجود�
در�صنایع�بر�اساس�رصد�
محصوالت�موجود�در�بازار،�

تحلیل�پتنت�ها�و…

بر�اساس�عناوین�اعالمی�در�
 )RFP(سایت�ستاد�

بر�اساس�ارتباط�مستقیم�بین�
استاد�و�دانشجو�با�صنعت

محصول�یا�روش�صنعتیرفع�نیاز�صنعت

دارای�دستاورد�فراتر�از�سطح�
آزمایشگاهی�)نمونه�اولیه(

مبتنی�بر�نیاز�صنعت

6۲
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گازهای CO2 و CH4؛•  گروه عاملی برای جداسازی  گرافن با نانوساختار تنظیم شده با  کسید  یابی غشا ا ساخت و ارز
کنترل خروجی؛•  طراحی و شبیه سازی آرایه هایی از ریز سوزن با قابلیت 
ساخت سرامیک YAG با استفاده از نانوذرات آلومینا و ایتریا و بررسی تٔاثیر فرایندهای پس از شکل دهی بر خواص اپتیکی آن؛• 
کسیدهای فلزی؛•  کاتالیست فرایند تصفیه هیدروژنی با استفاده از مخلوط ا اصالح 
ساخت سطوح فوق  آب گریز مبتنی بر نانوساختارها و اصالح کننده های سطحی آب گریز و بررسی خواص آن ها در زمینه های مختلف از جمله • 

ضدخوردگی، خودتمیزشوندگی و جداسازی نفت از آب.

پایاننامههایدارایدستاوردفراترازسطحآزمایشگاهی)نمونهاولیه(
این حمایت تشــویقی ویژه پایان نامه هایی اســت که حاصل و نتیجه پایان نامه، دســت یابی به نمونه اولیه محصول است. نمونه اولیه موردحمایت در 
آیین نامه شــامل تولید محصول جدید، بهبود خواص مواد و محصوالت موجود، ســاخت دســتگاه جدید یا قطعه ای از دستگاه های موجود با خواص 

بهبودیافته و تولید نانومواد در مقیاس نیمه صنعتی یا مقیاس پایلوت می شود.
در ســال ۱398، تعداد 37 درخواســت بر اســاس این آیین نامه ثبت شــده است که ۱7 درخواست تأیید شده و 5 درخواست در حال داوری و تکمیل 

مدارک است.
پایان نامه های زیر نمونه ای از عناوین پایان نامه های انجام شده در این حوزه هستند:

کلروفرم و هگزان از آب؛•  ی برای جداسازی  کسیدرو بهینه سازی ترشوندگی فیلتر فلزی با نانوساختارهای بر پایۀ ا
یابی اثرات ضددردی و ضدالتهابی موضعی آن؛•  کاپسایسین و ارز ی  ی دارو یتون حاو تهیه نانوامولسیون روغن ز
کسید ایندیوم قلع )ITO( به عنوان الیه آند در ادوات اپتوالکترونیک به روش چاپگر جوهرافشان؛•  الیه نشانی ا
کروماتوگرافی در تخلیص آنتی بادی های scFv؛•  استفاده از نانو و میکرو زئولیت های عامل دار شده به عنوان بستر 
ساخت برچسب های امنیتی با استفاده از نانوذرات تبدیل افزایشی فرکانس؛• 
کم؛•  تحلیل عددی اثر پره های با سطوح نانوساختار فوق آب گریز بر عملکرد توربین های محوری با ارتفاع بسیار 
کندگــی رامان ارتقایافتۀ ســطحی )SERS( بــا هدف آشکارســازی مولکول فنیل آالنیــن موجود در •  یســتی مبتنی بر پرا ســاخت و بررســی حســگر ز

یا کتونور کودکان مبتال به بیماری فنیل  پالسمای خون 

�حمایت�از�انتشار�مقاالت�فناوری�نانو�۲-1-۲  
حمایتازچاپمقاالتفناورینانودرنشریاتمنتخب

در آیین نامــه حمایــت از چــاپ مقالــه در مجــالت منتخــب، در حــدود ۱۰درصد کل مجالت نمایه شــده در JCR )کــه توســط Web of Science معرفی 
می شود( به عنوان مجالت منتخب شناسایی و معرفی شده اند و تنها از چاپ مقاله در این مجالت حمایت می شود. 

برای شناســایی مجالت با کیفیت، شــاخص های علم ســنجی بررســی و از نظرات متخصصان استفاده شده اســت. برای انتخاب مجالت تراز اول، 
از شــاخص حاصل ضرب ضریب تأثیر۱ و ضریب ایگن2 مجالت اســتفاده شــده است. مجالت منتخب در ۱55 حوزه موضوعی هستند و سعی شده 
که به ترتیب  گروه »الف، ب، ج و د« تقسیم شده اند  در تمامی حوزه های علوم و فناوری نانو، حداقل یک مجله وجود داشته باشد. این مجالت در ۴ 
یال برای آن ها در نظر گرفته شــده اســت. همچنین ســتاد نانو، در راستای حمایت از  حمایتی به مبلغ ۴۰۰میلیون، ۱۰۰میلیون، ۴۰میلیون و ۱5میلیون ر
تی که در داخل کشــور منتشــر می شــوند و محققانی که دســتاوردهای خود را در این مجالت به چاپ می رســانند، ۱3 مجله داخلی را در لیست  مجال
یال و مجالت علمی پژوهشــی  مجــالت منتخــب قــرار داده اســت. مبلغ حمایت چاپ مقاله در مجــالت ISI داخلی )مجالت گروه »                       ه«( ده میلیون ر
که میانگین ضریب تأثیر ۱38۱ مقاله ISI حمایت شده در دسته های الف، ب، ج و د،  گروه »و« ( است. الزم به ذکر است  یال )مجالت  پنج میلیون ر

گروه های نشریات در سال ۱398در جدول 2 آمده است. 5٫۱ است. تعداد درخواست های تاییدی در هر یک از 

۱- Impact Factor: IF
2- Eigen Factor: EF
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جدول�۲-�درخواست�های�موردتأیید�مربوط�به�مقاالت�منتشر�شده�در�هریک�از�گروه�های�نشریات�منتخب�فناوری�نانو�در�سال�1398

سهمازتعداد)%(تعدادگروهمجله
مبلغ

)میلیونریال(
سهمازمبلغ)%(

7۰٫۴76۱52٫29ب

۱9۰۱2٫8۱7,6۰۰28٫33ج

۱٬۱8۴79٫8۴۱7,76666٫23د

352٫36۱75۰٫65ه

67۴٫5267۰2٫5۰و

۱٬۴۸۳۱۰۰۲۶,۸۲۶۱۰۰مجموع

کنگرههایبینالمللیمعتبر ارائهمقاالتفناورینانودر حمایتاز
ســتاد نانــو، به منظــور حمایــت از حضور مؤثر متخصصــان فناوری نانو در کنگره هــا و مجامع بین المللــی از مقاالت ارائه شــده در کنگره هایی حمایت 
کــه محققــان معتبر به عنوان ســخنران کلیدی در آن ها حضور دارند. در ســال ۱398، تعداد ۱۰ درخواســت حمایت بــرای کنگره های خارج از  می کنــد 

کمیته داوری ستاد نانو تأیید شد. که تعداد 8 درخواست حمایت در  کشور ثبت شده 

حمایت�از�ترجمه�و�تدوین�کتب�علمی�فناوری�نانو3-1-۲
ستاد نانو از مؤلفان، گردآورندگان و مترجمان کتاب در حوزه فناوری نانو، حمایت می کند. در سال ۱398، تعداد ۴۱ درخواست حمایت تشویقی برای 
چاپ کتاب در کمیته علمی تأیید شــد که از میان آن ها ۴ کتاب تألیفی انگلیســی، 5 کتاب تألیفی فارســی، 2۰ فصل تٔالیفی از کتاب انگلیســی، 3 

کتاب ترجمه بوده است.  گردآوری شده فارسی و 9  کتاب 

حمایت�از�مجالت�علمیـ��پژوهشی�داخلی�فناوری�نانو4-1-۲
کز علمی کشور، ۱2 مجله علمی ـ پژوهشی فناوری نانو انگلیسی منتشر می کنند   در حال حاضر؛ انجمن ها و مرا
کــه بر اســاس درخواســت این مجالت بــه 6 مجله علمیـ  پژوهشــی فناوری نانو در مــواردی مانند صفحه آرایی، 
تبلیغات در شــبکه های اجتماعی، اصالح ســایت مجالت، به روزرسانی قسمت های مختلف آن و همچنین 
مشاوره برای نمایه سازی و استانداردسازی، خدمات دهی انجام شده است. در سال ۱398، در مجموع برای 
گــروه تخصصی برای انجام امــور فنی مجالت، پرداخت  یال به  انجــام ایــن خدمات، ششــصد و پنجاه میلیون ر

شده است. 
در ســال Nanomedicine Research Journal )NMRJ( ،۱398 موفــق بــه کســب نمایــه Scopus شــد. همچنین 
این مجله در نمایه BIOSIS بانک اطالعاتی Web of Science پذیرفته شده و وارد Master Journal list سایت 

ISI شده است. 
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همکاری�با�متخصصان�و�کارآفرینان�ایرانی�خارج�از�کشور�در�حوزه�فناوری�نانو۵-1-۲
یاست جمهوری به عنوان پایگاه تخصصی  کارآفرینان ایرانی خارج از کشور« معاونت علمی و فناوری  ر ستاد نانو در برنامه »همکاری با متخصصان و 
حــوزه فناوری نانــو همــکاری می نمایــد. ایــن برنامه به منظــور انتقال دانش، تجربــه و ایده های فناورانه به کشــور با همــکاری معاونت علمــی و فناوری 
کز پژوهشــی برگزیده کشــور )پایگاه های تخصصی همکار( در حوزه های منتخب اجرا می شــود تا در قالب  یاســت جمهوری، بنیاد ملی نخبگان و مرا ر
کوتاه مــدت و بلندمــدت و انجام  حمایــت از انجــام دوره هــای علمــی و پژوهشــی شــامل پســادکتری، فرصــت مطالعاتی، تعریــف پروژه های فنــاوری 
کز پژوهشی داخلی  کشور و مرا کارگاه های تخصصی در حوزه فناوری نانو ارتباط مٔوثر دانشمندان و متخصصان ایرانی خارج از  سخنرانی ها و برگزاری 
یخ بازگشــت آن ها  که از تار کن خارج از کشــور یا افرادی  کارآفرینان و اســاتید ایرانی ســا برگزیده کشــور را تســهیل کند. دانش آموختگان، متخصصان، 
به کشــور بیش از دو ســال نگذشــته باشد، می توانند از تسهیالت این برنامه اســتفاده نمایند. دوره پسادکتری مخصوص دانش آموختگان دوره دکتری 
و محققان پســادکتری دانشــگاه های برتر بوده و تســهیالت آن شــامل حقوق و اعتبار پژوهشــی اســت. اساتید دانشگاه ها یا مؤسســات تحقیقاتی برتر و 
کســب حداقل امتیاز موردنیاز می توانند  گذرانده اند در صورت  که حداقل یک دوره پســادکتری نیز در دانشــگاه های برتر  دانش آموختگان دوره دکتری 
گذراندن دوره فرصت مطالعاتی در یکی از مؤسسات پژوهشی یا دانشگاه های داخل  کمک هزینه اقامت برای  از تسهیالت حقوق، اعتبار پژوهشی و 
کارآفرینان و اســاتید ایرانی خارج از کشــور و ایجاد ارتباط آن ها با مؤسســات آموزشــی  ایران اســتفاده نمایند. به منظور اســتفاده از دانش متخصصان، 
کارگاه های تخصصی در دانشــگاه ها و همایش های داخلی حمایت می شــوند. متخصصان  کشــور، در قالب برگزاری ســخنرانی و  و پژوهشــی داخل 
کشــور و متخصصان دارای  ایرانی دارای ســابقه فعالیت در شــرکت های فناور یا شــرکت های شــاخص علمی، فناوری، پژوهشــی و صنعتی خارج از 
تجربه راه اندازی کســب وکار، می توانند از حمایت از فعالیت فناورانه- تأســیس شــرکت نوپا استفاده نمایند. حمایت مالی برای هزینه های راه اندازی 
کز و ســازمان های پژوهشــی و صنعتی  یافــت حمایــت از محل صندوق نوآوری و شــکوفایی، تســهیل ارتباطــات با مرا کســب وکار، تســهیل در رونــد در
ذی ربط، تأمین محل اســتقرار توســط پایگاه تخصصی همکار و ارائه خدمات مشــاوره توســعه کســب وکار، تأمین تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و 
سرمایه گذاری از جمله موارد حمایتی در این فعالیت است. ستاد نانو در سال های ۱397 و ۱396 به ترتیب رتبه های سوم و دوم را در بین پایگاه های 
کرده اســت. آمار حمایت های انجام شــده در این طرح در ســال ۱398 در جدول 3 آورده  کســب  یاســت جمهوری  همکار معاونت علمی و فناوری ر

شده است.

جدول�3-�حمایت�های�برنامه�همکاری�با�متخصصان�و�کارآفرینان�ایرانی�خارج�از�کشور�در�حوزه�فناوری�نانو�)سال�1398(

تعداددرخواستپذیرششدهتعداددرخواستثبتشدهتسهیالت

۱۴5پسادکتری

37۱۱برگزاری سخنرانی/کارگاه تخصصی

۴*۱۰تأسیس شرکت نوپا

۱۰فرصت مطالعاتی

* این درخواست ها تأیید اولیه شده و در حال بررسی نهایی هستند.
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دورههایتوانمندسازیسرمایههایانسانینانو
در ســال ۱398، 5 دوره توانمندســازی ســرمایه های انســانی فناوری نانــو بــا حضــور 36۰ نفــر از دانشــگاه ها و 

کشور به شرح جدول ۴ برگزار شد.  پژوهشگاه های سراسر 

زمانتعدادشرکتکنندگانمحلبرگزاریردیف

9 تا ۱۱ اردیبهشت ماه78دانشگاه زنجان۱

۱9 تا 2۱ تیرماه66مرکز تربیت مربی کشور2

۱3 تا ۱5 شهریورماه7۰دانشگاه فردوسی مشهد3

۱ تا 3 آبان ماه68دانشگاه گیالن۴

29 آبان تا ۱ آذرماه78پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان5

جدول�4-�اطالعات�مرتبط�با�رویداد�کارنو�)دوره�های�توانمندسازی�سرمایه�های�انسانی�فناوری�نانو(�در�سال�1398

برگزاری�رویدادها�و�دوره�های�توانمندسازی�سرمایه�های�انسانی�فناوری�نانو�1-۲-۲

۲-۲- توانمندسازی سرمایه های انسانی فناوری نانو
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کارمناسب خدماتمعرفیشغلیانیروی
در پایگاه اطالع رسانی اشتغال فناوری نانو )talent.nano.ir( که توسط ستاد نانو راه اندازی شده است، کارفرمایان در قالب نهادهای حوزه فناوری نانو، 
اقــدام بــه اطالع رســانی فرصت های شــغلی خــود می نمایند و کارجویان نیز با ثبت رزومه خود اقدام به جســتجوی شــغل موردنظر می پردازند. در ســال 

یابی، در شرکت های نانویی استخدام شده اند. آمار این خدمات در شکل 2 آمده است. کار ۱398، 29 نفر از طریق خدمات 

اشتغال:�۲9درخواست�نیرو:�۵8 نهاد�متقاضی:�۲6

شکل�۲-�آمار�مربوط�به�خدمات�کاریابی�موفق�در�حوزه�فناوری�نانو�در�سال�1398

کاریابی�و�حمایت�از�اشتغال�سرمایه�ای�انسانی�فناوری�نانو۲-۲-۲

کارشناسی ارشــد و ۱۰3 نفر در مقطع  که 257 نفر در مقطع  کرده اند  کارنو برگزار شــده در ســال ۱398، در مجموع تعداد 36۰ نفر شــرکت  یدادهای  در رو
دکتری بوده اند.

در این دوره ها کارگاه هایی با عناوین »آشنایی با مباحث مالکیت فکری«، »معرفی مدل کسب وکار«، »تجاری سازی فناوری نانو«، »جستجوی عملی 
کشور استاندارد شده است. کارآفرینان موفق« برگزار شد. الزم به ذکر است، این دوره ها با مشارکت سازمان فنی وحرفه ای  پتنت« و »انتقال تجارب 

گرنتهایبینالمللیفناورینانو کارگاهآموزشیپروپوزالنویسی  
گرنت ها فعالیت  گرنت های پژوهشــی مجامع بین المللی، محققان و اعضای هیئت علمی ایران در جذب این   به دلیل آشــنا نبودن با روند جذب 
کارگاه آموزشــی با عنوان »پروپوزال  یج و آموزش در خصــوص گرنت های بین المللی اقدام و  کمــی دارنــد. بنابراین ســتاد نانو در ســال ۱398، برای ترو
کشــور شــرکت  که حدود 5۰ نفر از اعضای هیئت علمی و محققان پســادکتری از سراســر  کارگاه  کرد. در این  گرنت های بین المللی« را برگزار  نویســی 
کردنــد، مباحثــی ماننــد مقدمــه ای بــر پروپوزال نویســی گرنت هــای علمــی، معرفــی بخش هــای مختلــف پروپــوزال، پروپوزال نویســی حرفــه ای و مرور 

کارگاه به مدت 8 ساعت در پنجم دی ماه ۱398 برگزار شد.  اشتباهات رایج در نوشتن پروپوزال بیان شد. این 
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کارنو  کمپاشتغال
»کمــپ اشــتغال کارنــو« پلتفرمــی آموزشــی در حوزه مهارت هــای نرم برای جذب دانش آموختگان دانشــگاهی در شــرکت های دانش بنیان اســت و بر 
ی انسانی با اجرای  اســاس نیازســنجی انجام شــده از شرکت های فعال در حوزه فناوری نانو طراحی شده است. این نیازســنجی در حوزه جذب نیرو
کشــور انجام شــد. برای این  کارآفرینی و آموزش مرکز تربیت مربی و پژوهش های ســازمان فنی و حرفه ای  کار پژوهشــی مشــترک با همکاری معاونت 
یافت شــد. بر اســاس پیمایش صورت گرفته، مهارت های نرم مهم  کارفرمایان در خصوص اولویت های فناوری نرم در قالب پرسشــنامه در امر نظرات 
کار تیمی، ارائه مٔوثر، مدیریت پروژه و آموزش پذیری. درنهایت بر اســاس  کارفرمایــان حــوزه فناوری نانو عبارت اند از مهارت های حل مســئله،  مدنظــر 
کارجویان درخواست داده و  نتایج به دست آمده، دوره های آموزشی کمپ اشتغال طراحی شدند. برای حضور در دوره و کسب جایگاه های شغلی، 
کثر 3 ماه برگزار می شود و افراد شرکت کننده هم زمان با گذراندن دوره های آموزشی )تئوری و  رزومه خود را ثبت می کنند. این دوره در مدت زمان حدا
عملی( مهارت نرم، در پروژه های واقعی مشارکت کرده و ظرفیت ها و توانمندی های خود را مشخص خواهند کرد. کارفرما نیز با رصد توانمندی های 
کارنو در زمســتان ســال ۱398 برگزار شــد. این دوره با ۱5 جایگاه  کمپ اشــتغال  کرد. اولین  افراد، نســبت به جذب و به کارگیری آن ها اقدام خواهد 
که 2۱ شرکت کننده برای این دوره انتخاب شدند. در نهایت  شغلی و برای 7 نهاد متقاضی اجرا شد. ۱2۴ نفر درخواست شرکت در دوره را داشتند 

۱2 نفر در این فرصت های شغلی، مشغول فعالیت شدند.

اشتغال:�1۲

شرکت�کننده:�۲1جایگاه�شغلی:�1۵ نهاد�متقاضی:�7

شکل�3-�آمار�مرتبط�با�اولین�کمپ�اشتغال�نانو
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حمایت�از�پژوهش�های�مأموریت�گرا�در�حوزه�فناوری�نانو1-3-۲
یت گرا توســط ســتاد نانو اجرا می شــود.  در راســتای حمایــت از دوره هــای مبتنــی بــر برنامه هــای کاربــردی صنعتــی، برنامــه راهبــری پژوهش های مأمور
هــدف ایــن برنامه، تشــویق اســاتید به تمرکز پژوهشــی و انباشــت دانش فنــی در تیم های پژوهشــی حول یک موضــوع محصول محور با تمرکز باالســت. 
یت یک پروتوتایپ )نمونه اولیه( مشــخص، دســتیابی به  کرد تا با تشــکیل تیم های پژوهشــی با محور کوشــش خواهد  یت گرا  برنامه پژوهش های مأمور

محصول های با پیچیدگی باال را امکان پذیر نماید.

موضوعمأموریت
گزارش های  رصدفنــاوری و منابع قابل دســترس دیگر،   ،STATNANO ،بــا توجــه به اطالعات تجمیع شــده در ســتاد نانو نظیر  ســامانه تبــادل فنــاوری
موضوع هــای محصول محــور مبتنــی بر نیاز صنعت یا مبتنی بر فرصت های فناورانه، با اولویت توســعه فناوری های پلتفرمی شناســایی می شــوند و در 
اختیار اســاتید قرار می گیرند. موضوع پیشــنهادی باید پروتوتایپ یک محصول مشــخص را هدف گیری نماید. همچنین باید پروتوتایپ در بازه زمانی 

گستردگی مناسب برای تعریف حداقل سه پایان نامه مکمل را داشته باشد. سه ساله قابل دستیابی باشد. عالوه براین، موضوع پژوهشی 

ویژگیراهبرانپژوهش
اســاتیدی به عنــوان راهبــر پژوهــش انتخاب می شــوند که دارای ویژگی های شــخصیتی فناورانه باشــند. در این برنامه اســاتید جــوان در اولویت بوده و 
یابی  فعالیت هــای فناورانــه نظیــر پتنــت، پژوهش صنعتــی، تولید محصول و پروتوتایــپ و فعالیت های علمی نظیــر پایان نامه و مقاله آن هــا، معیار ارز

هستند.

مراحلارزیابیموضوعمأموریت
یت محصول محور  یت که توســط اســاتید به ســتاد ارائه می شود، در دو مرحله داوری می شــود. در مرحله اول پیشنهاد و مأمور برنامه پیشــنهادی مأمور
یت بررســی و پس از مشخص شــدن تمامی چالش های  ارســال می شــود. پس از داوری اولیه و تأیید آن، در مرحله بعدی جزئیات فنی و اجرایی مأمور

احتمالی و راه های رفع آن، برنامه مدیریت تصویب می شود.

۲-3- حمایت از تحقیقات کاربردی صنعتی در حوزه فناوری نانو
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نحوهارزیابیپیشرفتبرنامه
کتبی و شفاهی توسط مستندساز•  گزارش های سه ماهه   ارائه  
تطابق داده های حاصل شده در هر مرحله با مقادیر هدف گیری شده در فرم ضمیمٔه قرارداد• 
بازدیدهای حضوری از محل انجام برنامه و اعضای تیم اجرایی• 

تا انتهای ســال ۱398، 2۰ مأموریت تأیید شــده که در ۱۱ دانشــگاه مختلف در حال اجرا هســتند. جزییات وضعیت برنامه پژوهش های مأموریت گرا در 
پایان سال ۱398 در جدول 5 و عناوین پژوهش های تأیید شده در جدول 6 بیان شده است.

جدول�۵-�اطالعات�مرتبط�با�برنامه�پژوهش�های�مأموریت�گرا�در�حوزه�فناوری�نانو�تا�پایان�سال�1398

تعداد

29۱اساتید آشنا شده با برنامه

مرحله اول

65ارسال شده

۱۴مردود شده قطعی

3۱تأیید  شده

۴ ماهمیانگین زمانی پاسخ اساتید

مرحله دوم

29ارسال شده

۰مردود شده قطعی

2۰تأیید  شده

3 ماهمیانگین زمانی پاسخ اساتید

مستندسازی
۱6تعداد مستندسازها

28تعداد گزارش های سه ماهه  بررسی شده

جدول�6-�عناوین�ماموریت�های�تأیید�شده�در�برنامه�پژوهش�های�مأموریت�گرا�در�حوزه�فناوری�نانو�تا�پایان�سال�1398

عنوانمأموریتردیف

یس۱ کتریوم توبرکلوز ساخت کیت بیوسنسور برای تشخیص مایکوبا

ساخت سلول خورشیدی CIGS و CZTS به روش پرینت یا شبه پرینت در مقیاس مینی ماژول 2

ساخت تقویت کننده های سیگنال رامان3

ساخت نانوذرات خودسنتزشونده برای جلوگیری از رسوب و ته  نشست آسفالتین در چاه های نفت ۴

ساخت نانوسیال هوشمند به منظور جلوگیری از تولید ماسه و بهبود فرایند ازدیاد برداشت در مخازن ماسه سنگی5

6 NCA و NCM811 ساخت کاتد باتری لیتیم یون شامل

ساخت باتری نیم سلول سکه ای سیلیکون دار7

70

ارتقای�کیفیت�علمی�و�پرورش�سرمایه�های�انسانی�کارآمد�فناوری�نانو گزارش�عملکرد�برنامه�های�کالن،�عملیاتی�و�اقدامات�اجرایی�فناوری�نانو



عنوانمأموریتردیف

ساخت جوهر رسانا برای چاپ مدارهای الکترونیکی8

ساخت ورق های پلیمری حافظه دار 9

ساخت سلول خورشیدی الیه نازک منعطف پروسکایت۱۰

ساخت ماده آئروگرافن جهت حذف آالینده های آلی و روغنی از آب۱۱

ی پارافین۱2 ساخت منسوج هوشمند حرارتی شکل ثابت با استفاده از هواژل های حاو

کسید گرافن برای جداسازی نفت از آب۱3 ساخت فیلتر پایه سرامیکی با پوشش بور نیترید عامل  دار شده و ا

۱۴
ساخت پوشش اپوکسی سیلیکون ضدخوردگی دوالیه با استفاده از مخازن بازدارنده خوردگی جایگزین سامانه های 

سنتی سه الیه ضدخوردگی

۱5
ساخت ژنراتور هیدروژن با مجموعه الکترود-غشا مبادله کننده پروتون نانوساختار با ظرفیت تولید هیدروژن 

2۰۰ ml.min-۱

ساخت حسگرهای پوشیدنی برای آنالیز ترکیبات شیمیایی عرق بر پایۀ تلفن همراه هوشمند۱6

۱7CVD diamond به منظور پوشش دهی الماس نانوساختار CVD ساخت دستگاه

کی نانو میسل امگا تری و استفاده از آن به عنوان مکمل یاری در بهبود زخم در بیماران دچار سوختگی۱8 ساخت فرم خورا

ساخت سلول خورشیدی الیه نازک منعطف پروسکایت با استفاده از روش های چاپی۱9

ی نانومواد جهت کاهش ترک روسازی بتن غلطکی و بهبود عملکرد آن2۰ ساخت منسوج هوشمند حاو

ادامه�جدول�6-�عناوین�ماموریت�های�تأیید�شده�در�برنامه�پژوهش�های�مأموریت�گرای�حوزه�فناوری�نانو�تا�پایان�سال�1398
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لباس�کار�آب�گریز�و�ماسک��با�فیلتر�نانو�الیاف



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

برنامه کالن 3

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



یکرد حمایت از طرح های به نمونه اولیه رســیده در حوزه فناوری نانو اجرا می شــود. نانومچ در  برنامه طرح های نوآورانه فناوری نانو )Nano Match( با رو
یافتی بر اســاس مؤلفه های مختلفی از جمله قابلیت  یافت طرح های متقاضیان می نماید. درخواســت های در هر ســال طی فراخوان هایی اقدام به در
یابی می شوند. فناوران، شرکت های نوپا، پژوهشگران و جامعه  تجاری شــدن، قابلیت توســعه بازار، نوآوری و پتانســیل تیم فناور برای پیشبرد طرح، ارز
دانشــگاهی به عنــوان طــرف عرضــه و شــرکت های صنعتی و ســرمایه گذاران خطرپذیر و مســتقل به عنــوان طرف تقاضــا از جمله مخاطبــان این برنامه 

هستند.

یافت شــد. پس از بررســی اولیه  در ســال ۱398 هفتمیــن دوره از ایــن برنامــه برگزار و تعداد ۱35 طرح در حوزه های مختلف صنعتی طی 3 فراخوان در
یافتــی، ۱2۴ طرح جهــت داوری فنی و تجاری انتخاب شــدند. در مرحله اول داوری، 5۰ طرح برای ارائه به جلســه  یابــی ســاختاری طرح هــای در و ارز

که در نهایت ۱8 طرح موفق به ورود به برنامه شدند. مصاحبه حضوری دعوت شدند 

�شناسایی�طرح�های�نوآورانه�فناوری�نانو1-1-3

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

۱

دیسپرسیون پلی یورتان پایه آبی

• تک جزئی بودن محصول
یست، عاری از هرگونه حالل آلی و کاماًل بدون بو • سازگار با محیط ز

• 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 فناوری به 

صنایع دیگر
• تنوع بازار هدف و سرعت رشد بازار قابل توجه

دکتر مریم عزیزیفناور

کنون در حال افزایش مقیاس تولید در سطح پایلوت و تست بازار است.شرح وضعیت فعلی این محصول ا

2

پودر گچ قالب گیری فلزات گران بها

• کیفیت قابل رقابت با نمونه های 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

دکتر مهران جابریفناور

این طرح در مرحله راه اندازی خط تولید در مقیاس نیمه صنعتی است.وضعیت فعلی

3

لکه بر تخصصی

• عدم وجود رقیب داخلی یا خارجی در بازار
• بازار هدف بزرگ و متنوع

• لکه بری فوری و تخصصی
• بدون نیاز به شست وشو

ک • عدم استفاده از ترکیبات خطرنا
• سرعت رشد بازار قابل توجه

• اقتصادی بودن تولید

شرکت شیمی فناور آروشافناور

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

۴

غلظت دهنده نانوسلولزی

• 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 نمونه های مشابه خارجی

• پایداری باال و طوالنی مدت
یست • سازگار با محیط ز

شرکت بسپار شیمی علم و صنعتفناور

محصول در حال تولید در مقیاس پایلوت و تست بازار است.وضعیت فعلی
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5

افزودنی آبکاری گالوانیزه

• فرموالسیون ویژه دانش بنیان
• قیمت رقابت پذیر نسبت به محصوالت مشابه خارجی موجود در بازار

• کاهش مصرف افزودنی براقی در فرایند آبکاری
• قدرت پرتاب باالی یون فلزی

• پایداری حرارتی

مهندس مریم ترابیفناور

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

6

پچ پوستی آب رسان و ترمیم کننده 
گزمایی پوست های خشک و ا

• مرطوب سازی بافت خشک
• عدم چسبندگی پانسمان به سطح زخم

• فاقد سمیت سلولی
• فاقد حساسیت و تحریک پوستی

کتریایی و ضدقارچی • اثر ضدبا

دکتر نرگس آقامحمدیفناور

یافت کد اخالق است.وضعیت فعلی محصول در حال انجام فاز کلینیکال جهت در

7

یسی با قابلیت  الیه فعال الکترور
کنترل رهایش عصاره های معطر

• دارای خواص ضدمیکروبی مداوم بدون ایجاد مقاومت میکروبی
و  شــیمیایی  ضدعفونی کننده هــای  انــواع  بــرای  مناســب  جایگزیــن   •

آنتی بیوتیک ها
کسیدانی جهت درمان بیماری ها • دارای خواص آنتی ا

• تسکین دهنده انواع درد شامل دندان درد، سردرد، دردهای مزمن
• قابل استفاده در پوشش داخلی بسته بندی دارو و غذا

کبریفناور دکتر سمیه ا

محصول در حال تحقیق و توسعه جهت توسعه کاربردهاست.وضعیت فعلی

8

نانوامولسیون روغن درخت چای 
ی آداپالن ی دارو حاو

• قابلیت تهیه فرموالسیون با مواد اولیه داخلی
• کاهش قیمت در مقایسه با محصوالت خارجی

یس با کارایی باالتر و سرعت بیشتر در مقایسه  کنه ولگار • بهبود ضایعات آ
با داروهای موجود در بازار

• اقتصادی بودن تولید حتی در مقیاس های پایین

دکتر امیر امانیفناور

محصول در حال معرفی به شرکت های صنعتی جهت سرمایه گذاری است.وضعیت فعلی
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9

زخم پوش حامل دارو برای درمان 
زخم بستر

• رهایش هم زمان چند دارو به بخش های مختلف زخم
• جذب عفونت و خونابه ناشی از زخم هنگام دارورسانی

• ترمیم زخم با استفاده از پلیمرهای ترمیم کننده
ی به سطح زخم یتامین و رو • رهایش و

شرکت بسپار فراورش ایرانیانفناور

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

۱۰

آفت کش ارگانیک آتشک

• افزایش بازدهی تولید محصول
یست یان بار استفاده از سموم شیمیایی و حفظ محیط ز • کاهش اثرات ز

 • حفظ درختان میوه دانه دار و جلوگیری از خسارت های ناشی از آتشک 
بر باغ ها

• تولید ارزان و اقتصادی بودن تولید در کشور

یست مبین سپاهانفناور شرکت ز

یافت مجوزها جهت معرفی به سرمایه گذار است.وضعیت فعلی محصول در حال در

۱۱

آجر ساختمانی نوین

• استفاده از لجن و ضایعات سنگ به میزان ۴۰ تا 8۰درصد فرموالسیون آجر
ــا اســتــفــاده از  • حـــذف فــرایــنــد پــخــت در تــولــیــد آجـــر و بــهــیــنــه ســازی آن ب

فناوری نانو
یست محیطی • کاهش چشمگیر مشکالت ز

• افزایش استحکام کششی و مقاومت به ضربه در آجر تولید شده با توجه 
به حذف فرایند پخت

• استفاده از فناوری نانو در تولید آجرهای صنعتی نوین با خواص ویژه

مهندس حسین فخاریفناور

گذاری دانش فنی است.وضعیت فعلی محصول در حال تولید در مقیاس نیمه صنعتی جهت وا

۱2

پوشش کاتالیست هوشمند خودرو

• صرفه اقتصادی بسیار باال در مقایسه با محصوالت بازار
• طول عمر باالتر

• میزان استفاده کمتر از فلزات گران بها در مقایسه با محصوالت تجاری
• خواص عملکرد بسیار باال

دکتر یعقوب فرهنگفناور

گذاری دانش فنی است.وضعیت فعلی محصول در حال تحقیق و توسعه جهت وا
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۱3

نانوپودر و نانوالیاف دماباالی 
ید زیرکونیوم- هافنیوم دی بور

• مقاومت حرارتی، سایشی و خوردگی باال
• قیمت کاماًل 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

دکتر راضیه قلیچفناور

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

۱۴

گر تغییرات  نانوحسگر رنگی شناسا
میکروبی

• شناسایی بار میکروبی سطوح در محل
• بدون نیاز به نمونه گیری، محیط کشت و تجهیزات جانبی

• قیمت بسیار پایین
• سرعت و دقت تشخیصی باال

• عدم نیاز به پرسنل آموزش دیده جهت تفسیر نتایج

دکتر سید محمدعلی حسینیفناور

محصول در حال تکمیل فاز آزمایشگاهی است.وضعیت فعلی

۱5

حسگر تشخیص آلودگی آب مبتنی 
بر تلفن هوشمند

• پایش دقیق سالمت آب با هزینه ای معقول
• قابلیت حمل و جابه جایی آسان

• تشخیص سریع آلودگی آب
• امکان پردازش، تجزیه وتحلیل و ذخیره نتایج با تلفن همراه

• عدم نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی گران قیمت و پیچیده
ی انسانی ی انسانی متخصص و کاهش خطای نیرو • عدم نیاز به نیرو

• میزان نمونه برداری بسیار پایین )در حدود 3 میلی لیتر آب(

دکتر محمدرضا کالهدوزفناور

محصول در حال تحقیق وتوسعه جهت انجام فاز آزمایشگاهی است.وضعیت فعلی

۱6

نانوداروهای درمان بیماری 
یس )سالک( لیشمانیاز

• درمان مؤثرتر در درمان سالک نسبت به نمونه های تجاری
• صرفه اقتصادی تولید دارو و جلوگیری از خروج ارز از کشور

ی استراتژیک در مواقع طغیان • دارو
ی آمفوتریسین بی و بتولینیک اسید و حذف  • استفاده از دوز پایین دارو

عوارض جانبی شدید داروها
• کاهش هزینه درمان

دکتر طاهره زاده مهریزیفناور

محصول در حال تکمیل فاز آزمایشگاهی است.وضعیت فعلی
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۱7

بندآورنده خون ریزی پپتیدی

• قدرت بندآورندگی سریع خون ریزی
• پر کردن کامل زخم های 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 بافت های مختلف

دکتر منصوره سادات سیدکریمیفناور

محصول در حال تحقیق وتوسعه جهت انجام فاز آزمایشگاهی است.وضعیت فعلی

۱8

کننده آب و روغن فیلتر جدا

• قــابــلــیــت اســتــفــاده در صــنــایــع مختلف بــه مــنــظــور جـــداســـازی انـــواع 
مخلوط های آب و روغن
یاد بازار مصرف • حجم ز

• فرایند ساخت و پوشش  دهی ساده
• قابلیت تولید در داخل کشور

• انعطاف پذیر و قابل تنظیم بر اساس نیاز و نوع کاربرد

دکتر المیرا والییفناور

محصول در حال تکمیل فاز آزمایشگاهی است.وضعیت فعلی

�حمایت�از�طرح�های�نوآورانه�فناوری�نانو۲-1-3
ستاد نانو با هدف افزایش نرخ موفقیت و کاهش زمان تجاری سازی، این امکان را فراهم می کند که طرح های پذیرفته شده در برنامه، طی بازه زمانی مشخص، 
فرصت استفاده از امکانات و تجهیزات در دسترس را دارا باشند. همچنین این طرح ها ضمن بهره مندی از خدمات و حمایت های ستاد نانو برای توسعه 

کسب وکار خود، پس از اتمام فرایند توسعه محصول امکان استفاده از سایر حمایت ها و امکانات ستاد نانو برای توسعه بازار را نیز خواهند داشت.
 حمایت های مختلف ستاد نانو از ۱8 طرح نوآورانه برگزیده سال ۱398 به شرح زیر است:

جدول�۲-�حمایت�های�ستاد�نانو�از�طرح�های�نوآورانه�فناوری�نانو�برگزیده�در�سال�1398

حمایتهایستادنانومحصولنوآورانهردیف

دیسپرسیون پلی یورتان پایه آبی۱

• اعتبار شبکه آزمایشگاهی
• حضور در نمایشگاه داخلی

• خدمت مطالعه فرصت
• تولید پایلوت

• تبلیغات و حضور در فروشگاه های زنجیره ای
یافت گواهی نانومقیاس و تأییدیه های فنی • حمایت از در

• آموزش
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پودر گچ قالب گیری فلزات گران بها2

• اعتبار شبکه آزمایشگاهی
• حضور در نمایشگاه داخلی

• خدمت مطالعه فرصت
• آموزش

• حمایت از راه اندازی خط تولید نیمه صنعتی
• تهیه مواد اولیه

لکه بر تخصصی3

• خدمت مطالعه فرصت
• آموزش

• حضور در نمایشگاه داخلی
• جذب سرمایه گذار

• راه اندازی خط صنعتی
• اعتبار شبکه آزمایشگاهی

• مشاوره کسب وکار

غلظت دهنده نانوسلولزی۴

• آموزش
• حمایت از حضور در نمایشگاه داخلی
یافت گواهی نانومقیاس • حمایت از در

یابی داخلی • خدمت بازار
• حمایت از راه اندازی خط پایلوت

افزودنی آبکاری گالوانیزه5

• اعتبار شبکه آزمایشگاهی
• حضور در نمایشگاه داخلی

• خدمت مطالعه فرصت
یافت گواهی نانومقیاس • حمایت از در

• آموزش

6
پچ پوستی آبرسان و ترمیم کننده پوست های 

گزمایی خشک و ا

• حمایت از خرید مواد اولیه
اعتبار شبکه آزمایشگاهی

یافت گواهی نانومقیاس و تأییدیه های فنی حمایت از در
خدمت مطالعه فرصت

حمایت از حضور در نمایشگاه داخلی
آموزش

7
یسی با قابلیت کنترل رهایش  الیه فعال الکترور

عصاره های معطر

• آموزش
• حضور در نمایشگاه داخلی

• ثبت پتنت
یافت گواهی نانومقیاس و تأییدیه های فنی • حمایت از در

8
ی  ی دارو نانوامولسیون روغن درخت چای حاو

آداپالن

• حضور در نمایشگاه داخلی
• خدمت مطالعه فرصت

• آموزش
یافت گواهی نانومقیاس • حمایت از در

ادامه�جدول�۲-�حمایت�های�ستاد�نانو�از�طرح�های�نوآورانه�فناوری�نانو�برگزیده�در�سال�1398
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زخم پوش حامل دارو برای درمان زخم بستر9

• اعتبار شبکه آزمایشگاهی
• مشاوره کسب وکار

• حضور در نمایشگاه داخلی
• خدمت مطالعه فرصت

• آموزش

آفت کش ارگانیک آتشک۱۰

• خدمت مطالعه فرصت
یابی داخلی • خدمت بازار

یافت گواهی نانومقیاس و تأییدیه های فنی • حمایت از در
• آموزش

• حضور در نمایشگاه داخلی

آجر ساختمانی نوین۱۱

• اعتبار شبکه آزمایشگاهی
یافت گواهی نانومقیاس و تأییدیه های فنی • حمایت از در

• حضور در نمایشگاه داخلی
• آموزش

• حمایت از تولید پایلوت

پوشش کاتالیست هوشمند خودرو۱2

• مشاوره کسب وکار
• اعتبار شبکه آزمایشگاهی

• حضور در نمایشگاه داخلی
• خدمت مطالعه فرصت

• آموزش

۱3
نانوپودر و نانوالیاف دماباالی زیرکونیوم- هافنیوم 

ید دی بور

• اعتبار شبکه آزمایشگاهی
• حضور در نمایشگاه داخلی

• خدمت مطالعه فرصت
• آموزش

گر تغییرات میکروبی۱۴ نانوحسگر رنگی شناسا
• اعتبار شبکه آزمایشگاهی

• حضور در نمایشگاه داخلی
• آموزش

۱5
حسگر تشخیص آلودگی آب مبتنی بر تلفن 

هوشمند

• اعتبار شبکه آزمایشگاهی
• حضور در نمایشگاه داخلی

• خدمت مطالعه فرصت
• آموزش

یس )سالک(۱6 نانوداروهای درمان بیماری لیشمانیاز
• حضور در نمایشگاه داخلی

• خدمت مطالعه فرصت
• آموزش

بندآورنده خون ریزی پپتیدی۱7

• اعتبار شبکه آزمایشگاهی
• خدمت مطالعه فرصت

• حضور در نمایشگاه داخلی
• آموزش

• حمایت از استقرار در پژوهشگاه ژنتیک
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حمایتهایستادنانومحصولنوآورانهردیف

کننده آب و روغن۱8 فیلتر جدا

• اعتبار شبکه آزمایشگاهی
• خدمت مطالعه فرصت

• حضور در نمایشگاه داخلی
• آموزش

• حمایت از تولید پایلوت

کارگاههایتوانافزایی برگزاری
یت  به منظــور نزدیک ســازی ادبیــات فنــاوران طرح های فناوری نانو پذیرفته شــده با ادبیات تجاری ســازی و ملزومــات آن، دو دوره توان افزایــی با محور
یخ های ۱3 تا ۱5شهریور و 3  کارگاهی و با سرفصل های مختلف طراحی شد و در طول پنج روز در تار تجاری سازی دستاوردهای حوزه نانو به صورت 
کسب وکار، مالکیت فکری در تجاری سازی، مسائل حقوقی،  و ۴مهر ۱398 با موضوعات تیم سازی، بررسی بازار و تحلیل رقبا، قیمت گذاری، مدل 
تأمین مالی و جذب ســرمایه گذار با حضور فناوران پذیرفته شــده نانومچ برگزار شــد. ضمن همراهی فناوران منتخب در راهبری مســیر تجاری ســازی، 

کره با سرمایه گذاران در طول مدت حضور در برنامه برای هر یک از طرح ها نیز تهیه شد. مستندات موردنیاز جهت تعامل و مذا

انعقادقراردادهایتجاریمیانفناورانطرحهاینوآورانهومتقاضیانصنعتی حمایتاز
به هم رســانی عرضه و تقاضا و جذب ســرمایه گذار از جمله اهداف اصلی ســتاد نانو در برنامه طرح های 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 طرح های خود و ارائه آن ها به صنعت و بازار شدند.
ک بین شــرکت فراز پویان فدک )فناور  ک به منظور تولید مســتربچ آنتی بال گرید آنتی بال • قرارداد اول مربوط به همکاری در تأمین و مصرف نانوســیلیکا 
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 
ک  یافت تأییدیه مشتری در صنایع مختلف، اقدام به تولید نیمه صنعتی شد. طی این تفاهم نامه، دانش فنی تولید مستربچ آنتی بال پس از تست و در

جهت استفاده در صنایع مختلف از جمله پتروشیمی و بسته بندی تدوین خواهد شد و محصول به صورت صنعتی تولید خواهد شد.
یت دندانی نانوهیبریدی میان شــرکت مهام تجهیزات پــارال )فناور نانومچ( و  • قــرارداد دوم مربــوط بــه اعطــای نمایندگی مجاز فــروش محصول کامپوز
فروشــگاه تجهیــزات دندان پزشــکی پارســیان )متقاضی صنعتی( اســت. محصــول تولیدی این طرح، با برنــد تجــاری »EXFILL« به گونه ای 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 راه انــدازی خــط تولید صنعتی شــده و توســعه پانــزده قلــم محصول مختلــف صنعت 

گالس آینومر، وارنیش فلوراید و… را در برنامه تولید خود دارد. کسی، خمیر پانسمان، باندینگ، سیمان  دندان پزشکی اعم از اسید اچ، خمیر پروفال
کتریال برای اســتفاده در باند و گاز و پنبه،  گذاری انحصاری نانوذرات گیاهی آنتی با یشــن شــیرازی یا وا • در قرارداد ســوم، حق اســتفاده از نانوذرات آو
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 
کرد.  نمایشگاه یازدهم فناوری نانو )دستاوردهای دوره ششم نانومچ( با محصول آشنا شد و به استفاده از این فناوری در محصوالت خود ابراز تمایل 
کتریال، عدم سّمیت، عدم تحریک پذیری و عدم حساسیت زایی و در نهایت تست ماندگاری  پس از انجام تست های مورد نیاز مانند آزمایش آنتی با
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کاوه به مدت َده سال حق  گاز و پنبه  خاصیت آن تا دو ســال، شــرایط عقد قرارداد فراهم شــد. بر همین اســاس به موجب این تفاهم نامه شرکت باند و 
یشن شیرازی در تجهیزات پزشکی یک بار مصرف را خواهد داشت. انحصاری استفاده از نانوذرات آو

 انتخابطرحهاینوآورانهبرتر
هم زمــان بــا چهاردهمیــن جشــنواره برترین هــای نانو، دو طــرح برگزیــده نانومچ به عنــوان طرح های نوآورانــه برتر انتخاب شــدند. این طرح ها، بر اســاس 
یابی شــده و به عنوان طرح برتر معرفی  معیارهای مشــخص، از جمله نوآوری طرح، زمان توســعه طرح، تیم، تأییدیه و اســتانداردها و فروش محصول ارز
که از ســوی »شــرکت مهام تجهیزات پارال« اجرا شــد، توانســت عنوان طرح  کیور نانوهیبریدی«  یت دندانی الیت  شــدند. بر این اســاس، طرح »کامپوز

کالهدوزان« اجرا شد. که توسط »فریده  نوآورانه برتر را به خود اختصاص دهد. دیگر طرح نوآورانه برتر، محصول »مات کننده نانوسیلیکایی« بود 
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حمایت�از�توسعه�صنعتی�سازی�نانوفناوری�کاربردی1-۲-3
کاربرد جدید حوزه نانو بر اســاس پلتفرم فناوری های موجود با مشــارکت  کاربردیICAN( ۱(، توســعه محصول و  هدف مرکز صنعتی ســازی نانوفناوری 
دانشــگاهیان به عنوان توســعه دهنده اســت. در ســال ۱398 در راســتای تکمیل توانمندی های تجهیزاتی، یک فناور حقیقی در حوزه پالســمای ســرد 
 ICAN صنایــع غذایــی و شــرکت فناوری مافوق صوت در پلتفرم اولتراســونیک و شــرکت توســعه فناوری مشــکان در حوزه نانوکویتاســیون بــه خانواده

کاربردی و حوزه فعالیت آن ها به شرح زیر است: پیوستند. شرکت های همکاری کننده با مرکز صنعتی سازی نانوفناوری 

تعدادتجهیزاتمستقرمالکپلتفرمفناوریعنوانپلتفرمفناوری

۴فناوران نانومقیاسنانوالیاف

ICAN2نانوپوشش های سخت

پالسمای سرد

آدیکو
بسافن آوران نصیر
پالسما ایده آزما

فناور حقیقی

9

نانوکویتاسیون
پیام آوران نانوفناوری فردانگر

توسعه فناوری مشکان
۴

2فناوری مافوق صوتاولتراسونیک

نانومواد
امین آسیا فناور پارس

خألپوشان فلز
7

۱-Industrialization Center for Applied Nanotechnology

جدول�3-�شرکت�های�مالک�پلتفرم�فناوری�همکار�مرکز�صنعتی�سازی�نانوفناوری�کاربردی

3-۲- حمایت از ایجاد فضای تولید نیمه صنعتی نانو
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برقراریهمکاریهایفناورانهدرحوزهنانو
کاربردهای جدید بر اســاس یک چالش یا فرصت صنعتی در بســتر پلتفرم فناوری های ICAN با مشــارکت  در بخش همکاری فناورانه، محصوالت و 
متخصصــان دانشــگاهی و صنعتــی به عنــوان توســعه دهنده شــکل می گیــرد. در ســال ۱398، 7۱ طــرح از ســوی پژوهشــگران و فنــاوران بــرای ورود به 

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

پالسماینانوالیافنانوپوششنانوموادنانوکامپوزیتنانوکویتاسیون
سرد

الکترونیک
جمعاولتراسونیکچاپی

۰7۱2336625۷۱ورودی

۰۰5۰6۱۱3۱۶منتخبان مرحله اول

۰2۰۰52۱۰۱۰پروژه های در جریان

۰573253۰2۴۵مردود

یابی می شــوند.  ی و همچنین شــخصیتی ارز کاربردی، از ســه منظر فنی، صنعتی ســاز ی  ی نانوفناور طرح هــای ورودی بــه مرکز صنعتی ســاز
ی و یــا مرحله دوم  یابــی اولیــه، برخــی از طرح هــا )به شــرح جدول زیر(، برگزیده شــده و به مراحل بعدی تدوین مســیر توســعه فناور پــس از ارز
کــه در ســال های ۱397 و ۱398 در این مرکز توســعه پیدا  کردنــد. در ادامــه وضعیــت طرح هــا و محصــوالت فناورانــه نانو  یابــی ورود پیــدا  ارز

کرده اند، بیان می شود:

وضعیتعنوانمحصولفناورانهنانوعنوانپلتفرمردیف

کسید گرافناولتراسونیک۱ ارسال طرح به متقاضی صنعتینانوذرات گرافن/ا

یابی مرحله دوممحلول بتن مسلحاولتراسونیک2 ارز

تدوین مسیر توسعه فناوریپدهای AED با قابلیت شوک حرارتیالکترونیک چاپی3

یابی مرحله دومافزایش زمان ماندگاری میگوپالسمای سرد۴ ارز

یابی مرحله دومپچ های ضددردنانوالیاف5 ارز

یابی مرحله دومایمپلنت دندانینانومواد6 ارز

یابی مرحله دومچسب جوشنانوالیاف7 ارز

تدوین مسیر توسعه فناوریفیلتر خودرونانوالیاف8

تدوین مسیر توسعه فناوریابرخازن نانولیفینانوالیاف9

تدوین مسیر توسعه فناوریظروف یک بارمصرف خودگرم شوندهنانومواد۱۰

تدوین مسیر توسعه فناورینانوالیاف سلولزینانوالیاف۱۱

کسید تیتانیومنانومواد۱2 کره با متقاضی صنعتی برای شروع یا رد پروژهسنتز نانوذرات ا مذا

تدوین مسیر توسعه فناوریابزار ماشین کارینانومواد۱3

یابی مرحله دومایمپلنت دندانینانومواد۱۴ ارز

یابی مرحله دومفیلتر روغننانوالیاف۱5 ارز

یابی مرحله دوممحلول پلی یورتاناولتراسونیک۱6 ارز

جدول�4-�تعداد�طرح�های�دریافتی�به�تفکیک�پلتفرم�فناوری�آیکن�در�سال�1398

جدول�۵-�طرح�های�فناورانه�نانو�منتخب�در�ارزیابی�اولیه��ICANدر�سال�1398
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کاربرد در بســتر صنعتی ICAN را داشتند در مدل همکاری های فناورانه مسیر توسعه  پس از بررســی نهایی، طرح هایی که قابلیت توســعه محصول یا 
خود را پیش می گیرند.

محصوالتتوسعهیافتهدرقالبهمکاریهایفناورانهحوزهنانودرسال۱۳۹۷

نقطهپایانعنوانمحصولعنوانپلتفرمردیف

آب میوه تازه با زمان ماندگاری باالنانوکویتاسیون۱
ارائه خدمات صنعتی

ارائه محصول به مخاطبان صنعتی

خامه کم چربنانوکویتاسیون2
ثبت پتنت

جایابی در خط تولید صنایع هدف

آهارزنی پارچه پنبه ایپالسمای سرد3
ارائه خدمات صنعتی

ارائه محصول به مخاطبان صنعتی

کتریالپالسمای سرد۴ آستر کفش آنتی با
کتریال با دوام باال به متقاضی  گذاری سامانه صنعتی با قابلیت آنتی با وا

صنعتی

یت5 یافت بازخورد از مشتریانکیسه زباله جاذب شیرابهنانوکامپوز مرحله تولید محدود صنعتی و در

فروش دستگاه آسیاب مکانیکی به شرکت صنعتینانوپودر پرکننده دندانینانومواد6

محصوالتدرحالتوسعهدرقالبهمکاریهایفناورانهحوزهنانو

وضعیتکنونیحوزهصنعتیعنوانمحصولعنوانپلتفرمردیف

نمونه زنی آزمایشگاهیمنسوجاتنانوالیاف ابر جاذبپالسمای سرد۱

نمونه زنی آزمایشگاهیمنسوجاتنانوالیاف ابرجاذبنانوالیاف2

یت پلیمری3 اثبات عملکردخودروپلیمرهای کندسوزنانوکامپوز

یت۴ طراحی آزمون و تدوین مسیر توسعه فناوریپلیمرجاذب UVنانوکامپوز

نمونه زنی صنعتیپزشکیزخم پوشنانوالیاف5

نمونه زنی صنعتیپزشکیزخم پوشنانوالیاف6

نانوالیاف7
چسب ضدجوش 

کتریال آنتی با
طراحی آزمون و تدوین مسیر توسعه فناوریآرایشی بهداشتی

طراحی آزمون و تدوین مسیر توسعه فناوریپزشکینانولیف بندآورنده خوننانوالیاف8

نمونه زنی آزمایشگاهیمنسوجاتروکش صندلی ضدآتشپالسمای سرد9

طراحی آزمون و تدوین مسیر توسعه فناوریمنسوجاتمنسوجات خنک کنندهالکترونیک چاپی۱۰

جدول�6-�محصوالت�توسعه�یافته�و�نهایی�شده�در��ICAN)سال�1397(

جدول�7-�محصوالت�و�کاربردهای�درحالِ�توسعه�در�قالب�همکاری�های�فناورانه�نانو�در��ICAN)سال�1398(
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وضعیتکنونیحوزهصنعتیعنوانمحصولعنوانپلتفرمردیف

ک TR100نانوالیاف۱ یستفیلتر هوای دامپترا تست میدانیمحیط ز

اثبات عملکردمنسوجاتنانوالیاف ضدآب تنفس پذیرنانوالیاف2

یستفیلتر روغننانوالیاف3 محیط ز
تولید نمونه اولیه، تحلیل و مشخصه یابی آن 

)تعلیق(

فراخوان صنعتیمنسوجاتکاور بالشنانوالیاف۴

طراحی آزمون و تدوین مسیر توسعه فناوریفلزینازل دستگاه واترجتنانومواد5

 محصوالتتوسعهیافتهدرقالبهمکاریهایفناورانهحوزهنانودسال۱۳۹۸
• ماسکزیبایی

یســی شــرکت فنــاوران نانومقیاس به کشــور کره جنوبی، این شــرکت با بــازار فعال و پر محصول ماســک های  بــا شــروع صادرات دســتگاه های الکترور
کاربردی و شــرکت،  گذشــت نه ماه با همکاری و مشــارکت هم زمان مرکز صنعتی ســازی نانوفناوری  کره جنوبی آشــنا شــد. پس از  زیبایی صورت در 
این محصول مرحله نهایی را پشــت ســر گذاشــت. این ماســک زیبایی به تعداد 3٬۰۰۰ عدد تولید و به منظور تست میدانی به چین ارسال شد. الزم به 
کتریال، روشــن کنندگی و… نتایج خوبی حاصل شــد اما نتایج  یابی عملکرد از جمله تســت های ســمیت، آنتی با کتورهای ارز ذکر اســت که در همه فا
کنــون توســعه دهنده در حال بهبود این ویژگی ماســک  تســت های تحریــک و حساســیت، اندکــی متفــاوت با اســتانداردهای جهانی بوده اســت. هم ا

زیبایی، مطابق با استانداردهای جهانی است.

باتری • سپراتور
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف مطرح شد. مسیر توسعه این محصول با استفاده  که از سوی دانشجوی  این محصول یک ایده صنعتی بود 
از پلتفرم نانوالیاف این مرکز با موفقیت سپری شد. توسعه دهنده این محصول به عنوان یک شرکت زایشی )spinoff( از آیکن، خط تولید این محصول 

کرد. را راه اندازی 

•سوختنانوامولسیونی
ی درصد  ایــن ایــده صنعتــی توســط شــرکت پیــام آوران نانوفنــاوری فردانگــر )PNF( بــه توســعه دهنده پیشــنهاد شــد. آن ســوخت منحصربه فرد، حــاو
کویتاسیون هیدرودینامیک، در ابعاد نانویی در فاز آلی  که به دلیل استفاده از فرموالسیون و اختالط مناسب با استفاده از پلتفرم  قابل توجهی آب بوده 

کاماًل شفاف قابلیت عرضه به بازار را دارد. کنده شده و به صورت  پرا

•نانوپوششسخت
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 

کمینه محصول پذیرفتنی )MVP( آن تهیه شد. این مرکز با موفقیت سپری شد. نتایج اثبات عملکرد آن مثبت بود و 

ارائهخدماتساختوتولیدبهمتقاضیانحوزهفناورینانو
کاربردی موفق بــه ارائه 255 عنوان خدمات ســاخت و تولید در حوزه  در ســال ۱398، پلتفرم هــای فنــاوری مســتقر در مرکز صنعتی ســازی نانوفناوری 
فناوری نانو به متقاضیان صنعتی و دانشــگاهی شــده اند. تعداد خدمات ســاخت و تولید ارائه شــده به متقاضیان مختلف در ســال ۱398 به شــرح 

نمودار ۱ است.

جدول�8-�محصوالت�و�کاربردهای�در�جریان�در�قالب�همکاری�های�فناورانه�حوزه�نانو�در��ICAN)آغاز�شده�از�سال�1397(
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کدام از خدمات ســاخت و تولید، هزینه خدمات ارائه شــده توســط پلتفرم های ICAN در ســال ۱398 در  با توجه به هزینه های تعریف شــده برای هر 
جدول زیر آمده است.

جدول�9-�هزینه�خدمات�ساخت�و�تولید�به�تفکیک�پلتفرم�های��ICANدر�سال�1398

مبلغ)میلیونریال(پلتفرم
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نمودار۲-�سهم�پلتفرم�های��ICANدر�خدمات�ارائه�شده�حوزه�فناوری�نانو�در�سال�1398

 برگزاریدورههایترویجیوآموزشی
•آموزش

کلی  از تیرماه ســال ۱398، مقدمات مربوط به ایجاد مدرســه توســعه دهنده ICAN با هدف افزایش بازدهی بخش همکاری فناورانه آغاز شــد. به طور 
دوره های آموزشــی این مدرســه را می توان در دو بخش کارگاه های یک روزه و دوره جذب توســعه دهنده فناوری دســته بندی کرد. در ســال ۱398، سه 
کارگاه یک روزه و ســه دوره جذب توســعه دهنده فناوری تشــکیل شد که جمعًا هشتاد نفر شرکت کننده در دوره ها حضور داشتند. از شرکت کنندگان 
یابی قرار گرفتنــد و نتیجه طرح هــا در قالب  در دوره هــای جــذب توســعه دهنده فنــاوری، چهــارده طــرح در بخش همــکاری فناورانــه موردبررســی و ارز

اختتامیه در بهمن ماه۱398 اعالم شد.

• ترویج
ICANسفیران-

ک  یج دوره های آموزشی تشکیل شد. در راستای هماهنگی این شبکه و به اشترا گسترش و ترو شبکه سفیران ICAN، در تیرماه سال ۱398 با هدف 
یجــی موردنظــر، فعالیت مرکز در شــبکه های اجتماعی آغاز شــد. همچنین به منظور طبقه بندی فعالیت ســفیران دانشــگاهی،  گذاشــتن محتــوای ترو
یافتی مربوط به آن مشــخص شــوند و بر اســاس آیین نامه تدوین شــده نیز با ســفیران، قرارداد  آیین نامه ای تنظیم شــد تا فعالیت ها، امتیازات و مبالغ در

آزمایشی منعقد شد.

-همایشها
کوک!« در سال ۱398 به شرح زیر برگزار شد. یج فعالیت های جاری و آتی، دو همایش »ساعت خلق ثروتت،  در راستای معرفی ICAN و ترو

جدول�10-�همایش�های�برگزار�شده�توسط��ICANدر�سال�1398

تعدادافرادشرکتکنندهموضوعهمایشمحلبرگزاریتاریخهمایش

کانون اسالمی انصارتیر ۱398
کید بر دوره جذب توسعه دهنده و  معرفی ICAN با تأ

پیش ثبت نام متقاضیان در دوره
86

دانشگاه امیرکبیربهمن ۱398
معرفی ICAN )محصوالت توسعه یافته، برنامه های 

جاری و آتی(
53

نانوکامپوزیت،�10٫16درصد نانومواد،�71٫۲9درصد

نانوپوشش،�9٫۲9درصد

نانو�الیاف،�1٫۵8درصد

پالسمای�سرد،�6٫0۵درصد

نانوکویتاسیون،�0٫17درصد اولتراسونیک،�1٫46درصد
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توسعه�زیرساخت�و�خدمات�حوزه�نانوالکترونیک۲-۲-3
در ســال ۱398، روند تشــکیل اجزای هاب توســعه فناوری  نانوالکترونیک که متشکل از فب نانوالکترونیک، مرکز توسعه فناوری  نانوالکترونیک و مرکز 
که اختصاص فضا، فعالیت های عمرانی، خرید و ساخت تجهیزات فناوری باالی  صنعتی سازی نانوالکترونیک است با سرعت بیشتری طی شده 
 مورداستفاده، تیم سازی و تشکیل گروه های فناور در هر حوزه از مهم ترین اقدامات انجام شده است. وب سایت مرکز توسعه نانوالکترونیک ایران به نشانی

www.inec.nano.ir در سال ۱398 نیز فعال بوده و ارائه خدمات در حوزه نانوالکترونیک با استفاده از امکانات مرکز انجام شده است.

فبنانوالکترونیک

فب نانوالکترونیک یک مرکز ســاخت ادوات نانوالکترونیک اســت که به عنوان بســتری ســخت افزاری در حوزه ســاخت ادوات نیمه هادی و سنسورها 
بــه فعالیــت می پــردازد. ســاخت نمونه اولیه، نمونه نیمه صنعتی و یا نمونه صنعتی برای پروژه های مورد درخواســت توســط تمامی محققان، فناوران و 
که به عنوان یک  شرکت های دانش بنیان و کمک به تجاری سازی محصوالت نانوالکترونیکی در مقیاس باال از خدمات اصلی این زیرساخت است 
زیرســاخت فناوری باال و ممتاز در کشــور شــناخته می شود. مراحل اجرایی ساخت این فب به همراه ســاخت تجهیزات موردنیاز با حمایت معاونت 

یاست جمهوری در سال ۱398 با سرعت باالیی طی شده و در شهریور ۱399 شاهد افتتاح این فب خواهیم بود. علمی و فناوری ر
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دومینچالشفناورینانو
دومیــن چالــش بــزرگ فنــاوری پــس از پایــان موفقیت آمیــز چالــش اول، ســاخت پــروب نانومتــری 
ی اتمــی، بــا عنــوان طراحــی و ســاخت افزاره هــای پوشــیدنی جهــت پایــش  میکروســکوپ نیــرو
ســیگنال های الکتروکاردیوگراف ECG در ســال ۱398 اجرا شــد. در این سال با طرح موضوع، مراحل 
یافت طرح های فناوران در ابتدا انجام شد. پس از آن با برگزاری جلسات داوری از میان  فراخوان و در
بیــش از ســی طرح ارســالی، چهــار طرح واجد شــرایط اولیه انتخاب شــدند. پس از برگزاری جلســات 
گرفته  توجیهی و ایجاد طرح آزمون مهلت چهارماهه ای برای ســاخت نمونه اولیه برای فناوران در نظر 
شد. فرایند پایش مداوم فناوران در این راه در سال ۱399 ادامه خواهد داشت تا به معرفی برگزیده این 

چالش منتج شود.

شبکهفناورانحوزهنانوالکترونیک
گرفتند و ارتبــاط با فناوران   در ســال ۱398، طرح هــای ارســالی بــه این مرکز موردبررســی و داوری قــرار 
واجــد شــرایط بــرای شــروع پروژه هــای موردنظــر، آغاز شــد. بیشــترین میــزان طرح هــا در حوزه ســاخت 
نانوبایوسنســورها بــوده اســت. همچنیــن در ایــن ســال، حوزه هــای پرینتــر الکترونیــک، باتری هــا، 

نانوحســگرها و شــبکه های IoT توســط هاب نانوالکترونیک در اولویت پیگیری قرار داشــته و با ایجاد شبکه و تیم سازی میان فناوران مختلف شاغل 
گسترده جهت توسعه فناوری در حوزه نانوالکترونیک بنا نهاده شد.  در دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان، پایه های ساخت محصول و همکاری 

خروجی این اقدامات در طول یک برنامه دو ساله اعالم خواهد شد.

�توسعه�شبکه�باتری�نانو�ایران3-۲-3
توسعهتحقیقاتمرتبطباباتریهایپیشرفتهفناورینانو

ی  در ســال ۱398 به منظور توســعه محصوالت نانویی دانش بنیان برای نســل های بعدی مواد به کاررفته در باتری های پیشــرفته و همچنین توسعه نیرو
گرفت: یت گرا به شرح زیر صورت  انسانی در این زمینه، همکاری با اساتید شاخص حوزه باتری های پیشرفته در قالب پروژه های مأمور

جدول�11-�حمایت�های�ستاد�نانو�از�توسعه�تحقیقات�باتری�های�پیشرفته�حوزه�فناوری�نانو�در�سال�1398

مبلغحمایت
)میلیونریال(

نوعحمایت مجری عنوان ردیف

3۰۰ گرنت فرد حقیقی ی سیلیکون برای باتری های لیتیوم-یون آندهای حاو ۱

۱۰۰ گرنت فرد حقیقی سایر 2

همچنین در این سال، رصد تحقیقات صورت گرفته در این حوزه به شرح زیر انجام شده است:

جدول�1۲-�رصدهای�انجام�شده�مرتبط�با�باتری�های�پیشرفته�فناوری�نانو�در�سال�1398

عنوانموضوعردیف
هزینه)میلیون

ریال(

2۱۰شرکت در کنفرانس های علمی- صنعتی معتبررصد فناوری۱

۱8۰تهیه گزارش های رصدرصد فناوری2

6۰رصد و انتشار اخبار فناوریرصد فناوری3
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توسعهزیرساختباتریهایپیشرفتهفناورینانو
 در ســال ۱398، ســتاد نانــو، توســعه زیرســاخت باتری هــای پیشــرفته فناوری نانــو را ادامــه داد و حمایت هایــی را مطابــق جــدول ۱3 در ایــن زمینــه 

به عمل آورد:

جدول�13-�حمایت�های�ستاد�نانو�از�توسعه�زیرساخت�باتری�های�پیشرفته�فناوری�نانو�در�سال�1398

نوعحمایتمجریعنوانردیف
مبلغتسهیالت
)میلیونریال(

وضعیت

۱
کس داخلی با قابلیت  حمایت از تولید گالوبا
کسیژن تا کمتر از ۱۰ پی پی ام کاهش رطوبت و ا

شرکت 
شریف سوالر

در حال ساخت۱٬8۰۰تسهیالت

2
حمایت از توسعه زیرساخت سخت افزاری 
شبیه سازی کوانتومی مواد و فرایندهای باتری

انجام شده2۱۰گرنتفرد حقیقی

 توسعهمحصوالتمرتبطباباتریهایپیشرفتهفناورینانو
در سال ۱398 در راستای توسعه محصوالت حوزه باتری های پیشرفته، حمایت های مختلفی به شرح زیر انجام شده است:

جدول�14-�حمایت�های�ستاد�نانو�از�توسعه�محصوالت�مرتبط�با�باتری�های�پیشرفته�فناوری�نانو�در�سال�1398

نوعحمایتعنوانطرحردیف
مبلغ

)میلیونریال(
وضعیت

۱
کننده های نانویی باتری   جدا

لیتیوم-یون
معرفی به سرمایه گذار

۴٬۰۰۰
جذب سرمایه از سرمایه گذار و عقد قرارداد 

برای تولید نیمه صعتی

توسعه دانش فنی طراحی سلول باتری2
معرفی به سرمایه گذار

کره برای عقد قرارداد- مذا

ی3 تولید نمونه اولیه27۰گرنت مشروطباتری های نیکل- رو

9۲
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گــزارش اقدامــات صورت گرفتــه در ســال ۱398 که در نتیجه همکاری و تعامل ســتاد نانو و کانون پتنت ایران، در جهــت حمایت از تولید، حفاظت و 
به کارگیری دارایی های فکری حوزه فناوری نانو صورت گرفته اســت، در ادامه بیان می شــود. قابل ذکر اســت که واحد مالکیت فکری ســتاد نانو از سال 
یاســت جمهوری« در قالب »کانون پتنت ایران«، امور مرتبط  کرده و در ســال ۱393 با موافقت »معاونت علمی و فناوری ر ۱38۴ فعالیت خود را آغاز 

با حوزه مالکیت فکری و به ویژه ثبت اختراع خارجی را در تمامی حوزه های علم و فناوری عهده دار شده است.

تسهیل�ثبت�اختراعات�خارجی�در�حوزه�فناوری�نانو1-3-3
 حمایتازشرکتهایدانشبنیانوفناورانبرایثبتاختراع)Patent(مرتبطبافناورینانودردفاترمعتبربینالمللی

یابی و تأیید تیم بررســی کانون پتنت ایران، بیش  بــرای حمایــت از ثبــت اختراعــات مرتبط با فناوری نانو در ادارات ثبت اختــراع معتبر دنیا، پس از ارز
کانون پتنت پرداخت می شــود. در جدول زیر، آمار  از نود درصد از هزینه های ثبت در یک اداره ثبت اختراع، به عنوان حمایت از مخترعان، از ســوی 
اختراعات منتشرشده۱ )هنوز به صورت قطعی تأیید و یا رد نشده اند( و تأیید نهایی شده2 حوزه فناوری نانوی ایران در این ادارات و نسبت آمار پتنت 

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

جدول�1۵–�مقایسه�اختراعات�فناوری�نانو�منتشرشده�و�تأیید�نهایی�شده�ایران�در�ادارات�ثبت�اختراع�دنیا�با�اختراعات�ایران�در�کلیه�حوزه�ها�)۲019 - ۲01۵(

سهماختراعاتنانوییازکلاختراعاتایران)%(اختراعاتفناورانایراندرحوزهنانواختراعاتفناورانایران

مجموعتأییدنهاییمنتشرشدهمجموعتأییدنهاییمنتشرشدهمجموعتأییدنهاییمنتشرشدهسال

2۰۱5۴73۱7823۱235۴939۴5

2۰۱69۴3۰۱2۴27۱۱3829373۱

2۰۱7۱۱7۴۱۱5825۱3382۱322۴

2۰۱8۱57582۱5۴2۱86۰273۱28

2۰۱9۱۱۴892۰32۴۱6۴۰2۱۱82۰

۱. Published
2. Granted

3-3- حمایت از تولید، حفاظت و به کارگیری دارایی های فکری فناوری نانو
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گرنت شده نانویی ایران در سال 2۰۱9 میالدی به همراه جزئیات مربوطه بیان شده است: در جدول زیر اسامی پتنت های 

جدول��16–�پتنت�های�نانویی�تأیید�نهایی�شده�ایران�در�سال�۲019

)Assignee(صاحبامتیاز)Inventor(مخترععنوانتاریخردیف
ادارهثبت

اختراع

۱2019-12-24

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

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

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

US

22019-11-26
 Self-assembling peptide
scaffolds

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

CELLULAR AND MO-
 LECULAR RESEARCH
CENTER, IRAN UNI-

 VERSITY OF MEDICAL
SCIENCES [IR]

US

32019-10-01
Cancer targeting by anti-
egfr peptides and applica-
tions thereof

Jaafari Mahmoud Reza [IR] 
Zahmatkeshan Masoumeh [IR] 

 Rezayat Sorkhabadi Seyed Mahdi
[IR]

Jaafari Mahmoud Reza [IR]
 Zahmatkeshan Masoumeh
[IR]

 Rezayat Sorkhabadi Seyed
Mahdi [IR]

US

۴2019-09-17
 Smart polymer flooding
process

Tamsilian Yousef [IR]
Ramazani Saadatabadi Ahmad [IR]

 Ramazani Saadatabadi
Ahmad [IR]

US

5
2019-09-10Antibiotic-loaded trans-

dermal patch

 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]

US

62019-08-27

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

Mehdinia Ali [IR]
Bahrebar Soheil [IR]

 Mehdinia Ali [IR]; Bahrebar
Soheil [IR]US

72019-08-20
 Functionalization of
carbon-based nanomateri-
als

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

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

US

82019-08-13

 Artificial diaphragm having
 intelligent nanomagnetic
 particles for treatment of
diaphragmatic paralysis

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

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

US
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)Assignee(صاحبامتیاز)Inventor(مخترععنوانتاریخردیف
ادارهثبت

اختراع

92019-07-09

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

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

Ghiasvand Alireza [IR]; Be-
 hfar Mina [IR]; Yazdankhah
Fatemeh [IR]

US

۱۰2019-06-11Quantum dot-based filter

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

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

US

۱۱2019-04-23
Scandium nano-radio-
pharmaceutical

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

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

US

۱22019-04-16

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

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

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

US

۱32019-03-05
 Producing graphene and
nanoporous graphene

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

Research Institute of Petro-
leum Industry [IR]

US

۱۴2019-02-12
Rotational abrasive micro/
nano-finishing

Azami Gilan Aref [IR] 
Azizi Abdolhamid [IR]

Azami Gilan Aref [IR] 
Azizi Abdolhamid [IR]

US

۱52019-02-05

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

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

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

US

۱62019-01-29

Vacuum-assisted in-nee-
 dle capplicary adsorption
trap with multiwalled poly-
 aniline/carbon nanotube
nanocomposite sorbent

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

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

US

ادامه�جدول�16–�پتنت�های�نانویی�تأیید�نهایی�شده�ایران�در�سال�۲019 
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نگارشمتناختراع)Draft(مرتبطبافناورینانو
که یک ســند اختراع، قراردادی با بندهای شــفاف و در معرض عموم اســت، نگارش متن اختراع اهمیت باالیی داشــته و نیاز به تخصص  از آنجایی 
ی گســترده، تبدیل شــود. پس از ثبت اختراع موقت و با توجه  ی دعاو و تســلط باالیی دارد که درنهایت آن اختراع به یک ســند ارزشــمند، معتبر و حاو
ی آن انجام  بــه اعتبــار یک ســاله آن، تهیــه درفت ثبــت اختراع دائمی در این مدت انجام شــده و با همــکاری وکالی مقیم، کنترل چندمرحله ای بــر رو

کانون پتنت ایران صورت پذیرفته است. می گیرد. در سال ۱398، ۱۰ نگارش متن اختراع در حوزه نانو توسط 

اعتباربخشیوتسهیلثبتاختراعاتداخلیدرحوزهفناورینانو
یکرد اداره ثبت اختراع ایران جهت بررســی تمامی درخواســت های ثبت اختراع و با تعامالت انجام شــده بــا اداره ثبت اختراعات  بــا توجــه بــه تغییر رو
ایران از سال ۱39۰، درخواست های ثبت اختراع مرتبط با فناوری نانو، برای داوری به ستاد نانو ارسال می شود. 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 می کننــد، اداره ثبت اختراع، 
که مرتبط با حوزه فناوری نانو است، به ستاد نانو ارجاع می دهد. آمار درخواست های ثبت اختراع داخلی در بازه زمانی سال های ۱39۰  پرونده هایی را 

یابی و استعالم از مرکز مالکیت معنوی ایران به ستاد نانو ارجاع شده، در نمودار زیر ارائه شده است. که برای ارز تا ۱398 

سال�90 سال�91 سال�9۲ سال�93 سال�94 سال�9۵ سال�96 سال�97 سال�98
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نمودار�3–�آمار�درخواست�های�ثبت�اختراع�داخلی�فناوری�نانو�برای�ارزیابی�و�استعالم�)1390-1398(

یابی آن ها مشــخص نشده اســت. همچنین برخی از پرونده های  الزم به ذکر اســت برخی از پرونده های ســال ۱398 در جریان اســت و هنوز نتیجه ارز
مربوط به ثبت اختراع در ســال ۱397، در اواخر این ســال ارجاع شــده اند و نتیجه آن در ســال ۱398 اعالم شده است؛ با این وجود در نمودار باال، این 

آمار در سال ۱397 لحاظ شده است.

آموزش،�ترویج�و�اطالع�رسانی�مالکیت�فکری�فناوری�نانو۲-3-3
کافی به زیرساخت های مالکیت  یکی از نقاط ضعف موجود در زمینه توســعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان در کشــورهای درحاِل توســعه، عدم توجه 
کافی محققان  گاهی  کافی و سیستم های »IP« ضعیف خالصه نشده و بخش عمده ای از آن، به دلیل عدم آ فکری است. این امر، تنها در حفاظت نا
یجی، به عنوان یکی از اهداف  و مخترعان پیرامون لزوم حفاظت از دارایی های فکری و مزایای مرتبط با آن است. ازاین رو، فعالیت های آموزشی و ترو
گاهی عمومی پیرامون مالکیت فکری و مزایای آن صورت می گیرد. در همین  کانون پتنت تعریف شده است. این فعالیت ها با هدف افزایش آ اصلی 
کانون پتنت ایران، دوره های آموزشــی مختلفی با موضوع مالکیت فکری برای فعاالن حوزه فناوری نانو به شرح  راســتا، در ســال ۱398 با حمایت های 

زیر برگزار شده است:
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جدول�17-�دوره�های�آموزشی�مالکیت�فکری�برگزار�شده�برای�فعاالن�حوزه�فناوری�نانو�در�سال�1398

مکانبرگزاریزمانبرگزاریمخاطبانعنواندورهآموزشیردیف

دانشگاه خوارزمیفروردیندانشجویان تحصیالت تکمیلیمطالعه مروری پتنت۱

دانشگاه تربیت مدرسفروردیندانشجویان تحصیالت تکمیلیمطالعه مروری پتنت2

یداد کارنو3 دانشگاه زنجاناردیبهشتدانشجویان تحصیالت تکمیلیرو

یداد کارنو۴ مرکز تربیت مربی کرجتیردانشجویان تحصیالت تکمیلیرو

یداد کارنو5 دانشگاه فردوسی مشهدشهریوردانشجویان تحصیالت تکمیلیرو

نمایشگاه بین المللی فناوری نانومهرپژوهشگران و صاحبان کسب وکارعالمت تجاری6

نمایشگاه بین المللی فناوری نانومهرپژوهشگران و صاحبان کسب وکاراختراعات حوزه سالمت7

نمایشگاه بین المللی فناوری نانومهرپژوهشگران و صاحبان کسب وکارتریز8

یداد کارنو9 دانشگاه گیالنآباندانشجویان تحصیالت تکمیلیرو

یداد کارنو۱۰ پارک زاهدانآباندانشجویان تحصیالت تکمیلیرو

دانشگاه خوارزمیآذردانشجویان تحصیالت تکمیلیمطالعه مروری پتنت۱۱

دانشگاه علوم پزشکی تهرانآذردانشجویان تحصیالت تکمیلیمطالعه مروری پتنت۱2

دانشگاه شهید بهشتیآذردانشجویان تحصیالت تکمیلیمطالعه مروری پتنت۱3

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییآذردانشجویان تحصیالت تکمیلیمطالعه مروری پتنت۱۴

شرکت مپنا لوکوموتیودیمدیران فنی و صنعتیتحلیل پتنت برای مدیران۱5

توانمندسازی�دفاتر�مالکیت�فکری�مرتبط�با�فناوری�نانو�در�دانشگاه�ها�و�مراکز�آموزش�عالی3-3-3
کانون  یکی از مهم ترین دالیل رشد مالکیت فکری در دانشگاه های معتبر جهان، وجود دفاتر تجاری سازی و انتقال فناوری است. با توجه به این امر، 
که از آن جمله می توان به برگزاری  کرده  کانون« تدوین  پتنت ایران برنامه هایی را در جهت تشکیل و حمایت از این دفاتر، تحت عنوان »دفاتر همکار 
کرد. در سال ۱398 عالوه بر تعیین سطح و دسته بندی دفاتر، دو دوره آموزشی  دوره های آموزشی تخصصی، حمایت از تدوین آیین نامه ها و… اشاره 
با عنوان »توانمندسازی مسئوالن دفاتر همکار« برای کارکنان دفاتر برگزار شد. همچنین دو وبینار با هدف هماهنگی و ارتباط و آشنایی بیشتر کارکنان 

کانون پتنت برگزار شد. این دفاتر با حمایت ها و خدمات 

تقویت�ارتباطات�بین�المللی�در�راستای�ارتقای�درآمدزایی�از�پتنت�های�فناوری�نانو4-3-3
با توجه به پتانســیل باالی موجود در بازارهای کشــورهایی مانند چین، کشــورهای جنوب شــرق آســیا و برخی کشورهای همســایه، تمرکز اصلی بخش 
تجاری ســازی کانــون پتنــت در ســال ۱398 بر این کشــورها قرار گرفــت و همکاری های مختلفی در ســطح بین المللی با دفاتر تجاری ســازی معاونت 
یاســت جمهوری در کشــورهای فــوق و همچنیــن بــا برخــی از شــرکت های ارائه دهنــده خدمات تجاری ســازی فنــاوری در چین از  علمــی و فنــاوری ر
کارگاه های آموزشــی مالکیت فکــری، از دیگر برنامه های  کنار برگزاری  گرفــت. ارائه خدمــات ثبت اختراع و تحلیل پتنــت در  قبیــل WTOIP صــورت 

تعریف شده برای این دفتر است.
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شناساییفناوریهایبرترمبتنیبراختراع
کانون از اختراعات ثبت شــده توســط مخترعان ایرانی دارند، شناســایی فناوری های برتِر دارای قابلیت  کارشناســان  که  کاملی   با توجه به شــناخت 
یابی برای ایــن فناوری ها به عنوان اولویت اصلی دفتر تجاری ســازی تعریف شــد.  تجاری شــدن در بازارهــای بین المللــی، معرفــی آن هــا به بــازار و بازار
کز پژوهشــی(  کز نوآوری و فناوری )از قبیل دانشــگاه ها و مرا همچنیــن در برنامــه فعــال، پایــش فناوری هــای مبتنی بر اختــراع و مراجعه حضوری بــه مرا

گرفت. به منظور شناسایی فناوری های قابل ارائه به بازارهای جهانی صورت 

ابزارهایمختلفبرایتجاریسازیفناوریهایبرگزیده استفادهاز
کانون پتنت، قابل ارائه به بازارهای بین المللی شــناخته شــده بودند، به  کارشناســان  یابی  که با ارز  با اجرای برنامه های فوق، تعدادی از فناوری هایی 
کرات برای تجاری ســازی این محصوالت با همکاران کانون در دفاتر ســایر کشــورها انجام شــد. انجام مطالعات بازار،  دفتر تجاری ســازی ارجاع و مذا
حضــور در نمایشــگاه های تخصصــی و تنظیــم جلســات به هم رســانی از جمله اقداماتی اســت که توســط دفتر تجاری ســازی کانون پتنــت ایران برای 
کانون پتنت ایران، نماینده دفتر تجاری سازی در چین در نمایشگاه بین المللی  محصوالت برگزیده انجام شد. همچنین، در مهرماه ۱398 به دعوت 
کرده و مقدمات اولیه را برای فرایند تجاری سازی این  کرد تا از نزدیک با محصوالت و فناوری های نانویی آشنایی پیدا  فناوری نانو ایران حضور پیدا 

محصوالت انجام دهد.

98

مدیریت�توسعه�فناوری�با�هدایت�محققان�و�فناوران�مستعد�برای�شکل�گیری�صنعت�نانو گزارش�عملکرد�برنامه�های�کالن،�عملیاتی�و�اقدامات�اجرایی�فناوری�نانو



آجرهای�هوشمند�نانو�با�سیستم�سازه�ای�مدوالر



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

برنامه کالن 4
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ارزیابی�محصوالت�فناوری�نانو�و�اعطای�گواهی�نامه�نانومقیاس1-1-4
گواهینامهنانومقیاسبهمحصوالتداخلی اعطای

یابی محصوالت فناوری نانو ارجاع شــد که از این درخواست ها، 83 مورد جهت   در ســال ۱398 تعداد 385 درخواســت بررســی محصول به واحد ارز
تکمیــل مســتندات فنــی بــا اســتفاده از گرنت شــبکه آزمایشــگاهی، پذیرش مشــروط شــده و تعداد 229 محصــول به دلیــل ارائه مســتندات فنی اولیه 
قابل قبول جهت اثبات ادعا پذیرش  شده و به مرحله بعد راه یافتند. تعداد 73 مورد از محصوالت هم به دلیل عدم ارائه حداقل مستندات فنی مبنی 

بر اثبات ارتباط با فناوری نانو یا انصراف شرکت موردپذیرش قرار نگرفتند. جزئیات مربوطه در نمودار زیر بیان شده است.

نمودار�1-�وضعیت�محصوالت�فناوری�نانوی�ارزیابی�شده�در�سال�1398

درخواست�بررسی:�38۵

نانومقیاس:�77آزمایشی:�۵0

۵0+۲۲=7۲77+18=9۵

عدم�پذیرش:�73پذیرش:�۲۲9 پذیرش�مشروط:�83

عدم�تأیید:�۲9تأیید:�1۲7متوقف:�9 در�جریان:�64

4-1- ارزیابی، پایش و نظارت بر محصوالت فناوری نانو 
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کارایی و بررسی نتایج، تعداد  از میان محصوالت پذیرش شده در سال ۱398، پس از بازدید و نمونه برداری از خط تولید، انجام آزمون های مقیاس و 
یابی تعدادی از  گواهی نامه آزمایشی شدند. الزم به ذکر است ارز یافت  گواهی نامه نانومقیاس و 5۰ محصول موفق به در یافت  77 محصول موفق به در
گواهی نامه آزمایشی  گواهی نامه نانومقیاس و 22  که در سال ۱398 به اتمام رسید. از این رو، تعداد ۱8  محصوالت از اواخر سال ۱397 شروع شده بود 
نیــز بــه آمــار ســال ۱398 اضافــه شــد. در مجمــوع، 95 گواهی نامه نانومقیاس و 72 گواهی نامه آزمایشــی در این ســال صادر شــد. در ضمن، بررســی 9 

یابی متوقف شده است.  محصول نیز به دالیلی نظیر عدم  امکان تولید محصول، عدم هماهنگی جهت بازدید و انصراف شرکت از ادامه فرایند ارز
کرده اند به شرح جدول زیر است: یافت  گواهی نامه نانومقیاس در که در سال ۱398  فهرست 77 محصولی 

نامشرکتناممحصولحوزهصنعتیاصلیردیف

حمل ونقل۱
ی نانوذرات با استحکام کششی و  گیر بدنه خودرو حاو عایق بوتیلی صدا

چسبندگی بهبودیافته
عایق خودرو توس

حمل ونقل2
ی نانوذرات با خواص رئولوژی  چسب تقویت کننده بدنه خودرو حاو

اصالح شده
عایق خودرو توس

ی نانوذرات با خواص رئولوژی اصالح شدهحمل ونقل3 عایق خودرو توسدرزگیر بدنه فوم شونده خودرو حاو

ی نانوذرات با خواص رئولوژی اصالح شدهحمل ونقل۴ عایق خودرو توسدرزگیر بدنه رابری خودرو حاو

ک5 ی نانوذراتنساجی و پوشا کتریال حاو کیان بهریس مهیارنخ اسپاندکس پلی استر آنتی با

ی نانوذراتانرژی، نفت و صنایع وابسته6 گ متورم شونده دائمی درون چاهی حاو  توسعه محصول کیا صنعت شریفپال

ی نانوذراتانرژی، نفت و صنایع وابسته7 یافت درون چاهی حاو گ متورم شونده قابل باز  توسعه محصول کیا صنعت شریفپال

کسیژن اضافیانرژی، نفت و صنایع وابسته8 کتیو آلومینا اصالح شده با آهن جهت جذب ا سرامیک های صنعتی اردکانکاتالیست ا

ملزومات صنعتی9
ی اجزای نانومتری جهت بهبود مقاومت  پوشش تک جزئی گالوانیزه سرد حاو

خوردگی زیرالیه های فوالدی
اطلس پوشش محافظ

کارگاه تولیدی بخشیشیرآالت با پوشش طالییعمران و ساختمان۱۰

ی نانوذراتانرژی، نفت و صنایع وابسته۱۱ یابی سولفور حاو سرامیک های صنعتی اردکانکاتالیست باز

مهندسی شمیم پلیمر کوثرآمیزه پلی آمید تقویت شده با الیاف شیشه و نانوذرات با استحکام و مدول باالمواد اولیه۱2

ی نانوذراتآب، کشاورزی و بسته بندی۱3 سبز محیط نانو ارسکیسه زباله مقاوم حاو

سبز محیط نانو ارسپیش بند تجزیه و تخریب پذیر مقاوم شده با نانوموادآب، کشاورزی و بسته بندی۱۴

کن صنعت آذیناجاق گاز با پوشش نانوساختار طالییکاالی خانگی۱5

ک۱6 ی نانوذراتنساجی و پوشا کتریال بافته شده با نخ حاو ک نانومهیار زنجانجوراب آنتی با تولیدی پوشا

ی نانوذراتکاالی خانگی۱7 کتریال حاو صنایع نساجی پامچالفرش ماشینی پلی استر آنتی با

ایمن ماسک آذرماسک تنفسی جاذب ذرات گردوغباردارو و سالمت۱8

ی االستومر اصالح شده با نانوذراتانرژی، نفت و صنایع وابسته۱9  توسعه محصول کیا صنعت شریفپکرهای متورم شونده حاو

عمران و ساختمان2۰
کتریال و  ی اجزای نانومتری با خواص آنتی با کریالت یورتان حاو ک ا ال

UV حفاظت از زیرالیه ها در برابر اشعه
اطلس پوشش محافظ

کتریال حاوی جزء نانومتریعمران و ساختمان2۱ آذران فضا نماپنل PVC نمای داخل ساختمان با پوشش آنتی با

شیرآالت بهداشتی آتریساخدمات پوشش های نانو ساختار تزیینی به روِش PVDملزومات صنعتی22

جدول�1-�عناوین�محصوالت�و�شرکت�های�مربوطه�دریافت�کننده�گواهی�نامه�نانومقیاس�در�سال�1398
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نامشرکتناممحصولحوزهصنعتیاصلیردیف

ی نانوذرات کاالی خانگی23 کتریال حاو ظریف مصورموکت پلی آمید آنتی با

ی جزء نانومتریعمران و ساختمان2۴ آذران فضا نماپنل PVC با پوشش مقاوم در برابر اشعه UV حاو

دارو و سالمت25
ی نانوالیاف پلیمری جهت بهبود راندمان حذف ذرات  ماسک تنفسی حاو

گردوغبار
فناوران نانومقیاس

ملزومات صنعتی26
ی نانوالیاف جهت بهبود راندمان حذف ذرات جامد از  کاغذ فیلتر حاو

جریان هوا
فناوران نانومقیاس

ید منیزیممواد اولیه27 رایکا صنعت افرندپودر نانوساختار فلور

نوآوران مدبر صنعتدوربین سالح با عدسی دارای پوشش نابازتابندهاپتیک و الکترونیک28

نوآوران مدبر صنعتدوربین دو چشمی با عدسی دارای پوشش نابازتابندهاپتیک و الکترونیک29

مواد اولیه3۰
کسنده  کسید گرافن و پلی آنیلین سنتز شده در حضور ا سوسپانسیون ا

آمونیومی
نانو توانا پارس

ی نانوذراتکاالی خانگی3۱ کتریال حاو ظریف مصورموکت پلی استرآنتی با

کتریالکاالی خانگی32 صنعت سازان ایده آل پالستظرف پلی پروپیلنی نگهدارنده مواد غذایی آنتی با

ی نانوذراتعمران و ساختمان33 جدول بتنی مقاوم در برابر خمش حاو
دانش بنیان انبوه سازی مسکن 

بهدیس سامان امین

ک3۴ کتریالنساجی و پوشا تولیدی نانو پاجوراب آنتی با

کتریالحمل ونقل35 تولیدی تیزتک پارچه آنتی با

کمواد اولیه36 بسپار پیشرفته شریفآمیزه پلی اتیلنی آنتی بال

تولیدی صنعتی و شیمیایی گیتی آسارنگ پلی یورتان با خواص رئولوژی اصالح شدهحمل ونقل37

ک38 ی نانوذراتنساجی و پوشا کتریال حاو کاسپین جورابلباس تب نمای نوزاد آنتی با

ک39 ی نانوذراتنساجی و پوشا کتریال حاو نیکو تن پوشتی شرت مردانه آنتی با

ک۴۰ ی نانوذراتنساجی و پوشا کتریال حاو نیکو تن پوشلباس راحتی بچه گانه آنتی با

ک۴۱ ی نانوذراتنساجی و پوشا کتریال حاو نیکو تن پوشزیرپوش مردانه آنتی با

ک۴2 ی نانوذراتنساجی و پوشا کتریال حاو نیکو تن پوشلباس زیر مردانه آنتی با

ک۴3 ی نانوذراتنساجی و پوشا کتریال حاو نیکو تن پوشتی شرت زنانه آنتی با

ک۴۴ ی نانوذراتنساجی و پوشا کتریال حاو نیکو تن پوشتاپ زنانه آنتی با

ادامه�جدول�1-�عناوین�محصوالت�و�شرکت�های�مربوطه�دریافت�کننده�گواهی�نامه�نانومقیاس�در�سال�1398
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نامشرکتناممحصولحوزهصنعتیاصلیردیف

ک۴5 ی نانوذراتنساجی و پوشا کتریال حاو نیکو تن پوشلباس راحتی زنانه آنتی با

ک۴6 ی نانوذراتنساجی و پوشا کتریال حاو نیکو تن پوشلباس راحتی مردانه آنتی با

ک۴7 ی نانوذراتنساجی و پوشا کتریال حاو ک نانو مهیار زنجانلباس زیر مردانه آنتی با تولیدی پوشا

ی نانوذراتعمران و ساختمان۴8 کف پوش بتنی مقاوم در برابر سایش و خمش حاو
دانش بنیان انبوه سازی مسکن 

بهدیس سامان امین

میز و صندلی با پوشش نانوساختار تزیینیکاالی خانگی۴9
کارگاه تولیدی ابوالفضل مرادی 

)سام صنعت(

کارخانجات ایران برنز استیلخدمات پوشش های نانوساختار تزیینی به روش PVDملزومات صنعتی5۰

تلرانسخدمات پوشش های نانوساختار تزیینی به روش PVDملزومات صنعتی5۱

ک با پوشش نانوساختار تزیینیعمران و ساختمان52 کارخانجات ایران برنز استیلدستگیره و پال

ک53 ی نانوذراتنساجی و پوشا کتریال حاو ک نانو مهیار زنجانزیرپوش مردانه آنتی با تولیدی پوشا

ی نانوذراتکاالی خانگی5۴ کتریال حاو ظریف مصورموکت پلی پروپیلن آنتی با

آتیه پردازان ظهور شریفآند با پوشش نانوساختار مخلوط اکسیدهای فلزی با کاربری الکترولیز آب دریاآب، کشاورزی و بسته بندی55

شیرآالت بهداشتی آتریساشیرآالت با پوشش نانوساختار تزیینیعمران و ساختمان56

ی نانوذراتکاالی خانگی57 کتریال حاو صنعت سازان ایده آل پالستسطل زباله آنتی با

ک58 ی نانوذرات نقرهنساجی و پوشا کتریال حاو پاموک تابانکفی کفش آنتی با

صنایع توسعه ساختمان آروشاشیرآالت بهداشتی با پوشش نانوساختارعمران و ساختمان59

ی نانوذرات حمل ونقل6۰ تولیدی و صنعتی گوهر فامدرزگیر کوره ای )سیلر( حاو

حمل ونقل6۱
ی  رنگ بدنه لوکوموتیو عایق صوت در محدوده ۱٬۰۰۰ هرتز و عایق حرارت حاو

نانومواد
نیلی فام ری

آقای سید احمد شجاعیخدمات پوشش های نانوساختار تزیینیملزومات صنعتی62

ک طالییعمران و ساختمان63 دستگیره ایراندستگیره و پال

ک6۴ ی نانوذرات نقرهنساجی و پوشا کتریال حاو پیشران نساجی آیندهلباس زیر آنتی با

ک65 ینساجی و پوشا کسیدرو ی نانوذرات ا کتریال حاو پیشران نساجی آیندهحوله آنتی با

ک66 ینساجی و پوشا کسیدرو ی نانوذرات ا کتریال بافته شده با 3۰درصد نخ حاو پیشران نساجی آیندهجوراب آنتی با
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نامشرکتناممحصولحوزهصنعتیاصلیردیف

ک67 ینساجی و پوشا کسیدرو ی نانوذرات ا کتریال حاو پیشران نساجی آیندهجوراب دیابتیک آنتی با

ک68 ی نانوذرات نقرهنساجی و پوشا کتریال بافته شده با 3۰درصد نخ حاو پیشران نساجی آیندهجوراب آنتی با

ک69 ی نانوذرات نقرهنساجی و پوشا کتریال بافته شده با 6۰درصد نخ حاو پیشران نساجی آیندهجوراب آنتی با

ک7۰ ینساجی و پوشا کسیدرو ی نانوذرات ا کتریال بافته شده با نخ حاو پیشران نساجی آیندهساپورت زنانه آنتی با

کتریالکاالی خانگی7۱ الکترو استیلیخچال تک درب با بدنه داخلی ABS آنتی با

کتریالکاالی خانگی72 الکترو استیلیخچال فریزر پایین با بدنه داخلی ABS آنتی با

کتریالکاالی خانگی73 الکترو استیلیخچال فریزر باال با بدنه داخلی ABS آنتی با

کتریالکاالی خانگی7۴ الکترو استیلیخچال سایدبای ساید با بدنه داخلی ABS آنتی با

ی نانوالیافحمل ونقل75 تولیدی و صنعتی بهران فیلترفیلتر هوای لوکوموتیو جهت افزایش راندمان فیلتراسیون حاو

آزاد فیلترفیلتر گاز با پوشش نانوالیافانرژی، نفت و صنایع وابسته76

فیلتر هوای خودروهای سنگین، ماشین آالت راه سازی و کشاورزی با حمل ونقل77
ی نانوالیاف آزاد فیلترراندمان فیلتراسیون باال حاو

ادامه�جدول�1-�عناوین�محصوالت�و�شرکت�های�مربوطه�دریافت�کننده�گواهی�نامه�نانومقیاس�در�سال�1398

نمودار�۲-�وضعیت�تمدید�گواهی�نامه�های�محصوالت�فناوری�نانوی�ارزیابی�شده�در�سال�1398

درخواست�تمدید:�۲۵4

غیرفعال:�107تمدید:�93 در�جریان:�۵4

نانومقیاس�به�نانومقیاس:�6۵آزمایشی�به�نانومقیاس:�4آزمایشی�به�آزمایشی:�۲۲ نانومقیاس�به�آزمایشی:�۲

که در  گرفت. همان  طور  گواهی نامه های آزمایشی و نانومقیاس محصوالت موردبررسی قرار  همچنین، در این سال تعداد 25۴ مورد درخواست تمدید 
گواهی نامه نانومقیاس  گواهی نامه آزمایشی و 77  که از این میان 5۰  نمودار 2 نشان داده شده است، از میان این درخواست ها 93 مورد تمدید شدند 
بودند. الزم به ذکر اســت پس از تمدید، مدت اعتبار گواهی نامه های آزمایشــی یک ســال و گواهی نامه های نانومقیاس ســه ســال اســت. ۴ گواهی نامه 
آزمایشــی به دلیــل افزایــش مقیــاس تولیــد بــه گواهی نامــه نانومقیاس تبدیل شــدند و تعــداد 2 گواهی نامــه نانومقیــاس به دلیل کاهش ظرفیــت تولید به 
گواهی نامه آزمایشی تغییر یافتند. ۱۰7 مورد از محصوالت به دالیلی از قبیل عدم فعالیت شرکت، عدم توانایی در تجاری سازی پس از چند سال و از 
گواهی نامه  گواهی نامه حذف شده و غیرفعال شدند. 5۴ مورد از درخواست های تمدید  همه مهم تر عدم تولید محصول از لیست محصوالت دارای 

نیز همچنان در جریان بررسی قرار دارند. 
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نمودار�3-�وضعیت�صدور�تأییدیه�در�خصوص�محصوالت�فناوری�نانوی�ارزیابی�شده�)1393-1398(

سی
ازر
د�ب
عدا

ت

1393

110

47

3۲

31

1394

144

۲9

41

74

139۵

149

۲0

۵9

70

1396

181

13

۵۲

116

1397

۲۲8

۲3

69

136

1398

۲۲8

33

79

116

عدم�تأیید
تأیید�آزمایشی

۲۵0تأیید�نانومقیاس

۲00

1۵0

100

۵0

0

آمــار محصــوالت و تجهیــزات دارای گواهی نامــه نانومقیاس تا پایان ســال ۱398، به ترتیب ۴3۴ محصول و 2۱3 تجهیز اســت. نمــودار ۴ آمار تجمعی 
گواهی نامه نانومقیاس را از سال ۱387 تا پایان سال ۱398 نشان می دهد. تعداد محصوالت و تجهیزات دارای 
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نمودار�4-�تعداد�محصوالت�دارای�گواهی�نامه�نانومقیاس�)1387-1398(
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آمار�کل
محصوالت�نانو
تجهیزات�نانو

گواهی نامه نانومقیاس تا پایان ســال ۱398 به شــرح نمودار  گــون در خصوص شــرکت ها و محصــوالت دارای  گونا  همچنیــن، حــوزه تقســیم بندی های 
5 است.

یابی شــده در 6 ســال اخیر در نمودار زیر آمده است: وضعیت محصوالت ارز
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نمودار�6-�تقسیم�بندی�استانی�شرکت�های�دارای�گواهی�نامه�نانومقیاس�تا�پایان�سال�1398

نمودار�۵-�تقسیم�بندی�حوزه�صنعتی�محصوالت�دارای�گواهی�نامه�نانومقیاس�تا�پایان�سال�1398

عمران�و�ساختمان،�۲4درصد

آب،�کشاورزی�و�بسته�بندی،�1درصد

کاالی�خانگی،14درصد

ملزومات�صنعتی،�11درصددارو�و�سالمت،�1۲درصد

مواد�اولیه،�11درصد

نساجی�و�پوشاک،�11درصد

حمل�و�نقل،�9درصد
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پایش�و�نظارت�بر�محصوالت�فناوری�نانو�تأییدشده�در�بازار۲-1-4
تدویندستورالعملهایبازرسیمحصوالتفناورینانو

در سال ۱398 و با هدف افزایش شفافیت و ارائه شاخص های پذیرش، بازرسی و تأیید محصوالت و همچنین دقت و سرعت بیشتر در انجام فرایند 
یت های زمینه پالستیکی- خواص مکانیکی« تدوین و تصویب شد. یابی محصوالت، دستورالعمل »بازرسی نانوکامپوز ارز

بازار بازرسیمحصوالتفناورینانوموجوددر
بــا هــدف نظــارت بر بــازار محصــوالت دارای گواهی نامــه نانومقیــاس، نمونه های محصــوالت از بازار خریداری  شــده و پــس از انجــام آزمون های الزم، 
یع در بازار  کتبی و در ادامه از ابزارهای قانونی جهت جلوگیری از تولید و توز موردبررسی قرار می گیرند. در صورت عدم تطابق نتایج، در مرحله اول تذکر 
گرفتند. از این تعداد هر 5 محصول، به دلیل تکرار  یابی قرار  اســتفاده خواهد شــد. در ســال۱398، تعداد 5 محصول از بازار خریداری شــدند و موردارز

داده های فنی قبلی تأیید شدند.
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ارائه�خدمات�حمایتی�فنی�به�شرکت�های�فناوری�نانو3-1-4
در ســال ۱398 اعطای پژوهانه به منظور حمایت از هزینه های تکمیل مســتندات فنی و با همکاری مؤثر شــبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در 
یال به شرکت ها پرداخت شده است. همچنین، در صورت تأیید هر محصول، به منظور  که در مجموع ۱٫۱۱میلیارد ر گرفت  اختیار تولیدکنندگان قرار 
حمایت از توســعه محصوالت و تجاری ســازی مبلغ 8۰درصد از کل هزینه های بازرســی به شــرکت ها عودت داده می شــود که در مجموع 9۰5میلیون 

یال به شرکت ها پرداخت شده است.  ر

تعدادعنوانخدمت

39برگزاری جلسات مشاوره فنی 

25مشخصه یابی و تکمیل مستندات فنی

62اعطای پژوهانه خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

32بازپرداخت 8۰درصد از هزینه های بازرسی در وجه شرکت هایی که موفق به دریافت گواهی نامه آزمایشی و نانومقیاس شده اند

جدول�۲-�خدمات�نانومقیاس�ارائه�شده�به�شرکت�های�فناوری�نانو�در�سال�1398
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کارگزاران و مشــاوران خدمات تجاری ســازی خود و با حمایت ســتاد  نانو،  مؤسســه خدمات فناوری تا بازار با اســتفاده از زیرســاخت شــبکه توانمند 
توانمندســازی کســب وکارها و ارائه خدمات مختلف در حوزه فناوری نانو را دنبال می کند. در ادامه اقدامات انجام شــده در این راســتا در سال ۱398 

بیان می شود:

�ارائه�خدمات�تجاری�سازی�به�شرکت�های�فناوری�نانو�1-۲-4
یال از طریق کارگزاران و مشاوران مؤسسه خدمات فناوری تا بازار به شرکت های فناوری نانو  در سال ۱398، مجموعا 997 خدمت به ارزش 28٫۰5۴میلیارد ر
ارائه شد. این تعداد خدمات به 22۱ شرکت دارای گواهی نامه نانومقیاس ارائه شد. بر این اساس حدود 7۰درصد از شرکت های موردتأیید از خدمات و 
 حمایت های تجاری سازی در سال ۱398 استفاده کردند. جدول زیر خدمات تجاری سازی ارائه شده به شرکت های فناوری نانو و هزینه مربوط به آن ها را 

کرده اند. یافت  نشان می دهد. الزم به ذکر است در برخی سرفصل های خدماتی، شرکت های فعال بیش  از یک خدمت درخواست و در

جدول�3-�عناوین�و�حجم�ریالی�خدمات�تجاری��سازی�فناوری�نانو�ارائه�شده�به�متقاضیان�)سال�1398(

مبلغحمایت)میلیونریال(تعدادمتقاضیتعدادارائهشدهعنوانخدمتردیف

336٬29۰ 39 اعزام و پذیرش هیئت های تجاری۱ 

876۴6،99۱حضور در نمایشگاه های داخلی )حضور در پاویون ستاد نانو یا مستقل ( 2

۱7۱3۴٬3۴3حضور در نمایشگاه های خارجی3

۱2٬68۰ )ستاد نانو(2۰ تحقیقات بازار ۴ 

 5
مجوزها، تأییدیه ها و استانداردها )محصولی، سیستمی، گزارش 

نیازسنجی( 
 ۱7 ۱3 ۱٬8۱۴

۱۰5۱٬5۴9 388 پیشخوان مشاوره 6 

26۱٬۴۴2 ۴2 ابزارهای تبلیغاتی و اطالع رسانی 7 

4-۲- ارائه خدمات و توسعه کارگزاران خدمات تجاری سازی فناوری نانو
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مبلغحمایت)میلیونریال(تعدادمتقاضیتعدادارائهشدهعنوانخدمتردیف

889 9 ۱3 طرح کسب وکار8 

۴55 ۱۰6 3۱3 آموزش و نشست9 

۴27 3 3بازاریابی بین الملل، ارسال نمونه محصول، صادرات از طریق واسطه صادراتی۱۰ 

کز رشد۱۱  ۴2۰ 2۱ 23 حمایت از استقرار در مرا

296 ۱۰ ۱۱ خدمات مالی و حسابداری۱2 

283 33 طراحی صنعتی محصول و بسته بندی و ساخت قالب۱3 

68 33 تدوین و ویرایش قراردادهای حقوقی۱۴ 

55 55 عارضه یابی۱5 

32 ۱۱ حمایت از پروژه آسیب شناسی و ارتقای منابع انسانی۱6 

2۰ 32 راه اندازی کسب وکار و خدمات ثبتی، حقوقی شرکت ها۱7 

۰ ۱۱خدمات ساخت و تولید۱8 

 ۱9
معافیت گمرکی جهت واردات کاالهای غیرتجاری شرکت های 

دانش بنیان
۴۴

حمایت های معاونت 
علمی و فناوری

۴3حمایت های بیمه ای )آتش سوزی، درمان، مسئولیت و مهندسی(2۰ 
حمایت های معاونت 

علمی و فناوری

۹۹۷۲۲۱۲۸٬۰۵۴مجموع  

که دیده می شــود، نســبت به ســال  در نمودار زیر، میزان حمایت های ارائه شــده به شــرکت های فناوری نانو در ســال های اخیر آمده اســت. همان  طور 
کل حمایت ها 2۴% رشد داشته است. گذشته تعداد خدمات ارائه شده حدود 27% و مبلغ 

ادامه�جدول�3-�عناوین�و�حجم�ریالی�خدمات�تجاری��سازی�فناوری�نانو�ارائه�شده�به�متقاضیان�)سال�1398(
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ارائهمشاورهتخصصیبهشرکتهایفناورینانو
در ســال ۱398، 388 مشــاوره تخصصی به شــرکت های فناوری نانو در 5۰ ایســتگاه مشــاوره کســب وکار ارائه شــد. بیشــترین درخواست ها در بخش 
مشــاوره های حقوقی بوده اســت که با ۱85 درخواســت باالترین ارجاع را به خود اختصاص داد. مشــاوره های حقوقی برای شــرکت های نانویی در سه 

کسب وکار و مشاوره حقوق بین الملل ارائه می شوند. دسته مشاوره حقوق تبادل فناوری، مشاوره حقوقی 
یافت کننده مشاوره تخصصی در سال ۱398 شامل ۱۰5 شرکت منحصربه فرد بوده است. همچنین تعداد شرکت های در

پاویوننمایشگاههایداخلی
در ســال ۱398 تعداد ۱2 پاویون نمایشــگاهی در نمایشــگاه های تخصصی صنعت توســط ســتاد نانو در حوزه  فناوری های مختلف برگزار شد. تعداد 
۴9 شرکت منحصربه فرد، 63 مرتبه در این ۱2 پاویون حاضر شدند. جدول زیر عناوین پاویون های برگزار شده و تعداد شرکت های حاضر در هر پاویون 

را نشان می دهد.

جدول�4-�پاویون�نمایشگاه�های�داخلی�)سال�1398(

پاویونعنوانپاویوننمایشگاهیردیف تعدادشرکتحاضردر

7نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی۱

۴نمایشگاه بین المللی ایران هلث )تجهیزات پزشکی، دارو و آزمایشگاهی(2

یلی، صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته3 3نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ر

۴نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی۴

گروفود5 6نمایشگاه بین المللی ایران ا

3نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان6

6نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضالب7

3نمایشگاه بین المللی ایران پالست8

3نمایشگاه بین المللی خودرو9

۱نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی۱۰

یت۱۱ 6نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوز

ک۱2 3نمایشگاه بین المللی پوشا

همچنین نمودار زیر مقایسه تعداد حضور شرکت های نانویی و مبلغ حمایت بین سال های ۱397 و ۱398 را نشان می دهد.

نمودار�8-�مقایسه�تعداد�حضور�شرکت�های�نانویی�و�مبلغ�حمایت�بین�سال�های��1397و�1398
1397
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4۲3
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60۵700
600
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تعداد�حضور�شرکت�ها�در�پاویون
مبلغ�حمایت�)میلیون�تومان(
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شناسایی�و�فعال�سازی�خدمات�جدید�تجاری�سازی�فناوری�نانو۲-۲-4
در ســال ۱398، 8 خدمــت تجاری ســازی جدیــد بــرای شــرکت ها و فنــاوران نانویی ایجاد شــد که در جدول زیر فهرســت خدمات جدید ایجاد شــده 

مشاهده می شود.

جدول�۵-�خدمات�جدید�تجاری�سازی�فناوری�نانو�)سال�1398(

موضوعخدمتردیف

استقرار سیستم و نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری۱

تدوین و ویرایش قرارداد بین المللی2

جذب نیرو، تیم سازی و آسیب شناسی منابع انسانی3

حسابرسی۴

خدمت جذب نیرو و توسعه منابع انسانی5

پا، آسیای میانه، روسیه و…(6 مشاوره تخصصی تجارت با کشورهای منتخب )استرالیا، ترکیه، چین، هند، ارو

مشاوره تهاتر بدهی های دولتی7

مشاوره تهیه محتوای بین المللی جهت صادرات8

کارگــزار خدماتــی به صورت حقیقــی و حقوقــی در حوزه های مختلف تجاری ســازی با مؤسســه خدمات فنــاوری تا بازار  همچنیــن در ایــن ســال ۱5۴ 
کرده اند. کارگزار برای اولین  بار در سال 98 همکاری خود را با مؤسسه خدمات فناوری تا بازار آغاز  همکاری داشته اند. در این بین 53 

جدول�6-�خدمات�تجاری�سازی�فناوری�نانو�و�کارگزاران�مربوطه�)سال�1398(

تعدادکارگزارجدیدتعدادکارگزارفعالخدمتتجاریسازیردیف

۱9۴استانداردها و گواهی نامه ها۱

63عارضه یابی2

3۱راه اندازی کسب وکار3

۴۰خدمت مالی و حسابداری۴

۱۰حسابرسی5

3۰منابع انسانی6

5۰ابزارهای تبلیغاتی و اطالع رسانی7

92پیشخوان مشاوره بیمه و مالیات8

۱۰3پیشخوان مشاوره توسعه بازار و فروش9

2۱پیشخوان مشاوره توسعه فنی محصول۱۰

۱22پیشخوان مشاوره حقوق و مالکیت فکری۱۱

11۲
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تعدادکارگزارجدیدتعدادکارگزارفعالخدمتتجاریسازیردیف

82پیشخوان مشاوره صادرات و واردات۱2

۱۱2پیشخوان مشاوره عمومی مدیریت۱3

6۴پیشخوان مشاوره تأمین منابع مالی۱۴

2525پیشخوان مشاور تجارت با کشورهای منتخب۱5

5۱تحقیقات بازار۱6

6۱طرح کسب وکار۱7

7۱طراحی صنعتی و دمو۱8

5۱اعزام هیئت تجاری۱9

6۰حضور پاویونی در نمایشگاه های تخصصی خارجی2۰

۱۰حضور در نمایشگاه های دائمی محصوالت ایرانی2۱

استانداردسازی�خدمات�تجاری�سازی�فناوری�نانو3-۲-4
فعالیت های صورت گرفته در سال ۱398 در زمینه استانداردسازی خدمات تجاری سازی حوزه فناوری نانو به شرح زیر است:

جدول�7-�خدمات�تجاری�استاندارد�شده�در�حوزه�فناوری�نانو�در�سال�1398

عنوانخدمتردیف

یابی شرکت ها ۱ تعیین چارچوب های تدوین برنامه بازار

انجام چند پروژه پایلوت برای شرکت های نانویی و ارائه برنامه بهبود 2

کز رشد3 پیاده سازی زیرساخت پرتالی مرا

کز رشد حوزه فناوری نانو۴ یابی برترین مرا بازنگری و تغییر در مدل ارز

کز رشد )پیشخوان های مشاوره(5 ایجاد زمینه های ارائه خدمات به شرکت های مستقر در مرا

یابی برترین کارگزاران تجاری سازی6 به روزرسانی مدل ارز

آموزش�فناوران�و�شرکت�های�تولیدی،�خدماتی�و�کارگزاران�انتقال�فناوری�نانو4-۲-4
کریدور برگزار شد که نمایندگان ۴2 شرکت نانویی  در سال 98، 27 عنوان دوره آموزشی با تمرکز بر توسعه بازار صادراتی شرکت ها، توسط واحد آموزش 

در این دوره ها حضور داشتند. عناوین دوره های آموزشی برگزار شده به شرح جدول 8 است.

ادامه�جدول�6-�خدمات�تجاری�سازی�فناوری�نانو�و�کارگزاران�مربوطه�)سال�1398(
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عنواندورهآموزشیردیف

صادرات را شروع کنیم۱

اصول تحقیقات بازار بین المللی2

اصول بازرگانی بین المللی3

استراتژی ورود به بازارهای بین المللی۴

کرات تجاری بین المللی5 اصول و فنون مذا

اصول برندینگ بین المللی6

دیجیتال مارکتینگ بین المللی7

اصول تنظیم قراردادهای بین المللی8

اصول مکاتبات بین المللی9

یابی صادراتی۱۰ استراتژی بازار

روش های نوین انتقال پول به وسیله رمزارزها۱۱

آشنایی با مقررات صادرات و واردات۱2

اصول کاربردی نقل وانتقال ارزی۱3

اینکوترمز۱۴

عنواندورهآموزشیردیف

گمرک و ترخیص کاال۱5

روش های نوین انتقال پول به وسیله رمزارزها۱6

صادرات به ترکیه۱7

یابی بین المللی۱8 صفر تا صد فرایندهای بازار

صفر تا صد فرایندهای بازرگانی بین المللی۱9

صفر تا صد فرایندهای مالی بین المللی2۰

صفر تا صد فرایندهای قانونی صادرات2۱

صادرات در عصر دیجیتال22

صادرات خدمات23

کچین2۴ دوره جامع بال

الزامات و چگونگی تنظیم اظهارنامه مالیاتی25

اینترنت اشیا26

رهبری و ابعاد آن - توانمندسازی مدیران27

جدول�8-�عناوین�دوره�های�آموزشی�برگزار�شده�در�حوزه�خدمات�تجاری�سازی�در�سال�1398
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در ســال ۱398 حمایت های ارائه شــده در این بخش شــامل حمایت های مالی بالعوض به شــرکت ها و فناوران نانویی، حمایت از تســهیل و تســریع 
کــز رشــد واحدهــای علمــی و فناوری کشــور بــوده اســت. در ادامــه، اقدامات  اســتقرار شــرکت ها و فنــاوران نانویــی و گســترش زمینــه همــکاری بــا مرا

صورت گرفته در این زمینه آمده  است.

ایجاد�و�توسعه�فضای�کارگاهی�و�اداری�جهت�استقرار�شرکت�های�فناوری�نانو1-3-4
کز رشــد توسط ستاد نانو به  در ســال ۱398، اقدامات الزم در راســتای تســهیل اســتفاده شــرکت های نانویی از زیرســاخت های موجود در پارک ها و مرا

گرفته است. شرح جدول زیر صورت 

جدول�9-�استقرار�شرکت�های�نانویی�در�مرکز�رشد�سازمان�پژوهش�های�علمی�و�صنعتی�ایران�)سال�1398(

هسته/واحدفناورردیف
امکانات

وضعیتدرخواست
دفتر)مترمربع(کارگاه)مترمربع(

تمدید استقرار۱5۰پیام آوران نانوفناوری فردانگر۱

تمدید استقرار۱5۰فناوران سخت آرا2

تمدید استقرار۱5۰شیمی نوین ایرانیان3

تمدید استقرار۱5۰شریف نانو پارس۴

5ICAN75۰87۰تمدید استقرار

تمدید استقرار۴5۰ورا پلیمر پیشرو6

4-3- تأمین و توسعه زیرساخت فیزیکی استقرار شرکت های فناوری نانو
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هسته/واحدفناورردیف
امکانات

وضعیتدرخواست
دفتر)مترمربع(کارگاه)مترمربع(

تمدید استقرار۱5۰بسا فناور نصیر7

تمدید استقرار۱5۰مؤسسه حجاب و عفاف8

یال توسعه پایدار9 تمدید استقرار2۰۰رو

ک۱۰ پا تمدید استقرار2۰۰نانو تار

یستی نانو۱۱ تمدید استقرار2۰۰5۴پدیده ز

تمدید استقرار5۴امین آسیا فناور پارس۱3

ینه ابزار پارس۱۴ تمدید استقرار۴5۰آژ

تمدید استقرار8۰بسپار پیشرفته شریف۱5

تمدید استقرار5۰۰توسعه فناوری نانو الکترونیک کران۱6

انعقاد�تفاهم�نامه�مشترک�برای�تسهیل�استقرار�شرکت�های�فناوری�نانو�در�مراکز�رشد۲-3-4
کز رشــد و پارک های علم و فناوری، تفاهم نامه های همکاری مشترک  در ســال ۱398 و به منظور گســترش حمایت از شــرکت های نانویی مستقر در مرا
کز تســهیل شــود و هم شــبکه کارگزاران خدمات تجاری ســازی و توسعه فناوری  کز رشــد منعقد شــد تا هم اســتقرار فناوران نانویی در مرا با پارک ها و مرا

گسترش یابد. به منظور تحقق این هدف، با هفت مجموعه، تفاهم نامه همکاری قطعی امضا شد.

جدول�10-�انعقاد�تفاهم�نامه�مشترک�با�پارک�ها�/�مراکز�رشد�در�حوزه�فناوری�نانو�)سال�1398(

پارکعلموفناوری/مرکزرشدردیف

مرکز رشد دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان۱

مرکز رشد فناوری پلیمر2

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه الزهرا3

مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن۴

مرکز رشد واحدهای فناور خلیج فارس بوشهر5

مرکز رشد واحدهای فناور سازمان پژوهش های علمی و صنعتی6

مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری خراسان رضوی7

حمایت�از�استقرار�شرکت�های�فناوری�نانو�در�مراکز�رشد3-3-4
کزرشد مرا حمایتازشرکتهایفناورینانومستقردر

کز رشــد به  یال از فناوران و شــرکت های نانویی مســتقر در مرا در ســال ۱398 بر اســاس آیین نامه های مصوب، حمایت تشــویقی به مبلغ 36۰میلیون ر
شرح جدول ۱۱ به عمل آمد.

ادامه�جدول�9-�استقرار�شرکت�های�نانویی�در�مرکز�رشد�سازمان�پژوهش�های�علمی�و�صنعتی�ایران�)سال�1398(
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جدول�11-�حمایت�تشویقی�ستاد�نانو�از�شرکت�های�فناوری�نانو�مستقر�در�مراکز�رشد�)�1398(

مرکزرشدمحلاستقرارنامشرکت/فناورردیف
مبلغحمایتتشویقی

)میلیونریال(
نوعحمایتستادنانو

دانش پژوهان صنعت نانو۱
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی 

سهند
کز رشد5۰ مرحله اول و دوم استقرار در مرا

یا2 برنا شیمی آر
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی 

سهند
کز رشد2۰ مرحله اول استقرار در مرا

کز رشد3۰مرکز رشد پژوهشگاه شیمیمهام تجهیزات پارال3 مرحله دوم استقرار در مرا

نانو مواد گستران پارس۴
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علم و 

صنعت ایران
کز رشد5۰ مرحله اول و دوم استقرار در مرا

امین آسیا فناور پارس5
مرکز رشد واحدهای فناور سازمان پژوهش های 

علمی و صنعتی ایران 
کز رشد2۰ مرحله اول استقرار در مرا

ک6 بهسان نانو تا
مرکز رشد فناوری های پیشرفته پارک علم و 

فناوری دانشگاه صنعتی شریف
کز رشد2۰ مرحله اول استقرار در مرا

کز رشد3۰مرکز رشد سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمینانو تریتا کیان7 مرحله دوم استقرار در مرا

یست یار مهر اندیش8 کز رشد2۰مرکز رشد فناوری نخبگان پارک پردیسز مرحله اول استقرار در مرا

شیمی صنعت رشد سهند9
مرکز رشد فناوری پیشرفته دانشگاه شهید 

مدنی آذربایجان
کز رشد2۰ مرحله اول استقرار در مرا

کز رشد2۰مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شاهدطلیعه طب توحید۱۰ مرحله اول استقرار در مرا

کز رشد3۰مرکز رشد دانشگاه آزاد رودهنرنگین نانو ساختار۱۱ مرحله دوم استقرار در مرا

کز رشد5۰مرکز رشد پارک علم وفناوری یزدپردیس پژوهش فناوران یزد۱2 مرحله اول و دوم استقرار در مرا

استقرارشرکتهایینانویی کزرشدبهمنظور مرا حمایتاز

جدول�1۲-�حمایت�از�مراکز�رشد�به�منظور�استقرار�شرکت�هایی�نانویی�)سال�1398(

شرکتمستقرشدهناممرکزرشدردیف
مبلغحمایتتشویقی

)میلیونریال(

۱
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه 

صنعتی سهند

 دانش پژوهان صنعت نانو
یا  برنا شیمی آر

یست فناوری رازی پارس آذر  ز
3۰

2
مرکز رشد فناوری جامع پارک علم و 

فناوری استان خراسان رضوی

 بهین  پاالیه شریف
 آرتیمان صنعت پاسارگاد

 تابان  اندیش برجیس
3۰
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توسعه�پوشش�اعضا�و�تجهیزات�شبکه�آزمایشگاهی�فناوری�نانو1-4-4
افزایشتعدادوتنوعسازمانیمراکزعضو

کز آزمایشــگاهی فعال در حوزه فناوری نانو در کشــور در شــبکه آزمایشــگاهی حضــور دارند، شــبکه آزمایشــگاهی فناوری نانو  بــا وجــود اینکــه بیشــتر مرا
کز توانمند کشــور را در این زمینه شناســایی و برای عضویت در شــبکه تشــویق کند. در این مســیر، در ســال ۱398، در مجموع  تالش می کند ســایر مرا
تعداد آزمایشــگاه های عضو شــبکه 83 آزمایشــگاه بوده است. از ابعاد توسعه شبکه آزمایشــگاهی، تنوع سازمانی اعضای شبکه است که سعی شده 
آزمایشگاه های سازمان های مختلف کشور که در زمینه فناوری نانو نیز فعالیت دارند عضو شبکه شوند تا امکان توسعه زیرساخت آزمایشگاهی حوزه 

کاربرد در زمینه های مختلف پژوهشی و صنعتی، فراهم شود. کشور با  نانو در 

از ســال ۱393 شــبکه آزمایشــگاهی فناوری نانو به عنوان یکی از زیرشــاخه های تخصصی شبکه آزمایشــگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و 
یاست جمهوری فعالیت می کند. فناوری ر

نمودار�9-�تنوع�سازمانی�اعضای�شبکه�در�سال��1398بر�حسب�تعداد�آزمایشگاه

وزارت�علوم،�47

جهاد�دانشگاهی،�۲

وزارت�بهداشت،�10

بخش�خصوصی،�10

وزارت�نفت،�4

وزارت�صمت،�4

وزارت�ارتباطات،�1

پیام�نور,�۲

جهاد�کشاورزی،�۲

وزارت�نیرو،�1

4-4- ارتقای سخت افزاری و نرم افزاری شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو
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گسترشپوششتجهیزاتآزمایشگاهی 
ک گذاشته شــده در شــبکه اســت. در پایان ســال ۱398، تعداد 2٬2۴۴ دســتگاه  یکی از ابعاد توســعه شــبکه، توســعه تجهیزات آزمایشــگاهی به اشترا

گذشته، 3درصد رشد داشته است. که نسبت به سال  گذاشته شده است  ک  آزمایشگاهی توسط اعضا در پایگاه اینترنتی شبکه ثبت و به اشترا

توسعه�خدمات�آزمایشگاهی�فناوری�نانو۲-4-4
حمایتازخریدتجهیزاتجدیدآزمایشگاهی

کــه از توانمندی موجــود خود بهتر اســتفاده کرده باشــند، می توانند  کزی  کز عضو که هر ســال انجام می شــود، مرا یابــی عملکــرد مرا بــر اســاس نتایــج ارز
از حمایــت شــبکه بــرای خرید دســتگاه اســتفاده کننــد. این حمایت بــرای خرید دســتگاه های ایرانی در ســال ۱398، به میــزان ۱۰درصد قیمت یک 
دســتگاه نوع اول یا نوع دوم )به انتخاب آزمایشــگاه( اســت که عالوه  بر حمایت معمول ارائه شــده در نمایشــگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت 
کامپیوتر دانشگاه  ایران، پرداخت می شود. در سال ۱398، این حمایت برای پنج آزمایشگاه )آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک دانشکده مهندسی برق و 
تربیت مدرس، مجموعه آزمایشــگاه های دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان، آزمایشگاه مرکزی دانشــگاه صنعتی امیرکبیر، پژوهشگاه رنگ و آزمایشگاه 

یال انجام شده است. تحقیقاتی نانومواد معدنی دانشکده شیمی دانشگاه تهران( به مبلغ ۱,29۱میلیون ر
از طرف دیگر، درصورتی که دســتگاه موردنظر آزمایشــگاه، ســازنده داخلی نداشــته و آزمایشــگاه بر اســاس دســتورالعمل حمایتی شــبکه شــرایط الزم را 
یافت تســهیالت بهره مند شود. در سال ۱398، چهار  داشــته باشــد می تواند برای تأمین بخشــی از هزینه خرید دســتگاه از حمایت شــبکه در قالب در
مرکز )آزمایشــگاه تحقیقاتی نانومواد معدنی دانشــکده شــیمی دانشــگاه تهران، پژوهشــکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشــگاه شــهید بهشتی، مرکز 
پژوهش متالورژی رازی و مجموعه آزمایشــگاه های متالورژی جهاد دانشــگاهی صنعتی شــریف( از این حمایت برخوردار شدند و مبلغ 2,9۴۰میلیون 
یال برای خرید تجهیز خارجی و یا توســعه فضای آزمایشــگاه، برای اخذ تســهیالت به یکی از صندوق های مالی همکار شــبکه آزمایشــگاهی معرفی  ر

شدند.

کالیبراسیون،تعمیرونگهداریتجهیزات  حمایتاز
شــبکه آزمایشــگاهی فناوری نانــو بــا توجه به عملکرد آزمایشــگاه ها در ارائه خدمــات و بهره برداری از تجهیــزات، برنامه های حمایتــی را اجرا می کند تا 
کرده و در نتیجه تنوع خدمات شبکه را افزایش  آزمایشگاه های عضو با تعمیر و به روزرسانی تجهیزات موجود، دامنه خدمات خود را به روز و گسترده تر 
کرده و آموزش های الزم را  کالیبراســیون دســتگاه ها تشــویق  کز عضو را به  دهند. در همین راســتا، به منظور ارائه نتایج مطمئن به مشــتریان، شــبکه؛ مرا

که به 2۱ مرکز عضو پرداخت شده است. یال بوده  کز ارائه می کند. میزان حمایت های شبکه در سال ۱398 در این زمینه 2,795میلیون ر نیز به مرا

استانداردسازیفعالیتهایآزمایشگاهی
یا الکترون اپتیک، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع  در ســال ۱398، فرایند اســتقرار اســتاندارد ISO/IEC17025 در 3 مرکز عضو شبکه )شــرکت آر

نمودار�10-�روند�گسترش�پوشش�تجهیزات�به�اشتراک�گذاشته�شده�از�طریق�شبکه�آزمایشگاهی�از�سال��1390تا�1398
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یال بــرای این منظور، حمایت پرداخت شــده  کتشــافات معدنی کشــور- واحد تهــران( آغاز و در حــدود ۴7میلیون ر کشــور و ســازمان زمین شناســی و ا
اســت. قابل ذکر اســت در ســال ۱398، یک مرکز عضو شبکه )مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران( موفق به تجدید این استاندارد شد. همچنین 
در ســال ۱398، از یــک مرکز )آزمایشــگاه مرکزی پژوهشــکده ســامانه های حمل و نقــل فضایی پژوهشــگاه فضایی ایران( بابت حمایــت 5۰درصدی از 

یال حمایت شده است. کز عضو شبکه به مبلغ 7۴میلیون ر هزینه قرارداد مشاوره استقرار استاندارد در مرا

مدیریتاطالعاتآزمایشگاهی
کز عضو شــبکه به منظور اســتقرار ســامانه مدیریت فرایندهای آزمایشــگاهی پیگیری شــد. یک مرکز دولتی عضو  در ســال ۱398، برنامه حمایت از مرا
شــبکه )پردیــس فنــی دانشــگاه تهران( که دارای چندین آزمایشــگاه اســت نســبت به ارســال درخواســت خرید و اســتقرار نرم افــزار مدیریت اطالعات 
یال برای اســتقرار نرم افزار در همه آزمایشگاه های زیرمجموعه  که موردحمایت 5۰درصدی شــبکه تا ســقف مبلغ 8۰۰میلیون ر کرد  آزمایشــگاهی اقدام 
که در این مدت نسبت به نهایی کردن  کزی  گرفت. در سال ۱398، شبکه برای حمایت از توسعه و تکمیل نرم افزار و انجام حمایت از مرا آن مرکز قرار 

کرده است. یال پرداخت  کرده اند، مبلغ 79میلیون ر فرایند استقرار و انجام قراردادهای خرید مربوط به سال ۱397 اقدام 

درآمدزایی�و�توسعه�بازار�خدمات�آزمایشگاهی�نانو3-4-4
یکی دیگر از برنامه های توســعه ای شــبکه آزمایشگاهی، هدایت منابع مالی مختلف تخصیص داده شده برای انجام آزمون ها و خدمات آزمایشگاهی 
کند. بر همین اساس، سامانه  کز عضو شبکه است تا هم موجب افزایش درآمد آن ها شود و هم دامنه خدمات دهی آن ها را گسترده تر  کشور به سوی مرا
ارائه خدمات اعتباری راه اندازی شــده اســت. در این ســامانه، برای اشــخاص حقیقی و حقوقی معرفی شده به شبکه، اعتباری تعیین می شود و این 
یافت می کنند. وجود  کز عضو شبکه، بدون نیاز به انجام فرایندهای مالی و پرداخت وجه تا سقف اعتبار خود، خدمات در اشخاص با مراجعه به مرا
که سازمان های حمایت کننده از طرح ها و پروژه های پژوهشی، به جای پرداخت مستقیم وجه به مجریان طرح، آن ها  این سامانه موجب شده است 

کرده تا به آزمایشگاه ها پرداخت شود. یافت و هزینه ها را طی قراردادی به شبکه ارائه  کرده تا خدمات معادل را در را به شبکه آزمایشگاهی معرفی 
که جزئیات آن در جدول زیر بیان شده است. کرده اند  در سال ۱398، بخش های مختلفی از این زیرساخت استفاده 

جدول�13-�میزان�استفاده�حوزه�های�مختلف�فناوری�نانو�از�سامانه�خدمات�اعتباری�شبکه�آزمایشگاهی�در�سال�1398

اعتبار)میلیونریال(حوزهفناورینانوردیف میزاناستفادهاز

2٬۰26واحد نانومقیاس۱

2٬682گروه توسعه صنعت2

۱٬۰82گروه توسعه سرمایه های انسانی3

یج۴ 56۱گروه ترو

69گروه توسعه فناوری5

276مالکیت فکری6

358مرکز صنعتی سازی 7

5کمیته استاندارد8

8کمیته تجهیزات9

۷٬۰۶۷جمع

یابی عملکرد ســاالنه آن ها )مبتنی بر سه شاخص توسعه خدمات، ارتقای  حمایت های ســاالنه شــبکه از آزمایشــگاه ها نیز به امتیاز کسب شــده در ارز
کز عضو شده است. مشتری مداری و افزایش همکاری های شبکه ای( وابسته است. این عامل موجب رشد تعداد مشتریان و درآمد مرا

مجموع درآمد آزمایشــگاه های عضو شــبکه در ســال ۱398 مبلغ 33۱میلیارد ریال بوده اســت که در مقایســه با ســال ۱397، ۱۴٫۱۴درصد رشــد داشــته اســت. در 
کز ارائه شــده که رشــد ۱5٫6درصدی را نســبت به ســال ۱397   همین مدت، تعداد 68۱٬895 خدمت آزمایشــگاهی )در 2۱۰٬638 مراجعه مشــتری( توســط این مرا

نشان می دهد.

1۲0
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نمودار�11-�روند�درآمد�و�مراجعه�به�آزمایشگاه�های�عضو�شبکه�آزمایشگاهی�)از��1384تا�1398(

ارائه�آموزش�های�تخصصی�و�به�اشتراک�گذاری�دانش�و�تجربیات�حوزه�فناوری�نانو4-4-4
کارگروههایتخصصی توسعهفعالیت

ک گذاری تجربیات  کز مختلف عضو شــبکه در قالب یک کارگروه تخصصی فعالیت می کنند. به اشــترا طی این برنامه، کارشناســان یک دســته از مرا
و دانش با ســایر کارشناســان در قالب برگزاری دوره های آموزشــی، نشســت های تخصصی، تشکیل شبکه اجتماعی تخصصی و یا مکتوب کردن این 

کارگروه های تخصصی شبکه آزمایشگاهی است. کتاب از جمله فعالیت های  تجربیات در قالب انتشار مقاله و 
کارگروه ها در سال ۱398 به شرح زیر است: فعالیت های اعضای این 

برگزاری 8 دوره آموزشی عمومی و تخصصی )تئوری و عملی( در سطوح مختلف؛• 
کارگروه های TEM و SPM؛•  برگزاری مقایسات بین آزمایشگاهی برای 
پیشنهاد 2۰ استاندارد ترجمه و تدوین شده به سازمان استاندارد به عنوان استاندار ملی؛• 
کالیبراسیون.•  انتشار ۱3 مقاله تخصصی دستگاهی و 2 مقاله تخصصی حوزه استاندارد، ایمنی و 

کارگروه های تخصصی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو از 7۰۰ نفر در سال ۱397، به 96۰ نفر در سال ۱398 رسیده است. کارشناسان عضو در 

نمودار�1۲-�مقایسه�عملکرد�کارگروه�های�تخصصی�شبکه�آزمایشگاهی�نانو�در�سال�1398
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میکروسکوپ�الکترونی�عبوری

میکروسکوپ�پروبی�روبشی
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انتشارفصلنامهتخصصی
فصلنامــه تخصصــی دانــش آزمایشــگاهی ایران به صــورت الکترونیکی با قالب هــای مختلف و از طریق نشــانی اینترنتی www.IJLK.ir در دســترس 
عالقه مندان قرار گرفته اســت. ســال ۱398 هفتمین ســال انتشــار این فصلنامه است و شماره های 25 تا 28 این فصلنامه، در این سال منتشر شده و 
۱۴ مقاله در زمینه کاربری و معرفی توانمندی های تجهیزات و 2 مقاله در زمینه استاندارد و ایمنی آزمایشگاه ها به عالقه مندان ارائه شده است. شبکه 

کرده است.  یال پرداخت  آزمایشگاهی برای انتشار این فصلنامه در سال ۱398، حمایتی به مبلغ ۱59میلیون ر

کارشناسانآزمایشگاههایفناورینانو آموزش حمایتاز
در سال ۱398، تعداد 8 دوره آموزشی توسط شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو برگزار شد که 78 نفر از کارشناسان و مدیران از 2۰ مرکز عضو شبکه در این 
یال حمایت آموزشــی از ســوی شــبکه برای این منظور پرداخت شده است. همچنین در سال  دوره ها حضور داشــته اند و در مجموع مبلغ 7۱میلیون ر
کز )غیر از شبکه آزمایشگاهی( برگزار شده است، در مجموع  ۱398 بابت حضور ۱۱ نفر از کارشناســان و مدیران در ۱۱ دوره  آموزشــی که توســط ســایر مرا

یال پرداخت شده است. مبلغ 27میلیون ر

برگزارینشستمدیرانورابطینمراکزعضوشبکهآزمایشگاهینانو
کز عضو شبکه  کاربردی رازی در آبان ماه ۱398 برگزار شد. نشست رابطین مرا کز عضو شبکه در سال ۱398، به میزبانی بنیاد علوم  نشست مدیران مرا

نیز در مهرماه ۱398 به میزبانی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
کز و ایجاد فرصت های همکاری و انتقال تجربه بین مدیران آزمایشگاه ها، در  کز عضو شــبکه به سایر مرا در راســتای معرفی توانمندی آزمایشــگاهی مرا

کشور به شرح زیر برگزار شد: کز آزمایشگاهی عضو شبکه مستقر در 2 استان  گروهی مدیران از مرا سال ۱398، برنامه بازدید 
کز آزمایشگاهی عضو شبکه؛•  آزمایشگاه های استان خراسان رضوی؛ سوم و چهارم اردیبهشت ماه ۱398؛ با حضور بیش از 8۰ نفر از مدیران مرا
کز آزمایشگاهی عضو شبکه.•  آزمایشگاه های استان آذربایجان شرقی؛ پنجم و ششم شهریورماه ۱398؛ با حضور بیش از 3۰ نفر از مدیران مرا

1۲۲
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ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید
بر پایه فناوری نانو

برنامه کالن 5

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

دستگاه�الیه�نشانی�تبخیر�فیزیکی�با�استفاده�از�قوس�کاتدی



گرفت و بر اساس تغییر  در سال ۱398، جهت ارائه خدمات مؤثر به محصوالت دارای تأییدیه نانومقیاس، دو پایش در ماه های فروردین و اسفند انجام 
که به ترتیب عبارت اند  سطح آمادگی، عرصه محصوالت نانو در چرخه نوآوری مشخص شد. عرصه محصوالت در فرایند نوآوری دارای ۴ بخش است 
از: توســعه فناوری، توســعه محصول، راه اندازی خط تولید و توســعه بازار. در اولین پایش تعداد 58۴ محصول و در دومین پایش تعداد 76۴ محصول 
گرفت. درنهایت 5۱7 محصول در هر دو پایش وجود داشته است. اطالعات مربوط به تنوع عرصه محصوالت در جدول زیر ارائه شده  موردبررسی قرار 

است.

جدول�1-�اطالعات�مربوط�به�تنوع�عرصه�محصوالت�نانو�در�سال�1398

اسفند۱۳۹۸فروردین۱۳۹۸

3237توسعه فناوری

۱66۱33توسعه محصول

۴۱6۱راه اندازی خط تولید

3۴5۴57توسعه بازار

۰76حذف شده از سبد محصوالت

58۴76۴تعداد کل محصوالت

�کمک�به�ارتقای�سطح�آمادگی�محصوالت�دارای�تأییدیه�نانومقیاس�برای�ورود�به�صنعت1-1-۵

زمانعرصه

5-1- حمایت از شرکت های نوپا و طرح های نوآورانه برای اثبات و 
توسعه کاربرد محصوالت فناوری نانو
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نمودار�1-�وضعیت�عرصه��۵17محصول�موردبررسی�قبل�و�پس�از�ارائه�خدمات�تجاری�سازی

جدول�۲-�نمونه�ای�از�شرکت�های�ارتقا�یافته�در�عرصه�محصوالت�با�حمایت�ستاد�نانو�در�سال�1398

که خدمت  از فروردین ماه تا انتهای ســال ۱398، تعداد ۴5۰ خدمت از 8۱ نوع متمایز با توجه به عرصه هر محصول به شــرکت های نانویی ارائه شــد 
پیشــخوان مشــاوره حقوقــی با تعــداد 57 مورد، پرمراجع ترین خدمت بوده اســت. نمودارهای زیــر تغییرات عرصه 5۱7 محصول مورداشــاره در فاصله 
زمانی دو پایش را با توجه به خدمات تجاری ســازی ارائه شــده، نشــان می دهند. با توجه به تعداد محصوالت موجود در عرصه توســعه محصول، ارائه 

خدمات تجاری سازی بر این عرصه تمرکز دارد. 

همچنین جدول 2، حمایت های صورت گرفته از برخی شرکت ها به منظور ارتقای عرصه محصول را نشان می دهد.

شرکت/فناورردیف
وضعیتعرصهتوسعه

)فروردین۹۸(
وضعیتعرصهتوسعه

)اسفند۹۸(
محصول

گرانول پلی پروپیلن تقویت شده با نانوذراتتوسعه بازارتوسعه فناوریمهندسی شمیم پلیمر کوثر۱

توسعه خط تولیدتوسعه محصولورا پلیمر پیشرو )پالس پلیمر(2
یت چوب پالستیک با خاصیت  گرانول نانوکامپوز

افزایش شاخص جریان مذاب

توسعه بازارتوسعه محصولهومان شیمی پارس3
ی شیشه  محلول ایجادکننده پوشش آب گریز بر رو

ی نانوذرات سیلیس حاو

توسعه بازارتوسعه خط تولیدکاوش نوین سپنتا۴
ی آئروژل سیلیس دارای خاصیت  منسوج حاو

عایق صوت و حرارت

توسعه بازارتوسعه فناورینانوعایق پیشگام وطن5
نانوکلوئید پایه متانول ایجادکننده پوشش آب گریز 

ی چوب بر رو

ی سافت ژل نانوکورکومینتوسعه بازارتوسعه محصولفناوری نانو دارو البرز6 دارو

یان طبیعت7 کسیر رو توسعه خط تولیدتوسعه فناوریا
ی اوژنول با خاصیت  نانوامولسیون حاو

کسیدانی آنتی ا

کتریال کولر آبیتوسعه بازارتوسعه فناوریماشین هوشمند رایمند8 فیلتر هوای آنتی با

توسعه�فناوری،37 توسعه�فناوری،3۲

عرصه�چرخه�نوآوری؛
فروردین�98

عرصه�چرخه�نوآوری؛
اسفند�98

توسعه�محصول،133
توسعه�
محصول،166

توسعه�خط�تولید،61

توسعه�توسعه�خط�تولید،41
بازار،4۵7

توسعه�بازار،34۵

حذف�شده�از�سبد�
محصوالت،76
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عرصــه تجهیــزات در فراینــد نــوآوری دارای 3 بخش اســت که به ترتیــب عبارت اند از: توســعه محصول، راه اندازی خط تولید و توســعه بــازار. در اولین 
پایش، تعداد ۱92 تجهیز و در دومین پایش تعداد 2۱7 تجهیز موردبررسی قرار گرفت. در نهایت ۱9۱ تجهیز در هر دو پایش وجود داشته است. اطالعات 

مربوط به تنوع عرصه تجهیزات در جدول 3 ارائه شده است.

جدول�3-�اطالعات�مربوط�به�تنوع�عرصه�تجهیزات�فناوری�نانو�در�سال�1398

اسفند۱۳۹۸فروردین۱۳۹۸

55توسعه محصول

۱۴5راه اندازی خط تولید

۱732۰6توسعه بازار

۰۱حذف شده از سبد تجهیزات

۱922۱7تعداد کل تجهیزات

�تسهیل�فرایند�اثبات�فناوری�و�توسعه�محصول�جدید�فناوری�نانو۲-1-۵
حمایت از تســت های عملکردی محصوالت و همچنین توســعه پایلوت ها از جمله برنامه های حمایتی ســتاد نانو اســت. بر این اســاس، شــرکت ها و 
تی شــامل گرنت شــبکه آزمایشــگاهی، تســهیالت تحقیق و توسعه، کمک هزینه  فناوران حوزه نانو پس از بررســی و اخذ تأییدیه نانومقیاس، از تســهیال
احداث پایلوت ها، ارسال نمونه برای تست در آزمایشگاه های مرجع بین المللی و هماهنگی برای انجام تست های میدانی در شرکت های متقاضی 
یــال تســهیالت به  و پیشــرو برخــوردار می شــوند. در ســال ۱398 در بخــش حمایــت از طرح هــای تحقیــق و توســعه درمجمــوع مبلــغ 86٬۰۰7 میلیــون ر

شرکت های فعال اعطا شده است. جدول ۴، تسهیالت ارائه شده در این بخش را نشان می دهد.

نمودار�۲-�تغییر�عرصه�محصوالت�فناوری�نانو�شرکت�های�موردحمایت�در��۲پایش�انجام�شده�در�سال�1398

توسعه�بازار،۲06

 توسعه�توسعه�خط�تولید،۵
خط�تولید،14

توسعه�محصول،۵

توسعه�بازار،173

توسعه�محصول،۵

حذف�شده�از�سبد�
تجهیزات،1

جدول�4-�فهرست�تسهیالت�ارائه�شده�به�شرکت�های�فناوری�نانو�برای�انجام�طرح�های�تحقیق�و�توسعه�در�سال�1398

طرح/محصولردیف
شرکت/فناور
استفادهکنندهاز

تسهیالت
مدلحمایتنوعحمایت

منبع
تسهیالت

استان
حوزه
صنعتی

میزان
تسهیالت

)میلیونریال(

تولید زخم پوش با نانوسلولز۱
یست یار مهر ز

اندیش
اثبات فناوری/ 

تست عملکرد
وام

صندوق 
ایرانیان

تهران

بسته بندی، 
کشاورزی 
و صنایع 

غذایی

2۰۰۰

عرصه�چرخه�نوآوری؛
فروردین�98

عرصه�چرخه�نوآوری؛
اسفند�98

عرصه
زمان
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ادامه�جدول�4-�فهرست�تسهیالت�ارائه�شده�به�شرکت�های�فناوری�نانو�برای�انجام�طرح�های�تحقیق�و�توسعه�در�سال�1398

طرح/محصولردیف
شرکت/فناور
استفادهکنندهاز

تسهیالت
مدلحمایتنوعحمایت

منبع
تسهیالت

استان
حوزه
صنعتی

میزان
تسهیالت

)میلیونریال(

2
 آفت کش برای کنترل مگس 

دام
نانوسبزآوران 

طوبی
اثبات فناوری/ 

تست عملکرد
وام

صندوق 
ایرانیان

تهران

بسته بندی، 
کشاورزی 
و صنایع 

غذایی

5۰۰۰

گلخانه فرخیاستفاده از پوشش ژئوممبران3
عقد قرارداد 

تبادل فناوری
وام

صندوق 
دانشگاه 

تهران
تهران

بسته بندی، 
کشاورزی 
و صنایع 

غذایی

8۰۰

وامتأمین نانوموادرایان زرین سینا مرگ موش۴
صندوق 

ایرانیان
تهران

بسته بندی، 
کشاورزی 
و صنایع 

غذایی

2۰۰۰

وامتأمین نانوموادافشانه گیاه خزرتولید حشره ُکش ارگانیک5
صندوق 
دانشگاه 

تهران
تهران

بسته بندی، 
کشاورزی 
و صنایع 

غذایی

2۰۰۰

6
تولید بسته بندی افزایش زمان 

ماندگاری
پلیمر پیشرفته 

دانا
وامخرید تجهیزات

صندوق 
ایرانیان

تهران

بسته بندی، 
کشاورزی 
و صنایع 

غذایی

۴۰۰۰

7
پوشش تبدیلی دوست دار 

ی سطوح  یست بر رو محیط ز
گالوانیزه و گالوالوم

اطلس پوشش 
محافظ

 تحقیق و توسعه 
)تکمیلی/

تطبیق(

تسهیالت
کم بهره

صندوق 
ایرانیان

تهران
یت،  کامپوز
پلیمر، رنگ 

و رزین
۱5۰۰

8
ی  پوشش مقاوم به UV رو

MDF سطح
اطلس پوشش 

محافظ

 تحقیق و توسعه 
)تکمیلی/

تطبیق(

تسهیالت
کم بهره

صندوق 
دانشگاه 

تهران
تهران

یت،  کامپوز
پلیمر، رنگ 

و رزین
3۰۰

9
ی ورق  پوشش مقاوم به UV رو

PVC فومیزه
اطلس پوشش 

محافظ

 تحقیق و توسعه 
)تکمیلی/

تطبیق(

تسهیالت 
بالعوض
کم بهره

صندوق 
دانشگاه 

تهران
تهران

یت،  کامپوز
پلیمر، رنگ 

و رزین
3۰۰

۱۰
ی  پوشش مقاوم به UV رو

PE سطح ژئوممبران از جنس
اطلس پوشش 

محافظ

 تحقیق و توسعه 
)تکمیلی/

تطبیق(

تسهیالت 
بالعوض
کم بهره

صندوق 
دانشگاه 

تهران
تهران

یت،  کامپوز
پلیمر، رنگ 

و رزین
3۰۰

۱۱
یخته گری به روِش  پوشان ر

کس کلد با
اطلس پوشش 

محافظ
اثبات فناوری

تسهیالت 
کم بهره

صندوق 
دانشگاه 

تهران
تهران

یت،  کامپوز
پلیمر، رنگ 

و رزین
۱۰۰

1۲8
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طرح/محصولردیف
شرکت/فناور
استفادهکنندهاز

تسهیالت

نوعحمایت
ستادنانو

مدلحمایت
ستادنانو

منبع
تسهیالت

استان
حوزه
صنعتی

میزان
تسهیالت
)میلیون
ریال(

۱2
نانوپوشش تاپ کوت 

اولتراتکس آب گریز جهت 
استفاده در نمای ساختمان

اطلس پوشش 
محافظ

 تحقیق و توسعه 
)تکمیلی/

تطبیق(

تسهیالت
کم بهره

تهرانستاد نانو
یت،  کامپوز
پلیمر، رنگ 

و رزین
۱۰۰

۱3
کف پوش نانویی 

کتریال و مقاوم به  آنتی با
سایش بر پایه رزین اپوکسی

اطلس پوشش 
محافظ

 تحقیق و توسعه 
)تکمیلی/

تطبیق(

تسهیالت 
بالعوض
کم بهره

تهرانستاد نانو
یت،  کامپوز
پلیمر، رنگ 

و رزین
۱۰۰

۱۴
نانورنگ هواخشک با انتقال 

حرارت باال
یسا  نانوآر

پوشش

 تحقیق و توسعه 
)تکمیلی/

تطبیق(

تسهیالت 
کم بهره

صندوق 
ایرانیان

گیالن
یت،  کامپوز
پلیمر، رنگ 

و رزین
2۰۰

نانورنگ ضدجلبک و خزه۱5
یسا  نانوآر

پوشش

 تحقیق و توسعه 
)تکمیلی/

تطبیق(

تسهیالت 
کم بهره

صندوق 
ایرانیان

گیالن
یت،  کامپوز
پلیمر، رنگ 

و رزین
۴۰۰

۱6
کتریال  پوشش نانویی آنتی با

و آب گریز
یسا  نانوآر

پوشش

 تحقیق و توسعه 
)تکمیلی/

تطبیق(

تسهیالت 
کم بهره

صندوق 
ایرانیان

گیالن
یت،  کامپوز
پلیمر، رنگ 

و رزین
2۰۰

نانورنگ حشره ُکش۱7
یسا  نانوآر

پوشش

 تحقیق و توسعه 
)تکمیلی/

تطبیق(

تسهیالت 
کم بهره

صندوق 
ایرانیان

گیالن
یت،  کامپوز
پلیمر، رنگ 

و رزین
2۰۰

۱8
ی پخت  نانوپوشش مات یو و

مقاوم به سایش
مان بسپار تکین 

ایرانیان

 تحقیق و توسعه 
)تکمیلی/

تطبیق(

تسهیالت
کم بهره

صندوق 
نانو

تهران
یت،  کامپوز
پلیمر، رنگ 

و رزین
7۰۰

۱9
کاهش زمان پخت و هزینه 

تولید سردمبل الستیکی
فناور حقیقی

 تحقیق و توسعه 
)تکمیلی/

تطبیق(

تسهیالت
کم بهره

صندوق 
نانو

تهران
یت،  کامپوز
پلیمر، رنگ 

و رزین
5۰۰

2۰
افزایش مقاومت به حرارت 

تسمه نقاله
فناور حقیقی

 تحقیق و توسعه 
)تکمیلی/

تطبیق(

تسهیالت
کم بهره

صندوق 
نانو

تهران
یت،  کامپوز
پلیمر، رنگ 

و رزین
5۰۰

2۱
 PVC ورق های فومیزه

کتریال و مقاوم به اشعه  آنتی با
UV

گروه صنعتی 
شفیق

 تحقیق و توسعه 
)تکمیلی/

تطبیق(

تسهیالت
کم بهره

صندوق 
ایرانیان

اصفهان
یت،  کامپوز
پلیمر، رنگ 

و رزین
9۰۰

نانوفیلترهای خودرو22
نانوساختار 

مهرآسا
 تحقیق و توسعه 

)تطبیقی(
وام

صندوق 
نانو

۱٬۰۰۰خودرواصفهان

کاتالیست خودرو23
بهگام فرایند 

کیمیا
 تحقیق و توسعه 

)تطبیقی(
وام

صندوق 
نانو

۱5٬۰۰۰خودروقزوین
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طرح/محصولردیف
شرکت/فناور
استفادهکنندهاز

تسهیالت

نوعحمایت
ستادنانو

مدلحمایت
ستادنانو

منبع
تسهیالت

استان
حوزه
صنعتی

میزان
تسهیالت
)میلیون
ریال(

2۴
توسعه الکترود توپودری 

نانوساختار
نانوساختار نماد

 تحقیق و توسعه 
)تطبیقی(

وام
صندوق 

نانو
۱۰٬۰۰۰خودروتهران

25
کتریال کردن قطعات  آنتی با

پلیمری یخچال
پارسا پلیمر 

شریف
 تحقیق و توسعه 

)تطبیقی(
تسهیالت 

بالعوض
صندوق 

نانو
تهران

یت و  کامپوز
پلیمر

3۰۰

26
پرایمر مخصوص ورق های 

ی نانومواد کویل حاو

مهندسی 
شیمیایی و 
رنگ سازی 
نیلی فام ری

 تحقیق و توسعه 
)تکمیلی/

تطبیق(
وام

صندوق 
دانشگاه 

تهران
۱٬3۰۰ساختمانتهران

27
یت  سقف کامپوز

پیش ساخته سبک سازه ای
مهندسی طرح 

وندیداد

 تحقیق و توسعه 
)تکمیلی/

تطبیق(
وام

صندوق 
دانشگاه 

تهران
2٬5۰۰ساختمانتهران

28
پنل های بتنی 

آسان تمیزشونده با خواص 
مکانیکی باال

آپتوس بتن ایران
 تحقیق و توسعه 

)تکمیلی/
تطبیق(

وام
صندوق 
دانشگاه 

تهران
۱٬5۰۰ساختمانالبرز

29
منسوجات فنی )لحاف 

بتنی(
دیبا پژوهان

 تحقیق و توسعه 
)تکمیلی/

تطبیق(

تسهیالت 
بالعوض

صندوق 
نانو

35۰نساجیاصفهان

3۰
منسوجات فنی )بتن 

پارچه ای(
دیبا پژوهان

تحقیق و توسعه 
)تکمیلی/

تطبیق(

تسهیالت 
بالعوض

صندوق 
نانو

35۰نساجیاصفهان

3۱X فناور حقیقینانوالیاف محافظ امواج
تحقیق و توسعه 

)تکمیلی/
تطبیق(

تسهیالت 
بالعوض

صندوق 
نانو

آذربایجان 
شرقی

۱2۰نانوالیاف

32
افزایش برگشت پذیری نخ 

پلی استر فرش
فناور حقیقی

 تحقیق و توسعه 
)تکمیلی/

تطبیق(

تسهیالت 
بالعوض

صندوق 
نانو

2۰۰نساجیتهران

هاینوالبسه محافظ33
تحقیق و توسعه 

)تکمیلی/
تطبیق(

اعتبار شبکه 
آزمایشگاهی

صندوق 
نانو

۱۰۰نساجیتهران

هاینوالبسه ضدلک3۴
تحقیق و توسعه 

)تکمیلی/
تطبیق(

وام
صندوق 

نانو
۱5۰نساجیتهران

130
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طرح/محصولردیف
شرکت/فناور
استفادهکنندهاز

تسهیالت

نوعحمایت
ستادنانو

مدلحمایت
ستادنانو

منبع
تسهیالت

استان
حوزه
صنعتی

میزان
تسهیالت

)میلیونریال(

35
توسعه منسوجات فنی 

)لحاف بتنی(
دیبا پژوهان

 تحقیق و توسعه 
)تکمیلی/

تطبیق(

تسهیالت 
بالعوض

صندوق 
نانو

35۰نساجیاصفهان

36
نانوافزودنی سیال حفاری 

H2S جاذب گاز
سیاالت 

حفاری پارس

 تحقیق و توسعه 
)تکمیلی/

تطبیق(
وام

صندوق 
دانشگاه 

تهران
تهران

نفت و 
پتروشیمی

3٬5۰۰

37
بلنکت عایق حرارت 

Aspen جایگزین محصول
کان آتیه  پا
نانودانش

اثبات فناوری
اعتبار شبکه 
آزمایشگاهی

زنجانستاد نانو
نفت و 

پتروشیمی
۱2۰

38
گ متورم شونده  تولید پکر و پال

با قابلیت مقاومت در برابر 
H2S

توسعه محصول 
کیاصنعت 

شریف

 تحقیق و توسعه 
)تکمیلی/

تطبیق(
وام

صندوق 
ایرانیان

تهران
نفت و 

پتروشیمی
6٬۰۰۰

39
کتریال کردن قطعات  آنتی با

پلیمری ظروف کترینگ
تابان اندیش 

برجیس
 تحقیق و توسعه 

)تطبیقی(

حمایت 
از ساخت 

نمونه 
صنعتی

صندوق 
نانو

۱5هواییتهران

۴۰
طراحی و ساخت 

یایی نانوفیلترهای در
آزاد فیلتر

 تحقیق و توسعه 
)تطبیقی(

وام
صندوق 

نانو
یاییتهران ۱۰٬۰۰۰در

۴۱
نانوسیال انتقال دهنده 

حرارت
نانو ساو

 تحقیق و توسعه 
)تطبیقی(

حمایت 
از ساخت 

نمونه 
صنعتی

یاییتهرانستاد نانو -در

۴2
پوشش دهی ایمپلنت دندانی

تارا کوت
 تحقیق و توسعه 

)تطبیقی(
اعتبار شبکه 
آزمایشگاهی

۱5۰هواییاصفهانستاد نانو

۴3
ینگ و پکینگ  اور

مورداستفاده در صنعت 
هوایی

اثبات فناوریفرا پیشتاز هونام

نظارت بر 
پروژه ها/ 
برگزاری 

جلسات 
به هم رسانی

-هواییفارسستاد نانو

سوخت کم گوگرد۴۴
پیام آوران 

نانوفناوری 
فردانگر

اثبات فناوری

حمایت 
از ساخت 

نمونه 
صنعتی

یاییتهرانستاد نانو ۴۰در

یایی۴5 واماثبات فناوریآزاد فیلترنانوفیلتر در
صندوق 

نانو
یاییتهران ۱۰٬۰۰۰در
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طرح/محصولردیف
شرکت/فناور
استفادهکنندهاز

تسهیالت

نوعحمایت
ستادنانو

مدلحمایت
ستادنانو

منبع
تسهیالت

استان
حوزه
صنعتی

میزان
تسهیالت

)میلیونریال(

۴6
تارگت سیستم پوشش دهی 

PVD
مواد پیشرفته 

صاپا

 تحقیق و توسعه 
)تکمیلی/

تطبیق(
وام

صندوق 
نانو

6۰۰هواییاصفهان

۴7YSZ فناور حقیقیپودر
 تحقیق و توسعه 

)تکمیلی/
تطبیق(

وام
صندوق 

نانو
۱5۰هواییتهران

۴8
ی منسوج  پوشش آب گریز بر رو

روکش صندلی هواپیما به 
کمک پالسمای سرد

پالسما فن آور 
نصیر

واماثبات فناوری
صندوق 

نانو
3۰هواییتهران

۴9
ی  پوشش آب گریز بر رو

مدار الکترونیکی به کمک 
پالسمای سرد

پالسما فن آور 
نصیر

یسک  کاهش ر
تحقیق و توسعه

به هم رسانی
صندوق 

نانو
3۰هواییتهران

5۰
تیغه های برشی برای 

ک ها کات کردن پال
مهندسی سطح 

سوین پالسما
اثبات فناوری

حمایت 
از ساخت 

نمونه 
صنعتی

3۰هواییاصفهانستاد نانو

5۱
مته های سوراخ کاری برای 

ک نصب پال
مهندسی سطح 

سوین پالسما
اثبات فناوری

حمایت 
از ساخت 

نمونه 
صنعتی

۱5هواییاصفهانستاد نانو

52
ی  پوشش مقاوم به سایش بر رو

ک خودرو برچسب پال
اثبات فناوریفناور حقیقی

حمایت 
از ساخت 

نمونه 
صنعتی

5هواییتهرانستاد نانو

53
گرم کن بر پایه چاپ مدار 

الکترونیک
یال توسعه  رو

پایدار
اثبات فناوری

حمایت 
از ساخت 

نمونه 
صنعتی

2هواییتهرانستاد نانو

5۴
طراحی و ساخت شیشه 

اپتیکی هواپیما

صنایع 
الکترواپتیک 

اصفهان
اثبات فناوری

ارسال نمونه 
جهت تست 

عملکرد

صندوق 
نانو

-هواییاصفهان

55
کتریال صندلی  روکش آنتی با

هواپیما
تابان برجیس 

اندیش
تضمین 

عملکرد فناوری

نظارت بر 
پروژه ها/ 
برگزاری 

جلسات 
به هم رسانی

ستاد نانو
خراسان 

رضوی
-هوایی

13۲
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شرکتردیف
محصول
فناورینانو

نوعحمایتستاد
نانو

مدل
حمایت
ستادنانو

منبع
تسهیالت

میزان
تسهیالت
)میلیون
ریال(

حوزهصنعتیاستان

بسپار توسعه یاران ۱
تولید 

محصوالت پایه 
پلی ال

توسعه بازار
خرید 

دین
صندوق 

ایرانیان
تهران7٬۰۰۰

بسته بندی، کشاورزی و 
صنایع غذایی

بسپار توسعه یاران 2
تولید 

محصوالت پایه 
پلی ال

توسعه بازار
خرید 

دین

صندوق 
دانشگاه 

تهران
تهران۴٬۰۰۰

بسته بندی، کشاورزی و 
صنایع غذایی

3 
ورا پلیمر پیشرو 
)پالس پلیمر(

کامپاند مقاوم 
به ضربه برپایه 

PP
سرمایه در گردش

خرید 
دین

صندوق 
دانشگاه 

تهران
تهران۴٬۰۰۰

یت، پلیمر، رنگ و  کامپوز
رزین

۴ 
ورا پلیمر پیشرو 
)پالس پلیمر(

کامپاند مقاوم 
به ضربه برپایه 

PP
سرمایه در گردش

خرید 
دین

صندوق 
ایرانیان

تهران۴٬۰۰۰
یت، پلیمر، رنگ و  کامپوز

رزین

ی پوشش 5 نیک رو
دستگاه 

پوشش دهی 
PVD تزیینی

لیزینگخرید تجهیزات
صندوق 

ایرانیان
نانوپوشش هافارس7٬7۰۰

نانو دانش دانا 6
کسید گرافن  ا

عامل دارشده با 
پلی آنیلین

سرمایه در گردش
خرید 

دین

صندوق 
دانشگاه 

تهران
نانوموادتهران2٬۴۰۰

آذران فضانما 7

دیوارپوش 
مقاوم به اشعه 
UV برای نمای 

ساختمان

وامسرمایه در گردش
صندوق 
دانشگاه 

تهران
تهران6٬۰۰۰

یت، پلیمر، رنگ و  کامپوز
رزین

8 
ابتکار نانوصنعت 

کیمیا
رنگ 

کتریال آنتی با
سرمایه در گردش

خرید 
دین

صندوق 
دانشگاه 

تهران
فارس۴٬۰۰۰

یت، پلیمر، رنگ و  کامپوز
رزین

نرمیس کاال 9

دستمال های 
بی بافت 

کتریال  آنتی با
خانگی و 
صنعتی

وامسرمایه در گردش
صندوق 

ایرانیان
تهران3٬۰۰۰

یت، پلیمر، رنگ و  کامپوز
رزین

یال به عنوان تسهیالت ارائه شده است که فهرست آن در جدول زیر آمده  همچنین در سال ۱398 برای توسعه خط تولید، مبلغ 3۰9٬33۰میلیون ر
است.
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ادامه�جدول�۵-تخصیص�تسهیالت�برای�توسعه�خط�تولید�شرکت�های�فناوری�نانو�در�سال�1398

شرکتردیف
محصول
فناورینانو

نوعحمایتستاد
نانو

مدل
حمایت
ستادنانو

منبع
تسهیالت

میزان
تسهیالت
)میلیون
ریال(

حوزهصنعتیاستان

یا پلیمر پیشگام ۱۰ آر

کمک به 
راه اندازی فب 
یت و  نانوکامپوز

پلیمر

وامسرمایه در گردش
صندوق 

ایرانیان
اصفهان5٬۰۰۰

یت، پلیمر، رنگ و  کامپوز
رزین

یا پلیمر پیشگام ۱۱ آر

کمک به 
راه اندازی فب 
یت و  نانوکامپوز

پلیمر

وامسرمایه در گردش
صندوق 
دانشگاه 

تهران
اصفهان5٬۰۰۰

یت، پلیمر، رنگ و  کامپوز
رزین

نیلگون رنگ دانه  ۱2
زنجان

نانورنگدانه آبی 
فتالوسیانین 

مس
سرمایه در گردش

تسهیالت 
کم بهره

صندوق 
ایرانیان

زنجان5۰۰
یت، پلیمر، رنگ و  کامپوز

رزین

عایق خودرو  ۱3
)پارت الستیک(

کاتالیست 
خودرو

وامخرید تجهیزات
صندوق 

نانو
خودروتهران۱5٬۰۰۰

شمیم پلیمر کوثر ۱۴
پلیمرهای 

پیشرفته
وامخرید تجهیزات

صندوق 
نانو

خودروالبرز۱2٬۰۰۰

نانودارو پژوهان  ۱5
پردیس

ی  دارو
ضدسرطان

وامخرید تجهیزات
صندوق 

نانو
داروتهران3٬5۰۰

۱6 

مهندسی 
شیمیایی و 

رنگ سازی نیلی 
فام ری

پوشش عایق 
صوت و حرارت

وامخرید تجهیزات
صندوق 

نانو
ساختمانتهران2٬5۰۰

نانوماد پارس ۱7
منسوجات 

محافظ امواج
وامخرید تجهیزات

صندوق 
نانو

نساجیتهران2٬۰۰۰

ینه ابزار پارس ۱8 آژ
دستکش کار 

آب گریز
اختصاص 

فضای تولیدی
وام

صندوق 
ایرانیان

نساجیتهران۱۰٬۰۰۰

ینه ابزار پارس ۱9 آژ
دستکش کار 

آب گریز

 تحقیق و توسعه 
)تکمیلی 
تطبیقی(

وام
صندوق 

ایرانیان
نساجیتهران۱۰٬۰۰۰

ک بنیتا 2۰  پوشا
البسه 

کتریال آنتی با

تحقیق و توسعه 
)تکمیلی 
تطبیقی(

وام
صندوق 

ایرانیان
نساجیتهران5٬۰۰۰
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شرکتردیف
محصول
فناورینانو

نوعحمایتستاد
نانو

مدل
حمایت
ستادنانو

منبع
تسهیالت

میزان
تسهیالت
)میلیون
ریال(

حوزهصنعتیاستان

ک کاسپر 2۱ پوشا
البسه 

کتریال آنتی با

تحقیق و توسعه 
)تکمیلی/
تطبیقی(

وام
صندوق 
دانشگاه 

تهران
نساجیزنجان۴٬۰۰۰

خألپوشان فلز 22
نانوپوشش های 
دکوری مقاوم به 
خراش و خوردگی

 تحقیق و توسعه 
)تکمیلی/
تطبیقی(

تسهیالت 
کم بهره

صندوق 
ایرانیان

نانو پوشش هااصفهان2٬۰۰۰

فناوران  23
نانومقیاس

ماسک 
نانوالیاف

تحقیق و توسعه 
)تکمیلی/
تطبیقی(

وام
صندوق 

نانو
نانوالیافتهران2۰٬۰۰۰

نفت و گاز سرو 2۴
کاتالیست سنتز 

متانول

اثبات فناوری/ 
ارسال نمونه 
جهت تست 

عملکرد

وام
صندوق 

نانو
نفت و پتروشیمیتهران۱5٬۰۰۰

نانوپوشش فلز 25
مایع 

ضدعفونی کننده 
سطوح

تأمین مواد اولیه
خرید 

دین
صندوق 

ایرانیان
آرایشی بهداشتیتهران3٬۰۰۰

کان آتیه  26 پا
نانودانش

بلنکت عایق 
حرارت

وامتأمین مواد اولیه
صندوق 
دانشگاه 

تهران
نفت و پتروشیمیزنجان2٬۰۰۰

27 
توسعه محصول 

کیاصنعت 
شریف

وامخرید تجهیزاتپکر متورم شونده
صندوق 

نانو
نفت و پتروشیمیتهران۱3٬۰۰۰

مهندسین مشاور  28
آراد

گ  پال
متورم شونده

اختصاص 
فضای تولیدی

وام
صندوق 

ایرانیان
نفت و پتروشیمیتهران۴٬۰۰۰

مهندسی سطح  29
سوین پالسما

نانوپوشش های 
سخت و مقاوم

 تحقیق و توسعه 
)تکمیلی/
تطبیقی(

تسهیالت 
کم بهره

صندوق 
ایرانیان

نانوپوشش هااصفهان۰۰۰٬2

صنایع اپتیک  3۰
اصفهان

سیستم های 
LED مبتنی بر

وامخرید تجهیزات
صندوق 

نانو
هواییاصفهان2۰٬۰۰۰

خألپوشان فلز 3۱
نانوپوشش های 
دکوری مقاوم به 
خراش و خوردگی

اختصاص 
فضای تولیدی

وام
صندوق 

ایرانیان
نانوپوشش هاتهران5٬۰۰۰

اطلس سرام کویر 32
سرامیک های 

نسوز
وامخرید تجهیزات

صندوق 
ایرانیان

هواییقم2۰٬۰۰۰
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ادامه�جدول�۵-�تخصیص�تسهیالت�برای�توسعه�خط�تولید�شرکت�های�فناوری�نانو�در�سال�1398

شرکتردیف
محصول
فناورینانو

نوعحمایتستاد
نانو

مدل
حمایت
ستادنانو

منبع
تسهیالت

میزان
تسهیالت
)میلیون
ریال(

حوزهصنعتیاستان

اطلس سرام کویر 33
سرامیک های 

نسوز
اختصاص 

فضای تولیدی
وام

صندوق 
نانو

هواییقم2۰,۰۰۰

آزاد فیلتر 3۴
فیلترهای 

یایی در
وامخرید تجهیزات

صندوق 
نانو

یاییتهران۱۰,۰۰۰ در

مهندسی بدر  35
سیستم

وامبه هم رسانیپوشش دهی
صندوق 

نانو
هواییالبرز5,۰۰۰

مدبر صنعت 36
دوربین های دو 

چشمی
اختصاص 

فضای تولیدی
وام

صندوق 
ایرانیان

هواییاصفهان9,۰۰۰

به هم رسانینانوپودر YSZفناور حقیقی 37

کاهش 
یسک  ر

تحقیق و 
توسعه

هواییتهران2۰۰ستاد نانو

 صنعت اپتیک 38
تارگت 

دستگاه های 
PVD

اثبات فناوری/ 
ارسال نمونه 
جهت تست 

عملکرد

کاهش 
یسک  ر

تحقیق و 
توسعه

صندوق 
نانو

هواییاصفهان5۰۰

کوت 39 تارا
پوشش دما باال 

PEO به روش

اثبات فناوری/ 
ارسال نمونه 
جهت تست 

عملکرد

تسهیالت 
بالعوض

هواییاصفهان2۰۰ستاد نانو

رایکا صنعت  ۴۰
افرند

ساخت نانوپودر 
آلومینا

اثبات فناوری/ 
ارسال نمونه 
جهت تست 

عملکرد

تسهیالت 
بالعوض

هواییاصفهان۱۰۰ستاد نانو

برنا سپهر مبین ۴۱

نانوپوشش های 
ضخیم مقاوم 
به خوردگی و 

سایش

وامخرید تجهیزات
صندوق 

ایرانیان
نانوپوشش هااصفهان7٬۰۰۰

مهندسی سطح  ۴2
سوین پالسما

نانوپوشش های 
سخت و مقاوم

اختصاص 
فضای تولیدی

وام
صندوق 
دانشگاه 

تهران
نانوپوشش هااصفهان5٬۰۰۰

کاوش یاران فن  ۴3
پویا

عملیات 
سطحی 

پالسمایی

 تحقیق و توسعه 
)تکمیلی/
تطبیقی(

وام
صندوق 
دانشگاه 

تهران
پالسماتهران2٬۰۰۰
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ادامه�جدول�۵-�تخصیص�تسهیالت�برای�توسعه�خط�تولید�شرکت�های�فناوری�نانو�در�سال�1398

شرکتردیف
محصول
فناورینانو

نوعحمایتستاد
نانو

مدل
حمایت
ستادنانو

منبع
تسهیالت

میزان
تسهیالت
)میلیون
ریال(

حوزهصنعتیاستان

بسا فن آوران نصیر ۴۴
عملیات 
سطحی 

پالسمایی

 تحقیق و توسعه 
)تکمیلی/
تطبیقی(

وام
صندوق 

ایرانیان
پالسماتهران2٬5۰۰

یارنیکان صالح ۴5

نانوپوشش های 
دکوری مقاوم 

به خراش و 
خوردگی

اختصاص 
فضای تولیدی

وام
صندوق 
دانشگاه 

تهران
نانوپوشش هاتهران5٬۰۰۰

نور مهر هدی ۴6

نانوپوشش های 
دکوری مقاوم 

به خراش و 
خوردگی

اختصاص 
فضای تولیدی

وام
صندوق 

نانو
نانوپوشش هاتهران5٬۰۰۰

آرا سرام ۴7

نانوپوشش های 
دکوری مقاوم 

به خراش و 
خوردگی

وامخرید تجهیزات
صندوق 

ایرانیان
نانوپوشش هاتهران۱۰٬۰۰۰

ایوان فناوری و  ۴8
نوآوری افرا

توسعه 
صنعتی و بازار 

نانوپوشش های 
سخت و مقاوم

عقد قرارداد 
تبادل فناوری

وام
صندوق 
دانشگاه 

تهران
نانوپوشش هاتهران2٬۰۰۰

کاوش یاران فن  ۴9
پویا

سامانه شهری 
تصفیه آلودگی 

هوا

 تحقیق و توسعه 
)تکمیلی/
تطبیقی(

تسهیالت 
بالعوض

صندوق 
نانو

پالسماتهران3٬23۰
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شناسایی�و�رصد�نانومواد�پرکاربرد�در�صنایع1-۲-۵
کاربرد نانومواد؛ رصد فناوری، تحلیل پتنت، مطالعات فرصت و تحلیل بازار در حوزه های مختلف  از جمله مهم ترین راه های مؤثر جهت شناسایی 
گزارش های خریداری شــده از منابع معتبر بین المللی )مانند Research & Market و BCC Research( و  صنعتی داخلی و خارجی اســت. با توجه به 
کره و چین؛ در سال ۱398 همانند روال سال های  کشورهایی مانند ژاپن،  گزارش های رصد نانومواد از نمایشگاه های بین المللی فناوری در  یافت  در
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 6 مطالعات صورت گرفته در این بخش را نشان می دهد.

جدول�6-�گزارش�های�رصد�فناوری،�تحلیل�پتنت،�مطالعات�فرصت�و�تحلیل�بازار�در�حوزه�نانو�مواد�در�سال�1398

عنوانگزارشردیف

رصد فناوری و مطالعه فرصت استفاده از نانومواد در صنعت شوینده ها۱

رصد فناوری و بررسی روش های تولید فیوم سیلیکا در مقیاس صنعتی2

رصد فناوری و مطالعه بازار نانوکربنات کلسیم رسوبی3

رصد فناوری های نانویی در حوزه آلودگی هوا۴

حمایت�از�تولید�نانومواد�پرکاربرد�در�صنایع۲-۲-۵
کمک به تأمین نانومواد موردنیاز  یکرد  کیفیت جهت توســعه محصول، رو  در ســال ۱398 با توجه به مشــکالت شــرکت های فناور در تأمین نانومواد با 
کشــور توســط تولیدکنندگان موردتأیید، به تأمین خارجی  شــرکت ها اتخاذ شــد. بدین منظور عالوه بر حمایت از تأمین نانومواد توســعه یافته در داخل 
نانوموادی که در داخل کشــور تولید نمی شــوند، اقدام شــده است. همچنین در ســال ۱398 پس از انجام مطالعات فرصت و تقاضاهای موجود برای 
نانومــواد پرکاربــرد در صنایــع مختلــف، تعــداد 5 نانوماده به منظور تولید و تجاری ســازی موردحمایــت قرار گرفت. جدول 7، طرح های تجاری ســازی 

5-۲- شناسایی و حمایت از تولید نانومواد دارای بازار
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نانومواد منتخب و نوع حمایت ستاد نانو را نشان می دهد. 

جدول�7-�وضعیت�طرح�های�تجاری�سازی�فناوری�در�حوزه�نانومواد�در�سال�1398

انتهایسال۹۸وضعیتفناورطرحردیف نوعحمایتستادنانوظرفیتتولیددر

۱
تولید نانوکربنات کلسیم 

رسوبی
۱ تن در سالتولید پایلوتکربنات کلسیم کاشان

کمک به اخذ 
تسهیالت توسعه خط 

تولید

۱ تن در سالتولید پایلوتنانوجاذب های پیشرفته نوینتولید فیومد سیلیکا2
تسهیالت توسعه خط 

تولید

کساید3 نانوآلتین کربنتولید گرافن و گرافن ا
تولید 

نیمه صنعتی
۱ تن در سال

کمک به انجام 
تست های عملکردی 

و اختصاص گرنت 
شبکه آزمایشگاهی 

برای توسعه کاربرد

کان آتیه نانودانشتولید سیلیکا ایروژل۴ ۱ تن در ماهتولید صنعتیپا

معرفی فرصت های 
بازار صادراتی، 

حمایت از تست های 
عملکردی

۱ تن در سالتولید پایلوتپدیده شمس ایرانیانتولید سیلیس رسوبی5
معرفی فرصت های 

بازار، حمایت از 
تست های عملکردی
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شکل�1-�فرایند�بررسی�درخواست�ها�در�حوزه�تجهیزات�فناوری�نانو

واحد�تجهیزات

اعطای�گواهی�ارتباط�با�نانو

حمایت�بر�اساس�اولویت�های�
واحد�تجهیزات�

درخواست�حمایت درخواست�گواهی�ارتباط�با�نانو

چارچوب�حقوقی�فناور
+

ارتباط�با�نانو
+

تأیید�کمیته�تخصصی
بررسی�در�کمیته�تخصصی

و
احراز�فاکتورهایی�همچون:

نیاز�صنعتی
کیفیت

فناوری�باال
راهبردی�بودن

دارا�بودن�گواهی�ارتباط�با�نانو

شرط�الزم�
جهت�

درخواست�
حمایت

شکل زیر فرایند بررسی درخواست ها در حوزه تجهیزات فناوری نانو و نحوه حمایت مرتبط در ستاد توسعه فناوری نانو را نشان می دهد.

5- 3- حمایت از توسعه و ساخت تجهیزات و ماشین آالت صنعتی 
فناوری نانو
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آمار مربوط به تعداد شرکت ها و تجهیزات فناوری نانو داخلی تا انتهای سال ۱398 در جدول زیر آمده است:

جدول�8-�تعداد�شرکت�ها�و�تجهیزات�فناوری�نانو�داخلی�تا�انتهای�سال�1398

شرکتهایسازندهتجهیزات:تجهیزات:

شرکت های سازنده تجهیزات آنالیزشرکت های سازنده تجهیزات تولیدتجهیزات آنالیزتجهیزات تولید

5337۱7 مدل۱62 مدل

در ادامه اقدامات صورت گرفته در سال ۱398 بیان می شوند:

حمایت�از�ساخت�و�توسعه�کاربرد�تجهیزات�آزمایشگاهی�فناوری�نانو1-3-۵
که به تولید نانومواد کمک می کنند( منجر به تولید نانوماده  تجهیزات موردحمایت ســتاد نانو باید به صورت مســتقیم و یا غیرمســتقیم )تجهیزات جانبی 
)نانوذره، نانوپودر، نانولوله، نانوپوشش، نانوالیاف، نانوساختار و…( شود و یا قابلیت شناسایی نانومواد یا خواص ایجاد شده ناشی از آن ها را داشته باشد 
گواهی ارتباط با نانو، ۱۰ طرح  یافت  گواهی ارتباط با نانو صادر می شــود. در ســال ۱398 با بررســی طرح های متقاضی در که در این صورت پس از بررســی، 
گرفت. جدول زیر خالصه ای از حمایت های انجام شــده در حوزه  گرفت و یک تجهیز آزمایشــگاهی جدید موردحمایت قرار  و درخواســت موردتأیید قرار 

تجهیزات آزمایشگاهی در سال ۱398 را نشان می دهد. 

جدول�9-�حمایت�از�ساخت�و�توسعه�کاربرد�تجهیزات�آزمایشگاهی�فناوری�نانو�در�سال�1398

استاننوعحمایتستادنانودستگاهفناورردیف

۱
فناوری ازدیاد برداشت 

فارس
یه تماس و کشش بین  دستگاه اندازه گیری زاو

سطحی به روش قطره آویزان
تهرانگواهی ارتباط با نانو

2
نانومهندسی سطح 

یکان ژ
یه تماس و کشش  دستگاه اندازه گیری زاو

سطحی
تهرانگواهی ارتباط با نانو

تهرانگواهی ارتباط با نانوآناالیزر آب قابل حملپویش تدبیر کرانه3

۴
امین آسیا فناور پارس

تهرانگواهی ارتباط با نانوآسیاب بلوطی )میکسر میل(

تهرانگواهی ارتباط با نانوآسیاب بید میل5

6
صنعت پرداز دنا

تهرانگواهی ارتباط با نانوخشک ُکن انجمادی آزمایشگاهی

تهرانگواهی ارتباط با نانوخشک ُکن انجمادی نیمه صنعتی7

محصوالت�نانو
آمار�کل

تجهیزات�نانو

1387 139۲1388 13931389 13941390 139۵1391 1396 1397
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استاننوعحمایتستادنانودستگاهفناورردیف

8
توسعه فناوری شریف 

سوالر
تهرانگواهی ارتباط با نانومیکروسکوپ الکترونی روبشی

تهرانگواهی ارتباط با نانودستگاه گرماسنجی روبشی تفاضلی دما پایینتجهیزات سازان پیشتاز9

یه نگار اپتیکی سطحفناوری خأل کهربا۱۰ تهرانگواهی ارتباط با نانورو

تهرانتسهیالت کم بهرهطیف سنج فلوئورسانس پرتو ایکسکنترل فرایند پاسارگاد۱۱

�حمایت�از�ساخت�و�توسعه�کاربرد�تجهیزات�و�ماشین�آالت�صنعتی�فناوری�نانو۲-3-۵
در ســال ۱398، بــا بررســی طرح هــای مرتبط با ســاخت و ارتقای تجهیزات و ماشــین آالت صنعتی، تعــدادی از طرح های متقاضی گواهــی ارتباط با نانو 
گرفتند. الزم به ذکر اســت در این ســال ۴ مدل دســتگاه  یال موردحمایت قرار  به شــرح جدول ۱۰ تأیید شــدند و 3 طرح به ارزش مجموع ۱۰٬92۰میلیون ر

صنعتی و 2 شرکت جدید به لیست حمایتی تجهیزات و ماشین آالت ستاد نانو اضافه شد.

جدول�10-�حمایت�از�ساخت�و�توسعه�کاربرد�تجهیزات�و�ماشین�آالت�صنعتی�فناوری��نانو�در�سال�1398

نوعحمایتدستگاه/طرحشرکتردیف
مبلغحمایت
)میلیونریال(

استان

تهران-اعطای گواهی ارتباط با نانوسامانه صنعتی پردازش پالسما تحت خألبسا فن آوران نصیر۱

2
مهندسی مشاور فناور 

انرژی دانا
کسترودر نیدر تهران-اعطای گواهی ارتباط با نانوا

یسی دمشی نیمه صنعتیفناوران نانومقیاس3 تهران-اعطای گواهی ارتباط با نانودستگاه الکترور

۴
نانوحسگرهای 
هوشمند لوتوس

تهران-اعطای گواهی ارتباط با نانوسامانه الیه نشانی تبخیر حرارتی

5
توسعه فناوری مافوق 

صوت
طراحی و ساخت همگن ساز مافوق صوت صنعتی 

ده کیلووات
تسهیالت با قابلیت بخشودگی 

بخشی از تعهدات
تهران2٬۴2۰

آسال لیزر ساخت6
توسعه پودرهای پلیمری مصرفی چاپگرهای 

SLS سه بعدی
تسهیالت با قابلیت بخشودگی 

بخشی از تعهدات
تهران3٬5۰۰

ک5٬۰۰۰تسهیالت کم بهرهفر یز درایر داروییتکوین آزمایش پارسه7 ارا

ارائه�خدمات�تجاری�سازی�به�شرکت�های�تجهیزات�ساز�حوزه�فناوری�نانو3-3-۵
گواهی ارتباط با نانو، 56 خدمت مرتبط با تجاری سازی به 3۱  در سال ۱398 در راستای رشد و توسعه شرکت های سازنده تجهیزات و ماشین آالت دارای 

شرکت تجهیزات ساز ارائه شده که اطالعات آن در جدول ۱۱ آمده است. 

ادامه�جدول�9-�حمایت�از�ساخت�و�توسعه�کاربرد�تجهیزات�آزمایشگاهی�فناوری�نانو�در�سال�1398
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عنوانخدمت عنوانشرکت ردیف

پیشخوان مشاوره حقوقی و مالکیت فکری

یال توسعه پایدار رو ابزارهای تبلیغاتی و اطالع رسانی۱

تدوین و ویرایش قراردادهای حقوقی

نشست های پرسش و پاسخ )حضوری، وبینار(

یارنیکان صالح 2
نشست های پرسش و پاسخ )حضوری، وبینار(

حضور مستقل در نمایشگاه ها

ابزارهای تبلیغاتی و اطالع رسانی

حضور مستقل در نمایشگاه ها

پویش تدبیر کرانه حضور مستقل در نمایشگاه ها3

مجوزها، تأییدیه ها و استانداردها

ابزارهای تبلیغاتی و اطالع رسانی
ینه توسعه فناوری ریزمقیاس آژ ۴

پیشخوان مشاوره حقوقی و مالکیت فکری

ابزارهای تبلیغاتی و اطالع رسانی

تک فام سازان طیف نور نشست های پرسش و پاسخ )حضوری، وبینار(5

پیشخوان مشاوره توسعه بازار و فروش

نشست های پرسش و پاسخ )حضوری، وبینار( طیف آزمون اسپادانا 6

مجوزها، تأییدیه ها و استانداردها پالسما پژوه پارس 7

مجوزها، تأییدیه ها و استانداردها
پیام آوران نانوفناوری فردانگر 8

حضور در پاویون ستاد نانو در نمایشگاه های داخلی

حضور در پاویون ستاد نانو در نمایشگاه های داخلی

کاوش یاران فن پویا پیشخوان مشاوره حقوقی و مالکیت فکری9

پیشخوان مشاوره توسعه بازار و فروش

ابزارهای تبلیغاتی و اطالع رسانی
تجهیزات سازان پیشتاز ۱۰

خدمات مالی، حسابداری و…

مجوزها، تأییدیه ها و استانداردها تجهیزآفرینان نوری پارسه ۱۱

ابزارهای تبلیغاتی و اطالع رسانی

فناوری خأل کهربا حضور مستقل در نمایشگاه ها۱2

پیشخوان مشاوره صادرات و واردات

جدول�11-�خدمات�ارائه�شده�به�منظور�توسعه�و�تجاری�سازی�تجهیزات�فناوری�نانو�در�سال�1398
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عنوانخدمت عنوانشرکت ردیف

آموزش فن آوران تجهیزات نانوآزما ۱3

مجوزها، تأییدیه ها و استانداردها صنایع تصویربرداری پرتونگار پرشیا ۱۴

مجوزها، تأییدیه ها و استانداردها تکوین آزمایش پارسه ۱5

نشست های پرسش و پاسخ )حضوری، وبینار( پوشش های نانوساختار ۱6

مجوزها، تأییدیه ها و استانداردها
نانوسیستم پارس ۱7

آموزش

راه اندازی کسب وکار و خدمات ثبتی، حقوقی شرکت ها فناوری نانوساختار آسیا ۱8

مجوزها، تأییدیه ها و استانداردها فناوران نانومقیاس ۱9

حضور در پاویون ستاد نانو در نمایشگاه های داخلی خأل پوشان فلز 2۰

آموزش نانوشرق ابزار توس 2۱

طرح کسب وکار

توسعه فناوری شریف سوالر نشست های پرسش و پاسخ )حضوری، وبینار(22

پیشخوان مشاوره صادرات و واردات

نشست های پرسش و پاسخ )حضوری، وبینار(
بسا فن آوران نصیر 23

پیشخوان مشاوره حقوقی و مالکیت فکری

پیشخوان مشاوره توسعه بازار و فروش
یکان نانومهندسی سطح ژ 2۴

پیشخوان مشاوره تأمین منابع مالی

کز رشد حمایت از استقرار در مرا امین آسیا فناور پارس 25

کز رشد حمایت از استقرار در مرا
نانوحباب انرژی 26

پیشخوان مشاوره عمومی مدیریت

نشست های پرسش و پاسخ )حضوری، وبینار( مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو 27

خدمات مالی، حسابداری و…

توسعه فناوری های پیشرفته مواد نانوساختارنماد ابزارهای تبلیغاتی و اطالع رسانی28

بسته ویژه خدمات تبلیغاتی

ابزارهای تبلیغاتی و اطالع رسانی طیف گستر فراز 29

آموزش توسعه حسگرسازان آسیا 3۰

نشست های پرسش و پاسخ )حضوری، وبینار(
توسعه فن آوری مافوق صوت 3۱

نشست های پرسش و پاسخ )حضوری، وبینار(

ادامه�جدول�11-�خدمات�ارائه�شده�به�منظور�توسعه�و�تجاری�سازی�تجهیزات�فناوری�نانو�در�سال�1398
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ایــن برنامــه به صــورت گســترده تر در قالــب برنامــه تجهیزات و ماشــین آالت صنعتــی معاونت علمــی و فناوری در حال اجراســت. در این مــدل حمایتی 
کارگزار خود تا ســقف %7۰ مبلغ خرید  یاســت جمهوری پس از بررســی فنی و جنبه های اقتصادی طرح و تأیید نهایی از طریق  معاونت علمی و فناوری ر
دســتگاه را به صــورت وام قرض الحســنه و یــا لیزینگ از طریق صندوق های موردتأییــد معاونت علمی و فناوری در اختیار صنایع قرار می دهد. در ســال 
یال تســهیالت کم بهره  ۱398 از مجموع ۱2 درخواســت صنعتی بررسی شــده، تعداد 7 طرح به مرحله حمایت رســید و در مجموع مبلغ ۴9٬7۰8میلیون ر

مطابق جدول زیر به متقاضیان صنعتی این تجهیزات در حوزه فناوری نانو ارائه شده است. 

جدول�1۲-�حمایت�از�تجاری�سازی�تجهیزات�و�ماشین�آالت�صنعتی�فناوری�نانو�در�سال�1398

دستگاه/طرحشرکتسازندهمتقاضیردیف
مبلغتسهیالت
)میلیونریال(

استان

تهران3٬۰۰۰دستگاه الیه نشانی صنعتی به روش قوس کاتدییارنیکان صالحشیرآالت تراوش۱

تهران۱3٬8۱8فریز درایر داروییتکوین آزمایش پارسهنانودارو پژوهان2

تهران6٬۰۰۰دستگاه الیه نشانی صنعتی به روش قوس کاتدییارنیکان صالحپخش سبحان3

تهران۴٬۰۰۰دستگاه الیه نشانی صنعتی به روش قوس کاتدییارنیکان صالحکاشی شقایق۴

کسیر نانوسینا5 تهران8٬۱9۰فریز درایر داروییتکوین آزمایش پارسها

6
متقاضی 

حقیقی
تهران5٬25۰دستگاه الیه نشانی صنعتی به روش قوس کاتدییارنیکان صالح

تهران9٬۴5۰دستگاه الیه نشانی صنعتی به روش قوس کاتدییارنیکان صالح نور مهر هدا7

�حمایت�از�تجاری�سازی�تجهیزات�و�ماشین�آالت�صنعتی�فناوری�نانو4-3-۵
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توسعه�شبکٔه�انرژی�خورشیدی�نانو1-4-۵
توسعهطرحهایکاربردیحوزهسلولهایخورشیدینانو

افزایــش مقیــاس و گذار از ســلول های خورشــیدی کوچک آزمایشــگاهی - با روش های ســاخت غیرقابل صنعتی ســازی- بــه ماژول های بزرگ تــر با فرایند 
ســاخت ارزان و قابل تجاری ســازی مانند پرینت، با توجه به پیچیدگی های فناورانه، یکی از چالش های مهم در راه صنعتی ســازی این فناوری در کشور 
است. بدین منظور ستاد نانو حمایت از تیم های فناور و شرکت های دانش بنیان فعال در این حوزه را برای دستیابی به ماژول ها با ابعاد بزرگ تر در دستور 

که برخی از پروژه های موفق به شرح جدول شمارٔه ۱3 است. کار قرار داد؛ 

جدول�13-�حمایت�های�ستاد�نانو�از�ساخت�ماژول�های�خورشیدی�نانوساختار�)سال�1398(

توضیحاتنوعحمایتمجریفناوریردیف

حمایت از تحقیق و توسعهشرکت شریف سوالرپروسکایت۱
 ماژول با مساحت فعال ۴۰ سانتی متر مربع با فرایند 

ساخت تمام چاپ

2CIGSحمایت از تحقیق و توسعهفناور حقیقی
 ماژول با مساحت فعال ۴۰ سانتی متر مربع با فرایند 

ساخت اسپری و چاپ

5-4- حمایت از توسعه شبکه های نوآوری و مراکز شتاب دهنده
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توضیحاتمبلغ)میلیونریال(مجریفناوریردیف

۱CIGS
شرکت توسعه بازار سام با همکاری شرکت 

شریف سوالر
23۰

امکان سنجی تولید خط پایلوت یک 
مگاوات و صنعتی 3۰ مگاوات

پروسکایت2
شرکت توسعه بازار سام با همکاری شرکت 

کیمیاسوالر اسپادانا
در حال انجام

امکان سنجی تولید خط پایلوت 5۰۰ 
کیلووات و صنعتی ۱۰۰ مگاوات

گرا و چالش  یت  همچنین در ســال ۱398، پروژه هایی در قالب پلتفرم های حمایتی ســتاد نانو )نیازهای صنعتی شناسایی شــده )RFP(، پژوهش مأمور
نوآوری( به شرح زیر انجام شده است:

جدول�1۵-�حمایت�های�ستاد�نانو�از�توسعه�تحقیقات�سلول�های�خورشیدی�نانو�در�سال�1398

نوعحمایتوضعیتمجریعنوانردیف

گرنت پژوهشیعقد قراردادفناور حقیقیساخت ماژول پروسکایت با پایداری باال و الکترود کربنی۱

فناور حقیقیساخت سلول خورشیدی با جاذب پروسکایت منعطف2
در حال 

انجام
گرنت پژوهشی

3CZTS و CIGS فناور حقیقیساخت مینی ماژول
در حال 

انجام
گرنت پژوهشی

کسید قلع ایندیم )ITO( به روش چاپ۴ ی الیه نازِک ا گرنت پژوهشیپایان یافتهفناور حقیقیساخت زیرالیٔه حاو

فناور حقیقیساخت سلول خورشیدی پروسکایت با مواد دوبعدی5
در حال 
کره مذا

-

6
پوشش نانویی با خواص آنتی استاتیک و خودتمیزشونده برای پنل های 

خورشیدی

5 تیم فناور 
حاضر در 

چالش

در حال 
انجام

حمایت از 
تحقیق و توسعه

انعقادتفاهمنامٔهتبادلفناوری
کرات انتقال فناوری برای احداث خط پایلوت سلول خورشیدی نانوساختار پروسکایت  یابی فناوری و انجام مذا همچنین تفاهم نامه ای به منظور ارز

کیمیاسوالر اسپادانا و شرکت صنایع نانوتک آینده با حمایت ستاد نانو منعقد شد. بین شرکت 

توسعه�شبکه�کاربردهای�نانوسلولز۲-4-۵
در این ســال، در راســتای توســعه محصوالت برخی از شــرکت های عضو شبکه نانوســلولز، حمایت های مالی از صنایع مصرف کننده به منظور توسعه 
یال انجام شــده اســت. حمایت های انجام شــده از شــرکت ها و  به کارگیــری محصــوالت نانویــی انجام شــد. ایــن حمایت ها به ارزش ۱8٬۰۰۰میلیون ر
که شامل ۱- تولید فیلتر قلیان با نانوسلولز )که  پروژه ها در جدول زیر معرفی شده اند. همچنین در سال ۱398 دو پروژه به درخواست صنایع آغاز شده 

کارتن و مقوا با استفاده از نانوسلولز است. منجر به تولید نمونه پروتوتایپ شده(، 2- بهبود خواص 

جدول�14-�مطالعات�رصد�فناوری�و�بازار�مرتبط�با�سلول�های�خورشیدی�نانوساختار�)سال�1398(

مطالعاترصدفناوریوبازاردرحوزهسلولهایخورشیدینانوساختار
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مبلغ)میلیونریال(نوعحمایتپروژهشرکتردیف

۱6٬۰۰۰خرید دینتولید فوم پلی اورتان با نانوسلولزبسپار توسعه یاران۱

یست یار مهر اندیش2 2٬۰۰۰وامتولید زخم پوشز

ارتقای�مرکز�توسعه�الکترونیک�چاپی3-4-۵

)INEC/TC119(تشکیلکمیتٔهفنیمتناظرالکترونیکچاپی
بــا توجــه بــه عضویت جمهوری اســالمی ایران در کمیســیون الکتروتکنیــک بین المللی )IEC(، کمیته هــای فنی متناظر با کمیته های این کمیســیون 
به منظور مشــارکت مؤثر در تدوین اســتانداردهای بین المللی و فعالیت در راســتای منافع کشــور تشــکیل می شود. در ســال ۱398، پیشنهاد ستاد نانو 
کامل »استانداردســازی اصطالحات، مواد، فرایندها، تجهیزات، محصوالت  کمیتٔه فنی اســتاندارد متناظر الکترونیک چاپی با نام  مبنی بر تشــکیل 
یســت در حــوزٔه الکترونیــک چاپــی« و شناســٔه IEC/INEC/TC 119 موردپذیــرش ســازمان ملی اســتاندارد واقع شــد و  و بهداشــت، ایمنــی و محیط ز

کرد. کمیته در ستاد نانو مستقر شد و فعالیت خود را آغاز  دبیرخانٔه این 

نشستشبکهسازیشرکتهاوفعاالنالکترونیکچاپی
با توجه به ماهیت بین رشته ای الکترونیک چاپی و لزوم شکل گیری همکاری بین فناوران و شرکت ها با تخصص های مختلف و مکمل برای توسعٔه 
فناوری و تجاری سازی محصوالت مختلف، ستاد نانو در سال ۱398 اقدام به شناسایی فعاالن و ذی ربطان در تمامی بخش های زنجیرٔه ارزش این 

کرد و نشستی را با حضور ۱۱ شرکت فعال و بیش از 2۰ فناور با هدف آشنایی، شبکه سازی و شکل گیری همکاری برگزار نمود. فناوری 

�توسعه�شتاب�دهنده�نانوکامپوزیت�و�پلیمر4-4-۵
کرده و  کاربردی در حوزه پلیمر با تمرکز بر فناوری نانو شــروع بــه فعالیت  یــت و پلیمر در راســتای توســعه فناوری و محصــوالت  شــتاب دهنده نانوکامپوز
ســتاد نانو و پژوهشــگاه پلیمر و پتروشــیمی به طور مشــترک شــرکت »فیدار بســپار ارک« را به عنوان مجری پیگیری فعالیت های مربوط به شتاب دهنده 
تعییــن کرده انــد. توســعه ایــن شــتاب دهنده در قالــب انعقــاد 2 تفاهم نامــه صــورت می گیــرد. تفاهــم اول بیــن ســتاد نانــو و معاونــت علمــی و فناوری 
یال( برای ایجاد مرکز شــتاب دهنده به امضا رســید و تفاهم نامه دوم بین ســتاد نانو و  یاســت جمهوری با موضوع تأمین هزینه مالی )مبلغ 6۰میلیارد ر ر
کارگاهی )۱2۰۰ مترمربع(  گذاشــتن فضای اداری )35۰ مترمربع زیربنا( و زمین برای احداث فضای  پژوهشــگاه پلیمر و پتروشــیمی به منظور در اختیار 

صورت پذیرفته است.

مرکز�شتاب�دهی�توسعه�فناوری�نانوداروها۵-4-۵
کارخانه نوآوری آزادی با حمایت  مرکز شتاب دهی برای توسعه فراورده های نوین دارویی، مکمل، آرایشی و بهداشتی با نام »هنام فارمد« در مجموعه 
یاســت جمهوری و ســتاد ویــژه توســعه فناوری نانــو در ســال ۱397 تأســیس و در ســال ۱398 به منظور تکمیــل امکانات و  معاونــت علمــی و فنــاوری ر
یقی نانوداروهای پرخطر،  تجهیزات موردنیاز تیم ها در این شــتاب دهنده، ســاخت هرکدام از خطوط نانودارویی آغاز شــد. این خطوط شــامل خط تزر
کنترل  کی(، خط استریل چشمی، خط نیمه جامدات، خط سافت ژل پرخطر، خط جامدات و آزمایشگاه مرکزی  کی )نانومایسل های خورا خط خورا
یال تسهیالت قرض الحسنه به این شتاب دهنده  کیفی است. ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت از این شتاب دهنده مبلغ ۱5میلیارد ر
پرداخــت نمــوده اســت تــا نســبت بــه تکمیــل زیرســاخت های عمومــی و اختصاصی جهــت ارائه خدمــت به تیم هــای پذیرش شــده اقدام کنــد. این 
شــتاب دهنده به دنبــال جــذب تیم هــای دارای محصــوالت مبتنــی بر فناوری نانو و ســایر فناوری هــای نوین در حوزه های مورد اشــاره اســت که پس از 
ینگ را در راســتای تســهیل و تســریع مســیر توســعه و رشــد این تیم ها در اختیار آن ها قرار می دهد.  جذب این تیم ها خدماتی از جمله آموزش و منتور
کی، اتاق جلســات، خطوط تولید نیمه صنعتی و  کار اشــترا همچنین این تیم ها می توانند از امکانات زیرســاختی این شــتاب دهنده از جمله فضای 

کنند.  صنعتی استفاده 
این شتاب دهنده به دلیل دارا بودن مجموعه ای از امکانات و زیرساخت ها، شرایط و فضایی منحصربه فرد را برای توسعه تیم ها و استارتاپ ها فراهم 
کمک ستاد ویژه توسعه فناوری نانو اولین فراخوان جذب تیم را در حوزه فراورده های آرایشی و بهداشتی و داروهای  نموده است. این شتاب دهنده با 

یافت و در حال حاضر در حال غربال گری و انتخاب هستند. که بیش از 7۰ طرح در کرده است  با فرم جامد برگزار 

جدول�16-�تسهیالت�ارائه�شده�به�شرکت�های�نانو�فناور�در�حوزه�نانوسلولز�)سال�1398(

148

ارتقای�صنایع�موجود�و�ایجاد�صنایع�جدید�بر�پایه�فناوری�نانو گزارش�عملکرد�برنامه�های�کالن،�عملیاتی�و�اقدامات�اجرایی�فناوری�نانو



تهیه�بسته�های�سرمایه�گذاری�فناوری�نانو1-۵-۵
برای ترغیب ســرمایه گذاران جهت ورود به حوزه فناوری نانو نیاز به ارائه مســتنداتی در مورد حجم بازار داخلی و خارجی، شــرکت های رقیب و در حالت 
یابی مالی به درخواست ستاد نانو  کلی مطالعات و تحلیل بازار محصول مدنظر وجود دارد. به همین منظور در سال ۱398، ۴ مطالعه امکان سنجی و ارز

گرفت. جدول زیر تسهیالت ارائه شده در این بخش را نشان می دهد. کارگزاران مؤسسه خدمات فناوری تا بازار انجام  و با همکاری 

جدول�17-�تسهیالت�ارائه�شده�به�مطالعات�تحلیل�بازار�محصوالت�فناوری�نانو�در�سال�1398

عنوانردیف
تسهیالت)میلیون

ریال(

5۰امکان سنجی طرح تولید دستگاه تصفیه آب۱

یابی مالی و اقتصادی طرح تولید بلنکت آیروژلی2 7۰ارز

3)SPR( ۴8گزارش امکان سنجی طرح تولید دستگاه تشدید پالسمون سطحی

یابی طرح تولید فیلترهای تصفیه آب قابل حمل۴ 7۰ارز

�نهادسازی�و�به�کارگیری�مؤسسه�های�سرمایه�گذاری�خطرپذیر�و�شرکت�های�مشاوره�در�حوزه�فناوری�نانو۲-۵-۵
ستاداجراییفرمانامام)ره(

که در ســال ۱398 با همکاری شــرکت صنایع نانو تک آینده شــروع شــد، طراحی و ســاخت سیســتم مدیریت آب توازن   یکی از طرح های ســتاد نانو 
یت شــرکت آتیه پردازان ظهور شــریف اســت. با توجه به تصویب قوانین ســختگیرانه از ســال 2۰۰8 در این خصوص و اجرایی شــدن  شــناورها با محور
ایــن قوانیــن از ســوی ســازمان IMO، از ســال 2۰2۰، تمامی شــناورهایی که در آب هــای بین المللی تردد می کنند، می بایســت به این سیســتم ها مجهز 

5-5- کمک به کاهش ریسک سرمایه گذاران در صنعت نانو
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گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران، در صورت عدم  باشند. از سوی دیگر با توجه به وجود شرکت های بزرگی همچون 
ایجاد بســتری مناســب جهت طراحی و ســاخت این سیســتم، در شرایط تحریم های فعلی، می بایســت خرید خارجی انجام شود. بدین منظور ستاد 
یال از شــرکت آتیه در جهت  کشــور و همچنین جذب ســرمایه گذاری به مبلغ ۱2۰هزار میلیون ر نانو با ایجاد زنجیره همکاری بین نهادهای مرتبط در 

که بخشی از آن اختصاص یافته است. کرده  تجاری سازی این پروژه اقدام 

تهیه�گزارش�های�رصد�فناوری�و�بازار�حوزه�فناوری�نانو3-۵-۵
گزارش های صنعتی مختلفی در جهت کاهش ریســک پروژه های نانو در ســال  گزارش های رصد فناوری، رصد بازار، مطالعات فرصت و  در ســال ۱398، 

۱398 تهیه شده اند که فهرست آن ها در ادامه بیان می شود.

جدول�18-�گزارش�های�صنعتی،�رصد�فناوری�و�رصد�بازار�فناوری�نانو�در�سال�1398

عنوانگزارشموضوع
هزینهکرد

)میلیونریال(

25نانومولد حسگر خودشارژشونده تنفس پذیر در IOT مطالعه فرصت

۱۰۰بررسی اولیه کاربرد فناوری نانو در صنایع نوشیدنیمطالعه فرصت

25بررسی فنی و بازار نانو آب )نانو واتر(مطالعه فرصت

25تحلیل پتانسیل بازار باتری رادیوایزوتوپیمطالعه فرصت

کس(مطالعه فرصت یخته گری پوشان )کلد با 3۰بررسی پتانسیل بازار ماهیچه ر

ینکا(مطالعه فرصت ینگا )نانوز 3۰بررسی پتانسیل بازار پوشش های ضدخوردگی نانوز

یاییمطالعه فرصت 7۰بررسی بازار کاربرد نانو در مدیریت آب باالست در صنعت در

یاییمطالعه فرصت 7۰بررسی بازار کاربرد نانو در روش های کاهش گوگرد در صنعت در

5۰بررسی بازار مواد تغییرفاز دهنده )PCM( در صنعت ساختمانمطالعه فرصت

6۰بررسی بازار باتری لیتیوم یونی در کشور چینمطالعه فرصت

یاییمطالعه فرصت ۱۰۰بررسی بازار فیلترهای کاربردی در صنعت در

یابی بازار تولید سنسور پوشیدنی جهت پایش پارامترهای مرتبط با بدن انسان از طریق عرق بدنمطالعه فرصت 3۰ارز

یاییمطالعه فرصت 5۰بررسی بازار رنگ های حوزه صنعت در

2۴۰بررسی بازار کاربرد فناوری نانو در حوزه گلخانهتحقیقات بازار )داخلی(

۴5۰بررسی بازار کاربرد فناوری نانو در صنایع شوینده در کشورتحقیقات بازار )داخلی(

۴2۰بررسی بازار کاربردهای دارای پتانسیل فناوری نانو الیاف در صنایع مختلفتحقیقات بازار )داخلی(

۴75بررسی بازار مکمل های دارویی مبتنی بر فناوری نانوتحقیقات بازار )داخلی(

۱۴۰تدوین درخت فناوری نانو در صنعت باالدست نفت و گازتحقیقات بازار )داخلی(

۱8۰بررسی بازار نانو کربنات کلسیم در ایرانتحقیقات بازار )داخلی(

۱۱۰بررسی پتانسیل بازار نازل اسپری اولتراسونیکتحقیقات بازار )داخلی(

1۵0
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شناسایی�نیازها�و�چالش�های�صنعتی�مرتبط�با�فناوری�نانو1-6-۵
ســتاد نانــو بــا ایجــاد شــبکه تبــادل فناوری نانو که شــامل عرضه کنندگان، متقاضیــان و کارگــزاران تبادل فناوری اســت، ســعی دارد ارتباط مؤثری میــان فناوران و 
شــرکت های متقاضی ایجاد کند. کارگزاران تبادل فناوری از مســیرهای مختلفی نظیر حضور در نمایشــگاه های تخصصی، برگزاری نشســت های تخصصی و یا 
کرده و آن ها را در چارچوبی تحت عنوان »تقاضای صنعتی« در سامانه تبادل فناوری ثبت می کنند.  بازدیدهای صنعتی، مسائل و نیازهای صنایع را شناسایی 
کار جهت دهی به فناوران داخلی برای رفع نیازهای صنعت است. تمرکز سامانه تبادل فناوری در بخش تقاضاهای صنعتی و پاسخ به آن هاست. هدف از این 

از میان مجموع 2٬272 تقاضای ثبت شــده در ســامانه تبادل فناوری در ســال های اخیر، تعداد 73۴ مورد در ســامانه مدیریت تبادل فناوری نانو در سال 
کارگزاران تبادل فناوری در حال پیگیری است. نمودار زیر تقاضاهای ثبت شده در سامانه تبادل فناوری نانو در سال ۱398 را  ۱398 ثبت شده و توسط 

به تفکیک حوزه های صنعتی نشان می دهد.
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پلیمر،�نانوکامپوزیت،�رنگ�و�رزین
نانوپوشش

آب،�پساب�و�محیط�زیست
نانومواد

نساجی�و�نانوالیاف
نفت،�گاز،�پاالیش�و�پتروشیمی

کشاورزی،�صنایع�غذایی�و�بسته�بندی
سالمت،�پزشکی�و�دارو

صنایع�دریایی
صنایع�هوایی

فناوری�پالسمای�سرد

لوازم�خانگی

نانوعمران

نانوالکترونیک�و�الکترونیک�چاپی

واحد�تجهیزات

خودرو�و�صنایع�فلزی�و�صنایع�نیروگاهی

حمل�و�نقل�ریلی

مجموع:��734تقاضا

نمودار3-�تقاضاهای�ثبت�شده�در�سامانه�تبادل�فناوری�نانو�به�تفکیک�حوزه�صنعتی�در�سال�1398
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5-6- توسعه شبکه تبادل فناوری نانو به منظور حمایت از به کارگیری 
فناوری نانو در صنایع
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در ســال ۱398 نشســت های مختلفی در حوزه فناوری نانو در قالب نشســت های ارائه نیازهای فناورانه و یا نشســت معرفی فرصت های فناوری برگزار 
که فهرست آن ها در ادامه ارائه می شود. شد 

جدول�19-�فهرست�نشست�های�ارائه�نیازهای�فناورانه�در�سال�1398

محلبرگزاریزمانبرگزاریحوزهصنعتیعنواننشستردیف

۱
ارائه نیازهای فناورانه شرکت های کاشی فیروزه، ایزوگام شرق، صانع 

شرق، صانع مشهد، منطقه ویژه علم و فناوری رضوی
حوزه های 

مختلف صنعتی
نمایشگاه بین المللی تهرانمهر

2
ارائه نیازهای فناورانه شرکت های کویر تایر، عالیس، رنگ ارکیده، آب 

معدنی قله، لبنیات کانیار
حوزه های 

مختلف صنعتی
نمایشگاه بین المللی تهرانمهر

نمایشگاه بین المللی تهرانمهرنفتارائه نیازهای فناورانه شرکت ملی نفت ایران3

ارائه نیازهای فناورانه مجموعه فراب۴
 صنعت آب

 و انرژی
نمایشگاه بین المللی تهرانمهر

ارائه نیازهای فناورانه حوزه خوردگی در صنایع نفت و گاز5
نفت، گاز، 
پاالیش و 
پتروشیمی

پژوهشگاه صنعت نفتآذر

که در حوزه های مختلف در سال ۱398 برگزار شده به شرح زیر است: همچنین نشست های معرفی فرصت های فناوری نانو 

جدول�۲0-�فهرست�نشست�های�معرفی�فرصت�های�فناوری�نانو�در�سال�1398

استانمخاطبحوزهصنعتینامنشستردیف

۱
یلی )فیلترها، نانوسیال خنک کننده،  کاربرد فناوری نانو در صنعت ر

نساجی و پوشش ها(
یلی یلیحمل ونقل، ر تهرانمپنا ر

معرفی فناوری نانو و دستاوردهای آن در صنعت پتروشیمی2
یت، پلیمر، رنگ  کامپوز

و رزین
تهرانپتروشیمی اروند

معرفی فناوری نانو و دستاوردهای آن در صنعت پتروشیمی3
یت، پلیمر، رنگ  کامپوز

و رزین
تهرانپتروشیمی دی

معرفی فناوری نانو و دستاوردهای آن در صنعت پتروشیمی۴
یت، پلیمر، رنگ  کامپوز

و رزین
بوشهرپتروشیمی جم

5
یلی )فیلترها، نانوسیال خنک کننده و  کاربرد فناوری نانو در صنعت ر

پوشش ها(
یلی البرزمپنا لوکوموتیوحمل ونقل، ر

نشست تخصصی با آبفای استان آذربایجان شرقی6
آب، پساب و 
یست محیط ز

تبریزآبفای آذربایجان شرقی

نانوپوشش هاکاربرد نانوپوشش ها در صنایع نفت و گاز7
شرکت ملی مناطق 

نفت خیز
خوزستان

یلی- پوشش ها8 یلیکاربرد فناوری نانو در صنعت ر البرزمپنا لوکوموتیوحمل ونقل، ر

برگزاری�نشست�های�صنعتی�مرتبط�با�فناوری�نانو۲-6-۵

1۵۲
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9
یلی )فیلترها، نانوسیال خنک کننده،  کاربرد فناوری نانو در صنعت ر

نساجی و پوشش ها(
یلی تهرانراه آهن شرقی بنیادحمل ونقل، ر

تهرانکوشش رادیاتورخودروپلیمرهای پیشرفته در صنعت خودرو۱۰

تهرانساپکوخودروکاربرد فناوری نانو در صنعت خودرو۱۱

تهرانسایپاخودروکاربرد فناوری نانو در صنعت خودرو۱2

تهرانساپکوخودروکاربرد پوشش های فوق سخت در صنعت خودرو۱3

تهرانکروزخودروکاربرد پوشش های فوق سخت در صنعت خودرو۱۴

تهرانمگاموتورخودروکاربرد پوشش های فوق سخت در صنعت خودرو۱5

تهران پارت الستیکخودروکاربرد پوشش های فوق سخت در صنعت خودرو۱6

معدن طالی زرشورانصنایع فلزیکاربرد فناوری نانو در صنایع معدنی و فلزی۱7
آذربایجان 

غربی

تهرانسایپاخودروکاربرد سره های جوش در صنعت خودرو۱8

تهرانرادیاتور ایرانخودروپلیمرهای پیشرفته در صنعت خودرو۱9

تهرانساپکوخودروکاربرد فناوری مدارهای چاپی در صنعت خودرو2۰

تهرانسایپاخودروکاربرد فناوری مدارهای چاپی در صنعت خودرو2۱

مرکزیآرمکو ولئوخودروپلیمرهای پیشرفته در صنعت خودرو22

تهرانساپکوخودروکاتالیست های پیشرفته در صنعت خودرو23

یزدنیروگاه فرابنانوپوشش هاکاربرد نانوپوشش ها در صنایع نیروگاهی2۴

تهرانقرارگاه خاتم االنبیاساختمانکاربردهای فناوری نانو در حوزه ساخت وساز25

26
ک( با حضور رؤسای  کاربرد فناوری نانو در صنعت ورزش )تجهیزات و پوشا

فدراسیون های ورزشی
نساجی

رؤسای فدراسیون های 
ورزشی

تهران

ک27 ک با اتحادیه پوشا کنساجیکاربرد فناوری نانو در صنعت پوشا تهراناتحادیه پوشا

28
 کاربرد فناوری نانو در صنعت نساجی با فعاالن نساجی استان

 آذربایجان غربی
نساجی

فعاالن صنف نساجی و 
ک پوشا

آذربایجان 
غربی

29
ک با حضور انجمن نساجی  کاربرد فناوری نانو در صنعت نساجی و پوشا

استان اصفهان 
اصفهانانجمن اصفهاننساجی

نانوالیافکاربرد نانوالیاف در صنایع مختلف3۰
دانشجوها و فناوران این 

حوزه
تهران

نساجیکاربردهای فناوری نانو در حوزه منسوجات: منسوجات هوشمند3۱
دانشجوها و فناوران این 

حوزه
تهران
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استانمخاطبحوزهصنعتینامنشستردیف

یایی32 هواییکاربردهای فناوری نانو در صنایع هوایی و در
صنایع استان خراسان 

رضوی
خراسان 

رضوی

تهرانهواپیمایی ماهانهواییمعرفی فرصت های تجاری فناوری نانو در صنعت هواپیمایی33

هوایی کاربردهای فناوری نانو در بخش طراحی و ساخت صنعت هوایی3۴
صنایع هواپیماسازی 

ایران
اصفهان

تهرانصنایع هواپیمایی ایرانهواییمعرفی کاربردهای فناوری نانو در بخش متعلقات صنعت هوایی35

36
معرفی کاربردهای فناوری نانو در صنعت رنگ و بررسی تحلیل پتنت رنگ 

ضدخزه
اصفهانگیتی آساهوایی

یاییمعرفی کاربردهای فناوری نانو در شناورهای با سایز متوسط37 تهراننداسادر

یایی38 یاییمعرفی کاربردهای محصوالت مبتنی بر فناوری نانو در صنعت در تهراننداجادر

تهرانسازمان هواپیماییهواییبررسی زمینه های همکاری ستاد نانو با سازمان هواپیمایی کشوری39

۴۰
معرفی کاربردهای محصوالت مبتنی بر فناوری نانو مورداستفاده در 

نفتکش ها
یایی تهرانشرکت ملی نفتکش ایراندر

یاییبررسی کاربردهای محصوالت مبتنی بر فناوری نانو در رفع نیاز شناورها۴۱ تهرانکشتیرانیدر

تهرانفارسکوهواییبررسی کاربردهای فناوری نانو در تعمیر و نگهداری هواپیما۴2

یانوردی۴3 یاییبررسی زمینه های همکاری ستاد نانو و سازمان بنادر و در تهرانسازمان بنادردر

ی انتظامی۴۴ تهرانپلیس راهور تهرانهواییبررسی پتانسیل فناوری نانو در رفع نیاز نیرو

تهرانشرکت فرودگاه هاهواییکاربردهای محصوالت مبتنی بر فناوری نانو در صنعت فرودگاهی۴5

۴6
معرفی فرصت های تجاری شده محصوالت مبتنی بر فناوری نانو در 

صنعت هوایی
تهرانایران ایرهوایی

۴7
معرفی فرصت های تجاری شده محصوالت مبتنی بر فناوری نانو در 

صنعت هوایی
هوایی

معاونت استاندارد 
سازمان هواپیمایی 

کشوری
تهران

هواییمعرفی فناوری های آینده مبتنی بر فناوری نانو در صنعت هوایی۴8
یاست سازمان  ر

هواپیمایی کشوری
تهران

تهرانصنعت بومی سازیهواییمعرفی کاربردهای محصوالت مبتنی بر فناوری نانو در صنایع مرتبط۴9

تهرانصنعت میالدهواییمعرفی کاربردهای محصوالت مبتنی بر فناوری نانو در صنعت نساجی5۰

تهرانتمامی ایرالین های کشورهواییمعرفی محصوالت تجاری سازی شده نانویی مورداستفاده در ایرالین ها5۱

 نشست تخصصی با شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه 52
صنایع بهشهر

صنایع آرایشی و 
بهداشتی

شرکت مدیریت صنعت 
شوینده توسعه صنایع 

بهشهر
تهران
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تهرانشرکت الکترواستیللوازم خانگینشست تخصصی با شرکت الکترواستیل53

تهرانشرکت مادیرانلوازم خانگینشست تخصصی با شرکت مادیران5۴

تهرانمجتمع صنعتی ماموتخودرونشست تخصصی با مجتمع صنعتی ماموت55

نشست تخصصی با هولدینگ سینا پاد56
کلیه حوزه های 

صنعتی
تهرانهولدینگ سینا پاد

تهرانشرکت الکتروژنصنایع الکتریکینشست تخصصی با شرکت الکتروژن57

تهرانهولدینگ بارونتجهیزات نفتینشست تخصصی با هولدینگ بارون58

نشست تخصصی با شرکت بهداش59
مواد شیمیایی و 

بهداشتی
تهرانبهداش

تهرانقرارگاه خاتمعمران و ساختماننشست تخصصی با قرارگاه خاتم6۰

نشست تخصصی با شهرداری های مشهد و ثامن6۱
آب، پساب و 
یست محیط ز

مشهدشهرداری مشهد

نشست تخصصی با انجمن کارواش داران مشهد62
آب، پساب و 
یست محیط ز

مشهدانجمن کارواش

کز رشد دانشگاه های علوم پزشکی63 سالمتنشست تخصصی با مرا
کز رشد دانشگاه های  مرا
علوم پزشکی سراسر کشور

چابهار

اصفهانشرکت رعدتجهیزات برقینشست تخصصی با شرکت رعد6۴

ارتقای�کّمی�و�کیفی�کارگزاران�تبادل�فناوری�نانو3-6-۵
کارگزارانتبادلفناورینانو شناساییوجذب

در ســال ۱398 از طریــق برنامه هایــی نظیر فراخوان و مصاحبه، همــکاری با انجمن های صنفی- تخصصی و حضور در نمایشــگاه های تخصصی، ۱5۰ 
کرات الزم، 37 کارگزار، جذب »شــبکه تبادل فناوری نانو«  متقاضی کارگزاری شناســایی شــدند که پس از بررســی ســوابق کاری، برگزاری مصاحبه و مذا

کارگزاران تبادل فناوری نانو به تفکیک حوزه صنعتی تا پایان سال ۱398 نشان داده شده است. شدند. در نمودار ۴، آمار 
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کارگزارانتبادلفناورینانو ارزیابی
کلیه  کارگزار وابسته است، از سال ۱396  کارگزاران تبادل فناوری و حمایت از آن ها به رتبه  با توجه به اینکه نحوه همکاری »شبکه تبادل فناوری نانو« با 
یابی و رتبه بندی شدند. رتبه های درنظر گرفته شده شامل آزمایشی، ج، ب و الف می شود. در نمودار  کارگزاران تبادل بر اساس آیین نامه تدوین شده، ارز

کارگزاران تبادل فناوری نانو بر اساس رتبه آن ها نمایش داده شده است. زیر، وضعیت 

که عبارت اند از: کارگزاران تبادل فناوری نانو در دو بخش صورت می گیرد  حمایت های مالی از 
 حمایت از فعالیت های فرایندی تبادل فناوری• 
 حمایت تشویقی از طرح های موفق تبادل فناوری.• 

حمایــت از فعالیت هــای فرایندی شــامل بســته شناســایی شــرکت های بــزرگ و متوســط، تکمیل فرم ها و شفاف ســازی تقاضا، تشــویقی کمــک به اخذ 
گواهی نامه نانومقیاس، پیش پرداخت پروژه ها و سایر فعالیت های کارگزار است. حمایت تشویقی از طرح های موفق تبادل فناوری نیز بر اساس آیین نامه 

حمایت از طرح های تبادل فناوری به صورت درصدی از مبلغ قرارداد است. 
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کارگزارانتبادلفناورینانو آموزش
کارگزاران،  کارگزاری فناوری نانو به مدت 8۰ ســاعت،  در ســال ۱398 در قالب ۱5 دوره به دو صورت ارائه توانمندی های فناورانه و آموزش های مرتبط با 

که جزئیات دوره های برگزار شده در جدول زیر آمده است: گرفتند  برخی از مهارت های الزم برای فعالیت در حوزه تبادل فناوری نانو را فرا 

جدول�۲1-�دوره�های�توانمندسازی�کارگزاران�تبادل�فناوری�نانو�در�سال�1398

تعدادشرکتکنندگانزمانبرگزاریعنواندورهردیف

۱MRL و TRL یابی سطح بلوغ فناوری ۱ به روش ۱۰ نفرخرداددوره آموزشی ارز

2MRL و TRL یابی سطح بلوغ فناوری 2 به روش ۱۰ نفرخرداددوره آموزشی ارز

۱2 نفرمردادارائه توانمندی ها و ظرفیت های فناورانه شرکت اطلس پوشش محافظ3

۱3 نفرشهریوردوره آموزشی آشنایی با کلیت قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان۴

۱۰ نفرشهریورارائه توانمندی ها و ظرفیت های فناورانه شرکت فام گستر ماهان5

۱5 نفرآبانارائه توانمندی ها و ظرفیت های فناورانه شرکت بسا پلیمر6

۱2 نفردیارائه توانمندی ها و ظرفیت های فناورانه شرکت آزاد فیلتر7

8)FNM( ۱2 نفردیارائه توانمندی ها و ظرفیت های فناورانه شرکت فناوران نانومقیاس

یافت گواهی نامه نانومقیاس9 ۱۰ نفردیدوره آموزشی مراحل در

۱2 نفردیارائه توانمندی ها و ظرفیت های فناورانه شرکت نانومواد گستران پارس۱۰

۱5 نفربهمنارائه توانمندی ها و ظرفیت های فناورانه شرکت نوآوران نانو صنعت معین۱۱

۱3 نفربهمنارائه توانمندی ها و ظرفیت های فناورانه شرکت شیلر فرایند پارس۱2

۱3)PNF( ۱۰ نفربهمنارائه توانمندی ها و ظرفیت های فناورانه شرکت پیام آوران نانو فناوری فردانگر

کره۱۴ ۱9 نفربهمندوره آموزشی الزامات موفقیت در مذا

25 نفربهمنآشنایی با روش های مدیریت پروژه۱5

حمایت�از�طرح�های�تبادل�فناوری�نانو�میان�فناوران�و�متقاضیان�4-6-۵
در جهت پاسخ به نیازهای صنعت، ستاد نانو از طرح های تبادل فناوری میان فناوران و متقاضیان حمایت می کند. از مجموع طرح های ثبت شده در 
ســامانه در ســال ۱398، ۱23 طرح در جریان و در حال پیگیری و 53 مورد منجر به پروژه موفق تبادل فناوری شــده اســت. شــکل 2 خالصه فرایند بررسی 

مجموع تقاضاهای صنعتی و نتایج طرح ها را طی سال های ۱39۴ تا ۱398 نشان می دهد.
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�19۵پروژه�موفق

توسعه�فناوری

انتقال�دانش�فنی

 فروش�تجهیزات�
و�ماشین�آالت

 فروش
محصوالت�و�خدمات

�۲۲8عقد�قرارداد

�۲٬۲7۲تقاضای�ثبت�شده

�1٬۵90پروژه�در�جریان

شناسایی�تقاضاهای�اولیه�از�نمایشگاه�ها�و�
نشست�های�تخصصی

شکل�۲-�عملکرد�شبکه�تبادل�فناوری�نانو�)1394-1398(
در جدول زیر تعداد پروژه های موفق تبادل فناوری نانو طی سال های ۱39۴ تا ۱398 بیان شده است:

جدول۲۲-�تعداد�پروژه�های�موفق�تبادل�فناوری�نانو�)1394-1398(

مجموع ۱۳۹۸ ۱۳۹۷ ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۴ سال

۱95 53 7۱ ۴2 2۱ 8 تعداد پروژه های تبادل فناوری نانو خاتمه یافته موفق

که در سال ۱398 بررسی و موردحمایت قرارگرفته به شرح جدول زیر است: طرح های تبادل فناوری نانو 

جدول�۲3-�مشخصات�پروژه�های�موفق�صنعتی�شبکه�تبادل�فناوری�نانو�در�سال�1398

حوزهفناورمتقاضیطرح/محصولردیف

کسیژن رسانی با نانوحباب واتوکس۱ نانوحباب انرژیشیالت مازندرانا
آب، پساب و 
یست محیط ز

پیام آوران نانوفناوری فردانگرآبفای کرمانتصفیه آب - آرسنیک زدایی2
آب، پساب و 
یست محیط ز

3
دستگاه پوشش دهی PVD )حوزه شیرآالت بهداشتی 

و هود و سینک(
نانوپوششیارنیکان صالحآناهیتا صنعت درخشان

نانوپوششیارنیکان صالحبرنز استیلدستگاه پوشش دهی PVD )حوزه یراق آالت(۴

5
دستگاه پوشش دهی PVD )حوزه خدمات بلور و 

کریستال(
نانوپوششیارنیکان صالحمتقاضی حقیقی

نانوپوششیارنیکان صالحشیرآالت ایرانیان گستر )بوان(دستگاه پوشش دهی PVD )حوزه شیرآالت بهداشتی(6

نانوپوششیارنیکان صالحشیرآالت بهداشتی گلپایگاندستگاه پوشش دهی PVD )حوزه خدمات بلور و کریستال(7
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حوزهفناورمتقاضیطرح/محصولردیف

8
دستگاه پوشش دهی PVD )حوزه خدمات پوشش 

دهی(
نانوپوششیارنیکان صالحمتقاضی حقیقی

یسا پوششهزار دستان خزربهبود خواص دستکش های خانگی9 یتنانوآر پلیمر و کامپوز

یتمجتمع فناوری های نوین فدکگروه صنعتی بارزکاهش مقاومت غلتشی تایر۱۰ پلیمر و کامپوز

کتریال کننده سطوح۱۱ یتکاوش یاران فن پویانرم دیس کاالدستمال آنتی با پلیمر و کامپوز

۱2
کتریال کردن بخش هایی از سه نوع فیلتر تصفیه  آنتی با

آب خانگی
یتتابان اندیش برجیسگواراب پلیمر و کامپوز

۱3
یلی زیر  افزایش مقاومت به خوردگی قطعات کشویی ر

صندلی خانواده پژو
یسا پوششآرمان صنعت فجر یتنانوآر پلیمر و کامپوز

۱۴
کاهش زمان پخت و افزایش استحکام سردنبل 

الستیکی
یتپژوهشگاه صنعت نفتطلوع ورزش ایرانیان پلیمر و کامپوز

کتریال کردن پنل های بیرون ساختمان۱5 یتاطلس پوشش محافظآذران فضانماآنتی با پلیمر و کامپوز

کتریال کننده۱6 یتاطلس پوشش محافظمتقاضی حقیقیفروش دانش فنی عامل آنتی با پلیمر و کامپوز

رنگ و رزیننوآوران نانو صنعت معیناروم صنعت سامان )آروم تریلر(نانورنگ های ضدخوردگی مخازن۱7

نانوپوششیارنیکان صالحمتقاضی حقیقیدستگاه پوشش دهی PVD )حوزه قاشق و چنگال(۱8

۱9
دستگاه پوشش دهی PVD )حوزه ظروف استیل 

آشپزخانه(
نانوپوششیارنیکان صالحمتقاضی حقیقی

پیام آوران نانوفناوری فردانگر آبفای شوشتصفیه آب- نمک زدایی آب2۰
آب، پساب و 
یست محیط ز

پیام آوران نانوفناوری فردانگرآبفای کرمانتصفیه آب - نمک زدایی آب2۱
آب، پساب و 
یست محیط ز

کریلیک22 کتریال آ نساجیتابان اندیش برجیسصنایع نساجی پامچالفرش آنتی با

کتریال پلی استر23 نساجیتابان اندیش برجیسصنایع نساجی پامچالفرش آنتی با

کتریال2۴ نساجیتابان اندیش برجیسظریف مصورموکت آنتی با

کتریال کردن نخ25 نساجیپارسا پلیمر شریفنفیس نخآنتی با

کتریال کردن لباس26 نساجیتابان اندیش برجیس کیان تن پوشآنتی با

کتریال نانو27 ک آنتی با نساجیهاینو ساتر سبزالبسه و پوشا

28)EMS نساجینانو ماد پارسباشگاه ورزشی فیت الینپارچه رسانا جهت البسه ورزشی )لباس

ادامه�جدول�۲3-�مشخصات�پروژه�های�موفق�صنعتی�شبکه�تبادل�فناوری�نانو�در�سال�1398
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حوزهفناورمتقاضیطرح/محصولردیف

کسترودر نیدر29 تجهیزاتانرژی داناپلیمر شیمی ارسساخت ا

ساخت جت میل3۰
مجتمع فناوری های نوین 

فدک
تجهیزاتامین آسیا فناور پارس

تجهیزاتتکوین پژوه پارسهنانو دارو پژوهانساخت دستگاه فریز درایر3۱

کان آتیه اندیشپاالیشگاه نفت تبریزبلنکت عایق حرارت32 پا
نفت، گاز، پاالیش 

و پتروشیمی

نفت و گاز سروپتروشیمی شیرازکاتالیست متانول33
نفت، گاز، پاالیش 

و پتروشیمی

3۴
فوم های پلی ال برای مصارف عایق برودتی و حرارتی با 

گرید PIR بلوکی
بسپار توسعه یارانجهان عایق پارس

کشاورزی، 
صنایع غذایی و 

بسته بندی

تولیدی صنعتی دکاموندگلخانه فروغیژئوممبران35
کشاورزی، 

صنایع غذایی و 
بسته بندی

پالسما و خودروکاوش یاران فن پویاپژوهش صنعت مدرنآب بندی نوار چراغ خودرو36

یه خارجی و داخل کابین هواپیما37 رنگ هوایی رو
هواپیمایی ماهان، هواپیمایی 
قشم، خدمات هوایی پارس، 

فارسکو
صنعت هواییگوهرفام

قطعات و شیشه های اپتیکی صنعت هوایی38
هواپیمایی آسمان، ایران ایر 

و…
صنعت هواییالکترواپتیک صاایران

39
نانورنگ سیلیکونی رها کننده خزه )FRC( مورداستفاده 

در شناورها

یایی شهید  صنایع در
یایی  یشی/ صنایع در درو

شهید جوالیی
یاییاقیانوس آبی صنعت در

صنعت هواییرایکا صنعت افرندشرکت قطعات توربین شهریارتولید پودر آلومینا۴۰

صنعت هواییرایکا صنعت افرندتوسعه منابع انرژی توانتولید نانوپودر آهن با چگالی کم۴۱

ینگ و پکینگ هوایی۴2 صنعت هواییفرا پیشتاز هونامخدمات هوایی پارسطراحی و ساخت اور

صنعت هواییایلیاصنایع اپتیک اصفهانتوسعه خط تولید کاتالیست۴3

صنعت هواییتیزتکماهانروکش صندلی هواپیما۴۴

کسپندر باتری۴5 صنعت هوایینانوشیمی ایرانیانتوسعه منابع انرژی توانتولید ا

صنعت هواییبسا پلیمرقشم ایرطراحی و تولید کف پوش داخل آشیانه۴6

کتریال کردن روکش صندلی هواپیما۴7 صنعت هواییتابان اندیش برجیستیزتکآنتی با

صنعت هواییبدر سیستمخدمات هوایی پارسطراحی و ساخت پره های موتور ایلوشین۴8

ادامه�جدول�۲3-�مشخصات�پروژه�های�موفق�صنعتی�شبکه�تبادل�فناوری�نانو�در�سال�1398
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حوزهفناورمتقاضیطرح/محصولردیف

صنعت هواییبدر سیستمخدمات هوایی پارسطراحی و ساخت موتور آنتونوف۴9

یلینوآوران نانو صنعت معینراه آهنرنگ ضدخوردگی5۰ صنعت ر

صنعت هواییتیزتکهواپیمایی آسمانموکت داخل کابین هواپیما5۱

یسا پوششسازمان صنایع هواییرنگ عایق حرارت52 صنعت هوایینانوآر

صنعت هواییمهندسی بدر سیستمهواپیمایی ماهانطراحی و ساخت پیچ و مهره هوایی53

حمایت�از�توسعه�درون�زا�در�صنعت�نانو۵-6-۵

کــه در حال حاضــر خــارج از مرزهــای فناوری نانــو فعالیــت می کنند،  در برنامــه توســعه درون زا تــالش می شــود تــا ضمــن ارتبــاط فعاالنــه بــا شــرکت هایی 
کاربردهــای فناوری نانــو در زمینه تخصصی فعالیت مربوطه به آن ها معرفی شــده و ســپس برای توســعه محصوالت مبتنی بــر فناوری نانو از آن ها حمایت 
شــود. شــرکت های هــدف ایــن طــرح بر اســاس معیارهایــی مانند داشــتن بخش تحقیق و توســعه قــوی، تولید محصــوالت با فنــاوری باال، برخــورداری از 
ی انســانی توانمند، انتخاب می شــوند. در این راســتا در ابتدا مجموعًا 695 شــرکت در زمینه های ســاختمان و رنگ، آب و  توان صادراتی و داشــتن نیرو
گرفتند و از میان آن ها 27 مجموعه برای بررســی های دقیق تر  گاز، نســاجی، آرایشــی و بهداشــتی و دارویی موردبررســی قرار  یســت، پلیمر، نفت و  محیط ز

کنون طرح های زیر به تصویب رسیده و فرایند توسعه آن ها آغاز شده است.  انتخاب شدند. در ادامه پس از دو مرحله غربال گری تا 

جدول�۲4-�تخصیص�تسهیالت�به�طرح�های�توسعه�درون�زا�در�صنعت�نانو�)1398(

برآوردبازارداخلیکاربردنامطرحشرکتحوزهردیف
اعتباراختصاصیافته

)میلیاردریال(

دارو۱
یست  نفس ز

فارمد

محلول تزریقی داخل وریدی 
فریک کربوکسی مالتوز

8میلیون دالردرمان کم خونی شدید

۱5

ی  کپسول ژالتینی حاو
۱٫5میلیون دالردرمان کمبود کلسیمنانوپودر کلسیم کربنات

ی  کپسول ژالتینی حاو
نانوذرات اپرپیتانت

کاهش تهوع و استفراغ 
حاد و تاخیری حاصل از 
شیمی درمانی یا پس از 

عمل جراحی

2۴٫7میلیارد تومان

2
مکمل ها

کیمیا کاالی 
رازی

کی  سوسپانسیون خورا
ینک نانولیپوزومال ز

تقویت سیستم ایمنی، 
جلوگیری از ریزش مو و…

ساالنه بیش از 5۰میلیارد 
تومان انواع مکمل های 

ینک در کشور به  ی ز حاو
فروش می رسد.

۱2٫5

کی  سوسپانسیون خورا
نانولیپوزومال کلسیم

جلوگیری از پوکی 
استخوان

ساالنه حدود ۱۱8میلیارد 
تومان انواع مکمل های 
ی کلسیم در کشور  حاو

به فروش می رسد.

داروسازی 
یست تخمیر ز

کی  اسپری خورا
D3 یتامین نانولیپوزومال و

جلوگیری از پوکی 
استخوان، تقویت 
سیستم ایمنی و…

7۱میلیارد تومان
۱5

کی  اسپری خورا
تونین نانولیپوزومال مال

درمان اختالالت خواب، 
تقویت سیستم ایمنی

8میلیارد تومان

ادامه�جدول�۲3-�مشخصات�پروژه�های�موفق�صنعتی�شبکه�تبادل�فناوری�نانو�در�سال�1398
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برآوردبازارداخلیکاربردنامطرحشرکتحوزهردیف
اعتباراختصاصیافته

)میلیاردریال(

مکمل ها2
کسیر  ا

نانوسینا

یتامین  مکمل نانومیسالر و
E

حفظ سالمت سیستم 
قلبی عروقی، آنتی اکسیدان 

طبیعی، تقویت سیستم 
ایمنی و…

۱3۰میلیارد تومان

۱2
مکمل نانومیسالر امگا 3 

خاصیت ضدالتهاب، 
آنتی ترومبیک و 

تعدیل کننده دستگاه 
ایمنی و…

۴2میلیارد تومان

یتامین  مکمل نانومیسالر و
D3

جلوگیری از بروز 
بیماری هایی مانند 

پوکی استخوان، برخی 
سرطان ها و بیماری های 

قلب و عروقی

7۱میلیارد تومان

3
رنگ و 
رزین/ 

ساختمان

فناوری های 
نوین فدک 

سپاهان
نانوسیلیکای پودری

صنایع کشاورزی، 
رنگ و رزین به عنوان 

غلظت دهنده، افزودنی 
پوزوالنیک بتن

حدود 3٬۰۰۰ تن در سال
6

۴
پرینت 

سه بعدی
آسال لیزر 

ساخت
دستگاه پرینتر سه بعدی 

SLS صنعتی

نمونه سازی قطعات در 
صنعت خودرو، هوافضا، 
الکترونیک و لوازم خانگی

۱٫23٫5میلیون دالر

5
نفت، گاز، 
پتروشیمی

نانوپارس 
اسپادانا

کاتالیست هیدروژناسیون 
بر پایه نانوگاما آلومینا

صنایع تولید روغن های 
کی گیاهی و خورا

-۱۰

۷۴مجموع

حمایت�از�شرکت�های�بزرگ�صنعتی�به�منظور�استفاده�از�فناوری�نانو�6-6-۵
گرفته می شــود. برخی از اقدامات ستاد نانو برای حمایت  فعالیت شــرکت های بزرگ صنعتی به عنوان یکی از پیشــران های رشــد و توسعه کشورها در نظر 

از شرکت های بزرگ صنعتی به منظور استفاده از فناوری نانو به شرح جدول زیر است.

جدول�۲۵-�حمایت�های�ستاد�نانو�از�شرکت�های�بزرگ�صنعتی

حمایتردیف

تحلیل فناوری، رصد بازار )اختصاصی( و خرید گزارش ویژه برای هر شرکت بزرگ۱

شناسایی و تهیه بسته های سرمایه گذاری مناسب2

مشوق خرید شرکت های فناوری محور3

یسک تحقیق و توسعه با تضمین تیم های فناور۴ کاهش ر

ادامه�جدول�۲4-�تخصیص�تسهیالت�به�طرح�های�توسعه�درون�زا�در�صنعت�نانو�)1398(
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حمایتردیف

حمایت از تحقیق و توسعه تکمیلی به منظور انطباق فناوری با ساختار شرکت بزرگ5

یسک بهره برداری از فناوری6 حمایت از ساخت پایلوت های تولید نیمه صنعتی و تست عملکردی به منظور کاهش ر

تسهیالت در خصوص اخذ استانداردها و تأییدیه های داخلی و خارجی برای محصوالت نانویی7

در ســال ۱398، ســتاد نانــو اقــدام بــه همــکاری بــا شــرکت های بــزرگ صنعتی کشــور کرده اســت. در جــدول زیر تعــدادی از شــرکت های بــزرگ صنعتی 
همکاری کننده با ستاد نانو در پروژه های مختلف معرفی شده است.

جدول۲6-�برخی�از�شرکت�های�بزرگ�همکاری�کننده�با�ستاد�نانو�در�سال�1398

شرکتردیفشرکتردیف

الستیک بارز۱۰هلدینگ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر۱

مپنا لوکوموتیو۱۱الکترواستیل2

گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران۱2صنایع ماشین های اداری ایران )مادیران(3

صنایع الکترواپتیک اصفهان۱3مجتمع صنعتی ماموت۴

شرکت مهندسی تعمیرات هواپیمایی فارسکو۱۴کارخانجات تولیدی عالیس5

کاشی فیروزه۱5کویر تایر6

ایزوگام شرق۱6الکتروژن7

فراب۱7گروه صنعتی انتخاب )اسنوا(8

کتورسازی ایران9 ترا

در ادامه چند نمونه از همکاری های صورت گرفته با شرکت های بزرگ صنعتی معرفی می شوند:

جدول�۲7-�برخی�از�پروژه�های�جاری�تبادل�فناوری�نانو�با�شرکت�های�بزرگ�)1398(

طرحنامشرکتحوزهردیف

یست۱ کاهش COD فاضالب به زیر PPM 5۰نساجی حجابآب، پساب و محیط ز

یست2 تصفیه آب مصرفی و پساب های کارخانهکاشی و سرامیک سیناآب، پساب و محیط ز

پوشش دهی قالب ها و ابزارها جهت افزایش طول عمرشیشه و گاز )شوگا(نانوپوشش3

افزایش مقاومت به سایش و طول عمر الینرهای مورداستفاده در پرسکاشی و سرامیک پارسنانوپوشش۴

نانوپوشش5
صنعتی دوده فام 

)صدف(
پوشش نازل تزریق جهت افزایش مقاومت به حرارت باال

ادامه�جدول�۲۵-�حمایت�های�ستاد�نانو�از�شرکت�های�بزرگ�صنعتی
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طرحنامشرکتحوزهردیف

یت و پلیمر6 بهبود شیرینگ نایلون ها به منظور افزایش طول عمر بسته بندی در مقابل عوامل محیطیشیشه سازی میناکامپوز

یت و پلیمر7 کاهش تراوایی هوا و مقاومت غلتشی تایر با استفاده از نانومواد در آستر داخلی تایرایران تایرکامپوز

آنتی فوم برای رزین دوجزئی پایه پلی اورتانکاشی و سرامیک سینانانومواد8

استفاده از نانو کپسول ها جهت معطرسازی و یا خنک شوندگی پارچه چادر مشکینساجی حجابنساجی9

به کارگیری انواع آنزیم های سوالز، پروتئاز و آلفا میالزکارآفرینان خلیج فارسنانومواد۱۰

تولید اسانس )Zest de Citron 395184(کارآفرینان خلیج فارسنانومواد۱۱

یت و پلیمر۱2 آنتی VU کردن فیلم ها و ظروف پالستیکیکارآفرینان خلیج فارسکامپوز

یست۱3 بهینه سازی فیلتر تصفیه آب یخچالالکترواستیلآب، پساب و محیط ز

جایگزینی پوشش های تبدیلی به جای ترکیبات کرومگروه تولیدی رعدنانوپوشش۱۴

پانسمان ها و زخم پوش ها با خاصیت جذب باالباند و گاز کاوهسالمت، پزشکی و دارو۱5

یت و پلیمر۱6 کتریال کردن موکتموکت همدانکامپوز آنتی با

توسعه رنگ نانو با ماندگاری باال برای کانکسماموترنگ و رزین۱7

یست۱8 توسعه سیستم تصفیه پساب خط تولیدلوازم خانگی مادیرانآب، پساب و محیط ز

برگزاری�چالش�های�نوآوری�نانو7-6-۵
چالــش فنــاوری و نــوآوری نانــو رقابتــی با هدف توســعه راه حل های فناورانــه برای حل مشــکالت بنگاه های صنعتــی یا توســعه محصوالت/خدمات 
کارخانه ها یا سایر واحدهای صنعتی می توانند راه حل های مناسبی برای غلبه بر مشکالت  که با استفاده از آن شرکت ها، هلدینگ ها،  نوآورانه است 
فنــی خــود بیابنــد و از ایــن طریــق، ارتبــاط پژوهشــگران و فناوران بــا بنگاه های صنعتــی افزایش پیــدا می کند. شــرکت کنندگان در چالش هــا را عمومًا 
دانشجویان، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، پژوهشگران مستقل و شرکت های کوچک و متوسط خالق و نوآور داخل یا خارج کشور 
که از این تعداد، ده  کنون 32 چالش مختلف برگزار شــده اســت  تشــکیل می دهند. از ابتدای شــروع برنامه چالش های نوآوری نانو در ســال ۱395، تا

که در جدول زیر آمده است: مورد در سال ۱398 آغاز شده اند 

جدول�۲8-�چالش�های�نوآوری�نانو�اجرا�شده�در�سال�1398

متقاضیصنعتیعنوانچالشردیف
زماناعالم

فراخوان
تعدادطرح

دریافتی
آخرینوضعیتچالش

یابی و داوری طرح ها۴2خرداد 98شتاب دهنده واتکطراحی و ساخت سامانه های پیش تصفیه آب و پساب۱ ارز

2
 ساخت برچسب ایمنی و محافظ چندمنظوره برای شیشه 

و پنجره
یابی و داوری طرح ها9تیر 98عمومی ارز

3
یایی  کاهش میزان گوگرد در سوخت مورداستفاده صنعت در

و شناورها
گروه کشتی رانی 

جمهوری اسالمی ایران
ساخت نمونه نهایی5۴تیر 98
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متقاضیصنعتیعنوانچالشردیف
زماناعالم

فراخوان
تعدادطرح

دریافتی
آخرینوضعیتچالش

۴
تهیه مواد مؤثره و فراورده های آرایشی، بهداشتی، دارویی و 

شوینده

شرکت توسعه 
فناوری های نوین کیان 

الماس مهر )فن کام(
ساخت نمونه نهایی77مرداد 98

5
فراخوان حمایت از طرح در حوزه توسعه کاربردهای فناوری 

الکترونیک چاپی در منسوجات هوشمند
مرکز توسعه الکترونیک 

چاپی
یابی و داوری طرح ها26مهر 98 ارز

6
مسابقه ایده پردازی: معرفی کاربرد های نوین فناوری پالسمای 

سرد در صنایع و محصوالت

مرکز صنعتی سازی 
نانوفناوری کاربردی 

)ICAN(
پایان یافته۴7مهر 98

7
فراورده های دارویی، مکمل، آرایشی و بهداشتی نوین به ویژه 

مبتنی بر نانوفناوری
یابی و داوری طرح ها6۴دی 98شتاب دهنده هنام ارز

یابی و داوری طرح ها98دی 98عمومیمسابقه طراحی و ساخت اسباب بازی های خالقانه نانو8 ارز

یافت طرح(-بهمن 98شرکت بوفالوافزایش مقاومت برشی الیه های پلیمری در دستکش ایمنی9 فراخوان )در

۱۰
باال بردن مقاومت الیه پلیمری در مقابل حرارت در 

دستکش های ایمنی و محافظ
یافت طرح(-بهمن 98شرکت بوفالو فراخوان )در

برگزاری�مجمع�اقتصاد�فناوری�نانو8-6-۵
کوسیستم فناوری و نوآوری نانو، به ویژه صاحبان کسب وکارهای  یگران ا یداد ساالنه مجمع اقتصاد فناوری نانو، بستری است برای تأثیر بر نگرش باز رو
حال و آینده که به صورت سالیانه توسط ستاد نانو برگزار می شود. هفتمین دوره این گردهمایی با عنوان »صعود به سبک فاتحان اورست« در روزهای 

۱۰ و ۱۱ دی ماه ۱398 در مرکز همایش های پژوهشگاه نیرو برگزار شد.

ادامه�جدول�۲8-�چالش�های�نوآوری�نانو�اجرا�شده�در�سال�1398
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موضوعردیف

استراتژی در دوران پرتالطم۱

بقا در بازی بزرگان: رقابت محصوالت در فروشگاه های زنجیره ای2

رازهای باستانی بقا3

چالش های کسب وکارهای نوپا و جانمایی و پیشنهاد راهکارهای اجرایی۴

چشم انداز کوتاه مدت اقتصاد کشور5

اقتصاد نوآوری، فرصتی برای رستگاری6

یابی در شرایط بحرانی اقتصادی7 بازار

صعود در توفان عدم قطعیت ها8

مخاطبانوشرکتکنندگان
کردند. در مجموع، این افراد به صورت  در هفتمین دوره مجمع اقتصاد فناوری نانو بیش از 7۰۰ نفر از فعاالن و عالقه مندان حوزه فناوری و نوآوری شرکت 

کلی در دسته های زیر قابل تفکیک هستند:

جدول�۲9-�موضوعات�محوری�مجمع�هفتم�اقتصاد�فناوری�نانو
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تایر�خودرو�تولید�شده�با�استفاده�از�فناوری�نانو



 پیاده سازی نظام استاندارد، کنترل کیفی و 
ایمنی فناوری نانو

برنامه کالن 6
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حمایت�از�تدوین�استانداردهای�ملی�فناوری�نانو�با�همکاری�سازمان�ملی�استاندارد�ایران1-1-6 
در سال ۱398، 25 استاندارد ملی در حوزه های مختلف فناوری نانو با برگزاری جلسات متعدد فنی و تخصصی و با حضور متخصصان مختلفی از 
دانشــگاه، صنعت، ســازمان ها و نهادهای ذی ربط تدوین شــده یا در حال تدوین هســتند. از میان این 25 استاندارد، تعداد 9 استاندارد ملی، نهایی 

کمیته ملی به تصویب رسیده است. شده و در 
کمیته ملی در سال ۱398 به شرح زیر است: عناوین استانداردهای ملی مصوب در 

جدول�1-�عناوین�استانداردهای�ملی�منتشر�شده�در�حوزه�فناوری�نانو�در�سال�1398

استانداردهایملیفناورینانوردیف

یستی نانوماده۱ یابی دوام ز استفاده و کاربرد آزمون های برون تنی بدون سلولی و روش شناسی های ارز

فناوری نانو- شیوه گزارش دهی اطالعات و داده های تولید نانواشیا -راهنما2

فناوری نانو- نانوساخت- مشخصات کنترلی کلیدی- قسمت 7-۴: ذخیره سازی انرژی الکتریکی نانوپدید3

کسیدفلزی درآب۴ فناوری نانو- آماده سازی نمونه برای مشخصه یابی نانواشیا فلزی و ا

5)NOAA( فناوری نانو- تولید هواسل برای مطالعات مواجهه با نانواشیا و انبوهه ها و کلوخه های آن ها از طریق هوا

ی نانوالیاف برای فیلتراسیون ذرات- مشخصه یابی، عملکرد و روش های آزمون6 فناوری نانو- مدیای فیلتر هوا حاو

فناوری نانو- رنگ دانه ها و سازه ها )گسترده سازها(- تعیین شبیه سازی شده7

فناوری نانو- مالحظات اندازه گیری نانواشیا و انبوهه و کلوخه های آن )NOAA( در ماتریس های محیطی8

یف آن برای نانومواد سلولزی9 فناوری نانو- اصطالحات استاندارد و تعار

6-1- تدوین استانداردهای ملی و بین المللی فناوری نانو
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کمیته ملی،  که پس از تشــکیل  کمیســیون های فنی برای آن ها برگزار شــده اســت  همچنین پیش نویس 6 اســتاندارد ملی دیگر نیز نهایی و جلســات 
کمیسیون های فنی هستند.  تصویب و منتشر خواهند شد. ۱۰ استاندارد دیگر هم در فرایند بررسی 

�حمایت�از�تدوین�استانداردهای�محصول�محور�فناوری�نانو۲-1-6
کمیسیون های مختلف قرار دارند: در سال ۱398 استانداردهای زیر در مرحله بررسی در 

یه ترشوندگی به روش قطره •  فناوری نانو - مشــخصه یابی نانوپوشــش های آب گریز )اعمال شــده بر ســطوح نفوذناپذیر( - بخش اول: اندازه گیری زاو
بی پایه - روش آزمون

کارایی و دوام نانوپوشش های آب گریز )اعمال شده بر سطوح نفوذناپذیر(•  یابی  ارز
گاز - روش آزمون•  یع اندازه حفرات در مواد جامد نانومتخلخل با استفاده از جذب  سنجش تخلخل و توز
یابی میزان ماندگاری خاصیت آب گریزی منسوجات - روش آزمون و ویژگی ها•  ارز
فناوری نانو - الکترونیک چاپی - جوهرهای رسانا - روش های آزمون• 

مشارکت�در�تدوین�استانداردهای�بین�المللی�فناوری�نانو3-1-6
مراحــل تدویــن اســتاندارد بین المللــی در ایزو یــک فرایند طوالنی 
کــه از زمــان تصویب اولیه تا انتشــار آن تقریبًا 3 ســال زمان  اســت 
نیــاز دارد. جهــت تکمیــل و توســعه ایــن اســتانداردها جلســات 
متعــددی بــا حضــور متخصصــان هــر حــوزه و دبیــران مربوطــه هــر 
اســتاندارد برگــزار می شــود. جهــت ارتقــا اســتاندارد و رســیدن بــه 
اجمــاع جهانــی در هــر موضــوع، جلســاتی به صــورت حضــوری و 
مجازی با حضور متخصصان داخلی و خارجی تشکیل می شود. 
همچنیــن نمایندگان ایران در اجــالس دوره ای کمیته بین المللی 
کشــور چیــن برگــزار شــد، حضــور فعالــی  کــه در آبان مــاه۱398 در 
کــه بــا  داشــتند. در ایــن اجــالس ۴ پــروژه اســتاندارد بین المللــی 
مســئولیت ایران در حال تدوین هســتند، ارائه و از آن ها دفاع شد 
و 2 پیشــنهاد جدید اســتاندارد مطرح شــد. حضور فعــال ایران در 
کمیته بین المللی استانداردسازی فناوری موجب شناخته شدن 
ایــران به عنــوان یکــی از کشــورهای فعــال در حوزه اســتانداردهای 

فناوری نانو شده است.

استانداردهایبینالمللیمنتشرشدهبارهبریایراندرسال۱۳۹۸
•استانداردبینالمللی»فناورینانو-نانوموادرس-قسمتاول:ویژگیهاوروشهایاندازهگیری«

گرفته است. یافت رأی مثبت نهایی، توسط ایزو با عنوان و شمارهISO/TS 21236-1:2019  منتشر شد و در سایت ایزو قرار  این استاندارد با در

• اســتانداردبینالمللــی»فناورینانو-مدیــافیلترهایهوایحاوی
کاراییوروشهایاندازهگیری« نانوالیافپلیمری-ویژگیها،

کارشناســان  ایــن اســتاندارد در ســال ۱398 بــر اســاس نظــرات 
کشــورها، تکمیــل شــده و در نهایــت پیش نویــس تکمیل یافتــه 
یافت رأی مثبت در مرحله نهایی و اعمال نظرات  استاندارد با در
تکمیلــی متخصصان کشــورهای عضــو ایزو، در ماه مــارچ 2۰2۰ با 

شماره ISO/TS 21237:2020 منتشر شد.
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•استانداردبینالمللی»فیلمهاینانوکامپوزیتیپلیمریبرایبستهبندیغذایی-خواصنفوذپذیری:ویژگیهاوروشهایاندازهگیری«
یافت رأی مثبت در مرحله ۱DTS و اعمال نظرات تکمیلی متخصصان ایزو، برای ویراســتاری و چاپ ارســال  پیش نویس تکمیل یافته اســتاندارد با در

شده و به زودی منتشر می شود.

Circulardichroismثانویهپروتئینهایدرمجاورتبانانوموادباروشطیفسنجی •استانداردبینالمللی»پایشتغییراتساختار
پیش نویس تکمیل یافته اســتاندارد در رأی گیری در مرحله DTS توســط کشــورهای عضو ایزو موردتأیید قرار گرفت که بعد از اعمال نظرات ارسال شده 

و تأیید پیش نویس نهایی منتشر خواهد شد.

 استانداردهایبینالمللیدرحالتکمیلوتوسعهبامشارکتایراندرسال۱۳۹۸
کارایی و روش های اندازه گیری«•  کاربردهای انتقال حرارت - ویژگی ها،  استاندارد بین المللی »نانوسیال ها برای 
کارایی«•  ی نانومواد، ویژگی ها و  کتریال حاو استاندارد بین المللی »منسوجات آنتی با

پیشنهادهایجدیدایراندرخصوصاستانداردهایبینالمللیفناورینانو
»Tetrahymenasp.استانداردبینالمللی»ارزیابیفراهمیزیستینانومواددرمحیطهایآبیبااستفادهاز•

یســت محیطی این مواد بیش ازپیش احساس  گونی از نانومواد، لزوم پایش اثرات ز با توجه به گســترش روزافزون اســتفاده از فناوری نانو و تولید انواع گونا
گونه های مناسب آبزیان مدل  یابی اثرات نانومواد بر بوم سازگان های آبی، نیاز به توسعه روش های جدید و استفاده از  می شود. در همین رابطه برای ارز
یســتی نانومواد توســط تیم متخصصی از دو دانشــگاه  یابی فراهمی ز وجــود دارد. بــه همیــن دلیل پیش نویس اولیه ای در رابطه با رهنمود اســتاندارد ارز
 ISO/TC229 در ایران و با همکاری یکی از دانشــگاه های کشــور اســلوونی آماده شده است. پیشنهاد تدوین این استاندارد از طرف ایران برای کمیته

ارسال شد و در حال حاضر این استاندارد برای رأی گیری 2NWIP ارسال شده است.

• استانداردبینالمللی»پوششهایابرآبگریز–ویژگیهاوارزیابیعملکرد«
یه تماس باال، خصوصیاتی نظیر خودتمیزشوندگی، ضدمه و ضدانعکاس،  سطوح ابرآب گریز با زاو
ک کم و… از خود نشــان می دهند. به دلیــل این خصوصیات منحصربه فرد  ضدخوردگــی، اصطکا
ک، لوازم خانگی  یایی، پوشــا اســتفاده از ایــن مواد در صنایع مختلف نظیر صنایع ســاختمان، در
گســترش این ســطوح و اینکه این محصول  کاربرد رو به  گرفته اســت. با توجه به  و… موردتوجه قرار 
در داخل کشــور تولید می شــود، این موضوع به عنوان اولویت ستاد نانو مطرح شد پیشنهادی اولیه 
بــا کمــک یــک تیــم متخصص صنعتی و دانشــگاهی تهیــه و به صــورت PWI به ایزو ارائه شــد. در 
کاری مختلف مانند تغییرات آب وهوا،  این اســتاندارد، عملکرد پوشــش های آب گریز در شــرایط 

یابی قرار می گیرد. سایش و تابش UV موردارز

•استانداردبینالمللی»ارزیابیسمیتپوستیمنسوجاتحاوینانومواد«
گرفته است.  گسترش روزافزون استفاده از نانومواد جهت بهبود عملکرد منسوجات، لزوم توجه به مسائل ایمنی در این حوزه موردتوجه قرار  با توجه به 
ی پوســت انســان به عنوان یک  یابی رهایش نانومواد از این محصوالت و بررســی اثرات احتمالی آن رو در این راســتا توســعه یک اســتاندارد جهت ارز

کنون در مرحله بررسی اولیه است. گرفت. پیشنهاد اولیه این استاندارد به ایزو مطرح شد و هم ا کار ستاد نانو قرار  اولویت در دستور 

بررسی�تخصصی�پیش�نویس�استانداردهای�نانو�ارسالی�سازمان�بین�المللی�استاندارد4-1-6
کشورهای عضو اصلی  کمیته ISO/TC229 و رسیدن به اجماع  کشورهای عضو  روال تدوین استانداردهای بین المللی در ایزو بر اساس نظرخواهی از 
یافت نظرات متخصصان داخلی و تشــکیل جلسات  اســت. در ســال ۱398، در مجموع تعداد چهارده مدرک اســتاندارد بین المللی فناوری نانو با در

کمیته استاندارد ستاد نانو بررسی و به عنوان نظر ایران برای سازمان ایزو ارسال شد. تخصصی در 

۱- Draft Technical Specification
2- New Work Item Proposal

171 گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398



�تدوین�دستورالعمل�های�اجرایی�برای�اعطای�نشان�نانو1-۲-6
کمیتهتخصصینشاننانو  تدویندستورالعملهایاجراییبرای

یابی محصوالت نانو در فرایند اعطای نشــان نانو اســت. این کمیته  کمیتــه تخصصــی نشــان نانــو، یکــی از ارکان اجرایــی و مرجع فنی و تخصصــی ارز
یافت مجوز استفاده از نشان نانو، بر عهده دارد. در سال  وظیفه بررسی صالحیت و شرایط احراز فعالیت واحدهای تولیدی این محصوالت را برای در
کاری آن، دستورالعمل اجرایی کمیته تخصصی تدوین شد. در این دستورالعمل، اعضای  کار کمیته تخصصی و فرایند  ۱398 با هدف تبیین شیوه 
کمیته تخصصی، شرح وظایف این کمیته و دبیرخانه آن، شیوه رسیدگی این کمیته به درخواست ها و همچنین فرم های الزم در فرایند اعطای نشان 

نانو مشخص شده است.

تهیهوتدوینشناسنامهفنیبرایمحصوالتفناورینانو
کمیته تخصصی مستقر در ستاد نانو وظیفه دارد صالحیت و شرایط احراز فعالیت واحدهای تولیدی متقاضی را بررسی  در فرایند اعطای نشان نانو، 
کاربــردی از محصوالت و  یابــی فنــی و تخصصی قرار دهــد. برای این امر نیــاز به برخی اطالعات اولیــه و داده های  کــرده و محصــوالت آن هــا را موردارز
یافت مجوز اســتفاده از نشــان نانونماد وجود دارد. در ســال ۱398 این اطالعــات و داده ها در قالب  واحدهــای تولیــدی به عنــوان متقاضیــان بالقوه در

شناسنامه فنی تهیه و تدوین شد. این اطالعات شامل موارد زیر است:
کشــور، وضعیت و اطالعات پروانه اســتاندارد واحدهای تولیدی، ویژگی  اطالعات مربوط به محصول و واحدهای تولیدی آن، حجم بازار و تولید در 

نانویی ادعا شده، استانداردهای موجود برای بررسی محصول و استانداردهای موجود برای بررسی جنبه های نانویی محصول.

تدویندستورالعملارزیابیشرکتهایبازرسیمحصوالتفناورینانو
یکی از الزامات اصلی اعطای نشان نانو به محصوالت نانو، وجود شرکت های بازرسی تأیید صالحیت شده در حوزه فناوری نانو است. به دلیل 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 
شرکت های بازرسی حوزه نانو نیاز به یک دستورالعمل یا پروتکل داشت، گروه استاندارد و ایمنی ستاد نانو با انجام مطالعات و مشاوره با متخصصان مرتبط 
کرد و با برگزاری جلسات متعدد با مرکز ملی تأیید صالحیت ایران و اعمال نظرات  پیش نویس اولیه ای برای ارزیابی شرکت های بازرسی حوزه نانو تدوین 
آن ها این پیش نویس نهایی شد. در ادامه مقرر شد شرکت های بازرسی متقاضی دریافت تأیید صالحیت در حوزه نانو مطابق این دستورالعمل و همچنین 
اســتاندارد INSO- ISO / IEC 17020، توســط مرکز ملی تأیید صالحیت ایران موردارزیابی قرار گیرند. در حال حاضر 2 شــرکت بازرســی الزامات مرتبط با 

حوزه نانو ذکر شده در دستورالعمل فوق را پیاده سازی کرده اند و درخواست خود را برای ارزیابی به مرکز تأیید صالحیت ایران ارائه کرده اند.

6-۲- پیاده سازی نظام جامع مجوزدهی، نظارت و ارزیابی در حوزه فناوری نانو
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کمیتهفناورینانوسازمانغذاودارو 
کارشناسیپروندهها ومدیریتو • اعطایمجوز

در ســال ۱398، مجموعًا درخواســت اخذ مجوز تعداد 7۰ فراورده شــامل 57 فراورده تولید داخل و 
کمیته ارجاع یافته است. الزم به ذکر است طی ۴ سال اخیر )سال 95 تا 98(  ۱3 فراورده وارداتی به 
که از این تعــداد ۱5۰ محصول  مجموعــًا تعــداد ۱95 تقاضــای اخذ مجوز به این کمیتــه ارجاع یافته 
تولید داخل )%77( و ۴5 محصول وارداتی )%23( هســتند. آمار تفکیکی موارد یادشــده بر اســاس 

حوزه به شرح جدول زیر است:

جدول�۲-�آمار�تفکیکی�درخواست�اخذ�مجوز�در�کمیته�فناوری�نانو�سازمان�غذا�و�دارو�بر�اساس�حوزه�در�سال�1398

 عنوان درخواست
حوزه درخواست

تجمعی از سال ۱395 تا ۱398تجمعی سال ۱398

درخواست مجوز فراورده
تولید داخل

درخواست مجوز فراورده
وارداتی

درخواست مجوز فراورده
تولید داخل

درخواست مجوز فراورده
وارداتی

۴۰۱-۱8ملزومات دارویی

۱6۱2۴33۴آرایشی و بهداشتی

 حیطه وظایف کمیته
 )تأییدیه بهداشتی(

7-2۰۰

۱۰۱۱79غذا

۴۱-2دارو

۴۰--تجهیزات پزشکی

22۰-۴فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل

۵۷۱۳۱۵۰۴۵مجموعدرخواستها

کارگروههایتخصصی • مدیریتوراهبری
در سال ۱398، موافقت با صدور )یا تمدید مجوز( تعداد 2۱ فراورده به شرح زیر به ادارات مربوطه سازمان غذا و دارو اعالم شده است:

جدول�3-�فهرست�محصوالت�فناوری�نانو�تأیید/تمدید�مجوز�شده�توسط�سازمان�غذا�و�دارو�در�سال�1398

شرکتنامتجاریناممحصولحوزهردیف

۱
حوزه طبیعی، 
سنتی و مکمل

ی نانومیسل سیلی مارین 7۰  کپسول ژالتینی نرم حاو
میلی گرم

کسیر نانوسیناسینالیو ا

کسیر نانوسینا-محلول نانومیسل کورکومین ا

ی ۴۰ میلی گرم کورکومین کسیر نانوسینا )تمدید مجوز(سینا کورکومینکپسول ژالتینی نرم نانومیسل حاو ا

تثبیت�و�پشتیبانی�از�کمیته�های�فناوری�نانو�در�سازمان�های�مرتبط۲-۲-6

173 گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398



شرکتنامتجاریناممحصولحوزهردیف

2
آرایشی و 
بهداشتی

 فلوئید ضدآفتاب با SPF5۰ فاقد جاذب های شیمیایی 
مخصوص پوست های حساس و مستعد به قرمزی

پارس حیانسان سیف

ک کننده شیشه کMSKنانوامولسیون پا ستاره تابان پا

ک کننده صفحات نمایش کMSKنانوامولسیون پا ستاره تابان پا

ک کننده چندمنظوره کMSKنانوامولسیون پا ستاره تابان پا

ی  خمیردندان مناسب دندان های حساس حاو
نانوهیدروکسی آپاتیت

البراتوار دکتر اخوی )سی گل(فارمد

ی نانومیله های  خمیردندان ترمیم کننده و سفیدکننده حاو
منیزیم هیدروکسی آپاتیت

نانودنت، 
مریدنت+نانو، 
مریدنت نانو، 
کر مریدنت+آپا

کشو گروه صنعتی پا

ی  خمیردندان ترمیم کننده و ضدحساسیت حاو
نانومیله های منیزیم هیدروکسی آپاتیت

نانودنت، 
مریدنت+نانو، 
مریدنت نانو، 
کر مریدنت+آپا

کشو گروه صنعتی پا

کساید تیتانیوم STR-40-OTSماده اولیه نانودی ا
کارخانه SAKAI CHEMICAL کشور 

ژاپن

ملزومات دارویی3

نانو پوشش فلزنانو بیو سایدمحلول ضدعفونی کننده دست

نانو پوشش فلزنانو بیو سایدمحلول ضدعفونی کننده ابزار پزشکی

 محلول ضدعفونی کننده ابزار پزشکی
High Level 

نانوپوشش فلزنانو بیو ساید

تأییدیه بهداشتی۴

تهران زرنخ-نخ پلی آمید با قابلیت نشر پرتو فروسرخ

ی نانوذرات کتریال حاو کیان تن پوش-زیرپوش آنتی با

ی نانوذرات کتریال حاو کیان تن پوشلباس زیر مردانه آنتی با

کتریال -فرش ماشینی آنتی با
نساجی فرخ سپهر کاشان )فرش فرهی(

)تمدید(

حکیمان دوراندیش پارس )تمدید(-فیلتر جاذب ترکیبات مضر حاصل از مواد دخانی

کتریال تولیدی عیسی زاده )تمدید(-جوراب آنتی با

ماده مؤثره نانوذرات سولفات کلسیم موجود در پودر 
غیرسمی کشنده موش

رایان زرین سینا )تمدید(شک بوم

ادامه�جدول�3-�فهرست�محصوالت�فناوری�نانو�تأیید/�تمدید�مجوز�شده�توسط�سازمان�غذا�و�دارو�در�سال�1398
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• مشارکتدرجلساتتدویناستانداردهایفناورینانو
در سال ۱398 کمیته فناوری نانو در اجالسیه های کمیته ملی تدوین استاندارد فناوری نانو حضور پیدا کرده و نظرات خود را برای اصالح موارد مدنظر 

ارائه نمود.

• آموزش
کنفرانس ها و پنل های مرتبط با فناوری نانو -همکاری در برگزاری 

ی سایت و ارسال الکترونیک به متخصصان مرتبط -تأمین محتوا و انتشار ۱2 شماره خبرنامه ماهیانه، قرارگیری بر رو

کمیتهفناورینانوسازماندامپزشکی 
کارشناسیواعطایمجوز • بررسی

- شناســایی 5 محصول جدید و ارائه خدمات مشــاوره ای به آن ها و معرفی 3 شــرکت نانویی جدید 
برای 3 محصول مشاوره داده شده به واحد نانومقیاس ستاد نانو

- برگزاری جلســات کمیته فنی در خصوص 2 شــرکت نانو پارت خزر و نانوپوشــش فلز جهت اعطای 
مجوز به 5 محصول معرفی شده

کاربــرد نانونقــره در صنعــت پرورش طیور در کشــور، مطالعــه و تحلیل آمــاری نتایج به  - انجــام طــرح 
کاربرد نانــوذرات نقره در صنعت پــرورش طیور در  گزارش وضعیــت  دســت آمــده به ســتاد نانــو و ارائه 

کشور
-پیگیــری محصــوالت ارجاعــی و مشــاوره در رفــع نواقص پرونــده آن ها بــرای ۱۴ محصــول پرکاربرد و 

موردنیاز

•آموزشوترویج
کشور - سخنرانی و شرکت در همایش های مرتبط با فناوری نانو در سطح 

کشور با اخذ امتیاز بازآموزی برای دام پزشکان کارگاه نحوه ثبت محصوالت نانو در سازمان دامپزشکی  - برگزاری 
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زمینه�سازی�در�جهت�تدوین�مقررات�موردنیاز�در�حوزه�فناوری��نانو1-3-6
کاربردفناورینانو کارگروهایمنی استفادهازظرفیتهاینهادیسازمانهایعضو

که دبیرخانه آن در ستاد نانو مستقر  کاربرد فناوری نانو است  کارگروه تخصصی ایمنی  کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴، مربوط به تشکیل  ماده ۱6 سند 
کارگروه، نماینــدگان خود را معرفی  گروه اســتاندارد و ایمنی اســت. در ســال ۱398 با پیگیری های به عمل آمــده تمام اعضای  و مســئول پیگیــری آن، 
کارگروه برگزار شــد و ســازمان های عضو، فعالیت های خود را در حوزه ایمنی نانو  کردند. همچنین 2 جلســه برای تدوین سیاســت ها و برنامه های این 

کارگروه توسط ستاد نانو و با هماهنگی با سازمان های عضو در حال تدوین است. کاری و سیاست های این  کردند. در حال حاضر برنامه  ارائه 

کار،تعاونورفاهاجتماعی وزارت کار همکاریباادارهبازرسی
گســترش روزافزون محصــوالت نانــو و افزایش  بــا توجه بــه 
شــرکت های تولیدکننــده ایــن محصــوالت، توجــه بــه 
رعایــت مــوارد ایمنــی در محیط هــای تولیــدی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت. در همین راســتا در ســال ۱398 
کار، تعاون  کار وزارت  همکاری مشــترک با اداره بازرســی 
و رفــاه اجتماعــی آغــاز و نشســت مشــترکی بــرای بررســی 

موضوعات همکاری شامل موارد زیر تشکیل شد: 
 مشارکت در تنظیم آیین نامه ها و تدوین دستورالعمل های 
کار بــا نانومــواد، همکاری هــای  الزامــات ایمنــی محیــط 
کار،  بین المللــی، تدوین اســتانداردهای مرتبط بــا ایمنی 
کارکنان محیط های  تدوین برنامه های آموزشی الزم برای 
کار بــا نانومــواد، اســتفاده از محصــوالت و  تولیــدی 

فناوری های نانو در تولید، توسعه و بهبود وسایل حفاظت فردی مورداستفاده در محیط های تولیدی.

6-3- فعال سازی ظرفیت نهادهای تنظیم گر در راستای توسعه فناوری نانو
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برگزاری�آزمون�های�مقایسات�بین�آزمایشگاهی�فناوری�نانو1-4-6
ANF2019برنامهبینالمللیمقایساتبینآزمایشگاهی

کالیبراســیون  کیفیــت نتایج آزمــون در آزمایشــگاه های آزمون و  کنتــرل و تضمین  کارآمد جهت  آزمــون مقایســات بیــن آزمایشــگاهی یکــی از ابزارهــای 
محسوب می شود. در همین راستا اعضای فروم آسیایی نانو )ANF( در سال 2۰۱9 برنامه مقایسات بین آزمایشگاهی را برای اندازه گیری نانوذرات طال 
با روش های AFM و TEM در بین کشــورهای عضو اجرا کردند. ۱2 مرکز آزمایشــگاهی از پنج کشــور آسیایی )تایلند، ایران، مالزی، فیلیپین و اندونزی( 
در این فعالیت مشترک بین المللی شرکت داشتند. فعالیت های اجرایی انجام آزمون های مربوط به این طرح در داخل ایران )آماده سازی نمونه های 
گزارش های آزمــون به مرکز ملی نانو تایلند مطابــق با پروتکل برنامه  مــورد آزمــون، انجــام آزمون ها، تحلیل نتایج و انجام محاســبات آمــاری، تهیه و ارائه 
گروه استاندارد و ایمنی ستاد نانو با همکاری شرکت آراد انجام گرفت. همچنین نشست تخصصی بررسی نتایج برنامه مقایسات  تعیین شده( توسط 
کز تحقیقاتی با حمایت فروم آســیایی نانو و همکاری مرکز ملی فناوری نانــو تایلند )NANOTEC( در ژانویه  بیــن آزمایشــگاهی بــا حضــور نمایندگان مرا
2۰2۰ برگزار شــد. از ســوی ایران نمایندگانی از دانشــگاه های صنعتی شریف، شهید بهشتی، پژوهشــگاه شیمی و مهندسی شیمی و پژوهشگاه مواد و 

انرژی با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در این نشست حضور داشتند.

6-4- پیاده سازی نظام ملی نانومترولوژی
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برگزاری�نشست�ها�و�کارگاه�های�آموزشی�–ترویجی�فناوری�نانو1-۵-6
 نشستهایمشترکباسازمانملیاستانداردباهدفاطالعرسانی

الزمه پیاده ســازی و اجرای نشــان نانونماد، هماهنگی و همکاری مطلوب میان ســازمان ملی اســتاندارد و ســتاد توســعه فناوری نانو اســت. برای این 
کز زیرمجموعه آن شــامل معاونت نظارت  منظور در ســال ۱398، مجموعه نشســت هایی به میزبانی ســتاد نانو با مدیران ســازمان ملی اســتاندارد و مرا
بر اجرای اســتاندارد، پژوهشــگاه اســتاندارد و مرکز ملی تأیید صالحیت برگزار شــد و هماهنگی های الزم برای تســریع و تســهیل اجرای نشــان نانونماد 
ئــم را به عنــوان یکــی از ارکان اجرایی نشــان نانونمــاد، بر عهــده دارد. همچنین  گرفــت. اداره کل اســتاندارد اســتان ها، مســئولیت کمیتــه عال صــورت 

سخنرانی ویژه ای در جلسه مرتبط با همایش سراسری سازمان ملی استاندارد انجام شد.

6-5- ترویج، اطالع رسانی و آموزش استاندارد و ایمنی فناوری نانو
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کارگاههایآموزشی-ترویجیفناورینانو 
کارگاه های آموزشی زیر توسط ستاد نانو برگزار شد: در حاشیه دوازدهمین جشنواره فناوری نانو در سال ۱398 

کارگاه آموزشی استانداردسازی همگام با توسعه فناوری؛• 
کار با نانومواد، در آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی؛•  کارگاه آموزشی ایمنی و بهداشت 
گواهی دهی محصوالت فناوری نانو )نشان نانو(؛•  کارگاه آموزشی 
کارگاه آموزشی آشنایی با روش های استاندارد شناسایی، اندازه گیری و تعیین مشخصات نانومواد؛• 
کاربردها و فرایندهای مجوزدهی.•  کارگاه آموزشی فناوری نانو در دام پزشکی- 

کارشناسانآزمایشگاههایمرتبط دورهآموزشیبرای
یابی عدم قطعیت اندازه گیری برای تعیین مســاحت ســطح مخصوص با دســتگاه BET، در ۱5 و ۱6بهمن ۱398 با همکاری شــبکه  دوره آموزشــی ارز
گاهی کارشناسان آزمایشگاه های  آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، به میزبانی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار شد. ارتقای سطح دانش و آ
مرتبــط و همچنیــن ارتقــای کیفیــت نتایــج اندازه گیری ها در حوزه فناوری نانو و رعایت اســتانداردهای ملــی و بین المللی در ارائه نتایــج اندازه گیری از 

اهداف این دوره بود. 

راهاندازیسایتاطالعرسانیباقابلیتهایجدید
کمیته استانداردسازی و شبکه ایمنی نانو، یک سایت جدید طراحی و راه اندازی شد  در سال ۱398 با توجه به ساختار قدیمی سایت های مربوط به 

که انتقال محتوا به آن در حال انجام است. همچنین بخش ها و محتواهای جدیدی در سایت افزوده  شده و در حال تکمیل است.

آزمایشگاهنانو برگزاریمسابقهایمنیدر
یج ایمنــی نانو و آشــنایی دانشــجویان  ســتاد نانــو بــرای ترو
کار در آزمایشــگاه،  فعــال در حوزه نانو با مالحظات ایمنی 
اقــدام بــه برگــزاری مســابقه »ایمنــی در آزمایشــگاه نانــو« 
یــج 2 اســتاندارد ملــی  کــرد. هــدف از ایــن مســابقه، ترو
ISIRI 12235 - ISIRI 13736 جهــت آشــنایی و آمــوزش 
مخاطبــان بــا آیین کار و موارد ایمنی نانو مواد اســت. بیش 
از 2۰۰ نفــر از دانشــجویان در مقاطــع مختلــف تحصیلی از 
کردند و در  طریق ســایت آموزش نانو در این آزمون شــرکت 
پایان به سه نفر از افرادی که به سؤاالت پاسخ درست داده 

بودند، جوایزی اهدا شد.
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برگزاریجشنصدمیناستانداردملیفناورینانو
با آغاز تدوین اســتانداردهای ملی در حوزه فناوری نانو از ســال ۱388، هر ســاله تعداد و تنوع اســتانداردهای ملی در این حوزه رشــد قابل توجهی پیدا 
کــرده اســت. بــه طــوری که در میانه ســال ۱398، تعداد اســتانداردهای ملــی در حوزه فناوری نانو به ۱۰۰ عدد رســید که شــامل انــواع مختلفی از قبیل: 

کارایی محصوالت می شوند. یف، روش های تعیین مشخصات، ایمنی و سالمت، ویژگی ها و  اصطالحات و تعار
ازایــن رو بــا هدف تقدیر از زحمات و تشــویق دســت اندرکاران اســتانداردهای حوزه فناوری نانو، مراســم جشــنی بــرای تدوین صدمین اســتاندارد ملی 
یــخ ۱8مهــر ۱398 هم زمــان بــا اولین روز جشــنواره فناوری نانو و در محــل نمایشــگاه های بین المللی برگزار شــد و از 22 دبیر منتخب  فناوری نانــو در تار

تدوین استاندارد تقدیر به عمل آمد. 
دبیــران تدویــن ایــن اســتانداردها از اعضــای هیئت علمــی و نیــز متخصصانــی از شــرکت های صنعتــی هســتند. همچنیــن در جلســات تدوین این 
کارشناسان ســازمان استاندارد و سازمان های ذی ربط  استانداردها،کارشناســان مرتبط از اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها، متخصصان شرکت ها، 

مانند وزارت بهداشت حضور داشتند.
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ارزیابی�ایمنی�و�بهداشت�مراکز�تخصصی1-6-6
یابی وضع موجود آزمایشــگاه ها؛ ســتاد نانــو در ســال ۱398، برنامه ای  بــا توجــه بــه لــزوم رعایت مــوارد ایمنی برای پژوهشــگران نانــو در دانشــگاه ها و ارز
برای بررســی شــرایط تعدادی از آزمایشــگاه های نانو از منظر ایمنی را در دســتور کار قرار داد. در این راســتا با همکاری شــرکت مشــاور به عنوان کارگزار و 
یابی ایمنی و بهداشت آزمایشگاه های دانشجویی فعال در حوزه نانو  اساتید حوزه بهداشت محیط از دانشگاه های مختلف، شاخص هایی برای ارز
تعیین شــد. در فاز اول 5 آزمایشــگاه دانشــگاهی بررسی شــد و گزارش آن برای شبکه ایمنی و اساتید این حوزه ارائه شد. در ادامه، بررسی 5 آزمایشگاه 
کار با نانومواد شــامل نحوه آموزش،  یابی ایمنی و بهداشــت محیط های  گرفت. همچنین مقرر شــد برنامه جامع ارز کار قرار  تحقیقاتی دیگر در دســتور 

یابی های دوره ای، مکانیسم های تشویقی، نحوه رتبه بندی و… با همکاری وزارت علوم تدوین شود. یابی، نحوه نظارت، ارز شاخص های ارز

عضویت�و�مشارکت�در�مجامع�بین�المللی�مرتبط�در�حوزه�فناوری�نانو۲-6-6
پروژهحکمرانیریسکهایفناورینانواتحادیهاروپا

پــروژه Risk-GONE( Risk Governance of Nanotechnology( از برنامه هــای Horizon 2020 اتحادیــه 
که از ژانویه ســال 2۰۱9 آغاز شــده اســت. این پروژه ۴ســاله با همکاری 22 عضو در حال انجام  پا بوده  ارو
پایی در این پروژه مشــارکت دارند. ســتاد نانو به نمایندگــی از ایران و با  کــه به جز ایران، ۱5 کشــور ارو بــوده 
کارگروه  همکاری مرکز خدمات آزمایشــگاهی دانشــگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم پزشکی تهران در 
کنون چهــار مجموعه از نانوذرات مختلف از شــرکت های  ۴ و 5 ایــن پــروژه بین المللــی همــکاری دارد. تا

یافت شــده اســت. نتایج دور اول  JRC ،Sigma ،Pharmjet و… جهت انجام تســت های سم شناســی و اندازه گیری ســایز ذرات با اســتفاده از DLS در
پا ارسال شده است. آزمایش ها از طرف ایران به اتحادیه ارو

Asia-EuNONNSپلتفرم
پایــی و آســیایی در حــوزه نانوایمنــی در حــال  پلتفــرم Asia-EU Network of Network on NanoSafety بــرای شبکه ســازی بیــن مؤسســات فعــال ارو
کــه در الیه هــای آمــوزش، تحقیــق و توســعه، مقــررات و گواهی دهی، صنعــت، تجارت و سیاســت گذاری بــرای توســعه همکاری ها  راه انــدازی اســت 
فعالیت می کند. در سال ۱397؛ پیش نویس اهداف، ساختار، عملکرد و فعالیت های پلتفرم تهیه شده و پتانسیل کشورهای آسیایی در حوزه ایمنی 
نانــو جهــت عضویت در این شــبکه بررســی و جمع آوری شــد. در ســال 398؛ وب ســایتی در این خصــوص بــه آدرس www.aenonns.com طراحی و 
که در شهریورماه ۱398 در فیلیپین برگزار شد، ارائه  راه اندازی شد. همچنین برنامه ها و فعالیت های این شبکه در اجالس سالیانه فروم آسیایی نانو 

کرده اند. پایی و 2 نهاد آسیایی آمادگی خود را برای همکاری در این پلتفرم اعالم  کنون 3 نهاد ارو شد. تا

6-6- تشخیص و مدیریت جنبه های اخالقی، ایمنی و اجتماعی فناوری نانو
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توسعه و مدیریت بازار 
محصوالت نانو

برنامه کالن 7
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استفاده�از�ابزارهای�مالی�برای�تحریک�بازار�فناوری�نانو1-1-7
استفاده از ابزارهای مالی نظیر لیزینگ، پیش خرید و خرید دین، از مهم ترین ابزارهای توسعه بازار به ویژه در حوزه محصوالت نانو است. این ابزارهای 
مالی با مشــارکت نهادهای مالی و ســرمایه گذاری کشــور مانند صندوق توســعه فناوری ایرانیان، صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، صندوق 
یال شامل 66 فقره وام و 8 فقره  گرفته می شود. در سال ۱398 در مجموع بیش از 3۰۰میلیارد ر کار  توسعه صادرات و تبادل فناوری و صندوق نانو به  

که در ادامه جزئیات آن ذکر شده است. خرید دین به فناوران و شرکت های حوزه نانو اعطا شد 

جدول�1-�تسهیالت�اعطا�شده�به�شرکت�های�فناوری�نانو�در�جهت�توسعه�بازار�)1398(

مبلغ)میلیونریال(شرکت/فناوراستفادهکنندهازتسهیالتنوعتسهیالتردیف

66273٬85۰ موردسرمایه در گردش۱

826٬2۴۴ موردخرید دین2

۷۴۳۰۰٬۰۹۴موردجمع

113٬460
%37٫8 صندوق�توسعه�فناوری�ایرانیان

صندوق�پژوهش�و�فناوری�دانشگاه�تهران

صندوق�پژوهش�و�فناوری�توسعه�فناوری�نانو

صندوق�توسعه�صادرات�و�تبادل�فناوری�

8۲٬984
%۲7٫7

78٬000
%۲6٫0

۲۵٬6۵0
%8٫۵

نمودار�1-�سهم�صندوق�های�همکار�از�تسهیالت�پرداخت�شده�به�شرکت�های�فناوری�نانو�در�سال��1398)میلیون�ریال(

7-1- ایجاد ابزارهای حمایتی و تسهیل گری برای توسعه بازار داخلی محصوالت نانو
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یکی از فعالیت های ســتاد نانو در ســال ۱398، اســتفاده از ظرفیت نهادهای دولتی در حوزه های مختلف برای کمک به توســعه بازار محصوالت نانو 
بوده است. در ادامه مهم ترین اقدامات صورت گرفته در این راستا آمده است.

جدول�۲-�همکاری�های�صورت�گرفته�با�نهادهای�دولتی�با�هدف�کمک�به�توسعه�بازار�نانو�در�سال�1398

نوعهمکارینهادطرفهمکاریردیف

۱
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی
امضای تفاهم نامه همکاری میان ستاد نانو و معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی برای ارتقای 

محصوالت صنایع دستی با استفاده از فناوری نانو

مرکز آمار ایران2
همکاری در طرح آمارگیری ساالنه از کارگاه های صنعتی دارای بیش از ۱۰ کارکن به منظور شناسایی 

شرکت های صنعتی نانو در سال ۱398

استعالم و راستی آزمایی اطالعات اقتصادی مرتبط با صادرات و واردات محصوالت نانوگمرک3

همکاری با دبیرخانه کمیسیون ماده ۱ برای تعریف کدهای HS ویژه برای ۱۰ محصول نانودفتر مقررات واردات و صادرات۴

مشارکت در برنامه ایده آزاد اسباب بازیکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان5

بانک مرکزی6
همکاری در زمینه تسهیل فرایندهای تخصیص ارز و تأیید ثبت سفارش برای شرکت های فعال حوزه نانو 

و دانش بنیان

سازمان توسعه تجارت7
الف( همکاری مشترک برای صادرات محصوالت با فناوری پیشرفته از جمله نانو

ب( کمک به شناسایی شرکت های توانمند نانو برای انتخاب در فرایند صادرکنندگان برتر ایران در سال 
۱398 و قرار گرفتن شرکت نانودارو پژوهان پردیس در بین شرکت های شایسته تقدیر در بخش دانش بنیان

طراحی�سازوکارهای�توزیع�محصوالت�نانو3-1-7 
کوچکی  گرچه محصوالت مصرفی نانو دارای ســهم  توســعه بازار محصوالت مصرفی نانو یکی از مأموریت های مهم ســتاد نانو در ســال های اخیر بوده اســت. 
از نظــر تنــوع و میــزان تولیــد نســبت به کل محصوالت دارای گواهی نامه نانومقیاس هســتند با این حــال، عموم افراد جامعه از طریق محصــوالت مصرفی نانو با 
فناوری نانو آشنا می شوند که این امر زمینه ساز پذیرش اجتماعی این فناوری در کشور خواهد بود. از طرف دیگر در حال حاضر، مشکل عدم دسترسی مناسب به 
محصوالت مصرفی نانو نیز وجود دارد. بر این اساس، ستاد نانو عرضه این محصوالت را به صورت گسترده در شبکه های فروش به شرح زیر تسهیل کرده است:

سایتفروشاینترنتیدیجیکاال
یابی اینترنتی آغاز شــد.  کارگزار فعال در حوزه بازار از ســال ۱395 با حمایت ســتاد نانو، فروش محصوالت نانو در فروشــگاه اینترنتی دیجی کاال توســط 
یترین مجازی محصوالت است و تمامی مراحل بر عهده شرکت  پس از آن که دیجی کاال عالوه بر خرید و انبارش محصول، روش Market Place –که و
کرد، شــرکت های فناوری نانو دیگــر با محدودیت دیجی کاال در زمینه ممیزی محصــوالت رو به رو نبوده و به طور  تولیدکننــده محصول اســت– را اتخاذ 
مستقیم محصول خود را در این سایت عرضه می کنند، این امر باعث شد شرکت های بیشتری محصوالت خود را در این سایت عرضه کنند. جدول 

زیر آمار محصوالت عرضه شده و شرکت های مربوطه را نشان می دهد.

جدول�3-�شرکت�های�دارای�محصول�نانو�در�سایت�دیجی�کاال�)سال�1398(

تعدادمحصولفناورینانوتعدادشرکتفناورینانوگروهمحصوالتردیف

۱۰26خانه و آشپزخانه۱

۴۱9آرایشی، بهداشت و سالمت2

استفاده�از�ظرفیت�های�قانونی�در�راستای�توسعه�بازار�نانو۲-1-7
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تعدادمحصولفناورینانوتعدادشرکتفناورینانوگروهمحصوالتردیف

9۱8منسوجات و کیف و کفش3

۱۱۱۱ساختمان۴

22سایر5

فروشگاهاینترنتیهمراهزیارت
یارت« را بــرای معرفــی و فروش  کــه بــا ســتاد نانــو همــکاری دارد، فروشــگاه اینترنتــی »همــراه ز یابــی  کارگــزاران بازار ی اربعیــن، یکــی از  در ایــام پیــاده َرو
ی مایحتاج زائران را در معرض فروش قرار داد. همچنین کارگزار مذکور در نمایشــگاه  محصــوالت نانــو موردنیــاز زائران راه اندازی کرد و کوله پشــتی حاو
یارت اربعین نمود که مورداســتقبال بازدیدکننــدگان قرار گرفت. نتایج  کــه در همان زمان برگزار شــد، اقــدام به فروش اقالم مرتبط با ز »راهیــان اربعیــن« 

گسترش استفاده از محصوالت نانو شود. نشان داد معرفی مناسب و ایجاد دسترسی بهتر برای مردم می تواند موجب 

وشبکهتلویزیونیایرانکاال سایتشانیکاال
یکی از راهکارهای تبلیغ کاال و تشــویق مردم برای خرید آن ها، تبلیغات تلویزیونی اســت. به دلیل هزینه بســیار باالی تبلیغات تلویزیونی، اســتفاده از 
که در رده شــرکت های کوچک و متوســط هســتند، از نظر مالی امکان پذیر نیســت. از طرف دیگر نمی توان نقش  این ابزار برای اغلب شــرکت های نانو 
این تبلیغات را در رشــد چند برابری فروش محصوالت نادیده گرفت. شــرکت ایده پردازان نوین یکتا با نام تجاری شــان کاال، روشی را برای مشارکت با 
شــرکت های تولیدکننده ارائه کرده اســت. این شــرکت در وب ســایت اینترنتی خود، اقدام به فروش محصوالت کرده و همان محصوالت را در شــبکه 
تلویزیونــی ایــران کاال تبلیــغ می کنــد. محصوالت فناوری نانو از شــرکت های هاینو، تنکو و رایمند در حوزه منســوجات، گن بــارداری ضدامواج و فیلتر 

کولر نانو در این سایت معرفی شده اند.

فروشگاهزنجیرهایرفاه
ســهم فروشــگاه های زنجیره ای در بازار خرده فروشــی کشــور رو به افزایش اســت و در اقصی نقاط کشــور رشــد این فروشــگاه ها را شــاهد هســتیم. پس از 
کارگزار مرتبط برای اجرای بهتر این برنامه  امضای تفاهم نامه میان ستاد نانو و فروشگاه زنجیره ای رفاه برای تسهیل در فروش محصوالت مصرفی نانو، 
انتخــاب شــد و در نهایــت محصــوالت متنوعی در گروه های مختلف کاالیی در این فروشــگاه عرضه شــد. ســهم حوزه های مختلــف از کاالهای نانو 

عرضه شده در فروشگاه های رفاه در سال ۱398 به شرح جدول ۴ است.

جدول�4-�سهم�حوزه�های�مختلف�از�کاالهای�فناوری�نانو�عرضه�شده�در�فروشگاه�های�رفاه�در�سال�1398

مجموعمنسوجاتخودرولوازمخانگیآرایشیبهداشتیحوزه

5۱3۰۱676۱۷۳تعداد محصول

5536۱۵تعداد شرکت

تمامی شرکت هایی که در برنامه فروش در فروشگاه های زنجیره ای رفاه مشارکت داشتند بر تأثیر مثبت آن بر آشنایی مردم با محصوالت نانوی عرضه شده 
و تقویــت نشــان تجــاری اذعــان داشــتند. به طــوری که پــس از عرضه محصول خــود در فروشــگاه رفاه میزان مراجعه به وب ســایت شــرکت ها و مشــاهده 
مشخصات محصول رشد چشمگیری داشته است. استفاده از تبلیغ و جشنواره های فروش برای عرضه محصوالت فناوری نانو در این فروشگاه موجب 
که  کیفی عرضه محصوالت شــده و زمینه های توســعه بازار این محصوالت را در آینده فراهم می کند. تجربه فروشــگاه رفاه نشــان داد  ارتقای اســتاندارد 
شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط به دلیل توان مالی محدود، در عرصه رقابت با شرکت های بزرگ در فروشگاه های زنجیره ای با مشکالت زیادی 
کنند، قادر به  کافی از محصوالت را برای پوشش تعداد زیادی از فروشگاه ها تأمین  که به دلیل توان مالی محدود نمی توانند حجم  مواجه می شوند. آن ها 
شرکت در جشنواره های فروش با درصد تخفیف بیشتر نیستند و نقدینگی کافی برای تحمل تأخیر چندماهه در دریافت مطالبات خود از فروشگاه های 
که برای رفع مشــکالت و ارتقای فروش محصوالت مصرفی نانو در فروشــگاه های زنجیره ای، برنامه ای با همکاری  زنجیره ای را ندارند. شــایان ذکر اســت 

کریدور خدمات فناوری تا بازار در دست تدوین است تا فروش محصوالت در فروشگاه های زنجیره ای و کانال های فروش دیگر توسعه یابد.
کاالهای فناوری نانو ارسالی و فروخته شده در فروشگاه های رفاه به شرح جدول 5 است. یالی  ارزش ر

ادامه�جدول�3-�شرکت�های�دارای�محصول�نانو�در�سایت�دیجی�کاال�)سال�1398(
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عنوان
سال۹۷

)میلیونریال(
سال۹۸

)میلیونریال(
مجموع

)میلیونریال(

2٬296۱٬555۳٬۸۵۱کاالی نانو فروش رفته

�شناسایی،�پایش�و�اطالع�رسانی�فرصت�های�جذاب�بازار�آینده�فناوری�نانو4-1-7
فناورینانو گزارشهایمطالعهفرصتورصدبازار تهیه

کســب وکار و تحقیقات بازار حوزه فناوری نانو توســط شــرکت ها و فناوران فعال در این عرصه به  در ســال ۱398 ســتاد نانو از تهیه طرح های مرتبط با 
کرده است. شرح زیر حمایت 

جدول�6-�حمایت�ستاد�نانو�از�از�تهیه�طرح�های�مرتبط�با�کسب�وکار�و�تحقیقات�بازار�حوزه�فناوری�نانو

هزینه)میلیونریال(تعدادعنوانحمایت

۱۱738طرح کسب وکار

2۰2٬68۰تحقیقات بازار

نانو گزارشهایرصدبازار عرضهاینترنتی
به منظور تسهیل در دسترسی عموم مخاطبان، سایت تخصصی رصد و تحلیل بازار فناوری های نوین با نام تجاری هایتک مانیتور از سال ۱396 
بــا هــدف تبدیل شــدن به مرجــع عرضه گزارش ها و مطالعات بازار در حوزه نانو و فناوری های پیشــرفته دیگر، توســط شــرکت دانش بازار ســام و با 
گزارش در زمینه بررســی بازار فناوری نانو و صنعت، معرفی فناوری و تحلیل  کرده اســت. در ســال ۱398، تعداد 6  کار  حمایت ســتاد نانو آغاز به 
گزارش های این سایت در مجموع بیش از 3٬5۰۰ مرتبه دریافت شده است. گرفته است.  روندها و فرصت ها برای استفاده عموم در دسترس قرار 

جدول�۵-�ارزش�ریالی�کاالهای�فناوری�نانو�فروخته�شده�در�فروشگاه�های�رفاه
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توسعه�برندهای�جمعی�در�حوزه�فناوری�نانو1-۲-7
حوزهنساجی

کرد. هدف از تأســیس  ســتاد نانو حمایت از برند جمعی در حوزه نســاجی را با ایجاد برند هاینو با حضور 6 شــرکت فعال در ســال ۱396 آغاز 
ی در عرصه محصــوالت جدید و  کنسرســیوم هاینو و اســتفاده از نــوآور ایــن برنــد هدایــت فعالیت هــا و حمایت هــای حوزه نســاجی به ســمت 

نوآورانه در بازار بود. حمایت های ســتاد نانو از این برند در ســال ۱398 عبارت اند از:
یال گردش به مبلغ 2میلیارد ر •تأمیــن هزینه های ســرمایه در 

یال •گشــایش اعتبار اســتفاده از خدمات خرید دین به ارزش ۱۰میلیارد ر
•کمک به حضور فعال هاینو در نمایشــگاه نساجی

عمده فعالیت های هاینو در ســال ۱398 بر توســعه زیرســاخت های فروش و توسعه محصوالت جدید تمرکز داشت. همچنین در سال ۱398 
کــودک ضدلک در حال  فروشــگاه آنالیــن هاینو افتتاح شــد. 2 محصول جدید این شــرکت شــامل لباس های زنانــه خنک کننده و لباس های 

گواهی نامه نانومقیاس هســتند.  اقدام برای اخذ 

7-۲- حمایت از ایجاد برندها و نشان های تجاری محصوالت نانو
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بررسی سبد محصوالت نانو ایران در طی سال های اخیر نشان می دهد که این سبد از نظر تعداد محصوالت مصرفی-که مصرف کننده نهایی آن عموم 
گزارش بانک مرکزی از هزینه ســبد مصرفی خانوار ایرانی در ســال ۱396  کشــور را در اختیار ندارد. همچنین،  مردم هســتند- حجم قابل قبولی از بازار 
یال است، مستقیمًا  که تقریبًا 32۰میلیون ر کی هر خانوار در طول سال  کل هزینه غیرخورا که سهم قابل توجهی -حدود ۱3٫2درصد- از  نشان می دهد 
کیفیت زندگی مردم داشته باشد. در نتیجه در  برای خرید کاالی مصرفی انجام می گیرد و سرمایه گذاری در این حوزه می تواند تأثیر مستقیمی بر بهبود 
کاالی مصرفی نانو« جهت شتاب دهی هرچه بیشتر به توسعه این دسته از محصوالت، تدوین  سال ۱398، برنامه ویژه ای تحت عنوان »توسعه سبد 
یست و… که واحدهای فعال در گروه صنعت  شــد. در این برنامه، در حوزه های صنعتی مهمی همچون نســاجی، آرایشــی- بهداشــتی، آب و محیط ز
ســتاد نانــو دارنــد، پروژه هــای مختلفی برای توســعه محصــوالت مصرفی تعریف شــد. همچنین فعالیت هایی برای توســعه محصــوالت در حوزه های 
کودک و فرزند« شروع شد. در ادامه اقدامات انجام شده در این راستا  مصرفی »اسباب بازی و سرگرمی«، »صنایع دستی«، »لوازم التحریر«، »لوازم مادر، 

در سال ۱398 بیان می شود.

�شناسایی�و�بررسی�مطالعات�و�تجربیات�مرتبط�در�خصوص�توسعه�کاالهای�مصرفی1-3-7
بررســی مدل های توســعه محصول جدید در شــرکت های بزرگ دنیا یکی از اقدامات انجام شــده در این راستا در سال ۱398 است. شرکت های بزرگ 
کار می گیرند. همچنین برای یافتن ایده هایی  با توجه به نوع محصول و تنوع مشتریان، مدل های منحصربه فرد خود را برای توسعه محصول جدید به 
گرفتن  گرفت و با در نظر  کشور، 8٬۰۰۰ محصول فناوری نانو موجود در سایت استت نانو موردبررسی قرار  برای توسعه محصوالت مصرفی نانو در داخل 
کشور، 29 دسته از محصوالت مصرفی نانو موردشناسایی و برای  شاخص هایی مانند مصرفی بودن، برخورداری از بازار بزرگ و امکان تولید در داخل 

گرفت. کار ستاد نانو قرار  توسعه در دستور 

توسعه�سبد�کاالی�مصرفی�نانو�در�حوزه�اسباب�بازی�و�سرگرمی۲-3-7
یگران  شناسایی باز

یگران اصلی این حوزه و تعیین مدل همکاری ستاد نانو با  گام اول در اجرای برنامه توســعه فناوری نانو در حوزه اســباب بازی و ســرگرمی، شناســایی باز
یگران اصلی شناسایی و جلساتی با هریک برگزار شد. یگران بود. بر این اساس، باز هریک از این باز

ظرفیترویدادهایمهمسالیانه اســتفادهاز
یدادهای مهم این حوزه و حضور فعال  یکی دیگر از برنامه های مهم در راستای تسریع برنامه توسعه فناوری نانو در صنعت اسباب بازی، شناسایی رو

7-3- توسعه سبد کاالی مصرفی نانو
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که از ســوی  یداد »ایده آزاد اســباب بازی«  گرفتند. در اولین رو یدادهای مهم این حوزه موردشناســایی قرار  که در ســال ۱398 رو یدادهاســت  در این رو
کانــون پــرورش فکــری کودکان و نوجوانان برگزار شــد، ســتاد نانو آمادگی خــود را برای همکاری در اجرای برنامه و ارائه مشــوق های مالــی برای ایده های 
گرفت. بر این اساس، »نشست آشنایی طراحان اسباب بازی با فناوری نانو«  یداد قرار  که مورداستقبال دبیرخانه این رو کرد  مبتنی بر فناوری نانو اعالم 
در ســتاد نانــو و »کارگاه آشــنایی طراحــان اســباب بازی بــا فناوری نانــو« در کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان برگزار شــد. همچنین نشســت ویژه 
کاربردهای آن برای تولیدکنندگان اسباب بازی های پلیمری« با هدف شناسایی چالش ها و مشکالت شرکت های تولیدکننده  »معرفی فناوری نانو و 

در شهریور ۱398 با حضور ۱5 شرکت اصلی تولیدکننده اسباب بازی پلیمری در ستاد نانو برگزار شد.

در ۱2 بهمن ۱398 فرایند برگزاری مسابقه »طراحی و ساخت اسباب بازی های خالقانه نانو« آغاز شد. الزم به ذکر است پیش از آغاز این مسابقه، دو 
کاربردهای فناوری نانو در صنعت اســباب بازی برگزار شد که مجموعًا 5۰ نفر- تیم  کارگاه آموزشــی برای آشــنایی مخاطبان با  یداد در قالب  پیش رو
کردند. در پایان مهلت ارسال طرح ها )۱۰ اسفند ۱398(، 98 طرح نوآورانه از سوی 6۴ تیم/ شرکت به دبیرخانه ارسال شد  کارگاه ها شرکت  در این 

که پس از بررسی و داوری اولیه، 22 تیم برای تشریح ایده ها، به داوری حضوری دعوت شدند. 
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پیگیــریتقاضاهایفناورانهوتولیدمحصول
کارگزار تخصصی حوزه اسباب بازی ستاد نانو، پیگیری شد.  در ســال ۱398 تقاضاهای صنعتی بیان شــده از ســوی تولیدکنندگان این حوزه، توســط 
به منظــور ارائــه قابلیت هــای فناوری نانــو در صنعت اســباب بازی، مقرر شــد تا تعدادی از اســباب بازی های تولیــد داخل، اعم از پالســتیکی، چوبی، 
فلــزی، پارچــه ای، کاغذی و… شناســایی شــده و با اســتفاده از فناوری نانــو، قابلیت های متناســب با آن اســباب بازی اعم از آب گریــزی، لکه گریزی، 

که در آن ها از فناوری نانو استفاده شده است در ادامه ذکر می شود.  ضدگردوغبار، خودتمیزشوندگی و… اعمال شود. نمونه ای از اسباب بازی هایی 

جدول�7-�نمونه�اسباب�بازی�هایی�که�در�آن�ها�از�فناوری�نانو�استفاده�شده�است.

فناورینانواعمالشدهجنسونوعاسباببازیفناورنامشرکتردیف

کوتویز۱ آب گریز، ضدلکچوبی )بازی سایه ها(پالسما ایده آزماآ

کوتویز2 آب گریزیچوبی )بازی سایه ها(نانو فراز سپاهانآ

پوشش ضدگردوغبارپارچه )انواع عروسک(پالسما ایده آزمادینودالی3

پوشش آب گریز، پوشش ضدگردوغبارپارچه )انواع عروسک(نانو بنیتادینودالی۴

سلول خورشیدی )منبع تأمین انرژی(ماشین چوبیشریف سوالرشریف سوالر5

سلول خورشیدی رنگ دانه ایکیت آموزشیشریف سوالرشریف سوالر6

جوهر رساناکیت آموزشیپلیمر رساناپلیمر رسانا7

رنگ خودتمیزشوندهفلز )وایت برد(اطلس پوشش محافظاطلس پوشش محافظ8

کتریالپلیمر )توپ های استخری(توی سیتیتوی سیتی9 مستربچ آنتی با

رنگ ضدآب و ضدچربیچوبیمونوکوتسپتا تویز۱۰

�توسعه�سبد�کاالی�مصرفی�نانو�در�حوزه�صنایع�دستی3-3-7
کــه از لحاظ بــازار و تأثیرگذاری بر هویت ایرانی-اســالمی  صنایع دســتی، یکــی از حوزه هــای مهــم برای برنامه توســعه ســبد کاالی مصرفی نانو اســت 

کاالی مصرفی نانو در حوزه صنایع دستی در سال ۱398 بیان می شود. یادی دارد. در ادامه اقدامات ستاد نانو در راستای توسعه سبد  اهمیت ز

گردشــگریوصنایعدســتی انعقادتفاهمنامههمکاریباوزارتمیراثفرهنگی،
در تیرمــاه ۱398، نشســت مشــترک دبیــر ســتاد نانــو 
و معــاون صنایع دســتی وزارت میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی در راســتای اســتفاده از 
ظرفیت هــای فناوری نانــو بــرای ارتقــای محصــوالت 
کشــور برگزار شــد. همچنین، به منظور  صنایع دســتی 
تقویــت همکاری های دوجانبه میان مجموعه ســتاد 
نانو و این وزارتخانه، تفاهم نامه همکاری میان ســتاد 
نانو و معاونت صنایع دســتی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی در مهرمــاه ۱398 در 

جشنواره ملی فناوری نانو به امضا رسید. 
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رویدادهایمهمحوزهصنایعدستی حضوردر
یداد در حوزه صنایع دســتی، نمایشــگاه ملی صنایع دســتی کشــور اســت که هر ساله در شــهریورماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی  بزرگ ترین رو
تهران برگزار می شــود. در ســال ۱398، غرفه ســتاد نانو در این نمایشــگاه به معرفی فناوری نانو و کاربردهای آن در محصوالت صنایع دســتی پرداخت و 

طیفی از تقاضاها برای استفاده از فناوری نانو در حوزه صنایع دستی به ثبت رسید.

پیگیریتقاضاهایفناورانهوتوسعهمحصول
عالوه بر تقاضاهای جمع آوری شــده در نمایشــگاه ملی صنایع دســتی، تقاضاهای صنعتی دیگری نیز از سوی تولیدکنندگان یا معاونت صنایع دستی 
وزارت میــراث فرهنگــی بــرای به کارگیــری فناوری نانو جهت ارتقای محصوالت صنایع دســتی در دســت بررســی و پیگیری اســت. هم زمــان، تعدادی 
ی محصول اعمال شــد. نمونه ای از  از محصــوالت صنایع دســتی موجــود در کشــور، شناســایی و یک فناوری نانو مناســب بــرای ارتقای کیفیــت آن رو

که در آن ها از فناوری نانو استفاده شده است در ادامه ذکر می شود. محصوالت صنایع دستی 

جدول�8-�نمونه�های�محصوالت�صنایع�دستی�که�فناوری�نانو�در�آن�ها�به�کار�گرفته�شده�است

فناوریاعمالشدهفناورناممحصولردیف

نانوپوشش تزیینی )طالیی، نقره ای(پارس PVDسالنگ۱

نانوپوشش تزیینیپارس PVDانار سفالی2

نانوپوشش تزیینینور مهر هدیزیورآالت3

پوشش آب گریز با پالسماپالسما ایده آزماگلیم دستباف۴

پوشش آب گریزنانو بنیتالباس دست باف5

نانوپوشش سختسوین پالسماچاقوی زنجان6

نانوپوشش تزیینیپارسPVDسالنگ7

نانوپوشش تزیینی در رنگ های خاصیارنیکان صالحکاشی سفالی8

نانوپوشش تزیینی طالیینور مهر هدیتابلو معرق کاری9
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توسعه�زیرساخت�ها�و�خدمات�موردنیاز�برای�صادرات�فناوری�نانو1-4-7
یدادهــای تخصصــی نانو به صــورت حضور در پاویون ملــی نانو ایران در کشــورهای مختلف و  در ســال ۱398 از حضــور شــرکت های فناوری نانــو در رو
که شرح آن در  یدادها حمایت شد  به هم رسانی برای عرضه و تقاضای محصوالت و فناوری ها و رصد جدیدترین دستاوردهای عرضه شده در این رو

ادامه ذکر می شود.

جدول�9-�حمایت�های�ستاد�نانو�از�حضور�شرکت�های�فناوری�نانو�داخلی�در�رویدادهای�بین�المللی�)سال�1398(

نوعحمایتستادنانوکشوررویدادبینالمللیشرکتردیف

یال توسعه پایدار۱ عرضه محصولکره جنوبینمایشگاه نانو 2۰۱9 و به هم رسانیرو

عرضه محصولژاپننمایشگاه نانو 2۰2۰فناوران نانومقیاس2

یا پلیمر پیشگام3 عرضه محصولروسیهبه هم رسانیآر

عرضه محصولروسیهبه هم رسانیسوین پالسما۴

عرضه محصولروسیهبه هم رسانیپیام آوران نانوفناوری فردانگر5

عرضه محصولروسیهبه هم رسانینانو تک فام6

عرضه محصولروسیهبه هم رسانیورا پلیمر7

کسیر نانوسینا8 عرضه محصولروسیهبه هم رسانیا

یال توسعه پایدار9 عرضه محصولروسیهبه هم رسانیرو

عرضه محصولروسیهبه هم رسانیفناوران نانومقیاس۱۰

یسا پوشش۱۱ یایی 2۰۱9 و به هم رسانینانوآر عرضه محصولاندونزینمایشگاه در

7-4- ارتقای توانمندی صادراتی بنگاه ها و حمایت از صادرات محصوالت نانو
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نوعحمایتستادنانوکشوررویدادبینالمللیشرکتردیف

یایی 2۰۱9 و به هم رسانیپیام آوران نانوفناوری فردانگر۱2 عرضه محصولاندونزینمایشگاه در

یایی 2۰۱9 و به هم رسانیصنعتی و تولیدی گوهرفام۱3 عرضه محصولاندونزینمایشگاه در

یایی 2۰۱9 و به هم رسانیتوسعه دانش و فناوری ایلیا۱۴ عرضه محصولاندونزینمایشگاه در

یایی شانگهای 2۰۱9آتیه پردازان ظهور شریف۱5 عرضه محصولچیننمایشگاه در

یایی شانگهای 2۰۱9تجهیز صنعت رهنما۱6 عرضه محصولچیننمایشگاه در

یایی شانگهای 2۰۱9آزاد فیلتر۱7 عرضه محصولچیننمایشگاه در

کسیر نانوسینا۱8 متناظریابیاندونزیفروم تجاری بهداشت و سالمتا

متناظریابیاندونزیفروم تجاری بهداشت و سالمتنانودارو پژوهان۱9

یا پلیمر پیشگام2۰ عرضه محصولچیننمایشگاه پالستیک چین 2۰۱9آر

عرضه محصولچیننمایشگاه پالستیک چین 2۰۱9پالس پلیمر2۱

عرضه محصولچیننمایشگاه پالستیک چین 2۰۱9پارسا پلیمر شریف22

عرضه محصولچیننمایشگاه آب چین 2۰۱9پیام آوران نانوفناوری فردانگر23

متناظریابیچیننمایشگاه نانو سوژو 2۰۱9فناوران نانومقیاس2۴

متناظریابیچیننمایشگاه نانو سوژو 2۰۱9پیام آوران نانوفناوری فردانگر25

کسیر نانوسینا26 متناظریابیچیننمایشگاه تجهیزات پزشکی چین 2۰۱9ا

کسیر نانوسینا27 یه 2۰۱9ا یهنمایشگاه بازسازی سور متناظریابیسور

حمایت�از�برندسازی�بین�المللی�در�راستای�توسعه�صادرات�فناوری�نانو۲-4-7
در ســال ۱398 حمایت از حضور پررنگ شــرکت های نانو در دومین نمایشــگاه بین المللی واردات چین CIIE با همکاری ســتاد توســعه فناوری نانو، 
یداد بزرگ در آبان ماه همین سال  ســازمان توســعه تجارت ایران و کنســولگری جمهوری اسالمی ایران در شهر شانگهای انجام شد. دومین دوره این رو

کردند.  که وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در افتتاحیه آن شرکت  در شهر شانگهای چین برگزار شد 

ادامه�جدول�9-�حمایت�های�ستاد�نانو�از�حضور�شرکت�های�فناوری�نانو�داخلی�در�رویدادهای�بین�المللی
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ســتاد نانــو به منظــور توســعه زیرســاخت های الزم برای تحقق چشــم انداز صادراتی محصــوالت و خدمات نانو ایران در ســال ۱۴۰۴، از ایجاد و توســعه 
پایگاه های صادراتی در کشورهای هدف حمایت می کند. تجربه شکل گیری 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، زمینه های تبدیل این تجربه به الگویی موفق برای 
کرد. در سال ۱398، ستاد نانو با همکاری مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری  حمایت از ایجاد پایگاه های آتی را فراهم 
یه حمایت کرد. در ادامه گزارش اقدامات این پایگاه ها  یاست جمهوری از ایجاد پایگاه های جدید صادراتی در کشورهای هند، اندونزی، عراق و سور ر

کشورهای مختلف در سال ۱398 بیان شده است. در 

چین
در سال ۱398، این مرکز زمینه های الزم برای حضور شرکت های داخلی فناوری نانو در نمایشگاه های تخصصی زیر را فراهم کرد:

Chinaplas2019نمایشگاه•
کردند. در  شرکت های فناوری نانو ایرانی برای دومین سال متوالی در نمایشگاه پالستیک چین در سال 2۰۱9 شرکت 
یا پلیمر پیشگام و پالس پلیمر حضور داشته و جلسات مشترکی  Chinaplas2019 شرکت های پارسا پلیمر شریف، آر

کردند. با شرکت های چینی برگزار 

حمایت�از�ایجاد�پایگاه�های�صادراتی�برای�توسعه�صادرات�محصوالت�فناوری�نانو3-4-7

AquaTech2019نمایشگاه•
نمایشــگاه آب و فناوری های وابســته شــانگهای فرصتی را برای شرکت های فعال ایرانی حاضر در عرصه تولید سامانه های تصفیه آب و پساب فراهم 
کرد تا ضمن راســتی آزمایی فناوری های خود و عرضه آن به متقاضیان عالقه مند چینی، با جدیدترین فعالیت های انجام شــده در ســطح بین المللی 

کردند. آشنا شوند. شرکت های پیام آوران نانوفناوری فردانگر و دانش پژوهان صنعت نانو در این نمایشگاه شرکت 
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)CIIE(نمایشگاهبینالمللیوارداتچین•
که از ۱3   )CIIE( شرکت های نانو با حمایت ستاد توسعه فناوری نانو و سازمان توسعه تجارت ایران، حضور ُپررنگی در دومین نمایشگاه واردات چین

تا ۱8 آبان۱398 در شهر شانگهای برگزار شد، داشتند.

پاویون ملی ایران در نمایشــگاه CIIE ســال 2۰۱9، پاویون فناوری های پیشــرفته ایران )Iran HighTech Pavilion( نام گذاری شــده تا به مخاطب اعالم 
کنار تمام حوزه های ســنتی، آماده ورود به عرصه تولید و ارائه محصوالت و خدمات فناورانه به دنیاســت. در طول دوره برگزاری این  که ایران در  کند 

یست، نانو، بایو و سالمت بود. نمایشگاه، پاویون فناوری های پیشرفته ایران محل نمایش محصوالتی در حوزه های مختلف انرژی، محیط ز

CMC2019نمایشگاهبینالمللیپزشکیچین•
یدادهای مهم ســاالنه چین در حوزه پزشــکی اســت که در شــهر ســوژو برگزار می شــود. شــهر سوژو محل اســتقرار شرکت های   این نمایشــگاه، یکی از رو
مختلف در حوزه بیوتکنولوژی، تجهیزات پزشــکی و ســالمت اســت و طی ســال های اخیر با حمایت دولت چین هر ساله به تعداد شرکت های فعال 
کسیر نانوسینا و همانندساز  در آن افزوده شــده اســت. در ســال ۱398، با برنامه ریزی مرکز فناوری های پیشرفته ایران-چین، شرکت های دانش بنیان ا

یداد شرکت نمودند. کیش در این رو بافت 
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•نمایشگاهچاینانو۲۰۱۹
یدادهای ســاالنه فناوری نانو در کشــور چین اســت که ســتاد نانو طی 5 ســال گذشته به صورت مستمر در آن حضور داشته   چاینانو یکی از مهم ترین رو
اســت. شــرکت های فناوری نانــو ایرانی شــامل فناوران نانومقیــاس و پیام آوران نانوفناوری فردانگــر با همراهی مرکز فناوری های پیشــرفته ایران و چین، 
کردند و در جلســات به هم رســانی  با حضور در نمایشــگاه چاینانو CHInano2019( 2۰۱9( جدیدترین دســتاوردهای خود در حوزه فناوری نانو را معرفی 

که توسط این مرکز تدارک دیده شده بود، حضور یافتند. تجاری 

•نمایشگاهدائمیمحصوالتایراندرشانگهایچین۲۰۱۹
بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری و صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، برنامــه ایجــاد 
کمــک بــه  پایگاه هــای صادراتــی دانش بنیــان در ســال ۱398 آغــاز شــد. در ایــن راســتا 
کشــورهای هــدف صادراتی،  شــکل گیری نمایشــگاه دائمــی محصــوالت دانش بنیان در 
کمــک شــایانی برای رســیدن به ایــن هدف خواهد بود. بــا همکاری این دو نهــاد و پایگاه 
صادراتــی چیــن مســتقر در شــهر شــانگهای، فراخوان و ثبت نــام از شــرکت های متقاضی 
که با ســرمایه گذاری  حضور در نمایشــگاه در پایان ســال ۱398 آغاز شــد. این نمایشــگاه 
کشــور چین راه اندازی شــده اســت، ظرفیت پذیرش 6۰ شــرکت ایرانی  بخش خصوصی 

دانش بنیان را دارد.

•برنامهبههمرسانیتجاریشرکتهایدانشبنیاندرشانگهای۲۰۱۹
هم زمــان بــا نمایشــگاه واردات چین، نشســت تجاری مشــترک بــا شــرکت های چینی در 
یابی  که در آن بیش از 3۰ شــرکت دانش بنیان ایرانی برای بازار شــهر شــانگهای برگزار شــد 
کردند.  محصوالت و خدمات خود با متقاضیانی از کشور چین جلسات حضوری برگزار 
که با همکاری و هماهنگی سرکنسول محترم در شهر شانگهای برگزار شد با  این نشست 

مشارکت تعدادی از شرکت های ایرانی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، اینترنت اشیا و الکترونیک و تجهیزات تشخیصی برگزار شد.

197 گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398



هند
در سال ۱398، برای شناخت بازار هند، چهار شرکت دانش بنیان در قالب هیئتی ضمن حضور در نمایشگاه تجارت 
کز و مؤسسات  کاری، بازدید از مرا جهانی بمبئی، ارزیابی میدانی از بازار هند به عمل آوردند. برگزاری جلسات متعدد 
مربوطه و گردآوری داده های منتج از مشاهدات واقعی با هدف شناخت شرایط کسب وکار در هند از جمله فعالیت های 
گزارش های  کنار فعالیت های میدانی،  که در دوره شناخت بازار، به صورت مشاهده میدانی انجام شد. در  دیگری بود 
کامپوزیت و مواد  تحلیلی از بازار هند برای 7 حوزه اصلی )شــامل عمران ســاختمان، خودرو و صنایع وابســته، صنایع 

پیشرفته، صنایع و محصوالت پلیمری، سالمت- بهداشت و تجهیزات پزشکی، صنایع دارویی و صنایع داروهای گیاهی( استخراج شد و از طرف مرکز 
فناوری های پیشرفته ایران- هند در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار گرفت تا زمینه برای ورود آن ها به بازار هند فراهم شود. 

گزارش رصد بازار هند برای شرکت های ایرانی تدوین شده و با ۱3 شرکت دانش بنیان ایرانی توافق های همکاری برای  تا انتهای سال ۱398، بالغ بر 2۰ 
یابی محصوالت آن ها در هند حاصل شد. صادرات و بازار

اندونزی
در ســال ۱398 پایــگاه صادراتــی دانش بنیــان ایــران در اندونــزی بــا حمایــت ســتاد نانــو، معاونــت علمــی و فنــاوری 
یاســت جمهوری )مرکــز تعامــالت بین المللــی علم و فنــاوری( و صندوق نوآوری و شــکوفایی با تمرکــز بر حوزه های  ر
کامپانــد و…،  بهداشــت و ســالمت )دارو و تجهیــزات پزشــکی(، ســوخت و انــرژی، تصفیــه آب و پســاب، پلیمــر و 
یداد و نشســت های به هم رســانی، شــرکت در  یابــی، برگزاری رو بــه بیــش از 6۰ شــرکت ایرانــی خدماتــی از جمله بازار

نمایشگاه های ملی و بین المللی اندونزی )به صورت پاویون و رصد( و رصد بازار ارائه نموده است.

InaMarine2019پاویونملیدرنمایشگاهدریایی•
یایی، رنگ و جوشکاری در مرداد۱398 برگزار شد؛ ۴ شرکت پیام آوران نانوفناوری  یداد هم زمان شامل صنایع در که در قالب سه رو در این نمایشگاه 

یسا پوشش به صورت پاویون ملی ایران حضور داشتند. گوهرفام و نانوآر فردانگر، ایلیا، 

•فرومتجاریایران-اندونزی
یاد و روبه رشــد کشــور اندونــزی، نیازهای بهداشــتی و درمانی این کشــور نیز در حال افزایش اســت. پایگاه صادراتــی دانش بنیان  به دلیــل جمعیــت ز
اندونــزی بــا برگــزاری 3 مرحلــه فــروم تجاری بین شــرکت ها و ســازمان های فعال 2 کشــور در حوزه ســالمت در تالش اســت تا زمینــه ورود محصوالت 
و فناوری هــای ســالمت محور ایرانــی بــه این کشــور فراهم شــود. اولین مرحله از ایــن فروم در مرداد۱398 با حضور چند شــرکت فعــال ایرانی در تولید 
داروهای درمان ســرطان و شــرکت های تولیدکننده تجهیزات پزشــکی از جمله نانودارو پژوهان پردیس، نوآوران رباتیک و پزشکی سینا برگزار شد. در 
یع کننده اندونزیایی در ایران برگزار  شهریور۱398، مرحله دوم این فروم با حضور وزیر بهداشت اندونزی به همراه چند شرکت مطرح تولیدکننده و توز
شد. در این برنامه بیش از 2۰ شرکت ایرانی به معرفی و ارائه محصوالت خود به طرف اندونزیایی پرداختند. در مدت حضور وزیر بهداشت اندونزی 
یاســت جمهوری و وزارت  بیش از ۱۰ بازدید صنعتی از شــرکت های ایرانی برنامه ریزی شــد و ســند همکاری مشــترک بین معاونت علمی و فناوری ر

بهداشت اندونزی به امضا رسید.
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کرات فنی برای انتقال فناوری و  کشــور اندونزی شــد. در این مرحله، مذا عالقه مندی طرفین به توســعه همکاری منجر به برگزاری نشســت ســوم در 
بخشی از تولید به اندونزی ادامه یافت.

 ترکیه
در ماه هــای پایانــی ســال۱398، در 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 برون مرزی شناســایی شــد. با همکاری نزدیک اســتانداری وان ترکیه و ســتاد نانو از طرح های فناورانه ایرانی 
که در زمره اولویت های صنعتی ترکیه محســوب شــوند، جهت اســتقرار در منطقه ویژه ســرمایه گذاری وان حمایت 
می شــود. تســهیل دسترســی بــه بازارهای صادراتی دیگر نقــاط جهان، از مزایای اســتقرار شــرکت های ایرانی در این 

منطقه محســوب می شــود. در ادامه تالش می شــود تا شــرکت های ایرانی، بخشــی از تولید خود را برای اســتفاده از مزایای این منطقه به شــهرک ها و 
مناطق صنعتی درنظر گرفته شده منتقل نمایند.

عراق
کشــور عراق« با هدف ایجاد زیرســاخت های مناسب برای توسعه  »دفتر صادرات محصوالت دانش بنیان ایران در 
کنون ایــن دفتر صادراتی  صــادرات محصــوالت دانش بنیــان ایران، در کشــور عراق مشــغول به فعالیت اســت. هم ا
کشــور عراق اســت، خدمات  که الزمه تجارت در  با فراهم نمودن مجموعه ای از زیرســاخت ها و ابزارهای مناســب 
مرتبط با حوزه های رسانه و تبلیغات، اداری و پشتیبانی، حقوقی و ثبتی، مالی و اعتباری، مطالعه بازار و بازرگانی، 
حمل ونقــل، گمــرک و انبــارداری را به شــرکت های ایرانی ارائه می نماید. در ســال ۱398 مطالعات و شــناخت بازار 

کرد. عراق با بررسی میدانی در حوزه های مختلف ادامه پیدا 
کشور از جمله فعالیت های دفتر در طی سال ۱398 بود.  شناسایی افراد و مجموعه های همکار در عراق و فراهم کردن مقدمات استقرار دائم در این 

کار رسمی دفتر در بغداد و سلیمانیه انجام شد. در انتهای سال نیز مقدمات آغاز به 
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سوریه
یاســت جمهوری در  بــا حمایــت ســتاد توســعه فناوری نانــو و مرکــز تعامــالت بین المللــی معــاون علــم و فنــاوری ر
ســال۱398، پایگاه صادراتی در شــهر دمشــق با هدف صادرات محصوالت دانش بنیان و برقراری نمایشــگاه دائمی 
یابی، محلی  محصوالت دانش بنیان ایرانی راه اندازی شد. در مردادماه سال۱398، پس از ماه ها بررسی، بازدید و ارز
یه و نیز فضای نمایشگاه دائمی انتخاب شد. این دفتر در منطقه آزاد دمشق قرار  به منظور تأسیس دفتر صادراتی سور
کســب وکارهای مختلف شــناخته می شــود. بر اســاس برنامه ریزی  که به عنوان یکی از مناطق اصلی شــهر برای  دارد 

یه در شــهریور ۱399 انجام خواهد شــد. در سال ۱398 خدمات  از پیش تعیین شــده، افتتاح رســمی نمایشــگاه محصوالت دانش بنیان در کشــور سور
یابی و معرفی شــرکای تجاری و خدمات مشــاوره ای  یابی آنالین، اعزام و پذیرش هیئت های تجاری، بازار نمایشــگاهی و نشســت های تجاری، بازار

یه به شرکت های دانش بنیان ارائه شده است. توسط پایگاه صادراتی سور

•حضوردرنمایشگاهسالمتسوریه
یه، برگزاری پاویون شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه بین المللی سالمت )Syria Health( در دمشق از ۱8  اولین فعالیت جدی پایگاه صادراتی سور
تا 22 فروردین۱398 بود. در این نمایشــگاه، تجهیزات مهندســی پزشکی، آزمایشــگاهی، ارتوپدی، دستگاه های تشخیصی، تجهیزات بیمارستانی، 

فیزیوتراپی، وسایل مطب و داروسازی عرضه شد. پاویون ایران در فضایی به مساحت ۱۰8 مترمربع و با حضور 8 شرکت دانش بنیان برگزار شد.

•حضوردرنمایشگاهبازسازیسوریه
یه برگزار شــد. در این نمایشگاه، پاویون  یخ 26 تا 3۰ شــهریور۱398 در شــهر دمشــق سور یه )Re-Build 2019( از تار پنجمین نمایشــگاه بازســازی ســور
شرکت های دانش بنیان با حمایت مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی در اندازه ۱68 مترمربع با حضور 22 شرکت 

برگزار شد.

عمان
از ســال ۱396 بــا همــکاری ایــران و بخــش خصوصــی کشــور عمــان، فراینــد برنامه ریــزی بــرای اســتقرار تعــدادی از 
شــرکت های دانش بنیــان ایرانــی در کشــور عمان آغاز شــد و طــی ســال های ۱397 و ۱398 فعالیت هــای مرتبط با 
آماده ســازی ورود شــرکت های ایرانی برای فروش مســتقیم در بازار، اعطای نمایندگی فروش به شرکت های عمانی و 
همچنین تولید مشترک در این منطقه پیگیری شد. تا انتهای سال ۱398، بیش از ۱۰ شرکت فعال حوزه فناوری نانو 

کردند. با طرف عمانی تفاهم همکاری امضا 
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ارتقای همکاری های بین المللی 
در حوزه فناوری نانو

برنامه کالن 8

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



حضور�مؤثر�و�فعال�در�مجامع�بین�المللی�فناوری�نانو1-1-8
)INO(المپیادبینالمللینانو

پس از ابتکار ایران در ایجاد و برگزاری اولین المپیاد بین المللی فناوری نانو در تهران، با پیگیری های جمهوری اسالمی ایران به عنوان دبیرخانه دائمی 
المپیــاد بین المللــی نانــو، طی توافقی با دانشــگاه ســلطان قابوس در عمان مقرر شــد دومین المپیــاد بین المللی فناوری نانو به میزبانی کشــور عمان در 
یداد بعدی المپیاد بین المللی نانو در سال ۱398 با برقراری تماس  زمستان سال ۱399 برگزار شود. فرایند دعوت از کشورهای جدید برای حضور در رو

کشور پیگیری شد. با حدود 2۰ 

)ANF(مجمعآسیایینانو
در خردادماه ۱398 نمایندگان ایران در اجالس ســاالنه ANF در فیلیپین حضور یافتند و در تصمیم گیری های مرتبط با انتخاب هیئت رئیســه جدید 
کردنــد. همچنیــن ارائــه ای در مورد آخریــن دســتاوردها و فعالیت های انجام شــده در ایران در حــوزه فناوری نانو در این اجالس انجام شــد.  مشــارکت 
به عالوه در بخش فعالیت های کارگروه نانوایمنی، پیشــنهاد ایران برای ایجاد شــبکه شــبکه ها در حوزه نانوایمنی )NONNS( در قالب یک ارائه مطرح 
شــد. در بخــش فعالیت هــای کارگــروه آموزش، پیشــنهاد ایران برای مشــارکت فروم آســیایی نانو در المپیــاد بین المللی فناوری نانــو و فعالیت در حوزه 
که توسط مجمع آسیایی نانو برگزار شد، شرکت های فناوری نانوی ایرانی به معرفی فناوری  کارگاه تجاری سازی  دانش آموزی مطرح شد. همچنین در 
یتنــام، تایلند و فیلیپین برای توســعه روابط  تی با نمایندگان کشــورهای عضــو از جمله و و محصــوالت خــود پرداختنــد. در حاشــیه ایــن مجمع تعامال
دوجانبه انجام گرفت. همچنین دبیر ســتاد نانو، در افتتاحیه کنفرانس فناوری نانو فیلیپین که هم زمان برگزار شــد به معرفی دســتاوردهای فناوری نانو 

ایران پرداخت. 

اکونانو
کو در بهمن ماه ۱398 در تهران برگزار شد و در  کو )RPC( با حضور نمایندگان کشورهای عضو در محل دبیرخانه ا نشست ساالنه برنامه ریزی منطقه ای ا
گزارشی ارائه و تبادل نظر انجام شد. همچنین در آذرماه این سال، پروژه »امکان سنجی  کونانو  خصوص فعالیت های پیشین و برنامه های آتی شبکه ا
گزارش نهایی به زبان انگلیسی در  کو با استفاده از فناوری نانو« تکمیل و نهایی  شد. در این راستا، مقرر شد  حذف آلودگی آرسنیک از آب در منطقه ا

8-1- مشارکت در تأسیس مجامع منطقه ای و جهانی فناوری نانو و حضور 
فعال در آن  ها
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کو در تهران تحویل شود. کشورهای عضو، به دبیرخانه ا کتاب منتشر و برای ارسال به سفارتخانه های  قالب یک 

پروژهنانوایمنیاتحادیهاروپا
که با بودجه ای 5میلیون دالری از ژانویه  پا بوده  پروژه )Risk Governance of Nanotechnology)Risk-GONE از برنامه های Horizon2020 اتحادیه ارو
پا دعوت به عمل آمد و ســتاد نانو با  ســال 2۰۱9 آغاز شــده اســت. در ســال ۱397 از جمهوری اســالمی ایران برای همکاری در پروژه ایمنی اتحادیه ارو
کرد. با شــروع سال  همکاری مرکز خدمات آزمایشــگاهی دانشــگاه صنعتی شــریف و دانشــگاه علوم پزشــکی تهران همکاری خود را در این پروژه آغاز 
کشور در حال  که با همکاری 22  پایی ادامه داد. هدف این پروژه چهارساله  کشور ارو 2۰2۰، سال دوم این پروژه آغاز شد و ایران همکاری خود را با ۱5 

انجام است اعتبارسنجی دستورالعمل های مشخصه یابی و سم شناسی OECD برای نانومواد است.
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اطالع�رسانی�بین�المللی�در�حوزه�فناوری�نانو1-۲-8
کرده  که در مهرماه ۱398 برگزار شد، شرکت  یه، عمان، اتیوپی، عراق و ترکیه در جشنواره فناوری نانو ایران  کشورهای سور متخصصان و بازرگانانی از 

کردند. و از نمایشگاه نانو بازدید 

توسعه�روابط�راهبردی�در�حوزه�فناوری�نانو�با�کشورهای�هدف۲-۲-8
چین

در مهر و آبان ماه ۱398 هیئتی از ســتاد نانو ایران به همراه نمایندگان شــرکت های فناوری نانوی ایرانی در نمایشــگاه 
کرات دوجانبه در خصوص همکاری های حوزه فناوری نانو صورت گرفته و آخرین  چینانــو حضــور پیدا نمودند تا مذا
کشور را در قالب غرفه نمایشگاهی و همچنین برنامه تبادل فناوری عرضه نمایند. در طی  دستاوردهای فناوری نانو 
که به طور مشــترک توســط ســتاد فناوری نانو و  این ســفر، نمایندگان ســتاد در نشســت میزگرد بین المللی فناوری نانو 
نانوپولیس طراحی و اجرا شده بود حضور پیدا کردند و به طرح پیشنهاد ایران تحت عنوان شبکه نوآوری نانوفناوری 

کشــور برگزار شــد. در این راســتا موافقت نامه ای میان ســتاد نانو و نانوپولیس برای  یاســت ایران و با حضور نمایندگان ۱2  پرداختند. نشســت فوق با ر
که چارچوب اصلی این  برگزاری مشترک میزگرد بین المللی نانو در سال های آینده و همچنین ایجاد مشترک شبکه نوآوری نانوفناوری به امضا رسید 
همکاری را مشــخص نمود. به عنوان گام بعدی مقرر شــد یک کمیته کاری مشــترک تشــکیل شــود و آیین نامه این شبکه و جزئیات فعالیت های آن و 

کند. مسئولیت های طرفین، مدل مالی شبکه و… را مشخص 

توسعه�تعامالت�دوجانبه�با�کشورهای�مختلف�در�حوزه�فناوری�نانو�3-۲-8
اندونزی

در شــهریورماه ۱398، هیئتــی از ســتاد فناوری نانــو به همــراه نماینــدگان شــرکت های دارویــی با هدف برگــزاری فروم 
کردنــد. از جمله فرصت های موجود برای همکاری بین دو کشــور  مشــترک تبــادل فناوری و تجاری به جارکارتا ســفر 
در حــوزه فناوری نانــو، بــا توجه بــه بازار بزرگ اندونزی، تولید مشــترک محصــوالت فناوری نانو در اندونزی اســت که با 
مقامات این کشــور مورد بحث قرار گرفت. در این ســفر همچنین نشســتی در ســازمان ASEAN میان نماینده ســتاد 

8-۲- ایجاد زیرساخت توسعه همکاری های بین المللی برای حضور در عرصه 
بین المللی فناوری نانو
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که هدف آن روشــن کردن چارچوب های ممکن برای همکاری در حوزه آموزش،  نانو و مســئوالن حوزه علم و فناوری این ســازمان منطقه ای برگزار شــد 
کوسیستم نانوفناوری  مدیریت دانش و شبکه ســازی به ویژه شبکه ســازی آزمایشــگاهی و نوآوری بود. در این نشست سه پروژه پیشنهادی ایران یعنی ا

کارگاه سیاست گذاری علم و فناوری و شبکه آزمایشگاهی برای ASEAN از سوی نماینده ایران تشریح شد.  ،ASEAN برای

کرهجنوبی 
کرۀ  کــره جنوبــی، در فروردین ماه ۱398 شــرکت های فناور  در ادامــه همــکاری بین شــرکت های دانش بنیــان ایران و 
جنوبی که در برنامه همکاری مشــترک بین دو کشــور مشــارکت دارند، به تهران آمده و نشست هایی را با شرکت های 
دانش بنیان ایرانی برگزار کردند. در حاشــیه نشســت شرکت ها، ایده هایی از قبیل همکاری در عرصه نوآوری، ایجاد 
کشورهای دیگر بین ستاد نانو و  یک پلتفرم ارتباطی مجازی برای شرکت ها و همچنین همکاری های چند جانبه با 

گرفت. کره جنوبی مطرح شد و مورد بحث قرار  یک مؤسسه علم و فناوری در 

اتیوپی
در مهرمــاه ۱398 هیئتی از دانشــگاه مکله کشــور اتیوپی از نمایشــگاه بین المللی فناوری نانوی ایــران بازدید کردند. 
همچنیــن جلســاتی بــا موضــوع برگــزاری دوره آموزشــی کوتاه مدت نانو برای اســاتید دانشــگاه مکله در تهــران، ایجاد 
کارشناسی ارشــد نانو با مدیریت ســتاد  آزمایشــگاه نانو در دانشــگاه مکله با تجهیزات ســاخت ایران و برگزاری دوره 
کشور  گروه از اساتید  فناوری نانو ایران در دانشگاه مذکور برگزار شد. مقرر شد در صورت نهایی شدن توافقات، اولین 

کنند. اتیوپی برای شرکت در دوره یک ماهه آموزشی در سال ۱399 به ایران سفر 

بولیوی
کمک های توسعه ای وزارت  کمک های توسعه ای دانش بنیان جمهوری اسالمی ایران، با مشارکت اداره  در راستای 
یاســت جمهوری و همچنین با نظارت و هماهنگی ســتاد نانو، در تابســتان  امور خارجه و معاونت علمی و فناوری ر

کشور شد. ۱398 یک آزمایشگاه فناوری نانو به بولیوی اهدا و تحویل یکی از دانشگاه های این 

ترکیه
در مهرمــاه ۱398 هئیتــی متشــکل از مقامــات رســمی و مدیــران شــرکت های ترکیــه ای جهــت بازدیــد از نمایشــگاه 
فناوری نانوی ایران و همچنین بررســی زمینه همکاری های مشــترک به ایران ســفر کردند. از نتایج جلسات مشترک، 
ی جهت بررســی  بیشــتر زمینه های همکاری و نیز امضای یادداشت تفاهم  دعوت از دبیر ســتاد نانو و هیئت همراه و
همــکاری بــود. همچنین طرف ترک با ارائه مشــوق های مالی پیشــنهاد افتتاح دفتــر نمایندگی صادرات محصوالت 
کرات فوق، هیئتی از ســتاد نانو به دعوت مقامات  کرد. به دنبال مذا فناوری نانوی ایران در منطقه شــرق ترکیه را ارائه 

رســمی ترکیه با هدف انتخاب دفتر نمایندگی صادرات محصوالت نانو ســاخت ایران، عقد قرارداد دفتر نمایندگی، تجهیز دفتر نمایندگی و مالقات 
با ســرمایه گذاران عالقه مند در پروژه های شــرکت های فناوری نانوی ایران در دی ماه ۱398 به ترکیه ســفر کرد و عقد قرارداد دفتر نمایندگی ســتاد نانو در 

کرات بین طرفین و گام هایی اجرایی الزم در طی ماه های آتی پیگیری شود. که مذا شرق ترکیه صورت پذیرفت. همچنین مقرر شد 

فیلیپین
در فروردین مــاه ۱398 وزیــر علــوم فیلیپیــن به همــراه هیئــت همــراه، از ســتاد فناوری نانو و مؤسســات فعــال در حوزه 
کردند. در پی توافقات انجام شــده، در خردادماه این ســال، هیئتی به نمایندگی از ســتاد  تجهیزات پزشــکی بازدید 
نانــو و نمایندگانــی از مؤسســات تحقیقاتــی و شــرکت های دانش بنیــان حــوزه نانو و تجهیــزات پیش بالینی به کشــور 
کرات بــا معاونــان وزارت علــوم، وزارت تجــارت و صنعت، وزارت توســعه  فیلیپیــن اعــزام شــدند. در ایــن ســفر، مذا
اقتصــادی و نماینــده ســازمان تحقیقــات کشــاورزی انجــام گرفت و همــکاری در حوزه آمــوزش )برگــزاری دوره های 

کارشناسی ارشــد(، انتقــال فنــاوری و تولیــد مشــترک و تبــادل تجربیــات سیاســت گذاری موردبحــث و تبادل نظر قــرار گرفت. همچنین نشســت های 
به هم رسانی۱ بین بنگاه های دو کشور و ارائه فناوری های ایرانی به میزبانی اتاق بازرگانی و سازمان مناطق آزاد فیلیپین برگزار شد. در بهمن ماه ۱398، 

۱- Matchmaking
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کمیته مشترک ایران و فیلیپین با حضور  کرد و نشست  کشور فیلیپین سفر  کمیسیون مشترک علمی و فناوری به  هیئتی از ستاد نانو جهت شرکت در 
وزیــر علــم و فنــاوری فیلیپیــن برگزار شــد. در نهایت تفاهم اولیه برای اعطــای نمایندگی به طرف فیلیپینی و همچنین حضور در بزرگ ترین نمایشــگاه 
صنعت ســاختمان فیلیپین حاصل شــد. در خصوص راه اندازی دوره کارشناســی ارشــد در فیلیپین، یک دانشــگاه در فیلیپین برای راه اندازی دوره 
گرایش  کارشناسی ارشد فناوری نانو با  کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی تعیین شد و همچنین مقرر شد دانشگاه فیلیپینی دیگری برای برگزاری دوره 
نانومواد با ســتاد نانو همکاری داشــته باشــد. همچنین مقرر شــد دوره کارشناسی ارشد فناوری نانو در تابســتان 2۰2۰ آغاز شود و تقویت همکاری ها در 

گرفت. کید قرار  کشور مورد تأ کشاورزی و بیوتکنولوژی میان دو  زمینه 

برونئی
تعامــالت اولیــه با برونئی طی مالقاتی بین نمایندگان ســتاد نانو با نماینده وزارت صنعت و انرژی برونئی در حاشــیه 
اجــالس ESCAP در تهــران در خردادمــاه ۱398 آغاز شــد و با مکاتبــه بین طرفین ادامه پیدا کرد. در ادامه، طی ســفر 
دبیر ستاد نانو ایران در بهمن ماه ۱398 به این کشور، نشست های مشترکی با پنج وزیر شامل وزرای اقتصاد، فرهنگ 
و جوانــان، آمــوزش، بهداشــت، حمل ونقــل، ارتباطات و علم و فناوری و همچنین دو رئیس دانشــگاه، یک شــرکت 
دولتــی و مرکــز درمان ســرطان برگزار شــد. راه انــدازی دوره های کارشناسی ارشــد نانو، ایجاد آزمایشــگاه های آموزشــی 
گرفــت. همچنین  دانش آمــوزی و دانشــجویی و برگــزاری دوره مشــترک و توســعه آمــوزش فناوری نانــو مــورد توافق قرار 

پیشنهاد برونئی جهت تولید برخی از محصوالت فناوری نانوی ایران با ارزش افزوده باال در این کشور و سرمایه گذاری مشترک در این حوزه مطرح شد.

سایرتعامالت
که هم زمان با نمایشگاه اینوتکس در تهران در خردادماه ۱398 برگزار  کشورهای خارجی حاضر در نشست ESCAP از ستاد نانو  طی بازدید نمایندگان 
شد، حاضران با دستاوردهای فناوری نانو کشور آشنا شدند و از نمایشگاه دائمی محصوالت فناوری نانو ایران بازدید کردند. همچنین در سال ۱398؛ 
بازدید وزیر علوم سریالنکا از ستاد فناوری نانو در خردادماه، بازدید نمایندگان پارلمان عراق از ستاد فناوری نانو در تیرماه، بازدید مشاور رئیس جمهور 
گوئه در ســرمایه گذاری از ســتاد فناوری نانو در مردادماه، نشســت مشترک با سفیر آذربایجان در شــهریورماه و بازدید وزیر علوم ونزوئال از ستاد نانو  نیکارا

گرفت. در آبان ماه صورت 

توانمندسازی�شرکت�ها�و�سازمان�های�داخلی�برای�حضور�در�عرصه�بین�المللی�فناوری�نانو4-۲-8
کرهجنوبی 

ســتاد نانــو و چند شــرکت فعال داخلی تولیدکننــده محصوالت فناوری نانو در راســتای معرفی، عرضــه و ایجاد بازار 
محصــوالت پیشــرفته ایرانــی و همچنیــن رصــد آخریــن تحــوالت فناوری نانــو در هفدهمیــن نمایشــگاه  فناوری نانــو 
کــره جنوبــی در روزهــای ۱۱ تا ۱۴تیــر۱398 در مرکز  کردنــد. نمایشــگاه  فناوری نانــو  کــره )Nano Korea 2019( شــرکت  

کینتکس کره جنوبی برگزار  شد. نمایشگاه های بین المللی 

ژاپن
در بهمن مــاه ۱398، نمایندگانــی از ســتاد توســعه فناوری نانــو ایــران و شــرکت های داخلــی ایــن حوزه در نمایشــگاه 

کردند. کرده و آخرین تحوالت فناوری نانو را در این نمایشگاه رصد  فناوری نانو ژاپن 2۰2۰ حضور پیدا 
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ایران،�همدان،�آرامگاه�باباطاهر



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



ارزیابی�اثرگذاری�محصوالت�نانو�ساخت�داخل�بر�زندگی�مردم1-1
یکــی از ابعــاد مهــم در سیاســت گذاری فنــاوری توجه بــه مالحظات اجتماعی و اخالقی در کنار توســعه فنی اســت. با توجه به اینکــه محصوالت نانو 
یادی برخوردار اســت. به این منظور، در راســتای بیان ســاده نحوه  یابــی آن ها از اهمیت ز تأثیــرات مختلفــی بــر جامعه دارند، شناســایی، بررســی و ارز
اثرگــذاری محصــوالت فناوری نانــوی ایرانــی بر زندگی مردم، َده شــاخص آلودگی کمتر، دوام بیشــتر، اثربخشــی بیشــتر، ایمنی بیشــتر، زیبایی بیشــتر، 
کمتر طراحی شدند تا نحوه اثرگذاری هریک از محصوالت  کمتر، راحتی بیشتر و اثرات جانبی  یست، هزینه  کمتر، سازگاری بیشتر با محیط ز مصرف 
نانویی ایرانی با هریک از این شــاخص ها، تبیین شــوند. نتایج در کتاب »نانو برای زندگی« در ســال ۱398 منتشــر شد. الزم به ذکر است که انتشار این 

گام های بعدی این امر با جزئیات بیشتری انجام خواهد شد. یابی اثرگذاری محصوالت نانویی بر زندگی مردم است و در  گام اول برای ارز کتاب، 

1- راهبری تحقیقات سیاستی فناوری نانو
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کــه فقط در فعالیت های پیچیده صنعتی یا شــکل خاصی  گرچــه فناوری نانــو در زمــره فناوری های نوین و پیچیده اســت ولی این بدان معنا نیســت 
از زندگــی مــدرن کاربــرد داشــته باشــد. این فنــاوری می تواند برای حل مســائل زندگی روزمــره مردم در همه جوامــع، از جمله جوامع محلی و روســتایی 
گذشــته وجود داشــته اســت. این برنامه با  کاربرد فناوری نانو در ســال های  کشــور ما نمونه هایی از این نوع  کند. خوشــبختانه در  پیشــنهادهایی ارائه 

بررسی این نمونه ها به دنبال طراحی سیستمی برای حل مسائل و چالش های اجتماعی با فناوری نانو است.
کاربرد  به عنوان مثال، اســتفاده از فناوری نانو برای شیرین ســازی آب روســتای شهید بهشتی در شهرستان شوش خوزستان، یکی از نمونه های جالب 
یک فناوری پیچیده برای حل یک مســئله روزمره در یک جامعه روســتایی اســت. در این نمونه، همکاری یک شــرکت دانش بنیان نانویی، معاونت 
یاست جمهوری، ستاد نانو و آبفای خوزستان، منجر به شیرین شدن آب مصرفی روستای شهید بهشتی شده است. در سال ۱398،  علمی و فناوری ر
گرفت. بررسی این  که موردتوجه رسانه ها قرار  کمک فناوری نانو به حل مسئله اجتماعی یک جامعه محلی مطرح شد  این مورد به عنوان الگویی برای 

نمونه، نقطه آغازی برای ایجاد نظام حل مسائل اجتماعی با استفاده از فناوری نانو خواهد بود.

بررسی�و�ارزیابی�استفاده�از�فناوری�نانو�در�حل�مسائل�اجتماعی۲-1

استفاده�از�مشارکت�مردمی�در�ارزیابی�جشنواره�فناوری�نانو3-1
گفت وگوی  کشور است. یکی از ساده ترین راه های این مشارکت،  یکی از اهداف این برنامه، مشارکت مردم در سیاست گذاری توسعه فناوری نانو در 
کــه به نوعی با  صریــح و بی واســطه بــا مــردم درباره برنامه های فناوری نانو در کشــور اســت. جشــنواره نانو فرصت مناســبی برای ارتباط با افرادی اســت 
کار در جشــنواره،  فناوری  نانو در ارتباط هســتند. در ســال ۱398 از این فرصت برای پایش نظرات مخاطبان جشــنواره فناوری نانو اســتفاده شــد. این 
کیفــی و تابلوی نظرســنجی انجام شــد. یکی از اهــداف اصلی  توســط یــک تیــم بــا تجربــه در اجــرای پیمایــش و در قالب 3 پرســش نامه، گفت وگــوی 
گرفته شد  گفت وگو با مخاطبان جشنواره نانو در نظر  که نظرات مخاطبان ستاد نانو شنیده شود. به همین منظور، غرفه ویژه ای برای  پیمایش این بود 
که هم  کنند. نتایج این نظرســنجی  کتبی بیان و ثبت  تا همه افراد بتوانند نظرات خود درباره جشــنواره نانو و برنامه های ســتاد نانو را به طور شــفاهی یا 
از بازدیدکنندگان و هم از غرفه داران نمایشــگاه انجام شــد، در جلســاتی با مدیران ســتاد نانو و مدیران جشــنواره موردبررسی قرار گرفت و مقرر شد برای 

گیرد. کیفیت جشنواره در سال های آتی، این نظرات در طراحی و اجرای آن موردمالحظه قرار  بهبود 
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تدوین�و�انتشار�گزارش�های�دوره�ای�وضعیت�اجرای�سند�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو1-۲
تدویــن و انتشــار گــزارش عملکــرد ســالیانه پیشــرفت فناوری نانو در کشــور یکــی از اقداماتی اســت که در راســتای پایش و مستندســازی برنامه هــا و اقدامات 
کرده و حاوی آمار، اطالعات و تحلیل های مرتبط با موارد  گزارش به عنوان یک ابزار تصمیم ســاز عمل  صورت گرفته در حوزه فناوری نانو صورت می گیرد. این 

زیر است:
کالن پیشرفت فناوری نانو • وضعیت دست یابی به اهداف 

• اقدامات اجرایی صورت گرفته در برنامه های پیشرفت فناوری نانو
یابی شاخص های برنامه های پیشرفت فناوری نانو • ارز

• تأمین مالی برنامه های پیشرفت فناوری نانو

گــزارش نهایی در پایان  الزم بــه ذکــر اســت که فرایند تدوین گزارش عملکرد ســالیانه از بهمن ماه هر ســال آغاز می شــود و پــس از طی مراحل مختلف، 
خردادماه سال بعد منتشر می شود.

کشــور صورت می گیرد؛ تدوین  که در این برنامه در راســتای شــفافیت و پاســخ گویی و ارائه بازخورد به نهادهای تصمیم گیر و ناظر در  از دیگر اقداماتی 
و ارســال گزارش های مختلف دوره ای در خصوص آمار، روندها و تحلیل های مرتبط با وضعیت پیشــرفت فناوری نانو در کشــور به نهادهایی همچون 
کمیسیون علم و فناوری  یاست جمهوری، سازمان برنامه وبودجه،  مجلس شورای اسالمی، شورای عالی انقالب فرهنگی، معاونت علمی و فناوری ر

هیئت دولت و دیوان محاسبات است.

پایش�و�انتشار�مداوم�شاخص�های�توسعه�فناوری�نانو�در�کشور۲-۲
یابــی اســت. این شــاخص ها در ســه ســطح  کّمــی بــرای ارز کاربــرد فناوری نانــو در ســطوح مختلــف برنامه ریــزی دارای شــاخص های  ســند گســترش 
شــاخص های کالن )ســطح چشــم انداز و اهداف کالن(، شــاخص های برنامه های کالن و شــاخص های برنامه های عملیاتی تعریف و هدف گذاری 
یابی سند با نشــانی indicator.nano.ir، منتشر می شوند.  شــده اســت. این شــاخص ها به صورت دوره ای پایش می شــوند و در درگاه شــاخص های ارز
بــرای هــر شــاخص، عنــوان برنامه، هــدف، تعریف، منبــع داده، مقــدار اندازه گیری شــده، مقــدار هدف گذاری شــده و وضعیت تحقق هدف در ســال 

اندازه گیری نمایش داده می شود. بخش های مختلف این درگاه به شرح زیر است:

۲- پایش و ارزیابی راهبردی توسعه فناوری نانو و تعیین جایگاه 
بین المللی کشور در علم، فناوری و نوآوری نانو
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کالن: این شاخص ها شامل »حجم بازار فناوری نانو تولید ایران«، »میزان اشتغال ایجاد شده توسط فناوری نانو«،   شاخص های چشم انداز و اهداف 
»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 شاخص ها، روند آماری مربوط به آن شاخص را در دو بخش وضعیت موجود و وضعیت مطلوب 

کرد. می توان مشاهده 
کاربرد فناوری نانو است. گسترش  کالن سند  کالن مربوط به 8 برنامه  کالن: این قسمت از درگاه، شامل 3۴ شاخص   شاخص های برنامه های 

کاربرد فناوری نانو  گســترش  کالن ســند   شــاخص های برنامه های عملیاتی: این قســمت از درگاه، شــامل ۱3۱ شــاخص عملیاتی مربوط به 8 برنامه 
است.

 در این درگاه، با انتخاب هریک از شاخص ها، وضعیت موجود و مطلوب آن شاخص در یک بازه زمانی، قابل مشاهده است. در فصل پنجم همین 
کالن و برنامه های عملیاتی و مقادیر آن ها در سال ۱398 بیان شده است. گزارش، عناوین شاخص های برنامه های 

پایش�نهادها�و�دستاوردهای�کشورها�در�حوزه�فناوری�نانو3-۲  
یدادها و اسناد سیاستی مرتبط  بانک های اطالعاتی بین المللی فناوری نانو در 7 دسته »محصوالت، شرکت ها، نانومواد، استانداردها، سازمان ها، رو
که آمار آن به شرح جدول  کشورها« در پایگاه اطالعات و آمار علم، فناوری و صنعت نانو )www.statnano.com( سازمان دهی شده اند  با فناوری نانو 

زیر است:

جدول�1-�اطالعات�موجود�در�بانک�های�اطالعاتی�پایگاه�علم،�فناوری�و�صنعت�نانو�تا�پایان�سال�۲019

تعدادکشورتعدادموجودیعنوانبانکاطالعاتیردیف

9٬۰۰66۱بانک محصوالت فناوری نانو۱

2٬۴۴56۱بانک شرکت های فناوری نانو2

-۴3بانک نانومواد3

۱٬6۴933بانک استانداردهای فناوری نانو۴

82953بانک سازمان های تحقیقاتی فناوری نانو5

یدادهای فناوری نانو6 65۱۴3بانک رو

58۰۴7بانک اسناد سیاستی فناوری نانو7

گزارش مختصری از هر یک از بانک ها ارائه شده است: در ادامه، 

بانکمحصوالتفناورینانو
یت جمــع آوری، طبقه بندی، تحلیل و انتشــار اطالعات محصوالت مبتنی بر فناوری نانو ایجاد شــده اســت.  بانــک محصــوالت فناوری نانــو بــا مأمور
مخاطبــان قــادر هســتند بــا جســتجو در هر بخــش صنعتی، با شــرکت ها و محصوالت آن حوزه آشــنا شــده و جزئیات بیشــتری از جمله نــوع نانومواد، 
کسب شــده را نیز مشــاهده نمایند. تا پایان ســال 2۰۱9، تعداد 9٬۰۰6 محصول در  کاربردها، به همراه تأییدیه های  مورفولوژی، نوع محصول، ویژگی ها، 
۱5 حوزه صنعتی مختلف در بانک محصوالت فناوری نانو به ثبت رســیده اســت. این تعداد محصول متعلق به 2٬۴۴5 شــرکت از 6۱ کشور مختلف 

هستند. 
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 بانکنانومواد
در بانک نانومواد، ۴3 نانوماده در دو دســته نانوشــیء و نانوســاختار معرفی شــده اند. هر نانوماده داری یک پروفایل اســت که در آن، تعریف نانوماده از 
منابــع معتبــر، آمــار مقاالت، پتنت ها و محصوالت آن از جمله تعداد مقاالت، تعداد ارجاعات، مقدار شــاخص h و همچنین تعداد پتنت های آن ها 

به تفکیک سال آمده است. 
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بانکاستانداردهایفناورینانو
که توسط 38 سازمان ملی  تا پایان سال 2۰۱9، تعداد ۱٬6۴9 استاندارد ملی و بین المللی مرتبط با فناوری نانو در جهان در این بانک ثبت شده است 

کشور و ۴ سازمان بین المللی تصویب شده اند.  از 33 

بانکسازمانهایتحقیقاتیفناورینانو
کزی که بیــش از 5۰ مقاله مرتبط بــا فناوری نانو در ســال دارند  کــز دانشــگاهی و تحقیقاتــی، آمار مقــاالت نانو و ارجاعــات مرا  در ایــن بانــک، عنــوان مرا
کشــور به ثبت  )بر اســاس اطالعات پایگاه Web of Science( ثبت شــده اســت. تا پایان ســال 2۰۱9، اطالعات 829 مرکز دانشــگاه و تحقیقاتی از 53 

که همراه با جزئیات بیشتر در بانک نمایش داده شده است. رسیده 

 بانکرویدادهایفناورینانو
کارگاه های علمی و آموزشــی، اســتارتاپ ها،  یدادهای بین المللی اعم از نمایشــگاه ها، کنفرانس ها،  یدادهای فناوری نانو بخش وســیعی از رو بانک رو
یداد از ۴3 کشــور مختلــف در این بانک با  فروم هــا، به هم رســانی ها و جوایــز در حــوزه فناوری نانو را پوشــش می دهد. تا پایان ســال 2۰۱9، تعداد 65۱ رو
یــداد موردنظر ثبت  یخ های مهم و خالصه ای از رو یــداد، محل و زمان برگــزاری، بخش های مختلف، برگزارکننــده، تار جزئیاتــی از قبیــل نــوع و حوزه رو

شده اند.

بانکاسنادسیاستیفناورینانو
کشــورهای مختلف به همراه اطالعات مختلف مربوط به هر  ی اســناد سیاســتی مصوب در حوزه فناوری نانو  بانک اســناد سیاســتی فناوری نانو حاو
ســند اســت. اســناد سیاســتی فناوری نانو به وســیله حکومت و نهادهای متعلق به آن مانند وزارتخانه ها و ســازمان های دولتی تدوین شــده و شــامل 
ســطوح و ماهیت های مختلف سیاســت )Policy( مانند قوانین، برنامه ها، نقشــه راه ها، برنامه های پیشگامی، مقررات، دستورالعمل ها، آیین نامه ها 
یابی در حوزه فناوری نانو اســت. تا پایان ســال 2۰۱9، تعداد 58۰ ســند سیاســتی فناوری نانو در بانک اســناد سیاســتی وجود دارند که  و گزارش های ارز
متعلق به ۴7 کشــور هســتند. قابل ذکر اســت که طبقه بندی های مختلفی در خصوص اســناد سیاســتی موجود انجام شــده اســت که در سال ۱399 

منتشر خواهد شد.
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نمودار�3-�تعداد�استانداردهای�فناوری�نانو�منتشر�شده�به�تفکیک�سازمان�های�ملی�کشورها
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�راهبری،�نظارت�و�ارزیابی�دستگاه�های�اجرایی�در�راستای�اجرای�سند�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو1-3
در »ســند گســترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴« که در ســال ۱396 در هیئت وزیران به تصویب رســید، برای ۱3 وزارتخانه و سازمان دولتی به شرح 

یابی اجرا بر عهده ستاد نانو است. یت های مشخصی تعیین شده است و طبق ماده 2۱ این مصوبه، وظیفه راهبری، نظارت و ارز زیر، مأمور

جدول�۲-�دستگاه�های�اجرایی�مسئول�در�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�افق�1404

سازمانهاوزارتخانهها

استانداردجهاد کشاورزینفتنیرو

یستراه و شهرسازیتعاون، کار و رفاه اجتماعیبهداشت، درمان و آموزش پزشکی حفاظت محیط ز

گمرکآموزش وپرورشعلوم، تحقیقات و فناوریصنعت، معدن و تجارت

برنامه وبودجه

یابی قرار داد و در پایان ســال ۱398، این  گزارش عملکرد ســالیانه دســتگاه های اجرایی را مــورد ارز ســتاد نانــو در راســتای مــاده ۱8 و 2۰ تصویب نامه، 
گــزارش بــه هیئت وزیــران ارائــه شــد. مشــروح گزارش هــای عملکرد دســتگاه ها در »ســامانه پایش اجرای ســند« )بــه نشــانیnano.ir.1404( قــرار گرفته 
اســت. همچنین گزارش تفصیلی و مشــروح اقدامات دســتگاه های اجرایی در فصل پنجم همین گزارش بیان شده است. در ادامه خالصه اقدامات 

صورت گرفته توسط دستگاه های اجرایی بیان می شود.
• در سال ۱398، در پاسخ به نامه ستاد نانو به دستگاه های اجرایی برای ارسال گزارش عملکرد سال دوم اجرای مصوبه، وزارت بهداشت، درمان 
گمرک جمهوری اسالمی و سازمان برنامه وبودجه هیچ گونه پاسخی در خصوص اقدامات خود،  و آموزش پزشکی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 

کردند. گزارش عملکرد خود را به ستاد نانو ارسال  ارسال نکرده ولی سایر دستگاه ها، 
که نهادهای متولی در 2 حوزه برقراری مقدمات و اقدامات، عملکردی به شرح جدول 3 داشته اند: گزارش های ارسالی نشان می دهد  • بررسی 

 3- شناسایی و بهره گیری از زیرساخت های نهادی و ساختاری کشور 
برای پیاده سازی سیاست های توسعه فناوری نانو

۲16
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تشکیلکمیتهیاکارگروهفناورینانودردستگاهمربوطهمعرفینمایندهدستگاهاجراییبهستادتوسعهفناورینانودستگاهاجراییردیف

وزارت نیرو۱
2 نماینده از طرف پژوهشگاه نیرو در حوزه سلول 
خورشیدی و ذخیره سازهای انرژی به ستاد نانو 

معرفی شده اند.
×

×وزارت جهاد کشاورزی2
یاست معاون وزیر و رئیس سازمان  کمیته فناوری نانو به ر

یج کشاورزی در پژوهشکده  تحقیقات، آموزش و ترو
بیوتکنولوژی کشاورزی تشکیل شده است.

3
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی
×

کمیته فناوری نانو 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 شده اند.
×

×وزارت نفت5
در سطح وزارتخانه و در ذیل معاونت مهندسی، پژوهش و 

فناوری، کارگروه فناوری نانو تشکیل شده است.

××وزارت راه و شهرسازی6

××وزارت صنعت، معدن و تجارت7

یست8 سازمان حفاظت محیط ز
یست  نماینده ای از سوی سازمان حفاظت محیط ز

به ستاد نانو معرفی شده است.
×

سازمان ملی استاندارد9
نمایندگانی از سوی سازمان استاندارد به ستاد نانو 

معرفی شده اند.
×

××گمرک۱۰

××سازمان برنامه وبودجه۱۱

××وزارت علوم، تحقیقات و فناوری۱2

××وزارت آموزش وپرورش۱3

اقدامات صورت گرفته در دستگاه های اجرایی بر اساس 5 ابزار سیاستی ذکر شده در مصوبه به شرح زیر است:
• خرید دولتی و مصرف محصوالت نانو ساخت ایران: اقدامی از سوی دستگاه های مسئول در این راستا صورت نگرفته است.

• تدوین یا اصالح مقررات در حوزه فناوری نانو

جدول�4-�اقدامات�دستگاه�های�اجرایی�در�جهت�تدوین�و�اصالح�مقررات�فناوری�نانو�در�سال�1398

توضیحاتدستگاهاجراییردیف

سازمان استاندارد با اصالح مقررات موجود، حوزه فناوری نانو را به دامنه فعالیت شرکت های بازرسی افزوده است.سازمان استاندارد۱

×سایر دستگاه ها2

جدول�3-�برقراری�مقدمات�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�توسط�دستگاه�های�اجرایی�در�سال�1398
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صدورمجوزهاوتأییدیههایالزمبرایمحصوالتفناورینانو

جدول�۵-�اقدامات�دستگاه�های�اجرایی�در�جهت�صدور�مجوزها�و�تأییدیه�های�الزم�برای�محصوالت�فناوری�نانو�در�سال�1398

توضیحاتدستگاهاجراییردیف

وزارت بهداشت۱
کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو مطابق وظایف خود در زمینه اعطای مجوز به فراورده های نانویی 

تحت پوشش اقدام می کند.

سازمان استاندارد2
در راستای عملیاتی کردن مصوبه اعطای نشان نانو و همچنین دستورالعمل اعطای نشان نانو، از 

سوی سازمان استاندارد باید اقداماتی انجام شود.

×سایر دستگاه ها3

• حمایت از ایجاد زیرساخت های فنی و آزمون های توسعه محصول: اقدامی از سوی دستگاه های 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 برنامه وبودجه انعکاس داده شده است.

ارزیابی�و�رتبه�بندی�ساالنه�نهادهای�مؤثر�در�توسعه�فناوری�نانو۲-3
یابی می شــوند و ســاالنه از افــراد و نهادهای برتر تقدیر می شــود. برای  در ایــن برنامــه، نهادهــای فعــال کشــور در توســعه فناوری نانو به صورت مســتمر ارز
گرفته می شود.  یابی شونده مشورت  گرفته شده است. در انتخاب شاخص ها از خبرگان آن حوزه و نهادهای ارز یابی هر نهاد، شاخص هایی در نظر  ارز

یابی در حوزه های مختلف بیان می شود. در ادامه نتایج این ارز

آزمایشگاههایدانشآموزیفناورینانو
از مهم ترین معیارهای حائز اهمیت در رتبه بندی آزمایشگاه های شبکه توانا، تعداد دوره های برگزار شده به صورت تئوری و عملی، تعداد افراد آموزش 
دیده در دوره ها، میزان فعالیت آزمایشــگاه ها در میزبانی نشســت ها و دوره ها، مشــارکت مرکز برای آماده ســازی دانش آموزان برای حضور در جشنواره و 

یابی در ادامه بیان شده است: المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو و میزان تعامل و همکاری با باشگاه نانو است. نتایج ارز

جدول�6-�برترین�آزمایشگاه�های�آموزشی�فناوری�نانو�)آزمایشگاه�های�شبکه�توانا(�در�سال�1398

جمعامتیازمرکزرتبه

25٬2۴7پژوهش سرای دانش آموزی مراغه - مراغه۱

۱9٬52۴ پژوهش سرای دانش آموزی امام خمینی - قروه2

۱9٬۴63پژوهش سرای دانش آموزی آذربایجان - تبریز3

۱6٬۱66پژوهش سرای دانش آموزی پروفسور نظامی- فسا۴

۱2٬692پژوهش سرای دانش آموزی شهید احدی - مالیر5

رسانههایفعالدرحوزهفناورینانو
یابی و رتبه بندی  در ســال ۱398، دو محور »ســهم محتواهای داخلی )مرتبط با ایران(« و »ســهم محتواهای مرتبط با صنعت، بازار و صادرات« در ارز
گرفته شــدند. در این راســتا، بیش از 8٬۰۰۰ رکورد اطالعاتی از فعالیت های رســانه ها در حوزه فناوری نانو  عملکرد رســانه ها در حوزه فناوری نانو در نظر 
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یابی صورت گرفته در بخش رســانه های برتر ســال 98؛  در صداوســیما، روزنامه ها و خبرگزاری ها به صورت روزانه رصد و ثبت شــد. در نهایت و در ارز
خبرگزاری دانشجو، روزنامه فرهیختگان، رادیو ایران و شبکه تلویزیونی خبر به عنوان رسانه های برتر در حوزه فناوری نانو معرفی شدند.

محققانفناورینانو
یابی قــرار داد. در این  در ســال ۱398 ســتاد نانــو، محققان فعال این حوزه را بر اســاس شــاخص های دســتاورد محــور و بر مبنای کیفیــت آن ها موردارز
کــه وزن امتیــازی این معیارهــا به ترتیب 5۰، ۴۰  یابــی؛ انتشــارات معتبــر، ثبــت پتنــت و اســتنادات به عنــوان معیارهای اصلی در نظر گرفته شــدند  ارز
و ۱۰درصــد بــود. ۱۰ محقــق برتــر با بیشــترین امتیــاز نهایی به عنوان »محققان برتــر علمی« و »محقق جوان برتر« از بین محققان با ســن کمتر از 35 ســال 

که اسامی آن ها در جدول زیر آمده است. انتخاب شدند 

جدول�7-�محققان�برگزیده�حوزه�فناوری�نانو�در�سال�1398

امتیازرشتهمرکزنامونامخانوادگیرتبه

5۴۰فیزیکصنعتی شریفدکتر علی اسفندیار۱

52۴مهندسی برقتهراندکتر محمد عبداالحد2

۴37فیزیکشهید رجائیدکتر مهدی نیک عمل3

388شیمیتربیت مدرسدکتر علی مرسلی۴

32۱شیمیکردستاندکتر عبداهلل سلیمی5

3۰7شیمیکاشاندکتر مسعود صلواتی نیاسر6
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امتیازرشتهمرکزنامونامخانوادگیرتبه

3۰۰مهندسی شیمیپژوهشگاه نفتدکتر علیمراد رشیدی6

295شیمیرازیدکتر مجتبی شمسی پور8

286فیزیکپژوهشگاه دانش های بنیادیدکتر رضا عسگری9

28۴شیمیلرستاندکتر محسن عادلی9

28۱مهندسی برقتهراندکتر سیدشمس الدین مهاجرزاده9

277داروسازیعلوم پزشکی مشهددکتر محمودرضا جعفری9

288مهندسی موادصنعتی شریفمحمدمهدی توکلیمحقق جوان برتر

 دانشگاههاومؤسساتپژوهشی
یابی شــامل 2 دسته معیار کلی  یابی می شود. معیارهای ارز هر مؤسســه پژوهشــی بر اســاس دســتاوردها و فعالیت های ثبت شــده به نام آن مؤسســه ارز
»فعالیت ها و دســتاوردهای فناورانه )شــامل پتنت، توســعه محصول و فروش شرکت های زایشی(« و »دستاوردها و انتشارات علمی و آموزشی )شامل 
انتشــارات معتبر و اســتنادات(« هســتند. جدول زیر، برگزیدگان نهایی را نشــان می دهد. الزم به ذکر اســت، مؤسسات پژوهشــی که امتیازات نزدیکی 

داشتند، با رتبه مشترک معرفی شدند.

�جدول�8-�مؤسسات�پژوهشی�برتر�در�حوزه�فناوری�نانو�در�سال�1398

امتیازدانشگاهرتبه
6۱8دانشگاه تهراناول

567دانشگاه صنعتی شریفدوم

3۴۰دانشگاه تربیت مدرسسوم

3۱8دانشگاه صنعتی امیرکبیرچهارم مشترک

3۱۰دانشگاه علوم پزشکی تهرانچهارم مشترک

کزرشدمرتبطبافناورینانو مرا
کز  یابی و رتبه بندی شــدند. در نهایت، نتایج زیر بر اساس عملکرد سال ۱397 این مرا کز رشــد بر اســاس 7 معیار و 2۰ شــاخص ارز در ســال ۱398، مرا

به  دست آمد:

جدول�9-�مراکز�رشد�برگزیده�در�حوزه�فناوری�نانو�در�سال�1398

ناممرکز/شرکترتبه

مرکز رشد واحدهای فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایراناول

کز رشد واحدهای فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهاندوم مرا

سوم 
مشترک

مرکز رشد فناوری پلیمر

مرکز رشد فناوری جامع پارک علم و فناوری خراسان

مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس بوشهرجوان

ادامه�جدول�7-�محققان�برگزیده�حوزه�فناوری�نانو�در�سال�1398
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کارگزارانارائهکنندهخدماتتجاریسازیفناورینانو 
کارگزار، سرعت عمل ارائه  در ســال ۱398؛ با توجه به شــاخص هایی مانند رضایت مشــتری، حجم مالی خدمات، تعداد خدمات ارائه شــده، تعامل 
گرفت. در جدول  کارگزاران ارائه کننده خدمات تجاری ســازی حوزه فناوری نانو انجام  خدمات، جامعیت و اثربخشــی خدمت ارائه شــده، رتبه بندی 

کارگزار اول قابل مشاهده است. زیر این رده بندی برای 5 

جدول�10-�برترین�کارگزاران�خدمات�تجاری�سازی�فناوری�نانو�در�سال�1398

امتیازنهاییحوزهفعالیتعنوانکارگزاررتبه

یابیتوسعه مدیریت کارآمد۱ 96٫25عارضه یابی، مدیریت و بازار

یابیتوسعه بازار سام2 92٫5امکان سنجی و تحقیقات بازار و بازار

9۱٫25تحقیقات بازارایوان نوآوری و فناوری افرا3

86٫25استانداردها و مجوزهارابین سنجش ایرانیان۴

83٫75مالی و حسابداریرهنمود پردازان محاسب5

شرکتهایفناورینانو
•شرکتهایصنعتیبرتر

در بخــش برتریــن شــرکت های صنعتــی حوزه نانو، شــرکت های بزرگــی که تولیدکننده صنعتــی محصوالت نانو بودنــد با یکدیگر به رقابــت پرداختند. 
یال در ســال ۱397 برای این شــرکت ها بود. ســایر شــاخص های  اصلی تریــن شــاخص بــرای ورود بــه ایــن بخــش، داشــتن حداقل فــروش 5۰میلیــارد ر

امتیازدهی به شرکت های صنعتی شامل موارد زیر می شود:
۱- میزان فروش محصوالت نانویی در سال ۱397

2- میزان رشد فروش نانو در سال ۱397 نسبت به سال ۱396
ی انسانی شاغل نانو در شرکت 3- تعداد نیرو

گــروه صنعتی شــفیق و یاران ســاختار آذر به عنوان شــرکت های برتر  در نهایــت از بیــن ۱8 شــرکت متقاضــی، شــرکت های تولیــدی صنعتــی گوهر فام، 
شناخته شدند.

برتر  •شرکتهایفناور
در بخش برترین شــرکت های فناور حوزه نانو، شــرکت هایی که از تأســیس آن ها کمتر از ۱۰ ســال می گذرد و صاحب دانش، فناوری و نوآوری شــاخص 

در حوزە نانو هستند با یکدیگر به رقابت پرداختند.
یابی شرکت های این بخش عبارت اند از: سطح پیچیدگی فناوری، دارا بودن پتنت خارجی، میزان فروش نانو در سال ۱397، میزان  شاخص های ارز
رشــد فروش نانو در ســال ۱397 نســبت به ســال ۱396، کامل بودن ارکان تیم ساز شرکت شــامل تیم های تحقیق و توسعه، فروش، برنامه ریزی و کنترل 

کیفیت.
در نهایت از بین ۱۰ شــرکت متقاضی، شــرکت های صنایع الســتیک فراپیشتاز هونام، گسترش فناوری خوارزمی و نانو فناور خاور به عنوان برترین های 

این حوزه معرفی شدند.
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•شرکتهایصادراتیبرتر
در بخــش برتریــن شــرکت های صادراتــی فناوری نانــو از همه شــرکت هایی که در ســال ۱397 حداقــل 5۰۰هزار یورو صادرات داشــته اند تقدیر شــد که 

عناوین آن ها به شرح زیر است:
ک نانومهیــار، پالســتیک کاران فــاران، نانــودارو پژوهــان پردیــس، پیــام آوران نانوفناوری فردانگــر، صنایــع الکترواپتیک ایران  شیشــه کاوه فلــوت، پوشــا

کاشان )فرش فرهی( )صاایران( و نساجی فرخ سپهر 
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مستندسازی�تجربیات�موفق�توسعه�فناوری�و�تجاری�سازی�محصوالت�نانو1-4
کرد: کار  در سال ۱398 در راستای تجربه نگاری توسعه فناوری و تجاری محصوالت نانویی، پروژه های زیر تعریف شد و آغاز به 

PVDتجربهنگاریشرکتمهندسیسطحسوینپالسما؛توسعهدهندهپوششهاینانوالیهونانوکامپوزیتبهروش
شــرکت ســوین پالســما هم تجهیزات پوشــش های نانوالیه را تولید می کند و هم خدمات پوشــش دهی را به ســایر شــرکت ها ارائه می دهد. تجربه این 
ی فراز و نشــیب های قابل توجهی است. در ســال ۱398، مصاحبه های اصلی برای ثبت  شــرکت در صادرات تجهیزات پوشــش دهی به چین هم حاو

کتاب تدوین شده است. تجربه این شرکت انجام و متن اولیه 

تجربهنگاریشرکتنانوحسگرسازانسالمتآریا،توسعهدهندهتجهیزاتتشخیصسرطان
کرده  که آن را در قالب چندین اختراع بین المللی ثبت  ویژگی قابل توجه این شــرکت، برخورداری از یک فناوری ویژه برای تشــخیص ســرطان اســت 

یافت مجوزهای موردنیاز محصول برای ورود به بازار در حال انجام است. کار تجربه نگاری این فناوری، هم زمان با توسعه محصول و در است. 

تجربهنگاریسیاستگذاری،توسعهفناوریوتجاریسازیمحصوالتنانوایرانیدرحوزهنساجی
که در قالب یک شرکت رشد  همه تجربه نگاری های توسعه فناوری و تجاری سازی محصوالت نانویی، مربوط به یک محصول یا فناوری خاص بوده 
که از سابقه  کرده ولی در این پروژه به یک حوزه صنعتی و نه فقط یک محصول یا فناوری پرداخته شده است. تجربه ورود فناوری نانو به حوزه نساجی 
یخی قابل توجهی در ایران برخوردار اســت، می تواند فراز و نشــیب ها و تهدید و فرصت های ورود یک فناوری نوین به یک حوزه صنعتی با ســابقه در  تار
کارگزار رسوخ فناوری در این حوزه انجام شده  کند. در سال ۱398، مصاحبه با مسئوالن این حوزه صنعتی در ستاد نانو و شرکت های  کشور را روایت 

گام بعدی مصاحبه با شرکت های فناور پیگیری خواهد شد. و در 

4- تبیین الگوی پیشرفت فناوری نانو با مستندسازی تجربیات و دانش 
کسب شده و انتشار الگوها
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یکرد ایجاد و توسعه سیستم های پایه ای را در پیش گرفته است تا در بلندمدت،  به منظور ارتقای سیستم های مدیریت دانش و اطالعات، ستاد نانو رو
کنترل شــوند و یکپارچگی اطالعات و فرایندها و مستندســازی فعالیت ها، قابل مدیریت باشــد. اقدامات  کیفیت و هزینه ها، متناســب و  ســرعت، 

که آمار و اقدامات مربوطه در ادامه ذکر می شود: گرفته است  توسعه ای مختلفی در خصوص پرتال و سایت های ستاد نانو صورت 

جدول�11-�وضعیت�پرتال�فناوری�نانو�و�سایت�های�ستاد�نانو�در�سال�1398

مقدارواحدشاخص

یس های ایجاد شده در پرتال یستعداد سرو ۱۰5سرو

3وبگاهتعداد وبگاه های جدید فناوری نانو

752نفرتعداد مدیران سیستم و کاربران

۴27٬۰96شخص حقیقی/ حقوقیتعداد مخاطب ثبت شده در سایت های ستاد نانو

۴87گزارشتعداد گزارش های ایجاد شده در سیستم مدیریت گزارش ها

توسعه�زیرساخت�های�فناوری�اطالعات�برنامه�های�توسعه�نانو1-۵
مهم ترین اقدامات صورت گرفته در این راستا در سال ۱398 به شرح زیر است:

راهاندازیسرورBackupوهمسانسازیماشینهایمجازیدردیتاسنترجدید
فیزیکیبررویساختارسرورمجازی انتقالسرور
HTTPSانتقالتمامیسایتهابررویپروتکل

جداسازیسامانههایمختلفبهمنظور:
• تأمین استقالل داده های سامانه ها در عین حفظ قابلیت ارتباط آن ها با یکدیگر

5- مدیریت فناوری اطالعات و دانش فرایندهای توسعه فناوری نانو
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• تأمین استقالل توسعٔه سامانه ها از یکدیگر و تبدیل آن ها به محصول
یس های سامانه ها • حفظ پایداری سرو

• افزایش سطح امنیتی سامانه ها
گزارشگیریواجراییکردنداشبوردهرسامانهتحتدامنهاختصاصیآن ارتقایداشبوردهای

گینهایپورتالمدیریتمحتوا واصالحساختاربرخیپال

مدیریت�و�سامان�دهی�فرایندهای�اجرای�برنامه�های�توسعه�نانو۲-۵
گام بــرای شــروع اجــرای پــروژه، تهیه یک تصویر کالن از سیســتم درخواســتی اســت که پــس از توافق ذی نفعان بــا این تصویر، طبــق متدولوژی   اولیــن 

SCRUM و در موارد خاص Prototyping اجرا می شود.
که در سال ۱398 انجام شده و یا در حال انجام هستند، در جدول ۱2 بیان شده است: فهرست پروژه هایی 

جدول�1۲-�فهرست�پروژه�های�توسعه�نرم�افزاری�فناوری�نانو�در�سال�1398

وضعیتعنوانپروژهردیف

اتمام یافتهارتقای سایت صنعت و بازار به نسخه جدید۱

در حال انجامارتقا و جداسازی بانک های اطالعاتی مرتبط با صنعت و بازار2

اتمام یافتهراه اندازی سامانه شبکه تبادل فناوری نانو3

اتمام یافتهراه اندازی سامانه خبری آمار و اطالعات فناوری نانو۴

در حال انجامتوسعه سامانه پنجره خدمات تجاری سازی5

اتمام یافتهراه اندازی سامانه ارتباط با مشتریان پنجره خدمات تجاری سازی6

اتمام یافتهراه اندازی امکان پرسش آنالین برای سامانه پنجره خدمات تجاری سازی7

یابی و ارتقای امنیت سایت انگلیسی ستاد نانو8 اتمام یافتهارز

در حال انجامتوسعه و پشتیبانی سایت ها و سیستم های موجود9

۱۰
 مطالعه و بررسی مباحث یادگیری ماشین و انجام یک پروژه به صورت پایلوت برای پیش بینی 

نانو  مواد برخی محصوالت مرتبط با فناوری نانو
اتمام یافته

انتقال�تجربیات�مرتبط�با�زیرساخت�فناوری�اطالعات�در�حوزه�نانو�به�نهادهای�کشور3-۵
یکردهای ســتاد توســعه فناوری نانو تالش برای انتقال تجربیات خود به ســایر دستگاه های سیاست گذار و اجرایی در کشور است. در ادامه،  یکی از رو
اســامی برخی از دســتگاه ها و بخش های زیر مجموعه آن ها که در ســال ۱398 به آن ها مشــاوره و یا خدمات زیرســاختی )نرم افزاری- ســخت افزاری( 

داده شده، بیان می شود:
کانون پتنت ایران  •

• مرکز راهبردی فناوری های همگرا
• فدراسیون سرآمدان علمی

کریدور خدمات صادرات دانش بنیان  •
• شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

• نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران
• ستاد علوم و فناوری های شناختی
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گمرک�جمهوری�
اسالمی�ایران

ستاد�ویژه�توسعه�
فناوری�نانو

سازمان�برنامه�و�
بودجه

وزارت�جهاد�وزارت�نیرو
کشاورزی

وزارت�بهداشت،�درمان�
و�آموزش�پزشکی

وزارت�تعاون،�کار�و�رفاه�
اجتماعی

وزارت�راه�و�وزارت�نفت
شهرسازی

وزارت�صنعت،�
معدن�و�تجارت

وزارت�علوم،�
تحقیقات�و�فناوری

وزارت�آموزش�و�پرورش معاونت�علمی�و�فناوری�
ریاست�جمهوری

سازمان�حفاظت�
محیط�زیست

سازمان�ملی�
استاندارد�ایران

گزارش اقدامات دستگاه های اجرایی در راستای
تکالیف سند گسترش کاربرد فناوری نانو

گزارش�عملکرد�سند�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398

فصل چهارم



مقدمه
یخ 29آذر۱396 به دســتگاه های اجرایی ابالغ شده است. در  مصوبه هیئت دولت تحت عنوان »ســند گســترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴« در تار

یت های مشخصی تعیین شده است: این مصوبه برای سیزده وزارتخانه و سازمان دولتی زیر، مأمور

جدول�1-�دستگاه�های�اجرایی�مسئول�در�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�افق�1404

سازمانهاوزارتخانهها

استانداردجهاد کشاورزینفتنیرو

یستراه و شهرسازیتعاون، کار و رفاه اجتماعیبهداشت، درمان و آموزش پزشکی حفاظت محیط ز

گمرکآموزش و پرورشعلوم، تحقیقات و فناوریصنعت، معدن و تجارت

برنامه و بودجه

یت های ذکر شــده در مصوبه در فاصله زمانی دی ماه ۱397 تا دی ماه  جمع بندی اقدامات صورت گرفته توســط دســتگاه های اجرایی بر اســاس مأمور
۱398 در ادامه آمده است.

۲۲8
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جدول�۲-�اقدامات�وزارت�نیرو�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398

وزارتنیروماده۳

برقراری مقدمات اجرایی 
توسط وزارت نیرو

×تشکیل کمیته فناوری نانو

معرفی نماینده به ستاد نانو

×
ــیــرو(، دو  ن در سطح ســازمــان هــای زیرمجموعه )پــژوهــشــگــاه 
نماینده در حوزه سلول های خورشیدی و ذخیره سازهای انرژی 

به ستاد نانو معرفی شده است.

×برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

اقداماتوزارتنیرومأموریتها

۱
گسترش کاربرد و ارتقای استاندارد پاالیشگر )فیلتر( هوای نیروگاهی بر اساس جدیدترین 

توانمندی های فناورانه داخلی و استانداردهای بین المللی.

دستورالعمل استفاده از فیلترها/ نانوفیلترهای هوای ورودی 
در نیروگاه های بــرق توسط پنل خبرگی تدوین شــده و پس از 
نیرو  پژوهشگاه  آن،  خصوص  در  نیروگاه ها  نظرات  یــافــت  در
نــظــرات اصــالحــی را بــه انــجــام رســانــده و در حــال حاضر بــرای 
ی برق حرارتی جهت اتخاذ دستورات الزم  شرکت تولید نیرو

ارسال شده است. 

2

)نانوفیلترهای(  نانوپاالیشگرهای  مصرف  ــرای  ب تشویقی  ســازوکــارهــای  به کارگیری 
هوای نیروگاهی تولید داخل با فناوری بومی به منظور افزایش سهم استفاده از این نوع 
پاالیشگرها )فیلترها( تا شصت درصد بازار پاالیشگرهای )فیلترهای( هوای نیروگاهی 

کشور تا سال ۱۴۰۰.

ــی مقایسه ای  ــاب ی ــروژه ارز ــات الزم بـــرای تعریف پـ ــدام آغـــاز اق
با  کره  و مذا نانویی  فیلترهای  و  فیلترهای معمولی  بــهــره وری 

ی برق حرارتی جهت تأمین منابع مالی آن  شرکت تولید نیرو

3
برنامه ریزی و تالش برای دستیابی به دانش فنی تولید و به کارگیری ذخیره سازهای انرژی 
مبتنی بر فناوری نانو بومی در حداقل یک مرکز تولید انرژی های تجدیدپذیر تا سال ۱۴۰۰.

برنامه ریزی اولیه برای انعقاد قرارداد سه جانبه میان پژوهشگاه 
نیرو، پارک علم و فناوری خراسان و شرکت نیروگستران جهت 
صنعتی  و  نیمه صنعتی  تولید  ســاخــت،  فنی  دانـــش  کسب 

ذخیره سازهای انرژی سربی پیشرفته با فناوری نانو 

۴
تدوین آیین نامه و بسترسازی برای به کارگیری مقره های ضدرطوبت و آلودگی با استفاده 

از فناوری نانو بومی.

یابی آزمایشگاهای تست  تدوین »سه دستورالعمل آزمون و ارز
مقره های نانوپوشش دار« توسط پژوهشگاه نیرو و ارسال آن برای 

توانیر
اجرای دو نمونه پایلوت پروژه دستیابی به دانش فنی نانوپوشش 
انجام شده  نیرو  ی مقره -کــه توسط پژوهشگاه  بر رو مناسب 

است- در برخی پست های شبکه برق

5
به کارگیری سلول های خورشیدی نانو پربازده ساخت داخل با فناوری بومی )با بازده 
باالتر از سلول های خورشیدی غیرنانویی( در حداقل یک نیروگاه خورشیدی تا سال 

.۱۴۰۰

تدوین نقشه راه سلول های خورشیدی )رنگدانه ای، ارگانیک 
و پروسکایت( در پژوهشگاه نیرو برای بررسی ساخت انواعی 
که امکان ورود سریع تر به بازار و ایجاد پایلوت برای آن  ها وجود 

دارد.

6
تدوین و ابالغ آیین نامه و بسترسازی برای به کارگیری نانوسیاالت و نانوپوشش های 
که با فناوری بومی در داخــل تولید می شوند، با هدف  افزایش دهنده انتقال حــرارت 

افزایش بهره وری تولید برق و ارتقا بازده نیروگاه ها.

خنک کننده  نانوسیاالت  از  اســتــفــاده  دستورالعمل  تــدویــن 
تولید  ــرای شرکت  ب آن  ارســال  و  نیرو  نیروگاهی در پژوهشگاه 

ی برق حرارتی نیرو

گزارش�تفصیلی�اقدامات�صورت�گرفته�توسط�دستگاه�های�اجرایی
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جدول�3-�اقدامات�وزارت�جهاد�کشاورزی�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398

ادامه�جدول�۲-�اقدامات�وزارت�نیرو�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398

وزارتجهادکشاورزیماده۴

برقراری مقدمات اجرایی 
توسط وزارت جهاد 

کشاورزی

تشکیل کمیته فناوری نانو

یــاســت مــعــاون وزیـــر و  کمیته فــنــاوری نــانــو بــه ر
یــج  ــوزش و تــرو ــ ــان تحقیقات، آم ــازم رئــیــس س
ــیــوتــکــنــولــوژی  کــــشــــاورزی در پـــژوهـــشـــکـــده ب

کشاورزی تشکیل شده است.

×معرفی نماینده به ستاد نانو

×برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

اقداماتوزارتجهادکشاورزیمأموریتها

۱

کاهش ضایعات، تدابیری برای  کشاورزی و غذایی و  به منظور افزایش ارزش افـــزوده در محصوالت 
حمایت از افزایش تولید و افزایش سهم یک تا دو درصدی سهم بازار محصوالت زیر و به کارگیری آن  ها با 
استفاده از دانش فنی و نانومواد افزودنی تولید داخل با فناوری بومی اتخاذ شود: ۱- استفاده از بسته بندی 
کاهش  کشاورزی و میوه )پس از برداشت( با هدف  نانو افزایش دهنده زمــان نگهداری محصوالت 
کشاورزی مربوط تا پایان سال ۱398 2- افزایش سهم استفاده از پوشش های  ضایعات محصوالت 
کود  کاهش مصرف  کودهای نانوی آهسته رهش با هدف  گلخانه  ها 3- افزایش سهم استفاده از  نانو 
یستی )نانوآفت کش ارگانیک(  شیمیایی تا پایان سال ۱398 ۴- افزایش سهم استفاده از نانوآفت کش ز

آهسته  رهش جهت کاهش مصرف آفت کش های شیمیایی تا پایان سال ۱398.

دو زیرکمیته تــجــاری ســازی و اســتــانــدارد ذیل 
کمیته فناوری نانو تشکیل شده تا اقدامات الزم 

را در این راستا انجام دهند.

2

دستورالعمل ها و ارائــه مجوز به محصوالت نانو ساخت داخــل با فناوری بومی با انجام آزمون های 
ــالغ ایــن تصویب نامه تــدویــن و تصویب  عملکردی و میدانی بــه شــرح زیــر ظــرف شــش  مــاه پــس از اب
و مجوزهای الزم ظرف یک  سال پس از آن اعطا می شود: ۱- نانوکود 2- نانوآفت کش 3- نایلون های 
بسته بندی های   -5 غذایی  مواد  نگهداری  زمان  افزایش دهنده  بسته بندی های   -۴ گلخانه  مقاوم 

.)Nano Cavitation( یست تخریب پذیر 6- پاستوریزه کردن سرد شیر به کمک فرایند نانوحفره زایی ز

دو زیرکمیته تــجــاری ســازی و اســتــانــدارد ذیل 
کمیته فناوری نانو تشکیل شده تا اقدامات الزم 

را در این راستا انجام دهند.

3
گسترش واحدهای تصفیه آب لب شور با فناوری بومی برای رسیدن به حداقل مقیاس پنج میلیون 
مترمکعب در روز برای تصفیه آب کشاورزی و با کاربری های تصفیه سختی، فلزات سنگین، نیترات 

و امالح مضر تا سال ۱398.
×

وزارتنیروماده۳

اقداماتوزارتنیرومأموریتها

7

یا با در  گسترش واحدهای تصفیه آب شرب و نمک زدایی آب شور، لب شور و آب در
اختیار گذاشتن زیرساخت ها و به کارگیری سازوکارهای تشویقی با اهداف زیر:

- رسیدن به مقیاس تا یک میلیون مترمکعب در روز بــرای نمک زدایی با استفاده از 
فناوری نانو تولید داخل با فناوری بومی تا سال ۱۴۰۰.

بـــرای تصفیه آب شــرب و با  تــا یک میلیون مترمکعب در روز  بــه مقیاس  - رســیــدن 
کــاربــری هــای تصفیه سختی، فــلــزات سنگین، نیترات و امــالح مضر بــا اســتــفــاده از 

فناوری نانو تولید داخل با فناوری بومی تا سال ۱۴۰۰.

×

8
بسترسازی برای استفاده از نانوبتن ها، نانوپوشش ها و محصوالت مرتبط در سازه های 

آبی و اجرای آن حداقل در یک طرح آزمونی )پایلوت( تا سال ۱۴۰۰.
×

9
ایجاد سازوکار  بــرای  و مقررات  آیین نامه ها  همکاری در تدوین استانداردهای ملی، 

نظارتی مناسب جهت استفاده از فناوری نانو تا سال ۱398.
×

۲30
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جدول4-�اقدامات�وزارت�بهداشت،�درمان�و�آموزش�پزشکی�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398

جدول�۵-�اقدامات�وزارت�تعاون،�کار�و�رفاه�اجتماعی�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398

وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیماده۵

برقراری مقدمات اجرایی 
توسط وزارت بهداشت

تشکیل کمیته فناوری نانو
که قبل از ابالغ  کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو 
مصوبه تشکیل شــده اســـت، در حــال حــاضــر فعال 

است.

×معرفی نماینده به ستاد نانو

×برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

اقداماتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیمأموریتها

۱
ــر اقـــدام نــمــایــد: ۱- حمایت از ایجاد  ــت نسبت بــه مـــوارد زی ــذا و دارو مــوظــف اس ســازمــان غ
یابی ایمنی محصوالت نانو 2- تسریع در فرایند ثبت و بررسی  آزمایشگاه های مرجع برای ارز

نانوداروها 3- حمایت از قیمت گذاری نانوداروها.

-
گــزارش عملکرد خود را به ستاد نانو  وزارت بهداشت 

ارسال نکرده است.

2

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با رعایت قوانین اقدامات زیر را برای 
کند:  به کارگیری محصوالت نانو ساخت داخــل با فناوری بومی در حــوزه هــای ذی ربــط اجــرا 
کز درمانی، بیمارستان ها و درمانگاه های دستگاه های اجرایی به استفاده  حمایت و تشویق مرا
یست  پادز ضــدســرطــان،  ــوداروهــای  ــان )ن نــانــوداروهــا  شامل  سالمت محور  نانو  محصوالت  از 
گیاهی، ملزومات پزشکی )پدهای ترمیم  )آنتی بیوتیک(، ضدسالک و…(، مکمل و داروهای 

زخم نانو و ماسک های )پوشانه های( نانو( و فراورده های آرایشی و بهداشتی تولید داخل.

-
گــزارش عملکرد خود را به ستاد نانو  وزارت بهداشت 

ارسال نکرده است.

3

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با رعایت قوانین اقدامات زیر را برای 
کند:  به کارگیری محصوالت نانو ساخت داخــل با فناوری بومی در حــوزه هــای ذی ربــط اجــرا 
که با فناوری بومی در  حمایت از ورود محصوالت نانودارویی و فراورده های سالمت حوزه نانو 
داخل ساخته شده اند به فهرست های رسمی کشور برای محصوالتی مانند: ۱- انواع نانوداروها 
نظیر نانوداروهای ضدسرطان 2- ملزومات و تجهیزات دارویی 3- لوازم )کیت ( تشخیص نانو 
نظیر لــوازم )کیت( تشخیص سلول های سرطانی ۴- فراورده های آرایشی- بهداشتی نانو 5- 
کتری یا خودتمیزشونده،  محصوالت نانو با کاربرد در حوزه سالمت نظیر انواع رنگ و کاشی ضدبا

مواد تمیزکننده و منسوجات نانو.

-
گــزارش عملکرد خود را به ستاد نانو  وزارت بهداشت 

ارسال نکرده است.

ورفاهاجتماعیماده۶ وزارتتعاون،کار

برقراری مقدمات اجرایی 
توسط وزارت تعاون

×تشکیل کمیته فناوری نانو

معرفی نماینده به ستاد نانو
کــار و رفاه  نمایندگانی از ســوی وزارت تــعــاون، 

اجتماعی به ستاد نانو معرفی شده اند.

×برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

ورفاهاجتماعیمأموریتها اقداماتوزارتتعاون،کار

۱
کثری نانوداروها و محصوالت سالمت محور نانو ساخت داخل با فناوری بومی و  پوشش بیمه ای حدا

دارای تأییدیه های الزم را حمایت و تسریع کند.
×

۲31 گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398



جدول�6-�اقدامات�وزارت�نفت�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398

ادامه�جدول�۵-�اقدامات�وزارت�تعاون،�کار�و�رفاه�اجتماعی�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398

وزارتنفتماده۷

برقراری مقدمات اجرایی 
توسط وزارت نفت

تشکیل کمیته فناوری نانو

×
)در سطح زیرمجموعه، کارگروه 
فــنــاوری نــانــو ذیــل شــرکــت ملی 

نفت ایران تشکیل شده است(

×معرفی نماینده به ستاد نانو

برگزاری نشست مشترک با ستاد نانو

اقداماتوزارتنفتمأموریتها

۱

حمایت از انجام آزمایش های میدانی و افزایش سهم خرید در حوزه های دارای محصوالت  نانو ساخت داخــل با 
فناوری بومی با اهداف زیر: ۱- به کارگیری نانونامیزه ها )نانوامولسیون ها( و نانوسیاالت در ازدیاد برداشت از مخازن 
کربنی 3-  2- به کارگیری نانوافزایه ها در سیاالت حفاری به طور مشخص نانوساختارهای سیلیسی و نانولوله های 
به کارگیری نانوبازدارنده های خوردگی در بخش های مختلف درون چاهی و سرچاهی و عملیاتی ۴- به کارگیری 
یافت بخارات هیدروکربن با نانوجاذب ها 5- به کارگیری نانوجاذب ها در صنعت نفت در زمینه های  سیستم های باز
کربن 6- افزایش سهم  کسید  گازها و جذب و ذخیره سازی دی ا گازها )ANG(، نم زدایی و جداسازی  ذخیره سازی 
استفاده از نانوکاتالیزگرها )نانوکاتالیست های( تولید داخل با فناوری بومی7- افزایش استفاده از پاالیشگر )فیلتر( 
کیفیت اثبات شده، برای پاالیشگرهای )فیلترهای( هوایی مورداستفاده در  هوای نانو تولید داخل با فناوری بومی و 
صنایع نفت تا شصت درصد میزان مصرف این نوع پاالیشگرها )فیلترها( تا سال ۱398 8- به کارگیری پوشش های 
سخت و فوق سخت نانوساختار مقاوم به سایش و خوردگی در صنعت نفت 9- به کارگیری سیاالت نانو در واحدهای 
عملیاتی صنعت نفت برای بهبود انتقال حرارت ۱۰- به کارگیری عایق نانو و رنگ های نانو در واحدهای عملیاتی 
صنعت نفت ۱۱- حذف لکه های نفتی با پدهای نانو ۱2- به کارگیری نانوحسگرها در صنعت نفت برای سنجش 

گازهای آالینده و سمی ۱3- به کارگیری سامانه های )سیستم های( پساب مبتنی بر فرایندهای فناوری نانو. 
کارایی خود را به اتمام نرسانده اند، تسریع شود و در  کنون آزمون  که تا تبصره- انجام آزمون  میدانی برای محصوالتی 

صورت موفقیت نتایج این آزمون ها، افزایش سهم خرید در صنعت نفت مورد توجه قرار گیرد.

×

ورفاهاجتماعیماده۶ وزارتتعاون،کار

ورفاهاجتماعیمأموریتها اقداماتوزارتتعاون،کار

2

سازمان تأمین اجتماعی استفاده از محصوالت نانو سالمت محور ساخت داخل با فناوری بومی و 
یست )آنتی بیوتیک(، ضدسالک  دارای مجوز مصرف نظیر نانوداروها )نانوداروهای ضدسرطان، پادز
و…(، مکمل و داروهای گیاهی، ملزومات پزشکی )پدهای ترمیم زخم نانو و ماسک های )پوشانه های( 
کز درمانی، بیمارستان ها و درمانگاه های تحت نظر  نانو( و فراورده های آرایشی و بهداشتی، در کلیه مرا

را حمایت و تشویق کند.

×

3
حمایت و تشویق مجموعه های تولیدی و بنگاه های اقتصادی به تولید و به کارگیری محصوالت نانو 

ساخت داخل با فناوری بومی که دارای بازار مصرف مناسب هستند.
×

۲3۲

گزارش�اقدامات�دستگاه�های�اجرایی�در�راستای�تکالیف�سند�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو



ادامه�جدول�6-�اقدامات�وزارت�نفت�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398

وزارتنفتماده۷

اقداماتوزارتنفتمأموریتها

2

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به منظور افزایش ارزش افــزوده 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 پایین دستی از قبیل مــوارد زیر اتخاذ نماید: ۱- نانوچندسازه های بسپاری 
یت های پلیمری( مقاوم به ضربه جهت استفاده در محصوالت بسته بندی مواد شیمیایی و شوینده ها  )نانوکامپوز
یت های پلیمری( ضدخش جهت کاربرد در صنعت خودرو مانند داشبورد  2- نانوچندسازه های بسپاری )نانوکامپوز
کتری برای مصارف حوزه نساجی، بهداشت و  یت های پلیمری( ضدبا 3- نانوچندسازه های بسپاری )نانوکامپوز

یاد. یت های( با استحکام به وزن مناسب و با طول عمر ز سالمت و لوازم خانگی ۴- نانوچندسازه های )نانوکامپوز

×

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

وزارتراهوشهرسازیماده۸

برقراری مقدمات 
اجرایی توسط وزارت 

راه و شهرسازی

×تشکیل کمیته فناوری نانو

معرفی نماینده به ستاد نانو

×
)در ســطــح ســـازمـــان هـــای زیــرمــجــمــوعــه، 
ــان مــجــری  ــ ــازم ــ ــنـــده ای از ســــوی س ــایـ نـــمـ
ساختمان ها و تأسیسات عمومی و دولتی 

به ستاد نانو معرفی شده است( 

×برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

اقداماتوزارتراهوشهرسازیمأموریتها

۱
صدور 

گواهی نامه فنی

صدور گواهی نامه فنی برای محصوالت نانو تولید داخل با فناوری بومی زیر تا سال ۱396:
۱- قطعات پیش ساخته )پانل های( بتنی که در ساختار آن  ها از نانومواد استفاده شده 
کتری، خودتمیزشونده،  است 2- رنگ ها و پوشش های نانو دارای خواصی از قبیل ضدبا
ضدآالینده، ضدآب و لک، ضدمه، ضدگردوغبار، ضدخش و سایش و ضدخوردگی 
3- لوله ها و اتصاالت فاضالبی تولید شده با فناوری نانو ۴- پروفیل های در و پنجره 
توسط  تولید شده  صوتی  و  رطوبتی  حــرارتــی،  عایق های   -5 فناوری نانو  با  تولید شده 
توسط  تــولــیــد شــده  ــل هــای( خــورشــیــدی  ــان )پ فــنــاوری نــانــو 6- قطعات پیش ساخته 
که در  فناوری نانو 7- محصوالت نانو مورداستفاده در راه سازی از قبیل آسفالت هایی 

تولید آن  ها از نانومواد استفاده می شود.

×

2
تدوین مقررات 
ملی ساختمان

مــقــررات ملی  در مباحث  نــانــو  بــا محصوالت  ارتــبــاط  در  درج مطالب تصویب شده 
ساختمان با هدف ارتقای کیفیت ساخت وسازها با سرفصل های زیر: ۱- درج الزامات 
مرتبط با مصالح ساختمانی نانو و نانومواد در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان 
)مصالح و فراورده های ساختمانی(   2- درج الزامات مرتبط با فناوری نانو در حوزۀ بتن 
در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان )طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه( 3- درج 
الزامات مرتبط با فناوری نانو در حوزۀ فوالد در مبحث دهم )طرح و اجرای ساختمان های 
کوستیک( در مبحث هجدهم  فوالدی( ۴- درج الزامات مرتبط با مصالح عایق صدا )ا
کنترل کنندۀ انــرژی در  )عایق بندی و تنظیم صدا( 5- درج الزامات مرتبط با مصالح 

مبحث نوزدهم )صرفه جویی در مصرف انرژی(.

×
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جدول�8-�اقدامات�وزارت�صمت�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398

ادامه�جدول�7-�اقدامات�وزارت�راه�و�شهرسازی�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398

وزارتصمتماده۹

برقراری مقدمات اجرایی 
توسط وزارت صمت

×تشکیل کمیته فناوری نانو

×معرفی نماینده به ستاد نانو

×برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

اقداماتوزارتصمتمأموریتها

۱
ارائه مشوق ها و 

زیرساخت ها

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

در  نانو  شرکت های  ظرفیت های  بر  منطبق   )Nano Zone( نانو  بخش  اختصاص 
حــداقــل ســه شــهــرک صنعتی در تــهــران و ســه شــهــرک صنعتی در شــهــرهــای تبریز، 
گــذاری حق انتفاع از زمین به صورت  اصفهان، شیراز و مشهد تا سال ۱398: ۱- وا
اقساطی با لحاظ مقررات مربوط 2- تسهیل اخذ مجوزهای بهره برداری و مجوزهای 

افزایش تولید.

و شهرک های  کوچک  ســازمــان صنایع 
اراضـــی  از  مــتــرمــربــع   32٬۰۰۰ صنعتی، 
اســتــان هــای  در  صنعتی  شــهــرک هــای 
آذربــایــجــان شــرقــی، آذربــایــجــان غــربــی، 
اردبیل، تهران، کرمان، مرکزی و یزد را به 
کرده  گذار  شرکت های فعال حوزه نانو وا

است.

افزایش هدفمند تعرفه واردات محصوالت نانو خارجی دارای مشابه ساخت داخل در 
یک بازه زمانی مشخص برای افزایش رقابت پذیری محصوالت نانو با فناوری بومی که 
فهرست این محصوالت همه ساله توسط ستاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت با 

تأیید مراجع ذی ربط اعالم می شود.

×

کز تحقیق و توسعه نانو مشترک با شرکت های صنعتی  حمایت از ایجاد و استقرار مرا
خارجی در شهرک های فناوری قطعات خودرو در کالن شهرها.

×

وزارتراهوشهرسازیماده۸

اقداماتوزارتراهوشهرسازیمأموریتها

3
خرید 

محصوالت نانو

ــای ســازمــان مجری  ــروژه ه به کارگیری محصوالت نانو تولید داخــل بــه شــرح زیــر در پ
ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی:

)LOW-E( ۱- شیشه کنترل کننده انرژی
 2- پوشش های آب گریز

ینی مقاوم در برابر سایش 3- کف پوش رز
۴- نانوبتن سبک سازه ای

کتری، ضدآب و لک، کندسوز، مقاوم در برابر اشعه فرابنفش 5- منسوجات ضدبا
6- رنگ خودتمیزشونده

7- رنگ عایق حرارت و رطوبت.

×
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وزارتصمتماده۹

اقداماتوزارتصمتمأموریتها

صنایع خودروسازی2

کاهش میزان  برنامه ریزی به منظور استفاده از نانوپاالیشگر )نانوفیلتر( هوا با هدف 
آلودگی هوا بر اساس آخرین استانداردها. 

×

تشویق خــودروســازان بــرای استفاده از محصوالت نانو تولید داخــل با فناوری بومی 
کاهش  کیفیت، ایمنی، رفــاه سرنشین و  بــهــره وری فرایند تولید و  افزایش  به منظور 
مصرف سوخت با هدف رسیدن به حداقل پنجاه قطعه نانو در خودروهای داخلی تا 

سال ۱398 مانند محصوالت زیر:
و  خطوط  اتمام  بــرای  یتی(  )نانوکامپوز نانوچندسازه ای  جــوش  ســره  از  استفاده   -۱
تولید سایر انواع سره و اتصاالت با کمک این فناوری 2- نانوپاالیشگر )نانوفیلتر( هوا 
3- نانوپاالیشگر )نانوفیلتر( روغن ۴- روغن موتور 5- سیال خنک کننده 6- شیشه 
ضدآب و لک 7- جایگزینی شیشه با پلی اورتان مقاوم به سایش 8- پوشش های 
ینگ، پیستون، سوپاپ استکان  سخت و مقاوم با خاصیت خــودروان کــاری در ر
یچه ها )ولوها( و… مطابق  زیرسوپاپی )تایپیت ها(، انگشتی پیستون )گژانپین ها(، در
استاندارد یورو ۴ و یورو 5 9- فناوری ضدآب و لک برای منسوجات و قطعات تزیینی 
کتری برای تریم داخلی  اتاق داخل خودرو ۱۰- محصوالت بسپاری )پلیمری( ضدبا
گزوز ۱3- الستیک و تایر نانو  ۱۱- داشبورد ضدخش ۱2- نانوکاتالیزگر )نانوکاتالیست( ا

۱۴- سایر بخش های بسپاری )پلیمری( مثل سینی پروانه )فن( و… .

×

صنایع فلزی3

گران بها  فلزات  استخراج  )پایلوت (  نیمه صنعتی  واحــدهــای  گسترش  به  تشویق 
بر  نانو مبتنی  فناوری های  کمک  با  و سرباره ها  آنــدی  از شورابه های معادن، لجن 
توانمندی های داخلی تا سال ۱398 با هدف ممانعت از خام فروشی باطله های با 

ارزش.

×

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

×

به کارگیری فناوری نانو در فراوری، استحصال و بهبود کیفیت و کاربرد مواد معدنی و 
محصوالت صنایع معدنی.

×

۴
تصفیه پساب های 

صنعتی

تشویق به استفاده از توانمندی فناوری نانو 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 تصفیه خانه های شهرک های صنعتی تا سال ۱398.

×

ادامه�جدول�8-�اقدامات�وزارت�صمت�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398

جدول�9-�اقدامات�سازمان�حفاظت�محیط�زیست�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398

سازمانحفاظتمحیطزیستماده۱۰

برقراری مقدمات اجرایی 
یست توسط سازمان محیط ز

×تشکیل کمیته فناوری نانو

معرفی نماینده به ستاد نانو
یست به ستاد نانو  نماینده ای از سوی سازمان محیط ز

معرفی شده است. 

 × برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو
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ادامه�جدول�9-�اقدامات�سازمان�حفاظت�محیط�زیست�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398

سازمانحفاظتمحیطزیستماده۱۰

اقداماتسازمانمحیطزیستمأموریتها

۱

ــرای ترغیب صنایع نسبت به  بـ ــازدارنـــده  بـ تــدویــن و اعــمــال ســیــاســت هــای تشویقی و 
یست مبتنی  فناوری های دوستدار محیط ز با  آالینده موجود  جایگزین کردن روش هــای 
بر محصوالت نانو تولید داخل با فناوری بومی مانند مــوارد زیر: ۱- به کارگیری تجهیزات 
با  کــه  بــخــار در مجموعه های صنعتی  فیزیکی  رســـوب  ــه روِش  ــ ب پــوشــش دهــی  صنعتی 
کار هستند )جایگزینی با روش هــای ساخت )سنتز(  روش هــای آبکاری سنتی در حال 
با روش هــای مرسوم فسفاتی  زیرکونیوم  نانو  تبدیلی  آبکاری( 2- جایگزینی پوشش های 
کروماتی )کروماته( 3- استفاده از واحدهای صنعتی )پایلوت( تصفیه هوا با  )فسفاته( و 
روش پالسما برای کارخانجات صنعتی و محیط های بهداشتی ۴- استفاده از محصوالت 
یست تخریب پذیر 5- به کارگیری سامانه های )سیستم های( نانو  بسپاری )پلیمری( نانوز

بومی تصفیه پساب های صنعتی. 

یست تخریب پذیر  ز پالستیک های  از  استفاده  ضوابط   -
)به طور عام( که شامل حوزه فناوری نانو نیز می شود، تدوین 

و ابالغ شده است.
- این سازمان » ضوابط مدیریت اجرایی پساب های صنایع 
نانومواد« را بدون هماهنگی و مشورت با ستاد نانو تدوین 
کرده که ستاد نانو با ارسال نامه ای به این سازمان، اعتراض 

خود را بیان کرده است.

2
ک و شن های روان با استفاده از فناوری نانو برای جلوگیری  حمایت از طرح های تثبیت خا

از انتشار ریزگردها.
×

جدول�10-�اقدامات�سازمان�استاندارد�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398

سازماناستانداردماده۱۱

برقراری مقدمات اجرایی 
توسط سازمان استاندارد

تشکیل کمیته فناوری نانو
از  فناوری نانو قبل  کمیته فنی استانداردهای   
مشارکت  با  نانو  ستاد  توسط  مصوبه،  تشکیل 

سازمان استاندارد تشکیل شده است.

معرفی نماینده به ستاد نانو
نانو  ستاد  به  استاندارد  سازمان  از  نمایندگانی 

معرفی شده اند.

برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

ــانـــدارد هــمــکــاری مــطــلــوبــی در  ــتـ ــان اسـ ــازمـ سـ
خصوص برگزاری جلسات مشترک با ستاد نانو 
داشته و پنج جلسه مشترک در ایــن خصوص 

برگزار شده است.

اقداماتسازماناستانداردمأموریتها

۱

کیفیت محصوالت مبتنی بر فناوری نانو، نشانی به نام  برای اطمینان مصرف کنندگان از سالمت و 
»نانونماد« به عنوان یک عالمت رسمی دولتی به محصوالت نانو اعطا می شود. سازمان ملی استاندارد 
موظف است ظرف شش ماه پس از ابــالغ این تصویب نامه، تمهیدات و الزامات موردنیاز را برای 
اجرایی شدن این نشان فراهم آورد و با همکاری ستاد و به کارگیری ظرفیت بخش خصوصی در قالب 
یابی های الزم، اعطا شود. آیین نامه  شرکت های بازرسی، به محصوالت مبتنی بر فناوری نانو پس از ارز

نحوه اعطای این نشان با همکاری ستاد و سازمان ملی استاندارد ایران تدوین خواهد شد.

- سازمان استاندارد حوزه فناوری نانو را به دامنه 
فعالیت شرکت های بازرسی افزوده است.

ــد تــأیــیــد صــالحــیــت دو شــرکــت بــازرســی  - رونـ
حال  در  استاندارد  سازمان  توسط  فناوری نانو 

انجام است.

2
استانداردهای محصوالت مندرج در این تصویب نامه را که به کارگیری فناوری نانو در آن  ها با توانمندی 

داخلی موجب افزایش کیفیت و کارایی می شود، بازنگری کرده و ارتقا دهد.
×

3
حمایت از ایجاد و توسعه آزمایشگاه های مرجع و اندازه شناسی )مترولوژی( نانو و حمایت از تولید مواد 

مرجع نانو. 
×
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سازماناستانداردماده۱۱

اقداماتسازماناستانداردمأموریتها

۴
یکرد اولویت تدوین استانداردهای  مشارکت مٔوثر در تدوین استانداردهای بین المللی فناوری نانو با رو
محصول و ایمنی محصول در راستای حفظ منافع و مصالح ملی و افزایش بازار محصوالت داخلی در 

سراسر دنیا.

- سازمان ملی استاندارد در خصوص تدوین 
فناوری نانو،  حــوزه  بین المللی  استانداردهای 
ــط بـــا ســازمــان  ــ نــقــش »هــمــاهــنــگ کــنــنــده و راب
بین  المللی استانداردسازی )ISO(« را بر عهده 

داشته است. 

×تأیید صالحیت آزمایشگاه های آزمون مواد و محصوالت مبتنی بر فناوری نانو در کلیه حوزه ها.5

6

کلیه تولیدکنندگان محصوالت فناوری نانو که محصول آن  ها مشمول استاندارد است موظف هستند 
نسبت به خوداظهاری انطباق محصول خود با استانداردهای ملی و یا بین المللی معتبر اقدام کنند. 
یابی انطباق محصوالت، سازمان ملی استاندارد ایران است که طبق قوانین جاری سازمان  مرجع ارز

اقدام می کند.

×

ادامه�جدول�10-�اقدامات�سازمان�استاندارد�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398

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

گمرکجمهوریاسالمیایرانماده۱۲

برقراری مقدمات اجرایی 
توسط گمرک

×تشکیل کمیته فناوری نانو

×معرفی نماینده به ستاد نانو

×برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

اقداماتگمرکمأموریتها

۱
گمرک جمهوری اسالمی ایران موظف است مقررات الزم را برای ثبت محصوالت فناوری نانو در مبادی 
ورودی کشور به صورت خوداظهاری، تهیه و تنظیم نماید و با هماهنگی ستاد آیین نامه و کاربرگ های 

الزم را ظرف شش ماه پس از ابالغ این تصویب نامه تدوین کند. 

-
گمرک جمهوری اسالمی به نامه ستاد نانو مبنی 
بر ارسال گزارش اقدامات صورت گرفته پاسخی 

نداده است.

2
 HS( تعرفه کاالها )گمرک جمهوری اسالمی ایران موظف است توسعه سامانه کدگذاری )سیستم کد

Code( را در خصوص محصوالت فناوری نانو طراحی و پیاده سازی کند.

-
گمرک جمهوری اسالمی به نامه ستاد نانو مبنی 
بر ارسال گزارش اقدامات صورت گرفته پاسخی 

نداده است.

3
کاالهای مرتبط با فناوری نانو را  گمرک جمهوری اسالمی ایران موظف است آمار واردات و صادرات 

به صورت ادواری در اختیار ستاد قرار دهد. 

-
گمرک جمهوری اسالمی به نامه ستاد نانو مبنی 
بر ارسال گزارش اقدامات صورت گرفته پاسخی 

نداده است.
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جدول�1۲-�اقدامات�سازمان�برنامه�و�بودجه�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398

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

سازمانبرنامهوبودجهماده۱۳و۱۸

برقراری مقدمات اجرایی 
توسط سازمان برنامه و بودجه

×تشکیل کمیته فناوری نانو

×معرفی نماینده به ستاد نانو

برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو
در ســال ۱398، جلسات مشترکی در سطوح 

مختلف تشکیل شده است.

اقداماتسازمانبرنامهوبودجهمأموریتها

۱

ماده ۱3- سازمان برنامه و بودجه موظف است با رعایت قوانین با همکاری معاونت علمی و فناوری 
رئیس جمهور ردیف های مرتبط با محصوالت نانو دارای تأییدیه از معاونت مذکور از جمله موارد زیر را 
که توسط یک یا چند شرکت داخلی تولید می شوند و گواهی نامه ها، استانداردها و مجوزهای الزم در 
یافت نموده اند، در فهرست های بها درج نماید  ارتباط با تولید و کاربرد محصول را از مراجع ذی صالح در
و جزئیات آن  ها را در قالب آیین نامه ها و نشریه ها اعالم کند: ۱- شیشه نانو کنترل کننده انرژی )شیشه 
نانو کم گسیل( 2- بتن سبک سازه ای نانو 3- پروفیل های نانو )UPVC( برای درب و پنجره ۴- لوله ها و 
اتصاالت فاضالبی مستحکم نانو از جنس )UPVC( 5-  کف پوش های نانو ضدخش برای توقفگاه ها 
کز بهداشتی، بیمارستان ها  کتریال( نانو برای مرا کتری )آنتی با )پارکینگ ها( و… 6- کاشی های ضدبا
کتریال(، ضدخش  کتری )آنتی با یس های بهداشتی 7- رنگ های نانو ضدبا و درمانگاه ها و کلیه سرو

)ترافیکی(، عایق، خودتمیزشونده، تزیینی و… 8- پوشش های نانو آب گریز یا ضدآب.

-
سازمان برنامه و بودجه به نامه ستاد نانو مبنی 
بر ارسال گزارش اقدامات صورت گرفته پاسخی 

نداده است.

2
گــزارش عملکرد اجرایی  یابی  یافت و ارز کشور موظف است با در ماده ۱8- سازمان برنامه و بودجه 
سالیانه برنامه های این تصویب نامه و برنامه های آن که توسط ستاد تهیه می شود، 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 صورت گرفته پاسخی 

نداده است.

وزارتعتفماده۱۴

برقراری مقدمات اجرایی 
توسط وزارت عتف

×تشکیل کمیته فناوری نانو

×معرفی نماینده به ستاد نانو

×برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

اقداماتصورتگرفتهتوسطوزارتعتفمأموریتها

۱

فعال  کز رشد  مرا و  فناوری  پارک های  پژوهشی، قطب ها،  کز  مرا دانشگاه ها،  و سامان دهی  یابی  ارز
که طی  کمی آن  هــا به گونه ای  کیفی و جلوگیری از افزایش نامتوازن  کید بر رشــد  در فناوری نانو با تأ
کز پژوهشی کشور بتوانند تأمین کننده دانش و  سال های اجرای برنامه به صورت مستمر دانشگاه ها و مرا

کز صنعتی و یا شرکت های دانش بنیان  باشند. فناوری های بومی موردنیاز کاربردی در مرا

-
وزارت عتف به نامه ستاد نانو مبنی بر ارســال 
ــزارش اقــدامــات صورت گرفته پاسخی نــداده  گ

است.
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وزارتعتفماده۱۴

اقداماتصورتگرفتهتوسطوزارتعتفمأموریتها

2

یکردهای زیر:  بازنگری و سامان دهی دوره های تحصیالت تکمیلی علوم و فناوری نانو با شرایط و رو
۱- تقاضامحور و کارآمد شدن دوره های تحصیالت تکمیلی فناوری نانو 2- درنظرگرفتن بازار کار آینده 
کشور 3- دارابــودن تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی و پژوهشی  فناوری نانو و تخصص های موردنیاز 
کید بر آموزش  مرتبط با دوره ۴- طراحی دوره ها مبتنی بر آموزش هم زمان مباحث عملی و نظری 5- تأ
کید بر دستاوردهای فناورانه )مانند اختراع و ساخت نمونه(  مهارت های کسب وکار و کارآفرینی 6- تأ
به عنوان دستاورد دوره )با اقداماتی از قبیل صدور اجازه دفاع از پایان نامه دوره با ثبت اختراع معتبر 

داخلی و خارجی(.

-
وزارت عتف به نامه ستاد نانو مبنی بر ارســال 
ــزارش اقــدامــات صورت گرفته پاسخی نــداده  گ

است.

3
جهت دهی به تعریف و انجام پایان نامه های تحصیالت تکمیلی و سایر پژوهش های حوزه فناوری نانو 

در راستای اولویت های ده ساله دوم توسعه علم و فناوری نانو و نیازهای صنایع کشور.

-
وزارت عتف به نامه ستاد نانو مبنی بر ارســال 
ــزارش اقــدامــات صورت گرفته پاسخی نــداده  گ

است.

۴

ارتــقــای  به منظور  فــنــاوری نــانــو  انسانی  ســرمــایــه  هــای  توانمندسازی  ــای  ــ دوره ه ــرگــزاری  ب از  حمایت 
کارآفرینی با اولویت دانشجویان تحصیالت تکمیلی فناوری نانو از طریق  کسب وکار و  مهارت های 
به  خوابگاهی  و  کارگاهی  امکانات  آموزشی،  فضای  قبیل  از  موردنیاز  زیرساخت های  اختصاص 

دوره ها.

-
وزارت عتف به نامه ستاد نانو مبنی بر ارســال 
ــزارش اقــدامــات صورت گرفته پاسخی نــداده  گ

است.

5

حمایت های  انجام  ــرای  ب ستاد  به  کشور  پژوهشی  کز  مرا و  دانشگاه ها  زایشی  شرکت های  معرفی 
تشویقی  حمایت های  تجاری سازی،  خدمات  و  مشاوره  یافت  در یارانه  ارائــه  شامل  تجاری  سازی 
تأمین مالی تخصصی نظیر صندوق های  از طریق به کارگیری نهادهای  و سرمایه گذاری  خطرپذیر 

پژوهش و فناوری.

-
وزارت عتف به نامه ستاد نانو مبنی بر ارســال 
ــزارش اقــدامــات صورت گرفته پاسخی نــداده  گ

است.

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

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

وزارتآموزشوپرورشماده۱۵

برقراری مقدمات اجرایی 
توسط وزارت آموزش و پرورش

×تشکیل کمیته فناوری نانو

×معرفی نماینده به ستاد نانو

برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد 
نانو

یج  - برگزاری یک نشست مشترک میان مدیر آموزش متوسطه نظری و مدیر ترو
ستاد نانو 

استعدادهای  پـــرورش  ملی  مرکز  بین  مشترک  مدیریتی  جلسات  ــرگــزاری  ب  -
درخشان و دانش پژوهان جوان و ستاد نانو

کودکان و نوجوانان و  کانون پرورش فکری  -برگزاری یک نشست مشترک میان 
ستاد نانو در سطح کارشناسی

۲39 گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398



ادامه�جدول�14-�اقدامات�وزارت�آموزش�و�پرورش�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398

وزارتآموزشوپرورشماده۱۵

اقداماتوزارتآموزشوپرورشمتولیمربوطهمأموریتها

۱
یــجــی  یــع جــغــرافــیــایــی مــنــاســب فــعــالــیــت هــای تــرو ــرای تــوز ــ ــالش ب تـ

فناوری نانو در بین دانش آموزان و معلمان.

کــارگــاه هــا و  ــای آمــوزشــی شبکه تــوانــا در قــالــب  ــرگــزاری دوره هــ - مشارکت در ب
ی انسانی سمینارها با در اختیار قراردادن زیرساخت ها و نیرو

با همکاری  فناوری نانو  و  المپیاد علوم  بــرگــزاری دهمین دوره  در  - مشارکت 
کشور در سه مرحله با در  کل استانی، پژوهش سراها و مــدارس سطح  ادارات 

ی انسانی  اختیار قراردادن زیرساخت ها و نیرو
- مشارکت در برگزاری جشنواره دانش آموزی فناوری نانو با در اختیار قراردادن 

ی انسانی زیرساخت ها و نیرو

2

تدوین و گنجاندن سرفصل های مرتبط با فناوری نانو در برنامه درسی 
یکردهای  با عنایت به مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، با رو

زیر:
کاربردهای این فناوری  ۱- آموزش مقدماتی فناوری نانو و شناساندن 
کیفیت زندگی 2- معرفی توانمندی های جمهوری اسالمی  در بهبود 
ــران در فناوری نانو به جهت ایجاد روحیه خــودبــاوری 3- معرفی  ای

کسب وکارهای دانش بنیان با استفاده از مصادیق فناوری نانو.

×

3
برای  تخصصی  خدمت  ضمن  دوره(  )کــد  دوره  شناسه  پیش بینی 

معلمان و کارشناسان مرتبط با فناوری نانو.
×

۴
بــرای  عمومی  خــدمــت  ضمن  دوره(  )کــد  دوره  شناسه  پیش بینی 
آمــوزش مقدماتی فناوری نانو و شناساندن  با موضوع  همه معلمان، 

کاربردهای این فناوری در بهبود کیفیت زندگی.

برگزاری دوازده دوره ضمن خدمت در پنج استان با همکاری ادارات کل آموزش 
و پرورش در استان ها

5

کز  فــراهــم کــردن شــرایــط الزم بــرای آمـــوزش تجربی فــنــاوری نــانــو در مرا
کودکان و نوجوانان، مدارس دولتی و غیردولتی،  کانون پرورش فکری 
ــش و  ــارودان کــز فــنــی وحــرفــه ای، ک پــژوهــش ســراهــای دانـــش آمـــوزی، مــرا

استعدادهای درخشان.

زیرساخت شبکه  استقرار  ــرای  ب انسانی  ی  نیرو و  قـــراردادن فضا  اختیار  در   -
آزمایشگاهی آموزشی فناوری نانو در پژوهش سراهای کشور

دانــش آمــوزی  پــژوهــش ســرای  در  فناوری نانو  دانــش آمــوزی  آزمایشگاه  - تجهیز 
امام محمد باقر شهر رفسنجان در تابستان ۱398 با مشارکت وزارت آمــوزش و 
یاست جمهوری )با سهم ۴۰، 3۰ و  پرورش، ستاد نانو و معاونت علمی و فناوری ر

3۰درصدی برای معاونت علمی، ستاد نانو و وزارت آموزش و پرورش(
- عقد تفاهم نامه مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان 
با ستاد ویــژه توسعه فناوری نانو )27اســفــنــد۱397( مبنی بر بــرگــزاری المپیاد 

دانش آموزی فناوری نانو با تأیید و همکاری این مرکز

6
و  یــابــی  ارز به  فناوری نانو  با  مرتبط  افـــزودن شاخص های عملکردی 

رتبه بندی پژوهش سراها بر اساس اطالعات ستاد.
یابی عملکرد پژوهش سراهای عضو شبکه آزمایشگاه های آموزشی نانو )توانا(  ارز

با استفاده از اطالعات ستاد نانو

7
ارتقای سطح  و  کثری  بهره برداری حدا بــرای  فراهم  کردن شرایط الزم 

ایمنی آزمایشگاه های شبکه توانا. 
×

8
بهره مندسازی برگزیدگان المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از 

مزایای قانونی برگزیدگان المپیادهای علمی.

 در تــفــاهــم نــامــه مــنــعــقــد شــده مــرکــز مــلــی پــــرورش اســتــعــدادهــای درخـــشـــان و 
برگزیدگان  بهره مندی  فناوری نانو،  توسعه  ویــژه  ستاد  با  جــوان  دانــش پــژوهــان 
المپیاد دانش آموزی فناوری نانو مطابق با آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان، از 

امتیازات این بنیاد ذکر شده ولی در سال ۱398 اجرایی نشده است.

۲40

گزارش�اقدامات�دستگاه�های�اجرایی�در�راستای�تکالیف�سند�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو



جدول�1۵-�اقدامات�کارگروه�ایمنی�در�راستای�اجرای�مصوبه�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398

کارگروهایمنی)دستگاههایمربوطه(ماده۱۶

برقراری مقدمات اجرایی

معرفی نماینده به ستاد نانو

۱- وزارت بــهــداشــت، درمـــان و آمـــوزش پزشکی 2- ســازمــان ملی 
یست ۴- وزارت عتف و 5-  استاندارد ایــران 3- سازمان محیط ز
وزارت جهاد کشاورزی، نمایندگانی را جهت عضویت در کمیته به 

ستاد نانو معرفی کرده اند.

برگزاری نشست مشترک 
کــارگــروه ایمنی فناوری نانو در آذر و دی مــاه  ۱- نشست اول و دوم 

۱398 در محل ستاد نانو تشکیل شده است.

اقداماتکارگروهایمنیمأموریتها

۱

با حضور نمایندگان وزارتخانه های  کاربرد فناوری نانو  ایمنی  کارگروه تخصصی 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، 
علمی  معاونت  و  ــران  ای استاندارد  ملی  و  یست  محیط ز حفاظت  سازمان های 
فناوری نانو تشکیل  توسعه  فناوری نانو( در ستاد  رئیس جمهور )ستاد  فناوری  و 
از محل اعتبارات مربوط اعمال  با رعایت قوانین و مقررات مربوط و  می شود و 
یست محیطی و بهداشتی( و تنظیم  واپایش های )کنترل های( ایمنی )از منظر ز
ضوابط موردنیاز را از طریق دستگاه های اجرایی مسئول و مراجع ذی ربط پیگیری 

می کند.

که با حضور  کارگروه ایمنی فناوری نانو  در نشست های برگزار شده 
همه اعضا )به جز وزارت جهاد کشاورزی( برگزار شده است، تبیین 
و هماهنگی های الزم در خصوص اهــداف و اقدامات آتی انجام 
از دستگاه های عضو،  اســت. همچنین مقرر شــده هریک  شــده 
یه ها و اقدامات دستگاه خود در  از وضعیت مقررات، رو گزارشی 

حوزه فناوری نانو را ارائه کنند.

۲41 گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398
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ارزیابی شاخص ها و گزارش تأمین مالی برنامه پیشرفت 
فناوری نانو

گزارش�عملکرد�سند�گسترش�کاربرد�فناوری�نانو�در�سال�1398

فصل پنجم



برایسال۹۸واحدعنوانشاخصبرنامه مقدار

یج و فرهنگ سازی ترو

در حال اندازه گیریدرصدسهم صنعت و بازار در نگرش مردم نسبت به فناوری نانو در ایران 

یج فناوری نانو یدادتعداد افراد آموزش دیده در برنامه های ترو ۱2۰۰۰۰۰نفر-رو

5۰درصدمیزان عالقه مندی بنگاه های تولیدی هدف نسبت به فناوری نانو

توسعه سرمایه انسانی 
و کیفیت علمی

۴۱نفرتعداد محققان ایرانی تراز اول جهان

27۰مقالهتعداد مقاالت در مجالت برتر بین المللی

2٫۴درصدسهم مقاالت نانوی برتر از کل مقاالت نانو

2۱رتبهجایگاه جهانی کشور در میانگین ارجاع به مقاالت نانو

توسعه فناوری های 
کلیدی

)سال 97( 93فناوریتعداد شرکت های فناوری با نقش آفرینی محققان دانشگاهی

۰٫۴۱پتنت به مقالهتعداد پتنت به ازای هر ۱۰۰ مقاله نانو

خدمات و 
زیرساخت های 

تجاری سازی

56درصدنرخ تجاری سازی فناوری های عرضه شده

3۴ماهمتوسط زمان تجاری سازی فناوری های عرضه شده

توسعه صنعت نانو

2۴۴شرکتتعداد شرکت های نانو

5۱خط تولیدتعداد خط تولید نانو راه اندازی شده با دانش طراحی/ ماشین آالت ایرانی

6۴7محصولتعداد محصوالت نانو

یالحجم سرمایه گذاری در تولید محصوالت نانو در حال اندازه گیریمیلیارد ر

تعداد بنگاه های صنعتی غیرنانو که فناوری نانو سبب بهبود بهره وری/ ارتقای 
یست محیطی آن ها شده است ز

۱2۰بنگاه

استاندارد و ایمنی

۱۰8استانداردتعداد استانداردهای ملی فناوری نانو

7استانداردتعداد استانداردهای بین المللی فناوری نانو با پیشنهاد و نقش آفرینی ایران

7استانداردتعداد استانداردهای ملی ارتقا یافته

توسعه و مدیریت 
بازار نانو

یالحجم بازار فناوری نانو تولید ایران )سال 97( 25۴62میلیارد ر

)سال 97( ۱۰٫5درصدسهم صادرات از بازار فناوری نانو

شرکتتعداد شرکت های  بین المللی ایرانی
با توجه به تعریف*، شرکتی 
شرایط را احراز نکرده است.

همکاری های 
بین الملل

نسبت تعداد شرکت های با فعالیت بین المللی از تعداد کل شرکت های نانو 
کشور

...
با توجه به تعریف*، شرکتی 
شرایط را احراز نکرده است.

2۴٫5درصدسهم همکاری های بین المللی در انتشارات علمی نانو

1- شاخص های برنامه های کالن پیشرفت فناوری نانو
جدول�1-شاخص�های�برنامه�های�کالن�پیشرفت�فناوری�نانو�و�مقادیر�مربوطه�)1398( 

که دارای شرط های زیر باشند: *شرکت های بین المللی ایرانی به شرکت هایی اطالق می شود 
• دارای میزان فروش حداقل ۱۰میلیون دالر در سال • حداقل ۴۰درصد از فروش ساالنه شرکت، صادرات باشد.

• برخورداری از شــعبه/ دفتر/ نمایندگی فعال/شــرکای بزرگ بین المللی در حداقل 5 کشــور خارجی • حداقل 5۰درصد فروش شرکت مربوط به حوزه 
فناوری نانو باشد.

۲44

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



واحدعنوانشاخصبرنامه
برایسال مقدار

۹۸

ی
ساز

گ 
هن

 فر
ج و

روی
ت

 فعال سازی زیرساخت های فرهنگی کشور 
برای پشتیبانی از توسعه فناوری نانو

۱۰٬۱5۱دقیقهمقدار برنامه های فناوری نانو در صدا و سیما

7٬8۱۴خبرتعداد اخبار فناوری نانو در خبرگزاری ها و روزنامه ها

تعداد افراد شاخص شبکه های اجتماعی فعال شده در حوزه 
فناوری نانو 

5نفر

یکرد معرفی محصوالت نانویی ۰محصولبهره برداری از سایت چند زبانه با رو

توسعه کمی و کیفی باشگاه دانش آموزی 
فناوری نانو و شبکه توانا

88آزمایشگاهتعداد آزمایشگاه های عضو شبکه توانا

۴36٬8۰۰نفرتعداد افراد آموزش دیده در شبکه توانا

یجی همکار در المپیاد دانش آموزی فناوری نانو یجی تعداد نهادهای ترو ۱98نهاد ترو

7استانتعداد استان های فعال در آموزش فناوری نانو )ساالنه(

یدادها و کارگاه های حضوری  تعداد دانش آموزان آموزش دیده در رو
و مجازی باشگاه نانو و شبکه توانا )تجمعی(

۱٬۱93٬۰۰۰نفر

۴٬52۰نفرتعداد افراد آموزش دیده در قالب کار عملی در شبکه توانا

۴32٬28۰نفرتعداد افراد آموزش دیده در سمینارها و کارگاه های توانا

تعداد معلمان آموزش دیده در کارگاه های مجازی و دوره های 
ضمن خدمت )تجمعی(

378نفر

5محصولتعداد محصوالت آموزشی فناوری نانو دارای تاییدیه- )تجمعی(

تعداد مجموعه های فعال در تولید و ارائه خدمات آموزش 
دانش آموزی فناوری نانو

5مجموعه

توسعه بنیاد آموزش نانو و شبکه نهادهای 
یجی فناوری نانو ترو

یج نانو 98نهادتعداد نهادهای فعال در ترو

۴٬۱۴۱نفرتعداد داوطلبان مسابقه ملی فناوری نانو

یجی در سطح دانشگاه ها  یدادهای آموزشی-ترو تعداد رو
)حضوری و غیرحضوری(

5۰سمینار

یجی  یدادهای آموزشی-ترو تعداد دانشجوی آموزش دیده در رو
)حضوری و غیرحضوری(

7٬۱۴2نفر

یافتی مطابق آیین نامه های رقابتی بنیاد  تعداد آثار دانشجویی در
آموزش فناوری نانو

25اثر

۱٬۰85نفرتعداد افراد در تورهای فناورانه 

۲- شاخص های برنامه های عملیاتی پیشرفت فناوری نانو
جدول�۲-شاخص�های�برنامه�های�عملیاتی�پیشرفت�فناوری�نانو�و�مقادیر�مربوطه�)1398( 

۲4۵ گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398



واحدعنوانشاخصبرنامه
برایسال مقدار

۹۸

ی
ساز

گ 
هن

 فر
ج و

روی
ت

توسعه بنیاد آموزش نانو و شبکه نهادهای 
یجی فناوری نانو ترو

5٬۰۰۰نفرتعداد اعضای فعال سایت آموزش فناوری نانو

۱۰نفرتعداد اعضای هیئت علمی همکار در سایت آموزش

یس 8۱مدرسهتعداد مدارس دارای گواهی توانمندی تدر

۱3تیمتعداد هسته فناور فعال شده در برنامه نانواستارت آپ

تعداد افراد آشنا شده با مفاهیم توسعه فناوری و کسب وکار 
)حضوری-غیرحضوری(

6۰نفر

تعداد گواهی نانومقیاس اعطایی به طرح های برنامه 
نانواستارت آپ

2گواهی

7نمونهتعداد نمونه اولیه توسعه یافته در برنامه نانواستارت آپ

توسعه شبکه مروجین صنعتی و خانه نانو 
و صنعت

یج صنعتی 69سمینارتعداد سمینارهای ترو

۱5گزارشتعداد گزارش صنعتی منتشر شده

5نمایشگاهتعداد حضور در نمایشگاه های صنعتی

یدئویی رسانه نانو و صنعت یدئوتعداد تولیدات و 68و

می
 عل

ت
فی

 کی
ی و

سان
ه ان

مای
سر

عه 
وس

ت

حمایت عمومی از تحقیقات در فناوری نانو

69مقالهتعداد مقاالت ISI تأیید شده چاپ شده در مجالت منتخب

8مقالهتعداد مقاالت ارائه شده در کنفرانس های بین المللی

۱٬۴83کتابتعداد عنوان کتاب یا فصلی از کتاب تأیید شده

6مجلهتعداد مجالت تخصصی تأیید شده

RFP2۱تعداد RFPهای تعریف شده

حمایت از تحقیقات کاربردی صنعتی 
فناوری نانو

یت گرا یتحمایت از دوره های مامور ۱۰مأمور

38۱/6)دوره/نفر(دوره توانمندسازی سرمایه های انسانی )کارنو(توانمندسازی سرمایه های انسانی

ی
ید

 کل
ی

ها
ی 

اور
ه فن

سع
تو

حمایت از شرکت های نوپا و طرح های 
نوآورانه برای اثبات و توسعه کاربرد 

محصوالت

تعداد شرکت و فناور نانویی تحت حمایت ستاد برای گذار از 
عرصه های چهارگانه توسعه فناوری

شرکت/
فناور

 )سال 97( ۱5۱

۱36طرحتعداد طرح های داوری شده در برنامه طرح های نوآورانه 

۱8طرحتعداد طرح های برگزیده در برنامه طرح های نوآورانه

تعداد افراد شرکت کننده در دوره های توان افزایی فناوران برگزیده در 
برنامه طرح های نوآورانه

2۴نفر

حمایت از تولید، حفاظت و به کارگیری 
دارایی های فکری

نسبت اختراعات نانوی گرنت شده ایران به کل اختراعات 
خارجی ایران

۱8درصد
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واحدعنوانشاخصبرنامه
برایسال مقدار

۹۸

ی
ید

 کل
ی

ها
ی 

اور
ه فن

سع
تو

حمایت از تولید، حفاظت و به کارگیری 
دارایی های فکری

نسبت اختراعات نانوی منتشر شده ایران به کل اختراعات 
خارجی ایران

2۱درصد

5۱درخواستتعداد درخواست های ثبت اختراع خارجی ارجاع شده به ستاد نانو

53/8پروویژنالتعداد اختراعات ثبت شده به صورت موقت یک ساله )نانو/کل(

۱۰5اختراعتعداد درخواست های اختراعات داخلی ارجاع شده به ستاد نانو

تعداد افراد شرکت کننده در نشست ها و کارگاه های آموزشی 
مالکیت فکری و ثبت اختراع 

۱2٬6۴2نفر-ساعت

ی
ساز

ی 
جار

ی ت
ها

ت 
اخ

رس
 زی

ت و
دما

خ

 توسعه شبکه خدمات تجاری سازی

تعداد خدمات ارائه شده توسط کارگزاران ارائه خدمات توسعه 
فناوری

997خدمت

۱7۰خدمتتعداد خدمات تحت پوشش

5خدماتتعداد خدمات ارتقا یافته از لحاظ کیفی

۱5۴کارگزارتعداد کارگزاران خدماتی جذب یا ایجاد شده

 آموزش فناوران و شرکت های تولیدی، 
خدماتی و کارگزاران انتقال فناوری

27دورهتعداد دوره آموزشی برگزار شده

5۰۴نفر ساعتتعداد شرکت کنندگان در دوره آموزشی

۱۰درصدمیزان مشارکت شرکت های نانو در برنامه های آموزشی

 تأمین و توسعه زیرساخت فیزیکی استقرار 
صنعت نانو

کز رشد با  تعداد شرکت های نانو و فناوران مستقر شده در مرا
تسهیل گری ستاد

۱5شرکت

میزان فضای نیمه صنعتی و صنعتی اختصاص یافته برای استقرار 
شرکت ها و فناوران نانو

3٬73۰مترمربع

 ارتقای سخت افزاری و نرم افزاری شبکه 
آزمایشگاهی فناوری نانو

کز عضو شبکه آزمایشگاهی نانو  ۱6استانسطح پوشش جغرافیایی مرا

کز عضو شبکه آزمایشگاهی نانو 83مرکزتعداد مرا

تعداد دستگاه آزمایشگاهی ثبت شده در پایگاه اینترنتی شبکه از 
سوی اعضای شبکه

2٬2۴۴دستگاه

کز عضو شبکه  میزان حمایت پشتیبانی از تجهیزات مرا
آزمایشگاهی نانو

مورد/
یال میلیارد ر

2٫795/2۱

کز عضو شبکه  میزان حمایت خرید تجهیزات ایرانی برای مرا
آزمایشگاهی نانو

مورد/
یال میلیارد ر

۱٫29۱/5

میزان حمایت )بالعوض یا تسهیالت( خرید تجهیزات خارجی 
کز عضو شبکه  برای مرا

مورد/
یال میلیارد ر

2٫9۴۰/۴
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واحدعنوانشاخصبرنامه
برایسال مقدار

۹۸

ی
ساز

ی 
جار

ی ت
ها

ت 
اخ

رس
 زی

ت و
دما

خ

 ارتقای سخت افزاری و نرم افزاری شبکه 
آزمایشگاهی فناوری نانو

میزان حمایت از پیاده سازی و استقرار استانداردهای آزمایشگاه 
کز عضو شبکه در مرا

یال ۰٫۱2۱میلیارد ر

میزان حمایت از استقرار سامانه مدیریت اطالعات آزمایشگاهی 
کز عضو شبکه )LIMS( در مرا

یال ۰٫879میلیارد ر

کز عضو شبکه در دوره های  میزان حمایت از حضور کارشناسان مرا
آموزش تخصصی

دوره/
یال میلیارد ر

۱9/۰٫۰98

تعداد مراجعه به آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی نانو برای 
یافت خدمات  در

2۱۰٬638مراجعه

کز عضو شبکه آزمایشگاهی نانو  یالدرآمد حاصل از ارائه خدمات مرا 33۱میلیارد ر

کز عضو شبکه آزمایشگاهی که استاندارد)های(  تعداد مرا
آزمایشگاهی را استقرار داده اند)تجمیعی(

۱7مرکز

کز عضو شبکه آزمایشگاهی که نرم افزار LIMS را استقرار  تعداد مرا
داده اند )تجمیعی(

۱6مرکز

انو
ت ن

نع
 ص

عه
وس

ت

۴گزارشتعداد گزارش تهیه شده برای تحلیل و رصد بازار نانوموادشناسایی و تولید نانومواد دارای بازار

توسعه و تولید تجهیزات و ماشین آالت 
صنعتی

یالمیزان فروش تجهیزات نانویی ساخت داخل )سال 97( ۴7۴میلیارد ر

 )سال 97( ۱میلیون دالرمیزان صادرات تجهیزات نانویی ساخت داخل

میزان حمایت از ساخت تجهیزات و ارتقا فنی تجهیزات 
آزمایشگاهی نانو

یال 8میلیارد ر

یالمیزان حمایت از ساخت و توسعه کاربرد ماشین آالت صنعتی نانو ۱۱میلیارد ر

تعداد خدمات تجاری سازی ارائه شده به شرکت های سازنده 
تجهیزات نانو و تنوع آن ها

خدمت/
نوع

۱8/56

یالمیزان حمایت از ایجاد برند در شرکت های سازنده تجهیزات نانو ۰میلیارد ر

حمایت از ایجاد زیرساخت تولید )نانوفب( 
و خدمات فنی

 میزان حمایت از ایجاد زیرساخت تولید )نانوفب(
 و خدمات فنی

یال 58میلیارد ر

یالحمایت از ایجاد و توسعه پایلوت های صنعت نانو 33٫77میلیارد ر

یسک سرمایه گذاران در  کمک به کاهش ر
صنعت نانو

تعداد بسته های سرمایه گذاری برای ترغیب سرمایه گذاران جهت 
ورود به حوزه فناوری نانو

2۴بسته

میزان تسهیالت ارائه شده برای تدوین بسته های سرمایه گذاری 
برای ترغیب سرمایه گذاران جهت ورود به حوزه نانو

یال 2٫9۱8میلیارد ر

9طرح تعداد طرح حمایت شده در صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر

یسک طرح های مورد عالقه  میزان مشارکت ستاد برای کاهش ر
سرمایه گذاران در حوزه نانو

یال 6۰میلیارد ر
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برایسال مقدار

۹۸

انو
ت ن

نع
 ص

عه
وس

ت

توسعه شبکه تبادل فناوری به منظور 
حمایت از به کارگیری فناوری نانو در صنایع

یابی شده و در حال پیگیری در سامانه  تعداد تقاضای صنعتی ارز
تبادل فناوری 

تقاضای 
صنعتی

73۴

تعداد کارگزاران تبادل فناوری برای پیگیری تقاضاهای ثبت شده 
در سامانه

37کارگزار

تعداد نشست های تخصصی در حوزه های مختلف صنعتی برای 
معرفی فناوری به صنعتگران 

نشست 
تخصصی

7۰

۱95پروژهتعداد پروژه تبادل فناوری موفق )تجمعی(

36پروژهتعداد چالش برگزار شده )تجمعی(

۱۴پروژهتعداد چالش خاتمه یافته موفق )تجمعی(

تدوین و استقرار استانداردهای ملی و 
بین المللی، راهنماها و دستورالعمل ها

تعداد پیشنهاد استاندارد بین المللی مصوب در سازمان جهانی 
استانداردسازی )ایزو(

6استاندارد

 پیاده سازی و اجرای سیستم جامع 
یابی، نظارت و مجوزدهی و اعطای  ارز

نانونماد
شرکتتعداد شرکت های بازرسی محصول

2 شرکت در 
مرحله تعیین 

صالحیت

پیاده سازی نظام ملی نانومترولوژی
تعداد آزمون مقایسات بین آزمایشگاهی در سطح آزمایشگاه های 

فعال در حوزه فناوری نانو
۱آزمون

یج، اطالع رسانی و آموزش درباره  ترو
استاندارد و ایمنی نانو

ی آموزش دیده در حوزه استاندارد و ایمنی 259نفرتعداد نیرو

ارائه مشاوره های ایمنی و استاندارد برای صنعت
تعداد 
مشاوره

5

ایجاد برندها و نشان های تجاری 
محصوالت 

3۰برندتعداد برندهای داخلی فناوری نانو

3برندتعداد برندهای جمعی ایجاد شده در حوزه فناوری نانو

22برندتعداد برندهای معتبر وارد شده به حوزه نانو 

ارتقای توانمندی صادراتی بنگاه ها و 
حمایت از صادرات محصوالت نانو

۰محصولتعداد محصوالت تولید مشترک در سایر کشورها

 میلیون دالرحجم قراردادهای انتقال فناوری داخلی به سایر کشورها
در حال 

اندازه گیری

تعداد شرکت های صادر کننده محصوالت نانو
تعداد 
شرکت

 )سال 97( 37
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۹۸

لل
لم

ن ا
ی بی

ها
ی 

کار
هم

 عضویت و حضور فعاالنه کشور در مجامع 
منطقه ای و جهانی

تعداد حضور شرکت های فناوری نانو در نمایشگاه های سایر 
کشورها

3نمایشگاه

ایجاد زیرساخت توسعه همکاری های 
کز و  بین المللی و توانمندسازی مرا

شرکت های داخلی برای حضور در عرصه 
بین الملل

۰همایشتعداد همایش های مشترک فناوری نانو با دیگر کشورها

تعداد سازمان های منطقه ای و بین المللی همکار با ج.ا.ایران در 
فناوری نانو

۴سازمان

ی
یاب

 ارز
ی و

ذار
ت گ

اس
سی

راهبری تحقیقات سیاستی و تدوین اسناد 
سیاست گذاری پیشرفت فناوری نانو

۰سندتعداد اسناد سیاستی تدوین شده

یابی راهبردی توسعه نانو و تعیین   پایش و ارز
جایگاه بین المللی کشور در علم، فناوری 

و نوآوری نانو

 تعداد بانک  اطالعات فناوری نانوی فعال در ایران 
با مقیاس جهانی

بانک 
اطالعاتی

6

 STATNANO ۰گزارشتعداد گزارش های آماری - تحلیلی سایت

تعداد کشور های دارای کاربر فعال در وبگاه بانک های اطالعاتی و 
آماری فناوری نانو )استت نانو(

۱۰2کشور

مدیریت فناوری اطالعات و دانش 
فرایندهای توسعه فناوری نانو

۱۰پروژهتعداد پروژه های توسعه نرم افزاری فعال ستاد در طی سال

یس های افزوده شده به پرتال ستاد یستعداد سرو ۱۰5سرو

3وبگاهتعداد وبگاه های جدید فناوری نانو

 تبیین الگوی پیشرفت فناوری نانو با 
مستندسازی تجربیات و دانش کسب شده 

و انتشار الگوها 

تعداد کتاب های تدوین و منتشر شده از برنامه ها و تجربیات موفق 
نانو در کشور

۰کتاب

تعداد مصاحبه و مقاله های منتشر شده در حوزه »الگوی پیشرفت 
نانو« در رسانه ها

۰مقاله

تعداد پروژه های مستندسازی از تجربیات موفق تجاری سازی 
محصوالت نانو

۴محصول

۲۵0
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3- تأمین مالی برنامه های پیشرفت فناوری نانو
جدول�3-�تأمین�مالی�برنامه�های�پیشرفت�فناوری�نانو�به�تفکیک�برنامه�)1398( 

برنامهعملیاتیبرنامهکالن
بودجهبرنامهعملیاتی
ازمحلبودجهستادنانو

)میلیونریال(

حمایتمعاونتعلمیو
فناوریریاستجمهوریو
سایرنهادها)میلیونریال(*

بودجهبرنامه
کالن)میلیون

ریال(

یج و  ۱-ترو
فرهنگ سازی نانو

۱-۱- فعال سازی زیرساخت های فرهنگی کشور برای 
پشتیبانی از توسعه فناوری نانو

9٬۴878٬۱23

75٬826

۱-2- توسعه کمی و کیفی باشگاه دانش آموزی 
فناوری نانو و شبکه توانا

۱7٬883

9٬36۴

2٬۰96
حمایت وزارت آموزش 

و پرورش از تجهیز 
آزمایشگاه های شبکه توانا

3٬998
حمایت دانشگاه 

آزاد اسالمی از تجهیز 
آزمایشگاه های شبکه توانا

یجی  ۱-3- توسعه بنیاد آموزش نانو و شبکه نهادهای ترو
فناوری نانو

2٬926۱3٬۰3۴

۱3٬73۴3٬68۴-۴-توسعه شبکه مروجان صنعتی و خانٔه نانو و صنعت

۱۱٬۴96۰-5-ایجاد زیرساخت رصد فناوری نانو

2- توسعه سرمایه 
انسانی و کیفیت 

علمی نانو

2۱۰6٬722۱٬۴5۰-۱- حمایت عمومی از تحقیقات در فناوری نانو

۱5۱٬685

27٬62۰27٬675-2- حمایت از سرآمدان علم و فناوری نانو

2۴٬9۴۴۱٬۰33-3- توانمندسازی سرمایه های انسانی نانو

2-۴- حمایت از تحقیقات نانو مبتنی بر برنامه های 
کاربردی صنعتی

2٬۰۴۴۱97

3- توسعه 
فناوری های کلیدی 

نانو

یج گفتمان تولید فناوری نانو در محیط های  3-۱- ترو
3٬۱۰66٬5۰۰تحقیقاتی

۱27٬99۰
3-2- حمایت های هدفمند برای ایجاد و توسعه 

۴٬۰۰6۱۱۴٬377فناوری های منتخب نانو

۴- سازمان دهی 
و توسعه خدمات 
و زیرساخت های 
تجاری سازی نانو

۴9337٬۱9۴-۱- توسعه شبکه خدمات تجاری سازی نانو
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برنامهعملیاتیبرنامهکالن
بودجهبرنامهعملیاتی
ازمحلبودجهستادنانو

)میلیونریال(

حمایتمعاونتعلمیو
فناوریریاستجمهوریو
سایرنهادها)میلیونریال(*

بودجهبرنامه
کالن)میلیون

ریال(

۴- سازمان دهی 
و توسعه خدمات 
و زیرساخت های 
تجاری سازی نانو

۴-2- آموزش فناوران و شرکت های تولیدی، خدماتی و 
کارگزاران انتقال فناوری نانو

93۰

۱5۴٬678

۴93۰-3- تأمین و توسعه زیرساخت فیزیکی استقرار صنعت نانو

۴-۴- به کارگیری زیرساخت های تأمین مالی کشور برای 
توسعه صنعت و بازار نانو

93۰

۴-5- حمایت از تولید، حفاظت و به کارگیری 
دارایی های فکری

3٬۴562۴٬3۱۰

۴-6- ارتقای سخت افزاری و نرم افزاری شبکه 
آزمایشگاهی فناوری نانو

6٬3۴783٬۰۰۰

5- توسعه صنعت 
نانو

5-۱- حمایت از شرکت های نوپا و طرح های نوآورانه 
برای اثبات و توسعه کاربرد محصوالت فناوری نانو

85٬۱2635٬8۱9

273٬656

5939٬۱97-2- شناسایی و تولید نانومواد دارای بازار

5-3- توسعه و تولید تجهیزات و ماشین آالت صنعتی 
فناوری نانو

29٬2682۱٬۱5۰

5-۴- حمایت از ایجاد امکانات ساخت و تولید 
)نانوفب( و خدمات فنی

2٬۰9339٬۱97

593۰-5-کمک به کاهش ریسک سرمایه گذاران در صنعت نانو

5-6-توسعه شبکه تبادل فناوری به منظور حمایت از 
به کارگیری فناوری نانو در صنایع

۱5۱٬۱۱۴۰٬۴73

6- پیاده سازی 
استاندارد و ایمنی نانو

6-۱-تدوین و استقرار استانداردهای ملی و بین المللی، 
راهنماها و دستورالعمل های فناوری نانو

۴٬۴973٬۴8۰

33٬8۰5

6-2- فعال سازی ظرفیت های نهادهای تنظیم گر برای 
کثر از محصوالت فناوری نانو استفاده حدا

۱٬3۴۰8٬۱۴۱

یابی،  6-3- پیاده سازی و اجرای سیستم جامع ارز
نظارت و مجوزدهی و اعطای نانونماد

2٬358۰

6۱٬۰6۰۰-۴-پیاده سازی نظام ملی نانومترولوژی

یج، اطالع رسانی و آموزش درباره استاندارد و  6-5- ترو
ایمنی نانو

۴٬۰292٬8۱8

62٬۰632٬599-6-راهبری تحقیقات در حوزه استاندارد و ایمنی نانو

6-7- تشخیص و مدیریت جنبه های اخالقی، حقوقی، 
قانونی و اجتماعی فناوری نانو

۱٬۴2۰۰
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برنامهعملیاتیبرنامهکالن
بودجهبرنامهعملیاتی
ازمحلبودجهستادنانو

)میلیونریال(

حمایتمعاونتعلمیو
فناوریریاستجمهوریو
سایرنهادها)میلیونریال(*

بودجهبرنامه
کالن)میلیون

ریال(

7- توسعه و مدیریت 
بازار نانو

7-۱- ایجاد ابزارهای حمایتی و تسهیل گری برای توسعه 
بازار داخلی محصوالت نانو

5٬22938٬۱۱2

98٬657

یابی بازار محصوالت نانو 73٬2۴۱۱5۱-2-پایش و ارز

7-3- ارتقای توانمندی صادراتی بنگاه ها و حمایت از 
صادرات محصوالت نانو

۱٬۰9۱۴3٬۱75

 7-۴-ایجاد برندها و نشان های تجاری
 محصوالت نانو

9۴۱6٬7۱7

8- ارتقای 
همکاری های 

بین المللی 
فناوری نانو

8-۱- عضویت و حضور فعال کشور در مجامع و 
شبکه های منطقه ای و جهانی فناوری نانو یا مشارکت 

فعال در تأسیس آن ها
۱٬3377٬۰۰5

27٬593
8-2- زمینه سازی و ایجاد زیرساخت توسعه 

همکاری های بین المللی فناوری نانو و توانمندسازی 
نهادهای داخلی برای حضور در عرصه بین الملل

27۰۱8٬982

9-سیاست گذاری 
یابی پیشرفت  و ارز

فناوری نانو

۱- راهبری تحقیقات سیاستی و تدوین اسناد 
سیاست گذاری پیشرفت فناوری نانو

۴٬۴292٬266

۴۴٬682

یابی راهبردی توسعه نانو و تعیین جایگاه  2- پایش و ارز
 بین المللی کشور در علم، فناوری

 و نوآوری نانو
9٬8872٬۰36

3- شناسایی و بهره گیری از زیرساخت های نهادی و 
ساختاری کشور برای پیاده سازی سیاست های توسعه 

فناوری نانو
2٬3۴۰5۰۰

۴- مدیریت فناوری اطالعات و دانش فرایندهای توسعه 
فناوری نانو

7٬2۱5۱۱٬939

5- تبیین الگوی پیشرفت فناوری نانو با مستندسازی 
تجربیات و دانش کسب شده و انتشار الگوها

3٬7693۰۰

برنامهپیشرفتفناورینانو ۳۵۸٬۴۸۱۶۳۰٬۰۹۰۹۸۸٬۵۷۱کلبودجهجذبشدهدر

یاست جمهوری است. که نام نهاد حامی ذکر نشده، حمایت مالی مربوط به معاونت علمی و فناوری ر * در مواردی 
یــع بودجــه برنامه هــای کالن پیشــرفت فناوری نانو در ســال ۱398 آمده اســت؛ مطابق این نمــودار، برنامه توســعه صنعت نانو با  در نمــودار شــماره ۱ توز

28درصد، بیشترین سهم را از بودجه سال ۱398 داشته است.
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گر حوزه های پیشرفت فناوری نانو را شامل: ۱- تولید و انتشار علم 2- توسعه فناوری و نوآوری و 3- صنعتی سازی و توسعه بازار در نظر بگیریم، تأمین  ا
کدام از این حوزه ها، در قالب نمودارهای 2 و 3 قابل  بررسی  و  تحلیل است. مالی صورت گرفته در هر 

خدمات�و�زیرساخت�های�تجاری�سازی�%16

توسعه�فناوری�های�کلیدی�
%13

توسعه�سرمایه�انسانی�و�
کیفیت�علمی�%1۵

ترویج�و�فرهنگ�سازی�%8
سیاست�گذاری�و�ارزیابی�%4

همکاری�های�بین�المللی�%3

توسعه�و�مدیریت�بازار�نانو�%10

استاندارد�و�ایمنی�%3

توسعه�صنعت�نانو�%۲8

نمودار�1-�توزیع�بودجه�برنامه�های�کالن�پیشرفت�فناوری�نانو�در�سال�1398

نمودار�۲-�سهم�برنامه�های�کالن�از�بودجه�سال��1398در�پیشرفت�فناوری�نانو

30

۲۵

۲0

1۵

10

۵

0
ترویج�و�

فرهنگ�سازی
توسعه�سرمایه�
انسانی�و�

کیفیت�علمی

توسعه�
فناوری�های�
کلیدی

خدمات�و�
زیرساخت�های�
تجاری�سازی

توسعه�صنعت�
نانو

استاندارد�و�
ایمنی

توسعه�و�
مدیریت�بازار�

نانو

همکاری�های�
بین�المللی

سیاست�گذاری�
و�ارزیابی

صنعتی�سازی�و�توسعه�بازارتوسعه�فناوری�و�نوآوریتولید�و�انتشار�علم

4٫81 14٫۵1
6٫44 ۵٫91

3٫040٫00

6٫۵1
6٫70

۲4٫۲8

1٫۵۲
1٫88 0٫۵9

0٫۵9 0٫00
0٫00

9٫98

0٫93
0٫93 1٫49

1٫44
1٫60۲٫۲3 0٫93

0٫37
0٫46

1٫46
1٫39

۲۵4
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 صنعتی�سازی�و�توسعه�بازار
 توسعه�فناوری�و�نوآوری

 تولید�و�انتشار�علم

سال�139۵

سال�1396

سال�1397

سال�1398

4۲%

33%

1۵%

18%

40%۵۵%43%

نمودار�3-�مقایسه�توزیع�بودجه�سال��1398در�حوزه�های�مختلف�پیشرفت�فناوری�نانو�با�سال�های�گذشته

۲۵۵ گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1398
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