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مهم ترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی، توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی 
و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق همه جانبه مخترعین، مکتشفین و نیروهای 
متعهد و متخص�صی است که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از الک نگرش 
انحصاری علم به غرب و شرق به درآمده و نشان داده اند که می توانند کشور را 

روی پای خود نگه دارند.

صحیفه امام خمینی )ره(؛ ج 21



عزیزان من! آنچه مهم است این است که این پیشرفت علمی که در کشور از حدود 
دو دهه  قبل به این طرف شروع شده، ادامه پیدا کند. ما در برخی از رشته های علمی 
نوپا در رتبه های باالی جهان هستیم؛ ]یعنی[ رتبه های زیِر ده، رتبه  پنجم، ششم. 
خب اینها خیلی افتخارآمیز  است لکن این ما را به هیچ وجه قانع نمی کند. حاال 
اوری، در بع�صی از چیزهای دیگر ما جلو هستیم ]اّما[ این کافی 

ّ
در نانو، در زیست فن

نیست؛ حرکت علمی در دنیا یک حرکت ُپرشتابی است، ما هم عقب ماندگی های 
بسیار متراکمی از سابق داریم، لذا بایستی این شتابی که در پیشرفت علمی هست 
ه تا االن خوب کار شده؛ در این شانزده، هفده سالی که 

ّ
ادامه پیدا کند. البت

در این زمینه ها دنبال می کنیم...، انسان مشاهده می کند که هم علم پیشرفت 
اوری های برخاسته   از علم پیشرفت کرده، هم چرخه  تولید ثروت... .

ّ
 کرده، هم فن

بیانات در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی، 17 مهر 1398



حجت االسالم و املسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور:

جمهوری اسالمی ایران امروز نه تنها در عرصه تولید علم و مقاله در زمینه 
فناوری نانو بلکه در اجرا و تبدیل آن به صنعت و محصوالت مهم، پیشرفت های 
افتخارآمیز به دست آورده است. فناوری نانو و هایتک ها کشور را متحول می کند، 
نفت را باید بفروشیم و برای توسعه این تکنولوژی ها هزینه کنیم. کار جوانان و 

دانشمندان ما در عرصه فناوری نانو بسیار ارزشمند است و باید توسعه یابد.

جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی و هیئت دولت؛ نهم و دهم دی 1399



دکتر ستاری؛ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:

ستاد توسعه فناوری نانو در سال های اخیر  برای توسعه این فناوری گام های 
اثربخ�صی برداشته است. شرکت های فناوری نانو، ساالنه رشد فروش 1۰۰درصدی 
نسبت به سال قبل را تجربه می کنند که نشان دهنده توانمندی فعاالن فناور این 
حوزه است. توسعه بازار این حوزه اتفاق نمی افتاد مگر با ایجاد زیست بومی که 

حضور سرمایه گذار بخش خصو�صی در این حوزه را تسهیل کند.

مراسم رونمایی از ۵7 دستاورد دانش بنیان نانو؛ نهم اسفند 1399



15  جایگاه جهانی ایران در علم و فناوری نانو  
20  حجم بازار محصوالت نانو ساخت ایران 
25  اثرگذاری فناوری نانو در بهبود کیفیت زندگی مردم  
30  تأمین و توزیع منابع مالی  

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

برنامه کالن 2. ارتقای کیفیت علمی و پرورش سرمایه های انسانی کارآمد فناوری نانو

81  حمایت عمومی از تحقیقات فناوری نانو 
85  توانمندسازی سرمایه های انسانی فناوری نانو 
87  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
90  حمایت از توسعه و تجاری سازی طرح های نوآورانه فناوری نانو 
97  توسعه نوآوری های منتخب در حوزه فناوری نانو 
99  توانمندسازی کسب وکارهای نوپای فناوری نانو 
103  حمایت از توسعه زیست بوم کارآفرینی در حوزه فناوری نانو 
107  حمایت از ایجاد فضای تولید نیمه صنعتی 
113  حمایت از تولید، حفاظت و به کارگیری دارایی های فکری فناوری نانو 

برنامه کالن 5. ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو

147  حمایت از شرکت های نوپا و طرح های نوآورانه برای اثبات و توسعه کاربرد محصوالت فناوری نانو 
153  شناسایی و حمایت از تولید نانومواد دارای بازار 
154  حمایت از توسعه و ساخت تجهیزات و ماشین آالت صنعتی فناوری نانو 
158  حمایت از توسعه شبکه های نوآوری و مراکز شتاب دهنده فناوری نانو 

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

121  ارزیابی، پایش و نظارت بر محصوالت فناوری نانو 
131  ارائه خدمات و توسعه کارگزاران خدمات تجاری سازی فناوری نانو 
137  تأمین و توسعه زیرساخت فیزیکی استقرار شرکت های فناوری نانو  
140  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

36  فعال سازی زیرساخت های فرهنگی کشور در جهت توسعه فناوری نانو 
42  توسعه کّمی و کیفی باشگاه دانش آموزی فناوری نانو و شبکه توانا 
56  توسعه بنیاد آموزش فناوری نانو و شبکه نهادهای ترویجی 
66  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

181  تدوین استانداردهای ملی و بین المللی فناوری نانو 
185  پیاده سازی نظام جامع مجوزدهی، نظارت و ارزیابی در حوزه فناوری نانو 
190  فعال سازی ظرفیت های نهادهای تنظیم گر در راستای توسعه فناوری نانو 
191  ترویج و آموزش استاندارد و ایمنی فناوری نانو 

برنامه کالن 7. توسعه و مدیریت بازار محصوالت نانو

195  ایجاد ابزارهای حمایتی و تسهیلگری برای توسعه بازار داخلی محصوالت نانو 
202  توسعه سبد کاالهای مصرفی نانو 
204  حمایت از صادرات محصوالت فناوری نانو 

217  راهبری تحقیقات سیاستی و تدوین اسناد سیاست گذاری پیشرفت فناوری نانو 
220  پایش و ارزیابی راهبردی توسعه فناوری نانو در ایران و جهان 
224  راهبری و ارزیابی دستگاه های اجرایی در راستای اجرای سند گسترش کاربرد فناوری نانو 
226  مدیریت فناوری اطالعات و دانش فرایندهای توسعه فناوری نانو 
229  تبیین الگوی پیشرفت فناوری نانو با مستندسازی تجربیات و دانش کسب شده و انتشار الگوها 

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

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

232 گزارش تفصیلی اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه های اجرایی  
 

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

 246  شاخص های برنامه های کالن پیشرفت فناوری نانو 
 247  شاخص های برنامه های عملیاتی پیشرفت فناوری نانو 
252  تأمین مالی برنامه های پیشرفت فناوری نانو در ایران 

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

163  کمک به کاهش ریسک سرمایه گذاران در صنعت نانو 
166  توسعه شبکه تبادل فناوری نانو به منظور حمایت از به کارگیری فناوری نانو در صنایع 
175  حمایت از توسعه درون زا در صنعت نانو 
177  استفاده از ظرفیت های نهادی- قانونی در راستای توسعه محصوالت نانو 
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فهرست جدول ها

16 فهرست 25 کشور برتر جهان به همراه برترین کشورهای اسالمی در انتشار مقاالت نانو در سال 2020 
17 فهرست مقاالت نانوی ایران با باالترین ضریب اثربخشی در سال 2020 )گروه الف و ب( 
18    ْQ1 اطالعات مربوط به مقاالت نانوی ایران منتشر شده در مجالت
18 مقدار و رتبه شاخص h-Index پنج ساله مقاالت نانوی 20 کشور برتر جهان )2015-2019( 
19 فهرست 30 کشور برتر جهان در ثبت پتنت نانو در USPTO در سال 2020  
36 عملکرد تولید و انتشار محتوا در رسانه های ستاد نانو در سال 1399 
36 میزان انتشار محتوای فناوری نانو در رسانه های عمومی کشور در سال 1399 
37 رسانه های برتر جشنواره نانو و رسانه در سال 1399 

 37 آثار برتر جشنواره نانو و رسانه در سال 1399 
44 اطالعات آماری مرحله اول و دوم یازدهمین دوره المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو در سال 1399 
45 اطالعات آماری مرحله سوم )اردوی عملی( یازدهمین دوره المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو در سال 1399  
47 تعداد طرح های یازدهمین جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو در مراحل اول تا نهایی در سال 1399 
48 طرح های برتر بخش های مختلف یازدهمین جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو در سال 1399  
52 آمار آموزش دیدگان در شبکه آزمایشگاه های آموزشی نانو در سال 1399  
54 حمایت از رویدادهای آموزشی-ترویجی دانش آموزان و دبیران در سال 1399  
54 فهرست محصوالت آموزشی دارای تأییدیه آموزش نانو در سال 1399  
56 تعداد نهادهای ترویجی فناوری نانو در سال 1399 
56 حمایت های ستاد نانو از رویدادهای دانشجویی فناوری نانو در سال 1399 
58 تعداد اثر دریافتی جشنواره آثار رسانه دانشجویی فناوری نانو در سال 1399 
58 فهرست نهادهای ترویجی برگزیده جشنواره آثار رسانه دانشجویی فناوری نانو در سال 1399 
59 فهرست نهادهای برگزیده هفته نانو در سال تحصیلی 98-99  
59 فهرست نهادهای ترویجی برگزیده جشنواره تجارب نو دانشجویی در سال 1399  
61 طرح های فناورانه تیم های برگزیده سومین دوره نانواستارت آپ  
67 عناوین ویدئوهای رسانه نانو و صنعت در سال 1399  
69 گزارش های صنعتی و اقتصادی منتشر شده در حوزه فناوری نانو در سال 1399 
72 رویدادهای صنعتی فناوری نانو برگزار شده به صورت برخط در شهرک های صنعتی در سال 1399  
72 تور مجازی صنعتی و تخصصی برخط برگزار شده حوزه فناوری نانو در سال 1399 
74 گفتگوهای صنعتی زنده برگزار شده در حوزه فناوری نانو در سال 1399  
75 شرکت های حاضر در رویداد صنعتی تریبون نانو و صنعت در سال 1399 
76 سمینارهای صنعتی برگزار شده فناوری نانو به صورت برخط در سال 1399 
77 حضور کارگزاران ترویج صنعتی فناوری نانو در نمایشگاه های صنعتی در سال 1399  
81 حمایت های تشویقی پرداخت شده ستاد فناوری نانو در حوزه تحقیقات فناوری نانو در سال 1399 
82 درخواست های مورد تأیید مربوط به مقاالت منتشر شده در هریک از گروه های نشریات منتخب فناوری نانو در 1399  
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82 فهرست مقاالت باکیفیت فناوری نانو ایران که در سال 1399 در مجالت گروه ب منتشر شده اند 
84 حمایت از متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در حوزه فناوری نانو در سال 1399 
85 رویدادهای کارنو آنالین برگزار شده در سال 1399  
87 عناوین مأموریت های تأیید شده در برنامه پژوهش های مأموریت گرا در حوزه فناوری نانو در سال 1399  
91 مشخصات طرح های پذیرفته شده در دوره هشتم از برنامه طرح های نوآورانه در سال 1399  
95 حمایت های ستاد نانو از طرح های نیمه صنعتی و صنعتی برنامه طرح های نوآورانه در سال 1399 
98 فناوری های پایش شده در برنامه توسعه نوآوری های منتخب در سال 1399  
101 اطالعات مرتبط با دورٔه اعتبارسنجی کسب وکارهای فناوری نانو در سال 1399  
101 وضعیت تیم های موفق دوره اعتبارسنجی کسب وکارهای فناوری نانو در سال 1399  
102 اطالعات مرتبط با فرایند کمک به اخذ مجوز کسب وکارهای فناوری نانو در سال 1399  

 104 عناوین وبینارهای برگزار شده کاریز در سال 1399  
108 تعداد طرح های دریافتی به تفکیک پلتفرم های فناوری آیکن در سال 1399  
تعداد خدمات ساخت و تولید ارائه شده در آیکن در سال 1399                                                                                                                                                                            108
108 هزینه خدمات ساخت و تولید ارائه شده به تفکیک پلتفرم های ICAN در سال 1399 
109 محصوالت در حال توسعه در مرکز صنعتی سازی نانو فناوری کاربردی در سال 1399  
109 طرح های دریافت کننده خدمات مرتبط با اثبات فناوری و توسعه صنعتی درآیکن در سال 1399  
110 توسعه زیرساخت های صنعتی در آیکن در سال 1399  
111 حمایت های ستاد نانو از توسعه تحقیقات باتری های پیشرفته فناوری نانو در سال 1399  
112 رصدهای انجام شده مرتبط با باتری های پیشرفته فناوری نانو در سال 1399  
112 حمایت های ستاد نانو از توسعه زیرساخت باتری های پیشرفته فناوری نانو در سال 1399  
112 حمایت ستاد نانو از توسعه محصوالت مرتبط با باتری های پیشرفته فناوری نانو در سال 1399  
114 مقایسه اختراعات فناوری نانو منتشرشده و تأیید نهایی شده ایران در ادارات ثبت اختراع دنیا با اختراعات ایران در کلیه حوزه ها )2020 - 2015(  
114 پتنت های نانویی تأیید نهایی شده ایران در سال 2020  
122 عناوین محصوالت و شرکت های فناوری نانو دریافت کننده گواهینامه نانومقیاس در سال 1399  
130 خدمات نانومقیاس ارائه شده به شرکت های فناوری نانو در سال 1399  
132 عناوین و حجم ریالی خدمات تجاری سازی ارائه شده به شرکت های فناوری نانو در سال 1399  
133 فهرست پاویون های برگزار شده با حضور شرکت های فناوری نانو در سال 1399  
134 حمایت های ستاد نانو از اخذ گواهینامه و مجوزهای مرتبط با فناوری نانو در سال 1399 
135 خدمات تجاری سازی جدید و استانداردسازی شده فناوری نانو در سال 1399  
135 فهرست خدمات تجاری سازی فناوری نانو و کارگزاران مربوطه در سال 1399                                       
136 عناوین دوره های آموزشی برگزار شده در حوزه خدمات تجاری سازی در سال 1399  
137 نوع استقرار شرکت های فناوری نانو در مرکز رشد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در سال 1399 
138 واحدهای فناور نانو معرفی شده به مراکز رشد در سال 1399  
139 حمایت تشویقی ستاد نانو از شرکت های فناوری نانو مستقر در مراکز رشد در سال 1399  
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143 میزان استفاده حوزه های مختلف فناوری نانو از سامانه خدمات اعتباری شبکه آزمایشگاهی در سال 1399  
144 میزان استفاده از اعتبارات ستاد نانو در شبکه آزمایشگاهی به تفکیک نوع شخصیت مورد حمایت در سال 1399  
147 اطالعات مربوط به تنوع عرصه محصوالت نانو در سال 1399  
148 نمونه ای از شرکت های ارتقا یافته در عرصه محصوالت با حمایت ستاد نانو در سال 1399  
149 اطالعات مربوط به تنوع عرصه تجهیزات فناوری نانو در سال 1399  
150 تسهیالت ارائه شده به شرکت های فناوری نانو برای انجام طرح های تحقیق و توسعه در سال 1399  
151 فهرست حمایت های ستاد نانو برای توسعه خط تولید شرکت های فناوری نانو در سال 1399  
153 وضعیت طرح های تجاری سازی فناوری در حوزه نانومواد در سال 1399  
154 آمار مربوط به تعداد شرکت ها و تجهیزات فناوری نانو داخلی تا انتهای سال 1399  
155 حمایت  از ساخت و توسعه کاربرد تجهیزات آزمایشگاهی فناوری نانو در سال 1399  
155 حمایت  از ساخت و توسعه کاربرد تجهیزات و ماشین آالت صنعتی فناوری نانو در سال 1399  
156 خدمات ارائه شده به منظور توسعه و تجاری سازی تجهیزات فناوری نانو در سال 1399  
157 حمایت از تجاری سازی تجهیزات و ماشین آالت صنعتی فناوری نانو در سال 1399  
157 فهرست گواهینامه های ارتباط با نانو تمدید شده در سال 1399  
158 حمایت های ستاد نانو از توسعه تحقیقات سلول های خورشیدی نانو در سال 1399  
160 طرح های پذیرفته شده در شتاب دهنده بهرنگ در سال 1399  
160 چالش های فناوری نانو در حال اجرا در شبکه سرو در سال 1399  
161 طرح های پذیرفته شده در شتاب دهنده نانوپل در سال 1399  
163 تسهیالت ارائه شده به مطالعات تحلیل بازار محصوالت فناوری نانو در سال 1399  
164 نهادهای مالی سرمایه گذاری در حوزه فناوری نانودر سال 1399 
164 گزارش های صنعتی، رصد فناوری و رصد بازار فناوری نانو در سال 1399  
167 نشست های مرتبط با آموزش کارگزاران شبکه تبادل فناوری نانو در سال 1399  
168 فهرست پروژه های موفق صنعتی تبادل فناوری نانو در سال 1399  
172 برخی از طرح های جاری تبادل فناوری نانو با شرکت های بزرگ در سال 1399  
173 چالش های فناوری و نوآوری نانو آغاز شده در سال 1399  
174 چالش های فناوری و نوآوری نانو خاتمه یافته موفق در سال 1399  
176 محصوالت در حال تولید در قالب طرح های توسعه درون زا در صنعت نانو در سال1399   
181 عناوین استانداردهای ملی مصوب در حوزه فناوری نانو و شرکت ها و آزمایشگاه ها مشارکت کننده در تدوین در سال 1399  
183 فهرست استانداردهای بین المللی فناوری نانو منتشر شده با مسئولیت ایران  
186 آمار درخواست اخذ مجوز در کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو به تفکیک حوزه تا انتهای سال 1399  
187 فهرست محصوالت فناوری نانو تأیید/ تمدید مجوز شده توسط سازمان غذا و دارو در سال 1399  
189 فهرست محصوالت فناوری نانو تأیید مجوز شده توسط سازمان دامپزشکی در سال 1399  
195 تسهیالت اعطا شده به شرکت های فناوری نانو در جهت توسعه بازار در سال 1399  
196 همکاری های صورت گرفته با نهادهای دولتی با هدف کمک به توسعه بازار نانو در سال 1399  



9

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399

9

197 تعداد محصوالت و شرکت های فناوری نانو بهره مند از ظرفیت مقررات دولتی مرتبط با فهرست تأمین کنندگان کاال  
197 استانداردهای اجباری قابل ارتقا با محصوالت نانو  
199 تعداد محصول و شرکت های فناوری نانو در فروشگاه اینترنتی دیجی کاال در سال 1399  
199 تعداد شرکت و محصول مصرفی فناوری نانو در فروشگاه های زنجیره ای بزرگ کشور در سال 1399  
203 10 ایده ارسالی توسط شرکت کنندگان در برنامه ایده پردازی محصوالت مصرفی نانو  
205 اقدامات صورت گرفته در حوزه فناوری نانو توسط کارگزاران برون مرزی درسال 99  
206 فهرست شرکت ها و محصوالت عرضه شده در برنامه به هم رسانی سوریه در سال 1399  
217 اقدامات و رویکردهای مهم سیاستی فناوری نانو طی 20 سال گذشته 
222 اطالعات موجود در بانک های اطالعاتی پایگاه علم، فناوری و صنعت نانو تا پایان سال 1399  
224 برقراری مقدمات اجرای سند گسترش کاربرد فناوری نانو توسط دستگاه های اجرایی در سال 1399 
225 اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه های اجرایی در حوزه مجوزهای مرتبط با فناوری نانو در سال 1399 
227 وضعیت سامانه های اطالعاتی ستاد نانو در سال 1399 
227 اقدامات مرتبط با توسعه نرم افزاری سامانه های فناوری نانو در سال 1399 
233 دستگاه های اجرایی مسئول در مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 1404 
233 اقدامات وزارت نیرو در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399 
234 اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399  
235 اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399   
235 اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399 
236 اقدامات وزارت نفت در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399 
237 اقدامات وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399 
237 اقدامات وزارت صمت در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399 
239 اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399  
239 اقدامات سازمان استاندارد در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399 
240 اقدامات گمرک جمهوری اسالمی ایران در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399  
241 اقدامات سازمان برنامه و بودجه در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399  
241 اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399 
242 اقدامات وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399  
243 اقدامات کارگروه ایمنی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399  
246 شاخص های برنامه های کالن پیشرفت فناوری نانو و مقادیر مربوطه )1399( 
247 شاخص های برنامه های عملیاتی پیشرفت فناوری نانو و مقادیر مربوطه )1399( 
252 تأمین مالی برنامه های پیشرفت فناوری نانو به تفکیک برنامه در سال 1399  
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فهرست نمودارها

16 روند رشد انتشار مقاالت نانو و رتبه ایران در جهان )2001-2020( 
17 آمار مقاالت نانوی ایران در چهار دسته مجالت برتر علمی دنیا )2020- 2019( 
19 سهم پتنت های نانوی ایران از کل پتنت های ایران )20011-2020( 
20 روند رشد سالیانه بازار فناوری نانو ساخت ایران )1392-1398( 
21 درصد رشد ساالنه بازار محصوالت فناوری نانوی ساخت ایران )1393-1398( 
21 آمار کل فروش محصوالت نانو ساخت ایران به تفکیک صادرات و فروش داخل )میلیارد ریال( 
22 آمار فروش کلی شرکت های نانو داخلی در سال 1398 به تفکیک حوزه های صنعتی در تولید کاال )میلیارد ریال( 
23 روند فروش سالیانه تجهیزات نانو ایران )میلیارد ریال( 
23 روند افزایش حجم بازار خدمات فناوری نانو ایران )1392-1398( 
24 سهم صادرات و فروش داخل از کل بازار فناوری نانوی ایران در سال 1398 
24 سهم حوزه های صنعتی مختلف از صادرات کاال، تجهیزات و خدمات فناوری نانوی ایران در سال 1398 
30 روند تخصیص بودجه ساالنه توسعه فناوری نانو )1384-1399( 
31 مقایسه مالیات بر ارزش افزوده محصوالت نانو و بودجه تخصیص یافته )1398 -1394( 
31 نسبت حجم بازار محصوالت نانو به بودجه )تجمعی( )1398-1389( 
32 توزیع بودجه برنامه های کالن پیشرفت فناوری نانو در سال 1399 
32 مقایسه توزیع بودجه دولتی در حوزه های سه گانه پیشرفت فناوری نانو )1395-1399( 
39 پاسخ به درخواست های رسانه ای در سال 1399 
40 سؤاالت و ابهامات مطرح شده کاربران توئیتر درباره فناوری نانو در سال 1399 
41 مهم ترین محصوالت مطرح شده در اینستاگرام در سال 1399 
42 توزیع تعداد دانش آموزان آموزش دیده در حوزه فناوری نانو )1399 – 1387( 
43 آمار تعداد ثبت نام کنندگان در یازدهمین المپیاد علوم و فناوری نانو به تفکیک استان در سال 1399 
46 تعداد طرح های ارسال شده به یازدهمین جشنواره دانش آموزی نانو به تفکیک استان در سال 1399 
52 تعداد آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو )شبکه توانا( به تفکیک استانی تا پایان سال 1399 
54 تعداد افراد آموزش دیده و رویدادهای آموزش نانو به دانش آموزان و دبیران )به جز آموزش دیده های شبکه توانا( )1386-1399(  
57  تعداد رویدادهای دانشجویی مورد حمایت و تعداد افراد آموزش دیده در این رویدادها )1386-1399( 
64 روند تعداد مخاطبان و بازدیدهای سایت آموزش فناوری نانو )1394-1399( 
78 سهم حوزه های مختلف از تقاضاهای صنعتی ثبت شده توسط کارگزاران ترویج صنعتی فناوری نانو در سال 1399 
100  تقسیم بندی فناوران نانو شناسایی شده در برنامه پل از لحاظ ساختاری در سال 1399 
100 محصوالت شناسایی شده در برنامه پل به تفکیک حوزه های صنعتی در سال 1399 
101 طبقه بندی محصوالت شناسایی شده در برنامه پل بر اساس جایگاه آن ها در چرخه نوآوری در سال 1399 
104 تعداد آموزش دیدگان به تفکیک رویدادهای کاریز در سال 1399 
118  آمار درخواست های ثبت اختراع داخلی فناوری نانو برای ارزیابی و استعالم )1390-1399( 
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121 وضعیت محصوالت فناوری نانو ارزیابی شده در سال 1399 
126 وضعیت تمدید گواهینامه های محصوالت فناوری نانو ارزیابی شده در سال 1399 
126 وضعیت صدور تأییدیه در خصوص محصوالت فناوری نانو ارزیابی شده )1393-99( 
127 تعداد محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس )1387-99( 
127 تقسیم بندی حوزه صنعتی محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس تا پایان سال 1399 
128 تقسیم بندی استانی شرکت های دارای گواهینامه نانومقیاس تا پایان سال 1399 
128 تقسیم بندی استانی شرکت های دارای گواهینامه آزمایشی تا پایان سال 1399 
128 تقسیم بندی استانی محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس و آزمایشی تا پایان سال 1399 
129 تقسیم بندی محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس و آزمایشی بر اساس حوزه های صنعتی تا پایان سال 1399 
129  استفاده از نانواشیا با جنس های مختلف در محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس تا پایان سال 1399 
131 سهم منابع حمایتی ارائه شده به شرکت  های فناوری نانو در سال 1399 
133 روند ارائه خدمات تجاری سازی به شرکت های فناوری نانو )1399- 1394( 
134 آمار مشاوره های ارائه شده به شرکت  های فناوری نانو در سال 1399 
141 تنوع سازمانی اعضای شبکه در سال 1399 بر حسب تعداد آزمایشگاه 
141 روند گسترش پوشش تجهیزات به اشتراک گذاشته شده از طریق شبکه آزمایشگاهی از سال 1390 تا 1399 
142 روند درآمد آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی از 1384 تا 1399 )میلیارد ریال( 
148 وضعیت عرصه 576 محصول مورد بررسی قبل و پس از ارائه خدمات تجاری سازی در سال 1399 
149 تغییر عرصه تجهیزات فناوری نانو شرکت های موردحمایت در 2 پایش انجام شده در سال 1399 
166 پروژه های در جریان تبادل فناوری به تفکیک حوزه صنعتی در سال1399 
167 پراکندگی کارگزاران تبادل فناوری نانو در رتبه های مختلف در سال 1399 
183 آمار مربوط به استانداردهای بین المللی فناوری نانو تدوین شده با مسئولیت کشورهای مختلف در ایزو )تا بهمن 1399(  
195 سهم صندوق های همکار از تسهیالت پرداخت شده به شرکت های فناوری نانو در سال 1399 )میلیون ریال( 
254 توزیع بودجه برنامه های کالن پیشرفت فناوری نانو در سال 1399 
255 سهم برنامه های کالن از بودجه سال 1399 در پیشرفت فناوری نانو 
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فهرست شکل ها

39  آمار محتوای تولید شده توسط کاربران فارسی زبان در حوزه فناوری نانو در توئیتر در سال های 1398 و 1399 
40 واژگان معنادار استفاده شده در توئیت های مرتبط با نانو توسط کاربران فارسی زبان در سال 1399 
40 آمار محتوای تولید شده توسط کاربران فارسی زبان در حوزه فناوری نانو در اینستاگرام )1398 و 1399( 
41 واژگان معنادار استفاده شده در کامنت پست های اینستاگرام مرتبط با نانو توسط کاربران فارسی زبان در سال 1399 
46 فرایند یازدهمین جشنواره طرح های دانش آموزی فناوری نانو در سال 1399 
86 آمار مربوط به خدمات کاریابی موفق در حوزه فناوری نانو در سال 1399 
86 آمار مرتبط با دومین کمپ اشتغال نانو 
104 دسته بندی موضوعی رویدادهای برگزار شده کاریز در سال 1399 
164 فرایند اجرایی تشکیل شبکه سرمایه گذاری در حوزه فناوری نانو )آغاز شده در سال 1399( 
168 عملکرد شبکه تبادل فناوری )1394-1399( 
173 آمار مرتبط با چالش های فناوری و نوآوری برگزار شده در حوزه فناوری نانو تا پایان سال 1399 
175 فرایند موجود در برنامه توسعه درون زا در صنعت نانو 
200 نتایج نهایی برنامه پایش محصوالت/شرکت های فناوری نانو در بازار ایران )1396-1399( 
200 بخش اضافه شده به پرسشنامه مرکز آمار ایران برای شناسایی شرکت های فناوری نانو 
202 خالصه فعالیت های انجام شده برای توسعه فناوری نانو در صنعت اسباب بازی 
203 نامزدهای نهایی مسابقه طراحی و ساخت اسباب بازی های خالقانه نانو در سال1399 
204 دسته بندی چهارگانه شرکت های فناوری نانو ایران بر اساس شاخص های مختلف 
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یکردهــای اصلــی توســعه فناوری نانو در ایران بر اســاس ســند »گســترش کاربــرد فناوری نانو در افــق 1۴۰۴« )مصوب آذرمــاه 1396 هیئت وزیران( عبارت اســت از:  رو
کلیدی، اســتقرار سیســتم نانونماد، ایجاد صنایع نانویی، ارتقای صنایع موجود از طریق فناوری نانو و توســعه بازار  مرجعیت علمی، انتخاب و توســعه فناوری های 
یکردها، چشــم انداز و ســه هدف کالن برای ده ســاله دوم پیشــرفت نانو در کشــور معین شــد. مطابق با چشم انداز تعیین  و صادرات محصوالت نانو. مبتنی بر این رو
کشور  کشور و تولید ثروت، موجب بهبود زندگی مردم می شود. در این سال،  شده، پیشرفت های فناوری نانو در ایران اسالمی تا سال 1۴۰۴ با تأثیرگذاری در آبادانی 
ضمن تعامل ســازنده با ســایر کشــورها، حرکت به سمت مرجعیت جهانی در فناوری نانو را ادامه می دهد و این امر، اثر قابل مالحظه ای بر اقتدار علمی کشور خواهد 

که با حرکت در راستای این چشم انداز در نهایت محقق خواهند شد عبارت اند از: کالن  داشت. سه هدف 
کشورهای جهان 1- دستیابی به جایگاه مناسب در علم و فناوری نانو در بین 

کسب سهم مناسبی از بازار جهانی فناوری نانو  -2
کیفیت زندگی مردم 3- ارتقای اثرگذاری فناوری نانو در بهبود 

یکرد صنعتی و اقتصادی  هدف اول، جایگاه کشور را از نظر کمیت و کیفیت تولید علم و توسعه فناوری در سطح جهانی مشخص می کند و در نهایت با توجه به رو
کشــور از این بازار پیگیری خواهد شــد. هدف ســوم، میزان اثرگذاری  که در ده ســاله دوم اتخاذ شــده اســت، در هدف گذاری دوم، موضوع بازار جهانی نانو و ســهم 
پیشــرفت نانو را در ســطح جامعه و به طور خاص در بهبود کیفیت محصوالت مصرفی توســط مردم و ســایر بهبودهای ایجاد شــده در اقتصاد و کیفیت زندگی مردم 

کالن در سال 1399 بیان شده است. نشان می دهد. در این فصل، وضعیت دستیابی به سه هدف فوق با تمرکز بر شاخص های 

وضعیت دستیابی به اهداف کالن پیشرفت فناوری نانو در ایران
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در ســال 2۰2۰ میالدی، 1219۰ مقاله مرتبط با فناوری نانو توســط محققان ایرانی در WoS نمایه شــد که معادل 5/93درصد از کل مقاالت نانو منتشــر شــده در ســال 
2۰2۰ اســت. ایران با این ســهم از انتشــارات نانو، همانند ســال گذشــته، در رتبه چهارم دنیا قرار گرفت. این جایگاه در حالی به دســت آمده که ایران در سال 2۰۰1 و 
که تعداد معدودی از محققان و دانشــمندان ایرانی با این فناوری نوظهور آشــنا بودند با انتشــار َده مقاله نانو در رده پنجاه و هفتم  قبل از تأســیس ســتاد فناوری نانو 
که از انتشار ساالنه َده مقاله نانو  کرد به طوری  دنیا و ششم منطقه خاورمیانه قرار داشت. ایران در سال های بعد همواره یک روند صعودی را در انتشار علوم نانو طی 
به انتشــار روزانه 33 مقاله نانویی رســید. متوســط درصد رشــد ســاالنه مقاالت نانو ایران در این 2۰ ســال حدود 51درصد بوده اســت. این تعداد از مقاالت نانو بیش 
کل مقاالت دنیا در ســال 2۰2۰ میالدی نزدیک به  که ســهم مقاالت نانو از  کل مقاالت علمی منتشــر شــده ایران در WoS را شــامل می شــوند، در حالی  از یک پنجم 
9درصد بوده اســت. همچنین ایران از لحاظ ســرانه مقاله نانو به جمعیت، در رتبه ســیزدهم )ســال 2۰19( و از لحاظ تعداد مقاله به ازای مقدار GDP بر اســاس نرخ 
کشور برتر در انتشار مقاالت ISI نانو را در سال 2۰2۰ نشان می دهد. در این  برابری قدرت پول )PPP(، در رتبه اول دنیا )سال 2۰19( قرار دارد. جدول 1، رده بندی 25 

کشورهای اسالمی با رنگ سبز مشخص شده اند. روند رشد تعداد مقاالت و رشد رتبه ایران نیز در نمودار 1 نمایش داده شده است. جدول 

جایگاه جهانی ایران در انتشار مقاالت نانو1-1

کالن »کمیت مقاالت فناوری نانو«، »کیفیت مقاالت فناوری نانو« و »تعداد اختراعات فناوری نانو«  جایگاه جهانی ایران در علم و فناوری نانو به وسیله سه شاخص 
یابــی جایگاه ایــران در علم نانو از پایگاه دادهWeb of Science( WoS( به عنوان منبع آمار و اطالعات اســتفاده شــده و مقاالت پژوهشــی  یابــی می شــود. بــرای ارز ارز
مرتبط با فناوری نانو با اســتفاده از یک عبارت جســتجوی معتبر، اســتخراج و اندازه گیری می شــوند. در حوزه فناوری نیز تعداد اختراعات فناوری نانو در دفاتر ثبت 

پا )EPO( اندازه گیری می شوند. پتنت معتبر دنیا از جمله اداره ثبت پتنت آمریکا )USPTO( و اداره ثبت پتنت ارو

۱- جایگاه جهانی ایران در علم و فناوری نانو
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نمودار 1- روند رشد انتشار مقاالت نانو و رتبه ایران در جهان )2001-2020(

جدول 1- فهرست 25 کشور برتر جهان به همراه برترین کشورهای اسالمی در انتشار مقاالت نانو در سال 2020

وضعیت دستیابی به اهداف کالن پیشرفت فناوری نانو در ایران
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ت
اال

مق
اد 

عد
ت

سهم مقاالت نانو از کل 
مقاالت نانو دنیا )%(

مقاالت نانو کشور رتبه

۴۰.۴8 8323۰ چین 1

12.93 26583 آمریکا 2

9.۰2 18552 هند 3

5.93 1219۰ ایران ۴

5.۰5 1۰379 کره جنوبی 5

۴.6۴ 9531 آلمان 6

۴.16 8551 ژاپن 7

3.27 672۰ انگلستان 8

3.21 66۰۴ روسیه 9

3.۰9 6361 فرانسه 1۰

2.73 5623 عربستان 11

2.58 53۰2 استرالیا 12

2.57 529۴ اسپانیا 13

سهم مقاالت نانو از کل 
مقاالت نانو دنیا )%(

مقاالت نانو کشور رتبه

2.53 519۴ ایتالیا 1۴

2.2۰ ۴52۴ کانادا 15

2.۰6 ۴2۴۰ برزیل 16

2.۰6 ۴227 مصر 17

1.8۴ 3789 ترکیه 18

1.82 37۴6 تایوان 19

1.8۰ 37۰8 کستان پا 2۰

1.62 3326 لهستان 21

1.37 2822 مالزی 22

1.27 26۰8 سنگاپور 23

1.15 2373 یتنام و 2۴

1.۰2 2۰93 هلند 25

در ســال 2۰2۰ در بین دانشــگاه های ایران، دانشــگاه تهران با انتشــار 877 مقاله نانو )7.2درصد( کل مقاالت نانوی ایران در این سال در رده اول قرار دارد. پس از آن 
به ترتیب دانشگاه تربیت مدرس )582 مقاله نانو(، صنعتی امیرکبیر )53۰ مقاله(، دانشگاه علوم پزشکی تهران )51۰ مقاله( و دانشگاه علم و صنعت )۴8۰ مقاله( 
در رده های بعدی قرار دارند. مجموعه دانشــگاه آزاد اســالمی نیز نزدیک به یک چهارم از کل مقاالت نانوی ایران در ســال گذشــته را منتشــر کرده اســت که البته این 

آمار متعلق به تمامی واحدهای این دانشگاه است.
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جایگاه جهانی ایران در کیفیت علم نانو2-1
فدراسیون سرآمدان علمی ایران بر اساس منابع معتبری همچون Nature Index و شاخص های Impact Factor و Eigen Factor و همچنین نظر نخبگان علمی هر 
حوزه، مجالت برتر علمی دنیا را در چهار دســته الف تا د )به ترتیب امتیاز( دســته بندی و معرفی کرد. آمار مقاالت نانوی ایران در این چهار دســته مجالت در ســال 
2۰2۰ و مقایسه آن با آمار سال 2۰19 در نمودار شکل 2 نشان داده شده است. در مجموع تعداد مقاالت منتشر شده در این مجالت از 71 مقاله در سال 2۰19 به 85 
گروه الف )مجالت ساینس و نیچر( مقاله ای منتشر نکرده اند. همچنین در این  گذشته محققان فناوری نانو ایران در  مقاله در سال 2۰2۰ افزایش یافته است. سال 

کاهش یافتند. گروه ج به یک دوم  که تعداد مقاالت  گروه ب و د افزایش یافته در حالی  سال تعداد مقاالت 
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نمودار 2- آمار مقاالت نانوی ایران در چهار دسته مجالت برتر علمی دنیا )2020- 2019(

همچنین فهرست مقاالت نانوی ایران با باالترین ضریب اثربخشی در سال 2۰2۰ )گروه الف و ب( به شرح جدول 2 است:

جدول 2- فهرست مقاالت نانوی ایران با باالترین ضریب اثربخشی در سال 2020 )گروه الف و ب(

نویسنده ایرانی عنوان مقاله نام مجله رتبه

سید مجتبی طباطبایی Andreev-Coulomb Drag in Coupled Quantum Dots PHYSICAL REVIEW LETTERS 1

علی مرسلی
Metal-Organic Framework Derived Bimetallic Materials for Electro-

chemical Energy Storage
ANGEWANDTE CHEMIE-IN-

TERNATIONAL EDITION
2

مهدی نیک عمل، نسیم حسنی Gas flow through atomic-scale apertures SCIENCE ADVANCES 3

قاسم حسینی سالکده
 Metagenomic analysis reveals a dynamic microbiome with diversified

adaptive functions to utilize high lignocellulosic forages in the cattle rumen
ISME JOURNAL ۴

علی مقدم
 Highly Tunable Spin-Orbit Torque and Anisotropic Magnetoresistance

in a Topological Insulator Thin Film Attached to Ferromagnetic Layer
PHYSICAL REVIEW LETTERS 5

مسعود ملکی Mechanotribological Aspects of MXene-Reinforced Nanocomposites ADVANCED MATERIALS 6

پویان مکوندی، رضوان 
جمال الدین

Advances in Antimicrobial Microneedle Patches for Combating Infections ADVANCED MATERIALS 7

تی  گرفته می شود. مجالت Q1 مجال 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 اساس بانک اطالعات مجالت علمی )Journal Citation Reports( JCR از نظر ضریب اثربخشی )Impact factor( جزو مجالت چارک اول به حساب  هستند 
کاهش  کل مقاالت نانوی ایران در سال 2۰2۰ حدود 1درصد نسبت به سال قبل  کرده است ولی سهم آن ها از  گرچه تعداد این مقاالت در سال 2۰2۰ رشد  می آیند. 

یافته ولی جایگاه ایران در این شاخص، یک رده بهبود یافته است.

ت
اال

مق
اد 

عد
ت

گروه مجالت
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Q1 جدول 3- اطالعات مربوط به مقاالت نانوی ایران منتشر شده در مجالت

رتبه جهانیسهم از کل مقاالت نانو )%(تعداد مقاالت مجالتQ1 سال

2۰2۰۴۰5۴337

2۰1937963۴8

شــاخص اچ )h-Index( معیاری از کمیت و کیفیت مقاالت علمی یک محقق، مؤسســه یا کشــور اســت و در واقع حجم مقاالت پر کیفیت آن فرد یا کشور را نشان 
می دهد. معایبی هم به این شــاخص وارد اســت از جمله اینکه ارجاع به خود را لحاظ نمی کند یا ســن علمی محققان یا نهادها را در نظر نمی گیرد. با وجود این ها، 
کیفیت موردقبول و استناد است. در شاخص h رتبه جهانی ایران برای مقاالت منتشر شده در 5 سال  یابی و مقایسه مقاالت با  کیفی در ارز به عنوان یک شاخص 
منتهی به h-index( 2۰2۰ پنج ســاله( یازدهم اســت. ســهم مقاالت نانوی مشــترک ایران با کشــورهای دیگر در ســال 2۰2۰ حدود 3۰درصد بود. جدول ۴ فهرســت 2۰ 

کشور برتر دنیا در شاخص h-Index برای مقاالت نانوی منتشر شده در سال های 2۰16 تا 2۰2۰ را نشان می دهد.

جدول 4- مقدار و رتبه شاخص h-Index پنج سالٔه مقاالت نانوی 20 کشور برتر جهان )2016-2020(

H-indexکشوررتبهH-indexکشوررتبه

1۴2ایران33811چین1

137سوئیس31612آمریکا2

13۴هند18513استرالیا3

132فرانسه1821۴سنگاپور۴

128اسپانیا18۰15آلمان5

121ایتالیا17316کره جنوبی6

118هلند17۰17ژاپن7

111سوئد16918انگلستان8

111تایوان16718عربستان9

کستان1۴62۰کانادا1۰ 1۰5پا

که توســط محققان مؤسســه فناوری جورجیای آمریکا در ســال 2۰18 در مجله Technology Analysis & Strategic Management منتشــر شــد،  همچنین در پژوهشــی 
کشورها بر اساس برخی موضوعات نوظهور و با ضریب اثربخشی باال بررسی  گرفتند. در این مطالعه، مقاالت این  کشورهای برتر دنیا در تولید علوم نانو مورد بررسی قرار 
کشور اول دنیا قرار دارد. کل انتشارات مرتبط با فناوری نانو بلکه در این موضوعات نوظهور نیز در زمره 5  که ایران نه تنها در تعداد  کرد  شدند. یافته ها به صراحت بیان 

جایگاه جهانی ایران در ثبت اختراعات فناوری نانو3-1
ایران در مجموع تا پایان ســال 2۰2۰، 273 اختراع مرتبط با فناوری نانو در دفاتر ثبت پتنت آمریکا و اروپا منتشــر کرده اســت. تعداد پتنت های نانوی ایران در 1USPTO در ســال 
2۰2۰، 37 پتنت بوده است. عالوه بر این، در همین سال، 2۰ اختراع نانویی دیگر در حال ثبت نهایی در این دفتر هستند. بر این اساس رتبه ایران در پتنت های ثبت شده در 
USPTO در سال 2۰2۰ بیستم است. نسبت تعداد پتنت ها به تعداد مقاالت نانو نشان می دهد که ۴.6 پتنت نانویی در ازای هر 1۰۰۰ مقاله نانو ثبت شده است. با این حال باید 
توجه داشت که همین تعداد اختراعات مرتبط با فناوری نانو، سهمی در حدود 29درصد 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.

وضعیت دستیابی به اهداف کالن پیشرفت فناوری نانو در ایران

1-United States Patent and Trademark Office
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نمودار 3- سهم پتنت های نانوی ایران از کل پتنت های ایران )2011-2020(
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جدول 5- فهرست 30 کشور برتر جهان در ثبت پتنت نانو در USPTO در سال 2020

تعداد پتنت نانو کشور رتبه تعداد پتنت نانو کشور رتبه

6۰ فنالند 16 ۴913 آمریکا 1

۴9 بلژیک 17 9۴1 کره جنوبی 2

۴2 هند 18 736 چین 3

39 استرالیا 19 661 ژاپن ۴

37 ایران 20 513 تایوان 5

36 سوئد 21 31۰ آلمان 6

28 ایرلند 22 21۴ فرانسه 7

2۴ اسپانیا 23 168 عربستان 8

23 اتریش 2۴ 15۴ انگلستان 9

15 لوکزامبورگ 2۴ 151 کانادا 1۰

15 نروژ 26 96 هلند 11

13 دانمارک 26 93 یم اشغالگر قدس رژ 12

13 ترکیه 28 92 سوئیس 13

12 لهستان 29 68 سنگاپور 1۴

1۰ برزیل 3۰ 65 ایتالیا 15
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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  

گذشته در نمودار ۴ آمده است. در سال 1398 حجم بازار نانوی ایران 7۴درصد  روند رشد سالیانه بازار فروش محصوالت فناوری نانو ساخت داخل در سال های 
که از  نسبت به سال قبل رشد داشت. در پایان سال 1398 در مجموع 23۴ شرکت در زمینه تولید محصوالت، تجهیزات و خدمات حوزه فناوری نانو فعال بودند 
یال به دست آمده است. محاسبه این بازار در سال 1399 نیز در دست اقدام  کلی فروش معادل ۴۴٬۴87میلیارد ر داده های جمع آوری شده از این شرکت ها، رقم 

گزارش نهایی آن در پاییز 1۴۰۰ منتشر خواهد شد. است و 

۲- حجم بازار محصوالت نانو ساخت ایران

نمودار 4- روند رشد سالیانه بازار فناوری نانو ساخت ایران )1392-1398(
1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398
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وضعیت دستیابی به اهداف کالن پیشرفت فناوری نانو در ایران

میزان تحقق )میلیارد ریال(  هدف گذاری )میلیارد ریال(
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نمودار 6- آمار کل فروش محصوالت نانو ساخت ایران به تفکیک صادرات و فروش داخل )میلیارد ریال(

 درصد رشد منهای تورم )%( درصد کل رشد )%(

گرفته شده است. * نرخ تورم ساالنه بر اساس اعالم رسمی مرکز آمار ایران در نظر 

کشــورهای دیگر و  یال- حدود 6درصد- مربوط به صادرات این محصوالت به  از مجموع بازار فروش محصوالت نانو ســاخت ایران در ســال 1398، 26۴8میلیارد ر
یال آن مربوط به فروش در بازار داخلی بوده است. ۴1839میلیارد ر

نرخ رشــد ســاالنه بازار فناوری نانو و نرخ این رشــد منهای تورم ســال مورد نظر در چند سال گذشته در نمودار 5 نمایش داده است. مطابق هدف گذاری این شاخص 
در ســند گســترش کاربرد فناوری نانو، درصد رشــد بازار فناوری نانو ایران منهای تورم ســاالنه* برای سال 1398، ۴2درصد تعیین شده بود که مطابق نمودار، به میزان 

کرده است. ۴۰درصد تحقق پیدا 

نمودار 5– درصد رشد ساالنه بازار محصوالت فناوری نانوی ساخت ایران )1393-1398( 
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لوازم خانگی

ساخت و ساز

نانومواد

صنعت نیروگاهی

تجهیزات
آب و محیط زیست

دارو، بهداشت و سالمت
رنگ و پوشش

خدمات

کشاورزی و صنایع غذایی

پلیمر و کامپوزیت

نساجی

اپتوالکترونیک

خودرو

نفت، گاز و پتروشیمی

%11٫7

%11

%2٫9

%2٫5

%2٫6

%2٫8

%2٫3

%2

%1٫9

%1٫8
%1٫6

%1

%0٫7

%0٫1

%55٫1

نمودار 7- آمار فروش کلی شرکت های نانو داخلی در سال 1398 به تفکیک حوزه های صنعتی در تولید کاال )میلیارد ریال(

کلی هر دســته ارائه می شــود. که در ادامه وضعیت  کاال، خدمات و تجهیزات دســته بندی می شــوند  گروه  کلی در ســه  ی نانو ایران به طور  محصوالت فناور
گذشته نزدیک  کاالهاســت. بخش خدمات در ســال  گذشــته، در ســال 1398 نیز بیشــترین حجم بازار نانو، معادل 96درصد، متعلق به  همانند ســال های 
یادی از بازار خدمات را خدمات پوشــش دهی و بعد از  یال رســید. در ســال 98 بخش ز یال به 1۰15میلیارد ر به 13۰درصد رشــد داشــت و از ۴۴3میلیارد ر
ی نانو در ســال 1398، با وجود تحریم ها و کمبود منابع مالی  آن خدمات شــبکه آزمایشــگاهی شــامل شــدند. فروش تجهیزات آزمایشــگاهی و صنعتی فناور

و حمایتی با افزایش ۴8درصدی همراه بوده اســت.
کم گســیل، بتن سبک، انواع  که عبارت اند از: شــیرآالت، شیشــه های  ی نانو، به حوزه ساخت وســاز تعلق دارد  کاالهای فناور بیش از 55درصد از حجم بازار 
کاالهای نانو ســاخت ایران را  که حــدود 12درصد از بازار  یــال. در رتبه بعدی، صنایــع اپتوالکترونیک قرار دارد  کتر گرانیــت آنتی با کاشــی و  کف پــوش، انــواع 
یت با ســهم بیــن 2.9 تا 2.5درصــد در رتبه های بعدی قرار دارند. شــیرآالت  کامپوز گاز، نســاجی و پلیمر و  بــه خــود اختصــاص داده اســت. خــودرو، نفــت و 
کاربرد خوب تجهیزات الیه نشــانی PVD در این صنعت، حجم باالیی  گســتردگی بازار مصرف، حجم باالی تولید و همچنین  بهداشــتی و خانگی به دلیل 

گذشــته به خود اختصاص دادند. از محصوالت نانوی حوزه ســاختمان )بیش از 7۰درصد( را در ســال 
ی نانو ســاخت ایران نشــان می دهد. کاالهای فناور نمودار 7 آمار فروش شــرکت های نانویی داخلی در ســال 1398 را به تفکیک حوزه های صنعتی 

رونــد فــروش تجهیــزات آزمایشــگاهی و صنعتــی فناوری نانــو ایران در نمودار 8 آمده اســت. در حــال حاضر بخش بیشــتری از حجم فروش این تجهیــزات متعلق به 
کز تحقیقاتی هستند. این در حالی اســت که فروش تجهیزات نسبت به سال  دســتگاه های آزمایشــگاهی اســت و مشــتریان اصلی این تجهیزات، دانشگاه ها و مرا

گذشته ۴8درصد رشد داشته است.
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نمودار9- روند افزایش حجم بازار خدمات فناوری نانو ایران )1392-1398(
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 حجم صادرات محصوالت فناوری نانوی ایران
گسترش برنامه های صادراتی ستاد نانو به ویژه در سال های اخیر، سبب شد تا بستر ورود کاال، تجهیزات و خدمات حوزه فناوری نانو ایران به بازارهای جهانی فراهم شود. 
کشــورهای  کاالهای نانویی ایران به  ولی در ســال های 1397 و 1398 به دلیل مشــکالت ناشــی از نوســانات ارزی و همچنین موانع صادراتی مرتبط با تحریم، صادرات 
دیگــر کاهــش یافتــه و 6درصــد از کل بــازار فناوری نانوی ایران را در ســال 1398 تشــکیل می دهد. البته این رقم مربوط به صادرات رســمی کاالهــای فناوری نانوی ایرانی 
که آمار دقیقی از آن در دست نیست. یال بوده  کشور و برحسب ر کشورهای همسایه در داخل  است. بخشی از صادرات محصوالت فناوری نانوی ایران به خصوص به 

بخــش بزرگــی )حــدود 66درصــد( از بــازار خدمات فناوری نانو ایران متعلق به خدمات پوشــش دهی به روش رســوب فیزیکی بخار )PVD( اســت که در بخش های 
مختلــف صنعــت ساخت وســاز از جملــه شــیرآالت، کاشــی و ورق اســتیل در حــال ارائــه خدمــات فنی هســتند. پس از آن خدمات شــبکه آزمایشــگاهی با ســهم 

گذشته در نمودار 9 نمایش داده شده است و برای سال 1399 نیز در حال اندازه گیری است. 32درصدی در رده بعدی قرار دارد. مقدار این بازار در سال های 

نمودار 8- روند فروش سالیانه تجهیزات نانو ایران )میلیارد ریال(
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2٬648میلیارد ریال

41٬839میلیارد ریال

دارو، بهداشت و سالمت

پلیمر و کامپوزیت

نساجی

کشاورزی، صنایع غذایی و 
بسته بندی

خودرو

تجهیزات

لوازم خانگی

رنگ و پوشش 

اپتو الکترونیک

48٫2%ساخت و ساز

%22٫7

%7٫2
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%0٫1

نمودار 11- سهم حوزه های صنعتی مختلف از صادرات کاال، تجهیزات و خدمات فناوری نانوی ایران در سال 1398

کشور بوده  از نظر ارزش صادرات، بیشترین میزان صادرات نانویی ایران در سال 1398، به ترتیب به عراق، ترکیه و افغانستان با ارزش حدود 5میلیون دالر برای هر 
گرجستان و آذربایجان قرار دارند. کشورهای ازبکستان،  است. در رتبه بعدی، 

وضعیت دستیابی به اهداف کالن پیشرفت فناوری نانو در ایران

نمودار 10- سهم صادرات و فروش داخل از کل بازار فناوری نانوی ایران در سال 1398

%94

%6

بازار داخلی

بازار خارجی

تعداد شــرکت های نانوی ایران که موفق به صادرات شــده اند، از 37 شــرکت در ســال 1397 به 38 شرکت در سال 1398 افزایش یافته است. افزون بر این، مقاصد 
کشور بوده است. صادراتی محصوالت نانو در سال 1398، ۴1 

در ســال 1398 در بین حوزه های صنعتی مختلف، بیشــترین ســهم صادرات محصوالت نانوی ایران مربوط به حوزه ساخت وساز بوده است که ۴8درصد )حدود 
یت با 7درصد و نساجی  1۰.6میلیون دالر( را به خود اختصاص داده است. در رتبه های بعدی به ترتیب اپتوالکترونیک با 23درصد، دارو و سالمت و پلیمر و کامپوز

با 5.6درصد قرار دارند.
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کرونا، اسفند1398 با اعالم خبر مثبت شدن تست کرونای دو هموطن ایرانی و سپس فوت آن ها در اثر این ویروس آغاز شد. اتفاقی که در طول ماه های  همه گیری 
گریبان گیر بســیاری از مردم جهان و ایران شــد و نظام ســالمت را برای مقابله با این ویروس مورد هجمه قرار داد. چگونگی مواجهه نهادهای کشــور با  پس از آن نیز 
ی نقاط قوت و ضعف اســت. سیاســت مداران، فعاالن نظام ســالمت، دانشمندان و فناوران، گروه های جهادی و  همه گیری کرونا، داســتانی پرفرازونشــیب و حاو
مــردم، نقش هــا و کارکردهــای متفاوتــی در مواجهه بــا همه گیری ویروس کرونا و پیامدهای آن ایفا کردند. در طول ســال 1399، فعاالن حــوزه فناوری نانو نیز نظاره گر 
گاهی از اهمیت  کرونا فروگذار نکردند. گرچه در برخی موارد، عدم آ اتفاقات نبوده و از صرف توان و تخصص خود برای کمک به بهبود وضع کشور در برابر ویروس 
کیفیت N95 و N99، عدم صدور مجوز برای استفاده از یک دستگاه تشخیص در زمان الزم و یا تصویب مقررات ویژه صادراتی،  یک محصول همچون ماسک با 
کردن هموطنان از مزایای  کردن بازار محصوالت دانش بنیان و محروم  کوچک  کرونا ویروس،  کاهش اثرگذاری محصوالت نانو در پیشــگیری و تشــخیص  موجب 
اســتفاده محصوالت شــد، ولی فناوران و شــرکت های فناوری نانو از حرکت بازنایســتادند و محصوالت مختلفی برای پیشــگیری و تشخیص ویروس کرونا تولید و 

کردند. عرضه 
کلــی محصوالت مــورد اســتفاده در پیشــگیری و محصوالت تشــخیصی  یــد-19 را می تــوان بــه دو دســته  محصــوالت فناوری نانــو مؤثــر در مقابلــه بــا همه گیــری کوو
ی نانومواد  کرد. »ماسک های تنفسی بر پایه نانوالیاف، دستگاه های تصفیه کننده هوا بر پایه فناوری پالسما، مواد ضدعفونی کننده دست و سطوح حاو دسته بندی 
کرونا برپایه نانوحسگر« محصول حوزه تشخیص هستند.  و مکمل های دارویی برپایه نانومیسل«، مهم ترین محصوالت برای پیشگیری و »دستگاه تشخیص سریع 

یم: در ادامه به بیان ویژگی های هر دسته از محصوالت می پرداز

3- اثرگذاری فناوری نانو در بهبود کیفیت زندگی مردم
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 ماسک های تنفسی
کنون دارویی برای این بیماری تولید نشده است و  ید-19 از طریق سیستم تنفسی، انسان را مبتال می کند. تا کوو که با ورود ویروس  کرونا یک بیماری تنفسی است 
کسن هایی برای پیشگیری از ابتال به این بیماری تولید و عرضه شده  تنها داروهایی برای کاهش عوارض یا تســریع بهبودی بیماران عرضه شــده اســت. همچنین وا
کسن ها همچنان بحث هایی وجود دارد؛ بنابراین یکی از مهم ترین راه ها برای پیشگیری از ابتال به این بیماری،  که در مورد بازه زمانی و نحوه اثرگذاری این وا است 
کیفیت برای جلوگیری از ورود ویروس به دستگاه تنفسی است. ماسک های تنفسی در واقع نوعی مانع فیزیکی برای جلوگیری از ورود ویروس  استفاده از ماسک با 
کند. مثاًل  که یا جاذب آن ذرات باشــد و یا راه را برای عبور ذره ســد  کند  به بدن انســان اســت. مانع فیزیکی در صورتی می تواند از ورود یک جســم یا ذره جلوگیری 
برای جلوگیری از ورود حشــرات به خانه، از توری های ریز اســتفاده می شــود. روشن اســت، استفاده از توری حصارکشی در باغ ها به جای توری پنجره، راه عبور برای 
کند.  کرونا ویروس هم باید بتواند از ورود ذرات با اندازه 3۰۰ نانومتر یا ۰.3 میکرومتر جلوگیری  حشــرات را باز می گذارد. ماســک مورد اســتفاده برای جلوگیری از ورود 

کرد؟ کردن ذرات 3۰۰ نانومتری درست  چگونه می توان ماسکی با قابلیت فیلتر 
روش معمــول اســتفاده از پارچه هــای »ملت بلون« اســت. در ابتدای شــیوع کرونا )انتهای ســال 1398(، قیمــت پارچه های ملت بلون باال بــود و این پارچه به میزان 
ی پارچه اصلی ماســک، ماســک ها، قابلیت فیلتر کردن ذرات  یســی و قرار گرفتن یک الیه نانوالیاف بر رو کافی در بازار وجود نداشــت. با اســتفاده از فناوری الکترور
که با توجه به اینکه ماده مورد استفاده در دستگاه به ابعاد  3۰۰ نانومتری را پیدا می کنند. در خصوص مزیت استفاده از الیه نانوالیاف به جای ملت بلون باید گفت 
یســی اســت.  ی ماســک نزدیک به صفر بوده و هزینه اصلی، هزینه ســربار دســتگاه الکترور نانویی تبدیل می شــود، هزینه تمام شــده برای ایجاد الیه نانوالیاف بر رو

کمتر است. مزیت دیگر استفاده از نانوالیاف، ایجاد افت فشار 
که این ظرفیت بعد از حدود ســه ماه به 25۰هزار عدد در روز رســید. با توجه به  کرونا، ظرفیت تولید ماســک نانویی حدود 1۰هزار عدد در یک روز بود  در ابتدای شــیوع 
توانایی شرکت های تولیدکننده دستگاه الکتروریسی، این حجم تولید می توانست تا چندین برابر افزایش یابد؛ ولی به دالیلی کاهش یافت. عامل نخست، عدم وجود 
استاندارد کارایی برای ماسک بود. معیار قیمت گذاری بر اساس »تعداد الیه« و نه »کارایی« انجام شد و با توجه به قیمت پایین تر ماسک سه الیه غیر N95، تولید و فروش 
چنین ماسک هایی برای شرکت ها توجیه نداشت. دومین عامل، ممنوع شدن صادرات ماسک بود. جلوگیری از صادرات باعث شد که شرکت هایی که ظرفیت تولید 

در چند شیفت را داشته و می توانستند محصول با کیفیت را با قیمت پایین تری نسبت به نمونه خارجی صادر کنند، به تولید با ظرفیت کمتر بسنده کنند.

 دستگاه های تصفیه کننده هوا
کروناست، دستگاه های تصفیه کننده هوا هم نقش مشابهی دارند. با این تفاوت که ماسک از ورود  کنار ماسک های تنفسی که محصولی برای پیشگیری از ابتال به  در 
کتری ها، ذرات معلــق و بوی نامطبوع هوا  ویــروس بــه دســتگاه تنفســی جلوگیری می کند و در دســتگاه های تصفیه کننده، از روش هایی برای از بین بــردن ویروس ها، با
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کنش پالسما و ازن با پروتئین ویروس برای  کردن وا کار این دستگاه ها استفاده از فیلترهای نانویی برای از بین بردن بخشی از آلودگی ها و برقرار  استفاده می شود. روش 
کتری، قارچ ها و ویروس ها- هنگامی که در معرض  که از طریق هوا منتشــر می شــوند - مانند با از بین بردن ســاختار و غیرفعال کردن آن هاســت. میکروارگانیســم هایی 
کارایی باالســت. این دســتگاه ها  پالســما قرار می گیرند، به صورت برگشــت ناپذیری تخریب خواهند شــد. از ویژگی های این دســتگاه ها، مصرف انرژی پایین در عین 

یارتی و… طراحی و ساخته شده اند. کن ز کز پزشکی - درمانی، ادارات، فضاهای بزرگ مانند ترمینال ها، اما کوچک مانند آپارتمان، مرا برای استفاده در فضاهای 

 مواد ضدعفونی کننده
در ضدعفونی کننده هــای معمولــی از الکل هــا اســتفاده می شــود. الکل هــا بــا حــل نمــودن دیــواره 
که پس از زمانی  ویروس ها، آن ها را در زمانی 3۰ ثانیه ای از بین می برند. ولی ویژگی الکل ها این است 
کوتــاه، اثــری از آن ها باقی نمی مانــد. در ضدعفونی کننده هــای نانو از موادی مانند نانونقره، ســلنیوم و 
ی اســتفاده می شــود. ایــن مواد بــا جلوگیری از تکثیر ویــروس، با آن مقابلــه می کنند. ویژگی  کســید رو ا
که به طور  ی ســطح می نشــینند و در صورتــی  که رو ی این مواد این اســت  ضدعفونی کننده هــای حــاو
کرونا برای تولید  یادی در دوره  ک نشــوند، اثر آن ها باقی خواهد ماند. شرکت های ز فیزیکی از ســطح پا

کردند. یافت  ضدعفونی کننده ها از وزارت بهداشت مجوز موقت در

 مکمل های دارویی
که سال هاســت  گیــاه زردچوبــه را تشــکیل می دهد( پلــی فنولی اســت  کورکومیــن )کــه بخــش اصلــی 
ی اثرات  کنــون بررســی های فراوانی بــر رو کــرده اســت و تا یــادی را بــه خــود جلب  توجــه پژوهشــگران ز
کســیدان آن و اثــرات این ترکیب بر  ضدالتهــاب، ضدســرطان، ضدویــروس و همچنین خواص آنتی ا
کــی از توانایی آن در  گرفته که حا ویروس هایــی ماننــد هپاتیت ســی، HIV و آنفوالنزای نــوع A صورت 
یــد نیز مطالعــات مختلفی درباره  مقابلــه بــا ایــن ویروس ها بوده اســت. پس از همه گیــری بیماری کوو
که از جملــه پژوهش های صورت  گرفته  کرونا در جهــان و ایران صــورت  اثــرات ایــن ترکیب بــر ویروس 
گرفتــه در کشــورمان می تــوان به مطالعات انجام شــده در دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان، دانشــگاه 

کورکومین از طریق چسبیدن مؤثر به آنزیم پروتئار  که  کرد. به نظر می رسد  کرمانشاه و دانشگاه علوم پزشکی مشهد اشاره  علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی 
و جلوگیری از ورود ویروس به سلول میزبان و همچنین کنترل فرایندهای رونویسی، ویروس را مهار کرده و از طرف دیگر با کنترل مسیرهای التهابی در بدن به کاهش 
یست دسترس پذیری بسیار کمی دارد و عالوه  عوارض ویروس کمک می کند. کورکومین به دلیل حاللیت بسیار پایین در آب در محیط های آبی مانند بدن انسان ز
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کرونا  دستگاه تشخیص سریع 
دســتگاه تشــخیص ســریع کرونا ویژگی هایی دارد که آن را از ســایر محصوالت گفته شــده متمایز می کند. نخســت اینکه این دســتگاه پس از شیوع کرونا، طراحی و 
ســاخته شــد. گرچه توانایی طراحی و ســاخت آن بر اســاس چند ســال فعالیت یک تیم تحقیقاتی کسب شــده بود؛ اما مدیر این تیم تحقیقاتی، سعی نمود توانایی 
کند. ویژگی دیگر، بدیع بودن این محصول و روش تشخیص آن بود. تخصص اصلی فناور، تشخیص سلول های  کرونا مناسب سازی  تیم را برای تشخیص ویروس 
کرونا، مطالعاتی را در مورد ویروس های مشابه آغاز کرد و به این نتیجه رسید که رفتار این ویروس  سرطان بود ولی با احساس وظیفه برای انجام اقدامی برای بیماری 
کســیژن فعال، می توان این  کســیژن فعال از خود متصاعد می کند؛ بنابراین با شناســایی ا که هنگام حمله به بدن، ا از جهتی مشــابه با ســلول های ســرطانی اســت 
کنار خلط،  گرفتن در  یافت خلط از فرد مورد بررسی، نانوبیوسنسور دستگاه با قرار  که پس از در کار این دستگاه بدین صورت است  کرد. روش  ویروس را شناسایی 
کرونا را شناســایی نمی کند  کرونا را بررســی کند. همان طور که گفته شــد، این دســتگاه، ویروس  در زمانی حدود 3۰ ثانیه می تواند وضعیت فرد از نظر ابتال به ویروس 
کســیژن فعال، احتمال ابتالی فرد به کرونا را تشــخیص می دهد و برای شناســایی افراد ناقلی که نشــانه ای ندارند، بســیار مناســب است.  بلکه از طریق شناســایی ا
ویژگی مهم این دســتگاه، ســرعت تشــخیص، ســادگی روش استفاده و هزینه کمتر نسبت به برخی از روش های تشــخیص همچون روش PCR است. این دستگاه 

کوتاه، غربالگری شوند. یادی از افراد در زمانی  که الزم است تعداد ز قابل حمل بوده و می تواند ابزار مناسبی در مکان هایی باشد 

کبد متابولیزه شــده و دفع می شــود. اســتفاده از نانوســاختارهایی مانند میســل ها و لیپوزوم ها راهکار بســیار  کی به ســرعت در معده و  بر این در صورت مصرف خورا
کنون داروها و مکمل های مختلفی بر پایه نانوســاختارهای کورکومین روانه بازار شــده اند که با اقبال مناســبی نیز مواجه  مؤثــری بــرای غلبــه بر این چالش هاســت و تا

شده اند.
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محصوالت نانوی ایرانی
ونا  در برابر کر

ص
خی

ش
ت

هزینه کمتر

راحتی بیشتر

اثربخشی بیشتر
۱. استفاده از انباشت دانش ایجاد شده در یک برنامه 

تحقیقاتی بلند مدت در حوزه تشخیص سرطان 
۲. روشی بدیع در مقیاس جهانی 

شناسایی اکسیژن فعال (ROS) موجود در خلط   .۳
به عنوان نشانه ابتال به عارضه ریوی

سادگی  عین  در  ثانیه)   ۳۰) تشخیص  سرعت   .۴
استفاده و ارزان تر بودن نسبت به سایر روش ها

۵. شرکت نانو حسگر سازان سالمت آسیا تولیدکننده 
دستگاه تشخیص سریع کرونا برپایه نانوحسگر

دستگاه تشخیص
سریع کرونا

آلودگی کمتراثربخشی بیشتر

ی
گیر

ش
یپی

یر
گ

ش
پی

۱. اســـتفاده از خواص آنتی اکســـیدانی و ضد
 التهابی ماده موثره زردچوبه

۲. اثربخشـــی بیشـــتر کورکومیـــن موجود در 
زردچوبه با قرار گرفتن در ساختار نانومایسل و 

افزایش حاللیت در آب
۳. شرکت اکسیر نانوسینا تولیدکننده مکمل 

دارویی کورکومین برپایه نانومیسل

مکمل دارویی کورکومین

از نانونقره، سلنیوم و اکسید روی به  استفاده   .۱
جای الکل برای جلوگیری از تکثیر ویروس 

۲. باقی ماندن اثر ضد ویروسی تا قبل از پاک کردن 
فیزیکی سطح 

۳.  ۸ شرکت تولیدکننده مواد ضدعفونی کننده 
دست و سطوح با فناوری نانوذرات

مواد ضد عفونی کننده
 دست و سطوح

آلودگی کمتر

ی
گیر

ش
پی

مصرف کمتر

ی
یر

گ
ش

پی

۱. افزایش ظرفیت تولید روزانه از ۱۰ هزار ماسک در 
اسفند ۱۳۹۸ به ۲۵۰ هزار ماسک در خرداد ۱۳۹۹

بر  تنفسی  ماسک های  تولیدکننده  شرکت   ۵   .۲
پایه نانوالیاف 

۳.  ۶ شرکت تولیدکننده پارچه های اسپان باند بر 
پایه نانوالیاف جهت تولید ماسک های تنفسی

الکتروریسی  دستگاه  تولیدکننده  شرکت   ۲   .۴
روی  بر  نانوالیاف  پوشش دهی  جهت  صنعتی 

پارچه های اسپان باند

ماسک های تنفسی

ویروس  پروتئین  با  ازن  و  پالسما  واکنش  برقراری   .۱
برای از بین بردن ساختار و غیر فعال کردن ویروس 

۲. مصرف انرژی پایین در عین کارایی باال 
در  استفاده  برای  مختلف  های  اندازه  در  تولید   .۳
ترمینال ها،  درمانی،  مراکز  اداری،  محیط  آپارتمان، 

اماکن زیارتی 
دستگاه  تولیدکننده  یسان  پویافناوران  شرکت   .۴
و  نانویی  فیلترهای  فناوری  برپایه  هوا  تصفیه 

فناوری پالسما

دستگاه های
تصفیه کننده هوا 

ایمنی بیشتر
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در سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 1۴۰۴، دستیابی به سه هدف کالن که میزان تحقق آن ها در سال 1399 در بخش های قبلی گزارش شد، مستلزم دو شرط اساسی 
»وجود برنامه های منسجم و منعطف« و »تأمین منابع مالی مورد نیاز« است. برنامه های سند گسترش کاربرد فناوری نانو در راستای اهداف کالن و در سه سطح برنامه های 
کالن، برنامه های عملیاتی و اقدامات اجرایی تدوین و اجرا می شوند. قابل ذکر است که برای به روزرسانی و هماهنگی  با اقتضائات زمانی و محیطی، دوره های بازنگری سه 
تا چهار ساله برای تدوین اسناد تکمیلی پیش بینی شده است. بر این اساس، برنامه های عملیاتی هر سه سال یک بار و اقدامات اجرایی آن به صورت ساالنه مورد ارزیابی 

قرار گرفته و در صورت لزوم تغییر می کنند. در فصل دوم، گزارش عملکرد اجرای برنامه های کالن و عملیاتی در سال 1399 تشریح می شود.
که این امر به واسطه سرمایه گذاری بخش  کالن، فعال سازی منابع مالی به ویژه منابع بخش خصوصی است  یکی از پیش نیازهای اصلی برای دستیابی به اهداف 
دولتی )شامل بودجه ستاد و سرمایه گذاری سایر دستگاه های دولتی( در حوزه نانو محقق خواهد شد. بنابراین دستیابی به اهداف، ارتباط مستقیم با میزان بودجه 

کرد آن ارائه می شود.  کشور و نحوه هزینه  گزارشی از بودجه تخصیص یافته به توسعه فناوری نانو در  ساالنه ستاد نانو دارد. در ادامه، 
در نمودار زیر روند تخصیص بودجه ساالنه به برنامه های ملی پیشرفت فناوری نانو از شروع اولین برنامه ملی نانو در سال 138۴ آمده است.

4-تأمین و توزیع منابع مالی

وضعیت دستیابی به اهداف کالن پیشرفت فناوری نانو در ایران

نمودار 12- روند تخصیص بودجه ساالنه توسعه فناوری نانو )1384-1399(
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یال به برنامه های ملی پیشرفت فناوری نانو تخصیص یافته است. با سرمایه گذاری هوشمند  طبق این نمودار، از سال 138۴ تا پایان سال 1399، 5,283میلیارد ر
دولت هــا در فناوری نانــو در جهــت کمــک بــه بخش خصوصی برای توســعه و تجاری ســازی محصوالت، عــالوه بر تحقق دســتاوردهای قابل توجه همچون توســعه 
کاهش قیمت محصوالت داخلی و افزایش اشتغال متخصصان، چندین برابر بودجه  صنایع دانش بنیان و افزایش بهره وری صنایع موجود، جلوگیری از خروج ارز، 
هزینــه شــده به صــورت مالیــات حاصل از فعالیت بخش های تولیدی به خزانه دولــت برمی گردد. در نمودار 13 تنها میزان مالیات بــر ارزش افزوده محصوالت نانو از 

سال 139۴ تا 1398 در مقایسه با بودجه تخصیصی به نانو در این سال ها مشخص شده است.

کز علمی و نوآوری ایجاد شده است.  کنون با گذشــت بیش از 15 ســال از آغاز برنامه ملی پیشــرفت فناوری نانو در کشور، توانمندی قابل توجهی در دانشگاه ها و مرا هم ا
گذارند. نمودار زیر حجم  همچنین شرکت های فناورمحور و تولیدی نانو با تکیه بر این توانمندی ها توانسته اند در مسیر مناسبی برای جهش تولیدات دانش بنیان قدم 
بازار محصوالت نانو ســاخت داخل به صورت تجمعی )از ســال 1389( و میزان بودجه تجمعی تخصیص یافته به برنامه پیشــرفت فناوری نانو را نشــان می دهد. روند 
که اثربخشی سرمایه گذاری دولتی در این فناوری سال به سال در حال افزایش  گویای این واقعیت است  نسبت حجم بازار تجمعی به بودجه تخصیص یافته تجمعی 

گوشزد می کند. که اهمیت توجه و بهره گیری دولت از این توانمندی را بیش از پیش  کشور ایجاد شده  که در  است و این نشان دهنده توانمندی فناورانه ای است 

 بودجه تخصیص یافته حداقل مالیات بر ارزش افزوده

نمودار 13– مقایسه مالیات بر ارزش افزوده محصوالت نانو و بودجه تخصیص یافته )1398 -1394(
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نمودار 14– نسبت حجم بازار محصوالت نانو به بودجه )تجمعی( )1398-1389(
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یع بودجه این برنامه ها را در ســال  کشــور، تدوین و اجرا می شــوند. نمودار زیر توز کالن متنوعی در راســتای پیشــرفت فناوری نانو در  گفته شــد، برنامه های  که  همانطور 
1399 نشان می دهد. 

توسعه فناوری های کلیدی، %41

توسعه سرمایه  انسانی و کیفیت علمی، %12

توسعه صنعت نانو، %31

خدمات و زیرساخت های تجاری سازی، %2

استاندارد و ایمنی، %2

توسعه و مدیریت بازار نانو، %5
همکاری های بین المللی، %1

سیاست گذاری و ارزیابی، %2

ترویج و فرهنگ سازی، %4

از طرف دیگر، می توان حوزه های پیشــرفت فناوری نانو را شــامل ســه دســته »تحقیقات و توسعه علمی«، »توســعه فناوری و نوآوری« و »صنعتی سازی و توسعه بازار« 
گرفته در هرکدام از این حوزه ها در پنج سال اخیر در قالب نمودار 16 قابل بررسی و تحلیل است. گرفت. روند تأمین مالی صورت  در نظر 

وضعیت دستیابی به اهداف کالن پیشرفت فناوری نانو در ایران

صنعتی سازی و توسعه بازار

توسعه فناوری و نوآوری

تحقیقات و توسعه علمی

نمودار 16- مقایسه توزیع بودجه دولتی در حوزه های سه گانه پیشرفت فناوری نانو )1395-1399(
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سال 1395
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سال 1397

سال 1398

سال 1399

نمودار 15– توزیع بودجه برنامه های کالن پیشرفت فناوری نانو در سال 1399
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۱-۱- فعال سازی زیرساخت های فرهنگی کشور در جهت توسعه فناوری نانو
تولید و انتشار محتوا در رسانه های ستاد نانو1-1-1

خالصه عملکرد تولید و انتشار محتوا در رسانه های ستاد فناوری نانو در سال 1399 در جدول 1 آمده است.

جدول 1- عملکرد تولید و انتشار محتوا در رسانه های ستاد نانو در سال 1399

عملکردرسانه

انتشار ۴ شماره با میانگین شمارگان 158۰ نسخهفصلنامه فناوری نانو

اخبار سایت ستاد نانو
news.nano.ir

انتشار 123۰ خبر شامل 6۰5 خبر داخلی و 625 خبر خارجی

 راه اندازی صفحه نانوگرام در فضای مجازی 
گرام یت اینستا با محور

تولید و انتشار بیش از 3۰۰ محتوای ویژه شبکه های اجتماعی و جذب بیش از 65۰۰ مخاطب فعال و مرتبط با فناوری

شبکه اجتماعی ستاد نانو
@IranNano

انتشار 1662 مطلب در کانال ستاد نانو در تلگرام و پیام رسان بله مجموعًا با بیش از 95۰۰ نفر عضو

رصد و حمایت از تولید محتوای فناوری نانو در رسانه های عمومی کشور2-1-1
یج فناوری نانو در سال 1399 در جدول زیر آمده است. کشور در حوزه ترو خالصه عملکرد رسانه های رسمی و فضای مجازی 

جدول 2- میزان انتشار محتوای فناوری نانو در رسانه های عمومی کشور در سال 1399

خبرگزاری )مطلب(روزنامه )مطلب(رادیو )دقیقه(تلویزیون )دقیقه(نوع رسانه

53115۰651۰7668۰2میزان محتوا

ترویج و آموزش عمومی فناوری نانو برای افزایش مشارکت ذی نفعان در توسعه فناوری نانو
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 جشنواره نانو و رسانه
با هدف معرفی برترین آثار رســانه ای در حوزه فناوری نانو، هر ســاله جشــنواره »نانو و رســانه« برگزار می شود. در سال 1399 هم علی رغم شیوع کرونا، این جشنواره برگزار 
گروه از رسانه ها، آثار برتر در »سه محور ویژه« نیز مستقل از  شد و برترین های هر حوزه معرفی شدند. در جشنواره نانو و رسانه سال 1399، عالوه بر تقدیر از آثار برتر در هر 
گرفتند. محورهای ویژه جشنواره عبارت بودند از: 1- فناوری نانو در زندگی مردم 2- صادرات محصوالت نانو 3- نقد و تحلیل. رسانه های  قالب اثر، مورد تقدیر قرار 
گرفتنــد. نتایج در  یابــی و داوری قرار  برتــر بر اســاس رصد دائمی رســانه ها در طول ســال مشــخص شــدند و آثار ارســالی توســط داوران مجرب در حوزه رســانه مــورد ارز

بخش های مختلف در جدول های 3 و ۴ درج شده  است.

جدول 3- رسانه های برتر جشنواره نانو و رسانه در سال 1399

رتبهرسانه

رتبه برتر شبکه های سیماشبکه پنج

رتبه برتر شبکه های رادیوییرادیو جوان

رتبه برتر روزنامه هاروزنامه جام جم

رتبه برتر روزنامه های صنعتروزنامه صمت

رتبه برتر مشترک خبرگزاری هاخبرگزاری ایسنا

رتبه برتر مشترک خبرگزاری هاخبرگزاری دانشجو

رتبه برتر پایگاه اینترنتی تخصصی صنعتپایگاه اینترنتی ساختمان آنالین

جدول 4- آثار برتر جشنواره نانو و رسانه در سال 1399

صاحب اثررسانه منتشرکنندهرتبهاثر

عسل اخویان طهرانیروزنامه جام جمرتبه نخست آثار روزنامه هاآب کرمان؛ چه گوارا

ندا اظهریروزنامه فرهیختگانرتبه دوم آثار روزنامه هاصرفه جویی 2۴میلیون دالری از توربین های گازی

معرفی 15 محصول نانویی در صنعت نساجی /وقتی نانو در تاروپود 
پارچه ها تنیده می شود

میترا سعیدی کیاخبرگزاری مهررتبه اول آثار خبرگزاری ها

یشیخبرگزاری ایرنارتبه دوم آثار خبرگزاری هاآزمون سختی که نانویی ها سربلند از آن بیرون آمدند یوسف درو
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صاحب اثررسانه منتشرکنندهرتبهاثر

شبکه پنج سیمارتبه اول آثار سیمامدیر مسئول
سید محمد علی 

صدری نیا

محمد کیاییبخش اخباررتبه دوم آثار سیماخط تولید ماسک نانو

یست یرتبه اول آثار سیما )برون مرزی(فناوری نانو در محیط ز سمانه کچوییهیسپان تی و

محسن رسولیرادیو جوانرتبه اول مشترک آثار رادیوخارج از کادر

سمیه رنجکشرادیو ایرانرتبه اول مشترک آثار رادیوسالم؛ صبح بخیر

بررسی طرح های خالقانه در حوزه تولید اسباب بازی ها با کمک 
فناوری نانو

راضیه حسینعلیرادیو ایرانرتبه دوم آثار رادیو

 تور رسانه ای
با هدف ارائه خدمات رســانه ای بهتر به شــرکت های فناوری نانو و معرفی محصوالت و دســتاوردهای نانو در رسانه های کشور، برگزاری »تور رسانه ای نانو« در سال 99 
نیز ادامه پیدا کرد. در تورهای برگزار شده در فب نانوالکترونیک و شرکت فناوران نانومقیاس، خبرنگاران 1۰ رسانه کشور و فعاالن شبکه های اجتماعی ضمن آشنایی 

با سازوکارهای موجود، به معرفی این دو مجموعه در رسانه ها پرداختند.

ادامه جدول 4- آثار برتر جشنواره نانو و رسانه در سال 1399

ترویج و آموزش عمومی فناوری نانو برای افزایش مشارکت ذی نفعان در توسعه فناوری نانو
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 درخواست های رسانه ای
که به همه آن ها پاسخ داده شد.  به منظور بهبود همکاری با رسانه ها، طی سال 99 بیش از 17۰ درخواست رسانه ای از سوی خبرنگاران رسانه های عمومی ارائه شده 

جزئیات این درخواست ها به شرح زیر است:

 شبکه های اجتماعی
گرفــت. راه اندازی صفحــه نانوگرام در  کــه تمرکز بــر تولید و بازنشــر محتوای مرتبط بــا فناوری نانــو در شــبکه های اجتماعی در اولویــت قرار   ســال 99 اولیــن ســالی بــود 
گرام و تولیــد محتــوای ویــژه شــبکه اجتماعی از اقدامات ایــن بخش بود. اقدام دیگــر در این حوزه دعوت از فعاالن رســانه ای برای حضــور در تورهای بازدید از  اینســتا
کرونا فرصت  که طی سال 99 بیش از ۴۰ نفر از فعاالن شبکه های اجتماعی در این تورها حاضر شدند. البته محدودیت های مرتبط با توانمندی های فناوری نانو بود 

کرده بود. گسترده را در این حوزه )به ویژه در برگزاری تور بازدید از شرکت های نانویی( محدود  عملیاتی 

گرام ذکر می شود. گزارشی از وضعیت داده های مرتبط با فناوری نانو در دو بستر توئیتر و اینستا در ادامه 
 توئیتر

کاربران فارســی زبان در ســال های 98 و 99 منتشــر شــده اســت،  که توســط  در شــکل زیر آمار مقایســه ای مربوط به تولید محتوای مرتبط با فناوری نانو در بســتر توئیتر 
قابل مشاهده است.
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نمودار 1- پاسخ به درخواست های رسانه ای در سال 1399

تعداد کل توئیت

سال ۱5.998هزار

سال 99 ۲8.5هزار

تعداد ریتوئیت

۱0.5هزار

۲۲.9هزار

تعداد کاربران

۱3.3هزار

۲3.9هزار

شکل 1- آمار محتوای تولید شده توسط کاربران فارسی زبان در حوزه فناوری نانو در توئیتر در سال های 1398 و 1399
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کاربردهای آن دســته بندی و مرتب شــده اند. برجســتگی و میزان  طبق ابرکلمات زیر، واژگان معنادار اســتفاده شــده در میان توئیت های انتشــار یافته مرتبط با نانو و 
کلمات وابسته است. کلمات به میزان تکرار و استفاده از آن  درشتی 

شکل2- واژگان معنادار استفاده شده در توئیت های مرتبط با نانو توسط کاربران فارسی زبان در سال 1399

مهم ترین نکته از نظر کاربران توئیتر، توجه به پیشرفت ایران در این حوزه بوده است، با این حال توجه به سؤاالت و ابهامات آن ها، چراغ راه برنامه های رسانه ای است. 
کرده اند. نمودار زیر نشان می دهد مردم در سال 1399 چه پرسش ها و ابهاماتی را درباره فناوری نانو ابراز 

نمودار 2- سؤاالت و ابهامات مطرح شده کاربران توئیتر درباره فناوری نانو در سال 1399

چرا در نانو پیشرفت کرده ایم ولی در اقتصاد نه؟

ضعف سیاست مداران دلیل تخریب این فناوری است؟

حجم صادرات مبتنی بر فناوری نانو چقدر است؟

بی نتیجه بودن پیشرفت در نانو برای کشور

0% 40%20% 60%10% 50%30% 70% 80%

گرام  اینستا
کاربران فارسی زبان در سال های 98 و 99 منتشر شده است،  که توسط  گرام  در نمودار زیر آمار مقایسه ای مربوط به تولید محتوای مرتبط با فناوری نانو در بستر اینستا

قابل مشاهده است.

تعداد کاربران

تعداد کامنت

سال ۱98میلیون

سال 99 3میلیون

تعداد کاربران

3۲هزار

86هزار

تعداد الیک

3۱میلیون

63میلیون

شکل 3- آمار محتوای تولید شده توسط کاربران فارسی زبان در حوزه فناوری نانو در اینستاگرام )1398 و 1399( 

ترویج و آموزش عمومی فناوری نانو برای افزایش مشارکت ذی نفعان در توسعه فناوری نانو
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شکل4- واژگان معنادار استفاده شده در کامنت پست های اینستاگرام مرتبط با نانو توسط کاربران فارسی زبان در سال 1399

نمودار 3- مهم ترین محصوالت مطرح شده در اینستاگرام در سال 1399

کاربردهای آن بوده اســت دســته بندی و مرتب شــده اند. برجســتگی و میزان  گرام مرتبط با نانو و  کامنت پســت های اینســتا که در  طبق ابرکلمات، واژگان معناداری 
درشــتی کلمات به میزان تکرار و اســتفاده از آن کلمات وابســته اســت. همچنین در نمودار زیر به بررســی حوزه ها یا محصوالتی که بیشترین تبلیغ برای آن ها در بستر 

گرفته است، اشاره شده است. گرام صورت  اینستا

صنعت خودرو پوشاک آرایشی و بهداشتیپاک کنندٔه خانگی ابزار و وسایل پزشکی صنعت ساختمان سایر

سال 1399 سال 1398

26%

31%

24%

13% 14%
13%

4%

21%

2% 2%

25%

12%

5%
3% 3% 2%
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۱-۲- توسعه کّمی و کیفی باشگاه دانش آموزی فناوری نانو و شبکه توانا

نمودار 4- توزیع تعداد دانش آموزان آموزش دیده در حوزه فناوری نانو )1399 – 1387(

کرونا در کشــور بود. در این ســال، تعــداد 8۴,۰87 نفر دانش آموز و معلــم در برنامه ها و  یج دانش آموزی در ســال 1399، شــیوع ویروس  عامــل اثرگــذار بــر برنامه هــای ترو
یــج دانش آمــوزی عمدتــًا به صورت مجازی مشــارکت کردند و مجموع این افراد از ســال 1387 تا پایان 1399 به 1,278,۰۰۴ نفر رســید. در شــکل زیر،  یدادهــای ترو رو

تعداد دانش آموزان آموزش دیده در حوزه فناوری نانو در سطح عمومی تا تخصصی در فاصلٔه سال های 1387 تا پایان 1399 قابل مشاهده است.

نهادینه سازی و حمایت از رقابت های دانش آموزی در حوزه فناوری نانو1-2-1
 المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو

فراخــوان ثبت نــام یازدهمیــن المپیــاد دانش آمــوزی نانــو دی مــاه 1398 در ســایت باشــگاه نانــو انجــام شــد و پوســتر فراخــوان ثبت نــام به صــورت مجــازی بــه ادارات 
کرونا برگزار شد.  آموزش وپرورش و پژوهش ســراهای دانش آموزی سراســر کشــور ارســال شــد. این دوره در ســه مرحله و البته در قالبی متفاوت با توجه به شــیوع ویروس 
که میان مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و پژوهش سراهای دانش آموزی منعقد شده است، مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان،  مطابق با توافق نامه ای 
یجی غیردولتی مانند شرکت های خصوصی در حوزه آموزش فناوری نانو در اجرای المپیاد، همکاری و مشارکت داشتند.  باشگاه دانش پژوهان جوان و نهادهای ترو

70

314

89٬759

111٬119

508٬037

568٬868

کانون برگزیدگان 

مرحله سوم المپیاد

جشنواره، نمایشگاه استانی و مسابقه توانمند

مرحله اول المپیاد

شبکه آزمایشگاهی توانا

آموزش عمومی
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کــه 51 نهاد )یک شــرکت خصوصی و پنجاه  یجی به صورت گروهــی اقدام به ثبت نــام دانش آموزان کرده اند  گــزارش ثبت نام هــای این دوره، 152 نهــاد ترو بــا توجــه بــه 
پژوهش سرای دانش آموزی( هر کدام موفق به ثبت نام بیش از 5۰ دانش آموز در این دوره شده اند. آزمون های آزمایشی برای کسب آمادگی شرکت در یازدهمین المپیاد 

دانش آموزی علوم و فناوری نانو در روزهای 1۴، 21 و 28 مرداد به صورت مجازی و رایگان برای داوطلبان این المپیاد برگزار شد.

در مجموع 19 دوره با حضور 118۰ داوطلب در بهار و تابســتان 1399 توســط مدرســان باشــگاه نانو به صورت برخط در ســایت باشــگاه نانو برگزار شــد. هر دوره آموزشی 
در 8 جلسه 2 ساعته برگزار شد.

کمیته اجرایی المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو تصمیم به  کرونا و لزوم رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی و حفظ ســالمتی داوطلبان،  با توجه به شــیوع ویروس 
برگــزاری آنالیــن آزمــون مرحلــه اول یازدهمین المپیــاد دانش آموزی علوم و فناوری نانــو گرفت. آزمون مرحلــه اول یازدهمین المپیاد دانش آموزی علــوم و فناوری نانو در 
چهارم شــهریور 1399 به صورت آنالین برگزار شــد و داوطلبان از ســاعت 9 تا 12 مجاز بودند با مراجعه به ســایت باشــگاه نانو، در آزمون شرکت نمایند. در پایان مرحله 

کنند. کسب  اول، ۴۰8 نفر از بین 1۰58۴ داوطلب توانستند نمره حدنصاب )حداقل نمره 15درصد( برای ورود به مرحله دوم را 

نمودار 5- آمار تعداد ثبت نام کنندگان در یازدهمین المپیاد علوم و فناوری نانو به تفکیک استان در سال 1399
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راه یافتــگان بــه مرحلــه دوم از 3۰ اســتان کشــور بودند که اســتان های کردســتان با 1۰5 منتخب، آذربایجان شــرقی بــا 57 منتخب و تهران با ۴۰ منتخــب در صدر قرار 
گرفتند.
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جدول 5- اطالعات آماری مرحله اول و دوم یازدهمین دوره المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو در سال 1399

توضیحاتعنوان

مرحله اول

زمان برگزاری آزمون مجازی
 ۴ شهریور 1399

)در سامانه آزمون سایت باشگاه نانو(

1۰58۴ نفرتعداد داوطلبان

یجی همکار 152تعداد نهادهای ترو

۴۰8 نفرتعداد پذیرفته شدگان مرحله اول

مرحله دوم

11 مهرماه 1399زمان برگزاری آزمون حضوری

19 شهر- حوزهتعداد حوزه های آزمون

ی اجرایی ۴۰ نفرتعداد نیرو

19 نفرتعداد ناظران باشگاه نانو

بعــد از برگــزاری مراحــل اول و دوم یازدهمیــن المپیــاد دانش آمــوزی علــوم و فناوری نانو، در نهایت 3۰ برگزیده برای حضور در مرحله نهایی مشــخص شــدند. اســتان 
کردستان با 13 نفر دارای بیشترین تعداد نفرات برتر بود و استان های آذربایجان شرقی و خراسان رضوی به صورت مشترک در جایگاه بعدی قرار گرفتند. اجرای مرحله 
ســوم از بهمن ماه با اجرای 5 کارگاه آموزشــی در زمینه کاربردهای فناوری نانو برای مقابله با خوردگی با تدریس دکتر میرزایی )عضو هیئت علمی پژوهشــگاه نیرو( آغاز 
شد. در ادامه، بخش عملی این مرحله از 1۴ تا 16 اسفندماه 1399 در ۴ شهر سنندج، شیراز، مراغه و نیشابور به صورت هم زمان و با حضور ناظرانی از ستاد نانو برگزار 
شد و دانش آموزان در آزمایشگاه، بررسی های الزم را در خصوص موضوع جلوگیری از خوردگی فلزات با استفاده از پوشش های نانو انجام دادند. نتایج این فعالیت ها 
در روزهای 2۰ و 21 اســفندماه 1399 با حضور داوران المپیاد به صورت مجازی ارائه شــد. در نهایت در روز 25 اســفندماه 1399، مراســم اختتامیه مجازی یازدهمین 
المپیاد نانو در محل ستاد نانو و با حضور دبیر ستاد، مشاور سازمان پرورش استعدادهای درخشان و مدیران آموزش وپرورش استان های فعال در برگزاری المپیاد برگزار 

کسب مدال طال شدند. کردستان و امیر غالمی از استان ایالم موفق به  شد و مدال آورندگان نهایی معرفی شدند. آیناز رحیمی از استان 

حوزه سنندج

حوزه مراغه

حوزه نیشابور

حوزه شیراز
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جدول 6- اطالعات آماری مرحله سوم )اردوی عملی( یازدهمین دوره المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو در سال 1399

توضیحاتعنوان

یخ برگزاری 5 بهمن تا 25 اسفند 1399تار

محل برگزاری

در ۴ شهر:
سنندج؛ دانشگاه کردستان

شیراز؛ پژوهشکده معلم
نیشابور؛ پژوهش دانش آموزی مسیح آبادی نیشابور

مراغه؛ پژوهش دانش آموزی مراغه

3۰ نفر از 6 استان )29 نفر حاضر شدند.(تعداد شرکت کنندگان

3 نفر مدرس، ۴ استادیار و ۴ ناظرتعداد مدرسان و سرپرستان

5 کارگاه 2 ساعتهتعداد کارگاه آموزشی مجازی

پوشش های ضدخوردگی نانو برای جلوگیری از خوردگی در فلزاتعنوان پروژه آزمایشگاهی

2 مدال طال، 7 مدال نقره، 2۰ مدال برنزتعداد مدال ها

 جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو

کردند. فلســفة  یازدهمین جشــنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو در ســال 99 به صورت مجازی برگزار شــد و دانش آموزان به صورت برخط از طرح های خود دفاع 
کار عملی آن ها در حوزه فناوری نانو است. دانش آموزان باید روش انجام یک  گذاشتن مهارت و  وجودی این جشنواره، افزایش سواد نظری دانش آموزان و به رقابت 

کار پژوهشی یا تولید محصول را با شرکت در این رقابت دانش آموزی آموزش ببینند.
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نمودار 6- تعداد طرح های ارسال شده به یازدهمین جشنواره دانش آموزی نانو به تفکیک استان در سال 1399

گرام باشگاه نانو پخش شد و از طرح های  مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو روز دوشنبه 1 دی ماه به صورت زنده از صفحه اینستا
گزارش آماری یازدهمین جشنواره طرح های دانش آموزی فناوری نانو در ادامه آمده است. برتر جشنواره در بخش های مختلف به صورت مجازی تقدیر شد. 

 راهیابی 51 طرح 
به مرحله نهایی

ارائه مشاوره اینترنتی و 
تلفنی برای اصالح و ارتقای 

طرح 

حضور و ارائه 51 طرح در 
نمایشگاه مجازی سایت 

باشگاه نانو

1. 23 طرح برتر در 
محورهای مختلف

2. 28 طرح شایسته تقدیر

 ارائه و داوریارسال 143 طرح به جشنواره
 غیرحضوری طرح ها

 1. داوری و انتخاب 57 طرح شامل مقاله 
و کارسازه از میان طرح های ارسالی 

2. داوری 38 اثر هنری

شکل 5- فرایند یازدهمین جشنواره طرح های دانش آموزی فناوری نانو در سال 1399
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جدول 7- تعداد طرح های یازدهمین جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو در مراحل اول تا نهایی در سال 1399

طرح های 
برتر

طرح 
شایسته 

تقدیر

طرح دعوت 
مرحله به 

نهایی

طرح شایسته 
تقدیر– مرحله 2

طرح 
مردود- 
مرحله 2

طرح دعوت به 
مصاحبه-

مرحله 1
طرح مردود- مرحله 1 طرح ارسالی عنوان بخش

2 ۴ 6 1 ۰ 7 7 1۴ کارسازه

2 1 3 ۰ ۰ 3 3 6 ایده پردازی- ابتدایی

1 ۰ 1 ۰ ۰ 1 6 7 ایده پردازی- متوسطه

3 6 9 5 5 19 25 ۴۴ مقاله علمی و پژوهشی

2 1 3 2 1 6 9 15 گزارش علمی- متوسطه اول

2 ۰ 2 ۰ 2 ۴ 7 11 گزارش علمی- متوسطه دوم

1 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ 1 بازی دیجیتال

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ بازی غیردیجیتال

2 ۰ 2 ۰ ۰ 2 ۰ 2 محصول نرم افزاری آموزشی

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ عکاسی

2 7 9 7 ۰ 16 2 18 داستان نویسی- ابتدایی

2 ۰ 2 ۴ ۰ 6 1 7 داستان نویسی- متوسطه

2 5 7 ۰ ۰ 7 2 9 نقاشی- ابتدایی

2 ۴ 6 ۰ ۰ 6 ۰ 6 نقاشی- متوسطه

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 5 فیلم و انیمیشن

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ طراحی محصول

23 28 51 19 8 78 67 145 جمع کل طرح
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جدول 8- طرح های برتر بخش های مختلف یازدهمین جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو در سال 1399

محل انجام پژوهشاستاد راهنمانویسندگاننام طرحرتبهبخش

کارسازه

1
طراحی و تولید دستگاه سنتز سبز نانوذرات به روش 

کرایوژنیک

مهیار بزرگمهر
باشگاه پژوهش کرجفاطمه لطفی

شروین دانش

2
یتی جدید جهت کنترل آلودگی  هیدروژل های نانوکامپوز

زمین های کشاورزی
بتول تهامی پورمبینا صالحی نیا

مرکز پژوهش های علمی و 
آموزشی کرمان

3
ساخت دستگاه مکانیزه تولید چرم ضدآب با استفاده از 

یست تخریب پذیر پلیمر ز

آیناز بیضایی

شرکت پژوهشی لنترنمرضیه آزاد فالح
آتنا طیب

ترانه ایزدیار

صوفیا عزیزنیا

۴
نانوپوشش های ضدمیکروبی جدید با استفاده از ترکیبات 

طبیعی

زهرا روشنی
بتول تهامی پور

مرکز پژوهش های علمی و 
آموزشی کرمان فاطمه عبدالهی

5
ساخت دستگاه جاذب آالینده هایی همچون سرب با 

استفاده از پوست گالبی و نان
دنیا جعفری

 مبینا لطیفی نیا

مرضیه آزاد فالح
شرکت پژوهشی لنترن

فرزانه جعفری آثار

باشگاه پژوهش کرجفاطمه لطفیپارمین قدیریطراحی و ساخت دستگاه نمک زدا از آب های شور6

ایده پردازی- 
ابتدایی

1
کتریایی  محافظت دهان و درمان اولیه بیماری قارچی و با

دهان با خمیر دندان
مهان 

طباطبایی پور
مینا زاهد

پژوهش سرای جوان منطقه 5 
تهران

2
عنوان کاربری در فضاهای عمومی جهت افزایش سطح 

بهداشت
یان مینا زاهددیبا شیراز

پژوهش سرای جوان منطقه 5 
تهران

3
پوشش های نانویی تشخیص دهنده و نابودکننده ویروس 

کرونا
ابوالفضل 
حقیقی پور

حجت اله معلمیان
کادمی علمی پژوهشی علوم  آ

نوین بهبهان

ایده پردازی- 
مقطع متوسطه

کننده نانوذرات مغناطیسی از محیط مایع1 مریم عبداللهیامیر غالمیدستگاه جدا
پژوهش سرای دانش آموزی 

فرهیختگان ایالم

مقاله علمی و 
پژوهشی

1
استحصال آب شیرین از مه به وسیله توری های ساخته 

شده از الیاف هیدروفیلی

دانیال امانی شیراز

دبیرستان پسرانه سما 2سعید آمار لویی سینا فاطمی

ماهان مرزبان

2
ساخت پوشش خودترمیم شونده با استفاده از نانوذرات 

هسته پوسته اوره فرمالدئید

عماد مسعودی

ابوالفضل زارع بیدکی
 علیرضا شوکتی

دبیرستان دوره دوم مفید منطقه 
دو

دانیال حاجی 
علی

امید فرخ زاد

متین 
اسماعیل زاده

تهیه آفت کش گیاهی بر پایه فناوری نانو2
فاطمه اسدآبادی

یان بمقاسم سرگزی پژوهش سرای رو
مهشید تبریزی

ترویج و آموزش عمومی فناوری نانو برای افزایش مشارکت ذی نفعان در توسعه فناوری نانو
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ادامه جدول 8- طرح های برتر بخش های مختلف یازدهمین جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو در سال 1399

محل انجام پژوهشاستاد راهنمانویسندگاننام طرحرتبهبخش

مقاله علمی و 
پژوهشی

3
سنتز جدید نانوذرات کیتوسان از پوست سوسک برای 

محافظت در برابر تشعشعات

غزال گزستانی
شرکت پژوهشی لنترنمرضیه آزاد فالح

نازنین عظیمی

۴
ساخت فیلتر دیالیز جدید با کارایی باال مبتنی بر 

فناوری نانو
بتول تهامی پورحنانه سعید

مرکز پژوهش های علمی و 
آموزشی کرمان

5
کمپلکس نانومقیاس اثربخش در درمان زخم بر پایه ترکیب 

گیاهی

مونا علی بلندی افسانه سرایی
پری رخ لوایی

پژوهشکده بوعلی مشهد
زهرا سفره ای

6
یت پلیمری جدید به عنوان عایق حرارتی  تهیه نانوکامپوز

سبک و مؤثر

سیامک ماهانی

بتول تهامی پور
مرکز پژوهش های علمی و 

آموزشی کرمان

ایلیا شاهرخ آبادی

یافر بردیا آر

الیاس احمدی

7
 سنتز میکر و ذرات تغییر فازدهنده پارافین

کسید سیلیکن  و دی ا

ابوالفضل زارع بردیا یعقوبی
بیدکی

دبیرستان مفید 1
عرفان قنبری

گزارش علمی- 
متوسطه اول

کسید در تصفیه پساب1 ینب قدس پوراستفاده از گرافن ا ز
طاهره مالیی

 فائزه کاشانیان
آموزشگاه شهید بهمن مصائبی

2
بررسی مواد الکترودی مورد استفاده در سیستم های 

ذخیره سازی انرژی الکتروشیمی

نیما امام جمعه

سید صابر 
میرحسینی

مجتمع فرهنگی آموزشی عالمه 
طباطبایی

سید دانیال 
حسنی

یا نادری پور

آرشام آثار

گزارش علمی- 
مقطع متوسطه 

دوم

1
استفاده از رئولیت های طبیعی برای تصفیه پساب های 

صنعتی

آیناز رحیمی
پژوهش سرای ناحیه 2 سنندجفرشید عزیزی

سیمین محمدی

ینانوذرات نقره و کاربردهای آن در صنعت و پزشکی2 فریبا رواییموهبت فدو
پژوهش سرای دانش آموزی 

الرستان

3
کاربرد نانوالیاف کیتوسان در درمان زخم های ناشی از 

سوختگی
فاطمه مکرمی

فاطمه نصیری
 فائزه کاشانیان

آموزشگاه شهید بهمن مصائبی

کبریمحمد طلوع مهرنانوگیم1بازی دیجیتال پژوهش سرای ناحیه 3 تبریزفرزانه ا

محصول 
نرم افزاری 

آموزشی

پژوهش سرای فرهیختگان ایالممریم عبداللهیپیام کرمیهایپرترمیا1

دبیرستان غیردولتی شریفنجمه ساالرپورسجاد سیدینانو وب2

داستان نویسی 
- ابتدایی

گل نانویی1
سید محمدرضا 

طباطبایی پور
مینا زاهد

پژوهش سرای جوان منطقه 5 
تهران

کبریابر نانو2 مدرسه سما یک تهرانتوحید عطوفتسینا ا

آینده نانو3
مهان 

طباطبایی پور
پژوهش سرای جوان منطقه 5 تهرانمینا زاهد
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محل انجام پژوهشاستاد راهنمانویسندگاننام طرحرتبهبخش

داستان نویسی - 
ابتدایی

ماجراهای حمید و نانو در خوزستان۴
ابوالفضل 
حقیقی پور

حجت اله معلمیان
کادمی علمی پژوهشی علوم  آ

نوین بهبهان

پژوهش سرای امام علی )ع( سنقرابوالحسن ادیبیآیدا فرهنگیانسفرهای نقره ای5

داستان نویسی- 
متوسطه

ی آب آغاز می شود1 زندگی یک توت فرنگی بر رو
یاحی  طراوت ر

سامانی
پژوهش سرای بصیرتزهره معلمیان

پژوهش سرای رازی سنندجسنور عبدالقادریآرسام رضاییکوچولوی دوست داشتنی2

نقاشی- 
ابتدایی

1
تهیه بیودیزل با استفاده از روغن کلزا در حضور 

نانوکاتالیست ها
پژوهش سرای امام علی )ع( سنقرابوالحسن ادیبیآیدا فرهنگیان

پژوهش سرای امام علی )ع(ابوالحسن ادیبیمبینا یاوری فرکاربرد نانوذرات طال2

3
مقایسه اثرگذاری کودهای معمولی و نانویی در حفظ 

یست محیط ز
ساجده سادات 

محسنی بناب
پژوهش سرای دانش آموزی بنابسیده ساناز انتظاری

راحله کمالیبهار احمدیماسک نانو۴
پژوهش سرای دانش آموزی رسول 

کرم)ص( ا

نانوماسک مقاوم5
مهرناز طلوعی 

گوکی
زکیه میرزایی گوکی

پژوهش سرای دانش آموزی رسول 
کرم)ص( ا

پژوهش سرای دانش آموزی بنابسیده ساناز انتظاریآیلین موالییتأثیر روش های نانویی6

نجمه ساالرپوررادوین ذهبی نژادکولرهای پسا کرونا7
پژوهش سرای خیام ناحیه 2 

کرمان

نقاشی - 
متوسطه

یحانه احمدیماسک نانو1 کرم)ص(راحله کمالیر پژوهش سرای رسول ا

مریم امیرمجاهدیایلیا عاقلیمهار کرونا ویروس با محصوالت نانویی کشور من2
پژوهش سرای دانش آموزی رسول 

کرم)ص( ا

پژوهش سرای دانش آموزی بنابسیده ساناز انتظاریمعین سعیدنژادبا نانو کرونا را شکست می دهیم3

نجمه ساالرپورمحمد ذهبی نژادآنتی کرونا۴
پژوهش سرای دانش آموزی خیام 

ناحیه 2 کرمان

پژوهش سرای دانش آموزی بنابسیده ساناز انتظاریساغر سپهریبا نانو کرونا را شکست می دهیم5

پژوهش سرای دانش آموزی بنابسیده ساناز انتظاریسانیا گلشنینانو یا کرونا... کدام یک پیروز زمین خواهد بود؟6

مرضیه آزاد فالح از شــرکت پژوهشــی لنترن )رتبه 1(، مینا زاهد از پژوهش ســرای جوان منطقه 5 تهران )رتبه 2( و بتول تهامی پور از مرکز پژوهش های علمی و آموزشــی 
کرمان و سیده ساناز انتظاری از پژوهش سرای دانش آموزی بناب )رتبه 3 مشترک( نیز به عنوان اساتید راهنمای برتر معرفی شدند.

ادامه جدول 8- طرح های برتر بخش های مختلف یازدهمین جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو در سال 1399
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51

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399

51

 رتبه اول کارسازه؛ طراحی و تولید دستگاه سنتز سبز نانوذرات به 
روش کرایوژنیک

رتبه اول نقاشی مقطع ابتدایی؛ تهیٔه بیودیزل با استفاده از روغن 
کلزا در حضور نانوکاتالیست ها ) آیدا فرهنگیان(

رتبه دوم نقاشی مقطع ابتدایی؛ کاربرد نانوذرات طال
)مبینا یاوری فر( 

 رتبه دوم نقاشی مقطع متوسطه؛ مهار کرونا ویروس با محصوالت 
نانویی کشور من )ایلیا عاقلی(

 رتبه اول نقاشی مقطع متوسطه؛ ماسک نانو )ریحانه احمدی(

 رتبه سوم داستان نویسی ابتدایی؛ )مهان سادات 
طباطبایی پور(
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بهره برداری آموزشی از آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو2-2-1
کارگاه های  کرونا، حضور دانش آموزان در آزمایشــگاه ها با محدودیت های جدی روبه رو شــد و بازدید از آزمایشــگاه و برگزاری  در ســال 1399 با توجه به شــیوع ویروس 
که جزئیات آن در جدول  حضوری تقریبًا لغو شده و جای خود را به دوره های غیرحضوری داد. در سال 1399 در مجموع 5۴72۴ نفر در شبکه توانا آموزش دیده اند 

9 قابل مشاهده است.

جدول 9- آمار آموزش دیدگان در شبکه آزمایشگاه های آموزشی نانو در سال 1399

تعداد افرادشرحردیف

77۴بازدید از آزمایشگاه ها1

26۰32افراد حاضر در کارگاه های آموزشی )مجازی(2

27521افراد حاضر در سمینارهای آموزشی )مجازی(3

398نفر- پروژه۴

54724تعداد کل نفرات آموزش دیده

همچنین تعداد آزمایشگاه های توانا به تفکیک استانی تا پایان سال 1399 به شرح زیر است:

10
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نمودار 7- تعداد آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو )شبکه توانا( به تفکیک استانی تا پایان سال 1399

ترویج و آموزش عمومی فناوری نانو برای افزایش مشارکت ذی نفعان در توسعه فناوری نانو
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توسعه رسانه های دانش آموزی فناوری نانو3-2-1
 مجله زنگ نانو

مجله »زنگ نانو« از سال 1387 تا تابستان 1398، به صورت مستمر و در قالب ماهنامه منتشر شده است. از سال 1398 این مجله در سه شماره ماه های بهار، تهیه 
و انتشــار یافت و چاپ آن به دلیل تغییر در ســاختار مجله و تبدیل آن به فصلنامه، به مدت یک ســال متوقف شــد. اولین شــماره فصلنامه زنگ نانو، در پاییز 1399 
یج دانش آموزی  یع شــد. دومین شــماره آن نیز در زمســتان 1399 منتشــر شــد. عالوه بر انتشــار اخبار مرتبط با ترو بین معلمان و نهادهای فعال در حوزه فناوری نانو توز

یجی در این زمینه برای مخاطبان مجله تهیه و منتشر می شود. فناوری نانو، محتواهای آموزشی و ترو

حمایت از مروجان فناوری نانو در آموزش وپرورش4-2-1
حمایت از مروجان فناوری نانو در آموزش وپرورش در قالب حمایت از پژوهش سراهای فعال 
یجی برگزارکننده ســمینارهای  در برگــزاری المپیــاد و جشــنواره دانش آمــوزی و نهادهــای ترو
کارگاه هــای آموزشــی فناوری نانــو انجــام می شــود. مهم تریــن ایــن حمایت هــا در  یجــی و  ترو
ســال 99 به شــرح جدول 1۰ اســت. در ســال 1399 و با توجه به فعال تر شــدن قطب کشوری 
فناوری نانــو در آموزش وپــرورش، تعامــل و همکاری میان باشــگاه نانو و قطب نانو، گســترش 
کــه از مهم تریــن  یافــت. در همیــن راســتا برنامه هایــی بــا همــکاری ایــن دو نهــاد برگــزار شــد 
آن هــا، دوره آموزشــی مجــازی »پنجشــنبه های نانویــی« و »دوره مجــازی ضمــن خدمــت و 
توانمندســازی نانــو بــرای دبیــران« بــود که در پاییز و زمســتان ســال 99 به مرحله اجــرا درآمد. 
6 جلســه از پنجشــنبه هایی نانویی در ســال 99 و 9 جلســه در ســال 1۴۰۰ برگزار می شــود. در 
این جلســات عالوه بر معرفی محورهای مختلف دومین مســابقه کشــوری فناوری نانو )ذیل 
کاربردهای فناوری نانو در  کشــور(،  جشــنواره علمی و پژوهشی پژوهش سراهای دانش آموزی 
بخش های مختلف صنعتی شــامل تصفیه آب و پســاب، نســاجی، انرژی، ساخت وســاز، 
کشــاورزی، صنایع غذایی و سالمت به دانش آموزان آموزش داده می شود. این  الکترونیک، 
دوره به منظــور افزایــش آمادگــی دانش آموزان و اســاتید راهنمای آن ها بــرای حضور در دومین 

کشوری فناوری نانو برگزار می شود. مسابقه 
همچنیــن عــالوه بــر برگــزاری دوره کشــوری ضمن خدمــت نانو بــرای دبیران که بــا همکاری 
قطــب نانــو اجرایی شــد، ۴ دوره ضمن خدمــت برای دبیران اســتان های هرمــزگان، فارس و 
آذربایجان غربی برگزار شــد. در این دوره ها که شــامل جلســه عمومی و 6 جلســه تخصصی 
برای معلمان و دبیران اســت؛ محتوایی شــامل مبانی فناوری نانو، روش های سنتز مواد نانو و 

همچنین روش های مشخصه یابی در فناوری نانو آموزش داده می شود.
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ساماندهی و توسعه محصوالت آموزشی فناوری نانو5-2-1
در ســال 99، برنامــه ســاماندهی و توســعه محصــوالت آموزشــی فناوری نانو با تمرکز بر شناســایی و تنــوع محصوالت آموزشــی موجود و نیز توســعه محصوالت جدید و 
یابی محصوالت آموزشی موجود صورت گرفت و برای محصوالتی که توانستند معیارهای آموزشی و  گســترش بازار آن ها پیگیری شــد. در 2 ســال اخیر شناسایی و ارز

کنند، »تأییدیه آموزش نانو« صادر شد. فهرست تأییدیه های صادر شده به شرح زیر است: علمی را احراز 

جدول 11- فهرست محصوالت آموزشی دارای تأییدیه آموزش نانو در سال 1399

تولیدکننده/ ناشرنوع محصولعنوان محصولردیف

کبرزادهبسته آموزشی )کیت(بسته آموزشی کوچولوهای شگفت انگیز1 مجتبی ا

امیرحسن مهدی زادهبسته آموزشی )کیت(بسته آموزشی سیاره نانو2

شرکت توسعه افق نانو فناوری توانابسته آموزشی )کیت(بسته آموزشی »آموزش مقدماتی فناوری نانو«3

جدول 10- حمایت از رویدادهای آموزشی-ترویجی دانش آموزان و دبیران در سال 1399

مبلغ حمایت )میلیون ریال(تعداد نفرات آموزش دیدهتعداد دورهنوع دوره

2۴1٬17628۰کارگاه آمادگی المپیاد دانش آموزی

۴1٬7۴1535دوره ضمن خدمت دبیران

دوره آموزش مجازی پنجشنبه های نانویی در نرم افزار شاد و سمینار 
مجازی باشگاه نانو

92۰٬3۴62۰۰

3723٬2631٬015مجموع

1٬200

1٬000

800

600

400

200

0

120٬000

100٬000

80٬000

60٬000

40٬000

20٬000

0
1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399

تعداد رویدادها
تعداد افراد آموزش دیده

نمودار8- تعداد افراد آموزش دیده و رویدادهای آموزش نانو به دانش آموزان و دبیران )به جز آموزش دیده های شبکه توانا( )1386-1399( 

ترویج و آموزش عمومی فناوری نانو برای افزایش مشارکت ذی نفعان در توسعه فناوری نانو
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تولیدکننده/ ناشرنوع محصولعنوان محصولردیف

نانوفناوری پلیمررساناسباب بازیرنگ آمیزی الکترونیکی )جوهر رسانا(۴

نانوفناوری پلیمررساناسباب بازیشهر الکترونیک5

نانوفناوری پلیمررساناسباب بازیخانه الکتریکی6

پژوهشگران نانوفناوریاسباب بازیجورچین سازه های شگفت انگیز7

پژوهشگران نانوفناوری )نشر دیدار پارسیان(کتابنگاهی نو به دنیای نانو، مبانی علوم و فناوری نانو8

یست شناسی9 پژوهشگران نانوفناوری )نشر دیدار پارسیان(کتابمفاهیم اولیه فناوری نانو و کاربردهای آن در ز

پژوهشگران نانوفناوری )نشر دیدار پارسیان(کتابمفاهیم اولیه فناوری نانو و کاربردهای آن در شیمی1۰

پژوهشگران نانوفناوری )نشر دیدار پارسیان(کتابمفاهیم اولیه فناوری نانو و کاربردهای آن در فیزیک11

پژوهشگران نانوفناوری )نشر دیدار پارسیان(کتابکار در آزمایشگاه-تولید نانوذرات به روش انفجار الکتریکی سیم12

13
کار در آزمایشگاه نانو، تولید نانوالیه ها به روش

پاش یونی کندو
پژوهشگران نانوفناوری )نشر دیدار پارسیان(کتاب

1۴
کار در آزمایشگاه نانو، تولید نانوالیاف

یسی به روش الکترور
پژوهشگران نانوفناوری )نشر دیدار پارسیان(کتاب

ادامه جدول 11- فهرست محصوالت آموزشی دارای تأییدیه آموزش نانو در سال 1399
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۱-3- توسعه بنیاد آموزش فناوری نانو و شبکه نهادهای ترویجی
توسعه کّمی و کیفی شبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو1-3-1

در سال 1399 تعداد نهادهای دارای مجوز فعالیت در شبکه نهادهای ترویجی بنیاد آموزش فناوری نانو 1۴9 مورد بوده است. از این میان، نهادهایی که حداقل در یکی 
از آیین نامه های حمایتی مشارکت داشته باشند، در فهرست نهادهای ترویجی فعال قرار می گیرند.

 جدول 12- تعداد نهادهای ترویجی فناوری نانو در سال 1399

نهادهای فعالکل نهادهای ثبت شدهنوع نهاد ترویجی

11298گروه دانشجویی

1813شرکت آموزشی

1913سایر

149124مجموع

مجموع حمایت های ستاد نانو از نهادهای ترویجی در سال 1399 در جدول زیر آمده است:

جدول 13- حمایت های ستاد نانو از رویدادهای دانشجویی فناوری نانو در سال 1399

مجموع حمایت )ریال(تعداد اثر برگزیدهتعداد اثر دریافتیعنوان

1218۰,۰۰۰,۰۰۰ اثر5۴ اثرجشنواره آثار رسانه ای دانشجویی

962,5۰۰,۰۰۰ نهاد12 نهادهفته فناوری نانو

889,۰۰۰,۰۰۰ اثر28 اثرجشنواره تجارب نو دانشجویی

یجی فناوری نانو یدادهای آموزشی- ترو یدادحمایت از رو 3۰9,388,68۰-92 رو

6۴۰,888,68۰--مجموع

ترویج و آموزش عمومی فناوری نانو برای افزایش مشارکت ذی نفعان در توسعه فناوری نانو
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حمایت از رویدادهای ترویجی و آموزشی فناوری نانو2-3-1
ســتاد نانو از ســال 1386 از برگزارکنندگان ســمینارهای ترویجی و کارگاه های آموزشــی فناوری نانو حمایت می کند. اجرای این برنامه در سال 1399، منجر به برگزاری 92 

کارگاه آموزشی شده است که طی آن زمینه آشنایی ٬997 ۴ دانشجو با فناوری نانو فراهم شده است.

 هم اندیشی رابطان نهادهای ترویجی دانشجویی
یت های مشــخص به صورت متناوب  یجی، جلســات هم اندیشــی رابطان نهاد با مســئوالن بنیاد آمــوزش فناوری نانو با محور به منظــور ارتبــاط مؤثرتر با نهادهای ترو
یجی از سراسر کشور برگزار شد. در این  برگزار می شــود. در ســال 99، چهار جلســه هم اندیشــی در ماه های مرداد، شــهریور، آبان و بهمن با شرکت بیش از 5۰ نهاد ترو
کــه به صورت غیرحضوری و از طریق بســتر اســکای روم برگزار می شــد، مســائل مختلفی از جملــه آیین نامه های حمایتی-رقابتــی، آیین نامه های جدید  جلســات 
گرفته اســت. رابطــان نهادها هم با بیان نظــرات، دیدگاه ها و  یــس و دهمیــن مســابقه ملی فناوری نانو و… مورد بحث و بررســی قرار  نانواســتارت آپ، توانمنــدی تدر

انتقال تجارب خود در جلسات هم اندیشی مشارکت داشته اند.

 جشنواره آثار رسانه ای دانشجویی
در راســتای حمایت از فعالیت های رســانه ای دانشــجویی در حوزه علوم و فناوری نانو، بنیاد آموزش فناوری نانو طی فراخوانی در هر سال، 
طرح هــای منتخــب و برتــر دانشــجویی را شناســایی و جوایــزی را به آنــان اعطا می کند. در ســال 99 مجموعــًا 5۴ اثر در ۴ حوزه نشــریات، 
وب ســایت، شــبکه اجتماعی و چندرســانه ای به دبیرخانه بنیاد ارســال و 12 اثر برگزیده شــد. در آبان 99، طی مراســم اختتامیه آنالین، از 

آثار برتر تقدیر به عمل آمد.

تعداد افراد آموزش دیده
تعداد رویدادها

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398  1399

14
1٬100

15
1٬150

297 103

11٬152

23٬649

2٬833

4٬997

127 139 216 240 144 43 43 9247

4٬350

72

17٬500

17٬944

12٬348

2٬768

9٬932

6٬300

11٬110

نمودار 9- تعداد رویدادهای دانشجویی مورد حمایت و تعداد افراد آموزش دیده در این رویدادها )1386-1399(
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جدول 14- تعداد اثر دریافتی جشنواره آثار رسانه دانشجویی فناوری نانو در سال 1399

تعداد اثر برگزیدهتعداد اثر دریافتیمحور فراخوان

173نشریات دانشجویی

8۴انیمیشن یا کلیپ

۴2وب سایت

253رسانه های اجتماعی

اسامی طرح ها و نهادهای ترویجی برگزیده در جدول زیر آمده است.

جدول 15- فهرست نهادهای ترویجی برگزیده جشنواره آثار رسانه دانشجویی فناوری نانو در سال 1399

قالب طرحنام نهادعنوان طرحرتبه

1
گروه تخصصی مهندسین شیمی نفت مواد 

ایمنی و مکانیک
رسانه های اجتماعیانجمن علمی مهندسی شیمی دانشکده صنعت نفت آبادان

رسانه های اجتماعیانجمن شیمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرقکانال آموزش مجازی نانو و کیمیا2

ککانال نانوناب3 رسانه های اجتماعیانجمن نانوفناوری دانشگاه پیام نور مرکز ارا

انیمیشن یا کلیپانجمن علمی مهندسی علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی سهند تبریزمقدمه ای بر فناوری نانو1

انیمیشن یا کلیپانجمن علمی مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیمسابقه ملی نانو2

انیمیشن یا کلیپانجمن علمی مهندسی پلیمر مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهراماسک نانویی3

انیمیشن یا کلیپانجمن شیمی دانشگاه پیام نور مرکز کرمانفناوری نانو برای ایران مقتدر3

نشریات دانشجوییانجمن فناوری نانو دانشگاه پیام نور ایالمنانوس1

نشریات دانشجوییانجمن علمی نانو دانشگاه بین المللی امام خمیی )ره( قزویندنیای نانو2

نشریات دانشجوییانجمن علمی نانو فناوری دانشگاه صنعتی همداننلس3

گ نانوتکنولوژی1 وب سایتبسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز بابلوبال

گ نانوناب2 کوبال وب سایتانجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز ارا

ترویج و آموزش عمومی فناوری نانو برای افزایش مشارکت ذی نفعان در توسعه فناوری نانو
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 هفته فناوری نانو
یج و  به منظور آشنایی هرچه بیشتر جامعه دانشگاهی با فناوری نانو، بنیاد آموزش فناوری نانو، یک هفته خاص از سال تحصیلی را برای ترو
یجی و آموزشی متنوعی توسط  آموزش متمرکز فناوری نانو در دانشگاه های سراسر کشور تعیین کرده است. در طول این هفته، برنامه های ترو
کرونا و نیمه تعطیل بودن دانشگاه ها، از 9  یجی فناوری نانو اجرا می شود. در سال تحصیلی 99-98، با توجه به شیوع ویروس  نهادهای ترو

یجی به عنوان نهاد برتر تقدیر شد نهاد ترو

جدول 16- فهرست نهادهای برگزیده هفته نانو در سال تحصیلی 98-99

شهر برگزارینام رابط نهادنام نهاد ترویجیرتبه

تبریزمحمد نوری قراملکیانجمن علمی مهندسی علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی سهند تبریز1

بوشهربنیامین بردبارانجمن علمی دانشجویی بین رشته ای نانو دانشگاه خلیج فارس1

بنابسید علیرضا رسولیانجمن های علمی دانشجویی دانشگاه بناب2

تهرانمریم سادات شیل سرانجمن شیمی دانشگاه پیام  نور مرکز تهران شرق2

مشهدزهرا علیان نژادیدبیرخانه فناوری نانو استان خراسان رضوی2

زاهدانافشین گچینیانجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان3

بابلحانیه شفیعیبسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز بابل3

سمنانمحمد ناصر مطهریانانجمن علمی علوم و فناوری های نوین دانشگاه سمنان3

یزدزهرا خیاط سرکارشرکت تحقیقاتی پژوهشی و فناوری کیمیا پژوه آفاق کویر3

 جشنواره تجارب نو دانشجویی
یج فناوری نانو در هر ســال تحصیلــی تقدیر به عمل  بنیــاد آمــوزش فناوری نانــو از برنامه هــای خالقانــه و نو )تجارب نــو( در حوزه آموزش و ترو

که 8 تجربه برتر در اختتامیه آبان 99 اعالم شد. می آورد. در سال 99، تعداد 28 طرح تجربه نو به دبیرخانه بنیاد آموزش ارسال شد 

جدول 17- فهرست نهادهای ترویجی برگزیده جشنواره تجارب نو دانشجویی در سال 1399

نام تجربه نونام رابط نهادنام نهاد ترویجیرتبه

مدرسه پاییزی علوم و فناوری نانوسید علیرضا رسولیانجمن های علمی دانشجویی دانشگاه بناب1

نانو کیومحمد نوری قراملکیانجمن علمی مهندسی علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی سهند2

مسابقه رنگ آمیزی تصاویر میکروسکوپی نانوییعلی جاللی ویرثقانجمن علمی نانو دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین3

۴
انجمن علمی مهندسی پلیمر مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی 

بوئین زهرا
نانوپادکستامیرحسین الماسی

یت عکس نانوییمریم سادات شیل سرانجمن شیمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق۴ مسابقه در خانه بمانیم با محور

یان مهرانجمن علمی نانوفناوری دانشگاه صنعتی همدان5 مسابقه نانو ِپنآرین آر

مسابقه آشنایی با دنیای نانوحسام عسکری مقدمانجمن علمی نانوفناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان5

مسابقه خالصه نویسیحانیه شفیعیبسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز بابل5



6060

توسعه شبکه مدرسان فناوری نانو3-3-1
یج علم و فناوری نانو در ایران توسط افراد متخصص و توانمند فراهم می کند. اعضای شبکه مدرسان  شبکه مدرسان فناوری نانو، بستر مناسبی را برای آموزش و ترو
فناوری نانو در ســال 1399، 11۴ نفر بوده اند که از این میان، 52 نفر در ســال 1399، 31 نفر در ســال 1398، 1 نفر در ســال 1397، 2 نفر در ســال 1396 و 28 نفر قبل از 

سال 1396 به عنوان مدرس نانو به عضویت شبکه مدرسان فناوری نانو درآمده اند.
یکــرد جدیدی در برگزاری این  یابی های مشــخص، به افراد توانمند و عالقه مند اعطا می شــود که از ســال 1398، رو یــس نانو طی آزمون ها و ارز گواهــی توانمنــدی تدر
یــس و )2( از طریق  یس هر ســال تحصیلی در دو نوبت برگزار می شــود: )1( آزمون های مســتقل توانمندی تدر آزمون هــا لحــاظ شــده اســت. آزمون های توانمندی تدر
مسابقه ملی فناوری نانو؛ در هر دو حالت، این آزمون در قالب دو مرحله اجرا می شود؛ اولین مرحله به صورت تئوری برگزار می شود و افراد دارای حدنصاب علمی، 
وارد مرحله دوم می شــوند. مرحله دوم در قالب مصاحبه حضوری یا غیرحضوری )آنالین( برگزار می شــود. افرادی که موفق به کســب حدنصاب های الزم در جلسه 

یافت می کنند. یس را در سه تراز الف، ب یا ج و در دو حوزه دانش آموزی/ دانشجویی در گواهی توانمندی تدر مصاحبه شوند، 
یس نانو و همچنین هفدهمین آزمون  کرونا و لغو دهمین مســابقه ملی فناوری نانو، مصاحبه شــانزدهمین آزمون توانمندی تدر در ســال 1399 به دلیل شــیوع ویروس 
یس به صورت آنالین برگزار شد. همچنین در این سال، برنامه های جدیدی از طرف شبکه مدرسان، برای مدرسان عضو شبکه برنامه ریزی و اجرا شد  توانمندی تدر
که بدین شرح است: تقدیر از 5 مدرس برتر در زمینه دانشجویی، تسهیل شرایط حضور مدرسان در برنامه نانواستارت آپ، برگزاری دوره های آموزشی غیرحضوری 

گرنت آموزشی به مدرسان. ویژه مدرسان، برگزاری جلسات هم اندیشی آنالین و اختصاص 

ترویج و آموزش عمومی فناوری نانو برای افزایش مشارکت ذی نفعان در توسعه فناوری نانو
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حمایت از رقابت های دانشجویی در حوزه فناوری نانو4-3-1
 برنامه توانمندسازی استارت آپ های فناوری نانو

هدف اصلی برنامه نانواســتارت آپ، توســعه محصول اولیه مبتنی بر نیاز بازار و ارائه آموزش ها و مشــاوره های الزم در این مســیر به تیم های شرکت کننده است. این 
برنامه در واقع آخرین حلقه از مجموعه بنیاد آموزش فناوری نانو است.

کــه از 28 شــهریورماه 1398 آغــاز شــد، 15 تیــم فناور توانســتند 27 محصــول اولیه خود را در نمایشــگاه »رونمایی از دســتاوردهای  در ســومین دوره نانواســتارت آپ 
یخ 18 و 19 اســفند 1399 در محل صندوق نوآوری و شــکوفایی برگزار شــد، به نمایش بگذارند. در طول بازه زمانی 2 روزه  که در تار اســتارت آپ های نانویی کشــور« 

کردند. کارشناسان نهادهای مختلف از نمایشگاه بازدید  کشور و  گرفته شده، تعدادی از مدیران  درنظر 

جدول 18- طرح های فناورانه تیم های برگزیده سومین دوره نانواستارت آپ

سطح آمادگی فناورینام تیمعنوان محصول/ طرحردیف

TRL<6>5کیمیا نوین ایرانیاندستگاه تصفیه پساب بر پایه پالسما1

کتریال2 TRL<5>4نانوسادستگاه پردازش پارچه های آنتی با

TRL<7>6نانوکویتاسیستم مولد میکرو/نانوحباب3

کتریال پلیمری برای سطوح۴ یتپوشش آنتی با کتن نانوکامپوز TRL<6>5پا

TRL<6>5شفقبایوساید ضدخزه )جزء اصلی رنگ ضدخزه(5

TRL<6>5روشنا رزین فناوررزین تبادل یونی6

TRL<6>5پیام آوران مهر نانوتولید نانوسیلیس صنعتی و نانوجاذب نیترات برای تصفیه خانه شهری7

TRL<6>5کوانتومکیت تشخیص فلزات سنگین )آهن در حال حاضر(8

TRL<7>6نانوکاتالیستتولید نانوجاذب ترکیبات آلی در صنایع نفت و پتروشیمی9

TRL<7>6افرند کیازر سپهرمحلول ضدعفونی گیاهی برای دست و سطوح1۰

TRL<6>5ایران نانوپوششپوشش آب گریز برای سقف و نمای ساختمان11

TRL<6>5نانوبیستپکیج لوسیون های آرایشی بهداشتی شامل ترمیم بافت، ضدآفتاب، ترمیم مو و…12

TRL<5>4پیشگامان تکنوطبسیلرهای دندانی13

TRL<5>4آواتالکترودهای جوشکاری مقاوم در برابر رطوبت1۴

15Cream to Powder ید مواد آرایشی TRL<5>4آبدیس مروار
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کیمیانوین ایرانیان

نانوکویتا

تیم شفق

 پیام آوران مهرنانو

نانوسا

پاکتن نانوکامپوزیت

روشنا رزین فناور

کوانتوم

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

ایران نانوپوشش

آبدیس مروارید

پیشگامان تکنوطب

افرند کیازر سپهر

نانوبیست

آوات
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کارآفرینی به صورت  کرونا، امکان برگزاری حضوری آزمون ورودی به چهارمین دوره نانواستارت آپ فراهم نشد. از این رو، آزمون های علمی و  با توجه به شیوع ویروس 
گرام، در 3۰ دی 1399 برگزار شد. غیرحضوری برگزار شد و پس از تعیین صد نفر برگزیده اول، مراسم افتتاحیه به صورت برخط و از طریق بسترهای آپارات و اینستا

توسعه فعالیت های سایت آموزش فناوری نانو5-3-1
کاربر داشــته است. آمار تجمعی بازدید و مخاطبان سایت آموزش فناوری نانو در  تا پایان ســال 99، ســایت آموزش فناوری نانو حدود 33/7میلیون بازدید و ۴9هزار 

گذشته در نمودار 1۰ آمده است. 6 سال 

نمودار 10- روند تعداد مخاطبان و بازدیدهای سایت آموزش فناوری نانو )1394-1399(

می
مو

ن ع
طبا

خا
د م

عدا
ت

ت
سای

 از 
ید

زد
ع با

مو
مج

22٬023

28٬789

35٬342
40٬014

45٬185

49٬054

مخاطبان عمومی
مجموع بازدید

سال 94سال 95 سال 96 سال 97 سال 98 سال 99

11٬
28

6٬0
55

15
٬8

85
٬8

92

20
٬89

9٬6
41 25
٬04

7٬
50

2 33
٬74

8٬
55

4

29
٬4

69
٬52

5

 در ادامه، فعالیت ها و اقدامات انجام شده در این سامانه جامع آموزشی در سال 1399 بیان می شود:
 قابلیت های جدید سایت آموزش فناوری نانو

گرفت. یکپارچه شدن بستر دوره های آموزشی غیرحضوری  یخ 1 بهمن ماه به صورت رسمی در دسترس عالقه مندان قرار  بستر جدید سایت آموزش فناوری نانو از تار
گرفته شــده اســت. دسترســی به همه  با بســتر ســایت آموزش از جمله تغییرات ویژه در بســتر جدید اســت. در این بســتر، قابلیت های جدید و ویژه متنوعی در نظر 
دوره های آموزشــی غیرحضوری ســایت در هر زمان دلخواه، دسترســی دائمی به دوره های آموزشــی خریداری شــده در صفحه شــخصی، بهبود بســتر آزمون و امکان 

برگزاری آزمون های متنوع و…، برخی از قابلیت های جدید سایت هستند.

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

https://nanoeducation.ir/
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 دوره های آموزشی غیرحضوری
پــس از راه انــدازی بســتر آمــوزش غیرحضوری ســایت آمــوزش در ســال 97، تمرکز اصلی ســایت آموزش در ســال 99، آماده ســازی دوره های آموزشــی غیرحضوری با 
کشــور در زمینه فناوری نانو بوده اســت. در این راســتا و در ســال 99، 23 عنوان دوره آموزشــی  همکاری اعضای هیئت علمی دانشــگاه های برتر و متخصصان برتر 

که طی آن، 52۰5 نفر )مجموعًا 39192 نفر-ساعت( در این دوره ها آموزش دیده اند. غیرحضوری برگزار شده است 

کارگاه های آموزشی برخط  
کارگاه های آموزش آنالین از ابتدای مهرماه 99، از طریق بستر اسکای روم در دسترس کاربران قرار گرفته است. در سال 99، 11 کارگاه آموزشی با موضوعات مختلف 

کرده و آموزش دیده اند. کارگاه ها شرکت  که طی آن 1٬۰76 نفر در این  برگزار شده است 

 آزمون های مجازی
که در سال 99 در مجموع 5۰٬5۴3 آزمون توسط 3٬963 نفر در  یابی، آزمون آزمایشی، آزمون آنالین و آزمون مقاالت است  آزمون های سایت آموزش شامل آزمون تراز

کنون، 3۴۴هزار آزمون در این سایت برگزار شده است. سایت برگزار شده است. از ابتدای فعالیت سایت آموزش فناوری نانو تا



6666

۱-4- ترویج صنعتی فناوری نانو

انتشار محتواهای صنعتی و تخصصی فناوری نانو1-4-1
 کتب مرجع محصوالت و تجهیزات فناوری نانو ایران

در تابســتان 1399، آخریــن دســتاوردهای صنعتــی در حــوزه تولیــد محصــوالت و ســاخت تجهیــزات مرتبــط بــا فناوری نانــو در قالــب ویرایــش ششــم کتــب مرجع 
محصــوالت فناوری نانــو ســاخت ایــران، در 6 جلــد و در حوزه هــای صنعتــی مختلف منتشــر شــد. در این مجموعــه کتب، آخریــن اطالعات جامــع محصوالت و 
کلــی محصوالت و بازار  کــه دارای گواهــی نانومقیاس و گواهــی ارتباط با نانو بوده اند، گردآوری شــده اســت. در مقدمه کتب به تصویر  تجهیــزات فناوری نانــو ایــران 
نانو در ایران پرداخته شــده و آخرین آمار محصوالت و تجهیزات فناوری نانو ســاخت ایران، حجم بازار و صادرات این محصوالت ارائه شــده اند. در جلد ششــم از 
مجموعه کتب جامع، عالوه بر معرفی تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی ساخت ایران، برنامه حمایتی ستاد نانو از ساخت و ارتقای تجهیزات و ماشین آالت مرتبط 

با فناوری نانو شرح داده شده است. بخش پایانی نیز به معرفی شرکت های فعال در این حوزه ها اختصاص دارد.

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



67

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399

67

کتاب های ذکر شده به شرح زیر است:  عناوین هر مجلد از 
جلد اول: محصوالت و تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران در حوزه صنایع ساخت وساز، رنگ و رزین و لوازم خانگی؛• 
کشاورزی و نساجی؛•  یست،  جلد دوم: محصوالت و تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران در حوزه صنایع پزشکی، سالمت، آب و محیط ز
گاز، پتروشیمی، پلیمر و انرژی؛•  جلد سوم: محصوالت و تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران در حوزه صنایع نفت، 
جلد چهارم: محصوالت و تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران در حوزه صنایع حمل ونقل و صنایع فلزی؛• 
جلد پنجم: محصوالت و تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران در حوزه صنایع حوزه نانومواد، نانوپوشش ها و نانوالیاف؛• 
جلد ششم: محصوالت و تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران در حوزه صنایع حوزه تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی.• 

کتب مرجع محصوالت و تجهیزات فناوری نانو ایران از طریق پایگاه اینترنتی نانو و صنعت به نشانی www.INDnano.ir و همچنین 
یافت است. اسکن بارکد روبه رو، به صورت رایگان قابل در

 ویدئوهای رسانه صنعتی و تخصصی نانو و صنعت
کوتاه به شرح زیر منتشر شدند. کلیپ های  یدئویی و  یدئوهای رسانه ای نانو و صنعت در قالب مستندهای و در سال 1399، و

جدول 19- عناوین ویدئوهای رسانه نانو و صنعت در سال 1399

تصویرمدت زمانعنوانردیف
برای دسترسی به 

ویدیوها، بارکدها را 
اسکن کنید

1
افزایش ظرفیت تولید ماسک های نانوالیاف برای مقابله 

با بحران کرونا
8:16

1:۰۴محافظت قوی در برابر کرونا با ماسک های نانو2

3
یسی فناوران نانومقیاس برای  صادرات دستگاه الکترور

ششمین بار به مقصد چین
3:۴3

یسی ایرانی۴ 1:۰۰صادرات تجهیزات الکترور

https://news.nano.ir/wp-content/uploads/nanonews-20200910-085003.pdf
https://news.nano.ir/wp-content/uploads/nanonews-20200910-084717.pdf
https://news.nano.ir/wp-content/uploads/nanonews-20200910-084744.pdf
https://news.nano.ir/wp-content/uploads/nanonews-20200910-084804.pdf
https://news.nano.ir/wp-content/uploads/nanonews-20200910-084829.pdf
https://news.nano.ir/wp-content/uploads/nanonews-20200910-084917.pdf
http://www.INDnano.ir
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تصویرمدت زمانعنوانردیف
برای دسترسی به 

ویدیوها، بارکدها را 
اسکن کنید

3:1۴تولید داروهای اثربخش تر با فناوری نانوی ایرانی5

1:۰۰نانوداروهای ایرانی با اثربخشی بیشتر6

۴:16تولید داروهای ایرانی مبتنی بر فناوری نانو7

1:۰۰نانوداروهای درمان سرطان با فناوری نانوی ایرانی8

9
بهره برداری از گرمکن تابشی نانوکاتالیستی ساخت ایران 

در ایستگاه های تقلیل فشار گاز
5:۰۰

1:۰۰گرمکن های نانوکاتالیستی ایرانی1۰

7:27نگاهی به توسعه بازار و صادرات محصوالت نانوی ایران11

ترویج و آموزش عمومی فناوری نانو برای افزایش مشارکت ذی نفعان در توسعه فناوری نانو
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 گزارش های صنعتی و اقتصادی مرتبط با فناوری نانو
گزارش های صنعتی و اقتصادی متنوعی در حوزه های مختلف صنعتی مرتبط با فناوری نانو به شرح زیر منتشر شد. در سال 1399، 

جدول 20- گزارش های صنعتی و اقتصادی منتشر شده در حوزه فناوری نانو در سال 1399

تصویرعنوانردیف
برای دسترسی به 
گزارش ها، بارکدها

را اسکن کنید

1

کاربرد فناوری نانو 
در محصوالت 

پلیمری با خواص 
مکانیکی باال

2

مزایای اقتصادی 
استفاده از 

فناوری نانو- 
پوشش های 

فوق سخت در 
صنایع فلزی

3

مزایای اقتصادی 
استفاده از 

فناوری نانو-
رنگ های ترافیکی 

یتی نانوکامپوز

۴

مزایای اقتصادی 
استفاده از 

فناوری نانو-
رنگ های نانوی 

ضدخوردگی

5
کاربرد نانورنگ ها 
یایی در صنایع در

تصویرعنوانردیف
برای دسترسی به 
گزارش ها، بارکدها

را اسکن کنید

6
کاربرد فناوری نانو 

در گوشی های 
هوشمند

7
نماهای 

یتی نانوکامپوز

8
کاربرد فناوری نانو 

در رنگ های 
کتری ضدبا

9
کاربرد فناوری نانو 
در صنایع ورزشی

1۰
کاربرد فناوری نانو 
در آبگرمکن های 

خورشیدی
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ادامه جدول 20- گزارش های صنعتی و اقتصادی منتشر شده در حوزه فناوری نانو در سال 1399

تصویرعنوانردیف
برای دسترسی به 
گزارش ها، بارکدها

را اسکن کنید

11
کاربرد فناوری نانو 
در صنعت برق و 

انرژی

12
کاربرد فناوری نانو 

در اجاق های 
خورشیدی

13
کاربرد فناوری نانو 
در صنایع چاپ و 

بسته بندی

تصویرعنوانردیف
برای دسترسی به 
گزارش ها، بارکدها

را اسکن کنید

1۴
کاربرد فناوری نانو 

در پیل های 
سوختی

15

به کارگیری 
فناوری نانو با 
دستگاه های 
پاش یونی کندو

کاالنانو  پایگاه اینترنتی 
یج صنعتی و معرفی محصوالت و تجهیزات و توانایی های صنعتی داخلی در حوزه فناوری نانو و آشــنایی مدیران و فعاالن صنعتی  در ســال 1399 در راســتای ترو

کاالنانو به نشانی KALAnano.ir راه اندازی شد. با این دستاوردها، پایگاه اینترنتی 
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تمامــی کاالهــای موجــود در این پایگاه، بر اســاس کتب مرجع محصوالت و تجهیزات فناوری نانو و شــامل کاالهای دارای تأییدیــه نانومقیاس صنعتی و تجهیزات 
گواهی ارتباط با نانو است. دارای 

)@INDnano.ir( گرام نانو و صنعت  صفحه اینستا
در ســال 1399، به منظــور توســعه بســترهای اطالع رســانی رســانه صنعتــی تخصصــی نانــو و 
کشــور،  صنعــت و تســهیل راه هــای ارتباطــی و تعامل با مدیــران، صنعتگران و پژوهشــگران 
گرام نانــو و صنعــت بــه نشــانی INDnano.ir @ راه اندازی شــد. این صفحه  صفحــه اینســتا
شــامل محتواهــای متنــوع تخصصــی و صنعتــی پیرامــون فناوری نانــو بــوده و به عنــوان پــل 
ارتباطــی میــان ســتاد نانــو، مدیــران ســازمان ها و صنایــع، فنــاوران نانــو و پژوهشــگران عمل 

گرفته در این صفحه می توان موارد زیر را برشمرد: می کند. از جمله اقدامات صورت 
یدئو مرتبط با فناوری نانو؛•  انتشار بیش از 1۰۰ پست و و
اطالع رســانی برنامه هــای صنعتــی و تخصصــی فناوری نانــو و انتشــارات رســانه نانو و • 

صنعت؛
معرفــی محصــوالت، کاربردهــا، برنامه هــا و فرصت هــای تجــاری و اقتصــادی نانــوی • 

ایران؛
انتشار اخبار صنعتی مهم و برگزیده فناوری نانو؛• 
گفتگوهای صنعتی با مدیران و فناوران نانو؛•  اجرای تورهای صنعتی فناوری و 
کشور.•  انتشار متن نگاشت های مورد نیاز صنعتگران، پژوهشگران و مدیران 

ترویج صنعتی فناوری نانو در شهرک های صنعتی2-4-1
یــج صنعتــی فناوری نانــو در شــهرک های صنعتی از طریــق راه اندازی برنامه توســعه صنعتی فناوری نانو در شــهرک های صنعتــی در قالب طرح   در ســال 1399، ترو
کاربردهای صنعتی، توانمندی های داخلی و راه حل های صنعتی فناوری نانو برای واحدهای مســتقر در  بزرگ »هر هفته، یک شــهرک صنعتی«، در راســتای معرفی 

گرفت. کشور صورت  شهرک های صنعتی استان های 
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یداد صنعتی با مدیران عامل واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی،  کرونا، 11 رو  در مرحله نخست، با وجود محدودیت های موجود ناشی از شیوع بیماری 
با مشارکت فن بازار منطقه ای، اتاق بازرگانی، شهرک علمی تحقیقاتی و شرکت شهرک های صنعتی و مدیریت شرکت فناوری های پیشرفته آسیا به شرح زیر برگزار شد.

جدول 21- رویدادهای صنعتی فناوری نانو برگزار شده به صورت برخط در شهرک های صنعتی در سال 1399 

زماننام شهرک صنعتیردیف

1۴ آبان ماه شهرک صنعتی مورچه خورت1

21 آبان ماهشهرک صنعتی بزرگ شمال2

28 آبان ماهشهرک صنعتی رازی شهرضا3

19 آذرماهشهرک های صنعتی راوند و شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان۴

3 دی ماهشهرک صنعتی اشترجان5

17 دی ماهشهرک صنعتی جی6

1 بهمن ماهشهرک صنعتی مبارکه7

8 بهمن ماهشهرک صنعتی سجزی8

15 بهمن ماهشهرک صنعتی نجف آباد 91

21 بهمن ماهشهرک صنعتی نجف آباد 1۰2

13 اسفندماهشهرک صنعتی کاوه11

حمایت از برگزاری نشست ها و سمینارهای آشنایی صنایع با کاربردهای فناوری نانو3-4-1
 تورهای صنعتی مجازی

گرام نانــو و صنعت به نشــانی  بــا توجــه بــه محدودیت هــای ایجــاد شــده بــر اثر شــیوع ویــروس کرونا، برگــزاری تورهــای صنعتی به صــورت مجــازی در صفحه اینســتا
کشور برگزار شد. گرفت. در این راستا، بیش از 11 تور مجازی صنعتی و تخصصی با راهبری مدیران و فناوران نانو  INDnano.ir@ صورت 

جدول 22- تور مجازی صنعتی و تخصصی برخط برگزار شده حوزه فناوری نانو در سال 1399

مهمان برنامهموضوعردیف

مدیر حوزه ساخت وساز ستاد نانوبازدید از نمایشگاه توانمندی های نانو حوزه ساخت وساز1

مسئول TI شرکت کیتوتکبازدید از شرکت دانش بنیان کیتوتک2

مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی طلوع آوین مهربازدید از شرکت تولیدی بازرگانی طلوع آوین مهر3

مدیرعامل شرکت پویا فناوران یسانبازدید از مجموعه یسان و دیدار با خانواده یسان و بازدید از شرکت پویا فناوران یسان۴

مدیر سابق بخش سالمت، دارو و پزشکی ستاد نانوبازدید از نمایشگاه توانمندی های فناوری نانو ایران در حوزه بهداشت و سالمت5

مدیر بازرگانی شرکت تکفام سازان طیف نور )تکسان(بازدید از شرکت تکفام سازان طیف نور )تکسان(6

مدیرعامل شرکت رنگین نانوساختاربازدید از خط تولید رنگ های پودری الکترواستاتیک7

مدیر شبکه تبادل فناوری نانوبازدید از نمایشگاه توانمندی های نانوی ایران در صنعت نانوپوشش ها8

مدیرعامل شرکت تکاب پیشرو پویابازدید از شرکت های ممتاز پمپ پویا و تکاب پیشرو پویا9

مدیر کارخانجات نساجی زرباف امینبازدید از کارخانجات نساجی زرباف امین1۰

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

مدیرعامل شرکت دانش بنیان نانوفناوران خاوربازدید از شرکت دانش بنیان نانوفناوران خاور11

ادامه جدول 22- تور مجازی صنعتی و تخصصی برخط برگزار شده حوزه فناوری نانو در سال 1399

کاربردها و مزایای اقتصادی به کارگیری نانو  نمایش نحوه تولید و خط تولید شرکت ها، دستگاه ها، محصوالت و پاسخ به پرسش های مخاطبان در راستای معرفی 
در صنعت از جمله مزایای برگزاری این تورها بود.

گفتگوهای صنعتی مجازی  
گرام نانو و صنعت به نشانی  ی مخاطبان صنعتی با فناوران نانو از طریق راه اندازی گفتگوهای صنعتی برخط در صفحه اینستا در سال 1399، امکان ارتباط رودررو

INDnano.ir@، فراهم شد.

برگــزاری بیــش از 17 گفتگــوی زنــده صنعتــی و تخصصــی بــا مدیــران و فنــاوران نانوی کشــور پیرامون معرفــی محصــول، مزایای تجــاری به کارگیری نانو، مشــکالت 
کــه در جدول 23  فرصت هــای پیــش رو و راهکارهــای توســعه صنعتــی فناوری نانو، در کنار پاســخ هم زمان به ســؤاالت مخاطبان از ویژگی های این گفتگوهاســت 

فهرست آن ها بیان شده است.
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جدول 23- گفتگوهای صنعتی زنده برگزار شده در حوزه فناوری نانو در سال 1399

توضیحاتموضوعردیف

مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی طلوع آوین مهرکاشی های شیشه ای دکوراتیو بر پایه فناوری نانو1

مدیر بازرگانی شرکت تکفام سازان طیف نور )تکسان(کاربرد دستگاه های پیشرفته اپتیکی و اسپکتروسکوپی در فناوری نانو2

یابی محصوالت نانو و صدور گواهی نانومقیاس برای صنایع3 یابی محصوالت نانونحوه ارز مسئول واحد ارز

مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری خطرپذیر برسام تک )صندوق نانو(سرمایه گذاری خطرپذیر در فناوری نانو )صندوق نانو(۴

5
کتری بر  تولید پارچه های تاروپودی، پتوی مسافر هواپیما با خاصیت کندسوزی و ضدبا

پایه فناوری نانو
مدیرعامل کارخانجات نساجی زرباف امین

مدیرعامل شرکت فناوران نانومقیاسماسک های تنفسی نانو6

7
حمایت ها و دستاوردهای شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و 

یاست جمهوری فناوری ر
مسئول باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

مدیرعامل شرکت دانش بنیان نانوفناوران خاورتولید نانوالیاف صنعتی و ارتقای صنعت فیلتراسیون کارخانجات صنعتی8

مدیرعامل شرکت نانوحباب انرژیژنراتور نانوحباب واتوکس در فرایند تصفیه آب و پساب9

معاون مدیرعامل شرکت کیتوتکپانسمان های نوین ترمیم زخم و ضدعفونی کننده های نانو1۰

مدیرعامل شرکت پویا فناوران یسانمعرفی تولیدات و دستگاه های شرکت پویا فناوران یسان11

مدیرعامل شرکت بسا پلیمرنانوکفپوش های پلیمری12

13
یایی و ساخت  تولید پمپ های فشارقوی سامانه های آب شیرین کن و اینتیک در

پکیج های آب شیرین کن و تصفیه پساب های صنعتی
مدیرعامل شرکت تکاب پیشرو پویا

مدیرعامل شرکت نانوفناوران بستانانو و تصفیه پساب صنعتی1۴

مدیرعامل شرکت رنگین نانوساختارمزایای رنگ های پودری الکترواستاتیک15

مدیر بازرگانی شرکت بهین آب زنده رودمعرفی سامانه های گندزدایی نوین الکترولیز نمک طعام16

رئیس گروه توسعه فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتیتوسعه فناوری در شهرک های صنعتی17

 تریبون نانو و صنعت
یــداد ملــی وبینــاری کشــور در عرصــه صنعتــی فناوری نانــو در ســال 1399، به عنــوان جایگزیــن برگــزاری نمایشــگاه ســاالنه فناوری نانو در  نخســتین و بزرگ تریــن رو
یج صنعتــی فناوری نانو و با هدف معرفــی توانمندی هــای فناوری نانو ایران در حوزه هــای مختلف صنعتی به  یداد، در راســتای ترو پاییــز 1399، برگــزار شــد. ایــن رو

مدیران ســازمان ها، شــرکت ها، جامعه صنعتی کشــور و عموم پژوهشــگران و عالقه مندان، با حمایت ستاد ویژه توسعه 
فناوری نانو، همکاری شــرکت های فعال فناوری نانو و ارائه مدیران و فناوران فعال در این حوزه، در هفته پایانی آبان ماه 
یــداد، مدیــران، صنعتگــران، فعــاالن صنعتــی و جامعه  1399 به صــورت آنالیــن برگــزار شــد. مخاطبــان اصلــی ایــن رو
یــداد، برای عمــوم عالقه منــدان به صــورت رایــگان امکان پذیر بود.  پژوهشــی و فنــاور در کشــور بــوده و شــرکت در ایــن رو
ایــن تریبــون بــا حضور 63 تــن از نانوفنــاوران و مدیران صنعتــی فناوری نانوی کشــور و ارائه بیش از 5۰ ســاعت محتوا با 
موضوعــات کاربــردی و تجــاری نانــو در بیــش از 1۰ حوزه صنعتی و در 6 روز متوالی از شــنبه 2۴ تا پنجشــنبه 29 آبان ماه 

1399 از ساعت 8 تا 16، به صورت آنالین برگزار شد.

ترویج و آموزش عمومی فناوری نانو برای افزایش مشارکت ذی نفعان در توسعه فناوری نانو
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  دوره های صنعتی فناوری نانو
دوره های صنعتی فناوری نانو، همه ساله، در راستای ترویج صنعتی فناوری نانو و با هدف معرفی فنی و کاربردی 
محصــوالت صنعتــی نانــو، ارائــه راه حل هــای نانوفناورانه بــرای فعاالن صنعتی، رشــد مروجان صنعتــی و پرورش 
پژوهشــگران برای فناور شــدن، به صورت حضوری و غیرحضوری برگزار می شــود. در ســال 1399 )پنجمین ســال 
کامپوزیت، رنگ  متوالی برگزاری دوره های صنعتی فناوری نانو( دوره های صنعتی در حوزه های صنایع پلیمری، 
و رزین، پزشــکی، بهداشــت و ســالمت، آب و محیط زیســت، صنایع عمرانی و ساخت وساز و همچنین صنایع 
فلزی و پوشــش دهی ســطح، در طول ســال برای مخاطبان صنعتی و پژوهشــگران عالقه مند به فناوری نانو و فناور 
شدن، با بیش از 75 ساعت ارائه صنعتی توسط 67 تن از نانوفناوران و مدیران عرصه فناوری نانو کشور برگزار شد.

صنایع بهداشت و 
سالمت

ک صنایع ساخت و سازصنایع نساجی و پوشا
صنایع پلیمری، 

کامپوزیت، رنگ و رزین
صنایع نفت، پتروشیمی و 

نانومواد
صنعت تجهیزات و 
الت صنعتی ماشین آ

یست ابزار  شرکت ز
پژوهان

شرکت پاالیش پالسما 
صنعت

شرکت آپتوس ایران
شرکت بسپار پیشرفته 

شریف
شرکت پتروپژوهان نانوگستر

شرکت فناوران 
نانومقیاس

شرکت کیتوتک
شرکت آتیه پردازان ظهور 

شریف
یا پلیمر پیشگامشرکت نانوپیشتاز پارس شرکت صنایع نفت و گاز سروشرکت آر

شرکت پوشش های 
نانوساختار

شرکت پردیس 
پژوهش فناوران یزد

شرکت پیام آوران 
نانوفن آوری فردانگر 

)PNF(
کان آتیه نانو دانششرکت پویا پلیمر تهرانشرکت بهسرام شرکت پا

شرکت کاوش یاران فن 
پویا

کسیر نانوسینا کان پالستکارشرکت کالر پویاشرکت نانوحباب انرژیشرکت ا شرکت پا
هلدینگ AIC-سرامیک های 

صنعتی اردکان
شرکت امین آسیا فناور 

پارس

شرکت طلیعه طب 
توحید

شرکت دانش پژوهان 
صنعت نانو

شرکت فناوران سخت آراگروه صنعتی پاترونشرکت شمیم پلیمر کوثرشرکت توسعه هنر متین

کارخانجات تهران زرنخشرکت پارس حیان
شرکت تولیدی شیمیایی 

فام گستر ماهان
شرکت شیمی صنعت رشد 

سهند
شرکت بسا فناوران نصیر

شرکت ستاره تابان 
ک پا

شرکت کاسپر
شرکت اطلس پوشش 

محافظ
شرکت رایکا صنعت افرند

شرکت تکفام سازان 
طیف نور )تکسان(

شرکت نانوپوشش فلزشرکت رنگ کیمیای قمشرکت طراوت افق زندگیشرکت نانو الوند آراد

شرکت داروسازی 
عماد

کارخانجات نساجی 
زرباف امین

جدول 24- شرکت های حاضر در رویداد صنعتی تریبون نانو و صنعت در سال 1399
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 سمینارهای صنعتی فناوری نانو
ســمینارهای معرفــی کاربردهــای فناوری نانــو در صنایــع، با حمایت ســتاد نانو و توســط مدرســان فناوری نانو در ســازمان ها و شــرکت های صنعتــی عالقه مند برگزار 

یکردی جدید و به صورت وبینار برگزار شد. کرونا، این جلسات با رو می شود. در سال 1399 به دلیل شیوع بیماری 

جدول 25- سمینارهای صنعتی برگزار شده فناوری نانو به صورت برخط در سال 1399

زمانمخاطبموضوع سمینار

99/2/11پامچال صنعت اسپادانامعرفی کاربردهای فناوری نانو در صنایع1

99/3/21گوهر بافانمعرفی کاربردهای فناوری نانو در صنایع2

99/3/2۴شرکت های صنعتی استان اصفهانمعرفی کاربردهای فناوری نانو در صنایع3

99/3/2۴ایسنا اصفهانبرگزاری نشست رسانه ای در خبرگزاری ایسنا اصفهان۴

99/3/28 شرکت های صنعتی استان چهارمحال و بختیاریمعرفی کاربردهای فناوری نانو در صنایع5

99/6/19 برنا فوم کوشاکاربرد فناوری نانو در صنایع6

99/6/2۰حریم سازه سپاهانمعرفی کاربردهای فناوری نانو در صنایع7

99/6/2۰سوالر پالرمعرفی کاربردهای فناوری نانو در صنایع8

یامعرفی کاربردهای فناوری نانو در صنایع9 99/6/2۰فراسو سپهر آر

99/6/22مهچین شیرازکاربرد فناوری نانو در صنایع غذایی و کشاورزی1۰

99/6/2۴گروه صنعتی اعتمادکاربرد فناوری نانو در صنایع ساخت وساز11

99/6/26شیراز نایلونکاربرد فناوری نانو در صنایع پلیمری12



77

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399

77

زمانمخاطبموضوع سمینار

99/6/3۰کاشی ارسمعرفی کاربردهای فناوری نانو در صنایع13

99/7/3ستوده شفق اصفهانمعرفی کاربردهای فناوری نانو در صنایع1۴

یامعرفی کاربردهای فناوری نانو در صنایع15 99/7/6صنایع دستی مهرآر

99/8/19گل آترا یکتامعرفی کاربردهای فناوری نانو در صنایع16

99/9/1فناوران سنجش فارسکاربرد فناوری نانو در صنایع فلزی و پوشش دهی سطح17

99/9/5وستا شیمی سپاهان، موج مدرن اسپادانا و آوام شیمی آتیمعرفی کاربردهای فناوری نانو در صنایع18

معرفی کاربردهای فناوری نانو در صنایع19
مجتمع تحقیقاتی دارویی وارث، ماشین سازان البرز پیمان، کاشی جهانگیر سرام، 

ارمغان مه ترنج و مدیران صنعت مطهر 
99/9/19

99/1۰/8پیشگام دام پرورمعرفی کاربردهای فناوری نانو در صنایع2۰

99/1۰/8یکتا صنعت ناجیمعرفی کاربردهای فناوری نانو در صنایع21

معرفی کاربردهای فناوری نانو در صنایع22
شرکت های خدماتی شهرک صنعتی مبارکه، گلتاش، پارس پلیمر صفاهان، سپاهان 

الیاف، نسوز پوشش سپاهان، صنایع برودتی شکوه و امان نقش جهان
99/11/1

یا صنعت کرن، عایق رطوبتی قیر سپاهان و صنایع سیمان مدائنمعرفی کاربردهای فناوری نانو در صنایع23 99/11/8آر

معرفی کاربردهای فناوری نانو در صنایع2۴
سپاهان بهبود، احسان طب سپاهان، صبا پلیمر اسپادانا، تالش ماشین جی، کیان 

سامان اسپادان )تکنوفلور( و تور بسته بندی رمضان پور
99/11/17

ک امرتات و بسپار گستر روان مهرمعرفی کاربردهای فناوری نانو در صنایع25 99/11/18هوای پا

99/12/12گوهر بافانمعرفی کاربردهای فناوری نانو در صنایع26

99/12/21صنایع تقطیر ساغرکاربرد فناوری نانو در صنایع غذایی و کشاورزی27

 حضور در نمایشگاه های صنعتی
یــج صنعتــی فناوری نانو در نمایشــگاه های صنعتی مختلف شــرکت کرده یا به برپایــی غرفه در آن ها اقدام نموده انــد و ضمن ارتباط با  در ســال 1399 کارگــزاران ترو

شرکت ها و مدیران، به معرفی توانمندی های صنعتی نانو برای حل مشکالت صنایع و ثبت نیازها و تقاضاهای صنعتی صنعتگران و مدیران پرداختند.

جدول 26- حضور کارگزاران ترویج صنعتی فناوری نانو در نمایشگاه های صنعتی در سال 1399

زمانعنوانردیف

21 تا 2۴ مردادماهدومین نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط1

7 تا 1۰ مردادماهنوزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو2

11 تا 1۴ تیرماهبیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان3

2 تا 5 تیرماهچهاردهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی۴

12 تا 15 تیرماهدوازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته5

2۰ تا 23 شهریورماهبیستمین نمایشگاه ساختمان6

ادامه جدول 25- سمینارهای صنعتی برگزار شده فناوری نانو به صورت برخط در سال 1399
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 صنایع عمرانی 
و ساخت و ساز

صنایع نفت، گاز و نانومواد

صنایع پلیمری

صنایع غذایی و کشاورزی

سایر حوزه ها

%14

%5

%12

%33

%36

نمودار 11- سهم حوزه های مختلف از تقاضاهای صنعتی ثبت شده توسط کارگزاران ترویج صنعتی فناوری نانو در سال 1399

زمانعنوانردیف

1 تا ۴ شهریورماهنمایشگاه بین المللی متالورژی، ماشین آالت و صنایع وابسته7

28 تا 3۰ آبان ماهدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری8

15 بهمن ماهچهاردهمین جشنواره تولیدکنندگان و مدیران جوان خانه صمت9

دریافت نیازهای صنعتی مرتبط با فناوری نانو در قالب رویدادهای ترویج صنعتی4-4-1
یدادهای صنعتی، ضمن برقراری ارتباط، مشاوره و معرفی توانمندی های صنعتی  یج صنعتی در قالب تیم های تخصصی فناوری نانو با حضور در رو کارگزاران ترو
کشور به مدیران و فعاالن صنعتی، نسبت به جمع آوری و بررسی نیازها و مشکالت واحدهای صنعتی اقدام می کنند. موضوعات مطرح شده از سوی  فناوری نانو 
مدیران و کارشناســان صنعتی در فرم های ثبت تقاضای صنعتی وارد شــده و جهت ارائه راه حل و رفع مشــکل مطرح شــده با اســتفاده از فناوری نانو اقدام می شود. 
یج صنعتی در ســال 1399، بیشــترین تقاضاها مربوط به حوزه صنایع  کارگزاران ترو از مجموع بیش از 15۰ تقاضای صنعتی در حوزه فناوری نانو ثبت شــده توســط 
یج صنعتی، 3 محصول جدید صنعتی موفق به کسب  کارگزاران ترو عمرانی و ساخت وساز، نانومواد و صنایع پلیمری بوده است. همچنین در سال 1399 با تالش 

گواهی نانومقیاس شدند.

ادامه جدول 26- حضور کارگزاران ترویج صنعتی فناوری نانو در نمایشگاه های صنعتی در سال 1399
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دستگاه الیه نشانی تبخیر فیزیکی با استفاده از قوس کاتدی



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
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در ســال 1399، در مجمــوع 27,۴25,72۰,۰۰۰ ریــال حمایــت تشــویقی به صــورت مســتقیم بــه حســاب بیــش از 8۰۰ محقــق فناوری نانــو واریز شــد. این پرداخت ها بر اســاس 
آیین نامه های حمایت تشویقی ستاد ویژه توسعه قناوری نانو و مربوط به 1651 درخواست تأییدی است. جزئیات این حمایت ها و مبلغ پرداختی در جدول 1 آورده شده است.

جدول 1- حمایت های تشویقی پرداخت شده ستاد فناوری نانو در حوزه تحقیقات فناوری نانو در سال 1399

ریالتعدادنوع حمایت

1۴8۰26٬178٬82۰٬۰۰۰حمایت از مقاالت

۴۴5۴6٬۰۰۰٬۰۰۰حمایت از پایان نامه های صنعتی کاربردی

5۰۴67٬9۰۰٬۰۰۰حمایت از چاپ کتاب

77233٬۰۰۰٬۰۰۰سایر )پایان نامه مربوط به آیین نامه قبلی، هزینه داوری و…(

165127,425,720,000مجموع

حمایت از انتشار مقاالت فناوری نانو1-1-2
 حمایت از انتشار مقاالت فناوری نانو در نشریات منتخب

کل مجالت نمایه شده در JCR )که توسط Web of Science معرفی می شود( به عنوان  در آیین نامه حمایت از چاپ مقاله در مجالت منتخب، در حدود 1۰درصد 
کیفیت، شاخص های علم سنجی  مجالت منتخب شناسایی و معرفی شده اند و تنها از چاپ مقاله در این مجالت حمایت می شود. برای شناسایی مجالت با 
بررسی و از نظرات محققان صاحب نظر در این زمینه استفاده شده است. برای انتخاب مجالت تراز اول، از شاخص حاصل ضرب ضریب تأثیر1 و ضریب ایگن2 

1- Impact Factor: IF

2- Eigen Factor: EF

۲-۱- حمایت عمومی از تحقیقات فناوری نانو
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مجالت استفاده شده است. مجالت منتخب در 155 حوزه موضوعی هستند و سعی شده در تمامی حوزه های علوم و فناوری نانو، حداقل یک مجله وجود داشته 
یال برای آن ها در  که به ترتیب، حمایتی به مبلغ ۴۰۰میلیون، 1۰۰میلیون، ۴۰میلیون و 15میلیون ر گروه »الف، ب، ج و د« تقســیم شــده اند  باشــد. این مجالت در ۴ 
تی که در داخل کشور منتشر می شوند و محققانی که دستاوردهای خود را در این مجالت به  نظر گرفته شده است. همچنین ستاد نانو، در راستای حمایت از مجال
گروه »ه«( ده میلیون  چاپ می رسانند، 13 مجله داخلی را در لیست مجالت منتخب قرار داده است. مبلغ حمایت چاپ مقاله در مجالت ISI داخلی )مجالت 
یال )مجالت گروه »و«( اســت. الزم به ذکر اســت که میانگین ضریب تأثیر 1۴۰1 مقاله ISI حمایت شــده در دسته های  یال و مجالت علمی پژوهشــی پنج میلیون ر ر

گروه های نشریات در سال 1399 در جدول 2 آمده است. الف، ب، ج و د، 5.38 است. تعداد درخواست های تأییدی در هر یک از 

جدول 2- درخواست های مورد تأیید مربوط به مقاالت منتشر شده در هریک از گروه های نشریات منتخب فناوری نانو در 1399

سهم از مبلغ )%(مبلغ )ریال(سهم از تعداد )%(تعدادگروه مجله

%7۰۰,۰۰۰,۰۰۰2.6۴%7۰.۴7ب

%6,8۴۰,۰۰۰,۰۰۰25.81%11.55 171ج

%18,3۴5,۰۰۰,۰۰۰69.21%122382.58د

%۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰1.66%۴۴2.97ه

%18۰,۰۰۰,۰۰۰۰.68%362.۴3و

%26,505,000,000100%1٬481100مجموع

گروه ب منتشر شده اند به شرح زیر است: که در سال 1399 در مجالت  کیفیت فناوری نانو ایران  مشخصات 7 مقاله با

جدول 3- فهرست مقاالت باکیفیت فناوری نانو ایران که در سال 1399 در مجالت گروه ب منتشر شده اند

مجلهعنوان مقالهنویسندگانردیف

1

فاطمه انصاری، عرفان شیرزادی، مسعود صلواتی 
 Thomas LaGrange, Kazuteru Nonomura, ،نیاسری

 Jun-Ho Yum, Kevin Sivula, Shaik M.
 Zakeeruddin, Mohammad Khaja. Nazeeruddin,
Michael Gratzel, Paul J. Dyson, Anders Hagfeldt

Passivation Mechanism Exploiting 
Surface Dipoles Affords High-Perfor-

mance Perovskite Solar Cells

JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL 
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کنگره های بین المللی معتبر  حمایت از ارائه مقاالت فناوری نانو در 
ستاد نانو به منظور حمایت از حضور مؤثر متخصصان فناوری نانو در کنگره ها و مجامع بین المللی از مقاالت ارائه شده در کنگره هایی حمایت می کند که محققان معتبر 

به عنوان سخنران کلیدی در آن ها حضور دارند. در سال 1399 با توجه به شرایط کرونا، تعداد ۴ درخواست حمایت در این رابطه در کمیته داوری ستاد نانو تأیید شد.

حمایت از پایان نامه های صنعتی-کاربردی فناوری نانو2-1-2
کید این ســند بر افزایش کیفیت دســتاوردهای علمی، رفــع نیاز صنایع با اســتفاده از توان تحقیقاتی  بــا توجــه بــه ســند گســترش کاربرد فناوری نانو در افق 1۴۰۴ و تأ
کاربــردی جهــت حمایت از تعریــف و انجــام پایان نامه هــای کاربردی و مســئله محور در حال اجراســت. این  محققــان داخلــی، آیین نامــه پایان نامه هــای صنعتــی 

حمایت ها به صورت زیر دسته بندی می شوند:
پایان نامه های با عناوین اعالمی توسط ستاد نانو؛• 
 پایان نامه های مبتنی بر نیاز صنعت و بازار و دارای متقاضی مشخص؛• 
پایان نامه های با نتایج فراتر از آزمایشگاه با ساخت نمونه اولیه.• 

در سال 1399 در مجموع 27 پایان نامه بر اساس آیین نامه حمایت از پایان نامه های صنعتی-کاربردی مورد حمایت قرار گرفته اند. از جمله عناوین این پایان نامه ها 
می توان موارد زیر را نام برد:

یابی عملکرد و بهبود پیکربندی سلول های خورشیدی الیه نازک نانوساختارهای سولفیدقلع؛•  ساخت و ارز
ی وانادات( با روش سونوشیمی و بررسی عملکرد آن جهت ذخیره سازی الکتروشیمیایی هیدروژن؛•  سنتز و مشخصه یابی نانوساختارها )رو
حذف فوتوکاتالیستی آالینده های دارویی در محلول آبی در محدودٔه نور مرئی و فرابنفش با استفاده از چارچوب فلزی-آلی؛• 
گاز؛•  یت نانوساختار TiO2- /C Fe3O4 تهیه شده از لجن نفت و  کامپوز گاز با استفاده از  حذف ترکیبات TPH از پساب مخازن نفت و 
یت های مختلف در ترمیم بافت استخوانی؛•   دارورسانی هدفمند تری پاراتاید با استفاده از نانوذرات و نانوکامپوز
ک سدیم در محلول آبی با استفاده از چارچوب های آلی- فلزی نانویی اسیدی شده؛•  حذف دیکلوفنا
ساخت آزمایشگاهی میکروابرخازن های فیبری شکل انعطاف پذیر با ظرفیت باال در ذخیره سازی انرژی.• 

کاربردی  فعالیت های ترویجی برای معرفی آیین نامه پایان نامه های صنعتی 
کاربردی به اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی فعالیت های زیر در سال 99 انجام شد: به منظور معرفی آیین نامه صنعتی 

در راستای معرفی آیین نامه به دانشجویان و اساتید، پوستر و بروشور آیین نامه تهیه و با نامه رسمی به 75 دانشگاه ارسال شد.• 
یجی فناوری نانو در دانشــگاه های کشــور برقرار شــد تا بدین وســیله جزئیات آیین نامه به •  در راســتای معرفی آیین نامه، ارتباط الزم با رابطان بیش از 5۰ نهاد ترو

اطالع اساتید و دانشجویان رسانده شود.
یجی-آموزشــی آنالین برای دانشــگاه های سیســتان و بلوچستان، علوم پزشــکی کرمان، شهید مدنی آذربایجان، خواجه نصیرالدین طوسی و تربیت •  یدادهای ترو رو

یجی-آموزشی بنا به درخواست و هماهنگی با دانشگاه های میزبان برگزار شده است. یدادهای ترو مدرس برای معرفی آیین نامه برگزار شد. الزم به ذکر است این رو
با بیش از 15۰ نفر از اساتید دارای سابقه فعالیت در حوزه فناوری نانو و فعالیت های کاربردی صنعتی، ارتباط تلفنی برقرار و آیین نامه معرفی شد.• 
کارگاه آنالین برای معرفی آیین نامه به دانشجویان ورودی جدید رشته-گرایش های فناوری نانو برگزار شد.• 
به منظــور آشــنایی محققــان بــا آیین نامــه پایان نامه هــای صنعتــی و عناویــن پیشــنهادی پایان نامه هــا، بــه بیــش از 35۰۰هــزار نفــر از اعضــای هیئت علمــی • 

کشور در دو نوبت، رایانامه ارسال و عناوین به روز شده به آن ها معرفی شد. دانشگاه های 

حمایت از ترجمه و تدوین کتب علمی فناوری نانو3-1-2
ستاد نانو از مؤلفان، گردآورندگان و مترجمان کتاب در حوزه فناوری نانو، حمایت می کند. در سال 1399، تعداد 51 درخواست حمایت تشویقی برای چاپ کتاب در کمیته 

علمی ستاد نانو تأیید شد که از میان آن ها ۴ کتاب تألیفی فارسی، 31 فصل تألیفی از کتاب انگلیسی، 2 کتاب گردآوری شده فارسی و 1۴ کتاب ترجمه بوده است.

ادامه جدول 3- فهرست مقاالت باکیفیت فناوری نانو ایران که در سال 1399 در مجالت گروه ب منتشر شده اند.
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حمایت از مجالت علمیـ  پژوهشی داخلی فناوری نانو4-1-2
که بر اســاس درخواســت این مجالت به 6 مجله  کشــور، 12 مجله علمی ـ پژوهشــی فناوری نانو انگلیســی منتشــر می کنند  کز علمی   در حال حاضر؛ انجمن ها و مرا
علمی ـ پژوهشــی فناوری نانو در مواردی مانند صفحه آرایی، تبلیغات در شــبکه های اجتماعی، اصالح ســایت مجالت، به روزرســانی قســمت های مختلف آن و 
گروه تخصصی برای انجام  یال به  همچنین مشاوره برای نمایه سازی و استانداردسازی، خدمات دهی انجام شده است. در سال 1399، در مجموع 75۰میلیون ر

امور فنی مجالت، پرداخت شده است.
الزم به ذکر است در سال 1399، نشریه )JNSC( Journal of Nanostructure in Chemistry )نشریه متعلق به دانشگاه آزاد اسالمی- واحد شهر قدس( وارد گزارش استنادی 
نشریات1 شد و بر اساس JCR2019، ضریب تأثیر۴.۰77 2 را کسب کرد. این نشریه علی رغم اولین حضور در JCR، باالترین IF را در بین نشریات ایرانی به خود اختصاص 

داد. نشریات Journal of Water and Environmental Nanotechnology و Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials نیز در Scopus نمایه شدند.

1- Journal Citation Report )JCR(
2- Impact Factor )IF(

همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در حوزه فناوری نانو5-1-2
یاست جمهوری به عنوان پایگاه تخصصی حوزه فناوری نانو  کارآفرینان ایرانی خارج از کشور« معاونت علمی و فناوری ر ستاد نانو در برنامه »همکاری با متخصصان و 
همکاری می نماید. این برنامه در قالب حمایت از انجام دوره های علمی و پژوهشی شامل پسادکتری، فرصت مطالعاتی، استاد مدعو و معین، تأسیس شرکت نوپا و 
کز پژوهشــی برگزیده کشور را  انجام ســخنرانی ها و برگزاری کارگاه های تخصصی در حوزه فناوری نانو، ارتباط مؤثر دانشــمندان و متخصصان ایرانی خارج از کشــور و مرا
کسب  یاست جمهوری  تسهیل می کند. ستاد نانو در سال 1399 در بین پایگاه های همکار این برنامه رتبه دوم را در میان 7۰ پایگاه همکار معاونت علمی و فناوری ر

کرده است. آمار حمایت های انجام شده در این طرح در سال 1399 در جدول ۴ آمده است.

جدول 4- حمایت از متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در حوزه فناوری نانو در سال 1399

تعداد درخواست پذیرش شدهتعداد درخواست ثبت شدهتسهیالت

179پسادکتری

1816برگزاری سخنرانی/کارگاه تخصصی

2315تأسیس شرکت نوپا

31فرصت مطالعاتی

21استاد مدعو و معین
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 دوره های توانمندسازی سرمایه های انسانی نانو
دوره های توانمندســازی ســرمایه های انسانی نانو با عنوان کارنو، از ســال 139۰ در حال اجراست. تا انتهای سال 1398، 39 دوره 
کرونا، برگزاری حضوری این رویداد امکان پذیر نبود.  از این رویداد برگزار شده است. در سال 1399، با توجه به همه گیری ویروس 
بدیــن منظــور، نحــوه برگــزاری این رویداد به صورت مجازی طراحی و در 6 ماهه دوم ســال 1399، ســه دوره مجــازی از این رویداد 

برگزار شد.

جدول 5- رویدادهای کارنو آنالین برگزار شده در سال 1399

تاریخ برگزاریعنوانردیف

یداد کارنو1 26 آبان تا 6 آذرماهچهلمین رو

یداد کارنو2 16 تا 25 دی ماهچهل و یکمین رو

یداد کارنو3 19 تا 29 بهمن ماهچهل و دومین رو

در این دوره ها، کارگاه هایی با عناوین »آشــنایی با مباحث مالکیت فکری«، »معرفی مدل کســب وکار«، »تجاری ســازی فناوری نانو«، »جستجوی عملی پتنت« و »ارائه مؤثر« 
برگزار شــد و شــرکت کنندگان به صورت عملی کار به صورت تیمی برای تهیه یک بوم کســب وکار را تمرین می کنند. در نهایت بوم های کســب وکار ارزیابی می شود. همچنین 
تیم ها در این رویداد، ارائه به سرمایه گذار را تمرین می نمایند. الزم به ذکر است، این دوره ها با مشارکت مرکز تربیت مربی و پژوهش های سازمان فنی وحرفه ای کشور برگزار شد.

گرنت های بین المللی  توانمندسازی محققان در جذب 
در مجامــع علمــی بین المللــی گرنت هــای مختلفی وجود دارند که محققان کشــورهای مختلف در اخذ این گرنت ها فعال هســتند ولی به دالیل مختلــف، محققان و اعضای 
گاهی  هیئت علمی ایران در جذب این گرنت ها فعالیت معناداری ندارند. با توجه به آسیب شناسی انجام شده، برخی از دالیل عدم فعالیت معنادار محققان ایرانی، با عدم آ
کرد. در ســال  گرنت های بین المللی آغاز  و آموزش در این حوزه مرتبط اســت. ازاین رو، ســتاد نانو از ســال 1398 برنامه هایی را به منظور توانمندســازی محققان ایرانی در جذب 
1399 نیز در این راستا، فعالیت هایی از جمله معرفی گرنت های مختلف، تولید و انتشار محتوای آموزشی از طریق ایمیل و اطالع رسانی در شبکه های مجازی انجام شد. تعداد 
کارگاه متنوع با موضوعات مرتبط با معرفی گرنت های مختلف و آشنایی با  اطالع رسانی از طریق ایمیل در سال 1399، بیش از 8۰هزار ایمیل بوده است. در این سال، تعداد 12 

برگزاری رویدادها و دوره های توانمندسازی سرمایه های انسانی فناوری نانو1-2-2 

۲-۲- توانمندسازی سرمایه های انسانی فناوری نانو
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مباحث مرتبط با نگارش پروپوزال گرنت به صورت مجازی برگزار شد که در این کارگاه ها حدود 15۰۰ شرکت کننده حضور داشته اند. در برنامه دیگر، از اسفندماه 1399 اولین دوره 
تخصصی-تعاملی پروپوزال نویسی گرنت بین المللی با بیش از 6۰ شرکت کننده آغاز شد که تا خرداد 1۴۰۰ ادامه دارد. در دوره های تخصصی-تعاملی، شرکت کنندگان عالوه بر 

آموزش تئوری، به صورت عملی نیز یک پروپوزال نگارش کرده و در طی دوره می توانند از مشاوره مدرس برای ارتقای پروپوزال نگارش شده، بهره ببرند.
کارگاه های برگزار شده به شرح زیر است: نمونه ای از عناوین 

گرنت بین المللی ام رد شود؛•  کنم پروپوزال  چه کار 
گرنت های حوزٔه تحقیقات محاسباتی(؛•  گرنت های تحقیقاتی بین المللی )با تمرکز بر  تهیه، بررسی و اصالح پروپوزال برای 
کشور چین؛•  گرنت های تحقیقاتی  کوتاهی بر  مرور 
گرنت به پروژه های علمی-پژوهشی و نحوه توجیه بودجه پیشنهادی:•  معرفی سازمان های بین المللی ارائه دهنده 
گرنت در ERC Synergy Grant؛•  بیان تجربه اخذ 
گام های مهم برای پیروزی در این رقابت سخت؛•  گرنت موفق بنویسم:  چگونه یک پروپوزال 
گرنت های تحقیقاتی؛•  گروهی، اشاره به مجوزها و اصول اخالقی در پروپوزال  کار  اهمیت تیم و 
 •.China Innovation Funding و Qingdao International Academician Park گرنت بیان تجربه در اخذ 

کاریابی و حمایت از اشتغال سرمایه های انسانی فناوری نانو2-2-2
کار مناسب  خدمات معرفی شغل یا نیروی 

کرده  کارفرمایان، اقدام به اطالع رسانی فرصت های شغلی  در پایگاه اطالع رســانی اشــتغال فناوری نانو )talent.nano.ir( که توسط ســتاد نانو راه اندازی شده است، 
یابی، در شرکت های فناوری نانو استخدام  کار کارجویان نیز با ثبت رزومه خود، به جستجوی شغل مورد نظر می پردازند. در سال 1399، 77 نفر از طریق خدمات  و 

شده اند. آمار این خدمات در شکل 1 آمده است.

کارنو  کمپ اشتغال 
کارنو« پلتفرمی آموزشی در حوزه مهارت های نرم برای جذب دانش آموختگان دانشگاهی در شرکت های دانش بنیان است و بر اساس نیازسنجی انجام شده  »کمپ اشتغال 
کارآفرینی و آموزش مرکز تربیت  کار پژوهشی مشترک با همکاری دانشکده  ی انسانی، در طی یک  از شرکت های فناوری نانو طراحی شده است. این نیاز در حوزه جذب نیرو
کرونا، تنها  مربی و پژوهش های ســازمان فنی و حرفه ای کشــور شناســایی شــده اســت. اولین کمپ اشتغال فناوری نانو در سال 1398 اجرا شــد. با توجه به همه گیری ویروس 
کارفرما اجرا شد. 231 نفر درخواست  کمپ اشتغال فناوری نانو، با 15 جایگاه شغلی و با مشارکت 9  کارنو در تابستان 1399 میسر شد. دومین  کمپ اشتغال  برگزاری دومین 

که 21 شرکت کننده برای این دوره، انتخاب شدند. در نهایت 15 نفر از شرکت کنندگان، در فرصت های شغلی مشغول به فعالیت شدند. شرکت در دوره را داشتند 

اشتغال: 77درخواست نیرو: 95 نهاد متقاضی: 50

شکل 1- آمار مربوط به خدمات کاریابی موفق در حوزه فناوری نانو در سال 1399

اشتغال: 15

شرکت کننده: 21جایگاه شغلی: 15 نهاد متقاضی: 9

شکل 2– آمار مرتبط با دومین کمپ اشتغال نانو

ارتقای کیفیت علمی و پرورش سرمایه های انسانی کارآمد فناوری نانو
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حمایت از پژوهش های مأموریت گرا در حوزه فناوری نانو1-3-2
یت گرا توســط ســتاد نانو اجرا می شــود. هدف این برنامه،  کاربردی صنعتی، برنامه راهبری پژوهش های مأمور در راســتای حمایت از دوره های مبتنی بر برنامه های 
یت گرا  تشــویق اســاتید بــه تمرکز پژوهشــی و انباشــت دانــش فنی در تیم های پژوهشــی حول یک موضــوع محصول محور با تمرکز باالســت. برنامه پژوهش هــای مأمور
یت هــا مبتنی بر نیــاز صنعت یا  کــرد تــا با تشــکیل تیم های پژوهشــی، دســتیابی به محصوالت بــا پیچیدگی بــاال را امکان پذیر کنــد. موضوع مأمور کوشــش خواهــد 
فرصت های فناورانه، با اولویت توسعه فناوری های پلتفرمی بوده و ساخت نمونه اولیه یک محصول مشخص را هدف گیری می کند. در نهایت؛ پیشرفت برنامه بر 

که عناوین آن ها در جدول 6 آمده است. گرفتند  یت گرا مورد تصویب قرار  یابی می شود. در سال 1399، 9 پژوهش مأمور اساس معیارهای مشخص ارز

جدول 6- عناوین مأموریت های تأیید شده در برنامه پژوهش های مأموریت گرا در حوزه فناوری نانو در سال 1399

عنوان مأموریتردیف

رسوخ فناوری نانو در ساخت و تولید کاتالیست پاالدیمی بر پایه هالویسیت مورد استفاده جهت هیدروژناسیون روغن های پلی آلفا اولفینی1

رسوخ فناوری نانو در ساخت و تولید غشای پلیمری اسمزی معکوس بر پایه نسل جدیدی از پلی سولفون جهت نمک زدایی از آب های شور2

3
رسوخ فناوری نانو در ساخت و تولید زئولیت Y حاصل از تبدیل کائولین طبیعی قابل استفاده جهت تولید کاتالیست های FCC مورد نیاز 

پاالیشگاه های نفت و صنایع پتروشیمی ها

۴CVD diamond جهت پوشش دهی الماس نانوساختار CVD رسوخ فناوری نانو در ساخت و تولید دستگاه

کسید گرافن برای جداسازی نفت از آب5 رسوخ فناوری نانو در ساخت و تولید فیلتر پایه سرامیکی با پوشش بور نیترید عامل دار شده و ا

کت سرامیکی پلی کریستال شفاف با استحکام مکانیکی مناسب از جنس آلومینا6 رسوخ فناوری نانو در ساخت و تولید برا

رسوخ فناوری نانو در ساخت و تولید باتری لیتیم-یون با استفاده از آندهای پایه تیتانیومی نانوساختار7

کسازولین8 یست سازگار پلی گلیسرول- پلی ا ی موضعی، مؤثر در درمان زخم های دیابتی با استفاده از نانومواد ز رسوخ فناوری نانو در ساخت و تولید دارو

ی نانومواد جهت کاهش ترک روسازی بتن غلتکی و بهبود عملکرد9 رسوخ فناوری نانو در ساخت و تولید ژئوتکستایل هوشمند حاو

۲-3- حمایت از تحقیقات کاربردی صنعتی در حوزه فناوری نانو



سیستم حذف آرسنیک از آب آشامیدنی با کمک فناوری نانو



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
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یکــرد حمایــت از  برنامــه طرح هــای نوآورانــه فناوری نانــو )Nano Match( بــا رو
طرح هــای بــه نمونــٔه  اولیــه رســیده در حــوزه فناوری نانــو اجــرا می شــود. فنــاوران، 
شــرکت های نوپــا، پژوهشــگران و جامعــه دانشــگاهی به عنــوان طــرف عرضــه و 
شــرکت های صنعتی و سرمایه گذاران خطرپذیر و مستقل به عنوان طرف تقاضا از 
جمله مخاطبان این برنامه هستند. در این برنامه طرح هایی پذیرفته می شوند که 
نمونه اولیه ای از آن ها ساخته شده و مبتنی بر نیاز صنعت باشند، مشابه داخلی 
نداشــته و یــا در صــورت وجود مشــابه؛ بهبود کیفیــت، خواص و یــا کاهش هزینه 
یافت  نسبت به آن داشته باشند. نانومچ در هر سال طی فراخوان هایی اقدام به در

طرح های متقاضیان می کند.

شناسایی و حمایت از طرح های نوآورانه فناوری نانو1-1-3
یافت شــد. پس از بررســی  در ســال 1399، هشــتمین دوره برنامــه طرح هــای نوآورانــه فناوری نانو برگــزار و 271 طرح در حوزه های مختلف صنعتی طی 3 فراخوان در
یافتی، 268 طرح جهت داوری فنی و تجاری انتخاب شدند. در مرحله اول داوری، 55 طرح برای ارائه به جلسه مصاحبه  یابی ساختاری طرح های در اولیه و ارز

که مشخصات آن ها در ادامه ذکر می شود. که در نهایت 2۰ طرح، موفق به ورود به برنامه شدند  حضوری دعوت شدند 

3-۱- حمایت از توسعه و تجاری سازی طرح های نوآورانه فناوری نانو

مدیریت توسعه فناوری با هدایت محققان و فناوران مستعد برای شکل گیری صنعت نانو
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جدول 1- مشخصات طرح های پذیرفته شده در دوره هشتم از برنامه طرح های نوآورانه در سال 1399

ویژگی هاتصویرعنوان طرحردیف

1

نانوکاروتنوئیدها با کاربرد 
دارویی، بهداشتی و 

غذایی

• تولید فرم پودری محصول کاروتنوئیدها در کشور؛
• استفاده از تجهیزات و دستگاه های با طراحی داخل و مواد کاماًل 

بومی؛
• رقابت پذیری قیمتی با محصوالت خارجی.

کسیرفناور کیمیا سرند ا

در حال راه اندازی خط تولید نیمه صنعتیشرح وضعیت فعلی

2

نایلون 
خودخاموش شونده بر 
اساس دیرسوزکننده 

غیرهالوژنه

• مواد اولیه داخلی و دانش بومی؛
• ماندگاری باال؛

• قیمت رقابتی و پایین با چشم انداز صادرات.

میثم شعبانیانفناور

تولید نیمه صنعتی محصول و تست بازاروضعیت فعلی

3

ماده پولیش نهایی رنگ 
خودرو

• عملکرد بهتر نسبت به رقبای خارجی؛
• کاهش سرعت پولیش برای حذف آثار سنباده و عیوب؛

• کیفیت سطح پولیش شده؛
• عدم استفاده از مواد مضر برای پوست کاربر.

کامیار رواجیفناور

در حال تولید نیمه صنعتی و تست بازاروضعیت فعلی

۴

یت  نانوکامپوز
یست نگهدار ز

• رفع مشکل زرد شدن برگ ها و ریزش گلچه )از مهم ترین 
مشکالت پس از برداشت گل های بریدنی(؛

کندگی باالی  • انتقال آب و حفظ تعادل آبی در گل بریدنی با پرا
محصول در محیط آب و خاصیت لوله مانند؛

ی مواد مغذی و ضدمیکروب. • حاو

سیده فرزانه موسویفناور

تولید پایلوت و بهینه سازی محصول نهاییوضعیت فعلی

5

آینه ها و شیشه های 
هوشمند الکتروکرومیک 

پربازده

• کمک به بهبود دید رانندگان در شب؛
• کمک به کاهش میزان هدر رفت انرژی؛

• روش تولید مقیاس پذیر و اقتصادی.

یاستفناور حسین ر

در حال افزایش مقیاس تولید )پایلوت(وضعیت فعلی
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ویژگی هاتصویرعنوان طرحردیف

6

تٔاخیرانداز شعله بر پایه 
نانوپودر تری هیدروکسید 

آلومینیوم چندبلوری

• امکان تولید از منابع ثانویه مانند پسماندهای صنعتی؛
• سمی نبودن، عدم پخش شعله و عدم ایجاد دود.

یا آژندفناور فناور آر

تولید نیمه صنعتی و آغاز فروش محصولوضعیت فعلی

7

بریکت های سوختی 
گاس تقویت  یستی با ز

شده با نانوسلولز

• بهبود پارامترهای فنی بریکت های سوختی مانند چگالی، 
مقاومت فشاری، ارزش حرارتی، نرخ سوختن و…

علی ابیضفناور

در حال افزایش مقیاس تولید پایلوتوضعیت فعلی

8

کساید  مینرال تری ا
گریگیت نانو ا

• عدم تغییر رنگ دندان؛
• کیفیت مشابه با نمونه خارجی؛

 • قیمت مقرون به صرفه نسبت به نمونه خارجی.

نیک درمان آبادیسفناور

در حال راه اندازی خط تولید نیمه صنعتی و اخذ مجوزهای الزامی اداره تجهیزات پزشکیوضعیت فعلی

9

نسل جدید کودهای 
عناصر ریزمغذی

ک های قلیایی؛ • پایداری باال در خا
 • جذب سریع توسط گیاه و کاهش مدت زمان باردهی و برداشت 

محصوالت؛
 • افزایش مواد مغذی در محصوالت و در نتیجه بهبود سالمت 

انسان و دام؛
 • افزایش مقاومت گیاه در برابر سرمازدگی، بیماری های گیاهی و 

حشره خواری.

نانوپایش گیتیفناور

تولید نیمه صنعتی محصول و ٔاخذ مجوزهای الزامی سازمان حفظ نباتاتوضعیت فعلی

1۰

ی  ماستیک یوو
پخت شونده با اشعه 

ی یوو

• پر کردن حفره های سنگ با هدف قوام سازی و افزایش کیفیت 
ظاهری سنگ های بریده شده؛

کریالت به جای پلی استر به دلیل سازگاری  • استفاده از اپوکسی ا
باالتر با نانوذرات سیلیکونی، استحکام، خواص آب گریزی و 

چسبندگی بسیار باالتر.

بسپار گستر روان مهرفناور

تولید نیمه صنعتی محصول و فروش اولیه محصولوضعیت فعلی

مدیریت توسعه فناوری با هدایت محققان و فناوران مستعد برای شکل گیری صنعت نانو
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ادامه جدول 1- مشخصات طرح های پذیرفته شده در دوره هشتم از برنامه طرح های نوآورانه در سال 1399

ویژگی هاتصویرعنوان طرحردیف

11

فیلترها و المپ های 
تصفیه هوا

کتیو مواد هیبرید فوتوکاتالیست، مواد  • افزایش سطح ا
کتریال و نانومتخلخل؛ آنتی با

• راندمان باال و قیمت تمام شده پایین؛
ی تمام دستگاه ها؛ • قابلیت نصب بر رو

• ضخامت پایین فیلتر و انعطاف پذیری مناسب.

اتم کهکشان شریففناور

توسعه کاربردهای محصول و تولید نیمه صنعتی فیلتروضعیت فعلی

12

ترانسدیوسرهای کشسان 
فشار و کرنش

• فرایند تولید VLP برای تولید طیف وسیعی از ترانسدیوسرهای 
تجاری با کاربردهای مختلف؛

• قابلیت کنترل حساسیت؛
پذیر؛ • فرایند تولید مقیاس پذیر و تکرار

• انعطاف پذیری باال و قابلیت کاربرد بر بسترهای مختلف.

محمد نانکلیفناور

بهینه سازی نمونه اولیه آزمایشگاهیوضعیت فعلی

13

نانوامولسیون دورکننده 
حشرات

کالیپتوس و میخک علیه  • نانوامولسیون ترکیب دو اسانس ا
پشه ها؛

• آغشته سازی پارچه ها برای دورکنندگی پشه ها؛
• افزایش میزان حفاظت نسبت به محصوالت شیمیایی.

حمیدرضا باصریفناور

گذاری دانش فنیوضعیت فعلی در حال بهینه سازی نمونه اولیه جهت وا

1۴

قرص های رنگزای 
آنتی بیوگرام

• کروموژن نمودن قرص توسط نانوذرات؛
کسپینت های ویژه آهسته رهش؛ • استفاده از ا

• قابلیت رنگ آمیزی حاشیه زون عدم رشد؛
ی آنتی بیوتیک خالص. • حاو

توسعه و تجهیز کارما آزما اندیشفناور

اخذ مجوز الزامی تجهیزات پزشکی و در حال تولید صنعتی محصولوضعیت فعلی

15

روش پیوسته 
نانوانکپسوله کردن مواد 

مؤثره

• تولید پیوسته نانوانکپسوله باقابلیت مقیاس پذیری و 
پذیری در مقیاس صنعتی؛ تکرار

یع اندازه ذرات )PDI باال(؛ • یکنواختی توز
• میزان لودینگ باالی ماده مؤثره و نرخ تولید باال.

فنون ریزتراشه میزانفناور

در حال توسعه کاربردها و تولید محصول نهاییوضعیت فعلی
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ویژگی هاتصویرعنوان طرحردیف

16

نانو آفت کش گیاهی

• آزادیراختین با اثربخشی ماده مؤثره به مدت حداقل ۴۰ روز؛
• پایداری ماده مؤثره در مقابل نور خورشید و دمای باالی تا 5۴ 

درجه سانتی گراد؛
• کاهش دفعات سم پاشی و در نتیجه کاهش هزینه ناشی از 

سم پاشی.

لیال مامنیفناور

در حال بهینه سازی نمونه اولیهوضعیت فعلی

17

POSS ترکیبات
یع بسیار یکنواخت تر در ماتریس های پلیمری؛ • توز

• تشکیل ترکیب هیبریدی آلی- معدنی با خواص مطلوب تر.

مجید کریمیفناور

در حال بهینه سازی نمونه اولیه و یافتن کاربرد محصولوضعیت فعلی

18

کیت تشخیص کمی و 
کیفی سطح استامینوفن 

سرم خون

• شناسایی استامینوفن در 3 ثانیه؛
یک بدن انسان   • شناسایی در pH نانوسنسور و مایعات بیولوژ

)سرم خون و ادرار(؛
• اندازه گیری کّمی بدون نیاز به دستگاه های گران قیمت.

طاهره روحانیفناور

بهینه سازی نمونه اولیه آزمایشگاهیوضعیت فعلی

19

مکمل بهبوددهنده 
حافظه

• عبور از سد خونی مغزی؛
• بهبود حافظه.

قدیر رجب زادهفناور

توسعه مقیاس تولید و اخذ مجوزهای الزامیوضعیت فعلی

2۰

سرامیک های پرسالن
• استفاده از روش خالص سازی مقیاس پذیر؛

پذیری قابل قبول؛ • بهینه سازی سنتز با راندمان و تکرار
• قیمت فروش پایین تر از محصوالت خارجی.

سرور رمضان پورفناور

در حال بهینه سازی ترکیب آزمایشگاهیوضعیت فعلی

ادامه جدول 1- مشخصات طرح های پذیرفته شده در دوره هشتم از برنامه طرح های نوآورانه در سال 1399

مدیریت توسعه فناوری با هدایت محققان و فناوران مستعد برای شکل گیری صنعت نانو
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طرح های پذیرفته شــده، طی بازه زمانی مشــخص -که برای هر طرح متناســب با ســطح آن متفاوت اســت- فرصت اســتفاده از امکانات و تجهیزات در دسترس را 
دارا بوده و از حمایت های مختلف ستاد نانو بهره مند می شوند.

کارگاه های پیش شتاب دهی  
یت آشنایی با فرایند تجاری سازی  در ســال 1399، به منظور نزدیک ســازی ادبیات فناوران پذیرفته شــده با ادبیات تجاری سازی، 3 دوره پیش شتاب دهی با محور
کارگاهی و با ســرفصل های مختلف طراحی شــد. هر دوره در طول ســه ماه با موضوعات مشــتری و مدل کســب وکار، تیم ســازی،  دســتاوردهای حوزه نانو به صورت 
بررسی بازار و تحلیل رقبا، قیمت گذاری، مالکیت فکری در تجاری سازی، مسائل حقوقی، تأمین مالی و جذب سرمایه گذار با حضور فناوران پذیرفته شده نانومچ 
با همکاری برنامه پل برگزار شد. در طول مدت حضور در برنامه؛ ضمن همراهی فناوران منتخب در راهبری مسیر تجاری سازی، مستندات مورد نیاز جهت تعامل 

کره با سرمایه گذاران برای هریک از طرح ها نیز تهیه شد. و مذا

 توسعه محصول
در ســال 1399، تعــدادی از طرح هــای مــورد حمایــت )بــه شــرح جــدول زیر( موفق بــه جذب ســرمایه یا تولید صنعتــی محصول و فروش شــدند. ایــن طرح ها ضمن 
بهره مندی از خدمات و حمایت های ســتاد نانو برای توســعه کســب وکار خود، پس از اتمام فرایند توســعه محصول؛ امکان اســتفاده از ســایر حمایت ها و امکانات 

کره با سرمایه گذار هستند. گذشته نیز در حال توسعه محصول و یا مذا ستاد نانو برای توسعه بازار را نیز خواهند داشت. همچنین 7 طرح دوره 

جدول 2- حمایت های ستاد نانو از طرح های نیمه صنعتی و صنعتی برنامه طرح های نوآورانه در سال 1399 

تصویرحمایت های ستاد نانووضعیتفناورطرحردیف

1
یت  تولید کامپوز
دندانی هیبریدی

مهام تجهیزات 
پارال

• تولید صنعتی محصول
• توسعه سبد محصوالت با 
ظرفیت متوسط 2۰هزار عدد

بررسی بازار و مطالعه فرصت، 
کمک به راه اندازی خط 

نیمه صنعتی و تکمیل اتاق تمیز، 
حمایت از اخذ مجوزهای الزامی و 

حضور در نمایشگاه های داخلی

2

تولید نانوسیلیکا
)گرید مات کننده، 

غلظت دهنده و 
ک( آنتی بال

فراز پویان 
فدک

• تولید صنعتی محصوالت 
با ظرفیت ساالنه 75۰ تن

بررسی بازار، معرفی به مشتری 
معرفی جهت استقرار، کمک به 
راه اندازی خط نیمه صنعتی و 

صنعتی و حضور در نمایشگاه های 
داخلی

3
تولید لکه برهای 

تخصصی بدون نیاز 
به شست وشو

شیمی فناور 
آروشا

• تولید صنعتی محصوالت
 • صادرات محصول

بررسی بازار، حضور در 
نمایشگاه های داخلی و معرفی به 

سرمایه گذار

۴
تولید رنگ آب گریز 

یتی نانوکامپوز
بهسان 
ک نانوتا

• جذب سرمایه گذار
• تولید صنعتی محصول

بررسی بازار، قیمت گذاری 
محصول، معرفی به مشتری، 

حضور در نمایشگاه های داخلی، 
مشاوره های تخصصی کسب وکار 

و معرفی به سرمایه گذار

5

تولید جوهر تصعیدی 
نانوساختار و توسعه 

محصول جوهر 
سرامیکی

یا • تولید نیمه صنعتیبرنا شیمی آر

بررسی بازار، معرفی به مشتری، 
کمک به راه اندازی خط 
نیمه صنعتی، حضور در 

نمایشگاه های داخلی و کمک به 
واردات مواد اولیه صنعتی
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6
تولید پودرهای 

سلولزی

بسپار شیمی 
علم و صنعت

• تولید نیمه صنعتی

بررسی بازار، قیمت گذاری، 
ارزش گذاری، امکان سنجی 

اقتصادی، معرفی به سرمایه گذار، 
حضور در نمایشگاه های 

داخلی، کمک به راه اندازی خط 
نیمه صنعتی، کمک به تکمیل تیم 

و اصالح ساختار منابع انسانی

7
تولید پودر گچ 

قالب گیری فلزات 
گران بها

مواد گستر 
رهام

• تولید نیمه صنعتی

بررسی بازار، قیمت گذاری، 
امکان سنجی اقتصادی، حضور 

در نمایشگاه های داخلی، کمک به 
راه اندازی خط نیمه صنعتی و معرفی 
به مشتری، تیم سازی و اصالح ساختار

ادامه جدول 2- حمایت های ستاد نانو از طرح های نیمه صنعتی و صنعتی برنامه طرح های نوآورانه در سال 1399 

مدیریت توسعه فناوری با هدایت محققان و فناوران مستعد برای شکل گیری صنعت نانو
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3-۲- توسعه نوآوری های منتخب در حوزه فناوری نانو
شناسایی و حمایت از فناوران مستعد در حوزه فناوری نانو1-2-3

توســعه فناوری هــای پیشــرفته نانــو با قابلیت دســتیابی بــه مرجعیت علمی و صنعتی در ایــن حوزه و ایجاد بازارهــای جدید داخلی و صادراتی از ملزومات توســعه 
کانون پتنت ایران؛ تیم های فناور مســتعد،  اقتصــاد دانش بنیــان مبتنــی بر فناوری نانو اســت. به ایــن منظور، در برنامه توســعه نوآوری های منتخب نانو با همــکاری 
شناسایی و در قالب حمایت از ثبت اختراع و توسعه فناوری از آن ها حمایت به  عمل می آید. در سال 1399، در راستای اهداف تعیین شده برای این برنامه، سه 

گرفتند: گروه از فناوران نانو به شرح زیر مورد پایش قرار 
کیفی و محصوالت نوآورانه جهانی را توسعه داده اند؛•  که پژوهش های  گروه های پژوهشی دانشگاهی 
که محصوالت با فناوری های روز جهانی دارند؛•  شرکت های فعال نانو 
کشور بازگشته اند.•  که به تازگی از دانشگاه های معتبر خارج  اساتید جوان و پژوهشگرانی 

کانون پتنت،  کز آموزشی و پژوهشی )مانند دفاتر همکار  به منظور شناسایی پژوهشگران برتر در این برنامه با جستجوی فعال از طریق افراد مطلع در دانشگاه ها و مرا
مدیران ارتباط با صنعت، دفاتر انتقال فناوری و…(، پایگاه های اطالعاتی مانند)Web of Science )WoS  و فدراسیون سرآمدان علمی، فهرستی از فناوران مستعد 

تهیه شد. شاخص های استفاده شده برای جستجو در پایگاه استنادی WoS به شرح زیر است:
گذشته؛•  انتشار مقاله در مجالت معتبر )گروه الف، ب و ج در لیست ستاد نانو( در 3 سال 
گذشته؛•  مقاالت شاخص )Highly cited و Hot papers( در 3 سال 
گذشته؛•  مقاالت با بیش از 3۰ ارجاع در 3 سال 
کرده اند.•  گذشته بیش از 3۰ مقاله منتشر  که در 3 سال  اعضای هیئت علمی 

کز پژوهشــی و شــرکت های  کــز رشــد و پارک هــای علــم و فنــاوری دانشــگاه ها، مرا  همچنیــن شــرکت های دارای گواهی نامــه نانومقیــاس، شــرکت های مســتقر در مرا
کشــور بازگشــته و در  که به تازگی به  گروه های بررســی شــده برای رصد فناوران بودند. عالوه بر این، ظرفیت های علمی پژوهشــگران ایرانی  دانش بنیان فعال از دیگر 
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گرفت. بر این اساس، سبد متنوعی از فناوری های تحول آفرین در بخش های زیر پایش شد. کرده اند نیز مورد بررسی قرار  دانشگاه های معتبر بین المللی تحصیل 

جدول 3- فناوری های پایش شده در برنامه توسعه نوآوری های منتخب در سال 1399

فناوری هاحوزهردیف

سلول های خورشیدی، باتری ها، پیل های سوختی، نانوژنراتورهای تریبوالکتریکانرژی های نو1

حسگرها2
حسگرهای بر پایٔه کریستال مایع، حسگرهای الکتروشیمیایی تشخیص کرونا، حسگرهای رنگی تشخیص مواد مخدر، حسگرهای 

لومینوفور، حسگرهای بر پایٔه گرافن

کتریال سطوحملزومات بهداشتی3 مواد شوینده و ضدعفونی کننده، ماسک تنفسی نانو، پوشش های آنتی با

پزشکی۴
داروهای نوترکیب، زخم پوش های طبیعی، بندآورنده های سریع خونریزی، بافت ها و اندام های مصنوعی، نانوپودر استخوانی، غشاهای 

گیاهی جلوگیری از چسبندگی شکمی پس از عمل جراحی، دستگاه جداساز سلول های سرطانی، ظرف کشت هوشمند

نانوپوشش های صنعتی مقاوم به سایشپوشش5

چاپ جوهرهای هادی گرافنیچاپ6

بسته بندی های نانویی مواد غذاییبسته بندی7

نانوکاتالیست های حذف آالینده های آب، غشاهای پلیمری تصفیه آبآب و فاضالب8

پلیمرهای مورد استفاده برای ازدیاد برداشت نفت، ابرجاذب نفت از آبنفت و گاز9

در ســال 1399، در مجموع از میان 75 هســتٔه فناور پایش شــده، با 5۰ هســته ارتباط اولیه برقرار شــد و در نهایت، 39 هستٔه فناور در مسیرهای حمایتی پیشنهادی 
قــرار گرفتنــد. عمــده ایــن فناوران )حدود 85%( در همان ابتدای کار در مســیر حمایت های مرتبط بــا ثبت اختراع قرار گرفتند تا بتواننــد از فناوری های تحول آفرین 
خود محافظت کنند. برخی از تیم ها نیز در قالب برنامه های مختلف توسعه فناوری عمل خواهند کرد. با همه گیری کرونا؛ حوزه های پزشکی، حسگرها و ملزومات 
کــه در این برنامه نیــز ســهم قابل توجهی )6۰درصــد( را به خود اختصــاص داده انــد. همچنین انرژی هــای نو از جملــه حوزه های  گرفتنــد  بهداشــتی مــورد توجــه قــرار 
که 15% هســته های فناور منتخب را شــامل می شــود. در ادامه، عالوه بر افزایش کمی ســبد  تحول آفرین و جذاب برای تجاری ســازی بین المللی به حســاب می آید 

گرفت. پتنت های نانو، هسته های فناور مستعد برای تولید فناوری های پیشرفته با قابلیت ثبت پتنت، مورد شناسایی و حمایت قرار خواهند 

مدیریت توسعه فناوری با هدایت محققان و فناوران مستعد برای شکل گیری صنعت نانو
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3-3- توانمندسازی کسب وکارهای نوپای فناوری نانو
جهت تســریع رشــد کســب وکارهای کوچک و نوپا در حوزه فناوری نانو و همچنین بهبود و اصالح فرایندهای توســعه محصوالت از مرحله اثبات فناوری تا رســیدن 
کسب وکارهای  یابی جنبه های مختلف  به محصول تجاری، برنامه ای جدید با نام »پل« در ستاد نانو طراحی و راه اندازی شده است. »پل«، مسیر سریعی برای ارز
نوپا در حوزه فناوری نانو و کمک به بنیان گذاران این کســب وکارها برای انتخاب بهترین مســیر برای رشــد اســت. در ادامه فعالیت های انجام شــده در این برنامه در 

سال 1399 بیان می شود.

شناسایی کسب وکارهای نوپای فناوری نانو1-3-3
  تهیه پروفایل فناوران

در هدف گذاری ســال اول، تمرکز برنامه پل بر رشــد 15۰ فناور و شــرکت دارای تأییدیه نانومقیاس آزمایشــی فناوری نانو اســت که 211 محصول نانو توسعه داده بودند. 
برای به روزرســانی این فهرســت و در پی آن اصالح فرایندهای جاری برای تســهیل مســیر رشد این فناوران، شناسنامه وضعیت محصوالت و فناوران تهیه شد. 15۰ 

کندگی آن ها در نمودار 1 آورده شده است. که پرا فناور نانو از لحاظ ساختار به چهار دسته زیر تقسیم شدند 
کافی برای تولید و فروش محصوالت خود در مقیاس باالیی دارند.   که زیرساخت های  شرکت صنعتی: شرکت هایی 
کوچک بوده و در حوزه تجهیزات    کز رشد برای خلق یک ارزش اقتصادی به شکل تیمی  که مطابق تعریف موجود در مرا واحد فناور: شرکت های تازه تأسیسی 

تولید آزمایشگاهی یا نیمه صنعتی، مشغول فعالیت هستند.
کز علمی هستند ولی هنوز به صورت حقوقی ثبت شرکت نکرده اند.   که دارای دسترسی های مختلفی در دانشگاه ها و مرا هسته فناور: تیم هایی 
که به صورت حقیقی و انفرادی به تحقیقات در توسعه حوزه توسعه محصول خود می پردازد.   فرد فناور: فردی 
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در ادامه، محصوالت این فناوران به تفکیک حوزه های صنعتی، تقسیم بندی شدند.

شرکت صنعتی

فرد فناور

واحد فناور

هسته فناور
%5 %4

%25

%66

نمودار 1- تقسیم بندی فناوران نانو شناسایی شده در برنامه پل از لحاظ ساختاری در سال 1399

 نمودار 2- محصوالت شناسایی شده در برنامه پل به تفکیک حوزه های صنعتی در سال 1399
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 آب، کشاورزی 
و بسته  بندی

الکترونیک حمل و نقل دارو و سالمت انرژی، نفت و کاالی خانگی
صنایع وابسته

ملزومات 
صنعتی

مواد اولیه نساجی و 
پوشاک

عمران  و سایر
ساختمان
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که نتیجه آن در ادامه آمده است. همچنین محصوالت شناسایی شده بر اساس جایگاه آن ها در چرخه نوآوری طبقه بندی شدند 

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

توسعه محصول

راه اندازی خط تولید

توسعه بازار

نمودار 3 – طبقه بندی محصوالت شناسایی شده در برنامه پل بر اساس جایگاه آن ها در چرخه نوآوری در سال 1399

%41

%29

%12

%18

کــرد که غالبًا در عرصه های  در نهایــت بــر اســاس مطالعات صورت گرفته، 75درصد از فناوران دارای تأییدیه نانومقیاس آزمایشــگاهی را می توان اســتارت آپ های نانو تلقی 
توسعه فناوری و محصول قرار گرفته اند. پس باید فرایندهای توانمندسازی و رشد با نگاه استارت آپی برای این فناوران طراحی و اجرا شود. به همین دلیل مطالعه عمیقی در 
کز پیشــرو در رشــد و پرورش اســتارت آپ های مبتنی بر فناوری های ســخت1 صورت گرفت. برمبنای نتایج به دست آمده از این مطالعات و توجه به تجربه های  برنامه ها و مرا
پیشین ستاد نانو در این حوزه، تمرکز این برنامه بر حل چالش های بازار محصوالت، ساختار تیمی، مدل های کسب وکار، نیاز سرمایه و مجوزهای الزامی مورد نیاز، قرار گرفت.

حمایت از توسعه کسب وکارهای نوپای فناوری نانو2-3-3
کسب وکارهای فناوری نانو  دوره اعتبارسنجی 

یکی از مسیرهای طراحی شده جهت نیل به اهداف مذکور در برنامه پل، برگزاری دوره پیش شتاب دهی »اعتبارسنجی کسب وکار« است. این دوره که 12 هفته طول خواهد 
کشید، به شرکت کنندگان کمک می کند تا قابلیت تبدیل کردن فناوری خود به یک کسب وکار موفق را بررسی کنند. در پایان این دوره، شرکت کنندگان به یک تصویر روشن 
از پتانســیل های فنــاوری و بــازار خــود می رســند تا یک تصمیم کلیدی برای ادامه کار و یا کنار گذاشــتن آن بگیرنــد. در این دوره از طریق یادگیری فعــال )Active Learning( و 
یادگیری مشارکتی )Cooperative Learning(، فناوران باید با ارتباط با مشتری و یادگیری از آن ها، مدل کسب وکار خود را تکمیل و اعتبارسنجی کنند و با استفاده از روش های 
کنند. این دوره به موضوعات مختلفی از جمله  آموزش داده شده، مشتریان خود را شناسایی و در یک فرایند ساختارمند، دغدغه ها و منافع مشتریان را استخراج و تحلیل 
»مشــکالت واقعی مشــتریان، راه حل های نوآورانه و فناورانه، ارزش پیشــنهادی به مشــتریان، شــناخت مشــتری های اولیه، شــناخت بازار مناســب برای ورود محصول، طرح 

کسب وکار و حداقل محصول قابل ارائه )MVP(« می پردازد. در سال 1399، با توجه به شیوع کرونا، چهار دوره با ویژگی های زیر به صورت مجازی برگزار شد.

جدول 4- اطالعات مرتبط با دورٔه اعتبارسنجی کسب وکارهای فناوری نانو در سال 1399

تعداد تیم ها در فرایند رشدتعداد تیم های موفق به فروش یا انعقاد قراردادتعداد تیم های موفق به حضور در دورهتعداد تیم های منتخبتعداد دوره برگزار شده

۴96۴15
 1۴ تیم در نانومچ

۴ تیم در دوره جذب سرمایه

کنونی آن ها به شرح زیر است: عناوین تیم های موفق این دوره، محصوالت توسعه یافته و وضعیت 

1- این فناوری ها، به طور عمده از دانش علوم مادی یا عبارت روشن تر، علوم طبیعی سرچشمه گرفته و در برابر »فناوری های نرم« که برآمده از علوم اجتماعی و علوم غیرمادی هستند، قرار می گیرند.

جدول 5- وضعیت تیم های موفق دوره اعتبارسنجی کسب وکارهای فناوری نانو در سال 1399

وضعیت کنونیمحصول شرکت فناورردیف

کیت استخراج RNA و DNAروناش تکنولوژی پارس1
یافت گواهی فروش از اداره کل تجهیزات پزشکی  در

 تولید پایلوت
فروش محصول

ی دام و طیورایمن نانو فام2 نسل سوم نانومکمل رو
 تولید پایلوت

انعقاد قرارداد پیش فروش محصول
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 تیم سازی و مشاوره منابع انسانی 
گزارشی از وضعیت موجود این تیم ها به همراه راهکاری برای بهبود شرایط تیمی آن ها  یابی شده و  در ادامه، تیم ها از نگاه منابع انسانی توسط منتورهای مجرب ارز

کسب وکارها، اقدامات الزم را انجام دهند. کنار مدیران این  پیشنهاد خواهد شد تا منتورها در 

کمک به اخذ مجوزهای الزامی  
یافت مجوزهای الزم برای  در ادامه، تالش شــده تا در همکاری نزدیک با شــرکت های فناور دارای تأییدیه نانومقیاس آزمایشــی، در ابتدا چالش ها و موانع مســیر در
گرفته در  گرفته شــود. اطالعات مربوط به پایش صورت  محصوالت این شــرکت ها شناســایی شــده و از دانش و تجربیات مشــاوران مجرب برای اخذ مجوزها بهره 

این زمینه در جدول زیر بیان شده است.

جدول 6- اطالعات مرتبط با فرایند کمک به اخذ مجوز کسب وکارهای فناوری نانو در سال 1399

اطالعات فرایند کمک به اخذ مجوز

خارج کردن از فرایند اخذ مجوزموفق به اخذ مجوزدر جریانتعداد محصوالت نیازمند اخذ مجوز

12۰55۴223

 معرفی به شبکه تبادل فناوری نانو
که در برنامه پل برای تحقق اهداف تعیین شده طراحی شده؛ معرفی فناوران و شرکت های نوپا به شبکه تبادل فناوری نانو است تا از این طریق  یکی از مسیرهایی 
بتوانند به متقاضیان صنعتی متصل شــده و درآمد از فروش شــرکت خود را افزایش دهند. در ســال 1399، پس از تکمیل پروفایل شرکت ها، تعداد 3۴ شرکت فناور 

با ۴5 محصول به شبکه تبادل فناوری نانو معرفی شدند.

وضعیت کنونیمحصول شرکت فناورردیف

یا3 ی نانوذراتمدیسا پلیمر آر ماسک تنفسی حاو
یافت مجوز  در
 تولید صنعتی

فروش محصول

آفت کش های گیاهینانو سبز آوران طوبی۴
 تولید صنعتی

فروش

 انعقاد قرارداد تقاضاپودر نانوذرات سیلیکای رسوبیالبرز نانو پارس شیمی5
در حال راه اندازی خط تولید پایلوت

 حضور در شتاب دهندهضدعفونی کننده میوه و سبزیجات بر پایه نانوکیتوسانپلیمر پژوهان امیرکبیر6
در حال راه اندازی خط تولید پایلوت

ی ذرات نانونقرهفردای سروش ایرانیان7 سوسپانسیون ضدعفونی کننده دست حاو
یافت مجوز  در
 تولید صنعتی

فروش

ادامه جدول 5- وضعیت تیم های موفق دوره اعتبارسنجی کسب وکارهای فناوری نانو درسال 1399
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3-4- حمایت از توسعه زیست بوم کارآفرینی در حوزه فناوری نانو
توســعه و تجاری ســازی فناوری، به ویژه فناوری های ســخت )هاردتک(، مســتلزم در نظر گرفتن مجموعه ای پیچیده و درهم تنیده از عوامل متنوعی اســت که یک 
یدادهای مختلف، در تالش  کارآفرین استارت آپی، باید دانش و تجربه الزم را در این حوزه به دست آورد. در پاسخ به این نیاز، برنامه »کاریز« با برگزاری هدفمند رو
یگران مختلف شامل صاحبان ایده و فناوری، صاحبان سرمایه، صنعت گران، مشاوران کسب وکار و… به یکدیگر است تا از این طریق، توسعه  برای به هم رسانی باز

کارآفرینی تسهیل شود. یست بوم  ز

برگزاری رویدادهای زیست بوم کارآفرینی در حوزه فناوری نانو1-4-3
کاریز افق  کاریــز تجربه،  کاریز ســرمایه،  یدادهای مختلفی را در چهار دســته  کاریز در ســال 1399، رو برنامــه 

کرد. ویژگی های هر دسته در ادامه آمده است. یش( برگزار  کاریز استعدادیابی )رو فناوری و 
کاریز ســرمایه: فراهم کردن فرصت ویژه ای برای فناوران، شــرکت های نوپا و اســتارت آپ های نانویی جهت 

معرفی طرح های خود جهت جذب سرمایه
کــردن فرصتــی جهــت شــنیدن تجــارب موفقیــت و شکســت فنــاوران، شــرکت ها و  یــز تجربــه: فراهــم  کار

استارت آپ های نانویی و تبادل نظر با آن ها
یــز افــق فناوری: رصد فناوری های نوظهور و پیشــرفته، شناســایی فرصت های نهفتــه در این فناوری ها،  کار
کنــد و  کــه می توانــد بــه عالقه منــدان ایــن فناوری هــا کمــک  بــازار و رقبــای ایــن فناوری هــا و هــر اطالعاتــی 

کند. فعالیت های آن ها را جهت دهی 
کسب وکار کمک به بهبود و پیشرفت فضای  کسب وکار و  کسب مهارت در خصوص حل چالش های فضای  کردن فرصتی جهت  کاریز رویش: فراهم 

کــه در این وبینارهــا حدود 35۰۰ نفــر ثبت نام کردند. دســته بندی  کاریــز در ســال 1399 موفــق بــه برگــزاری 32 وبینــار بــا موضوعات متنوع در حوزه کســب وکار شــد 
یدادهای برگزارشده و عناوین آن ها در ادامه بیان شده است. موضوعی رو
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4 وبینار 8 وبینار
4 وبینار مشترک

13 وبینار
3 وبینار مشترک

12 وبینار
3 وبینار مشترک

کاریز افق فناوریکاریز سرمایه گذاریکاریز استعدادیابیکاریز تجربه

 شکل 1- دسته بندی موضوعی رویدادهای برگزار شده کاریز در سال 1399
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نفروبینارنفر ساعت 5٬690323٬405

نمودار 4– تعداد آموزش دیدگان به تفکیک رویدادهای کاریز در سال 1399

جدول 7- عناوین وبینارهای برگزار شده کاریز در سال 1399

مدرس/ سخنراننوع رویدادعنوانردیف

یحانه خلیل پوراستعدادیابیویژگی های شخصیتی کارآفرینی در حوزه فناوری های سخت1 ر

علیرضا عالمیاستعدادیابیاعتبارسنجی کسب وکارها2

کوسیستم استارت آپی بین الملل3 امیرحسین بناییتجربهماجراجویی یک کارآفرین؛ تجربه ورود یک استارت آپ ایرانی به ا

کامیار رواجیتجربهچگونه بدون سرمایه در حوزه هاردتک کارآفرینی کنیم؟۴

علی اصغر صحرائیاناستعدادیابیچالش های حقوقی استارت آپ های حوزه هاردتک5

حسین نیک کامیتجربهاز تیم سازی تا جذب سرمایه6

علی دبیریانافق فناوریفرصت های کارآفرینی در فناوری سلول های خورشیدی7

حامد نیرومندافق فناوریفرصت های فناوری نانو در صنعت ساختمان8

مهدی نادریاستعدادیابیفناوری شما چه زمانی آماده ارائه به مشتری یا سرمایه گذار خواهد بود؟9

مدیریت توسعه فناوری با هدایت محققان و فناوران مستعد برای شکل گیری صنعت نانو
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ادامه جدول 7- عناوین وبینارهای برگزار شده کاریز در سال 1399

مدرس/ سخنراننوع رویدادعنوانردیف

هادی حسین زادهتجربه/ سرمایه گذارینیازهای یک استارت آپ برای بین المللی شدن و حضور در برابر سرمایه گذاران خارجی1۰

فرزاد وصالیتجربهتجربه هدایت پایان نامه به سمت راه اندازی یک استارت آپ بین المللی11

یش کسب وکارهای حوزه دارو12 محسن دوستکامسرمایه گذاریشتاب دهنده تخصصی دارویی هنام؛ فرصتی فوق العاده برای رو

محمد ثامنیافق فناوریترند فناوری های کوانتومی13

سید سعید آزادفرتجربهتجربه کارآفرینی فناورانه از مسیر کشف نیازهای بازار1۴

یمرها(15 کبریافق فناوریروندهای فناوری و بازار پلیمرهای درختسان )دندر سمیه ا

علی رسولیاستعدادیابیچگونه یک شروع ناب برای نوپای ناب خود داشته باشیم؟16

پردیس رستم زادهتجربهتجربه تغییر تیم و رشد سریع یک استارت آپ در حوزه هاردتک17

یکن تیمی آیده آل چیست؟18 آیداسادات قطباستعدادیابیویژگی های یک باز

محمد رحمانیاستعدادیابیدر حوزه هاردتک چه زمانی شرکت ثبت کنیم؟19

لیال زارعیاستعدادیابیدر حوزه هاردتک پتنت ثبت کنیم یا خیر؟2۰

نادر نادریتجربهچطور ثبت پتنت به رشد یک شرکت و صادرات محصوالت آن در دوران بیماری کرونا کمک کرد؟21

علی رشیدی نژادتجربهاز ایده تا تجاری سازی از طریق پتنت22

سرمایه گذاریسازوکارهای برنامه 1۰۰ استارت آپ برای سرمایه گذاری در حوزه هاردتک23
محمد حسین 

مسعودی

حامد افشاریسرمایه گذاریسازوکارهای هلدینگ سرمایه گذاری برسام تک برای سرمایه گذاری در حوزه هاردتک2۴

سعید سعیدی فرسرمایه گذاریسازوکارهای شرکت توسعه کارآفرینی بهمن برای سرمایه گذاری در حوزه هاردتک25

سینا پورمحمدیاناستعدادیابیاهمیت دیجیتال مارکتینگ در حوزه هاردتک26

محمد کی ارسالنتجربهچطور در کسب وکارهای حوزه هاردتک عالوه بر فروش محصوالت با ارائه خدمات درآمدزایی کنیم؟27

محمد علی باقریاناستعدادیابی/ تجربهشبکه سازی جهانی با کمک لینکدین28

پیمان مرادیاستعدادیابیآشنایی با انواع مجوزهای بین المللی مورد نیاز محصوالت هاردتک و نحوه اخذ آن ها29

آشنایی با انواع روش های تأمین مالی نوآورانه در جهان و ایران3۰
سرمایه گذاری/ 

استعدادیابی
مهسا قربانی

نحوه انتخاب روش مناسب تأمین مالی برای استارتاپ های حوزه هاردتک31
سرمایه گذاری/ 

استعدادیابی
مهسا قربانی
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3-5- حمایت از ایجاد فضای تولید نیمه صنعتی
الزمه رشد شرکت های دانش بنیان، توجه دقیق به هزینه های جاری است که مهم ترین بخش این هزینه ها، تأمین هزینه فضای استقرار )در قالب تملیک یا اجاره( 
گرفتــه، ضمن کمک به تمرکز بر هزینه کرد نقدینگی این شــرکت ها در  اســت. کمــک به اســتقرار واحدهای فناوری که مدل اعتبارســنجی بــازار آن ها مورد تٔایید قرار 
کلیدی در  بخش تولید و توســعه محصول، امکان صنعتی ســازی محصوالت را فراهم آورده و شــانس تعامل موفق با صنعت را بیشــتر می کند. یکی از چالش های 
توسعه شرکت های دانش بنیان متمرکز بر محصوالت پیشرفته، تکمیل زنجیره نیازهای تجهیزاتی و مشاوره ای در مقیاس صنعتی است. ازاین رو تالش برای ایجاد 
هم افزایی در توان توســعه فناوری این شــرکت ها با هم افزایی امکانات ضرورت دارد. این هم افزایی از یک ســو با دسترســی به تجهیزات صنعتی ســازی و پایلوت و از 
سوی دیگر با دسترسی به نیروهای مشاوره و فنی، امکان ایجاد فعالیت های مشترک، اخذ پروژه های مشترک توسعه فناوری و اخذ سفارشات بازار مشترک را فراهم 

گرفته در سال 1399 در این راستا بیان می شوند: می کند. در ادامه، اقدامات صورت 

 حمایت از توسعه صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی1-5-3
مرکز صنعتی ســازی نانوفناوری کاربردیICAN( 1(، با فراهم آوردن زیرســاخت های صنعتی در 7 حوزه فناوری و حمایت از پژوهشــگران، دانشجویان، شرکت های 
دانش بنیان و صنعتگران به عنوان پلی میان دانشگاه و صنعت عمل کرده تا بتواند ایده ها و محصوالت نوآورانه در حوزه فناوری نانو را به بازار نزدیک تر کند. در سال 

که اطالعات مرتبط با فعالیت های انجام شده در جدول 8 بیان شده است. 1399، طرح های مختلفی در این مرکز توسعه داده شدند 

1-Industrialization Center for Applied Nanotechnology
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جدول 8- تعداد طرح های دریافتی به تفکیک پلتفرم های فناوری آیکن در سال 1399

نانوالیافنانوپوششنانومواد 
پالسمای 

سرد
التراسونیک/ 
نانوکویتاسیون

جمع

152285353طرح های ورودی

طرح های منتخب
)ورود به مرحله توسعه فناوری(

1۰3329

6تعداد طرح های درحال توسعه ICAN که از سال 1398 آغاز و در سال 1399 در حال پیگیری هستند.

جدول 9- تعداد خدمات ساخت و تولید ارائه شده در آیکن در سال 1399

تعدادعنوان خدمت

266کل خدمات ارائه شده

96خدمات ارائه شده به صنایع

12خدمات نمونه زنی صنعتی و اثبات فناوری

با توجه به هزینه های تعریف شده برای هر کدام از خدمات ساخت و تولید، هزینه خدمات ارائه شده توسط پلتفرم های ICAN در سال 1399 در جدول زیر آمده است.

جدول 10- هزینه خدمات ساخت و تولید ارائه شده به تفکیک پلتفرم های ICAN در سال 1399

مبلغ )میلیون ریال( عنوان طرح ردیف

1٬85۰ نانومواد 1

۴6/2 پالسمای سرد 2

3۴3 نانوپوشش 3

1۴7 نانوالیاف ۴

۴7 یت نانوکامپوز 5

5 اولتراسونیک و نانوکویتاسیون 6

179 آزمایشگاه عمومی 7

2٬617/2 مجموع

 برقراری همکاری فناورانه در حوزه نانو
یابی شده و پس از اطمینان از پتانسیل ورود  کاربردی، از سه منظر فنی، صنعتی سازی و تناسب شخصیتی ارز طرح های ورودی به مرکز صنعتی سازی نانوفناوری 
گرفته و وارد مســیر توســعه محصول می شــوند. در ســال 1399، محصوالت مختلفی به شــرح جدول 11 در مرکز صنعتی ســازی نانو فناوری  به بازار، مورد پذیرش قرار 

کاربردی در حال توسعه هستند.

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

طرح ها
حوزه  ها
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پلتفرم فناوری عنوان محصول ردیف

نانو الیاف فیلتر روغن 1

نانومواد نازل واتر جت 2

نانوالیاف ابر خازن نانولیفی 3

نانوالیاف ماسک تنفسی آنتی ویروس ۴

نانومواد ظرف های یک بار مصرف خود حرارتی 5

التراسونیک محلول افزودنی بتن 6

نانوالیاف کتریال چسب جوش آنتی با 7

نانوالیاف نانولیف بندآورنده خون 8

نانوالیاف یت های پیش آغشته پوشش داده شده با نانوالیاف کامپوز 9

نانوالیاف یت نانوسلولز کامپوز 1۰

نانوالیاف پچ ضددرد و ضدالتهاب بینی پس از جراحی 11

پالسمای سرد زعفران با بار میکروبی کاهش یافته 12

پالسمای سرد کشمش و خرما با کاهش بار میکروبی 13

پالسمای سرد پتری  دیش های آب دوست 1۴

نانوکویتاسیون یابی شده 15 آب ماستیک باز

 ارائه خدمات مرتبط با اثبات فناوری و توسعه صنعتی
در سال 1399، خدمات مرتبط با اثبات فناوری و توسعه صنعتی به فناوران مختلف ارائه شده است. طرح های مرتبط در ادامه بیان می شوند.

جدول 12- طرح های دریافت کننده خدمات مرتبط با اثبات فناوری و توسعه صنعتی درآیکن در سال 1399

وضعیتعنوان طرحردیف

کتیو1 ک دام با جایگزینی فناوری پالسمای سرد به جای استفاده از مستربچ های رادیوا ی خط تولید صنعتیافزایش چاپ پذیری پال نمونه زنی بر رو

اثبات فناوری در مقیاس نیمه صنعتیفرایند ضدلک کردن فرش دستباف ابریشمی نفیس با استفاده از فناوری پالسمای سرد2

اثبات فناوری در مقیاس آزمایشگاهیانجام خردایش قهوه با استفاده از آسیاب گلوله ای به منظور تولید نوع خاصی از قهوه که با آسیاب ها امکان پذیر نیست3

۴
 تولید فیلترهای رولی )Tape Roll( مورد استفاده در دستگاه های سنجش آلودگی هوای شهرداری تهران

 با استفاده از نانوالیاف
نمونه زنی در مقیاس آزمایشگاهی

یه های صادراتی با استفاده از فناوری پالسمای سرد اتمسفری5 نمونه زنی در مقیاس نیمه صنعتیکاهش بار میکروبی ادو

6
 تولید فیلترهای مبتنی بر توری های فلزی الیه نشانی شده مورد استفاده در دستگاه های سنجش آلودگی

هوای شهرداری تهران
اثبات فناوری در مقیاس نیمه صنعتی

اثبات فناوری در مقیاس آزمایشگاهیافزایش چسبندگی برچسب های مورد استفاده در لوازم پالستیکی ساختمانی و بهداشتی7

اثبات فناوری و فروش دستگاهآسیاب فیلرهای مورد استفاده در تولید فوم و رزین8

جدول 11- محصوالت در حال توسعه در مرکز صنعتی سازی نانو فناوری کاربردی در سال 1399
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 توسعه زیرساخت های صنعتی
کز ارائه  دسترســی به تجهیزات ســاخت و تولید و زیرســاخت های صنعتی به صورت متمرکز از نیازهای کلیدی توســعه فناوری های پیشــرفته اســت که در قالب مرا
خدمات و فب های تخصصی به آن ها پرداخته می شود. در سال 1399، اقدامات مختلفی به شرح جدول زیر در راستای توسعه زیرساخت های صنعتی صورت 

گرفته است.

جدول 13- توسعه زیرساخت های صنعتی در آیکن در سال 1399

طرح در حال توسعهردیف

راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه عمومی جهت استفاده تیم های توسعه فناوری1

تجهیز کارگاه پالسمای سرد به منظور تولید نانوذرات در محیط مایع با استفاده از فناوری پالسمای سرد2

توسعه و استقرار دستگاه پالسمای سرد با کاربردهای پزشکی3

تجهیز کارگاه پالسمای سرد با دستگاه پردازش پالسمایی DBD آزمایشگاهی۴

تجهیز کارگاه نانوکویتاسیون و التراسونیک هموژنایزر با دستگاه کویتاسیون هیدرودینامیک نیمه صنعتی5

راه اندازی و استقرار دستگاه تولید نانوالیاف در مقیاس صنعتی6

ارتقای دستگاه پالسمای سرد اتمسفری پیوسته به منظور تکمیل منسوجات7

برقراری مقدمات استقرار فضای کلین رومی کالس B و C برای توسعه محصوالت حوزه سالمت8

 فعالیت های آموزشی- ترویجی
برگزاری وبینار نانوالیاف در حوزه پزشکی؛• 
برگزاری چالش های پلتفرمی مشترک با اینوتن؛• 
کاربرد فناوری نانوالیاف در حوزه منسوجات؛•  فراخوان توسعه 
فراخوان جذب ایده توسعه محصول با استفاده از فناوری SPS؛• 
کارکنان مرکز؛•  طراحی و برگزاری دوره های آموزشی مهارت های نرم و توسعه فردی 
بازطراحی سایت مرکز و راه اندازی مجدد سایت؛• 
طراحی دوره جامع توسعه فناوری مبتنی بر فرصت های شغلی و نیازهای صنعتی.• 

فب میکرو/ نانوالکترونیک2-5-3
مرکز توسعه فناوری های میکرو- نانوالکترونیک با نام اختصاری فب الکترونیک 
بــا هــدف ایجــاد زیرســاخت های مناســب به منظــور توســعه فناوری هــای حــوزه 
میکرو- نانوالکترونیک در پارک فناوری پردیس با زیربنای 25۰۰ مترمربع در چهار 
طبقــه در ســال 1399 بــه بهره بــرداری رســید. این فب بــا ســرمایه گذاری صندوق 
یاســت جمهــوری و با  توســعه فناوری نانــو و حمایــت معاونــت علمــی و فناوری ر
بیش از 3۰ دســتگاه تخصصی ساخت داخل تجهیز شده است. در حال حاضر 
کالس 1۰۰، 1۰۰۰ و 1۰٬۰۰۰ اســت، به مســاحت  که شــامل فضای تمیز با  مرحله اول 
کلــی ۴5۰ مترمربع به بهره برداری رســیده اســت. این فــب در حال حاضر قابلیت 
یفر mm 1۰۰ را داراست. از جمله قابلیت های این مرکز، توانایی  تولید در مقیاس و
توســعه فناوری های MEMS، انواع حسگرها، نیمه رســاناها و… است. همچنین 
قابلیت ارائه خدمات فنی و مهندسی تخصصی در حوزه میکرو- نانوالکترونیک 
و خدمــات آزمایشــگاهی و آنالیــزی از دیگــر قابلیت های ایجاد شــده در این فب 

است. 

مدیریت توسعه فناوری با هدایت محققان و فناوران مستعد برای شکل گیری صنعت نانو
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ایجاد ناحیه توسعه فناوری نانو3-5-3
 ســتاد نانو، پروژه ایجاد ناحیه توســعه فناوری نانو را از ســال 1396 با همکاری ســازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با دو هدف »هم افزایی شرکت ها برای 
کرده  ک زیرســاخت ها و منابع« آغاز  تکمیل زنجیره ارزش فناوری ها و محصوالت و فرصت آفرینی در جذب منابع انســانی، مالی و صنعتی« و همچنین »اشــترا
کارگاهی، آزمایشــگاهی و اداری( به دلیل دارا  اســت. مرکز رشــد ســازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، ضمن برخورداری از مزایای عمومی )مانند فضای 
یســت فناوری، مکانیک، کشــاورزی، مواد پیشــرفته و انرژی های نو، برق  بودن 6 پژوهشــکده در زمینه های تخصصی مختلف شــامل فناوری های شــیمیایی، ز
یســت بوم نوآوری است.  و فناوری اطالعات و برخورداری از بیش از 1۰۰ عضو هیئت علمی و 6۰ کارشــناس خبره، بســتر علمی- صنعتی مناســبی برای توســعه ز
از طــرف دیگــر، حضــور انــواع آزمایشــگاه ها، کارگاه هــا و واحدهای آزمایشــگاهی صنعتــی1، امکانات منحصربه فــردی را به عنوان پشــتوانه های قوی برای توســعه 
کنــار مرکز رشــد ایــن مجموعه در اختیــار قرار می دهد. توســعه این مجموعــه با خدمات امکانــات ارتباطی، شــبکه اینترنت،  فعالیت هــای واحدهــای فنــاور در 
کتابخانــه مجهــز بــا امــکان دسترســی ســریع به مدارک، مقــاالت و نشــریات علمی، هتل آپارتمــان برای اســکان شــرکت کنندگان در دوره های آموزشــی و علمی، 
کارگاه های آموزشی و علمی و امکانات ورزشی و تفریحی مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب نیز از دیگر مزایای این سازمان  سالن های متعدد برگزاری سمینارها و 

است.
یابی کمیته شرکت های ستاد نانو صورت می گیرد.   پذیرش واحدهای فناور در ناحیه فناوری نانو، بر اساس الزامات مندرج در اساسنامه مرکز رشد سازمان و با ارز
قلمــرو کاری واحدهــای مســتقر در ایــن ناحیه علوم و فناوری نانو )و صنایع وابســته از قبیل صنایع شــیمیایی، پلیمر، ســاختمان، نســاجی و…( و الکترونیک در 
دو قالب تخصصی »شــرکت های دانش بنیان در مراحل پســا رشــد« و »پلتفرم های صنعتی سازی و شتاب دهنده های فناوری« است. در جریان مرحله اول این 
گرفته است.  کاربردی قرار  که از آذر 1397 آغاز شد، سوله های تکمیل یا ساخته شده در اختیار شرکت های دانش بنیان و مرکز صنعتی سازی نانوفناوری  پروژه 
در ســال 1399 و در مرحله دوم، 7 ســوله جدید با بهره گیری از شــرایط مهندســی اســتقرار شــرکت های صنعتی ســاخته و افتتاح شــد. همچنین به منظور بهبود 
کافه در این مرحله به مجموعه اضافه شده است. طبق برنامه، در این ناحیه عالوه بر استقرار شرکت های  فضای کاری برای فعالیت پژوهشگران و فناوران، یک 
دانش بنیان )متمرکز بر فناوری نانو و میکرو- نانوالکترونیک(، مرکز تخصصی شتاب دهی نانوفناوری )نانومچ( و شتاب دهنده تخصصی توسعه ذخیره سازهای 

انرژی )شبکه نانوباتری( استقرار خواهند یافت.

توسعه شبکه باتری نانو ایران4-5-3
 توسعه تحقیقات مرتبط با باتری های پیشرفته فناوری نانو

در ســال 1399، به منظــور توســعه محصــوالت نانــو بــرای نســل های بعدی باتری هــای پیشــرفته، همکاری با اســاتید 
که عناوین طرح های مذکور در ادامه ذکر می شود. گرفت  شاخص این حوزه صورت 

1- Pilot plants

جدول 14- حمایت های ستاد نانو از توسعه تحقیقات باتری های پیشرفته فناوری نانو در سال 1399

مبلغ حمایت
)میلیون ریال(

نوع حمایت مجری عنوان ردیف

8۰۰ گرنت تیم تحقیقاتی ی سیلیکون برای باتری های لیتیوم-یون آندهای حاو 1

300 گرنت تیم تحقیقاتی آندهای پایه تیتانیومی باتری های لیتیوم-یون 2

1٬050 گرنت تیم تحقیقاتی کاتدهای سه جزئی باتری های لیتیوم-یون 3

90 گرنت تیم تحقیقاتی حمایت از سایر پروژه های تحقیقاتی ۴

گرفته در این حوزه به شرح جدول 15 انجام شده است. همچنین در این سال، رصد تحقیقات صورت 
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جدول 15- رصدهای انجام شده مرتبط با باتری های پیشرفته فناوری نانو در سال 1399

هزینه
)میلیون ریال(

عنوان موضوع ردیف

1٬1۰۰ تحلیل پتنت و مقاالت، تهیه گزارش های رصدی و انتشار اخبار فناوری رصد فناوری 1

۴۰۰ رصد بازار باتری های پهپادهای غیرنظامی رصد بازار 2

 توسعه زیرساخت باتری های پیشرفته فناوری نانو
در سال 1399، ستاد نانو، توسعه زیرساخت باتری های پیشرفته فناوری نانو را ادامه داد و حمایت هایی را به شرح جدول 16 در این زمینه به عمل آورد.

جدول 16- حمایت های ستاد نانو از توسعه زیرساخت باتری های پیشرفته فناوری نانو در سال 1399

وضعیت
مبلغ تسهیالت 
)میلیون ریال(

نوع حمایت مجری عنوان ردیف

در حال ساخت 7٬۴5۰ معرفی به سرمایه گذار فرد حقیقی و شرکت حقوقی تأسیس شتاب دهنده تخصصی باتری های پیشرفته 1

تکمیل شده 1٬8۰۰ گرنت تیم تحقیقاتی دانشگاهی تجهیز آزمایشگاه تحقیقاتی در دانشگاه 2

 توسعه محصوالت مرتبط با باتری های پیشرفته فناوری نانو
در سال 1399 در راستای توسعه محصوالت حوزه باتری های پیشرفته، حمایت های مختلفی به شرح زیر انجام شده است.

جدول 17- حمایت ستاد نانو از توسعه محصوالت مرتبط با باتری های پیشرفته فناوری نانو در سال 1399

وضعیت
مبلغ

)میلیون ریال(
نوع حمایت عنوان ردیف

بهینه سازی محصول 1٬۴5۰ معرفی به سرمایه گذار کننده های نانویی باتری لیتیوم-یون جدا 1

مدیریت توسعه فناوری با هدایت محققان و فناوران مستعد برای شکل گیری صنعت نانو
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3-6- حمایت از تولید، حفاظت و به کارگیری دارایی های فکری فناوری نانو
واحــد مالکیــت فکــری ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو از ســال 138۴ فعالیت خود را آغــاز کرده و در ســال 1393 با موافقت 
یاســت جمهــوری«، در قالب »کانون پتنت ایران«، امور مرتبط با حــوزه مالکیت فکری و به ویژه  »معاونــت علمــی و فناوری ر
گرفته در  گزارش اقدامات صورت  ثبت اختراع خارجی را در تمامی حوزه های علم و فناوری عهده دار شده است. در ادامه، 
سال 1399 که در نتیجه همکاری و تعامل ستاد نانو و کانون پتنت ایران، در جهت حمایت از تولید، حفاظت و به کارگیری 

گرفته است، بیان می شود. دارایی های فکری حوزه فناوری نانو صورت 

تسهیل ثبت اختراعات خارجی در حوزه فناوری نانو1-6-3
 حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناوران برای ثبت اختراع )Patent( مرتبط با فناوری نانو در دفاتر معتبر بین المللی

کانــون پتنت ایران، بیش از 9۰درصد از  یابی و تأیید تیم بررســی  بــرای حمایــت از ثبــت اختراعــات مرتبط با فناوری نانو در ادارات ثبت اختراع معتبر دنیا، پس از ارز
کانون پتنت پرداخت می شود. در جدول 18، آمار اختراعات منتشر شده1 )هنوز  هزینه های ثبت در یک اداره ثبت اختراع، به عنوان حمایت از مخترعان، از سوی 
کلیه حوزه ها و حوزه نانو به تفکیک  به صورت قطعی تأیید و یا رد نشده اند( و تأیید نهایی شده2 حوزه فناوری نانوی ایران در این ادارات و نسبت آمار پتنت ایران در 

سال ثبت، ذکر شده است.

1- Published
2- Granted 
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جدول 18– مقایسه اختراعات فناوری نانو منتشرشده و تأیید نهایی شده ایران در ادارات ثبت اختراع دنیا با اختراعات ایران در کلیه حوزه ها )2020 - 2015(

سال
سهم اختراعات نانویی از کل اختراعات ایران )درصد(اختراعات فناوران ایران در حوزه نانواختراعات فناوران ایران

مجموعتأیید نهاییمنتشر شدهمجموعتأیید نهاییمنتشر شدهمجموعتأیید نهاییمنتشر شده

2۰15۴73178231235۴93945

2۰169۴3۰124271138293731

2۰17117۴1158251338213224

2۰1815758215۴21860273128

2۰1911۴892032۴1640211820

2۰2۰731211942۰3757273129

در جــدول زیــر اســامی پتنت هــای گرنــت شــده نانویــی ایران در ســال 2۰2۰ میــالدی به همراه جزئیات مربوطه بیان شــده اســت. این پتنت ها بر اســاس جســتجوی 
یافت کننده حمایت از ستاد نانو نمی شوند. کشور ایران برای مالک اختراع استخراج شده اند و لزومًا شامل پتنت های در کلیدواژه نانو و آدرس 

جدول 19– پتنت های نانویی تأیید نهایی شده ایران در سال 2020

صاحب امتیازمخترععنوانتاریخردیف
اداره ثبت 

اختراع

12020-12-29
 Flexible colloidal crystal heterostructure
and manufacturing method thereof

 Tehranchi Mohammad Mahdi
[IR] 
Azizi Yarand Zahra Sadat [IR] 
Pourmahdian Saeed [IR]

Tehranchi Mohammad Mahdi [IR] 
Azizi Yarand Zahra Sadat [IR] 
Pourmahdian Saeed [IR]

US

22020-12-22
 Nanocomposite membrane for direct
methanol fuel cells

Amoo Zadeh Ali [IR] 
Mazdarani Hourieh [IR] 
Beydaghi Hossein [IR] 
Tabrizian Elham [IR] 
Javanbakht Mehran [IR]

Amoo Zadeh Ali [IR] 
Mazdarani Hourieh [IR] 
Beydaghi Hossein [IR] 
Tabrizian Elham [IR] 
Javanbakht Mehran [IR]

US

32020-12-15
 Synthesis of lithium manganese dioxide
micro/nanostructures

Behboudikhiavi Sepideh [IR] 
Javanbakht Mehran [IR] 
Mozaffari Sayed Ahmad [IR] 
Ghaemi Mehdi [IR]

Behboudikhiavi Sepideh [IR] 
Javanbakht Mehran [IR] 
Mozaffari Sayed Ahmad [IR] 
Ghaemi Mehdi [IR]

US

۴2020-12-15
 Fabrication of nanomotors and applications
thereof for surface writing

 Amouzadeh Tabrizi
Mahmoud [IR] 
Shamsipur Mojtaba [IR] 
Saber Reza [IR] 
Sarkar Saeed [IR]

 Amouzadeh Tabrizi Mahmoud
[IR] 
Shamsipur Mojtaba [IR] 
Saber Reza [IR] 
Sarkar Saeed [IR]

US

52020-12-01Reinforced lightweight aggregatesAmirzadeh Ali [IR]Amirzadeh Ali [IR]US

62020-11-24
 Electrochemical approach for covid-19
detection

Abdolahad Mohammad [IR] 
Sadat Miripour Zohreh [IR] 
Sanati koloukhi Hassan [IR] 
 Shojaeian Zanjani Fatemeh
Zahra [IR]

Abdolahad Mohammad [IR] 
Sadat Miripour Zohreh [IR] 
Sanati koloukhi Hassan [IR] 
 Shojaeian Zanjani Fatemeh Zahra
[IR]

US

مدیریت توسعه فناوری با هدایت محققان و فناوران مستعد برای شکل گیری صنعت نانو
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صاحب امتیازمخترععنوانتاریخردیف
اداره ثبت 

اختراع

72020-11-24
 Composition and method for treating dye
wastewater

Siadatnasab Firouzeh [IR] 
Farhadi Saeed [IR] 
Hoseini Akram-Alsadat [IR]

Siadatnasab Firouzeh [IR] 
Farhadi Saeed [IR] 
Hoseini Akram-Alsadat [IR]

US

82020-11-17
 Communication at the speed of light over an
on-chip interconnect

Rassekh Amin [IR] 
Sarvari Reza [IR] 
Shahhosseini Sina [IR]

 SHARIF UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY [IR]

US

92020-11-10Photocatalytic filter
Mirhoseini Farid [IR] 
Salabat Alireza [IR]

Mirhoseini Farid [IR] 
Salabat Alireza [IR]

US

1۰2020-11-03Proton exchange composite membrane
Hooshyari Khadijeh [IR] 
Javanbakht Mehran [IR] 
Adibi Mina [IR]

 Amirkabir University of
Technology [IR] 

 Tagh-e-Mina Energy
Technology Co. [IR]

US

112020-10-27
 Toughening of laminated composites by
nanofiber yarn

Ahmadloo Elaheh [IR] 
Latifi Masoud [IR] 
Gharehaghaji Ali Akbar [IR] 
Saghafi Hamed [IR]

Ahmadloo Elaheh [IR] 
Latifi Masoud [IR] 
Gharehaghaji Ali Akbar [IR] 
Saghafi Hamed [IR]

US

122020-10-20
 Inducing internal apoptosis in malignant
tumors by positive electrostatic charges

Abdolahad Mohammad [IR] 
Rafizadeh Tafti Saeed [IR] 
Zandi Ashkan [IR]

Abdolahad Mohammad [IR] 
Rafizadeh Tafti Saeed [IR] 
Zandi Ashkan [IR]

US

132020-10-06Topical nanodrug formulation
Kelidari Hamidreza [IR] 
Saeedi Majid [IR]

Kelidari Hamidreza [IR] 
Saeedi Majid [IR]

US

1۴2020-09-29
Real-time and label free analyzer for in-
vitro and in-vivo detection of cancer

Abdolahad Mohammad [IR] 
Miripour Zohreh Sadat [IR] 
NajafiKhoshnoo Sahar [IR]

Abdolahad Mohammad [IR] 
Miripour Zohreh Sadat [IR] 
NajafiKhoshnoo Sahar [IR]

US

152020-09-22
 System and method of producing
nanostructured materials

Ensafi Mahnaz [IR] 
Faraji Ghader [IR]

Ensafi Mahnaz [IR] 
Faraji Ghader [IR]

US

162020-09-15
 Modified cotton fabric for solid-phase
extraction and fabrication method

Ghiasvand Ali Reza [IR] 
Behfar Mina [IR] 
Yazdankhah Fatemeh [IR]

Ghiasvand Ali Reza [IR] 
Behfar Mina [IR] 
Yazdankhah Fatemeh [IR]

US

172020-09-15
 Electromechanical approach for cancer
detection

Abdolahad Mohammad [IR] 
Saeidi Ali [IR] 
Gharooni Milad [IR]

Abdolahad Mohammad [IR] 
Saeidi Ali [IR] 
Gharooni Milad [IR]

US

182020-09-01Nanomotors for reduction of nitroarenes

 Amouzadeh Tabrizi
Mahmoud [IR] 
Shamsipur Mojtaba [IR] 
Saber Reza [IR] 
Sarkar Saeed [IR]

 Amouzadeh Tabrizi Mahmoud
[IR] 
Shamsipur Mojtaba [IR] 
Saber Reza [IR] 
Sarkar Saeed [IR]

US

ادامه جدول 19– پتنت های نانویی تأیید نهایی شده ایران در سال 2020
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صاحب امتیازمخترععنوانتاریخردیف
اداره ثبت 

اختراع

192020-09-01
 Method and system for metastasis diagnosis
and prognosis

Abdolahad Mohammad [IR] 
Nik Shoar Mohammad Saeid [IR] 
Gharooni Milad [IR] 
Khayamian Mohammadali [IR] 
Rezakhanloo Farshad [IR] 
Ansarian Saeed [IR]

Abdolahad Mohammad [IR] 
Nik Shoar Mohammad Saeid [IR] 
Gharooni Milad [IR] 
Khayamian Mohammadali [IR] 
Rezakhanloo Farshad [IR] 
Ansarian Saeed [IR]

US

2۰2020-08-11Bio-nano emulsion fuel

Ettefaghi Ehsanollah [IR] 
Rashidi Alimorad [IR] 
Ghobadian Barat [IR] 
Najafi Gholamhasan [IR] 
 Khoshtaghaza Mohammad
Hadi [IR] 
Pourhashem Sepideh [IR] 
Khalili Aliasghar [IR] 
Hajjar Zeinab [IR]

Tarbiat Modares UniversityUS

212020-08-18Anti-corrosion nanocomposite coating
Pourhashem Sepideh [IR] 
Rashidi Ali Morad [IR] 
Vaezi Jezeh Mohammad Reza [IR]

Pourhashem Sepideh [IR] 
Rashidi Ali Morad [IR] 
Vaezi Jezeh Mohammad Reza [IR]

US

222020-06-30
 Salt-resistant hydrophobically modified
 copolymer nanostructures as viscosity
increasing agents for enhanced oil recovery

Shaban Masoom [IR] 
 Ramazani Saadatabadi
Ahmad [IR] 
 Ahadian Mohammad Mahdi
[IR]

haban Masoom [IR] 
 Ramazani Saadatabadi Ahmad
[IR] 
Ahadian Mohammad Mahdi [IR]

US

232020-06-23
 Oxidative desulfurization of liquid fuels
 using metal sulfide quantum dots/graphen
oxid hybrid nanocatalyst

 Safaei Mahmoudabadi Zohal
[IR] 
Rashidi Alimorad [IR] 
Tavasoli Ahmad [IR] 
Bazmi Mansour [IR] 
Farshidi Hajjar [IR]

Safaei Mahmoudabadi Zohal [IR] 
Rashidi Alimorad [IR] 
Tavasoli Ahmad [IR] 
Bazmi Mansour [IR] 
Farshidi Hajjar [IR]

US

2۴2020-05-26
 Green kinetic device for balancing building
temperature in different conditions

 Ghanizadehgrayli Mannan
[IR] 
Valinejadshoubi Masoud [IR] 
Rasoulilarmaeie Masoud [IR]

Ghanizadehgrayli Mannan [IR] 
Valinejadshoubi Masoud [IR] 
Rasoulilarmaeie Masoud [IR]

US

252020-04-21
 High performance cathode active material
for lithium ion battery

Javanbakht Mehran [IR]Javanbakht Mehran [IR]US

262020-04-21
 Apparatus for determining combustive
behavior

 Abadi Mohammad Shams
Esfand [IR] 
Azemati Hamid Reza [IR] 

 Del Mohammad Sadegh
Taher Tolou [IR] 
Taghiyari Hamid R. [IR]

 Abadi Mohammad Shams Esfand
[IR] 
Azemati Hamid Reza [IR] 
 Del Mohammad Sadegh Taher
Tolou [IR] 
Taghiyari Hamid R. [IR]

US

ادامه جدول 19– پتنت های نانویی تأیید نهایی شده ایران در سال 2020

مدیریت توسعه فناوری با هدایت محققان و فناوران مستعد برای شکل گیری صنعت نانو
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ادامه جدول 19– پتنت های نانویی تأیید نهایی شده ایران در سال 2020

صاحب امتیازمخترععنوانتاریخردیف
اداره ثبت 

اختراع

272020-04-21Squalene extraction from seed oils
Hataminia Fatemeh [IR] 
Farhadian Nafiseh [IR] 
Ebrahimi Mahmoud [IR]

Hataminia Fatemeh [IR] 
Farhadian Nafiseh [IR] 
Ebrahimi Mahmoud [IR]

US

282020-04-14
 Electromechanical approach for cancer
detection

Abdolahad Mohammad [IR] 
Saeidi Ali [IR] 
Gharooni Milad [IR]

Abdolahad Mohammad [IR] 
Saeidi Ali [IR] 
Gharooni Milad [IR]

US

292020-03-31Nanocomposite blend membrane

Beydaghi Hossein [IR] 
Javanbakht Mehran [IR] 
Salarizadeh Parisa [IR] 

 Bagheri Kharepouei Ahmad
[IR] 
Amoo Zadeh Ali [IR]

Beydaghi Hossein [IR] 
Javanbakht Mehran [IR] 
Salarizadeh Parisa [IR] 
Bagheri Kharepouei Ahmad [IR] 
Amoo Zadeh Ali [IR]

US

3۰2020-03-17
 Electrochemical method and device for
detecting the effect of anticancer drugs

Abdolahad Mohammad [IR] 
Shashaani Hani [IR] 
Faramarzpour Mahsa [IR]

Abdolahad Mohammad [IR] 
Shashaani Hani [IR] 
Faramarzpour Mahsa [IR]

US

312020-03-03
 Fabrication of nanomotors and applications
thereof

 Amouzadeh Tabrizi
Mahmoud [IR] 
Shamsipur Mojtaba [IR] 
Saber Reza [IR] 
Sarkar Saeed [IR]

 Amouzadeh Tabrizi Mahmoud
[IR] 
Shamsipur Mojtaba [IR] 
Saber Reza [IR] 
Sarkar Saeed [IR]

US

322020-02-25Retinal tissue regenerationSepahvandi Azadeh [IR]Sepahvandi Azadeh [IR]US

332020-02-18
 Chitosan-based formaldehyde scavenger
 and applications thereof in wood-based
products

Shalbafan Ali [IR] 
Hassannejad Hedi [IR] 
Rahmaninia Mehdi [IR]

Shalbafan Ali [IR] 
Hassannejad Hedi [IR] 
Rahmaninia Mehdi [IR]

US

3۴2020-02-11
 Method for decreasing entropy in a quantum
system

Raeisi Sadegh [IR] 
Mosca Michele [CA] 
Kieferova Maria [AU]

Raeisi Sadegh [IR] 
Mosca Michele [CA] 
Kieferova Maria [AU]

US

352020-02-11
 Isolation and detection of circulating tumor
cells )ctcs(

Abdolahad Mohammad [IR] 
Hosseini Seiedali [IR] 
Zanganeh Somayeh [IR]

Abdolahad Mohammad [IR] 
Hosseini Seiedali [IR] 
Zanganeh Somayeh [IR]

US

362020-01-28Catalytic process for producing olefinsGhashghaee Mohammad [IR]
 IRAN POLYMER AND
 PETROCHEMICAL
INSTITUTE [IR]

US

372020-01-21
 Sound absorbing structure including
nanofibers

 Mohammadi Gojani Maryam
[IR] 
 Amani Tehran Mohammad
[IR] 
Gharehaghaji Ali Akbar [IR]

Mohammadi Gojani Maryam [IR] 
Amani Tehran Mohammad [IR] 
Gharehaghaji Ali Akbar [IR]

US
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 اعتباربخشی و تسهیل ثبت اختراعات داخلی در حوزه فناوری نانو
یکرد اداره ثبت اختراع ایران جهت بررســی تمامی درخواســت های ثبت اختراع و با تعامالت انجام شــده با اداره ثبت اختراعات ایران از ســال  بــا توجــه بــه تغییــر رو
139۰، درخواســت های ثبت اختراع مرتبط با فناوری نانو، برای داوری به ســتاد نانو ارســال می شــود. بر این اســاس، پس از اینکه متقاضیان حقیقی یا حقوقی ثبت 
اختــراع در داخــل کشــور، مــدارک و مســتندات اختــراع خــود را بــه اداره ثبــت اختراعات ایــران ارائه می کننــد، اداره ثبت اختــراع، پرونده هایــی را که مرتبــط با حوزه 

فناوری نانو است، به ستاد نانو ارجاع می دهد.
یابی و اســتعالم از مرکز مالکیت معنوی ایران به ســتاد نانو ارجاع شــده،  آمار درخواســت های ثبت اختراع داخلی در بازه زمانی ســال های 139۰ تا 1399 که برای ارز

در نمودار زیر ارائه شده است.
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پرونده  های ارجاع شده
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سال 96

30
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سال 97

25
8

18
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113
67

سال 98
105

81
50

31

سال 99

92
69

28
41

نمودار 5– آمار درخواست های ثبت اختراع داخلی فناوری نانو برای ارزیابی و استعالم )1390-1399(

یابی آن ها مشــخص نشده است. همچنین برخی از پرونده های مربوط به ثبت  الزم به ذکر اســت برخی از پرونده های ســال 1399 در جریان اســت و هنوز نتیجه ارز
اختراع در ســال 1398، در اواخر این ســال ارجاع شــده اند و نتیجه آن در ســال 1399 اعالم شــده اســت؛ بنابراین در نمودار باال، این آمار در سال 1398 لحاظ شده 

است.

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



خانه نانویی: معرفی محصوالت نانو در صنعت ساخت و ساز در نمایشگاه نانو



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

برنامه کالن 4

گزارش عملکرد برنامه های کالن، عملیاتی و اقدامات اجرایی فناوری نانو
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ارزیابی محصوالت فناوری نانو و اعطای گواهینامه نانومقیاس1-1-4
کــه از این درخواســت ها، 115 مــورد جهت تکمیل  یابــی محصــوالت فناوری نانو ارجاع شــد   در ســال 1399 تعــداد 565 درخواســت بررســی محصــول بــه واحــد ارز
گرنت شبکه آزمایشگاهی پذیرش مشروط شده و تعداد 265 محصول به دلیل ارائه مستندات فنی اولیه قابل قبول جهت اثبات ادعا  مستندات فنی با استفاده از 
پذیرش شده و به مرحله بعد راه یافتند. تعداد 1۴3 مورد از محصوالت هم به دلیل عدم ارائه حداقل مستندات فنی مبنی بر اثبات ارتباط با فناوری نانو یا انصراف 

شرکت مورد پذیرش قرار نگرفتند.

4-۱- ارزیابی، پایش و نظارت بر محصوالت فناوری نانو

نمودار 1- وضعیت محصوالت فناوری نانو ارزیابی شده در سال 1399

درخواست بررسی: 565

ارجاع به سازمان حفظ 
نباتات: 1

ارجاع به سازمان غذا و 
دارو: 71 نانومقیاس: 83

ارجاع به واحد 
تجهیزات ستاد: 1

ارجاع به سازمان 
دامپزشکی: 3 آزمایشی: 29

83+32=11529+13=42

عدم پذیرش: 143پذیرش: 265پذیرش مشروط: 115 نقص مستندات: 42

عدم تأیید: 12تأیید: 188متوقف: 15 در جریان: 50
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کارایی و بررســی نتایج، تعداد 83 محصول موفق  از میان محصوالت پذیرش شــده در ســال 1399، پس از بازدید و نمونه برداری از خط تولید، انجام آزمون های مقیاس و 
یابی تعدادی از محصوالت از اواخر ســال 1398 شــروع  گواهینامه آزمایشــی شــدند. الزم به ذکر اســت ارز یافت  گواهینامه نانومقیاس و 29 محصول موفق به در یافت  به در
گواهینامه  گواهینامه آزمایشی نیز به آمار سال 1399 اضافه شد. در مجموع، 115  گواهینامه نانومقیاس و 13  که در سال 1399 به اتمام رسید. از این رو، تعداد 32  شده بود 

کرده اند به شرح زیر است: یافت  گواهینامه نانومقیاس در که در سال 1399  گواهینامه آزمایشی در این سال صادر شد. فهرست 115 محصولی  نانومقیاس و ۴2 

جدول 1- عناوین محصوالت و شرکت های فناوری نانو دریافت کننده گواهینامه نانومقیاس در سال 1399

حوزه صنعتی اصلینام محصولنام شرکتردیف

کتریالرنگین نانوساختار1 خدمات و ملزومات صنعتیرنگ پودری الکترواستاتیک پایه اپوکسی- پلی استر حاوی نانوذرات فلزی با خاصیت آنتی با

رنگین نانوساختار2
کتریال )جهت  ی کاغذ و مقوا با خاصیت آنتی با کریلیکی پایه آب جهت اعمال رو ک آ ال

کاربردهایی که در تماس با مواد غذایی نباشد(
خدمات و ملزومات صنعتی

ی نانوذراتتولیدی صنعتی پکا شیمی3 یه مذابی FBE مقاوم در برابر خوردگی حاو خدمات و ملزومات صنعتیرنگ رو

ی نانوذراتتولیدی صنعتی پکا شیمی۴ خدمات و ملزومات صنعتیپوشش آستری مذابی FBE مقاوم در برابر خوردگی حاو

کسیر نوین فرآیند آسیا5 انرژی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست دهیدروژناسیونا

کسیر نوین فرآیند آسیا6 انرژی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست تصفیه هیدروژنیا

کسیر نوین فرآیند آسیا7 انرژی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست پلت فرمینگ آروماتیک سازیا

کسیر نوین فرآیند آسیا8 انرژی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست ایزومریزاسیونا

کسیر نوین فرآیند آسیا9 دارو، بهداشت و سالمتپارچه اسپان باند پوشش داده شده با نانوالیاف پلی آمید جهت تولید ماسک های تنفسیا

ی نانوذراتکارگاه تولیدی ایمانی )پاپیا طب(1۰ کتریال حاو دارو، بهداشت و سالمتکفش دیابتی با روکش داخل کفش آنتی با

ی نانوذراتکارگاه تولیدی ایمانی )پاپیا طب(11 کتریال حاو دارو، بهداشت و سالمتکفی طبی آرچدار اسپرت و مجلسی آنتی با

ی نانوذراتکارگاه تولیدی ایمانی )پاپیا طب(12 کتریال حاو دارو، بهداشت و سالمتپد خار پاشنه کشی آنتی با

ی نانوذراتکارگاه تولیدی ایمانی )پاپیا طب(13 کتریال حاو دارو، بهداشت و سالمتپد هالوکس والگوس پارچه ای آنتی با

ی نانوذراتکارگاه تولیدی ایمانی )پاپیا طب(1۴ کتریال حاو دارو، بهداشت و سالمتپد متاتارسال آنتی با

ی نانوذراتکارگاه تولیدی ایمانی )پاپیا طب(15 کتریال حاو دارو، بهداشت و سالمتزیرنشیمن طبی آنتی با

ی نانوذراتکارگاه تولیدی ایمانی )پاپیا طب(16 کتریال حاو دارو، بهداشت و سالمتکفی طبی عمومی آنتی با

ی نانوذراتکارگاه تولیدی ایمانی )پاپیا طب(17 کتریال حاو دارو، بهداشت و سالمتکفی طبی دیابتی آنتی با

ی نانوذراتکارگاه تولیدی ایمانی )پاپیا طب(18 کتریال حاو دارو، بهداشت و سالمتکفی طبی ارتوپدی آنتی با

ی سطح سرامیکشریف فناوران آنیل19 عمران و ساختمانمحلول ضدلغزش ایجادکننده زبری نانومتری رو

یسا پوشش2۰ ی نانوذراتنانوآر خدمات و ملزومات صنعتیپوشش پلی یورتان مقاوم در برابر اشعه UV حاو

ی نانوذراتنوین سرام کویر21 کتریال حاو عمران و ساختمانروشویی آنتی با

ی نانوذراتنوین سرام کویر22 کتریال حاو یس بهداشتی ایرانی آنتی با عمران و ساختمانسرو

ی نانوذراتنوین سرام کویر23 کتریال حاو یس بهداشتی فرنگی آنتی با عمران و ساختمانسرو

دارو، بهداشت و سالمتپارچه اسپان باند پوشش داده شده با نانوالیاف PAN جهت تولید ماسک های تنفسینانو ویرا پایش فردا2۴

ی نانوذرات )برند دونو(زگال شمال25 کتریال حاو ک کن آنتی با آموزشپا

ی نانوذرات )برند سردار(زگال شمال26 کتریال حاو ک کن آنتی با آموزشپا

ی نانوذرات )برند فکتیس(زگال شمال27 کتریال حاو ک کن آنتی با آموزشپا

ی نانوذرات )برند البرز(زگال شمال28 کتریال حاو ک کن آنتی با آموزشپا

سازمان دهی و توسعه خدمات و زیرساخت های تجاری سازی فناوری نانو
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حوزه صنعتی اصلینام محصولنام شرکتردیف

تولیدی و خدماتی زرین موج رسانه29
دیسک چندمنظوره دیجیتالی قابل ضبط )DVD-R( 12۰ میلی متری با ظرفیت ۴/7 

گیگابایت دارای پوشش نانومتری
اپتیک و الکترونیک

اپتیک و الکترونیکدیسک فشرده قابل ضبط )CD-R( 12۰ میلی متری با ظرفیت 7۰۰ مگابایت دارای پوشش نانومتریتولیدی و خدماتی زرین موج رسانه3۰

اپتیک و الکترونیکدیسک فشرده ضبط شده )CD( 12۰ میلی متری با ظرفیت 7۰۰ مگابایت دارای پوشش نانومتریتولیدی و خدماتی زرین موج رسانه31

تولیدی و خدماتی زرین موج رسانه32
دیسک چندمنظوره دیجیتالی ضبط شده )DVD9( 12۰ میلی متری با ظرفیت 9 گیگابایت 

دارای پوشش نانومتری
اپتیک و الکترونیک

تولیدی و خدماتی زرین موج رسانه33
دیسک چندمنظوره دیجیتالی ضبط شده )DVD( 12۰ میلی متری با ظرفیت ۴/7 

گیگابایت دارای پوشش نانومتری
اپتیک و الکترونیک

ی نانوذراتمهندسی تکنولوژی های برتر فرما3۴ کتریال پایه آب حاو خدمات و ملزومات صنعتیرنگ آنتی با

دارو، بهداشت و سالمتپارچه اسپان باند پوشش داده شده با نانوالیاف پلیمری جهت تولید ماسک های تنفسینانوغشا پلیمر ایرانیان35

ی نانوالیاف )غیرتجهیزات پزشکی(نانوغشا پلیمر ایرانیان36 دارو، بهداشت و سالمتفیلتر سرسرنگی ۰.۴5 میکرون حاو

یفرمینگ بخار آبگسترش فناوری خوارزمی37 یفرمینگ گاز طبیعی- ر انرژی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست نانوساختار ر

یفرمینگ فعالگسترش فناوری خوارزمی38 یفرمینگ گاز طبیعی- ر انرژی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست نانوساختار ر

یفرمینگ نیمه فعالگسترش فناوری خوارزمی39 یفرمینگ گاز طبیعی- ر انرژی، نفت و صنایع وابسته کاتالیست نانوساختار ر

انرژی، نفت و صنایع وابسته کاتالیست نانوساختار هیدرودسولفوریزاسیونگسترش فناوری خوارزمی۴۰

انرژی، نفت و صنایع وابسته کاتالیست نانوساختار فرایند متانیشنگسترش فناوری خوارزمی۴1

ک بنتونیت فعال شده با اسیدگسترش فناوری خوارزمی۴2 انرژی، نفت و صنایع وابسته خا

انرژی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست نانوساختار انتقال آب-گاز دما باالگسترش فناوری خوارزمی۴3

ی نانو ذراتهزار دستان خزر۴۴ کتریال حاو کاالی خانگیدستکش خانگی آنتی با

ی نانوذراتتابان اندیش برجیس۴5 کتریال حاو کلباس زیر مردانه آنتی با نساجی و پوشا

ی نانوذراتتابان اندیش برجیس۴6 کتریال حاو کزیرپوش مردانه آنتی با نساجی و پوشا

عمران و ساختمانپنل بتنی نما دارای پوشش آب گریز بر پایه نانوذرات جهت بهبود مقاومت در برابر نفوذ و جذب آبآپتوس ایران۴7

یتامین های A، E و D3داروسازی نصر فریمان۴8 ی و آب، کشاورزی و بسته بندینانوامولسیون روغن در آب حاو

ک سبز۴9 مواد اولیهکلوئید نانوذرات نقره با غلظت  40ppmرشد و توسعه پارتا

5۰
یعی مجموعه  تعاونی تولیدی توز

ی نانوذراتمیالد پرنیا ایرانیان کتریال حاو کاالی خانگیزیرانداز مسافرتی آنتی با

51
یعی مجموعه  تعاونی تولیدی توز

ی نانوذراتمیالد پرنیا ایرانیان کتریال حاو ک دستی آنتی با کاالی خانگیسا

52
یعی مجموعه  تعاونی تولیدی توز

ی نانوذراتمیالد پرنیا ایرانیان کتریال حاو کست ملحفه و روبالشی آنتی با نساجی و پوشا

53
یعی مجموعه  تعاونی تولیدی توز

میالد پرنیا ایرانیان
کتریال حاوی نانوذرات برای کاربردهای  منسوج بی بافت )پارچه اسپان باند( آنتی با

غیربهداشتی
ک نساجی و پوشا

ی ماده نانوساختارگروه پوشش های محافظ پایه آب پاوان5۴ خدمات و ملزومات صنعتیپوشش عایق حرارت حاو

ی نانوذراتتولیدی گوهر بافان55 کتریال حاو کنخ پلی استر آنتی با نساجی و پوشا

ادامه جدول 1- عناوین محصوالت و شرکت های فناوری نانو دریافت کننده گواهینامه نانومقیاس در سال 1399
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حوزه صنعتی اصلینام محصولنام شرکتردیف

ی نانوذراتتولیدی گوهر بافان56 کتریال حاو کپارچه پلی استر آنتی با نساجی و پوشا

ی نانواشیا جاذب آرسنیکپیام آوران نانوفناوری فردانگر57 آب، کشاورزی و بسته بندیگرانول حاو

ی نانوذراتطراوت افق زندگی58 کتریال حاو کلباس مراقبت آغوشی پنبه ای آنتی با نساجی و پوشا

ی نانوذراتطراوت افق زندگی59 کتریال حاو کآشیانه )نست( پنبه ای آنتی با نساجی و پوشا

ی نانوذراتطراوت افق زندگی6۰ کتریال حاو ککاله نوزاد پنبه ای آنتی با نساجی و پوشا

ی نانوذراتطراوت افق زندگی61 کتریال حاو کلباس نوزاد پنبه ای آنتی با نساجی و پوشا

ی نانوذراتطراوت افق زندگی62 کتریال حاو کپتوی نوزاد پنبه ای آنتی با نساجی و پوشا

ی نانوذراتطراوت افق زندگی63 کتریال حاو کلباس شیردهی پنبه ای آنتی با نساجی و پوشا

ی نانوذراتطراوت افق زندگی6۴ کتریال حاو کبالشت شیردهی پنبه ای آنتی با نساجی و پوشا

ی نانوذرات برای مصارف آموزشی و کاردستیشیمی گستر نانوماد65 آموزشقلم رسانای حاو

مواد اولیهکلوئید نانوذرات نقره با غلظت  4000ppm شیمی گستر نانوماد66

ریزموج سیستم67
دیسک چندمنظوره دیجیتالی قابل ضبط )DVD-R( 12۰ میلی متری با ظرفیت ۴/7 

گیگابایت دارای پوشش نانومتری
اپتیک و الکترونیک

ریزموج سیستم68
دیسک چندمنظوره دیجیتالی ضبط شده )DVD9( 12۰ میلی متری با ظرفیت 9 گیگابایت 

دارای پوشش نانومتری
اپتیک و الکترونیک

ریزموج سیستم69
دیسک چندمنظوره دیجیتالی ضبط شده )DVD( 12۰ میلی متری با ظرفیت ۴/7 

گیگابایت دارای پوشش نانومتری
اپتیک و الکترونیک

اپتیک و الکترونیکدیسک فشرده ضبط شده )CD( 12۰ میلی متری با ظرفیت 7۰۰ مگابایت دارای پوشش نانومتریریزموج سیستم7۰

اپتیک و الکترونیکدیسک فشرده قابل ضبط )CD-R( 12۰ میلی متری با ظرفیت 7۰۰ مگابایت دارای پوشش نانومتریریزموج سیستم71

یا72 ی نانوذراتصبا شیمی آر حمل ونقلرنگ ترافیکی گرم دو جزئی حاو

یا73 ی نانوذراتصبا شیمی آر حمل ونقلرنگ ترافیکی سرد حاو

ی نانوذرات با خاصیت ضدگردوغبارشریف نانوپارس7۴ حمل ونقلموتورشوی خودرو حاو

ی نانوذرات با خاصیت ضدگردوغبارشریف نانوپارس75 ک کننده چرخ و داشبورد خودرو حاو حمل ونقلبراق کننده و پا

ی نانوذراتشریف نانوپارس76 عمران و ساختمانپوشش فوق آب گریز پایه پلی یورتان حاو

ی نانوذراتشریف نانوپارس77 عمران و ساختمانمالت پایه سیمانی آب گریز حاو

ی نانوذرات با خاصیت ضدگردوغبارشریف نانوپارس78 حمل ونقلکارواش خودرو حاو

حمل ونقلشیشه هواپیما با پوشش نانومتری جهت جلوگیری از تشکیل بخارصنایع الکترو اپتیک صا ایران79

کتریالبسپار پیشرفته شریف8۰ خدمات و ملزومات صنعتیآمیزه پلی اتیلنی با خاصیت آنتی با

کتریالبسپار پیشرفته شریف81 خدمات و ملزومات صنعتیفیلم پلی اتیلنی با خاصیت آنتی با

کتریالبسپار پیشرفته شریف82 ک با خاصیت آنتی با خدمات و ملزومات صنعتیفیلم پلی اتیلنی آنتی بال

ک نانو پیشرو83 ی پارچه پنبه-پلی استرپوشا ی نانوذرات بر رو کتریال حاو کخدمات ایجاد پوشش آنتی با نساجی و پوشا

ک نانو پیشرو8۴ ی نانوذراتپوشا کتریال حاو کپیراهن پنبه-پلی استر آب گریز و آنتی با نساجی و پوشا

ادامه جدول 1- عناوین محصوالت و شرکت های فناوری نانو دریافت کننده گواهینامه نانومقیاس در سال 1399

سازمان دهی و توسعه خدمات و زیرساخت های تجاری سازی فناوری نانو
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ادامه جدول 1- عناوین محصوالت و شرکت های فناوری نانو دریافت کننده گواهینامه نانومقیاس در سال 1399

حوزه صنعتی اصلینام محصولنام شرکتردیف

یست ابزار پژوهان85 ی نانوالیاف جهت بهبود راندمان حذف ذرات جامد از هوا-FFP2ز دارو، بهداشت و سالمتماسک تنفسی حاو

یست ابزار پژوهان86 ی نانوالیاف جهت بهبود راندمان حذف ذرات جامد از هوا-FFP1ز دارو، بهداشت و سالمتماسک تنفسی حاو

دارو، بهداشت و سالمتپارچه اسپان باند پوشش داده شده با نانوالیاف پلی آمید جهت تولید ماسک های تنفسیآنی جهش فارمد87

مواد اولیهکلوئید نانوذرات نقره با غلظت ppm ۴۰۰۰نانو صنعت کیان88

مواد اولیهپودر زئولیت A4شیمیایی بهداش89

مواد اولیهپودر زئولیت A3شیمیایی بهداش9۰

کاالی خانگیشیرآالت با پوشش نانوساختار تزیینیالبرز شیر مهتاب91

ک نانومهیار زنجان92 ی نانوذراتتولیدی پوشا کتریال حاو کپارچه پلی استر آنتی با نساجی و پوشا

ک نانومهیار زنجان93 ی نانوذراتتولیدی پوشا کتریال حاو کجوراب اسپان آنتی با نساجی و پوشا

ک نانومهیار زنجان9۴ ی نانوذراتتولیدی پوشا کتریال حاو کجوراب بامبو آنتی با نساجی و پوشا

ک نانومهیار زنجان95 ی نانوذراتتولیدی پوشا کتریال حاو کجوراب پنبه ای آنتی با نساجی و پوشا

ی نانوذراتنیا شیمی96 خدمات و ملزومات صنعتینوار عایق حرارتی-انقباضی ضدخوردگی حاو

ی نانوذراتنیا شیمی97 خدمات و ملزومات صنعتینوار عایق سه الیه خودممزوج ضدخوردگی حاو

یچه آدم رو بتنی تقویت شده با نانوذراتراد یاوران سروش98 عمران و ساختماندر

ی نانو ذراتگواراب سازان دشت سبز99 کتریال حاو آب، کشاورزی و بسته بندیواشر آنتی با

ی نانوذراتگواراب سازان دشت سبز1۰۰ کتریال فیلتر تصفیه آب حاو آب، کشاورزی و بسته بندیبدنه آنتی با

پرتو بهتاب شیمی البرز1۰1
محلول ایجادکننده پوشش آنتی اسپاتر جهت کاهش چسبندگی جرقه های ناشی از 

ی نانوذرات ی سطوح حاو جوشکاری بر رو
خدمات و ملزومات صنعتی

ی آجر و گچکوپل شیمی سپاهان1۰2 عمران و ساختمانمحلول ایجادکننده نانوذرات با خاصیت آب گریزی رو

ی نانوذراتتوسعه صنایع نفت و گاز سرو1۰3 انرژی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست انتقال آب-گاز دماپایین حاو

ی نانوذراتصنایع کاشی ارس بروجن1۰۴ کتریال حاو عمران و ساختمانکاشی آنتی با

ی نانوذرات نقره با غلظت ppm 80نانوپوشش فلز1۰5 دارو، بهداشت و سالمتضدعفونی کننده دست حاو

یبهین نانو ذرات پارس1۰6 کسیدرو مواد اولیهپودر نانوذرات ا

ی نانوذراتصنایع نساجی لیاپود1۰7 کتریال حاو کنخ پلی استر آنتی با نساجی و پوشا

ینانومواد گستران پارس1۰8 کسیدرو مواد اولیهپودر نانوذرات ا

عمران و ساختمانپروفیل آلومینیوم با پوشش آندایزینگ نانوساختار مقاوم در برابر سایش و خوردگیآلومینیوم البرز پاسارگاد1۰9

ینانومواد گستران پارس11۰ کسیدرو مواد اولیهپودر نانوذرات ا

ی نانوذراتآرکا فیدار انار111 کتریال حاو ککیف و کوله پشتی با سطوح خارجی آنتی با نساجی و پوشا

یآرمان نانوفناور رابین112 کسیدرو مواد اولیهپودر نانوذرات ا

ی نانوذراتکیان بهریس مهیار113 کتریال حاو کنخ اسپاندکس پلی استر آنتی با نساجی و پوشا

خدمات و ملزومات صنعتیخدمات پوشش های نانوساختار تزیینی به روش PVDکارگاه تولیدی فقیه مؤدب11۴

ی نانوذراتابتکار نانوصنعت کیمیا115 کتریال حاو کریلیک ساختمانی آنتی با عمران و ساختمانرنگ آ
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گواهینامه های آزمایشــی و نانومقیاس محصوالت مورد بررســی قرار گرفت. همان طور که در نمودار 2 نشــان داده شــده  در ســال 1399، 131 مورد درخواســت تمدید 
گواهینامه نانومقیاس بودند. الزم به ذکر اســت پس از تمدید،  گواهینامه آزمایشــی و 7۰  که از این میان 29  اســت، از میان این درخواســت ها 111 مورد تمدید شــدند 
مــدت اعتبــار گواهینامه های آزمایشــی یک ســال و گواهینامه های نانومقیاس ســه ســال اســت. 6 گواهینامه آزمایشــی به دلیــل افزایش مقیاس تولید بــه گواهینامه 
گواهینامه  گواهینامه آزمایشی تغییر یافتند. 1۴ مورد از محصوالت دارای  کاهش ظرفیت تولید به  گواهینامه نانومقیاس به دلیل  نانومقیاس تبدیل شدند و تعداد 6 
نانومقیاس و 6 مورد از محصوالت دارای تأیید آزمایشــی به دالیلی از قبیل عدم فعالیت شــرکت، عدم توانایی در تجاری ســازی پس از چند ســال و از همه مهم تر 

عدم تولید محصول از لیست محصوالت دارای تأییدیه حذف شده و غیرفعال شدند.

نمودار 2- وضعیت تمدید گواهینامه های محصوالت فناوری نانو ارزیابی شده در سال 1399

درخواست تمدید: 131

غیرفعال: 20تمدید: 111

نانومقیاس به نانومقیاس: 70آزمایشی به نانومقیاس: 6آزمایشی به آزمایشی: 29 نانومقیاس به آزمایشی: 6

تعــداد محصــوالت و تجهیــزات دارای گواهینامــه نانومقیــاس تــا پایــان ســال 1399، به ترتیــب 535 محصــول و 215 تجهیــز اســت. نمــودار ۴ آمــار تجمعــی تعــداد 
گواهینامه نانومقیاس را از سال 1387 تا پایان سال 1399 نشان می دهد. محصوالت و تجهیزات دارای 

یابی شده در 7 سال اخیر در نمودار زیر آمده است: وضعیت محصوالت ارز

نمودار 3- وضعیت صدور تأییدیه در خصوص محصوالت فناوری نانو ارزیابی شده )1393-1399(
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نمودار 4- تعداد محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس )1387-1399(

نمودار 5- تقسیم بندی حوزه صنعتی محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس تا پایان سال 1399

گواهینامه نانومقیاس تا پایان سال 1399 به شرح زیر است: همچنین حوزه صنعتی محصوالت دارای 

عمران و ساختمان 20درصد

 آموزش 1درصد

کاالی خانگی12درصد

دارو،بهداشت و سالمت 13درصد
خدمات و ملزومات صنعتی 13درصد

مواد اولیه 9درصد

نساجی و پوشاک 12درصد

حمل و نقل 8درصد

انرژی و نفت 6درصد

اُپتیک و الکترونیک 3درصد

آب، کشاورزی و بسته بندی 2درصد

گواهینامه آزمایشــی اعطا شــده اســت. در  گواهینامــه نانومقیــاس تــا پایان ســال 1399، 223 شــرکت اســت. همچنیــن به 2۴۰ محصول  تعــداد شــرکت های دارای 
گواهینامه نانومقیاس و آزمایشی به تفکیک هر استان نمایش داده شده است. نمودارهای 6 و 7 شرکت های دارای 

1390138913881387
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نمودار 6- تقسیم بندی استانی شرکت های دارای گواهینامه نانومقیاس تا پایان سال 1399

نمودار 7- تقسیم بندی استانی شرکت های دارای گواهینامه آزمایشی تا پایان سال 1399

گواهینامه نانومقیاس و آزمایشی را به تفکیک هر استان نشان می دهد.  نمودار 8 تقسیم بندی محصوالت دارای 
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نمودار 8- تقسیم بندی استانی محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس و آزمایشی تا پایان سال 1399
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نمودار 10- استفاده از نانواشیا با جنس های مختلف در محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس تا پایان سال 1399

نمودار 9- تقسیم بندی محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس و آزمایشی بر اساس حوزه های صنعتی تا پایان سال 99
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گواهینامه نانومقیاس و آزمایشی بر اساس حوزه های صنعتی در نمودار 9 نمایش داده شده است. تعداد محصوالت دارای 

گواهینامه نانومقیاس
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گواهینامه نانومقیاس به خود اختصاص داده اند، در نمودار 1۰ ترسیم شده است. که بیشترین مصرف را در تولید محصوالت دارای  15 نوع نانوشیء 

پایش و نظارت بر محصوالت فناوری نانو تأیید شده در بازار2-1-4
 تدوین دستورالعمل های بازرسی محصوالت فناوری نانو

یابی  در ســال 1399 و بــا هــدف افزایــش شــفافیت و ارائه شــاخص های پذیرش، بازرســی و تأیید محصوالت و همچنین دقت و ســرعت بیشــتر در انجــام فرایند ارز
محصوالت، سه دستورالعمل بازرسی محصول به شرح زیر تدوین و تصویب شد:

دستورالعمل بازرسی سلول های خورشیدی پروسکایتی )در مقیاس آزمایشگاهی(؛• 
دستورالعمل بازرسی ماژول های خورشیدی پروسکایتی )در مقیاس صنعتی(؛• 
دستورالعمل بازرسی بتن و قطعات پیش ساخته بتنی بهبودیافته با فناوری نانو.• 
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 بازرسی محصوالت فناوری نانو موجود در بازار
گواهینامــه نانومقیــاس، نمونه هــای محصــوالت فناوری نانــو از بــازار خریداری شــده و پــس از انجام آزمون هــای الزم،  بــا هــدف نظــارت بــر بــازار محصــوالت دارای 
یع در بازار اســتفاده  موردبررســی قــرار می گیــرد. در صــورت عــدم تطابق نتایــج، در مرحله اول تذکر کتبــی و در ادامه از ابزارهای قانونی جهــت جلوگیری از تولید و توز
یع در بازار، از لیست محصوالت دارای تأییدیه خارج  گرفت. از این تعداد 7 مورد به دلیل عدم تولید و توز یابی قرار  خواهد شد. در سال 1399، 8 محصول مورد ارز

شد و 1 محصول، به دلیل تکرار داده های فنی پیشین، تأیید شد.

ارائه خدمات حمایتی فنی به شرکت های فناوری نانو3-1-4
در ســال 1399 به منظــور حمایــت از هزینه هــای تکمیــل مســتندات فنــی و بــا همــکاری شــبکه آزمایشــگاهی فناوری هــای راهبــردی، اعطــای پژوهانــه در اختیــار 
یال به شــرکت ها پرداخت شــده اســت. همچنین در صورت تأیید هر محصول، به منظور حمایت از توســعه  تولیدکنندگان قرار گرفت که در مجموع 2.55میلیارد ر
یال به شرکت ها  محصوالت و تجاری ســازی مبلغ 8۰درصد از کل هزینه های بازرســی به شــرکت های فناوری نانو عودت داده می شود که در مجموع 867میلیون ر

پرداخت شده است. خدمات حمایتی ارائه شده به شرکت های فعال در حوزه فناوری نانو در سال 1399 در جدول زیر بیان شده است.

جدول 2- خدمات نانومقیاس ارائه شده به شرکت های فناوری نانو در سال 1399

تعدادعنوان خدمت

32برگزاری جلسات مشاوره فنی

7مشخصه یابی و تکمیل مستندات فنی

88اعطای پژوهانه خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

یافت گواهینامه آزمایشی و نانومقیاس 32بازپرداخت 8۰درصد از هزینه های بازرسی در وجه شرکت های موفق به در

سازمان دهی و توسعه خدمات و زیرساخت های تجاری سازی فناوری نانو
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ارائه خدمات تجاری سازی به شرکت های فناوری نانو1-2-4
یال از طریق کارگزاران و مشــاوران مؤسســه خدمات فناوری تا بازار به شــرکت های فناوری نانو ارائه  در ســال 1399، مجموعًا 9۰7 خدمت به ارزش 3۰.6۴5میلیارد ر
یال معادل %59  گواهی نانومقیاس ارائه شد. از مجموع خدمات ارائه شده، 358 خدمت با مبلغ 18.235میلیارد ر شد. این تعداد خدمات به 196 شرکت دارای 

کل حمایت ها از منابعی به جز ستاد نانو، به شرکت های فناوری نانو پرداخت شده است. 
سهم منابع حمایتی در سال 1399 به شرح زیر است:

یال یال و صندوق نوآوری و شکوفایی: 1.53۴میلیارد ر یال، معاونت علمی و فناوری: 16.7۰1میلیارد ر ستاد توسعه فناوری نانو: 12.۴1۰میلیارد ر

4-۲- ارائه خدمات و توسعه کارگزاران خدمات تجاری سازی فناوری نانو

معاونت علمی و فناوری، 55درصدستاد توسعه فناوری نانو، 40درصد

صندوق نوآوری و شکوفایی، 5درصد

نمودار 11- سهم منابع حمایتی ارائه شده به شرکت  های فناوری نانو در 1399
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جدول 3- عناوین و حجم ریالی خدمات تجاری سازی ارائه شده به شرکت های فناوری نانو در سال 99

مجموع حمایت ها )ریال(تعداد متقاضیتعداد ارائه شدهعنوان خدمتردیف

778,197,۰۰۰,۰۰۰حضور در نمایشگاه های خارجی )حضور در پاویون و یا مستقل(1

151۴7,۰65,۰۰۰,۰۰۰تحقیقات بازار2

2۰195,558,8۴7,52۴حضور در نمایشگاه های داخلی )حضور در پاویون ستاد یا مستقل(3

33263,22۴,888,95۰مجوزها، تأییدیه ها و استانداردها )محصولی، سیستمی، گزارش نیازسنجی(۴

971,127,26۴,۰۰۰طراحی صنعتی5

27۰1۰29۰8,31۴,35۰مشاوره توسعه کسب وکار6

1212885,251,6۰5اعزام هیئت تجاری7

8
یابی بین الملل بازار

یابی سطح صادراتی( )ثبت در وب سایت B2B، ارسال نمونه محصول، ارز
1611691,9۰9,97۰

7۰36551,85۰,۰۰۰مشاوره فرایندهای صادرات و بازرگانی بین الملل9

119۴56,۰22,8۰۰خدمات مالی و حسابداری1۰

۴۴385,۰۰۰,۰۰۰طرح کسب وکار11

2259336,۰8۰,۰۰۰تدوین و ویرایش قراردادهای حقوقی12

119312,23۴,5۰۰ابزارهای تبلیغاتی و اطالع رسانی13

319682۴3,95۰,۰۰۰آموزش، نشست و کمپین های توانمندسازی1۴

112۰۰,۰۰۰,۰۰۰ارزش گذاری و تبادل فناوری15

کز رشد 16 131117۰,۰۰۰,۰۰۰حمایت از استقرار در مرا

6532139,۴۰۰,۰۰۰مشاوره توسعه بازار داخلی17

3386,75۰,۰۰۰عارضه یابی و توسعه کسب وکار18

3271,3۰۰,۰۰۰منابع انسانی19

1115,۰۰۰,۰۰۰حمایت های بیمه ای )حمایت از خرید بیمه نامه مسئولیت کاالها(2۰

1111,۴۰۰,۰۰۰بسته خدمات راه اندازی کسب وکار21

117,۴3۰,۰۰۰مالکیت معنوی )اختراع و نشان تجاری(22

90719630,644,893,699مجموع23

در ســال 1399، با توجه به شــرایط موجود و مشــکالت ناشــی از شیوع کرونا، تعداد خدمات ارائه شده به شرکت های فناوری نانو به صورت جزئی کاهش یافته است 
کاهش در بخش اعزام و پذیرش هیئت تجاری و حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی بوده است. که بیشترین 

سازمان دهی و توسعه خدمات و زیرساخت های تجاری سازی فناوری نانو
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3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

تعداد خدمت ارائه شده
میزان حمایت )میلیون تومان(

234 282

687 786
997

2805
3064

2254

1204

628546
907

نمودار 12- روند ارائه خدمات تجاری سازی به شرکت های فناوری نانو )1399- 1394(

در ســال 1399 با توجه به شــیوع کرونا، برگزاری نمایشــگاه و پاویون با محدودیت روبه رو بوده و تنها 8 پاویون برگزار شــد. 18 شــرکت نانویی در این پاویون ها شــرکت 
کردند و میزان حمایت ستاد نانو برای برگزاری این پاویون ها 5۴۴میلیون تومان بوده است. جدول زیر فهرست پاویون های برگزار شده در سال 99 را نشان می دهد.

جدول 4- فهرست پاویون های برگزار شده با حضور شرکت های فناوری نانو در سال 1399

هزینه )ریال(عنوان نمایشگاه

391,658,821تجهیزات ورزشی

5۴9,21۰,8۰۰خودرو

۴8۰,693,۰73لوازم خانگی

8۴1,1۰1,3۴8ساختمان

1,125,78۰,۰3۴آب

95۰,۰۴9,۴39نفت

5۰۰,875,186رنگ و رزین

6۰۴,663,821ایران پالست

5,444,032,524مجموع

گواهینامه های مرتبط با فناوری نانو  حمایت از اخذ مجوزها و 
بــا هــدف کمــک به شــرکت های فناوری نانــو جهت اثبــات ویژگی های محصــوالت نانویی خود برای بــازار هدف، ســتاد نانو از اخذ انــواع تأییدیه هــای الزامی برای 

محصوالت فناوری نانو حمایت می کند. فهرست این حمایت ها در جدول 5 بیان شده است.
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جدول 5- حمایت های ستاد نانو از اخذ گواهینامه و مجوزهای مرتبط با فناوری نانو در سال 1399

حمایت پرداخت شده )ریال(عنوان گواهینامهنوع گواهینامهنام شرکت مورد حمایتردیف

ISO9001122,8۰۰,۰۰۰سیستمیپویش تدبیر کرانه1

ISO45001, ISO14001, ISO9001225,5۰۰,۰۰۰سیستمیآزاد فیلتر2

IATF 16949, ISO90015۰,۰۰۰,۰۰۰سیستمییاسین شیمی ققنوس3

ISO14001, ISO9001117,۴5۰,۰۰۰سیستمیپالسما پژوه پارس۴

یا5 ISO13485139,35۰,۰۰۰سیستمینانوحسگرسازان سالمت آر

CE1,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰محصولی بین المللی کیفیت تولید تکاپو )کیتوتک(6

CE۴12,۰2۰,۰۰۰محصولی بین المللیتکوین آزمایش پارسه7

CE۴82,۰62,2۰۰محصولی بین المللیپویا فناوران یسان8

68,۰۰۰,۰۰۰پروانه بهداشتی ساختمحصولی داخلیشیمی صنعت رشد سهند9

7,۰۰۰,۰۰۰پروانه بهداشتی ساختمحصولی داخلیتک تازان نانوفن آوری مانا1۰

5۰,۰۰۰,۰۰۰پروانه بهداشتی ساختمحصولی داخلیمهام تجهیزات پارال11

1۴5,۰۴6,75۰تأییدیه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازیمحصولی داخلیآلومینیوم البرز پاسارگاد12

 ارائه مشاوره تخصصی به شرکت های فناوری نانو
در ســال 1399، ۴۰5 مشــاوره تخصصی به شــرکت های فناوری نانو در بیش از 3۰ ایســتگاه مشــاوره کسب وکار ارائه شد. بیشــترین درخواست ها در بخش مشاوره های 
حقوقی شامل مشاوره های حقوق تبادل فناوری، حقوق کسب وکار و حقوق قراردادهای بین الملل بوده است که با 1۴6 درخواست باالترین ارجاع را به خود اختصاص 
داد. همچنین تعداد شرکت های دریافت کننده مشاوره تخصصی در سال 99 شامل 121 شرکت منحصربه فرد بودند. جزئیات این بخش در نمودار زیر ارائه شده است.

سایر*  منابع 
 انسانی و 

نظام وظیفه

تأمین مالی و 
طرح تجاری

تبلیغات و 
اطالع رسانی

بیمه های 
تأمین 

اجتماعی و 
بازرگانی

مالیات و 
خدمات مالی

و اداری

مالکیت
  معنوی

 )اخترع و 
نشان تجاری(

مشاوره فنی 
 محصوالت
 و طراحی 
صنعتی

فرایندهای 
صادرات 
و بازرگانی 
بین الملل

 عارضه یابی 
و توسعه 
کسب و کار

توسعه بازار 
داخلی **

حقوقی

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

20 13 14 11 23 22 13 16
66

14 47
146

8 13 19 20 21 23 26 27

140 172
252

876

تعداد جلسه مشاوره
حمایت ها )میلیون ریال(

نمودار 13- آمار مشاوره های ارائه شده به شرکت  های فناوری نانو در سال 1399

* )ارزش گذاری و تبادل فناوری، حمایت از مراکز رشد، مجوزها، تأییدیه ها و استانداردها(
** )بازاریابی و فروش، بازاریابی دیجیتال، تحقیقات بازار، قیمت گذاری محصول(

سازمان دهی و توسعه خدمات و زیرساخت های تجاری سازی فناوری نانو
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استانداردسازی و ارائه خدمات جدید تجاری سازی فناوری نانو2-2-4
در ســال 99 بــا توجــه بــه نیازهای شناســایی شــده شــرکت های مورد حمایت، تعــداد ۴ خدمت تجاری ســازی جدید برای شــرکت ها و فنــاوران نانویی ایجاد شــد. 

گرفته در سال 99 در زمینه استانداردسازی خدمات تجاری سازی حوزه فناوری نانو به شرح زیر است: خدمات جدید ایجاد شده و فعالیت های صورت 

جدول 6- خدمات تجاری سازی جدید و استانداردسازی شده فناوری نانو در سال 1399

نوع فعالیتموضوع خدمتردیف

یابی دیجیتال1 توسعه خدمت جدیدبازار

توسعه خدمت جدیدراه اندازی صدور بیمه نامه خرید مسئولیت کاال2

توسعه خدمت جدیدمصالحه و ارجاع به داوری مشکالت حقوقی3

توسعه خدمت جدیدنرم افزار اداری مالی و کسب وکار۴

استانداردسازی خدماتتغییر عناوین و دسته بندی خدمات تجاری سازی5

کارگــزار خدماتــی به صــورت حقیقــی و حقوقی در حوزه های مختلف تجاری ســازی با مؤسســه خدمــات فناوری تا بــازار همکاری  همچنیــن در ســال 1399، 155 
کرده اند. کارگزار برای اولین بار در سال 99 همکاری خود را با مؤسسه خدمات فناوری تا بازار آغاز  داشته اند. در این بین 32 

جدول 7- فهرست خدمات تجاری سازی فناوری نانو و کارگزاران مربوطه در سال 1399 

خدمت تجاری سازیردیف
تعداد کارگزار 

فعال
تعداد کارگزار 

جدید

181استانداردها و گواهینامه ها1

5۰عارضه یابی2

۴1راه اندازی کسب وکار3

۴۰خدمت مالی و حسابداری۴

1۰حسابرسی5

5۴منابع انسانی و نظام وظیفه6

61ابزارهای تبلیغاتی و اطالع رسانی7

8
ارزش گذاری و تبادل فناوری 

)مشاوره(
31

9
بیمه های تأمین اجتماعی و 

بازرگانی )مشاوره(
5۰

1۰
تأمین مالی و طرح تجاری 

)مشاوره(
۴1

5۴تبلیغات و اطالع رسانی )مشاوره(11

۴3تحقیقات بازار )مشاوره(12

62توسعه بازار داخلی )مشاوره(13

1۴
طراحی صنعتی و ساخت قالب 

)مشاوره(
31

52عارضه یابی و توسعه کسب وکار )مشاوره(15

خدمت تجاری سازیردیف
تعداد کارگزار 

فعال
تعداد کارگزار 

جدید

16
مالکیت معنوی )اختراع و نشان 

تجاری( )مشاوره(
31

17
مالیات و خدمات مالی و اداری 

)مشاوره(
52

92حقوقی )مشاوره(18

19
پیشخوان مشاوره صادرات و 

واردات )مشاوره(
53

2۰
مجوزها، تأییدیه ها و استانداردها 

)مشاوره(
2۰

31منابع انسانی و نظام وظیفه )مشاوره(21

25۰تجارت با کشورهای منتخب )مشاوره(22

۴۰تحقیقات بازار23

6۰عارضه یابی و توسعه کسب وکار2۴

7۰طراحی صنعتی و دمو25

31اعزام هیئت تجاری26

27
حضور پاویونی در نمایشگاه های 

تخصصی خارجی
2۰

28
نشست های تجاری بین المللی 

آنالین
31
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 آموزش فناوران و شرکت های تولیدی، خدماتی و کارگزاران انتقال فناوری نانو3-2-4
یت منابع انســانی و صادرات کاالها توســط واحد آموزش کریدور  در ســال 1399، 2۰ عنوان دوره آموزشــی کوتاه مدت و بلندمدت مدیریتی در 173 ســاعت با محور

که طی آن 25 نماینده از شرکت های نانویی در این دوره ها حضور داشتند. عناوین دوره های آموزشی برگزار شده در سال 99 به شرح زیر است: برگزار شد 

جدول 8- عناوین دوره های آموزشی برگزار شده در حوزه خدمات تجاری سازی در سال 99

نام دورهردیف

صادرات را شروع کنیم1

جهانی سازی و اهمیت صادراتی شدن2

انتقال تجربه حضور در مسابقه کارآفرینی »میدون«3

ورکشاپ بلندمدت مدیریت صادرات کاربردی ۴2۰2۰

5Trademap تحلیل بازار کشورهای هدف صادراتی با ابزار

وبینار صادرات و تجارت جهانی در سایه کرونا6

دوره بلندمدت آنالین فرایندهای مالی، ارزی و اعتباری در صادرات و واردات7

کره و تجارت8 15 کشور، 15 فرهنگ مذا

آشنایی با انواع قراردادهای تأمین مالی کسب وکارهای نوپا9

یابی تا تأمین مالی1۰ صادرات، از بازار

یه و دفتر صادراتی ایران در این کشور11 وبینار معرفی بازار سور

صفر تا صد اخذ پروژه های بین المللی در حوزه فناوری اطالعات12

دومین ورکشاپ بلندمدت مدیریت صادرات کاربردی 132۰2۰

یافت درآمدهای ارزی در شرایط تحریم1۴ کنش های بین المللی و در راهکارهای ترا

هوش و فراست تجاری15

یت روسیه(16 وبینار ورود به بازار اوراسیا و CIS )با محور

چگونه دلبستگی شغلی همکاران تان را متحول کنید؟17

راهکارهای صادرات محصوالت دانش بنیان ایرانی به اسپانیا18

مزیت های صادرات به هند در حوزه های دانش بنیان19

یه2۰ مناقصات دارویی برای کشور سور

سازمان دهی و توسعه خدمات و زیرساخت های تجاری سازی فناوری نانو
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ایجاد و توسعه فضای کارگاهی و اداری جهت استقرار شرکت های فناوری نانو1-3-4
گرفته است  کز رشد توسط ستاد نانو صورت   در سال 1399، اقدامات الزم در راستای تسهیل استفاده شرکت های نانویی از زیرساخت های موجود در پارک ها و مرا

که در جدول زیر بیان شده است.

جدول 9- نوع استقرار شرکت های فناوری نانو در مرکز رشد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در سال 99

آزمایشگاه )متر مربع(دفتر )متر مربع(کارگاه )متر مربع(هسته/ واحد فناورردیف

15۰پیام آوران نانوفناوری فردانگر1

15۰فناوران سخت آرا2

15۰شیمی نوین ایرانیان3

15۰شریف نانو پارس۴

5ICAN6۰۰87۰

۴5۰ورا پلیمر پیشرو6

1۰۰2۰1۰بسا فناور نصیر7

یال توسعه پایدار8 388رو

ک9 پا ۴75نانو تار

یستی نانو1۰ 2۰۰5۴پدیده ز

28امین آسیا فناور پارس11

4-3- تأمین و توسعه زیرساخت فیزیکی استقرار شرکت های فناوری نانو
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آزمایشگاه )متر مربع(دفتر )متر مربع(کارگاه )متر مربع(هسته/ واحد فناورردیف

ینه ابزار پارس12 ۴5۰آژ

26۴بسپار پیشرفته شریف13

515توسعه فناوری های نانو و میکروالکترونیک1۴

5۰۴6۰توسعه فناوری های پیشرفته مواد نانوساختار نماد15

15۰۴۰1۰نانوغشا پلیمر ایرانیان16

15۰تولیدی مواد شیمیائی نانوشیمی نوین17

ک نانوپیشرو18 15۰پوشا

۴8۴پویا فناوران یسان19

2۰۰آتیه پردازان ظهور شریف2۰

5۴2خألپوشان فلز21

15۰شتاب دهنده نانومچ22

15۰شتاب دهنده باتری های لیتیومی23

حمایت از استقرار شرکت های فناوری نانو در مراکز رشد2-3-4
کز رشد  حمایت از شرکت های فناوری نانو مستقر در مرا

گســترش فضای  کز رشــد و پارک، 7 معرفی نامه به شــرح زیر جهت پذیرش اولیه، تمدید اســتقرار و یا  در ســال 99 به منظور تســهیل اســتقرار واحدهای نانویی در مرا
کز رشد واحدهای علمی و فناوری صادر شد. استقرار واحدهای فناوری نانو خطاب به مرا

جدول 10- واحدهای فناور نانو معرفی شده به مراکز رشد در سال 1399

نام متقاضیردیف

آتیه پردازان ظهور شریف1

پترو پاال توس2

فناوران پروتوتایپ3

تک تازان نانوفن آوری مانا۴

میراب دل آرام لیان5

مهندسی اندیشه پردازان آوین6

ایمن نانوفام7

کز  یال به فناوران و شرکت های فناوری نانو مستقر در مرا همچنین در این ســال، بر اســاس آیین نامه های مصوب، حمایت تشــویقی به شرح زیر به مبلغ 17۰میلیون ر
رشد پرداخت شده است. 

ادامه جدول 9- نوع استقرار شرکت های فناوری نانو در مرکز رشد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در سال 99

سازمان دهی و توسعه خدمات و زیرساخت های تجاری سازی فناوری نانو
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جدول 11- حمایت تشویقی ستاد نانو از شرکت های فناوری نانو مستقر در مراکز رشد در سال 1399

نوع حمایت ستاد نانومبلغ حمایت تشویقی )میلیون ریال(مرکز رشد محل استقرارعنوان شرکت/ فناورردیف

مرحله اول استقرار2۰مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قمایستا صنعت وطن1

مرحله سوم استقرار5۰مرکز رشد پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایرانمهام تجهیزات پارال2

مرحله دوم استقرار3۰مرکز رشد پارک علم و فناوری گیالننانو آلتین کربن3

مرحله اول و دوم استقرار5۰مرکز رشد دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجانایمن نانوفام۴

مرحله اول استقرار2۰مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیرالبرز نانوپارس شیمی5
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توسعه پوشش اعضا و تجهیزات شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو1-4-4
 افزایش تعداد و تنوع سازمانی مراکز عضو

از ابعاد توســعه شــبکه آزمایشــگاهی، تنوع ســازمانی اعضای شــبکه اســت که ســعی شده آزمایشــگاه های ســازمان های مختلف کشــور که در زمینه فناوری نانو نیز 
کاربرد در زمینه های مختلف پژوهشــی و صنعتی، فراهم شود. در  فعالیت دارند عضو شــبکه شــوند تا امکان توســعه زیرســاخت آزمایشــگاهی حوزه نانو در کشور با 
ســال 1399، برخی از آزمایشــگاه های دارای ســازمان مشــترک در هم ادغام شده و تعدادی از آزمایشگاه ها نیز به دلیل عدم فعالیت، از عضویت شبکه خارج شدند 
کل اعضای شــبکه در ســال 1399، تعداد 8۴ آزمایشــگاه بوده اســت. در ســال 1399 آزمایشــگاه های زیر به  که با وجود افزوده شــدن آزمایشــگاه های جدید، تعداد 

عضویت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو درآمدند:
 مجموعه آزمایشگاه های مرکز تحقیقات علوم و مهندسی مواد )خصوصی(؛• 
 آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان؛• 
 آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز؛• 
 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خوارزمی )تربیت معلم تهران(؛• 
 آزمایشگاه پیش بالینی آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران؛• 
گستر تابان )خصوصی(؛•   آزمایشگاه شرکت بیم 
 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان؛• 
کرمان؛•  کتشافات معدنی مرکز   مجموعه آزمایشگاه های سازمان زمین شناسی و ا
 آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران؛• 
کشور.•  کتشافات معدنی  کاربردی سازمان زمین شناسی و ا  مجموعه آزمایشگاه های مرکز پژوهش های 

4-4- ارتقای سخت افزاری و نرم افزاری شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

سازمان دهی و توسعه خدمات و زیرساخت های تجاری سازی فناوری نانو
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بخش خصوصی، 9

وزارت بهداشت، 11

وزارت نفت،3

وزارت صمت، 6

وزارت ارتباطات، 1

وزارت نیرو، 2

پیام نور، 2
جهاد دانشگاهی، 2

وزارت جهاد کشاورزی، 2

وزارت علوم، 46

نمودار 14 -تنوع سازمانی اعضای شبکه در سال 1399 بر حسب تعداد آزمایشگاه

 گسترش پوشش تجهیزات آزمایشگاهی
ک گذاشته شده در شــبکه است. در پایان سال 99، تعداد 2٬63۰ دستگاه آزمایشگاهی توسط  یکی از ابعاد توســعه شــبکه، توســعه تجهیزات آزمایشگاهی به اشترا

گذشته، 17/2درصد رشد داشته است. که نسبت به سال  گذاشته شده است  ک  اعضا در پایگاه اینترنتی شبکه ثبت و به اشترا

نمودار 15 - روند گسترش پوشش تجهیزات به اشتراک گذاشته شده از طریق شبکه آزمایشگاهی از سال 1390 تا 1399
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 ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های عضو شبکه2-4-4
یابی عملکرد ســاالنه آن ها )مبتنی بر سه شاخص توسعه خدمات، ارتقای مشتری مداری و  حمایت های ســاالنه شــبکه از آزمایشــگاه ها به امتیاز کسب شده در ارز

کز عضو شده است. بهبود همکاری های شبکه ای( وابسته است. این عامل موجب رشد تعداد مشتریان و درآمد مرا
یال بوده اســت که در مقایســه با سال 1398، 23درصد رشد داشته است. این درآمد  مجموع درآمد آزمایشــگاه های عضو شــبکه در ســال 1399 مبلغ ۴۰8میلیارد ر

کز در سال 1399 بوده است. از ارائه تعداد ۴۰3,812 خدمت آزمایشگاهی توسط این مرا

نمودار 16 - روند درآمد آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی از 1384 تا 1399 )میلیارد ریال(
13901384 1385 1386 1387 1388 1389 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399

500

400

300

200

100

0
2 6 23 20 35 39 50

75

146 144
182

227
260

290

331

408

 توسعه خدمات آزمایشگاهی فناوری نانو3-4-4
 حمایت از خرید تجهیزات جدید آزمایشگاهی

کزی که از توانمندی موجود خود بهتر اســتفاده کرده باشــند، می توانند از حمایت شبکه  کز عضو که هرســال انجام می شــود، مرا یابی عملکرد مرا  بر اســاس نتایج ارز
کننــد. این حمایت برای خرید دســتگاه های ایرانی در ســال 99، به میــزان 1۰ تا 2۰درصد قیمت دســتگاه های ســطح اول یا دوم )به  بــرای خریــد دســتگاه اســتفاده 
انتخاب آزمایشــگاه( اســت که عالوه بر حمایت معمول ارائه شــده در نمایشــگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت، تخصیص داده می شود. در سال 99، 
این حمایت برای 6 آزمایشــگاه )آزمایشــگاه مرکزی دانشــگاه فردوســی مشــهد، آزمایشــگاه مرکزی دانشــگاه اصفهان، آزمایشــگاه مرکزی دانشــگاه صنعتی امیرکبیر، 
کشور و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی  کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع  آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک دانشکده مهندسی برق و 

یال انجام شده است. ایران( و به مبلغ 3,838میلیون ر
از طرف دیگر، درصورتی که دســتگاه موردنظر آزمایشــگاه، ســازنده داخلی نداشــته و آزمایشــگاه بر اســاس دســتورالعمل حمایتی شــبکه شــرایط الزم را داشــته باشــد 
یافت تســهیالت بهره مند شــود. در ســال 99، دو مرکز )آزمایشــگاه تحقیقاتی  می توانــد بــرای تأمیــن بخشــی از هزینــه خریــد دســتگاه از حمایت شــبکه، در قالب در
نانومواد معدنی دانشکده شیمی دانشگاه تهران و مجموعه آزمایشگاه های متالورژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف( از این حمایت برخوردار شدند و در مجموع 

کردند. یافت  یال برای خرید تجهیز آزمایشگاهی و یا توسعه فضای آزمایشگاه، در تی به مبلغ 3,۰۰۰میلیون ر تسهیال

کالیبراسیون، تعمیر و نگهداری تجهیزات  حمایت از 
شــبکه آزمایشــگاهی فناوری نانو با توجه به عملکرد آزمایشــگاه ها در ارائه خدمات و بهره برداری از تجهیزات، برنامه های حمایتی را اجرا می کند تا آزمایشــگاه های 
کرده و در نتیجه تنوع خدمات شــبکه را افزایش دهند. شــبکه در راســتای  گســترده تر  عضو با تعمیر و به روزرســانی تجهیزات موجود، دامنه خدمات خود را به روز و 
کز عضو به  کز ارائه می کند. تسهیل دسترسی مرا کالیبراســیون دســتگاه ها تشویق کرده و آموزش های الزم را نیز به مرا کز عضو را به  ارائه نتایج مطمئن به مشــتریان، مرا
نمونه های اســتاندارد معتبر و حمایت از کالیبراســیون تجهیزات از دیگر حمایت های این شــبکه در این حوزه اســت. میزان حمایت های شــبکه در ســال 1399 در 

سازمان دهی و توسعه خدمات و زیرساخت های تجاری سازی فناوری نانو
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که به 1۴ مرکز عضو پرداخت شده است. یال بوده  این زمینه 1,61۰میلیون ر

 استانداردسازی فعالیت های آزمایشگاهی
یال پرداخت شده است. شایان ذکر  در سال 1399، فرایند استقرار استاندارد ISO/IEC17025 در 1 مرکز عضو شبکه آغاز شد و حمایت اولیه در حدود 16میلیون ر
کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی  کیمیازی، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز و مرکز تحقیقات  است در سال 1399، 3 مرکز عضو )پژوهشکده 
تبریز( موفق به اتمام اســتقرار این اســتاندارد )صدور اعتبارنامه( و 3 مرکز عضو )پژوهشــگاه رنگ، مرکز پژوهش متالورژی رازی و مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه 

گواهی استقرار استاندارد مذکور شده اند. گسترش دامنه  صنعتی شریف( نیز موفق به تجدید و 

 مدیریت اطالعات آزمایشگاهی
یس برای آزمایشگاه هایی که از  در ســال 1399، اقدامات الزم برای فراهم شــدن امکان انتقال اطالعات الزم در خصوص ثبت خدمت از طریق اســتفاده از وب ســرو
نرم افزار مدیریت فرایندهای آزمایشــگاهی اســتفاده می نمایند، صورت گرفت و دو مرکز )پژوهشــگاه صنعت نفت و مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران( موفق 

کنند. یس به سامانه شبکه  شدند اقدام به انتقال اطالعات خدمات غیراعتباری ارائه شده از طریق وب سرو

 خدمات مشاوره بیمه و مالیات، توسعه بازار و مشاوره عمومی مدیریت
ارائه بسته حمایت خدمات مشاوره به آزمایشگاه ها در زمینه بیمه و مالیات، توسعه بازار و فروش و مشاوره عمومی مدیریت )مشاوره روابط عمومی، منابع انسانی و 
مدیریت ارتباط با مشتری( از جمله اقدامات جدید شبکه در سال 1399 است. میزان حمایت قابل تخصیص از سوی شبکه به هر آزمایشگاه متقاضی، پرداخت 
یافتی توسط آزمایشگاه است. در سال 1399، 1 مرکز متقاضی از این  یال از مجموع هزینه خدمات مشاوره در 1۰۰درصد هزینه خدمات مشاوره تا سقف 15میلیون ر

کرده است. حمایت استفاده 

درآمدزایی و توسعه بازار خدمات آزمایشگاهی نانو4-4-4
کشــور به  یکی دیگر از برنامه های توســعه ای شــبکه آزمایشــگاهی، هدایت منابع مالی مختلف تخصیص داده شــده برای انجام آزمون ها و خدمات آزمایشــگاهی 
کــز عضــو شــبکه اســت تا هم موجــب افزایش درآمد آن ها شــود و هــم دامنه خدمات دهی آن هــا را گســترده تر کند. بر همین اســاس، ســامانه ارائه خدمات  ســوی مرا
اعتباری راه اندازی شــده اســت. در این ســامانه، برای اشــخاص حقیقی و حقوقی معرفی شــده به شــبکه، اعتباری تعیین می شــود و این اشــخاص با مراجعه به 
یافت می کنند. وجود این ســامانه موجب شــده است که  کز عضو شــبکه، بدون نیاز به انجام فرایندهای مالی و پرداخت وجه تا ســقف اعتبار خود، خدمات در مرا
سازمان های حمایت کننده از طرح ها و پروژه های پژوهشی، به جای پرداخت مستقیم وجه به مجریان طرح، آن ها را به شبکه آزمایشگاهی معرفی می کنند تا معادل 
یافت کنند. هزینه این خدمات بر اســاس اعتبار مصرف شــده، از ســوی شــبکه به آزمایشــگاه ها پرداخت می شــود و ســازمان  حمایت مذکور، خدمات اعتباری در
حمایت کننده، به جای مجریان پروژه ها و آزمایشــگاه ها، صرفا با شــبکه آزمایشــگاهی ارتباط دارد. در ســال 1399، بخش های مختلفی از این زیرســاخت استفاده 

که جزئیات آن در جدول زیر بیان شده است: کرده اند 

جدول 12- میزان استفاده حوزه های مختلف فناوری نانو از سامانه خدمات اعتباری شبکه آزمایشگاهی در سال 1399

میزان استفاده از اعتبار )میلیون ریال(حوزه فناوری نانوردیف

2٬8۰8نانومقیاس1

2٬773صنعت و بازار2

1٬۰2۴سرمایه های انسانی3

یج۴ 1٬۴۰1ترو

996توسعه فناوری و نوآوری5

332مالکیت فکری6

۴26مرکز صنعتی سازی نانو فناوری کاربردی7

76استاندارد8
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جدول 13- میزان استفاده از اعتبارات ستاد نانو در شبکه آزمایشگاهی به تفکیک نوع شخصیت مورد حمایت در سال 1399

میزان استفاده از اعتبار )میلیارد ریال(تعدادنوعردیف

935/1شرکت1

1213/۴فرد )آقا(2

711/3فرد )خانم(3

2859/8جمع کل

ارائه آموزش های تخصصی و به اشتراک گذاری دانش و تجربیات حوزه فناوری نانو5-4-4
کارگروه های تخصصی  توسعه فعالیت 

کارگروه های تخصصی شــبکه در زمینه تدوین اســتانداردهای ملی، هزینه شــده اســت. همچنین  یال برای حمایت از فعالیت  در ســال 1399 مبلغ ۴23میلیون ر
ک گذاری  کارگروه های تخصصی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو از 96۰ نفر در سال 1398، به 1٬67۰ نفر در سال 1399 رسیده است. به اشترا کارشناسان عضو در 
کردن این  کارشناســان در قالب برگزاری دوره های آموزشــی، نشســت های تخصصی، تشــکیل شــبکه اجتماعی تخصصی و یا مکتوب  تجربیات و دانش با ســایر 

کارگروه های تخصصی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو است. کتاب، از جمله فعالیت های  تجربیات در قالب انتشار مقاله و 
کارگروه ها در سال 1399 به شرح زیر است: فعالیت های اعضای این 

برگزاری 8 دوره آموزشی عمومی و تخصصی )تئوری و عملی( در سطوح مختلف؛• 
کارگروه BET؛•  برگزاری مقایسات بین آزمایشگاهی برای 
پیشــنهاد 25 عنــوان اســتاندارد ترجمــه و تدوین شــده به ســازمان ملی اســتاندارد برای تدوین اســتاندارد ملی که از این بیــن، 1۰ مورد تأیید و 9 مــورد به عنوان • 

استاندارد ملی روش آزمون نهایی شد؛
کالیبراسیون.•  انتشار 1۴ مقاله تخصصی دستگاهی و 2 مقاله تخصصی حوزه استاندارد، ایمنی و 

 انتشار فصلنامه تخصصی
کارشناســان آزمایشــگاه های عضو شــبکه و همچنین آشــنایی پژوهشــگران، دانشــجویان و  ک گذاری دانش و تجربه مدیران و  به منظور ایجاد بســتری برای به اشــترا
صنایــع بــا توانمندی هــا و قابلیت هــای تجهیزات آزمایشــگاهی مختلــف، »فصلنامه دانش آزمایشــگاهی ایــران« به صورت الکترونیکــی و از طریق نشــانی اینترنتی 
www.IJLK.ir در دســترس عالقه مندان قرار گرفته اســت. ســال 1399، هشــتمین سال انتشار این فصلنامه بود و شــماره های 29 تا 32 این فصلنامه، در این سال 
کرده است که بخشی از این حمایت، در  یال حمایت پرداخت  منتشر شده است. شبکه آزمایشگاهی برای انتشار این فصلنامه در سال 1399، مبلغ 271میلیون ر
کارگروه های تخصصی مرتبط با حوزه فناوری نانو و بخش دیگر نیز بابت هزینه های اجرایی تهیه و انتشار فصلنامه  قالب حمایت تشویقی تهیه مقاالت به اعضای 

کارگزار اجرایی این فصلنامه پرداخت شده است. به 

کارشناسان آزمایشگاه های فناوری نانو  حمایت از آموزش 
در ســال 1399، 8 دوره آموزشــی توســط شــبکه آزمایشــگاهی فناوری نانو برگزار شد که 12۴ نفر از کارشناســان و مدیران از ۴6 مرکز عضو شبکه در این دوره ها حضور 
یال حمایت آموزشــی از ســوی شــبکه برای این منظور پرداخت شــده است. همچنین در سال 1399 بابت حضور 1۴ نفر از  داشــته اند و در مجموع مبلغ ۴1میلیون ر
یال حمایت شده است. کز )غیر از شبکه آزمایشگاهی( برگزار شده است، در مجموع مبلغ 35میلیون ر که توسط سایر مرا کارشناسان و مدیران در 11 دوره آموزشی 

 برگزاری نشست مدیران و رابطان عضو شبکه آزمایشگاهی نانو
کز آزمایشگاهی عضو شبکه به صورت مجازی 2۰ بهمن1399 برگزار شد. نشست ساالنه مدیران مرا

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



دستگاه صنعتی نانوپوشش دهی 



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
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 عرصه
زمان

کمک به ارتقای سطح آمادگی محصوالت دارای تأییدیه نانومقیاس برای ورود به صنعت1-1-5
عرصه محصوالت در فرایند نوآوری دارای ۴ بخش اســت که به ترتیب عبارت اند از: توســعه فناوری، توســعه محصول، راه اندازی خط تولید و توســعه بازار. در اولین 
پایش وجود داشــته اســت. اطالعات مربوط به  گرفت. 576 محصول در هر دو پایش تعداد 666 محصول و در دومین پایش تعداد 795 محصول مورد بررســی قرار 

تنوع عرصه محصوالت در جدول زیر ارائه شده است.

جدول 1- اطالعات مربوط به تنوع عرصه محصوالت نانو در سال 1399

اسفند 99اسفند 98

3713توسعه فناوری

13۰1۰7توسعه محصول

5۴۴8راه اندازی خط تولید

۴۴5537توسعه بازار

9۰-حذف شده از سبد محصوالت

666795تعداد کل محصوالت

5-۱- حمایت از شرکت های نوپا و طرح های نوآورانه برای اثبات و 
توسعه کاربرد محصوالت فناوری نانو

 زمان
عرصه
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از اســفند 98 تــا انتهــای ســال 99، تعــداد ۴۴6 خدمــت از 6۰ نــوع متمایــز بــا توجــه به عرصه هــر محصول بــه شــرکت های فناوری نانو ارائه شــد که خدمــت »وبینار 
پاســخ مجازی( با تعداد 1۴۴ مورد، »حقوق کســب وکار« با ۴2 مورد و خدمت »مشــاوره حقوق تبادل فناوری« با تعداد 36 مورد، پرمراجع ترین  تخصصی« )پرسش و
خدمــات تجاری ســازی بــوده اســت. نمودارهای زیر تغییرات عرصه 576 محصول مورد اشــاره در فاصلــه زمانی دو پایش را با توجه به خدمات تجاری ســازی ارائه 

شده، نشان می دهند. با توجه به تعداد محصوالت موجود در عرصه توسعه محصول، ارائه خدمات تجاری سازی بر این عرصه تمرکز دارد.

نمودار 1- وضعیت عرصه 576 محصول مورد بررسی قبل و پس از ارائه خدمات تجاری سازی در سال 1399

توسعه بازار، 537توسعه بازار، 445

توسعه خط تولید، 54

توسعه خط تولید، 48 توسعه محصول، 130

توسعه محصول، 107

حذف  شده از سبد توسعه فناوری، 13
محصوالت، 90 توسعه فناوری، 37

عرصه چرخه نوآوری؛
اسفند 99

عرصه چرخه نوآوری؛
اسفند 98

همچنین جدول 2، ارتقای عرصه محصول برخی شرکت های فناوری نانو را نشان می دهد.

جدول 2- نمونه ای از شرکت های ارتقا یافته در عرصه محصوالت با حمایت ستاد نانو در سال 1399

شرکت/ فناورردیف
وضعیت عرصه توسعه

)اسفند 1398(
وضعیت عرصه توسعه 

)اسفند 1399(
محصول

کلوئید نانوذرات نقره - نانوکلوئید نقرهتوسعه خط تولیدتوسعه فناوریآرمان جستجوگران انرژی نور1

توسعه بازارتوسعه فناوریمهرا شیمی سپیدار2
ی نانوذرات نقره- مایع دست شویی  مایع دست شویی حاو

کتریال آنتی با

توسعه بازارتوسعه محصولنانوساختارکنعان3
کتون-  ی نانوالیاف کیتوسان- پلی کاپروال زخم پوش حاو

ی نانوالیاف پلی ونیل الکل- زخم پوش حاو

توسعه بازارتوسعه محصولاطلس پوشش محافظ۴
ی اجزای نانومتری با خواص  کریالت- یورتان حاو ک ا ال

UV کتریال و حفاظت از زیرالیه ها در برابر اشعه آنتی با

کان آتیه نانو دانش5 بلنکت ایروژل سیلیکا- پتوی عایق حرارتتوسعه بازارتوسعه محصولپا

کولتوسعه بازارتوسعه محصولپترو پژوهان نانوگستر6 نانوافزایه سیال حفاری نا

کاتالیست نانوساختار انتقال آب-گاز دما باال )HT-100S(توسعه بازارتوسعه محصولگسترش فناوری خوارزمی7

ک8 پد چشمی نانوالیافتوسعه خط تولیدتوسعه محصولنانو تار پا

اسپری آب گریزکننده چوب و MDFتوسعه بازارتوسعه محصولنانو فراز سپاهان9

مستربچ پلی اتیلن با چگالی باال جهت بهبود خواص مکانیکیتوسعه بازارتوسعه خط تولیدپویا پلیمر تهران1۰

ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو
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نمودار 2- تغییر عرصه تجهیزات فناوری نانو شرکت های موردحمایت در 2 پایش انجام شده در سال 1399

توسعه خط تولید، 5

توسعه بازار، 204 توسعه بازار، 204

توسعه خط تولید، 6

توسعه محصول، 5 حذف  شده از سبد تجهیزات، 18توسعه محصول، 5

عرصه چرخه نوآوری؛
اسفند 99

عرصه چرخه نوآوری؛
اسفند 98

که به ترتیب عبارت اند از: توســعه محصول، راه اندازی خط تولید و توســعه بازار. در اولین پایش در اســفند  عرصه تجهیزات در فرایند نوآوری دارای 3 بخش اســت 
گرفت. درنهایت 196 تجهیز در هر دو پایش وجود داشــته اســت.  1398، تعداد 21۴ تجهیز و در دومین پایش در اســفند 1399 تعداد 233 تجهیز مورد بررســی قرار 

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

جدول 3- اطالعات مربوط به تنوع عرصه تجهیزات فناوری نانو در سال 1399

اسفند 1399اسفند 1399

55توسعه محصول

56راه اندازی خط تولید

2۰۴2۰۴توسعه بازار

۰18حذف شده از سبد تجهیزات

214233تعداد کل تجهیزات

تسهیل فرایند اثبات فناوری و توسعه محصول جدید فناوری نانو2-1-5
 حمایت از تست های عملکردی محصوالت و همچنین توسعه پایلوت ها از جمله برنامه های حمایتی ستاد نانو است. بر این اساس، شرکت ها و فناوران حوزه نانو 
کمک هزینه احداث پایلوت ها، ارسال نمونه  تی شامل »گرنت شبکه آزمایشگاهی، تسهیالت تحقیق و توسعه،  پس از بررسی و اخذ تأییدیه نانومقیاس، از تسهیال
برای تست در آزمایشگاه های مرجع بین المللی و هماهنگی برای انجام تست های میدانی در شرکت های متقاضی و پیشرو« برخوردار می شوند. در سال 1399 در 
یال تسهیالت به شرکت های فناوری نانو اعطا شده است. جدول ۴، تسهیالت ارائه  بخش حمایت از طرح های تحقیق و توسعه درمجموع مبلغ 96٬13۰ میلیون ر

شده در این بخش را نشان می دهد.

 زمان
عرصه
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جدول 4- تسهیالت ارائه شده به شرکت های فناوری نانو برای انجام طرح های تحقیق و توسعه در سال 1399

عنوان طرحردیف
شرکت/ فناور 

استفاده کننده از تسهیالت
منبع تسهیالتنوع حمایتحوزه صنعتی

میزان تسهیالت 
)میلیون ریال(

1
یت پلیمری  تولید نانوکامپوز

اصالح کننده خواص قیر
ساختمانبیتا پلیمر فردانگر

وام 
)کاهش سود به شرط 

موفقیت(

صندوق 
دانشگاه تهران

1۰,۰۰۰

37۰ستاد نانوتسهیالت بالعوضنفت و پتروشیمیشخص حقیقیسامانه تصفیه پساب روغنی2

3
بهبود کیفیت آب ورودی به گلخانه 

برای کشت گوجه فرنگی
یاشیل گستر ارس

کشاورزی، بسته بندی و 
صنایع غذایی

15۰ستاد نانوتسهیالت بالعوض

۴
تولید ماده سوپرجاذب برای تولید 

پوشک و نوار بهداشتی
دانشگاه مالک اشتر

کشاورزی، بسته بندی و 
صنایع غذایی

1,5۰۰صندوق نانوتسهیالت بالعوض

یانتولید نانورادها از نانوالیاف5 یس فناور آر نساجیر
وام )کاهش سود به 

شرط موفقیت(
8,۰۰۰صندوق نانو

یستنانوحباب انرژیتوسعه سامانه نانوحباب6  2۰۰ صندوق نانوتسهیالت بالعوضآب و محیط ز

7Co-Q10 سالمتراد بهین دانشتولید نانومکمل دارویی
وام 

)کاهش سود به شرط 
موفقیت(

صندوق 
دانشگاه تهران

5,۰۰۰

تونین8 سالمتراد بهین دانشتولید نانومکمل دارویی مال
وام 

)کاهش سود به شرط 
موفقیت(

صندوق 
دانشگاه تهران

5,۰۰۰

کنه آداپالن9 ی ضدآ سالمتداروسازی ایران داروتولید نانودارو
وام 

)کاهش سود به شرط 
موفقیت(

صندوق 
دانشگاه تهران

3,5۰۰

1۰
تولید نانوامولسیون ضدقارچ اسانس 

درمنه کوهی
یج اسانس سالمتبار

وام 
)کاهش سود به شرط 

موفقیت(

صندوق 
دانشگاه تهران

۴,۰3۰

ی سیرولیموس11 ینانودارو سالمتداروسازی زهراو
وام 

)کاهش سود به شرط 
موفقیت(

صندوق 
دانشگاه تهران

8,5۰۰

تولید سینا درم12
سینا سل

سالمت
وام 

)کاهش سود به شرط 
موفقیت(

صندوق 
دانشگاه تهران

5,۴5۰
تولید سیناپلکس13

سالمتدانش دوا گسترتولید کرم ژل ضدآفتاب1۴
وام 

)کاهش سود به شرط 
موفقیت(

صندوق 
دانشگاه تهران

۴,۴3۰

15 Genexol PM سالمتوندا فارمدتولید
وام 

)کاهش سود به شرط 
موفقیت(

صندوق 
ایرانیان

15,۰۰۰

16Ambisome سالمتوندا فارمدتولید
وام 

)کاهش سود به شرط 
موفقیت(

صندوق 
دانشگاه تهران

1۰,۰۰۰
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عنوان طرحردیف
شرکت/ فناور 

استفاده کننده از تسهیالت
منبع تسهیالتنوع حمایتحوزه صنعتی

میزان تسهیالت 
)میلیون ریال(

کسید17 سالمتفنکامتولید نانوذرات تیتانیوم دی ا
وام 

)کاهش سود به شرط 
موفقیت(

صندوق 
دانشگاه تهران

5,۰۰۰

18
ایجاد دانش فنی تولید چسب شیشه 

خودرو با استفاده از فناوری نانو
یا بسپار گستر آر

یت و پلیمر، رنگ  کامپوز
و رزین

کاهش تسهیالت به 
شرط موفقیت

صندوق 
دانشگاه تهران

9,۰۰۰

19
بهبود مقاومت به اشعه ماورا بنفش 

ی سطح ژئوممبران از جنس PE با  رو
استفاده از فناوری نانو

اطلس پوشش محافظ
یت و پلیمر، رنگ  کامپوز

و رزین

وام 
)بالعوض کردن 

بخشی از وام به شرط 
موفقیت(

صندوق 
دانشگاه تهران

3۰۰

2۰
بهبود مقاومت به اشعه ماورا بنفش 
ورق های فومیزه PVC با استفاده از 

فناوری نانو
اطلس پوشش محافظ

یت و پلیمر، رنگ  کامپوز
و رزین

وام 
)بالعوض کردن 

بخشی از وام به شرط 
موفقیت(

صندوق 
دانشگاه تهران

3۰۰

21
ی سطح  ایجاد پوشش مقاوم به UV رو

MDF با استفاده از فناوری نانو
اطلس پوشش محافظ

یت و پلیمر، رنگ  کامپوز
و رزین

وام 
)بالعوض کردن 

بخشی از وام به شرط 
موفقیت(

صندوق 
دانشگاه تهران

3۰۰

22
ایجاد دانش فنی تولید پوشان 

کس با  یخته گری به روش کلد با ر
استفاده از فناوری نانو

اطلس پوشش محافظ
یت و پلیمر، رنگ  کامپوز

و رزین

وام 
)بالعوض کردن 

بخشی از وام به شرط 
موفقیت(

صندوق 
دانشگاه تهران

1۰۰

که فهرســت آن در  یال به عنوان تســهیالت به شــرکت های فناوری نانو اعطا  شــده اســت  همچنین در ســال 1399 برای توســعه خط تولید، مبلغ 183٬3۰۰ میلیون ر
جدول زیر آمده است.

جدول 5 - فهرست حمایت های ستاد نانو برای توسعه خط تولید شرکت های فناوری نانو در سال 1399

منبع تسهیالتنوع حمایتحوزه صنعتیشرکتنام محصولردیف
مبلغ حمایت 
)میلیون ریال(

خودروشمیم پلیمر کوثرترکیبات پلیمری پیشرفته1
وام 

)کاهش سود به شرط موفقیت(
12,۰۰۰صندوق نانو

خودروآلومینیوم البرزپروفیل آلومینیوم2
وام 

)کاهش سود به شرط موفقیت(
1۰,۰۰۰صندوق ایرانیان

عایق رطوبت با نانوذرات3
پوشش های محافظ 

پاوان
ساختمان

وام 
)کاهش سود به شرط موفقیت(

1۰,۰۰۰صندوق دانشگاه تهران

کان آتیه نانودانشبلنکت عایق حرارت۴ 5,۰۰۰صندوق ایرانیانتسهیالت کم بهرهنفت و پتروشیمیپا

ک متورم شونده درون چاهی5 پال
توسعه محصول 

کیاصنعت شریف
1۰,۰۰۰صندوق دانشگاه تهرانتسهیالت کم بهرهنفت و پتروشیمی

ادامه جدول 4- تسهیالت ارائه شده به شرکت های فناوری نانو برای انجام طرح های تحقیق و توسعه در سال 1399
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منبع تسهیالتنوع حمایتحوزه صنعتیشرکتنام محصولردیف
مبلغ حمایت 
)میلیون ریال(

3,۰۰۰صندوق دانشگاه تهرانتسهیالت کم بهرهنفت و پتروشیمیپتروپژوهان نانوگسترنانوافزایه سیال تکمیل چاه6

7
محلول ضدعفونی کننده 

نانوبایوساید
6,۰۰۰صندوق ایرانیانتسهیالت کم بهرهسالمتنانوپوشش فلز

8
نانوسیال انتقال حرارت مبدل 

نیروگاهی
3,۰۰۰صندوق دانشگاه تهرانتسهیالت کم بهرهنفت و پتروشیمیتأمین نانوساختار آویژه

1۰,۰۰۰صندوق نانوتسهیالت کم بهرهنانوموادنانو جاذب  نوینفیوم سیلیکا9

2,۰۰۰صندوق دانشگاه تهرانخرید دیننانوموادپدیده شمس ایرانیاننانوسیلیس کلوئیدی1۰

2,۰۰۰صندوق ایرانیانتسهیالت کم بهرهنانوموادپدیده شمس ایرانیاننانوسیلیس کلوئیدی11

۴,6۰۰صندوق دانشگاه تهرانتسهیالت کم بهرهنانوموادفرازپویان فدکنانوسیلیس پودری12

پکیج بحران تصفیه آب انفرادی13
دانش پژوهان صنعت 

نانو
آب و 

یست محیط ز
۴,۰۰۰صندوق ایرانیانتسهیالت کم بهره

میکرو فیلتر دیسکی1۴
دانش پژوهان صنعت 

نانو
آب و 

یست محیط ز
3,۰۰۰صندوق ایرانیانتسهیالت کم بهره

تسهیالت کم بهرهساخت و ساز نانوساختار نمادسیم جوش های توپودری15
صندوق توسعه 

صادرات
6,۰۰۰

16
ارتقای زیرساخت های توسعه 

محصول
1۰,۰۰۰صندوق دانشگاه تهرانتسهیالت کم بهرهسالمتشتاب دهنده هنام

17Kadcyla ی 1۰,۰۰۰صندوق دانشگاه تهرانتسهیالت کم بهرهسالمتنانودارو پژوهان پردیسنانودارو

یناز18 15,۰۰۰صندوق ایرانیانتسهیالت کم بهرهسالمتنانودارو پژوهان پردیسنانودارو پگ آسپارژ

1۰,۰۰۰ صندوق دانشگاه تهرانتسهیالت کم بهرههواییاطلس سرام کویرراهگاه مذاب19

2۰Neoxi 5,۰۰۰صندوق ایرانیانتسهیالت کم بهرههواییآتیه پردازان ظهور شریفسیستم

21
 دستگاه ضدعفونی کننده

UV-OZONE 
2,۰۰۰صندوق ایرانیانتسهیالت کم بهرهتجهیزاتشریف سوالر

22
 آمیزه نانویی مقاوم به ضربه برای 

تولید وافل و پالت های ساختمانی
ورا پلیمر پیشرو )پالس 

پلیمر( 
یت و پلیمر،  کامپوز

رنگ و رزین
خرید دین/ تسهیالت کم بهره

صندوق دانشگاه 
تهران/

صندوق ایرانیان

۴,۰۰۰
5,۰۰۰

1۰,۰۰۰صندوق نانوتسهیالت کم بهرهنفت و پتروشیمیکیاصنعت شریفپکر متورم شونده23

2۴XRF 3,۰۰۰صندوق ایرانیانتسهیالت کم بهرهتجهیزاتکنترل فرایند پاسارگادساخت دستگاه

کسیرهیدروکسی آپاتیت25 1,۰۰۰صندوق ایرانیانتسهیالت کم بهرهسالمترایمون نانوا

7,۰۰۰صندوق ایرانیانتسهیالت کم بهرهنساجینساجی زرباف امینمنسوجات ضدآتش26

1,۴۰۰صندوق نانوتسهیالت کم بهرهپالسمافناور حقیقیدستگاه تصفیه هوای پالسما27

نانوسبزآوران طوبینانوآفت کش گیاهی28
کشاورزی و صنایع 

غذایی
۴,۰۰۰صندوق ایرانیانتسهیالت کم بهره

29
کتریال مورد استفاده در  ک آنتی با ال

pvc دیوارپوش
یت پلیمرآذران فضانما ۴,۰۰۰صندوق دانشگاه تهرانتسهیالت کم بهرهکامپوز

1,3۰۰صندوق دانشگاه تهرانتسهیالت کم بهرهساختماننیلی فام شهر ریپوشش ورق های فلزی3۰

ادامه جدول 5 - فهرست حمایت های ستاد نانو برای توسعه خط تولید شرکت های فناوری نانو در سال 1399

ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو
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حمایت از تولید نانومواد پرکاربرد در صنایع1-2-5
کمک به تأمین نانومواد مورد نیاز شرکت ها اتخاذ  یکرد  کیفیت جهت توسعه محصول، رو در سال 1399 با توجه به مشکالت شرکت های فناور در تأمین نانومواد با
شد. بدین منظور عالوه بر حمایت از تأمین نانومواد توسعه یافته در داخل کشور توسط تولیدکنندگان مورد تأیید؛ به تأمین نانومواد توسعه نیافته از خارج کشور، اقدام 
شــده اســت. همچنین در ســال 99 پس از انجام مطالعات فرصت و تقاضاهای موجود برای نانومواد پرکاربرد در صنایع مختلف، تعداد 5 نانوماده به منظور تولید و 

گرفت. جدول 6، طرح های تجاری سازی نانومواد منتخب و نوع حمایت ستاد نانو را نشان می دهد.  تجاری سازی موردحمایت قرار 

جدول 6- وضعیت طرح های تجاری سازی فناوری در حوزه نانومواد در سال 1399

وضعیتفناورطرحردیف
ظرفیت تولید در انتهای 

سال 99
نوع حمایت ستاد نانو

1
تولید نانوکربنات کلسیم 

رسوبی
تسهیالت توسعه خط تولید1۰۰ تن در سالتولید پایلوتهومان شیمی پارس

تولید فیومد سیلیکا2
نانوجاذب های 

پیشرفته نوین
تسهیالت توسعه خط تولید6۰ تن در سالتولید پایلوت

تسهیالت توسعه خط تولید3۰۰ تن در سالتولید  صنعتیشرکت فراز پویان فدکتولید سیلیس رسوبی3

ی۴ کسیدرو نانومواد گستران پارستولید نانوا
تولید 

نیمه صنعتی
تسهیالت توسعه خط تولید1۰۰ تن در سال

تسهیالت توسعه خط تولید3۰۰ تن در سالتولید صنعتیپدیده شمس ایرانیانتولید سیلیس کلوئیدی5

5-۲- شناسایی و حمایت از تولید نانومواد دارای بازار
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نحوه حمایت از ساخت تجهیزات و ماشین آالت فناوری نانو با توجه به سیاست های ستاد نانو مشخص می شود و بسته به میزان اهمیت تجهیزات و ماشین آالت 
کز تحقیقاتی و… ( متفاوت خواهد بود. کیفیت، سطح فناوری، رفع نیاز صنعت و مرا )برخورداری از مؤلفه هایی مانند 

گیرند: که در یکی از دو دستۀ زیر قرار  مطابق با استاندارد ISO/TS 18110 تجهیزات و ماشین آالتی مرتبط با حوزه فناوری نانو محسوب می شوند 
یابی  ک ارز کــه تولیدکننده نانومواد هســتند و یا توانایی تولید نانومــواد را دارند. در حالت معمــول مال 1. تجهیــزات تولیــد: آن دســته از تجهیــزات و ماشــین آالتی 

ارتباط با نانو می تواند آنالیز نمونه تولیدی توسط تجهیز باشد.
2. تجهیزات آنالیزی: آن دسته از تجهیزاتی که برای تعیین اندازه، مرفولوژی، جنس و فاز )آنالیز عنصری( جزء نانومتری مورداستفاده قرار می گیرند، تحت عنوان 

تجهیزات آنالیز و شناسایی مرتبط با حوزه فناوری نانو تعریف می شوند.
کــه معیارهای الزم برای قــرار گرفتن در یکی از دو دســته تجهیــزات آنالیز و  بــر ایــن اســاس، واحــد تجهیــزات ســتاد نانو به آن دســته از تجهیزات و ماشــین آالتی 
یــا تجهیــزات تولیــد را داشــته باشــند »گواهینامه ارتباط با نانــو« اعطا می نماید. تا انتهای ســال 1399، تعداد 6۰ شــرکت برای 217 تجهیز )تولیــد و آنالیز( دارای 

گواهینامۀ ارتباط با نانو هستند.

جدول 7- آمار مربوط به تعداد شرکت ها و تجهیزات فناوری نانو داخلی تا انتهای سال 1399

شرکت های سازنده تجهیزاتتجهیزات

تعداد کل: 6۰تعداد کل: 217

شرکت های سازنده تجهیزات آنالیزشرکت های سازنده تجهیزات تولیدتجهیزات آنالیزتجهیزات تولید

۴8۴119 مدل169 مدل

5-3- حمایت از توسعه و ساخت تجهیزات و ماشین آالت صنعتی فناوری نانو

ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو
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حمایت از ساخت و توسعه کاربرد تجهیزات آزمایشگاهی فناوری نانو1-3-5
یافت گواهی ارتباط با نانو برای تجهیزات آزمایشگاهی فناوری نانو، درمجموع 3 درخواست مورد  در ســال 99 با بررســی طرح های مختلف شــرکت های متقاضی در
تأیید قرار گرفت. همچنین از ابتدای ســال 99 طرح ســاخت یک تجهیز آزمایشــگاهی جدید با تســهیالت کم بهره موردحمایت قرار گرفت که مراحل ساخت آن در 

حال انجام است. در جدول زیر حمایت های انجام شده در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی در این سال، بیان  شده است.

جدول 8- حمایت  از ساخت و توسعه کاربرد تجهیزات آزمایشگاهی فناوری نانو در سال 1399

نوع حمایت ستاد نانوعنوان تجهیزعنوان شرکتردیف

بلور آزمای سنجش نور1
اسپکتروفوتومتر دو پرتویی

اعطای گواهینامۀ ارتباط با نانو
اسپکترومتر

یهتجهیزات پیشرفته طیف سنجی اوژن2 اعطای گواهینامۀ ارتباط با نانوطیف سنج تبدیل فور

اعطای گواهینامۀ ارتباط با نانواسپکتروفتومترتکفام سازان طیف نور3

حمایت از ساخت با اعطای تسهیالت کم بهرهطیف سنج فلوئورسانس پرتوایکسکنترل فرآیند پاسارگاد۴

حمایت از ساخت و توسعه کاربرد تجهیزات و ماشین آالت صنعتی فناوری نانو 2-3-5
گواهی ارتباط با نانو به  یافت  یابی طرح های تجهیزات ساخت و نیز ارتقای تجهیزات و ماشین آالت صنعتی فناوری نانو در سال 99، تعداد 5 طرح به منظور در با ارز
کم بهره  یال، تسهیالت  شرح جدول زیر مورد تأیید واقع شدند. همچنین با بررسی طرح های ساخت تجهیزات در مجموع دو طرح به ارزش مجموع 7٬۰۰۰میلیون ر
کردند. الزم به ذکر اســت در این ســال یک مدل دســتگاه صنعتی در حوزۀ PVD و مجموعًا 5 شــرکت جدید به لیســت حمایتی تجهیزات و ماشــین آالت  یافت  در

ستاد نانو اضافه شد.

جدول 9- حمایت  از ساخت و توسعه کاربرد تجهیزات و ماشین آالت صنعتی فناوری نانو در سال 1399

مبلغ حمایت )میلیون ریال(نوع حمایت ستاد نانودستگاه/ طرحشرکتردیف

پیشرو فناور نانو تاو آسیا1
دستگاه تصفیه پساب مبتنی بر هم افزایی فناوری پالسما و 

کویتاسیون
-اعطای گواهینامۀ ارتباط با نانو

پویا فناوران یسان2
دستگاه تصفیه و ضدعفونی کننده هوا مبتنی بر فناوری نانو و 

پالسمای سرد
اعطای گواهینامۀ ارتباط با نانو/ 

تسهیالت کم بهره
2٬۰۰۰

-اعطای گواهینامۀ ارتباط با نانوآسیاب سیارهای پرانرژیگهر نانوسازان3

دانا تجهیز پترو آب۴
پمپ ورتکس دوفازی

)میکرو- نانوحباب ساز(
اعطای گواهینامۀ ارتباط با نانو

اعطای گواهینامۀ ارتباط با نانودستگاه الیه نشانی فاز بخار به روش قوس کاتدیگروه پژوهش صنعت مدرن5

5,۰۰۰تسهیالت کم بهرهطراحی و ساخت همگن ساز مافوق صوت صنعتی ده کیلوواتتوسعه فناوری مافوق صوت6

ارائه خدمات تجاری سازی به شرکت های تجهیزات ساز حوزه فناوری نانو3-3-5
در راســتای رشــد و توســعه شرکت های سازنده تجهیزات و ماشــین آالت دارای گواهی ارتباط با نانو، 25 خدمت مرتبط با تجاری سازی به 12 شرکت تجهیزات ساز 

که اطالعات آن در جدول 1۰ آمده است. در سال 1399 ارائه شده 
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جدول 10- خدمات ارائه شده به منظور توسعه و تجاری سازی تجهیزات فناوری نانو در سال 1399

عنوان خدمتشرکتردیف

پویش تدبیر کرانه1

تبلیغات و اطالع رسانی

مجوزها، تأییدیه ها و استانداردها

حقوقی

نشست های پرسش و پاسخ )حضوری، وبینار(

نشست های پرسش و پاسخ )حضوری، وبینار(

مجوزها، تأییدیه ها و استانداردها

نشست های پرسش و پاسخ )حضوری، وبینار(

ینه2 مالکیت معنوی )اختراع و نشان تجاری(توسعه فناوری ریزمقیاس آژ

پیشخوان مشاوره صادرات و وارداتتک فام سازان طیف نور3

نشست های پرسش و پاسخ )حضوری، وبینار(مهندسی سطح سوین پالسما۴

یال توسعه پایدار5 رو

حقوقی

حقوقی

حقوقی

مالیات و خدمات مالی و اداری

مالیات و خدمات مالی و اداری

مجوزها، تأییدیه ها و استانداردها

فناوری خأل کهربا6
شرکت در نمایشگاه  خارجی

پیشخوان مشاوره صادرات و واردات

مجوزها، تأییدیه ها و استانداردهاتوسعه صنایع تصویربرداری پرتونگار پرشیا7

حقوقیپوشش های نانوساختار8

طراحی صنعتی و ساخت قالبشرکت بلور آزمای سنجش نور9

توسعه بازار داخلیصنایع الکترواپتیک صاایران1۰

مجوزها، تأییدیه ها و استانداردهاپویا فناوران یسان11

یکان12 نانومهندسی سطح ژ
تأمین مالی و طرح تجاری

توسعه بازار داخلی

حمایت از تجاری سازی تجهیزات و ماشین آالت صنعتی فناوری نانو4-3-5 
گسترده تر در قالب برنامه تجهیزات و ماشین آالت صنعتی معاونت علمی و فناوری در حال اجراست. در این مدل حمایتی، معاونت علمی  این برنامه به صورت 
کارگزار خود، تا سقف 7۰درصد مبلغ خرید دستگاه را به صورت  یاست جمهوری پس از بررسی فنی و جنبه های اقتصادی طرح و تأیید نهایی از طریق  و فناوری ر
وام قرض الحســنه و یا لیزینگ از طریق صندوق های مورد تأیید معاونت علمی و فناوری در اختیار صنایع قرار می دهد. در ســال 1399 از مجموع 2۰ درخواســت 
کم بهره مطابق جدول زیر به متقاضیان صنعتی  یال تســهیالت  صنعتی بررســی شــده، تعداد 5 طرح به مرحله حمایت رســید و در مجموع مبلغ 57٬36۰میلیون ر

این تجهیزات در حوزه فناوری نانو ارائه شده است.

ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو
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جدول 11- حمایت از تجاری سازی تجهیزات و ماشین آالت صنعتی فناوری نانو در سال 1399

مبلغ تسهیالت )میلیون ر یال(دستگاهشرکت سازندهمتقاضیردیف

1۴٬۰۰۰دستگاه الیه نشانی صنعتی به روش قوس کاتدیفناوران نانومقیاسپارت هو اسپاس1

8٬۰۰۰دستگاه الیه نشانی از فاز بخار به روش قوس کاتدی خألپوشان فلزشیرآالت شوکا2

کت(3 یان کیمیا تک )ا 22٬۴۰۰دستگاه الیه نشانی صنعتی به روش قوس کاتدیفناوران نانومقیاسگروه صنعتی آر

8٬96۰دستگاه الیه نشانی صنعتی به روش قوس کاتدییارنیکان صالحارج سرام پارسیان۴

۴٬۰۰۰دستگاه الیه نشانی صنعتی به روش قوس کاتدییارنیکان صالحشخص حقیقی5

تمدید گواهینامه های ارتباط با نانو5-3-5
مدت زمان اعتبار »گواهینامه ارتباط با نانو« ســه ســاله بوده و پس از ســپری شــدن این زمان  بر اســاس تفاهم نامه منعقد شده بین شــرکت های فناور و ستاد نانو، این 

گواهینامه مشروط به انجام و حصول حداقل یکی از موارد زیر قابل تمدید است:
کاربرد و یا استفاده در فرایند تولید محصوالت جدید•  که منجر به بهبود عملکرد تجهیز شود، طراحی صنعتی، توسعه  ارتقای مشخصات فنی 
کیفیت، CE و…(•  گواهینامه مدیریت  گواهی ها و استانداردهای داخلی و بین المللی مرتبط )مانند  اخذ 
توسعه مدل های جدید دستگاه به لحاظ حجم تولید )آزمایشگاهی به پایلوت، پایلوت به نیمه صنعتی و صنعتی(• 

گواهینامۀ آن ها در این ســال رو به اتمام بود و بررسی مســتندات ارسالی توسط واحد تجهیزات ستاد  در ســال 1399 با درخواســت شــرکت های متقاضی که اعتبار 
که جزئیات آن در جدول 12 به نمایش درآمده است:  نانو، تعداد 19 تجهیز از 11 شرکت فناوری نانو تمدید شد 

جدول 12- فهرست گواهینامه های ارتباط با نانو تمدید شده در سال 1399

عنوان تجهیزعنوان شرکتردیف

طیف سنج تحرک یونیطیف آزمون اسپادانا1

تکفام سازان طیف نور2

طیف سنج مینیاتوری مرئی، فرابنفش، نزدیک مادون قرمز

میکروسکوپ رامان

طیف سنج رامان قابل حمل

طیف سنج مینیاتوری مرئی، فرابنفش، نزدیک مادون قرمزپویش تدبیر کرانه3

هموژنایزر التراسونیکفناوری ایرانیان پژوهش نصیر۴

سامانه تجهیز دانش5

دستگاه لیتوگرافی تماسی ماورابنفش

دستگاه الیه نشانی دورانی )اسپین کوتر(

دستگاه الیه نشانی اسپاترینگ مغناطیسی

پوشش های نانوساختار6

دستگاه الیه نشانی لیزر پالسی و تبخیر حرارتی

دستگاه الیه نشانی کربن رو میزی

دستگاه الیه نشانی اسپاترینگ و تبخیر حرارتی

فناوری خأل کهربا7
دوربین میکروسکوپ الکترونی

ضخامت سنج الیه نازک با استفاده از پراش فرنل از پله فازی

یسی تمام اتوماتیکفن آوران تجهیزات نانو آزما8 دستگاه الکترور

دستگاه الیه نشانی شیمیایی بخار به کمک پالسماپالسما فن آور امین9

توسعه حسگرسازان آسیا1۰
دستگاه اندازه گیری سطح ویژه مواد و آنالیز دفع و جذب شیمیایی

دستگاه یکپارچه اندازه گیری عملکرد حسگری و کاتالیزوری مواد

طیف سنج تحرک یونیتاف فناور پارس11

https://inst.nanoindustry.ir/company/1073/طیف%20آزمون%20اسپادانا
https://inst.nanoindustry.ir/company/1070/تکفام%20سازان%20طیف%20نور
https://inst.nanoindustry.ir/company/1007/فناوری%20ایرانیان%20پژوهش%20نصیر
https://inst.nanoindustry.ir/company/888/سامانه%20تجهیز%20دانش
https://inst.nanoindustry.ir/company/313/پوششهای%20نانو%20ساختار
https://inst.nanoindustry.ir/company/285/فناوری%20خلاء%20کهربا
https://inst.nanoindustry.ir/company/286/فن%20آوران%20تجهیزات%20نانو%20آزما
https://inst.nanoindustry.ir/company/167/پلاسما%20فن%20آور%20امین
https://inst.nanoindustry.ir/company/99/توسعه%20حسگر%20سازان%20آسیا


158158

کز توسعه نوآوری و فب های  ســتاد نانو در جهت ارتقای زیرســاخت های توســعه محصوالت فناوری نانو در کشــور، اقدام به راه اندازی و توســعه شــتاب دهنده ها، مرا
گرفته در این زیرساخت ها در سال 1399 در ادامه ذکر می شود. گزارش اقدامات صورت  کرده است.  مختلف در حوزه های صنعتی متنوعی 

توسعه شبکٔه انرژی خورشیدی نانو1-4-5
 فب سلول خورشیدی نانوساختار

در ســال 1399، پس از گذشــت 2 ســال از تأســیس شبکۀ انرژی خورشیدی نانو با بررسی و پایش فناوری و روندها ، تعیین زیرفناوری های منتخب، آینده دار و مناسب 
زیســت بوم فناوری کشــور، توســعۀ فناوری و توسعۀ محصول در قالب حمایت از شرکت ها و هســته های فناور، همچنین شبکه سازی میان فناوران و تجهیزات سازان 
مرتبط، پروژۀ احداث »فب سلول خورشیدی نانوساختار« به تصویب ستاد نانو رسید. هدف از این طرح، ایجاد خط نیمه صنعتی و افزایش مقیاس سلول خورشیدی 
گام به ســوی صاحب  نانوســاختار و ارتقای نمونۀ آزمایشــگاهی به نمونۀ نیمه صنعتی و تجاری اســت. احداث این فب با تجهیزات ایران ســاخت، اولین و مهم ترین 
فناوری شدن در این حوزۀ آینده دار است. از آنجا که اکثر فرایندهای ساخت سلول خورشیدی نانوساختار در این فب با بهره گیری از فرایند چاپ است، سرریز دانش 
فنی ساخت تجهیزات چاپ و فرایندهای به کار رفته در این فب می تواند منجر به ارتقای فناوری الکترونیک چاپی و ساخت سایر ادوات الکترونیکی با این فناوری در 
کشور شود. در سال 1399، استراتژی فب و مدل اقتصادی آن تبیین شد. در ادامه، طراحی اتاق تمیز و جانمایی تجهیزات انجام  شد و با همکاری شبکۀ شرکت های 

تجهیزات ساز -متشکل از 7 شرکت- طراحی دستگاه های اصلی فب )دستگاه های PVD، چاپ، لیزر، مشخصه یابی و کنترل کیفیت و…( صورت گرفت. 

 تحقیقات سلول های خورشیدی نانو ساختار
که جزئیات آن ها به شرح زیر است: در سال 1399، طرح های توسعۀ فناوری سلول خورشیدی نانوساختار پیگیری شد 

جدول 13- حمایت های ستاد نانو از توسعه تحقیقات سلول های خورشیدی نانو در سال 1399

وضعیتمجریعنوان طرح تحقیقاتیردیف

در حال اجرافناور حقیقیساخت ماژول پروسکایت با پایداری باال و الکترود کربنی1

در حال اجرافناور حقیقیساخت سلول خورشیدی با جاذب پروسکایت منعطف2

3CZTS و CIGS در حال اجرافناور حقیقیساخت مینی ماژول

در حال اجرافناور حقیقیایجاد پوشش نانویی با خواص آنتی استاتیک و خودتمیزشونده برای پنل های خورشیدی۴

ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو

5-4- حمایت از توسعه شبکه های نوآوری و مراکز شتاب دهنده فناوری نانو

نانوکامپوزیت و پلیمرنانوسلولزالکترونیک چاپیانرژی خورشیدی
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 توسعه شبکه کاربردهای نانوسلولز2-4-5
یالی  در ســال 1399 در راســتای توســعه خط تولید فوم پلی اورتان با اســتفاده از نانوســلولز و تجهیز آزمایشــگاه، شــرکت بســپار توســعه یاران از تســهیالت ده میلیارد ر
کــرده اســت. همچنیــن از طریــق این شــبکه و در راســتای انجام آزمون هــای تکمیلــی به منظور صحت ســنجی فناوری بــرای عرضه به  صنــدوق ایرانیــان اســتفاده 

کرد. پاالیشگاه شهید رجایی شرکت بهین پاالیه شریف از تسهیالت شبکه آزمایشگاهی نانو استفاده 

ارتقای مرکز توسعه الکترونیک چاپی3-4-5
 )INEC/TC 119( کمیتۀ فنی متناظر الکترونیک چاپی  ارتقای 

که دبیرخانۀ آن در ســتاد نانو واقع اســت؛ در ســال 1399 با پاســخگویی به 22 ســند )15۰   )IEC/INEC/TC 119( کمیتۀ فنِی اســتاندارِد متناظِر الکترونیک چاپی
کمیسیون الکتروتکنیک بین المللی )IEC(، موفق شد عضویت خود را از نوع عضو ناظر به عضو مشارکت کننده ارتقا دهد. کامنت و 22 رأی( با موافقت 

 توسعه مرکز توسعه الکترونیک چاپی 
یال توســعه پایدار و با حمایت  مرکز توســعه الکترونیک چاپی )IPEC( به عنوان نخســتین مرکز تخصصی این حوزه در ایران در ابتدای ســال 1398 توســط شــرکت رو

کرد: گرفته، می توان به موارد زیر اشاره  یال توسعه پایدار صورت  که با همکاری شرکت رو کرد. از جمله فعالیت های این مرکز در سال 1399  کار  ستاد نانو آغاز به 
گرم کن های منعطف؛•  تولید 
تولید پارچه های شیلد؛• 
ئم خطر نورانی منعطف؛•  تولید انواع عال
تولید پدهای منعطف اندازه گیری نیرو.• 

یــال برای خرید  همچنیــن ســتاد نانــو به منظــور تکمیــل تجهیــزات مرکز توســعه الکترونیک چاپی، حمایتــی در قالب تســهیالت بالعوض به مبلــغ 272/5میلیون ر
کرد.  دستگاه مشخصه یابی به این مرکز اعطا 

 توسعۀ مرکب جوهرافشان رسانا
در ســال 1399، شــرکت رفــرف ارکیــد نــوآور )برنــدۀ چالــش نــوآوری ســاخت جوهــر رســانا یــا نیمه رســانا بــرای کاربردهــای الکترونیــک چاپی( موفــق به تولیــد نمونۀ 
کاربردهای چاپ جوهرافشان شد. در ادامه، مطالعۀ اقتصادی برای خط تولید پایلوت این مرکب و طراحی  آزمایشگاهی مرکب جوهرافشان رسانا بر پایۀ نقره برای 

مفهوم این خط تولید انجام شد.

توسعه شتاب دهنده نانوکامپوزیت و پلیمر4-4-5
 شبکه توسعه و تجاری سازی فناوری سرو

یت و پلیمر ســتاد نانو با همکاری شــرکت خصوصی »نوآوران صنعت  در ســال 1399، مرکز نانوکامپوز
و فناوری معین« به عنوان مجری، شــبکه ای فعال در حوزه چســب، رنگ و رزین با برند » ســرو« ایجاد 
کــرد. شناســایی تیم هــای فناور مســتعِد دارای ایــده یا نمونه اولیــه محصول با قابلیت تجاری ســازی، 
کمــک بــه بــاال بردن ســطح فناوری از طریــق مربیان خبره، کمک به توســعه بازار محصول تولید شــده 
ی طرح هــا از طریــق بخــش خصوصــی و دولتــی از  و نیــز جــذب ســرمایه الزم بــرای ســرمایه گذاری رو
یســک اجرای طــرح در مراحل اولیه  مهم تریــن اهداف این شــبکه اســت. ســتاد نانــو به منظور کاهش ر

گرفته است.  کرده است. فضای اداری این شبکه در محل مؤسسه خدمات فناوری تا بازار قرار  یال به این شبکه در قالب تسهیالت پرداخت  مبلغ 2٬5۰۰میلیون ر
که در این شبکه تخصصی انجام می شود در ادامه بیان می شود. مجموعه اقدامات، فعالیت ها و خدماتی 

 ایجاد شتاب دهنده بهرنگ در حوزه چسب، رنگ و رزین
که با برند »بهرنگ« ثبت  یکی از فعالیت های این شــبکه، ایجاد یک شــتاب دهنده در حوزه فناوری های چســب، رنگ و رزین با همکاری پژوهشــگاه رنگ اســت 
شده است. رابطه شبکه با شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های این حوزه از طریق »شتاب دهنده بهرنگ« صورت می گیرد و خروجی های این شتاب دهنده 
در قالــب شــبکه فــروش محصوالت دانش بنیان چســب، رنگ و رزین و یا فروش فناوری، تولید مشــترک، جذب ســرمایه گذار و… به شــرکت های بــزرگ تولیدکننده 
گذار شــده و در نهایت با فروش محصوالت تولیدی به مصرف کنندگان، تمام زنجیره تکمیل خواهد شــد. اولین فراخوان شــتاب دهنده در 2۰ دی 1399 صورت  وا
کوتاه 1۰ روز، 1۴ طرح جذب این شتاب دهنده شدند. پس از داوری، تعداد 5 طرح به شرح زیر  که طی مدت  گرفت و مهلت اولیه ارسال طرح تا 3۰ دی اعالم شد 
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یال حمایت شد.  پذیرش شد و از هر طرح به مبلغ 1۰۰میلیون ر

جدول 14- طرح های پذیرفته شده در شتاب دهنده بهرنگ در سال 1399

عنوان شرکتعنوان محصولشماره

1MDF شخص حقیقیچسب وکیوم

رنگ و رزین آزمون شهابجوهر پرینتر2

رنگ و رزین آزمون شهابمرکب آفست UV خشک3

کالن سازهپوشش نسوز اسکلت فلزی ساختمان۴

ینیل استات با فیلر نانو5 شخص حقیقیچسب پلی و

 برگزاری چالش فناوری نانو در حوزه چسب، رنگ و رزین
که فناوری بر اساس  که در شبکه سرو انجام می شود، برگزاری چالش فناوری برای یک نیاز صنعتی است. مزیت برگزاری چالش این است  یکی دیگر از اقداماتی 
یادی رفع  یک نیاز توســعه پیدا می کند و مشــتری صنعتی آن، پیش از توســعه فناوری مشــخص اســت و مشــکالت مربوط به تجاری ســازی و یافتن مشتری تا حد ز

می شود. در حال حاضر 2 چالش فناوری زیر در حال اجراست:

جدول 15- چالش های فناوری نانو در حال اجرا در شبکه سرو در سال 1399

وضعیتحوزه صنعتینام طرحشماره

یته رنگ1 یسکوز تکمیل RFPصنعت سنگافزایش و

تکمیل RFPصنعت خودروچسب درب خودرو2

 تجاری سازی، بازاریابی و فروش محصوالت نانو در حوزه چسب، رنگ و رزین
یابی و فروش محصوالت آن هاســت. این شــرکت ها، با  یکی دیگر از خدمات شــبکه ســرو همکاری با شــرکت های فناوری نانو حوزه چســب، رنگ و رزین برای بازار

یابی و فروش به این شبکه معرفی می کنند. استفاده از ظرفیت ایجاد شده محصوالت خود را برای بازار

کامپوزیت و پلیمر )نانوپل(   ایجاد شتاب دهنده حوزه 
در ســال 1399، ســتاد نانــو بــا همــکاری پژوهشــگاه پلیمــر و پتروشــیمی ایــران از طریــق شــرکت خصوصــی »فیــدار بســپار ارک« به عنوان مجــری، مقدمات تشــکیل 
کاربردی در  کرده اســت. فعالیت های شــتاب دهنده نانوپل در راســتای توســعه فناوری و محصوالت  یت و پلیمر با برند نانوپل را فراهم  کامپوز شــتاب دهنده حوزه 
گذاشتن فضای اداری )35۰ متر مربع زیربنا( و نیز  یت با تمرکز بر فناوری نانو برنامه ریزی شده است. پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی با در اختیار  کامپوز حوزه پلیمر و 
یســک اجرای طرح به این  کاهش ر یال تســهیالت به منظور  معرفی طرح های مرتبط با حوزه فناوری نانو با این مرکز همکاری می کند. ســتاد نانو مبلغ 2٬5۰۰میلیون ر

کرده است.  شتاب دهنده پرداخت 

ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو
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کرد. اولین فراخوان به صورت تخصصی در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی و دومین  گروه های فناور، اعالن فراخوان  این شتاب دهنده در سال 1399، به منظور جذب 
کرونا طرح برجسته ای جذب نشد. در فراخوان دوم، 12 طرح از سوی  فراخوان در سطح ملی اطالع رسانی شد. در اولین فراخوان جذب ایده به علت شیوع بیماری 

گروه های فناور در مرحله نمونه سازی هستند.  کنون  که پس از داوری، ۴ طرح به شرح زیر تأیید نهایی شد و هم ا گروه های فناور ارسال شد 

جدول 16- طرح های پذیرفته شده در شتاب دهنده نانوپل در سال 1399

نام شرکتنام طرح

UV شفاف مقاوم در برابر اشعه PET شخص حقیقیتولید مستربچ

)PLA( کتیک اسید شخص حقیقیتولید پلی ال

یخته گری یسپلی یورتان االستومری ضدسایش ر فراپژوهان بسپار شیمی ادر

نانوآلتین کربنپوشش های تقویت شده با نانوذرات گرافن

کــز نــوآوری واحدهــای صنعتــی و ســایر شــتاب دهنده های کشــور از جمله مرکز نــوآوری و  همچنیــن شــتاب دهنده نانوپــل، شــبکه ای از همــکاران را متشــکل از مرا
شــتاب دهنده آمپــر، مرکــز دانــش پژوهان و تشــکل های شــاهد و ایثارگر، شــتاب دهنده کارن، مرکز نــوآوری و فناوری )نوفا(، مرکز رشــد و شــتاب دهنده فناوری های 

کرده است.  دارویی شرکت داروسازی تریتا و شتاب دهنده پلی تک ایجاد 
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کامپوزیت  ایجاد زیرساخت  فیزیکی استقرار شرکت های نانو در حوزه پلیمر و 
یت، نانو، رنگ و رزین از ابتدای تیر 1399 با همکاری این ســتاد و  کامپوز طرح ایجاد زیرســاخت های الزم برای اســتقرار شــرکت های نانویی و دانش بنیان در حوزه 
یاســت جمهوری اجرایی شــد. پژوهشــگاه پلیمر و پتروشــیمی ایران  پژوهشــگاه پلیمر و پتروشــیمی ایران و با حمایت های مادی و معنوی معاونت عملی و فناوری ر

زمینی به متراژ 12۰۰ مترمربع در اختیار پیمانکار قرار داده  و مراحل اجرایی از ابتدای تیرماه 1399 در حال انجام است.

شتاب دهنده نانو فناوری پزشکی )هنام(5-4-5
شــتاب دهنده »هنام فارمد« برای توســعه فرآورده های نوین دارویی، مکمل، آرایشــی و بهداشتی با نام در مجموعه کارخانه نوآوری آزادی با حمایت معاونت علمی 
یاســت جمهوری و ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو در ســال 1397 تأســیس شــد. در ســال 1398 به منظور تکمیل امکانات و تجهیزات مورد نیاز تیم ها در  و فناوری ر
که از این ســرمایه  این شــتاب دهنده، ســاخت هرکدام از خطوط نانودارو آغاز شــد. تا پایان ســال 1399، 9۰میلیارد تومان ســرمایه گذاری در هنام فارمد انجام شــده 
کی، اتــاق کنفرانس، فضــای اســتراحت(، کلین روم و آزمایشــگاه  بــرای توســعه فضاهــای اداری شــامل فضــای ســتادی )اتاق هــای اختصاصــی، فضای کار اشــترا
کلین روم و 25۰ متر مربع فضای آزمایشــگاهی و انبار و تٔاسیســات شــامل 25۰ متر انبار در داخل مجموعه و 7۰۰ متر فضا در خارج از مجموعه  شــامل هزار مترمربع 
یقی، فرآورده های دارویی استریل  برای نگهداری مواد اولیه و محصوالت اســتفاده شــده اســت. کلین روم های تٔاســیس شــده در پنج بخش فرآورده های دارویی تزر
کی اســت. آزمایشگاه ها شامل آزمایشگاه کنترل کیفی )تکمیل یافته( و آزمایشگاه های تحقیق  چشــمی، فرآورده های دارویی ســافت ژل، جامدات و مایعات خورا
یافت شده، پنج طرح  یافت طرح  ها انجام شده و از مجموع بیش از یکصد طرح در و توسعه )در حال ساخت( است. همچنین در سال 1399، دو فراخوان برای در
کنون در شرکت ها و تیم های حاضر در مجموعه شتاب دهنده هنام فارمد برای بیش از صد نفر  که در مرحله عقد قرارداد هستند. الزم به ذکر است تا برگزیده شده 

اشتغال مستقیم ایجاد شده است.
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5-5- کمک به کاهش ریسک سرمایه گذاران در صنعت نانو

 تهیه بسته های سرمایه گذاری فناوری نانو1-5-5
بــرای ترغیــب ســرمایه گذاران جهــت ورود بــه حــوزه فناوری نانــو نیاز به ارائه مســتنداتی در مــورد حجم بــازار داخلی و خارجی، شــرکت های رقیــب و در حالت کلی 
کارگزاران مؤسســه  یابی مالی به درخواســت ســتاد نانو و با همکاری  مطالعات و تحلیل بازار وجود دارد. به همین منظور در ســال 99، ۴ مطالعه امکان ســنجی و ارز

گرفت. جدول زیر تسهیالت ارائه شده در این بخش را نشان می دهد. خدمات فناوری تا بازار انجام 

جدول 17- تسهیالت ارائه شده به مطالعات تحلیل بازار محصوالت فناوری نانو در سال 1399

تسهیالت )میلیون ریال(عنوانردیف

یابی مالی طرح تولید مرکب نقره بر پایه فناوری نانو1 5۰ارز

یابی اقتصادی طرح راه اندازی خطوط پالت سبک وزن2 1۰۰ارز

یا3 15۰امکان سنجی اقتصادی محصوالت شرکت حسگرسازان سالمت آر

1۴۰امکان سنجی مقدماتی ایجاد واحد تولید ادوات اپتیکی مادون قرمز۴

نهادسازی و به کارگیری مؤسسه های سرمایه گذاری خطرپذیر و شرکت های مشاوره در حوزه فناوری نانو 2-5-5
در ســال 1399 با هدف بهره گیری از ظرفیت ها و ســرمایه های خارج از ســتاد نانو در توســعه فناوری نانو و گسترش شبکه سرمایه گذاران، ایجاد شبکه سرمایه گذاری 

گرفته شده در این شبکه در شکل 1 نشان داده است. گرفته است. فرایند اجرایی در نظر  کار قرار  در حوزه فناوری نانو در دستور 
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شکل 1- فرایند اجرایی تشکیل شبکه سرمایه گذاری در حوزه فناوری نانو )آغاز شده در سال 1399(

در سال 1399 این شبکه، سرمایه گذاری الزم را در دو بخش نهادهای مالی سرمایه گذار و شرکت های بزرگ صورت داده است.

جدول 18- نهادهای مالی سرمایه گذاری در حوزه فناوری نانو در سال 1399

عنوان طرحنهاد سرمایه گذارردیف

ستاد اجرایی فرمان امام1
 توسعه سیستم های آب توازن شناورها

 توسعه نانوداروها

برسام تک2

 توسعه نانوساختار سرامیکی
 ساخت تجهیزات تصفیه آب بر پایه پالسما

 ساخت گرم کن های منعطف
SLN توسعه محصوالت آرایشی و دارویی بر پایه 

 توسعه تجهیزات نانوحبابسامان سرمایه3

تهیه گزارش های رصد فناوری و بازار حوزه فناوری نانو3-5-5
یسک پروژه های توسعه فناوری نانو تهیه  کاهش ر گزارش های صنعتی مختلفی در جهت  گزارش های رصد فناوری، رصد بازار، مطالعات فرصت و  در سال 1399 

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

جدول 19- گزارش های صنعتی، رصد فناوری و رصد بازار فناوری نانو در سال 1399

هزینه کرد )میلیون ریال(عنوان گزارشردیف

125مطالعه فرصت تولید باندهای فایبر گالس1

16۰بررسی بازار تولید کیت های تشخیص سریع2

1۴۰رصد فناوری و استخراج درخت فناوری نانو در حوزه باالدستی نفت و گاز3

شناساییزیر فعالیت

 جمع آوری کلیه 
فرصت های جذاب
 اختصاص کارگزار 

تکمیل اطالعات

 تکمیل مطالعه بازار
 تهیه امکان سنجی 

فنی
 تهیه طرح تجاری 

اولیه

دسته بندی

دسته بندی فرصت ها 
بر اساس:

 نوع سرمایه گذاری
 حوزه صنعتی

 سطح آمادگی فناوری 
 حجم سرمایه گذاری

انتشار

 راه اندازی وب سایت 
تخصصی

رصد، غربالگری و پردازش فرصت های سرمایه گذاری نانوسرفصل فعالیت
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هزینه کرد )میلیون ریال(عنوان گزارشردیف

8۰بررسی ایجاد گلخانه با استفاده از کاربردهای مختلف فناوری نانو۴

۴5۰بررسی ساختمان های نسل جدید از منظر مصرف انرژی5

16۰مطالعه فرصت های ورود به بازار پوشش های ضدخزه6

1۴۰مطالعه فرصت ورود به بازار پودر زیرکونیای پایدار شده7

1۰۰تحلیل پتانسیل بازار کاشی و سرامیک بهداشتی مبتنی بر فناوری نانو8

33۰بررسی کاربرد فناوری نانو در حوزه مواد معطر9

یابی بازار و ارزش گذاری تولید پلیمرهای پلی پروپیلن گسترش یافته1۰ 85ارز

ادامه جدول 19- گزارش های صنعتی، رصد فناوری و رصد بازار فناوری نانو در سال 1399
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شناسایی نیازها و چالش های صنعتی مرتبط با فناوری نانو1-6-5
شــبکه تبادل فناوری در ســال 139۴ جهت شناســایی ظرفیت ها، حمایت گری و تســهیل گری در فرایند تبادل فناوری ذیل ســتاد نانو ایجاد شد. این شبکه از آغاز 
یدادهــای تبادل فناوری،  تأســیس تــا پایــان ســال 1399، 3٬252 نیــاز صنعتی را از 1٬3۰۰ واحد صنعتی شناســایی کرده و با اســتفاده از ابزارهایــی مانند برگزاری رو
شــرکت در نمایشــگاه های تخصصی، همکاری با مشــاوران خبره صنایع و کارگزاران تبادل فناوری، شناســایی تیم ها و افراد دارای پتانســیل در قالب برنامه چالش 
نوآوری و فناوری و همچنین حمایت از هسته های فناور، بیش از 28۰ پروژه موفق حل مسئله و بیش از 57۰ پروژه در جریان را اجرا کرده است. از مجموع تقاضاهای 
که  ثبت شــده در ســامانه تبادل فناوری در ســال  1399، تعداد 963 مورد تقاضا از 238 متقاضی )22۰ متقاضی حقوقی و 18 متقاضی حقیقی( شناســایی شــده 

در این راستا 17۰ پروژه در جریان است. نمودار زیر، پروژه های در جریان شبکه تبادل فناوری نانو در سال 1399 را به تفکیک حوزه های صنعتی نشان می دهد.

5-6- توسعه شبکه تبادل فناوری نانو به منظور حمایت از به کارگیری 
فناوری نانو در صنایع

44
30

24
14

13

13
11

10
4

2
2
2

سالمت، پزشکی و دارو1
هوایی/دریایی

عمران و ساختمان
پالسما

کشاورزی، صنایع غذایی و بسته بندی
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

پوشش
نانومواد

صنایع فلزی
نساجی و نانوالیاف

آب، پساب و محیط زیست
پلیمر، نانوکامپوزیت، رنگ و رزین

تجهیزات

0 40 502010 30

نمودار 3- پروژه های در جریان تبادل فناوری به تفکیک حوزه صنعتی در سال1399

ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو
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نمودار 4- پراکندگی کارگزاران تبادل فناوری نانو در رتبه های مختلف در سال 99

- ارتقای کمی و کیفی کارگزاران تبادل فناوری نانو2-6-5
کارگزاران تبادل فناوری نانو  شناسایی و جذب 

یست بوم فناوری و صنعتی کشور، با شناسایی بیش از 1۰۰ متخصص حقیقی و حقوقی و انجام بیش از 5۰ جلسه  در سال 1399 با توسعه ارتباط و شبکه سازی در ز
مصاحبــه، 29 کارگــزار جدیــد جذب شــبکه تبادل فناوری نانو شــدند. با توجه به بازنگری انجام شــده در شــیوه نامه حمایت از کارگزاران تبــادل فناوری، رتبه بندی 
کارگزار شــبکه،  گرفته اســت. از مجموع 62  کارگزاران بر مبنای میزان تجربه تبادل فناوری و فعالیت در صنعت به صورت »ویژه، الف، ب، ج و آزمایشــی« صورت 
کارگزاران شــبکه تبادل فناوری نانو بر اســاس رتبه نشــان داده  کندگی  کارگزار حقوقی با شــبکه همکاری دارند. در ادامه، پرا کارگزار حقیقی و 29  در حال حاضر 33 

شده است.

ویژه، 20

آزمایشی، 18

الف، 1
ب، 4

ج، 19

یسک مالی و خدمات مشاوره انجام می شود. کاهش ر یسک فنی،  کاهش ر کارگزاران توسط شبکه تبادل فناوری نانو در چهار حوزه اعتباربخشی،  حمایت از 

کارگزاران تبادل فناوری نانو  آموزش 
کارگزاران شبکه تبادل فناوری نانو و به منظور شبکه سازی آن ها، نشست هایی با موضوعاتی به شرح زیر برگزار شد. در سال 1399 با توجه به نیاز 

جدول 20- نشست های مرتبط با آموزش کارگزاران شبکه تبادل فناوری نانو در سال 1399

محل برگزاریتاریخعنوان نشستردیف

ستاد نانو/آنالین99/۰7/29آشنایی کارگزاران با فناوری های شرکت سوالر شریف1

شبکه تبادل فناوری/آنالین99/1۰/۰2آشنایی کارگزاران با برنامه چالش های فناوری و نوآوری )اینوتن(2

ستاد نانو/آنالین99/11/۰7آشنایی کارگزاران با حمایت های فرایند تبادل فناوری3

ستاد نانو/آنالین99/1۰/3۰آشنایی کارگزاران با فناوری های شرکت آتیه پردازان ظهور شریف۴

ستاد نانو/آنالین99/11/21آشنایی کارگزاران فناوری های شرکت آذران فضانما5

حمایت از طرح های تبادل فناوری نانو میان فناوران و متقاضیان3-6-5
در جهت پاســخ به نیازهای صنعت، ســتاد نانو از طرح های تبادل فناوری میان فناوران و متقاضیان حمایت می کند. از مجموع طرح های ثبت شــده در ســامانه 
در ســال 1399، 17۰ طرح در جریان هســتند و 87 مورد منجر به پروژه موفق تبادل فناوری شــده اســت. شــکل 2 خالصه فرایند بررســی مجموع تقاضاهای صنعتی 
ی تجاری ســازی  و نتایــج طرح هــا را طــی ســال های 139۴تــا 1399 نشــان می دهــد. الزم بــه ذکر اســت از ســال 1399، با توجــه به این که شــبکه تبادل فنــاوری بازو
یاســت جمهوری شــده اســت، در موضوعــات مربوط به تبــادل فناوری ایــن حوزه نیز  محصــوالت، فناوری هــا و تجهیــزات دانش بنیــان معاونــت علمی و فناوری ر

فعالیت داشته است.
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 تعداد کل تقاضایتعداد تقاضای احصا شده، 963
احصا شده، 3252

تعداد کل پروژه  های موفق، 282

تعداد تقاضای دارای اعتبار، 368

تعداد پروژه  های در جریان، 170

مرحله عقد قرارداد، 118

خاتمه یافته موفق، 87

دانش بنیان، 36نانویی، 51

از ابتدای فعالیتسال 1399

شکل 2- عملکرد شبکه تبادل فناوری )1394-1399(

گرفته به شرح جدول زیر است: که در سال 1399 بررسی و مورد حمایت قرار  الزم به ذکر است برخی از طرح های تبادل فناوری 

جدول 21- فهرست پروژه های موفق صنعتی تبادل فناوری نانو در سال 1399

حوزهمتقاضیفناورطرح / محصولردیف

گستر دانش پالسمابهبود ماندگاری جنین گندم1 کارونفرا گروه صنعتی زرما
کشاورزی، بسته بندی و 

صنایع غذایی

کتریال اسپاندکس2 نساجیحریر مشهدنانوبرجیسنخ های آنتی با

3
یتی تقویت شده با پارچه سه بعدی  صفحات کامپوز

شیشه ای با بتن سبک سازه ای
ساختماننوآوران صنعت سیلکطرح مهندس وندیداد

کسیر سازه رازیفن آوران بافت و ژن پاسارگادسیستم سرمایشی و برودتی برای مصارف خاص صنعتی۴ سالمتا

یستآب و فاضالب بوشهر PNFالکترودیالیز- نمک زدایی جهت تأمین آب شرب5 آب و محیط ز

6
 RO تأمین آب صنایع کاشان به وسیله بازچرخانی پساب

به وسیله الکترودیالیز
PNF

کنسرسیوم هامون نایزه-آرون 
آب و ایتوک آفرینان فناوری

یست آب و محیط ز

گران امیرکبیرآب و فاضالب استان مازندرانحذف بوی تصفیه خانه آب و فاضالب ساری7 یستکیمیا آب و محیط ز

8)NEOXI( یستشتابدهنده آبانآبفای منطقه سیستان و بلوچستانپکیج های گندزدایی آب آب و محیط ز

یستنانوحباب انرژییاشیل گستر ارسنانوحباب برای گلخانه9 آب و محیط ز

کتی الینر توربین گازی با عایق های آیروژل1۰ کان آتیه نانودانشمهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(عایق ژا نیروگاهیپا

نفت، گاز و پتروشیمیکیا صنعت شریفمناطق نفت خیز جنوبپکر متورم شونده برای چاه های نفت11

ک متورم شونده برای چاه های نفت12 نفت، گاز و پتروشیمیکیا صنعت شریفمناطق نفت خیز جنوبپال

13)NACOL( نفت، گاز و پتروشیمیپترو پژوهان نانوگسترمناطق نفت خیز جنوبنانوافزایه جایگزین گل روغنی

1۴
 PROCOMP سیال تکمیل چاه با وزن باال 

)جایگزین کلسیم بروماید(
 توسعه حفاری تدبیر

و ملی نفت ایران
نفت، گاز و پتروشیمیپترو پژوهان نانوگستر

یسا پوششحفاری و انرژی گستر پارس)پدکس(رنگ کولتار دکل حفاری15 نفت، گاز و پتروشیمینانوآر

ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو
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حوزهمتقاضیفناورطرح / محصولردیف

کثر دمای 16 عایق حرارتی برای لوله های انتقال سیال با حدا
3۰۰ درجه سانتی گراد

کان آتیه نانودانشپترو تأمین فهم نفت، گاز و پتروشیمیپا

شبیه سازی رفتار کنترلی شیرها و تحلیل مکانیکی بر پایه 17
)CFD( دینامیک سیاالت محاسباتی

نفت، گاز و پتروشیمیشخص حقیقیپترو سازه میهن

نفت، گاز و پتروشیمیبهبود صنعت مهانتوسعه و نوسازی صنایع گداختارپوشش دهی گیت شیرآالت نفتی18

صنایع فلزیاطلس سرام کویرشرکت های فوالد مانند فوالد مبارکهنانوسرامیک های راهگاه های مذاب19

کس محور لوکوموتیو2۰ یلیبهبود صنعت مهانمپنا لوکوموتیوبازسازی کانن با صنعت ر

یاییآتیه پردازان ظهور شریفشرکت ملی نفتکشسیستم مدیریت آب توازن شناورها21 در

یاییآزاد فیلتروالفجرفیلترهای روغن و هوا شناورها22 در

کاروتن محلول در روغن از جلبک دونالیال سالینا23 یابتا شخص حقیقیراما مهر آر
کشاورزی، صنایع غذایی 

و بسته بندی

شخص حقیقیگلخانه هوشمند2۴
بهینه سازان سیستم های 
آب و انرژی سبز پایش افرا

کشاورزی، صنایع غذایی 
و بسته بندی

ک پاسارگادفوالد مبارکه اصفهان/توگابسته بندی های ضدخوردگی25 برنا پلیمر پا
کشاورزی، صنایع غذایی 

و بسته بندی

ک دانابهار پردیس اصفهانبهبود کیفیت ماندگاری بادمجان المپی26 مانا پا
کشاورزی، صنایع غذایی 

و بسته بندی

کتریال خودرو27 نساجی و نانوالیافتابان اندیش برجیسگوهربافانروکش صندلی آنتی با

کتریال28 نساجی و نانوالیافتابان اندیش برجیسهینزا شیمیروغن نساجی و رزین امولسیونی با خواص آنتی با

کتریال، مانتو و شال29 نساجی و نانوالیافتابان اندیش برجیسحجابچادر آنتی با

کتریال3۰ نساجی و نانوالیافنیکو تن پوشنانو فاخر پارچه پنبه ای آنتی با

کتریال31 نساجی و نانوالیافطراوت افق زندگینانو فاخرمنسوجات آنتی با

کتریال32 نساجی و نانوالیافصنایع نساجی لیاپود نانو فاخرنخ پلی استر آنتی با

کتریال33 نساجی و نانوالیافکیان بهریس مهیار نانو فاخرنخ اسپاندکس پلی استر آنتی با

کتریال3۴ نانو فاخرالبسه آنتی با
ک نانو مهیار  تولیدی پوشا

زنجان 
نساجی و نانوالیاف

35
کتریال  پارچه پلی استر آنتی با

کتریال کریلیک آنتی با  پارچه پلی استر- آ
کتریال پتو پروازی آنتی با

نساجی و نانوالیافصنایع نساجی زرباف امین نانو فاخر

کتریال و ضدآب و لک36 ک نانو پیشرو نانو فاخرپارچه پیراهن آنتی با نساجی و نانوالیافپوشا

37
آنتی اسپاتر تورچ و سطح برای جوشکاری CO2 ورق های 

ضخیم
نانوموادسازه های فلزی شهریار بهتاب شیمی البرز

نانوپوشششخص حقیقییارنیکان صالحپوشش دهی قطعات شیشه، بلور و کریستال38

نانوپوشششخص حقیقییارنیکان صالحخرید تجهیز PVD برای پوشش دهی اکسسوری آشپزخانه و حمام39

ادامه جدول 21- فهرست پروژه های موفق صنعتی تبادل فناوری نانو در سال 1399
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حوزهمتقاضیفناورطرح / محصولردیف

کسسوری آشپزخانه و حمام۴۰ نانوپوشششخص حقیقییارنیکان صالح پوشش دهی ا

نانوپوششاورنگ صنعت سپاهان صاپاتارگت های دستگاه PVD توسط شرکت صاپا۴1

یتی جایگزین چدنی۴2 یچه های آدم رو کاور نانوکامپوز رادیاوران سروشدر
آب و فاضالب استان 

خوزستان
یت و رنگ و  نانوکامپوز

رزین

ینکا۴3 اطلس پوشش محافظ نانوز
برق منطقه ای هرمزگان، 

هامون نایزه و توان مهر البرز
یت و رنگ و  نانوکامپوز

رزین

هواییشرکت هواپیمایی ماهانمهندسی بدر سیستمقطعات داغ موتور هواپیما۴۴

یه هواپیما۴5 هواییفارسکوگوهرفامرنگ رو

سالمتپتروشیمی دماوندآتیه پردازان ظهور شریفطراحی، مهندسی، اجرا و نصب خط تولید آب ژاول۴6

نساجی و نانوالیافراه آهن جمهوری اسالمیتیزتکروکش صندلی خودخاموش شونده۴7

نساجی و نانوالیافراه آهن جمهوری اسالمیتیزتککف پوش خودخاموش  شونده۴8

نساجی و نانوالیافشرکت های هواپیماییتیزتککف پوش خودخاموش شونده۴9

فروش ژنراتور آلتراسونیک دیجیتال برای دستگاه دوخت 5۰
ماسک تنفسی سه الیه

نساجی و نانوالیافآزما تک سپاهان آرادبهین تأمین اهورا

یسی جهت تولید 51 طراحی و ساخت دستگاه الکترور
ماسک های نانویی

سرآمدان علم و فناوری سلمانیان 
فارس

دانشگاه آزاد واحد مبارکه 
-مجلسی

نساجی و نانوالیاف

یست فناورساخت و راه اندازی سیستم مولد ازن با فناوری پالسمای سرد52 ک ز پا
کز پرورش ماهی استان  مرا

خراسان رضوی
پالسما

کتریال کننده سطوح53 دستمال آنتی با
کاوش یاران فن پویا

گسترش نانوفناوری پارس
سالمتنرمدیس کاال

IOTخدمات عمومی فوالد ایرانمبتکران اشیا هوشمندطراحی و ساخت دستگاه بازخوردگیری از مخاطبان5۴

طراحی و ساخت سیستم پیگیری وضعیت سالمت 55
کارگران معادن

IOTخدمات عمومی فوالد ایرانمبتکران اشیا هوشمند

کسیر نانوسیناتکوین آزمایش پارسهدستگاه خشک کن انجمادی دارویی )فریز درایر(56 سالمتا

طراحی و ساخت بیدمیل مناسب جهت استفاده در صنایع 57
داروسازی

یامین آسیا فناوران پارس سالمتداروسازی زهراو

سالمتطب سالمت اهورااعالن پدیده نوافزایش نفوذپذیری کرم های دور چشم گیاهی ضدچروک58

پوشش دهی سطح خارجی مخازن نفتی جهت حفاظت از 59
ترکیبات روغن نفتی و عوامل محیطی

یسا پوشش  آرسان شیمی اسپادانانانوآر
یت و رنگ و  نانوکامپوز

رزین

استفاده از افزودنی پرکننده )کاهش دهنده قیمت محصول( 6۰
در ساخت اسباب بازی

کار و اندیشه ایپکاپویا پلیمر 
یت و رنگ و  نانوکامپوز

رزین

61
بهبود چسبندگی و درزبندی چراغ اتومبیل با استفاده از 

فناوری پالسمای سرد
کاوش یاران فن پویا 

 قطعات خودرو اتحادیه 
نوین

پالسما

ک62 ساختمانشهرداری اصفهاندیبا پژوهان سبز لحاف بتنی برای حفاظت از خا
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حوزهمتقاضیفناورطرح / محصولردیف

ک63 ی انواع پوشا کتریال رو ک نانوپیشرونانو فاخرخدمات پوشش دهی آنتی با نساجی و نانوالیافپوشا

نساجی و نانوالیافژئو پارسیاندیبا پژوهان سبزژئو گریدهای تقویت شده با نانومواد6۴

یاطراحی و ساخت سیستم های تصفیه آب توازن شناورها65 یاییشرکت ملی نفتکش ایرانرهاورد آینده در در

مواد پیشرفتهتوسعه منابع انرژی توانرایکا صنعت افرندتولید پودر آهن با چگالی پایین66

کتریال و خودتمیزشونده67 نانوموادسینا کاشیرایکا صنعت افرندکاشی آنتی با

68
دانش فنی ساخت دستگاه فیلتر کارتریج پلی پروپیلنی با 

سرعت باال
تجهیزاتگواراب سازان دشت سبزپارس سدید پویش

69
کتریال در دستگاه های آب  فیلترهای تصفیه آب آنتی با

شیرین کن خانگی
یستگواراب سازان دشت سبزتابان اندیش برجیس آب و محیط ز

7۰
ساخت سنسورهای اندازه گیری دما PT -100 با مشخصات 

ویژه اتوکالوهای دارویی
الکترونیکداروسازی ثامنآفتابگردان تابان شرق

71
ساخت مبدل ارتباطی دستگاه تولید سرم بطری سیفپک و 

سیستم های کنترل صنعتی نوین
تجهیزاتداروسازی ثامنرادان الکترونیک فردوسی

72
مهندسی معکوس و ارتقای بردهای کنترلی، حسگر و درایو 

ک های DC شرکت یوهانریش لیفترا
الکترونیکداروسازی ثامنرادان الکترونیک فردوسی

73
مهندسی معکوس و ارتقای بردهای کنترل دستگاه جوش 

پالستیک جهت تولید سرم کیسه ای
الکترونیکداروسازی ثامنرادان الکترونیک فردوسی

7۴
مهندسی معکوس و ارتقای بردهای کنترل دستگاه جوش 

پالستیک جهت تولید سرم کیسه ای
الکترونیکداروسازی ثامنرادان الکترونیک فردوسی

75
بازطراحی و تولید کارت کنترل ضخامت پاریزون دستگاه 

تولید سرم سیفپک
تجهیزاتداروسازی ثامنرادان الکترونیک فردوسی

76
بازطراحی و تولید کارت کنترل درایور کنترل توان کاتر 

پاریزون دستگاه تولید سرم سیفپک
تجهیزاتداروسازی ثامنرادان الکترونیک فردوسی

77
ساخت تستر جهت عیب یابی و کالیبراسیون کارت های 

دستگاه تولید سرم سیفپک
تجهیزاتداروسازی ثامنرادان الکترونیک فردوسی

78
مهندسی معکوس کارت مبدل آنالوگ به دیجیتال دستگاه 

تولید سرم سیفپک
تجهیزاتداروسازی ثامنرادان الکترونیک فردوسی

79
یخچال نگهداری نمونه های آزمایشگاهی با سامانه پیامکی 

و کنترل از راه دور
تجهیزاتآفتابگردان تابان شرقگرمان گاز توس

گران امیرکبیرحذف بوی تصفیه خانه مسکن مهر گرمسار8۰ کیمیا
آب و فاضالب سمنان 

)پیمانکار خصوصی دارد(
یست آب و محیط ز

یستآب و فاضالب کشورPNFحذف آرسنیک از آب آشامیدنی81 آب و محیط ز

82
یافتی با پایداری خواص در  افزایش درصد مواد اولیه باز

کامپاندهای الستیکی سردمبل
طلوع ورزش ایرانیانفناور حقیقی

یت و رنگ و  نانوکامپوز
رزین

نساجی و نانوالیافگوهرفامآزاد فیلترساخت فیلتر کیسه ای رنگ 1۰، 25 و 5۰ میکرون83

ادامه جدول 21- فهرست پروژه های موفق صنعتی تبادل فناوری نانو در سال 1399



172172

حمایت از شرکت های بزرگ صنعتی به منظور استفاده از فناوری نانو4-6-5
گرفته با شرکت های بزرگ  کرده است. در ادامه چند نمونه از همکاری های صورت  کشور  در سال 1399، ستاد نانو اقدام به همکاری با شرکت های بزرگ صنعتی 

صنعتی بیان می شود.

جدول 22- برخی از طرح های جاری تبادل فناوری نانو با شرکت های بزرگ در سال 1399

متقاضیعنوان طرحردیف

صنایع نساجی پامچالتولید فرش ماشینی کندسوز یا ضداشتعال1

صنایع نساجی پامچالتولید فرش ماشینی معطر2

صنایع نساجی پامچالتولید فرش ماشینی ضدآب و لک3

کتریال پلی پروپیلن۴ صنایع نساجی پامچالتولید فرش آنتی با

دوده فام )صدف(استفاده از دستگاه الکترودیالیز برای باال بردن راندمان5

شیشه و گازتصفیه فاضالب شرکت شیشه و گاز6

چرخش گرتولید قطعه آلومینومی با کیفت باال7

کتورسازی تبریزافزایش بهره وری و سطح اتوماسیون در کارگاه عملیات8 ترا

ی قطعات چدنی آشپزخانه9 کتورسازی تبریزاعمال لعاب سرامیکی بر رو ترا

کتورسازی تبریزطراحی و ساخت دستگاه های اندازه گیری مشخصات ماسه قالب گیری1۰ ترا

ینگ و ثبت دمای ذوب ریزی و ذوب ریزها به صورت آنالین11 کتورسازی تبریزطراحی و ساخت سیستم مونیتور ترا

کتورسازی تبریزطراحی و ساخت وسیله اندازه گیری دما به صورت لیزری12 ترا

کتورسازی تبریزطراحی و ساخت غالف ترموکپل مناسب برای قرار دادن ترموکپل در حوضچه ذوب ریز دستگاه ذوب ریز13 ترا

مجتمع گاز پارس جنوبیطراحی و ساخت پوشش مقاوم به خوردگی در قسمت پایینی بدنه برج1۴

مجتمع گاز پارس جنوبیجذب و جداسازی ترکیبات مرکاپتان از گاز15

مجتمع گاز پارس جنوبیافزایش سختی و مقاومت قطعات درونی ولوهای نوع بال )KV( در واحد مرکاپتان زدایی16

17
ی تیوب ریبویلرهای واحد تثبیت میعانات گازی پاالیشگاه  استفاده از پوشش ویژه جهت کاهش رسوب بر رو

نهم پارس جنوبی
مجتمع گاز پارس جنوبی

18
جذب و جداسازی ترکیبات TEG، MDEA و MEG از پساب صنعتی در واحد 129 )تصفیه پساب صنعتی( 

پاالیشگاه نهم )فاز 12( پارس جنوبی
مجتمع گاز پارس جنوبی

مجتمع گاز پارس جنوبیطراحی و ساخت پوشش مقاوم به خوردگی در داخل مبدل حرارتی19

مجتمع گاز پارس جنوبیطراحی و ساخت پوشش مقاوم به خوردگی در داخل ریبویلر واحد SRU در برابر آمین2۰

21RO Feed پمپ مربوط به صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوهطراحی، تأمین، ساخت و نصب تابلو برق و سیستم VFD سه دستگاه الکترو

کم کننده و جمع آوری کننده بخار آب22 صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوهتولید مترا

صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوهجداسازی روغن از پساب ورودی به تصفیه خانه فاضالب صنعتی23

2۴ksb صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوهمهندسی معکوس و ساخت قطعات فوالدی پمپ های

ی دستگاه پمپ های سانریفوژ تصفیه خانه صنعتی خط نورد فوالد سرمد25 صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوهاجرای پوشش مقاوم به سایش بر رو

ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو
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متقاضیعنوان طرحردیف

کارخانه زمزم کرمانشاه/ شرکت زمزم آذربایجانتولید کویل آلومینیوم جهت تولید قوطی نوشابه26

پذیری الیه داخلی تایر27 گروه صنعتی بارزبهبود خواص عبور

اورند پیشروتولید مواد جاذب بخارات بنزین28

اورند پیشروافزایش مقاومت به آتش قطعات پلیمری29

یقی خودرو3۰ ک و قطعات تزر اورند پیشروافزایش عبورناپذیری بخارات بنزین از با

ادامه جدول 22- برخی از طرح های جاری تبادل فناوری نانو با شرکت های بزرگ در سال 1399

برگزاری چالش فناوری و نوآوری نانو5-6-5
اینوتن )InnoTEN( به عنوان یکی از اجزای شــبکه تبادل فناوری، متولی اجرای چالش های فناوری و نوآوری در حوزه فناوری نانو اســت. مجموعه اینوتن از طریق 
که در حال حاضر برای آن  یابی های مختلف، برای نیاز متقاضی صنعتی  کرده و پس از ارز کارگزاران خود اقدام به شناســایی نیازها و مســائل شــرکت های صنعتی 
فناوری آماده وجود ندارد و یا ظرفیت فناوری های موجود پاسخگوی نیاز آن ها نیست، مسابقه ای با هدف شناسایی فناور برگزار می شود. فناوران برگزیده با اعطای 
تســهیالت حمایتی و مشــاوره های تخصصی محصول خود را توســعه داده و اقدام به رفع نیاز صنعت می کند. در ادامه، آمار مربوط به تمامی چالش  های فناوری و 

نوآوری برگزار شده در حوزه فناوری نانو تا پایان سال 1399 بیان می شود.

چالش های موفق 
پایان یافته

طرح ارائه و
 غربال شده

چالش های در حال 
جریان

فراخوان
منتشر شده

 طرح برگزیده 
برای ساخت نمونه

 مسئله 
تعریف شده

2121 143 1565 48 55

شکل 3- آمار مرتبط با چالش های فناوری و نوآوری برگزار شده در حوزه فناوری نانو تا پایان سال 1399

همچنین وضعیت چالش های برگزار شده تا پایان سال 1399 به شرح زیر است:

 جدول 23- چالش های فناوری و نوآوری نانو آغاز شده در سال 1399

متقاضیعنوانردیف

ی زیرالیه  استیل1 ستاد نانوساخت پوشش های ضداثرانگشت شفاف رو

کستری2 یخته گری چدن خا ستاد نانوساخت فیلتر ر

یخته گری3 ستاد نانوساخت سنگ ساب برای فلزات ر

ک۴ شرکت خدمات کشاورزیاصالح کود فسفاته به منظور جلوگیری از نامحلول شدن و تثبیت آن در خا

شرکت خدمات کشاورزیکاهش آب شویی و هدررفت کود اوره در مصارف کشاورزی5

بارزدستیابی به مقاومت غلتشی رده A توام با چنگ زنی خیس رده A و حفظ حداکثری مقاومت سایش رویه تایر TBR با استفاده از نانومواد6

بارزکاهش احتمال جدایش در تایر TBR از محل بلت سیمی و استفاده از نانومواد جهت چسبندگی سیم به آمیزه7
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متقاضیعنوانردیف

یه تایر بایاس با استفاده از نانومواد8 بارزافزایش مقاومت در برابر شروع و رشد ترک شیاری رو

ی آلیاژ زیرکونیوم9 یست سازگار مقاوم به سایش رو صاپاطراحی و ساخت پوشش ز

ستاد نانوفراخوان تبدیل ستاپ آزمایشگاهی به تجهیز تجاری1۰

جدول 24- چالش های فناوری و نوآوری نانو خاتمه یافته موفق در سال 1399

متقاضیموضوع چالشردیف

ک پیشرفته1 آیکنکاربردهای نوین نانوالیاف در صنعت پوشا

2)SPS( آیکنتوسعه محصول با استفاده از دستگاه اسپارک پالسما سینترینگ

یال توسعه پایدارجوهر رسانا یا نیمه رسانا برای کاربردهای الکترونیک چاپی3 رو

فنکامتهیه مواد موثره و فرآورده های آرایشی، بهداشتی، دارویی و شوینده با استفاده از فناوری نانو۴

 ادامه جدول 23- چالش های فناوری و نوآوری نانو آغاز شده در سال 1399
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5-7- حمایت از توسعه درون زا در صنعت نانو
مجموعه هــای بــزرگ صنعتــی بــه جهــت توانمندی فنی، شــناخت دقیــق از بازار و مصرف کننــدگان و همچنیــن دارا بودن دانش ضمنــی در مــورد فرایندهای تولید 
محصول و ورود به بازار بهترین گزینه برای توسعه محصوالت جدید هستند. اما ناشناخته بودن پتانسیل های دانش های نوین - از جمله فناوری نانو- در حوزه های 
گروه هــای تحقیق و توســعه مجموعه های  یســک ســرمایه گذاری در تحقیــق و توســعه محصــوالت مبتنی بر فناوری باعث می شــود تــا تمرکز  مختلــف و همچنیــن ر
ی جهان محروم کنند. این در حالی است که دانش  صنعتی بر محصوالت به نســبت ســنتی تر قرار گیرد و این مجموعه ها خود را از همگامی با شــرکت های پیشــرو
یسک تحقیق و  کز علمی- تحقیقاتی کشــور می تواند یکی مهم ترین نقاط قوت مجموعه های صنعتی داخلی باشــد. برنامه توسعه درون زا برای کاهش ر انباشــته مرا
توســعه شــرکت ها در حوزه فناوری نانو و تشــویق آن ها به توســعه محصوالت نوآورانه طراحی شده است. بر این اساس حمایت های مالی در قالب تسهیالت کم بهره 
گروه تحقیق و توســعه قوی قرار می گیرد و پس از به ثمر رســیدن فرایند توســعه محصول بخشــی از ســود  برای تحقیق و توســعه در اختیار شــرکت های صنعتی دارای 
کــم می شــود. عــالوه بر این با ورود محصول توســعه یافته به ســبد محصوالت شــرکت و فروش آن قســمتی از تســهیالت پرداخت شــده  تســهیالت به عنــوان پــاداش 

به صورت بالعوض به مجموعه توسعه دهنده محصول بخشیده می شود.

شکل 4- فرایند موجود در برنامه توسعه درون زا در صنعت نانو

شناسایی مجموعه های صنعتی 
دارای توانمندی برای توسعه 

محصول

پیشنهاد محصوالت نوآورانه به شرکت 
برای توسعه / دریافت پیشنهادات 

شرکت برای توسعه محصول

دریافت تاییدیه های توافق شده: 
امکان کاهش سود تسهیالت تا 

سقف 5درصد

ارزیابی اقتصادی محصول 
مورد نظر/ ارزیابی توانمندی 
شرکت برای توسعه محصول

فروش محصول به میزان توافق 
شده: بخشش تا سقف 10درصد از 

مبلغ تسهیالت پرداخت شده

برآورد هزینه های تحقیق و توسعه 
محصول )خرید مواد اولیه، تجهیزات، 

نیروی انسانی و آزمون های الزم(

طراحی جدول زمان بندی و تعیین 
معیارهای ارزیابی موفقیت فرایند 

توسعه محصول

 معرفی شرکت به صندوق های عامل 
برای دریافت تسهیالت

دریافت تسهیالت با بهره توسعه 
محصول با بهره 12درصد
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حمایت از توسعه محصوالت نانو در شرکت های صنعتی1-7-5
که در قالب این برنامه در حال تولید هستند، در ادامه بیان شده است: عناوین برخی از محصوالتی 

جدول 25- محصوالت در حال تولید در قالب طرح های توسعه درون زا در صنعت نانو در سال1399 

مبلغ حمایت )میلیون ریال(محصولردیف

1Co-Q10 نانو مکمل دارویی
1۰٬۰۰۰

تونین2 نانومکمل دارویی مال

کنه آداپالن3 ی ضدآ 3٬5۰۰نانودارو

۴٬۰3۰نانوامولسیون ضدقارچ۴

ی سیرولیموس5 8٬5۰۰نانودارو

1۰٬۰۰۰نانوسیال حفاری پایه آبی دما و فشار باال6

7Gsorb-830/Gsorb-820/ Gsorb-810 1۰٬۰۰۰جاذب های آرسنیک با گریدهای

کتیو/پاالدیوم8 9٬۰۰۰کاتالیست کربن ا

9)OBMB( کسیژن ۴٬5۰۰مستربچ های کاهنده عبور ا

سینا درم1۰
5٬۴5۰

سیناپلکس11

25۰نانوپودر کندسوزکننده12

کسیژن در فیلم های پلی اتیلنی13 یت الفینی جهت کاهش نفوذپذیری ا 3۰۰نانوکامپوز

۴۴3کرم ژل ضدآفتاب1۴

15Genexol PM1٬5۰۰

16Ambisome1٬۰۰۰

کسید17 5۰۰نانوذرات تیتانیوم دی ا

1٬۰۰۰نانوکامپاند پلیمری برای تولید بسته بندی های فعال با قابلیت افزایش زمان ماندگاری غذایی18

ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو
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5-8- استفاده از ظرفیت های نهادی- قانونی در راستای توسعه 
محصوالت نانو

همکاری با نهادها و سازمان های کشور به منظور توسعه فناوری نانو1-8-5
که در ادامه به برخی  کشور برقرار شد  در سال 1399 ارتباطات متعددی از سوی ستاد نانو با بسیاری از سازمان ها و نهادهای مرتبط در جهت توسعه فناوری نانو در 

از آن ها اشاره می شود.

 سازمان حفاظت از محیط زیست
گرفت.  یست در خصوص طرح های حذف و تصفیه بو از تصفیه خانه ها و تصفیه پساب صورت  کرات الزم با سازمان حفاظت از محیط ز در سال 1399، مذا

 سازمان برنامه و بودجه
گاهــی شــرکت های بزرگ صنعتــی و پیمانــکاران از  درج مطالــب مرتبــط بــا فناوری نانــو در فهرســت بهــا می توانــد عــالوه بر توســعه بــازار محصــوالت نانــو، منجر به آ
گرفته،  کرات صورت  کند. در سال 1399، پس از مذا فرصت ها و توانمندی های نانو شده و زمینه های ورود آن ها به این حوزه و ایجاد رقابت بین شرکت ها را فراهم 

کتری، رنگ پودری الکترواستاتیکی و رنگ ترافیکی به فهرست بهای این سازمان اضافه شده است. کف پوش های اپوکسی، پوشش های ضدبا

 سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات عمومی و دولتی
ســازمان مجری ســاختمان ها و تأسیســات عمومی و دولتی به منظور هماهنگی، افزایش کیفیت، کاهش زمان اجرا و کاهش قیمت تمام شده جهت تهیه و اجرای 
طرح هــای ســاختمانی و تأسیســاتی دولتــی و عمومــی و عمــران شــهری در سراســر کشــور، به عنوان یکی از ســازمان های وابســته بــه وزارت راه و شهرســازی فعالیت 
گروه صنعتی نگارستان، چسب مگااستون  گرفته، پوشش عایق صوت شرکت نگین رز سپاهان، کاشی تزیینی  کرات صورت  می نماید. در سال 1399، پس از مذا

کاوه به لیست این مجموعه اضافه شده است. گروه صنعتی شیشه  کم گسیل  کاشی ضدلک بهسرام و شیشه های  شرکت رنگ و رزین الوان، 

گاز ایران  شرکت ملی 
به دلیــل اینکــه امــکان اســتفاده از محصــوالت بــدون حضــور در فهرســت فروشــندگان تٔاییدشــده )ونــدور( ایــن ســازمان وجود نــدارد، پــس از رایزنی ها امــکان ورود 
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گاز  محصوالت پس از تأیید تســت میدانی به وندور لیســت ایجاد شــد. به دلیل جدید بودن محصول ابتدا الزم اســت در یکی از محل های پیشنهادی شرکت ملی 
تست های الزم انجام و پس از تأیید فنی و عملیاتی وارد وندور مجموعه شود. در حال حاضر، محصول نانوسیال افزایش دهنده انتقال حرارت شرکت آزما سنجش 

پیشرو به ونودور این شرکت اضافه شده است.

 شرکت ملی نفت
یابی فنی محصوالت با تست میدانی یا  پس از تشکیل کمیته ای در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب -که یکی از زیرمجموعه های شرکت ملی نفت است- ارز
کیا صنعت شریف، افزودنی سیال حفاری بازدارنده شیل شرکت پتروپژوهان نانوگستر، فیلتر  گ متورم شونده شرکت توسعه محصول  خرید بار اول در خصوص پال

کارون انجام شد.  NGL600 کان آتیه نانو دانش در واحد HP-100 شرکت آزاد فیلتر و بلنکت عایق آئروژل شرکت پا

کشور  شرکت مهندسی آب و فاضالب 
در ســال 1399، کارگروه مشــترکی با همکاری شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشورتأســیس شد که هدف آن توســعه فناوری نانو در صنعت آب و فاضالب کشور 
کنون در حال تســت های نهایی اســت. همچنین گالن های  اســت. در این ســال، پروژه اجرای پایلوت نانوحباب در تصفیه خانه فاضالب قیطریه اجرا شــد که هم ا

گرفته است.  سیار تصفیه آب توسط این شرکت خریداری شده و در اختیار شرکت های زیرمجموعه قرار 

کاشان شرکت سایپا 
یتی در وندور لیست این شرکت  گرفته در سال 1399، در نهایت سره جوش نانوکامپوز کرات صورت  که پس از مذا کاشان دارای وندور لیستی است  شرکت سایپا 

گرفت. قرار 

ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو



 دستگاه الیه نشانی فیزیکی بخار با فناوری هیبریدی



پیاده سازی نظام استاندارد، کنترل کیفی و 
ایمنی فناوری نانو

برنامه کالن 6

گزارش عملکرد برنامه های کالن، عملیاتی و اقدامات اجرایی فناوری نانو
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حمایت از تدوین استانداردهای ملی فناوری نانو با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران1-1-6 
استانداردهای ملی در حوزه های مختلف فناوری نانو با مشارکت ستاد نانو و سازمان ملی استاندارد ایران و همکاری متخصصان مختلفی از دانشگاه، صنعت و 
نهادهای ذی ربط با برگزاری جلسات متعدد فنی و تخصصی تهیه و تدوین می شود. در سال 1399، 16 استاندارد ملی با برگزاری کمیته های ملی، نهایی شده اند. 
با تدوین 16 استاندارد ملی در سال 1399، مجموع استانداردهای ملی کشور در حوزه فناوری نانو، به 123 استاندارد رسید. عناوین استانداردهای ملی فناوری نانو 

تدوین شده در سال 1399 به شرح زیر است:

جدول 1- عناوین استانداردهای ملی مصوب در حوزه فناوری نانو و شرکت ها و آزمایشگاه ها مشارکت کننده در تدوین در سال 1399

شرکت ها و آزمایشگاه های مشارکت کنندهعناوین استانداردهای ملی فناوری نانوردیف

یاچه های آب شور با استفاده از ناپلی آرتمیا1 یابی سمیت نانومواد در در شرکت راهبران توسعه سبزفناوری نانو - ارز

شرکت راهبران توسعه سبزفناوری نانو - رهنمودهایی برای مدیریت و دفع پسماند حاصل از ساخت و پردازش نانواشیای ساخته شده2

یکرد چندمرحله ای برای تشخیص و شناسایی نانومواد نقره در منسوجات3 راهنمای استاندارد برای رو
شرکت نانو ماد پارس - آزمایشگاه میکروبیولوژی 

پژوهشگاه استاندارد

فناوری نانو - جمع آوری نانوذرات غیرلیفی با استفاده از نمونه بردار رسوبی تنفسی نانوذرات- آیین کار۴
شرکت راصد توسعه فناوری پیشرفته- شرکت راهبران 

توسعه سبز

یابی سمیت نانومواد با استفاده از جنین کوریون زدایی شده ماهی5 -فناوری نانو - ارز

-فناوری نانو - رهنمود آشکارسازی و شناسایی نانواشیا در ماتریس پیچیده6

-فناوری نانو -ماتریس خواص و روش های اندازه گیری برای گرافن و مواد دوبعدی مرتبط7

کسایش NADH -روش آزمون8 -فناوری نانو - فعالیت فوتوکاتالیستی نانوذرات برای ا

-فناوری نانو - تعلیقه های نانولوله کربنی - تعیین مشخصات و روش های اندازه گیری9

یع های اندازه و شکل ذرات به وسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری1۰ -فناوری نانو - اندازه گیری توز

6-۱- تدوین استانداردهای ملی و بین المللی فناوری نانو
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ادامه جدول 1- عناوین استانداردهای ملی مصوب در حوزه فناوری نانو و شرکت ها و آزمایشگاه ها مشارکت کننده در تدوین در سال 1399

شرکت ها و آزمایشگاه های مشارکت کنندهعناوین استانداردهای ملی فناوری نانوردیف

کتریایی- تعیین مشخصات و روش های اندازه گیری11 -فناوری نانو- نانوذرات ضدبا

12
یابی ضخامت -چگالی و پهنای فصل مشترک نانو فیلم های تک و چندالیه به وسیله  فناوری نانو- ارز

)XRR( بازتاب سنجی پرتوی ایکس
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شریف

ی نانومواد- روش های آزمون13 فناوری نانو- تعیین میزان ماندگاری خاصیت آب گریزی منسوجات حاو
شرکت مهندسی نوآوران ژرفانگر-

شرکت مبتکران فن آور- شرکت نانو مادپارس- 
آزمایشگاه میکروبیولوژی سازمان استاندارد

شرکت مهندسی نوآوران ژرفانگر ایرانیانفناوری نانو- نانومواد رسی قسمت 1- ویژگی ها و روش آزمون1۴

یابی اطمینان- قسمت 2- افزاره های فوتوولتائیک نانوفعال- آزمون های پایداری15 شرکت شریف سوالرفناوری نانو- ارز

16
یع اندازه حفره ها با استفاده از  فناوری نانو- مواد نانومتخلخل- اندازه گیری و تعیین میزان تخلخل و توز

کروحفره ها، مزوحفره ها و میکروحفره ها روش جذب سطحی گاز- تحلیل ما

گستر- آزمایشگاه فناوری پویان-  شرکت بهینه کاال
آزمایشگاه حسگر مواد صبا- شرکت مهندسی نوآوران 

ژرفانگر ایرانیان

حمایت از تدوین استانداردهای محصول محور فناوری نانو2-1-6
 فناوری نانو- تعیین میزان ماندگاری خاصیت آب گریزی منسوجات حاوی نانومواد - روش های آزمون

این اســتاندارد که تهیه پیش نویس آن از ســال 1398 شــروع شــده بود، در ســال 1399 با برگزاری جلســات کمیســیون های فنی و کمیســیون نهایی تدوین شــد و در 
گرفت. کمیتٔه ملی استاندارد فناوری نانو مورخ 1399/۰6/۰3 مورد تصویب قرار  هشتاد و هفتمین اجالسیه 

کروحفره ها، مزوحفره ها و   فناوری نانو-مــواد نانومتخلخــل- اندازه گیــری و تعییــن میزان تخلخل و توزیع اندازه حفره ها با اســتفاده از روش جذب ســطحی گاز- تحلیــل ما
میکروحفره ها

کمیتٔه ملی استاندارد فناوری نانو مورخ 1399/۰9/19 تصویب شد. که تهیه پیش نویس آن از سال 1397 شروع شده بود در نود و دومین اجالسیه  این استاندارد 

 فناوری نانو- الکترونیک چاپی- جوهرهای رسانا- روش های آزمون
گرفت. پس از برگزاری جلسات متعدد، پیش نویس آن در سال 1399 نهایی شده و برای تصویب  کار قرار  تدوین استاندارد این محصول در سال 1398 در دستور 

کمیته ملی ارسال شد. به 

ارتقای استانداردهای اجباری محصوالت فناوری نانو3-1-6
یکی از ابزارهای رســوخ فناوری های جدید در صنایع، تدوین و ارتقای اســتانداردهای محصوالت به ویژه اســتانداردهای اجباری اســت. همگام با توســعه فناوری 
و ورود محصوالت جدید، معمواًل اســتانداردها پس از 3 تا 5 ســال بازنگری می شــوند و در صورت لزوم، تغییر یا ارتقا پیدا می کنند. برای تدوین یا ارتقای اســتاندارد 
گرفــت و مطالعات اولیــه در این خصوص  اجبــاری محصــوالت فناوری نانــو، 2 محصــول فیلتــر خــودرو و لولــه و اتصاالت UPVC در اولویت بررســی ســتاد نانو قرار 
گرفت. با توجه به نتایج این مطالعات، محصول لوله و اتصاالت UPVC به عنوان اولین محصول انتخاب شد. برای لوله و اتصاالت UPVC، دو استاندارد  انجام 
اجباری به شماره های 9118 و 9119 وجود دارد. تجدیدنظر و ارتقای این استانداردها، نیازمند تهیه و ارائه گزارش های توجیهی و مستنداتی است که بیانگر قابلیت 
اجــرا و منافــع و مزایای ارتقای این اســتانداردهای اجباری بر اســاس ویژگی های محصوالت نانو باشــد. به همین دلیل، در ســال 1399، تهیــه گزارش توجیهی برای 
ایــن محصــول آغــاز شــد. برای این منظور، مصاحبه ها و جلســات کارشناســی مختلفی با متخصصانی از شــرکت های تولیدی، شــرکت های بازرســی محصوالت 
یه های قانونی و اجرایی، تعیین  کارشناســان ســازمان ملی اســتاندارد برگزار شــد. همچنین مطالعات اولیه با هدف شناســایی رو نانو، مصرف کنندگان محصول و 

شاخص ها و الزامات انتخاب محصوالت نانو و اولویت بندی آن ها و تهیه برنامه اجرایی انجام شد.

مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی فناوری نانو6- 4-1
نمایندگان ایران در اجالس دوره ای کمیته بین المللی که به صورت مجازی در خرداد و آبان1399 با حضور کشورهای عضو کمیته ISO/TC 229 برگزار شد، حضور 
فعالــی داشــتند. در ایــن اجالس هــا، پروژه هــای اســتانداردی که با مســئولیت ایران در حال تدوین هســتند، ارائه و از آن ها دفاع شــد. حضور فعال ایــران در کمیته 
بین المللی استانداردســازی فناوری موجب شــناخته شــدن ایران به عنوان یکی از کشــورهای فعال در حوزه اســتانداردهای فناوری نانو شده است. در سال 1399، 

پیاده سازی نظام استاندارد، کنترل کیفی و ایمنی فناوری نانو
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5 اســتاندارد بین المللی که در ســال های قبل توســط جمهوری اســالمی ایران به سازمان بین المللی استانداردسازی )ایزو( پیشــنهاد شده و مورد تصویب اولیه قرار 
گرفته بودند، تکمیل و توسعه داده شد که در نهایت، 2 استاندارد منتشر شد و 1 استاندارد در مرحله چاپ قرار گرفت. 2 استاندارد دیگر نیز در حال تکمیل و توسعه 

کمیته بین المللی استانداردسازی فناوری نانو ارسال شد. هستند. همچنین پیشنهاد اولیه تدوین 3 استاندارد دیگر هم از طرف ایران به 
در ســال 1399، برای تکمیل و توســعه این اســتانداردها، جلســات متعددی با حضور متخصصان هر حوزه و مســئوالن تدوین هر اســتاندارد برگزار شــد. همچنین 
جهــت ارتقــای اســتاندارد و رســیدن بــه اجمــاع جهانی در هر موضوع، جلســاتی به صورت حضــوری و مجازی با حضــور متخصصان داخلی و خارجی برگزار شــد. 

عناوین استانداردهای بین المللی منتشر شده با مسئولیت ایران در سال 1399 به شرح زیر است:

 استاندارد بین المللی »فیلم های نانوکامپوزیتی پلیمری برای بسته بندی غذایی- خواص نفوذپذیری: ویژگی ها و روش های اندازه گیری«
این اســتاندارد با همکاری شــرکت بســپار پیشرفته شریف که تولیدکننده بسته بندی های مواد غذایی است، در سال 95 به سازمان جهانی استانداردسازی )ایزو( 
پیشــنهاد شــده بود که در رأی گیری توســط کشــورهای عضو کمیته، مورد پذیرش قرار گرفت. این اســتاندارد با همکاری کمیته فنی بســته بندی سازمان ایزو تدوین 

شد و با شماره ISO/TS 21975:2020 در سایت ایزو منتشر شده است.

»Circular dichroism استاندارد بین المللی »پایش تغییرات ساختار ثانویه پروتئین های در مجاورت با نانومواد با روش طیف سنجی 
گروه استاندارد و ایمنی ستاد نانو به عنوان یک اولویت تعیین شد و پیشنهادیه اولیه آن با کمک تیم متخصصی از اساتید دانشگاه شهید   موضوع این استاندارد در 
بهشــتی و دانشــگاه علوم پزشــکی تهران، تهیه و در ســال 96 برای ایزو ارسال شد. این استاندارد پس از 3 سال تالش با شماره ISO/TS 23459:2021 در سایت ایزو 

منتشر شد.
کنون در مجموع، 8 استاندارد بین المللی فناوری نانو با مسئولیت ایران با عناوین زیر منتشر شده اند: تا

جدول 2- فهرست استانداردهای بین المللی فناوری نانو منتشر شده با مسئولیت ایران

شماره عنوان سال انتشار

ISO/TR 11360:2010 Nanotechnologies -Methodology for the classification and categorization of nanomaterials 2۰1۰

ISO/TS 16550:2014 Nanotechnologies -Determination of silver nanoparticles potency by release of muramic acid from Staphylococcus aureus 2۰1۴

ISO/TS 18110:2015 Nanotechnologies -Vocabularies for science, technology and innovation indicators 2۰15

ISO/TS 20787:2017 Nanotechnologies -Aquatic toxicity assessment of manufactured nanomaterials in saltwater lakes using Artemia sp. Nauplii 2۰17

ISO/TS 21236-1:2019 Nanotechnologies -Clay nanomaterials - Part 1: Specification of characteristics and measurement methods for layered clay nanomaterials 2۰19

ISO/TS 21237:2020 Nanotechnologies-Air filter media containing polymeric nanofibres -Specification of characteristics and measurement methods 2۰2۰

ISO/TS 21975:2020 Nanotechnologies -Polymeric nanocomposite films for food packaging with barrier properties -Specification of characteristics and measure-
ment methods 2۰2۰

 ISO/TS 23459:2021 Nanotechnologies - Assessment of protein secondary structure during an interaction with nanomaterials using ultraviolet circular dichroism 2۰21

کشورهای مختلف در ایزو را نشان می دهد. نمودار 1 تعداد استانداردهای بین المللی فناوری نانو تدوین شده با مسئولیت 

آمریکا کره جنوبی ژاپن انگلستانایران چین آلمان  فرانسه کانادا هلند ایتالیا روسیه
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نمودار 1- آمار مربوط به استانداردهای بین المللی فناوری نانو تدوین شده با مسئولیت کشورهای مختلف در ایزو )تا بهمن 1399(

https://www.iso.org/standard/55967.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/57084.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/61482.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/69087.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/70216.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/70217.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/72330.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/75638.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/75638.html?browse=tc
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کــه عناوین آن هــا در ادامه بیان  در ســال 1399، اســتانداردهای بین المللــی مختلفــی در حــوزه فناوری نانــو بــا مســئولیت ایران در مرحله تکمیل و توســعه هســتند 
می شوند:

کارایی و روش های اندازه گیری« کاربردهای انتقال حرارت - ویژگی ها،   استاندارد بین المللی »نانوسیال ها برای 
کمیته ISO/TC229 ارسال شد. کشورهای عضو  این استاندارد در سال 1399 به صورت 1NWIP برای رأی گیری توسط 

کارایی« کتریال حاوی نانومواد ویژگی ها و   استاندارد بین المللی »منسوجات آنتی با
کنون در مرحله  گرفت و هم ا این اســتاندارد در ســال 1399 برای رأی گیری مرحله آخر )DTS2( ارســال شــد و مورد پذیرش کشــورهای عضو کمیته ISO/TC229 قرار 

ویرایش نهایی جهت انتشار است.

»Tetrahymena sp استاندارد بین المللی »ارزیابی فراهمی زیستی نانومواد در محیط های آبی با استفاده از 
کمیته ISO/TC229 ارسال شده است. این پیشنهاد، در مرحله رأی گیری NWIP مورد تأیید قرار  در سال 1399 پیشنهاد تدوین این استاندارد از طرف ایران برای 

گرفت در زمره پروژه های مصوب ایزو قرار دارد.

 استاندارد بین المللی »پوشش های ابرآب گریز - ویژگی ها و ارزیابی عملکرد«
این اســتاندارد در ســال 1399 بر اســاس نظر متخصصان کشــورهای عضو کمیته ISO/TC229 و کمیته ISO/TC ویرایش و تکمیل و برای نظرخواهی به ایزو ارسال 

شد.

که ایران در این زمره قرار  ید 19 تولید می کنند  کوو کشــورها، محصوالت بهداشــتی برای مقابله با بیماری  کمی از  که در حال حاضر در جهان تعداد  قابل ذکر اســت 
یابی کارایی این محصوالت، جمهوری اسالمی ایران  ید 19 و لزوم داشتن استاندارد برای ارز دارد. با توجه به کاربرد و کارایی این محصوالت در مبارزه با بیماری کوو
کرد. طرح اولیه و پیشنهاد این  در سال 1399، پیشنهاد تدوین 2 استاندارد بین المللی در مورد ماسک ها و ضدعفونی کننده های مبتنی بر فناوری نانو را به ایزو ارائه 
اســتانداردها با کمک متخصصانی از دانشــگاه های علوم پزشــکی ایران و علوم پزشــکی تهران و شــرکت تولیدی فناوران نانومقیاس با برگزاری جلسات تخصصی 

کمیته بین المللی استانداردسازی فناوری نانو ارائه شد. عناوین این دو استاندارد به شرح زیر هستند: متعدد در ستاد نانو تهیه و به 
تعیین مشخصات و عملکرد ضدعفونی کننده ها بر پایه فناوری نانو؛• 
تشخیص رهایش نانواشیا در ماسک های تنفسی ساخته شده با فناوری نانو.• 

ی نانومواد« به صورت اولیه به کمیته فنی استانداردهای فناوری نانو  همچنین در سال 1399 یک استاندارد دیگر با عنوان »تعیین کارایی منسوجات ابر آب گریز حاو
ایزو )ISO/TC229( پیشنهاد شد.

بررسی استانداردهای فناوری نانو ارسالی از سازمان ایزو5-1-6
تدوین اســتانداردهای بین المللی در ایزو بر اســاس نظرخواهی از کشــورهای عضو کمیته ISO/TC229 و رسیدن به اجماع کشورهای عضو اصلی صورت می گیرد. 
در ســال 1399، تعــداد 9 مــدرک اســتاندارد بین المللــی در گروه اســتاندارد و ایمنی ســتاد نانو با تشــکیل جلســات متعدد بــا حضور متخصصان مختلف بررســی و 

جمع بندی به عنوان نظر ایران برای سازمان ایزو ارسال شد.

1- New Work Item Proposal
2- Draft Technical Specification

پیاده سازی نظام استاندارد، کنترل کیفی و ایمنی فناوری نانو
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حمایت از ایجاد شرکت های بازرسی در حوزه فناوری نانو1-2-6
گواهینامه تأیید صالحیت شــرکت های بازرســی در حــوزه فناوری نانو، در  به دنبــال همــکاری مســتمر ســتاد نانــو و مرکز ملی تأییــد صالحیت ایــران در خصوص صــدور 
مهــر1399، شــرکت بازرســی مهندســی صنعتــی فهامــه موفق شــد اولیــن گواهینامــه تأیید صالحیــت در زمینه های »بازرســی فنــی محصــوالت فناوری نانو- شناســایی 
نانوســاختار و نانواشــیا« و »بازرســی فنی محصوالت فناوری نانو- فرایند سنتز و فرایندهای ساخت و تولید« را بر اساس الزامات استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17۰2۰ 
یافت کند. در ادامه، پیگیری های الزم در خصوص شناسایی شرکت های بازرسی برای ورود به حوزه بازرسی فناوری نانو انجام شد  از مرکز ملی تأیید صالحیت ایران در
یابی صالحیت بازرسی در حوزه  و شــرکت بازرســی آســکو بین الملل در این زمینه انتخاب شــد. در بهمن 1399، شــرکت بازرسی آسکو، درخواست رســمی خود برای ارز

کرد. فناوری نانو را به مرکز تأیید صالحیت اعالم 

حمایت از تدوین دستورالعمل های اجرایی مرتبط با نشان نانو2-2-6
 طرح بازرسی برای شرکت های متقاضی استفاده از نشان نانو

برای صدور مجوز اســتفاده از نشــان نانو، فرایند بازرســی شــرکت های تولیدی متقاضی توسط شرکت های بازرسی تأیید صالحیت شــده و بر اساس شیوه نامه ای با 
گیرد.  کمیته تخصصی نشان نانو مورد تأیید قرار  عنوان »طرح بازرسی« انجام می شود. طرح بازرسی باید توسط شرکت بازرسی تهیه و تدوین شود و سپس از سوی 
در ســال 1399 بــا پشــتیبانی و حمایت هــای ســتاد نانو، طرح های بازرســی برای محصوالت فناوری نانو شــامل »فیلتر هــوای احتراق خودرو، یخچــال و فریزر با بدنه 

کتریال« تهیه و تدوین شد. کتریال و منسوج نبافته آنتی با آنتی با

 دستورالعمل برچسب گذاری محصوالت فناوری نانو
در نیمــه دوم ســال 1399، پیش نویــس دســتورالعمل »فناوری نانــو- برچســب گذاری محصــوالت فناوری نانــو« بــر اســاس مراجــع و منابــع معتبــر قابل اســتناد، 
تجارب برخی از کشــورها در حــوزه برچســب گذاری محصوالت نانویــی بــا توجــه به اســتانداردهای ملی و بین المللــی تدویــن شــد. این دســتورالعمل در جلســات 

کمیته تخصصی نشان نانو بررسی خواهد شد. تخصصی به منظور تأیید در 

انجام ارزیابی های فنی برای اعطای مجوز استفاده از نشان نانو3-2-6
 ارزیابی فنی محصوالت متقاضی نشان نانو

بــا تأییــد صالحیت اولین شــرکت بازرســی در زمینه بازرســی فنی محصوالت فناوری نانو در مهر1399، فرایند اعطای نشــان نانو به شــرکت های تولیــدی متقاضی اجرایی 

6-۲- پیاده سازی نظام جامع مجوزدهی، نظارت و ارزیابی در حوزه فناوری نانو
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یافت مجوز اســتفاده  شــد و پذیرش و تشــکیل پرونده در دبیرخانه کمیته تخصصی در ســتاد نانو آغاز شــد. تا پایان ســال 1399، ۴ شــرکت تولیدی مدارک خود را برای در
گرفت. ۴ شــرکت  کار قرار  یابی فنی محصوالت نانوی این شــرکت ها در دســتور  که ارز کمیته تخصصی ارائه دادند  از نشــان نانو برای ۴ محصول فناوری نانو، به دبیرخانه 
مذکور عبارت اند از: 1. شــرکت بهران فیلتر برای نانوفیلتر هوای احتراق خودروهای ســبک 2. شــرکت آزاد فیلتر برای نانوفیلتر هوای احتراق خودروهای ســبک 3. شــرکت 

کتریال مبتنی بر فناوری نانو. کتریال بر پایه فناوری نانو و ۴. شرکت میالد پرنیان ایرانیان برای منسوج نبافته آنتی با الکترو استیل برای یخچال و فریزر با بدنه آنتی با

کیفیت واحدهای تولیدی نانو کنترل   ارزیابی صالحیت مدیران 
مدیران کنترل کیفیت واحد تولیدی محصوالت فناوری نانو باید هم در رشته تخصصی دارای پروانه تأیید صالحیت مدیر کنترل کیفیت معتبر مطابق با آیین نامه 
کمیته تخصصی نشان نانو تأیید شوند.  کیفیت مصوب سازمان ملی استاندارد باشند هم در رشته فناوری نانو توسط  کنترل  تأیید صالحیت علمی و فنی مدیران 
در حــال حاضــر صــدور پروانــه تأیید صالحیت مدیــر کنترل کیفیت در رشــته فناوری نانو )با وجود تعریف در مقررات و دســتورالعمل های ســازمان( اجرایی نشــده 
کیفیت را از نظر احراز شــرایط فعالیت در زمینه نانو  کنترل  کمیته تخصصی موظف اســت فرد معرفی شــده به عنوان مدیر  اســت. تا زمان اجرای صدور این پروانه، 
که محصوالت آن ها  یافت نشان نانو  کیفیت ۴ واحد تولیدی متقاضی در کنترل  کند. در حال حاضر، مدیران  یابی قرار داده و می تواند به طور مشروط تأیید  مورد ارز
یابــی اســت، مســتندات الزم را ارائه نموده و دوره آموزشــی کنترل کیفیــت محصوالت فناوری نانــو را گذرانده اند. همچنین از میان دیگر شــرکت های  در دســت ارز

گذرانده اند. کیفیت 5 واحد تولیدی محصوالت نانو، این دوره آموزشی را  کنترل  تولیدکننده محصوالت نانو، مدیران 

معرفی نشان نانو به شرکت های فناوری نانو4-2-6
یافت این نشــان، دو جلســه )یک  در ســال 1399 به منظور معرفی نشــان نانو به شــرکت های تولیدی محصوالت فناوری نانو و آشــنایی آن ها با فرایندها و مزایای در
که نمایندگان 2۰ شرکت تولیدی  جلسه به صورت حضوری و دیگری به صورت مجازی( برگزار شد. برای حضور در این جلسات، از 59 شرکت تولیدی دعوت شد 

در این جلسات حاضر و با نشان نانو آشنا شدند.

تثبیت و پشتیبانی از کمیته های فناوری نانو در سازمان های ذی ربط5-2-6
  کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو

کارشناسی محصوالت و اعطای مجوز  بررسی 
مهم ترین فعالیت کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو، تدوین دستورالعمل های الزم و بررسی محصوالت سالمت محور مبتنی بر فناوری نانو )اعم از تولید داخل و 
واردات( جهت اخذ مجوز در حوزه فرآورده ها و ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی، آرایشی-بهداشتی، غذایی-آشامیدنی، فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل 
کمیته ارجاع  است. در سال 1399، مجموعًا درخواست اخذ مجوز تعداد 115 فرآورده شامل 113 فرآورده تولید داخل )98درصد( و 2 فرآورده وارداتی )2درصد( به 

که آمار تفکیکی موارد ذکر شده بر اساس حوزه به قرار جدول زیر است. یافته است 

جدول 3- آمار درخواست اخذ مجوز در کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو به تفکیک حوزه تا انتهای سال 1399

تجمعی )از سال 1395 تا 1399(تجمعی )سال 1399(

درخواست مجوز فرآورده
تولید داخل

درخواست مجوز فرآورده
وارداتی

درخواست مجوز فرآورده
تولید داخل

درخواست مجوز فرآورده
وارداتی

881-۴8ملزومات دارویی

1726۰36آرایشی و بهداشتی

26۰-6حیطه وظایف کمیته )تأییدیه بهداشتی(

359-18غذا

71-3دارو

15۰-11تجهیزات پزشکی

32۰-1۰فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

113226347مجموع درخواست ها

 حوزه

 عنوان درخواست

پیاده سازی نظام استاندارد، کنترل کیفی و ایمنی فناوری نانو



187

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399

187

کارگروه های تخصصی  مدیریت و راهبری 
که به شرح زیر است: در سال 1399، موافقت با صدور )تمدید مجوز( تعداد 38 فرآورده به ادارات مربوطه اعالم شده است 

 جدول 4- فهرست محصوالت فناوری نانو تأیید/ تمدید مجوز شده توسط سازمان غذا و دارو در سال 1399

شرکتنام تجارینام محصولحوزه

کسیر نانوسیناسینانومینژل موضعی نانولیپوزوم کورکومین 1%طبیعی، سنتی و مکمل ا

تجهیزات و ملزومات پزشکی

ینه ابزار پارسبوفالوماسک سه الیه پزشکی برای اهداف عمومی آژ

ینه ابزار پارسبوفالوماسک پنج الیه سوپاپ دار برای اهداف عمومی آژ

یست صنعت اهوراصحت یارماسک شش الیه مبتنی بر فناوری نانو نانو ز

کتریال بیمار و پرسنل بیمارستانی زانیار بینش نوآور-البسه یک بارمصرف آنتی با

آرایشی و بهداشتی

کنه همراه با مات کننده  فلوئید رنگی مناسب پوست های مستعد آ
 با قدرت پوشانندگی باال 

)SEBIUM GLOBAL COVER FLUIDE+COMPACT(
BIODERMAنائوس ایرانیان

 کرم ضدآفتاب محافظت کننده پوست با
 SPF 50+ )PHOTODERM M SPF50+(

BIODERMAنائوس ایرانیان

کرم روشن کننده روز مناسب پوست دارای لک با
SPF50+ )PIGMENTBIO DAILY CARE SPF50+( 

BIODERMAنائوس ایرانیان

ک کننده لوستر کMSKنانوامولسیون پا ستاره تابان پا

ک کننده عینک کMSKنانوامولسیون پا ستاره تابان پا

کMSKنانوامولسیون تمیزکننده داخل اتومبیل ستاره تابان پا

ک طب آذرنانو بیلواژل دور چشم تابنا

ک طب آذرنانو بیلواژل ضدچین وچروک تابنا

پارس حیانسان سیفکرم ضدآفتاب با spf50 فاقد جاذب های شیمیایی

پارس حیانآردنکرم ضدآفتاب با spf60 فاقد جاذب های شیمیایی

پارس حیانآردنکرم ضدآفتاب با spf30 فاقد جاذب های شیمیایی

پارس حیانهیدرودرمکرم ضدآفتاب با spf30 فاقد جاذب های شیمیایی

کسایدتیتانیوم نانو جهت کاربرد به عنوان ضدآفتاب  ماده اولیه دی ا
در محصوالت آرایشی و بهداشتی

STR-40_OTS
واردات شرکت آرا شیمی پارس از 
SAKAI CHEMICAL )تمدید(

غذا و آشامیدنی

کتریال جهت نگهداری مواد غذایی کان پالستکارآیری پالستکیسه پلی اتیلنی آنتی با پا

ی نانوکورکومین کارونی حاو کارونما کارونزرما زر ما

ی نانوذرات کتریال نانو حاو هزار دستان خزرهوم استار و ایزی کلیندستکش خانگی آنتی با
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شرکتنام تجارینام محصولحوزه

تأییدیه بهداشتی

ی نانوذرات کتریال حاو یا پوشمیچکاجوراب آنتی با میچکا آر

ی نانوذرات کتریال حاو یست فناوری مطهر-مهر نماز آنتی با نانو ز

کتریال -فرش ماشینی آنتی با
فرخ سپر کاشان )فرش فرهی( 

)تمدید(

تأییدیه بهداشتی
ی نانوذرات کتریال حاو کیان تن پوش-لباس زیر زنانه آنتی با

کتریال کریلیک آنتی با ابتکار نانو صنعت کیمیا-رنگ آ

ملزومات دارویی

تک تازان نانو فن آوری ماناسلتکس )SELTEX(محلول ضدعفونی کننده

کتری، قارچ و  محلول ضدعفونی کننده سطوح با کارایی ضدبا
ی نقاط کوانتومی کربنی ویروس حاو

)Quantum( شیمی صنعت رشد سهندکوانتوم

ی نانوذرات نقره با کارایی  محلول ضدعفونی کننده دست حاو
کتری، قارچ و ویروس ضدبا

)SilvoClean( پویندگان پزشکی پردیسسیلوکلین

ی نانوذرات نقره با کارایی  محلول ضدعفونی کننده سطح حاو
کتری، قارچ و ویروس ضدبا

)SilvoClean( پویندگان پزشکی پردیسسیلوکلین

کتری  محلول ضدعفونی کننده سطوح )گرید A و B( با کارایی ضدبا
و قارچ

ک فنرومینا مبتکران پا

کتری  یتی با نام تجاری )گرید A و B( با کارایی ضدبا پوشش کامپوز
و قارچ

ک فنآرتا مبتکران پا

کتری، قارچ و  محلول ضدعفونی کننده دست با کارایی ضدبا
ویروس

فردای سروش ایرانیانیوماسیل

نانوامولسیون ضدعفونی کننده دوکاره دست و سطح با کارایی 
کتری، قارچ و ویروس ضدبا

4ecoک ستاره تابان پا

نور دارو گنبداوشن کلین )Ocean clean(محلول ضدعفونی کننده دست

نور دارو گنبداوشن کلین )Ocean clean(ضدعفونی کننده دست

کتریال( سطوح نور دارو گنبداوشن کلین )Ocean clean(محلول ضدعفونی کننده )آنتی با

کتریال( سطوح نور دارو گنبداوشن کلین )Ocean clean(ژل ضدعفونی کننده )آنتی با

 مشارکت در تدوین استانداردهای فناوری نانو
کرد. کرده و نظرات خود را برای اصالح موارد مدنظر ارائه  کمیته ملی تدوین استاندارد فناوری نانو شرکت  کمیته فناوری نانو در اجالسیه های  در سال 1399 

یج فناوری نانو  آموزش و ترو
کنگره دیجیتال مدیریت و درمان COVID -19 و برگزاری دو پنل آموزشــی مرتبط با روند  همکاری در برگزاری ششــمین همایش فن بازار ملی ســالمت، نمایشــگاه 
اخــذ مجــوز محصــوالت ســالمت محور مبتنی بر فناوری نانو برای شــرکت ها، فناوران و کارشناســان از مهم ترین برنامه های آموزشــی این کمیته در ســال 1399 بوده 
اســت. همچنین مدیریت و پشــتیبانی ســایت کمیته فناوری نانو ســازمان غذا و دارو از لحاظ تأمین محتوا و انتشار 12 شماره خبرنامه ماهانه و ارسال به مخاطبان 

گرفته است. از طریق بانک ایمیلی نیز صورت 

 ادامه جدول 4- فهرست محصوالت فناوری نانو تأیید/ تمدید مجوز شده توسط سازمان غذا و دارو در سال 1399

پیاده سازی نظام استاندارد، کنترل کیفی و ایمنی فناوری نانو
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کمیته فناوری نانو سازمان دامپزشکی  
کاربردهای  کمیتــه فناوری نانــو ســازمان دامپزشــکی با هدف پیشــبرد اهــداف نظارتی در ارتبــاط با به کارگیــری و مجوزدهــی و 
فناوری نانو در حوزه های مختلف دامپزشــکی در ســال 1395 تشــکیل شده اســت. فعالیت های این کمیته در سال 1399 به 

شرح زیر است:

کارشناسی محصوالت و اعطای مجوز  بررسی 
کمیته فناوری نانو ســازمان دامپزشــکی با برگزاری و راهبری جلســات کارگروه تخصصی، پرونده محصوالت بر پایه فناوری نانو 

ارجــاع داده شــده از ســوی واحــد دارو و درمان ســازمان دامپزشــکی را از نظــر مالحظات ایمنی محصول بررســی می کند. در ســال 1399، با صدور مجــوز برای چهار 
فرآورده به شرح زیر موافقت شده است:

جدول5- فهرست محصوالت فناوری نانو تأیید مجوز شده توسط سازمان دامپزشکی در سال 1399

کاربردشرکتنام تجاریمشخصات محصولردیف

ینتینانوپوشش فلزنانوبیوسایداسپری آماده مصرف بر پایه نانونقره1 ضدعفونی کننده محیط دام های کوچک و پرندگان ز

ضدعفونی کننده سطوح محل نگهداری دام و طیورنانوپارت خزرنانونیپ HDمحلول بر پایه نانونقره2

ضدعفونی کننده سطوح محل نگهداری دام و طیورنانوپارت خزرنانونیپ LDمحلول بر پایه نانونقره3

گندزدای مخازن و لوله های آب در مرغداری هانانوپارت خزرنانونیپ WDمحلول بر پایه نانونقره۴

کنون در مرحله تأیید  همچنین در این ســال، 3 محصول دیگر از طرف ســازمان دامپزشــکی به این کمیته جهت بررســی پرونده و اخذ مجوز ارجاع شــده اند که هم ا
واحد نانومقیاس و تکمیل پرونده هستند.
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زمینه سازی برای تدوین مقررات مورد نیاز در حوزه فناوری نانو1-3-6
کاربرد فناوری نانو کارگروه ایمنی   استفاده از ظرفیت 

مــاده 16 ســند کاربــرد فناوری نانــو در افق 1۴۰۴، مربوط به تشــکیل کارگروه تخصصــی ایمنی کاربرد فناوری نانو متشــکل از نمایندگان وزارت خانه ها و ســازمان های 
کارگروه با حضور نمایندگان سازمان های عضو برگزار شد. در این جلسه، سازمان  که دبیرخانه آن در ستاد نانو است. در خرداد 99، جلسه سوم این  ذی ربط است 
گرفتند. همچنین مقرر شد اعضای  کارگروه مورد بحث و تبادل نظر قرار  استاندارد و وزارت علوم به تشریح فعالیت های خود در حوزه ایمنی پرداختند و برنامه های 

کارگروه، به تصویب سازمان خود برسانند. یافت نظرات  کرده و به پس از در که باید در حوزه ایمنی فناوری نانو انجام دهند را تدوین  کارگروه، وظایفی 

کار و رفاه اجتماعی کار وزارت تعاون،   همکاری با اداره بازرسی 
کارکنان این شــرکت ها که در مواجهه با نانو هســتند،  در ســال های اخیــر، تعــداد شــرکت های فعــال در حوزه فناوری نانو در کشــور افزایش یافته و به دنبــال آن تعداد 
بیشــتر شــده اســت. با توجه به اهمیت رعایت موارد ایمنی در محیط های کار با نانومواد، همکاری ســتاد نانو با اداره بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
یابی ایمنی محیط، تدوین آیین نامه ایمنی برای واحدهای تولیدی و تحقیق و توسعه صنعتی و تهیه شناسنامه ایمنی  کار آغاز شده است. تهیه شاخص های ارز
کار به تشریح موضوع همکاری پرداخته شده و این  برای واحدهای صنعتی از اولویت های این همکاری است. بدین منظور طی جلسات مختلف با اداره بازرسی 
کار و رفاه اجتماعی  کار وزارت تعاون،  اداره با فعالیت های ســتاد نانو آشــنا شــده است. همچنین بازدیدی از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت 
گرفته و ســرفصل ها و  کار صورت  کارشناســان اداره بازرســی  انجام شــده اســت. در ســال 1399 هماهنگی های الزم برای برگزاری یک دوره آموزشــی برای مدیران و 
گرفته اســت. پس از  مدرســان دوره تعییــن شــده اند. همچنیــن جلســاتی برای توســعه محصوالت حفاظت فــردی بر پایه فناوری نانــو با همکاری مرکــز مذکور انجام 
کار، پیش نویس »آیین نامه ایمنی برای واحدهای تولیدی« تهیه شده و طی جلساتی با حضور افراد متخصص بهداشت  برگزاری جلســات مشــترک با اداره بازرســی 
حرفه ای و همچنین رئیس اداره تدوین آیین نامه ها و دســتورالعمل های ایمنی مورد بررســی قرار گرفت. این آیین نامه پس از نهایی شــدن و تصویب در شورای عالی 

حفاظت فنی، اجرایی خواهد شد.

6-3- فعال سازی ظرفیت های نهادهای تنظیم گر در راستای توسعه فناوری نانو

پیاده سازی نظام استاندارد، کنترل کیفی و ایمنی فناوری نانو
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برگزاری نشست ها و کارگاه های آموزشی فناوری نانو1-4-6
کار با نانومواد  مدرسه آنالین تابستانی اصول و ایمنی 

در شــهریور 1399، شــبکه ایمنی فناوری نانو، کارگاه آموزشــی را با عنوان »مدرسه آنالین 
کار با نانومواد« با مشــارکت دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات  تابســتانی اصول و ایمنی 
کارگاه در شــش روز و بــا ســرفصل های »مقدمــه ای بــر  کــرد. ایــن  درمانــی ایــران برگــزار 
نانوفنــاوری و توکســیکولوژی، پروتکل هــای مورد اســتفاده در ایمنی نانو، توکســیکولوژی 
نانومــواد، مدیریــت پســماندهای آزمایشــگاهی و صنعتــی، ایمنــی شــغلی و محیطــی، 

یابی و مدیریت خطر« به صورت آنالین برگزار شد. اصول استانداردسازی و ارز

کیفیت کنترل   دوره آموزشی 
کیفیــت« ویــژه واحدهــای تولیــدی محصوالت  کنتــرل  در ســال 1399، »دوره آموزشــی 

کیفیت و توســعه فناوری در روزهای 22 و  کنترل  کارشناســان و پژوهشــگران در حوزه های مرتبط با تولید،  فناوری نانو به صورت مجازی با حضور 23 نفر از مدیران، 
26 آذر 1399 برگزار شد.

 دوره آموزشی آزمون های مقایسات بین آزمایشگاهی 
دوره آموزشــی »الزامات برگزاری و شــرکت در آزمون های مقایســات بین آزمایشــگاهی« در روزهای 26 و 27 بهمن 1399 به صورت مجازی برای 6۰ نفر از مســئوالن و 

کارشناسان آزمایشگاه های تخصصی اندازه گیری و تعیین مشخصات نانومواد به صورت مجازی برگزار شد.

ترویج استاندارد و ایمنی فناوری نانو2-4-6
 انتشار محتوا در وب سایت های تخصصی

کنــون دو وب ســایت، یکــی بــا موضــوع اســتاندارد و ایمنــی )www.nanostandard.ir( و دیگــری بــا موضــوع نشــان نانــو  در حــوزه اســتاندارد و ایمنــی نانــو، هم ا
گزارش ها و  گاهی بخشــی به متخصصان و عالقه مندان این حوزه؛ اخبار،  یج و آ  )www.nanonamad.com(( در حال فعالیت و اطالع رســانی هســتند. به منظور ترو

6-4- ترویج و آموزش استاندارد و ایمنی فناوری نانو

http://trainingclinic.blogfa.com/post/54
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کاربردی در حوزه استاندارد و ایمنی فناوری نانو در این دو وب سایت انتشار می یابد. در سال 1399 در مجموع 33 خبر داخلی، 2۰ خبر خارجی و ۴ مقاله  مقاالت 
گزارش در این وب سایت ها منتشر شده اند. و 

کتابچه واژه نامه جامع فناوری نانو  انتشار 
کــه فناوری نانــو در آن ها در  یــف، کمــک شــایانی به درک مشــترک و اســتفاده یکدســت و یکپارچــه واژگان در سراســر جوامعی  هماهنگ ســازی اصطالحــات و تعار
کاربران به راحتی به تمامی واژگان مصطلح و صحیح در  حال توســعه و اســتفاده اســت، می کند. تدوین واژه نامه حوزه فناوری نانو نیز این امکان را فراهم می کند تا 
یف اســتاندارد شــده بر اســاس استانداردهای ملی و  فناوری نانو دسترســی پیدا کنند. در ســال 1399 با حمایت ســتاد نانو این کتابچه شــامل 62۰ واژه همراه با تعار

گردآوری، تدوین و منتشر شد. بین المللی 

پیاده سازی نظام استاندارد، کنترل کیفی و ایمنی فناوری نانو



نانو داروی ضدسرطان



ادامه جدول 3- شرکت های دارای محصول نانو در سایت دیجی کاال )سال 1398(

توسعه و مدیریت بازار 
محصوالت نانو

برنامه کالن 7

گزارش عملکرد برنامه های کالن، عملیاتی و اقدامات اجرایی فناوری نانو
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استفاده از ابزارهای مالی برای تحریک بازار فناوری نانو1-1-7
اســتفاده از ابزارهــای مالــی نظیــر لیزینگ، پیش خرید و خرید دین، از مهم ترین ابزارهای توســعه بازار به ویژه در حوزه محصوالت نانو اســت. این ابزارها با مشــارکت 
کشــور مانند صندوق توســعه فناوری ایرانیان، صندوق پژوهش و فناوری دانشــگاه تهران، صندوق توســعه صادرات  ســتاد نانو و نهادهای مالی و ســرمایه گذاری 
یال شــامل 36 فقــره وام و 2 فقــره خرید دین بــه فناوران و  و تبــادل فنــاوری و صنــدوق نانــو بــه  کار گرفتــه می شــود. در ســال 1399 در مجمــوع بیــش از 165میلیــارد ر

که در ادامه جزئیات آن ذکر شده است. شرکت های فناوری نانو اعطا شد 

جدول 1- تسهیالت اعطا شده به شرکت های فناوری نانو در جهت توسعه بازار در سال 1399

مبلغ )میلیون ریال(شرکت/ فناور استفاده کننده از تسهیالتنوع تسهیالتردیف

361617۰۰ موردسرمایه در گردش1

251۰۰ موردخرید دین2

38166800 موردجمع

7-۱- ایجاد ابزارهای حمایتی و تسهیلگری برای توسعه بازار داخلی محصوالت نانو

نمودار 1- سهم صندوق های همکار از تسهیالت پرداخت شده به شرکت های فناوری نانو در سال 1399 )میلیون ریال(

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه 
تهران 32درصد

صندوق توسعه فناوری ایرانیان 
54درصد

صندوق توسعه صادرات و تبادل 
صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری 4درصد

فناوری نانو 10درصد
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تســهیل ورود شرکت های نانو به بازار بورس و فرابورس2-1-7 
بــا توجه به رشــد شــرکت های فناوری نانو در ســال های اخیــر و همچنین ورود شــرکت های بزرگ صنعتی به حــوزه فناوری نانو، روش های تأمیــن مالی کوچک مانند 
پرداخــت تســهیالت مالــی تنها بخشــی از نیاز مالی شــرکت ها را بــرآورده خواهد کرد؛ بنابراین نیاز بــه روش های دیگر تأمین مالی از جمله بازار ســرمایه از طریق ورود 
شــرکت های فناوری نانو به بورس در دســتور کار ســتاد نانو در ســال 1399 قرار گرفت. ورود شــرکت ها به بازار ســرمایه عالوه بر تأمین مالی بزرگ تر، مزیت های دیگری 
یافت تســهیالت ســریع تر از بانک ها و نهادهای مالی از طریق  از قبیل اعتباربخشــی به برند شــرکتی )بازار داخلی و بازار بین المللی(، شــفافیت مالی و همچنین در

سهام شرکت را داراست.
در این ســال با بررســی مجموعه های مشــاوره و پذیرش شرکت در بورس، شرکت مشاوره سرمایه گذاری فاینتک در این راستا انتخاب شد. در ادامه مؤلفه های اولیه 
پذیرش شرکت در بورس، انتخاب و شرکت های دارای صالحیت برگزیده شدند. طی جلسات مشترک با 1۰ شرکت منتخب، با توجه به وجود برخی شرایط خاص 

در مقطع زمانی مربوطه، ادامه فعالیت به سال 1۴۰۰ موکول شد.

استفاده از ظرفیت های قانونی و نهادی در راستای توسعه بازار نانو3-1-7
یکی از فعالیت های ستاد نانو، استفاده از ظرفیت نهادهای دولتی در حوزه های مختلف برای کمک به توسعه بازار محصوالت نانو است. مهم ترین همکاری های 

گرفته در سال 1399 در جدول زیر بیان شده است. صورت 

جدول 2- همکاری های صورت گرفته با نهادهای دولتی با هدف کمک به توسعه بازار نانو در سال 1399

موضوع همکارینهاد دولتیردیف

همکاری در چارچوب تفاهم نامه سال 98 برای توسعه کاربرد فناوری نانو در صنایع دستیوزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی1

ارسال فهرست شرکت های نانویی شناسایی شده در پیمایش سال 97 مرکز آمار به ستاد نانومرکز آمار ایران2

گمرک3
استعالم آمار صادرات و واردات شرکت های نانو در سال 98

استعالم آمار کلی واردات کشور در پنج سال اخیر به تفکیک کد تعرفه 8 رقمی

سازمان توسعه تجارت ایران۴
همکاری برای تعریف کدهای تعرفه تخصصی برای کاالهای نانو

تعامل با رایزنان بازرگانی کشورهای ارمنستان، ترکیه، عراق، روسیه، چین، عمان و آذربایجان
کمک به شناسایی شرکت های عالقه مند به تعامل با ایران از طریق رایزنان بازرگانی

پیگیری ثبت سفارش و تخصیص ارز برای دو شرکتبانک مرکزی5

وزارت خارجه6
همکاری با وزارت خارجه در کنسولی لبنان و فیلیپین برای صادرات و همکاری های فناورانه در حوزه نانو

برگزاری نشست تبادل فناوری با سازمان کناسیت مکزیک با همکاری سفارت ایران در مکزیکوسیتی

گرفته در این راستا بیان می شود. در ادامه مهم ترین اقدامات صورت 

کاالهای نانو  ایجاد تعرفه اختصاصی برای 
کاالهای نانو عبارت اند از: مهم ترین اهداف ستاد نانو برای ایجاد تعرفه تخصصی 

کاالهای وارداتی از طریق سیاست تغییر تعرفه واردات؛•  کاالهای نانو در برابر  صیانت از بازار داخلی 
گمرکی؛•  کد تعرفه  کاالهای مشابه غیر نانو به دلیل یکی بودن  کاالهای نانو در مقایسه با  جلوگیری از ارزش گذاری یکسان 
گمرک.•  کاالهای نانو در  امکان رصد و ره گیری واردات و صادرات 

بدین منظور در ســال 99 جلســات مشــترکی با حضور نمایندگانی از دفتر تعرفه گمرک، دفتر مقررات صادرات و واردات، سازمان توسعه تجارت و ستاد نانو تشکیل 
یافت ردیف تعرفه اختصاصی به ســازمان توســعه تجارت معرفی شــد. سازمان توسعه  شــد که بر اســاس آن، فهرســت 15 کاالی نانو )17 ردیف تعرفه فعلی( برای در
تجارت به عنوان متولی پیگیری این تعرفه، فهرســت پیشــنهادی ســتاد نانو را برای معاونت صنایع وزارت صمت و همچنین دفتر تعرفه گمرک ارســال کرده اســت. 

کار به سال 1۴۰۰ موکول شده است. عملیاتی شدن این 

توسعه و مدیریت بازار محصوالت نانو
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کاال  استفاده از ظرفیت دستورالعمل های مربوط به فهرست تأمین کنندگان 
یکی از ابزارهای توســعه بازار محصوالت نانو، اســتفاده از ظرفیت آیین نامه ها و دســتورالعمل های اجرایی مربوط به وزارتخانه ها و ســازمان های دولتی است. به طور 
مثال در بســیاری از صنایع کشــور برای اســتفاده از محصوالت و خدمات شــرکت ها، وزارتخانه ها موظف به تهیه فهرست تأمین کنندگان بر اساس شرایط و ضوابط 

گرفته در جدول زیر آمده است. کرد. نتیجه اقدامات صورت  کمک خواهد  مشخص شده اند. قرارگیری در این فهرست ها به فروش بیشتر شرکت ها 

جدول 3- تعداد محصوالت و شرکت های فناوری نانو بهره مند از ظرفیت مقررات دولتی مرتبط با فهرست تأمین کنندگان کاال

تعداد محصول- شرکت فناوری نانوعنوان

5فهرست تأمین کنندگان وزارت نفت

1۰تفاهم نامه برای ورود به فهرست تأمین کنندگان صنایع دفاعی

1۰تفاهم نامه برای ورود به فهرست تأمین کنندگان صنعت هوایی

۴تفاهم نامه برای ورود به فهرست تأمین کنندگان حوزه بنادر و کشتیرانی

9فهرست بهای سازمان برنامه وبودجه

7فهرست تأمین کنندگان سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی

45مجموع

 ارتقای استانداردهای اجباری متناسب با محصوالت مرتبط با فناوری نانو
تدوین اســتاندارهای جدید و ارتقای اســتانداردهای موجود عالوه بر باال بردن ســطح کیفی و عملکردی محصوالت، یکی از ابزارهای مهم برای توســعه محصوالت 
یکــرد ارتقای اســتانداردهای اجباری موجود با اســتفاده از  نانــو اســت. بــا توجــه به اینکــه تصویب اســتانداردهای اجباری جدید، اقدامی زمان بر و دشــوار اســت؛ رو
قابلیت های فناوری نانو توســط ســتاد نانو اتخاذ شــده اســت. در ســال 1399، با همکاری کمیته استاندارد ستاد نانو، 1٬217 اســتاندارد اجباری داخلی بررسی و با 
محصوالت نانوی متناظر، مطابقت داده شــد. در نتیجه 27 اســتاندارد اجباری برای ارتقا انتخاب شــد. ســپس کار تدوین برنامه اجرایی برای بررسی هریک از این 
گرفته شد. در جدول زیر نام  کار در نظر  که می تواند در ارتقای این استانداردها مؤثر واقع شود، آغاز و تیمی برای این  استانداردها و تعیین مشخصات محصول نانو 

استانداردهای اجباری قابل ارتقا آمده است.

جدول 4- استانداردهای اجباری قابل ارتقا با محصوالت نانو

عنوان استاندارداستانداردردیف

ی- ویژگی ها و روش های آزمون11۴5۰۴ بلوک بتنی سبک سلولی غیراتوکالو

بتن آماده - ویژگی ها26۰۴۴

افزودنی های بتن، مالت و دوغاب -قسمت 2- افزودنی های بتن - ویژگی ها32-293۰

جداول بتنی پیش ساخته - ویژگی ها و روش های آزمون۴12728

ویژگی های الکترودهای روپوش دار جوشکاری با قوس الکتریکی )بخش 1, 2 و 3(5871

باتری های راه انداز سرب- اسیدی- قسمت اول- الزامات عمومی و روش های آزمون61-71

71-۴28۰
باتری های سرب اسیدی برای مصارف عمومی )انواع مجهز به شیرهای خودتنظیم(

قسمت 1- الزامات کلی، ویژگی های کارکردی- روش های آزمون

812291-1A)1 ( برای تولید درها و پنجره ها- طبقه بندی، الزامات و روش های آزمون )اصالحیه شمارهPVC-U( ینیل کلراید سخت پروفیل های پلی و
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چینی بهداشتی ویژگی ها و روش های آزمون9696

خودروهای جاده ای- نوارهای درزگیر خودروها1۰17868

درزگیرهای الستیکی- الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل اتصال لوله مورد استفاده در کاربردهای آب و فاضالب- قسمت 1- الستیک ولکانیده111-7۴91

کسیدآهن12۴817 ویژگی ها و روش آزمون رنگ آستری بر پایه رزین الکید و ا

ویژگی ها و روش های آزمون رنگ پوشش زیرین بر پایه رزین الکید131697

ویژگی های رنگ های اپوکسی پلی آمید1۴292۰

شیشه- مجموعه شیشه های دو یا چند جداره- ویژگی ها قسمت اول: با الیه هوا151-8521

161a-1-85218521-1-A1 1شیشه- مجموعه شیشه های دو یا چند جداره- ویژگی ها- اصالحیٔه شمارٔه

یف، طبقه بندی، ویژگی ها و نشانه گذاری1725 کاشی های سرامیکی- تعار

وسایل برودتی خانگی )یخچال- فریزر و یخچال فریزر( ویژگی ها و روش های آزمون18137۰۰

منسوجات- باند زخم بندی- ویژگی ها و روش های آزمون19583

2۰3-9116
 )PE( ک برای کاربردهای فاضالب و زهکشی ثقلی- سامانه های لوله گذاری پلی اتیلن پالستیک ها- سامانه های لوله گذاری مدفون در خا

B با دیواره ساختمند-قسمت 3- لوله ها و اتصاالت با سطح بیرونی غیرصاف، نوع )PVC-U( ی سی صلب پلی پروپیلن )PP( و پی و

212-13361
ینیل  ک و باالی سطح زمین پلی و پالستیک ها- سیستم های لوله گذاری برای کاربردهای آب رسانی و فاضالب و زهکشی تحت فشار مدفون در خا

کلرید سخت )PVC-U(- قسمت 2- لوله ها

223-13361
ینیل  ک و باالی سطح زمین- پلی و پالستیک ها- سیستم های لوله گذاری برای کاربردهای آب رسانی و فاضالب و زهکشی تحت فشار مدفون در خا

کلرید سخت )PVC-U(- قسمت 3- اتصاالت

231۴۴18
 )UPVC( ی سی سخت ک- پی و پالستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای شبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب و زهکشی ثقلی مدفون در خا

پلی پروپیلن )PP( پلی پروپیلن اصالح شده با مواد معدنی

ک کن بر پایه حالل- ویژگی ها و روش های آزمون2۴33۰5 ک کننده ها- شیشه پا پا

شیرآالت بهداشتی- شیرهای تکی و مخلوط برای سیستم تأمین آب نوع 1 و نوع 2- ویژگی ها و روش های آزمون2515۴6

شیرآالت بهداشتی- شیرهای مخلوط اهرمی مکانیکی ویژگی ها و روش های آزمون266676

تجهیزات تصفیه هوای ورودی به موتورهای احتراق داخلی و کمپرسورها )فیلتر(- آزمون عملکرد273۴

ارتقای سازوکارهای توزیع محصوالت نانو4-1-7 
کنون برنامه های حمایتی ســتاد نانو در زمینه  یکی از راه های توســعه بازار محصوالت نانو، توجه به محصوالت مصرفی و حضور آن ها در ســبد زندگی مردم اســت. تا

فروش محصوالت مصرفی نانو در فروشگاه های اینترنتی و زنجیره ای اجرا شده است.

 فروشگاه های اینترنتی
 Online Market( گذشــته و شــکل گیری مدل فروش آنالین گرفته از عرضه محصوالت نانو در فروشــگاه های اینترنتی در ســال های  در نتیجه حمایت های صورت 
Place(، عرضــه محصــوالت نانــو در فروشــگاه اینترنتی دیجی کاال در ســال 1399 ادامه یافت و شــرکت های فناوری نانو با توجه به اهمیت حضور در این بســتر برای 

کردند. اطالعات مرتبط در این خصوص در جدول 5 بیان شده است. برندسازی و معرفی و افزایش فروش از این زیرساخت استفاده 

توسعه و مدیریت بازار محصوالت نانو

ادامه جدول 4- استانداردهای اجباری قابل ارتقا با محصوالت نانو

تعداد محصوالتتعداد شرکت هافروشگاه

11اتکا

11جانبو

2۴سپه

13شهروند
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جدول 5- تعداد محصول و شرکت های فناوری نانو در فروشگاه اینترنتی دیجی کاال در سال 1399

تعداد محصول فناوری نانوتعداد شرکت فناوری نانوگروه محصوالتردیف

123۰خانه و آشپزخانه1

521آرایشی، بهداشت و سالمت2

1522منسوجات و کیف و کفش3

713ساختمان۴

23سایر5

4189مجموع

 فروشگاه های زنجیره ای
پــس از حمایــت ســتاد نانــو از حضــور محصوالت نانو در فروشــگاه های زنجیره ای رفاه در ســال 1398، به دلیل وجود برخی مشــکالت اجرایی از طرف شــرکت های 
گزارشــی از تجربیات  تولیدکننــده و مجموعــه فروشــگاه های رفــاه، همــکاری شــرکت ها در قالــب تفاهم نامــه مشــترک متوقــف شــد. به منظــور تعامــالت آتــی بهتــر، 
یابی و فروش، برندسازی، بسته بندی، تأمین مالی، تبلیغات، رقابت، ظرفیت  شرکت های نانو در تعامل با فروشگاه رفاه و مشکالت مواجه شده از قبیل نحوه بازار
تولیــد، عمومــی، قیمت گــذاری، کارایــی محصــول، مجوزها، فراینــد کارگزاری، فرایندهای مالی و تسویه حســاب تهیه و در اختیار شــرکت ها قــرار گرفت. وضعیت 

کشور در سال 1399 به شرح زیر است. محصوالت حوزه فناوری نانو در فروشگاه های زنجیره ای برتر 

جدول 6- تعداد شرکت و محصول مصرفی فناوری نانو در فروشگاه های زنجیره ای بزرگ کشور در سال 1399

تعداد محصوالتتعداد شرکت هافروشگاه

36هایپرمی

35هایپراستار

38رفاه

ی وان 27و

22وین مارکت

تعداد محصوالتتعداد شرکت هافروشگاه

11اتکا

11جانبو

2۴سپه

13شهروند
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پــس از تجربیــات ســتاد نانــو در حمایت از توســعه فــروش در فروشــگاه های زنجیره ای، برنامــه پیمایش 1۰ فروشــگاه بزرگ زنجیره ای کشــور با هدف شناســایی انواع 
قراردادهــای همــکاری، شناســایی عوامــل مؤثــر در فــروش محصــوالت فناورانه و شــرایط حضــور محصوالت نانــو در هریک از فروشــگاه ها، آغاز شــد و بر اســاس آن 

کارگاه های آموزشی برای آشنایی شرکت ها با روند حضور و نحوه تعامل با هریک از این فروشگاه ها، طراحی و اجرا خواهد شد.

پایش محصوالت فناوری نانو در بازار ایران5-1-7
 تکمیل برنامه پایش محصوالت/ شرکت های فناوری نانو در بازار ایران

رصد و پایش بازار فناوری نانوی کشــور یکی از ابزارهای مهم در سیاســتگذاری های مرتبط با محصوالت نانو در بازار اســت. در حال حاضر، بخشــی از محصوالتی که در 
گواهینامه و با عنوان نانو  کشور به عنوان کاالی نانو عرضه می شوند دارای تأییدیه نانومقیاس از ستاد نانو هستند. با این وجود طیف وسیعی از محصوالت نیز بدون این 
گواهینامه نانومقیاس داشته باشد. در سال 1396، مرحله اول  به بازار عرضه شده اند. این امر می تواند دالیل مختلفی چون عدم آشنایی با ستاد نانو و یا اجباری نبودن 
»پایش اینترنتی محصوالت مدعی نانو در بازار ایران« اجرا شــد که منجر به شناســایی 2٬291 محصول از ۴۴6 شــرکت مختلف شــد. در گام های بعدی، بررسی صحت 
داده های شــرکت های شناســایی شــده، ارتباط با این شــرکت ها از طریق تلفن یا نامه و کمک به شــرکت ها برای تشــکیل پرونده برای اخذ گواهی نانومقیاس نیز صورت 
گرفت. به منظور به روز کردن داده ها و شناسایی محصوالت و شرکت های جدید، برنامه »پایش محصوالت/شرکت های نانو در بازار ایران« از ابتدای سال 1399 مجددًا 
گســتره  که عالوه بر پایش اینترنتی محصوالت نانو، پایش میدانی این محصوالت از طریق فروشــگاه های زنجیره ای، نمایشــگاه ها و بازارهای تخصصی نیز به  آغاز شــد 

برنامه اضافه شد. نتایج نهایی برنامه پایش از سال 1396 تا سال 1399، در سه مرحله »شناسایی، تشکیل پرونده و دریافت گواهینامه نانومقیاس« به شرح زیر است:

دریافت نانومقیاس مرحله تشکیل پرونده مرحله شناسایی

تعداد شرکت

تعداد محصولتعداد محصولتعداد محصول

26تعداد شرکتتعداد شرکت 62 707

67 163 2901

شکل 1- نتایج نهایی برنامه پایش محصوالت/شرکت های فناوری نانو در بازار ایران )1396-1399(

شکل 2- بخش اضافه شده به پرسشنامه مرکز آمار ایران برای شناسایی شرکت های فناوری نانو

 مشارکت با مرکز آمار ایران برای شناسایی شرکت های فناوری نانو
بر پایه تعامالت شــکل گرفته میان ســتاد نانو با مرکز آمار ایران طی ســال های 139۴ - 1397، طرح »پیمایش اقتصادی شــرکت های نانو« از سوی مرکز آمار ایران اجرا 
کارکن و بیشــتر در ســال 1396« به شناســایی  کارگاه های صنعتی 1۰ نفر  که بر اســاس آن، بخشــی از پرسشــنامه ســالیانه مرکز آمار ایران برای »طرح آمارگیری از  شــد 

شرکت های نانو اختصاص یافت.

توسعه و مدیریت بازار محصوالت نانو



201

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399

201

که 61 شرکت،  گزارش در تابستان 1399 توسط مرکز آمار ایران برای ستاد نانو ارسال شد که طی آن 61 شرکت به عنوان شرکت های نانو معرفی شده بودند  نتیجه این 
که از بین ۴5 شــرکت جدید شناســایی شــده در این طرح،  16 شــرکت دارای تأییدیه نانومقیاس و ۴5 شــرکت نیز فاقد تأییدیه نانومقیاس بودند. شــایان ذکر اســت 
یافت گواهی نانومقیاس  19 شــرکت در دســته شــرکت های بزرگ )با تعداد کارکنان بیش تر از 1۰۰ نفر( قرار دارند که از تمامی این شــرکت ها درخواســت شــد تا برای در

کنند. اقدام 

گمرک جمهوری اسالمی ایران  پایش واردات محصوالت نانو از 
بخشــی قابل توجهی از محصوالت نانو از طریق واردات )از مســیرهای رســمی و غیررسمی( به بازار مصرف کشور ورود پیدا می کند. به منظور صیانت از بازار داخلی 

محصوالت نانو و حفظ حقوق مصرف کنندگان محصوالت نانو، برنامه پایش واردات محصوالت نانو آغاز شد.
گمرک جمهوری اســالمی ایران  در ســال 1399، میزان صادرات و واردات مرتبط با 257 شــرکت فناوری نانو مربوط به ســال 1398 و شــش ماهه اول ســال 1399 از 
اســتعالم شــد که بخشــی از این اطالعات برای محاســبه آمار فروش نانو در ســال 1398 مورد بهره برداری قرار گرفت. نتایج نشــان می دهد که تعدادی از شــرکت ها، 
که در برنامه پایش واردات محصوالت نانو مورد بهره برداری  کرده اند  کاال دارد، اظهار  که نشان از نانویی بودن  کاالهای وارداتی خود را با عنوان نانو یا عناوین تجاری 

که برخی از آن ها عبارت اند از: که این پایش با چالش هایی روبه روست  قرار می گیرد. الزم به ذکر است 
کاالهای نانو از غیر نانو را دچار مشکل می کند؛•  که اغلب، تشخیص  گمرکی  کلی بودن عنوان تعرفه های 
گاه بیش از یک ماه طول می کشد؛•  که  گمرک  زمان بر بودن فرایند استعالم از 
کاالهای وارداتی.•  عدم الزام شرکت های واردکننده مبنی بر اظهار نانویی بودن 
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 توسعه سبد کاالی مصرفی نانو در صنعت چرم طبیعی1-2-7
یکی از مســیرهای توســعه ســبد کاالهای مصرفی نانو، شناســایی تقاضاهای فعال در صنایع مرتبط با کاالهای مصرفی و بررســی امکان پاسخ به آن ها با استفاده از 
کشور، به عنوان یکی از صنایع هدف  فناوری نانو است. بدین منظور در سال 1399، صنعت چرم طبیعی به عنوان یک صنعت بومی با میزان اشتغال قابل توجه در 
انتخاب شــد. در ادامه، ضمن شناســایی پژوهشــگران و فعالیت های پژوهشــی انجام شــده در صنعت چرم طبیعی کشور و نیز در ســطح جهانی، با بیش از 5۰ نفر 
از فعــاالن صنعــت چــرم طبیعــی مصاحبه شــد. در نتیجه، بانک داده ای از نیازهای فناورانه صنعت چرم طبیعی به دســت آمد که بر اســاس ســطح آمادگی بازار و 
آمادگی فناوری نانو اولویت بندی شد. این فهرست در آینده برای تعریف پروژه های توسعه محصول با مشارکت شرکت های صنعتی تولیدکننده محصوالت چرمی 

در بخش های دیگر ستاد نانو مورد استفاده قرار می گیرد.

توسعه سبد کاالی مصرفی نانو در صنعت اسباب بازی2-2-7
یکی از حوزه های هدف در برنامه توســعه ســبد محصوالت مصرفی نانو، »صنعت اســباب بازی و ســرگرمی« بوده اســت. نگاهی به ظرفیت بازار 2۰۰میلیون دالری 
کیفی اسباب بازی ها  یکرد توسعه فناوری نانو در این صنعت با هدف ارتقای  که رو کودک در ایران(، نشان می دهد  اسباب بازی در کشور )سرانه 1۰-2۰ دالر برای هر 
کشور داشته  و تولید اسباب بازی های خالقانه، ضمن آشنایی هر چه بیش تر خانواده ها و فرزندان با این فناوری، می تواند نقش مؤثری در توسعه بازار فناوری نانو در 
که به طور خالصه در شکل 3 نشان داده شده است. کنون برنامه های متعددی برای رسوخ فناوری نانو در صنعت اسباب بازی طراحی و اجرا شده است  باشد. تا

7-۲- توسعه سبد کاالهای مصرفی نانو

توسعه و مدیریت بازار محصوالت نانو

 کانون پرورشی کودکان و نوجوانان
 انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی
 ستاد توسعه فناوری های نرم و 

هویت ساز
 شورای نظارت بر اسباب بازی

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار

ارتباط با بازیگران صنعت 
اسباب بازی

 پلیمر مقاوم به نفوذپذیری هوا
 پلیمر ضد اعوجاج 
 پلیمر با براقیت باال

 بهبود خواص مکانیکی
 پلیمر با تنوع رنگ باال

دریافت تقاضاهای تولیدکنندگان 
اسباب بازی

 نمایشگاه اسباب بازی
 مسابقه ایده آزاد اسباب بازی

شوروم دائمی اسباب بازی
 کارگاه معرفی فناوری نانو در

 صنعت اسباب بازی
 نشست ویژه تولیدکنندگان 

اسباب بازی پلیمری

حضور فعاالنه در رویدادهای 
صنعت اسباب بازی

 اسباب بازی سایه ها با پوشش 
آب گریز

 عروسک با پارچه آنتی استاتیک
 ماشین اسباب بازی با تأمین برق از 

سلول خورشیدی

تولید نمونه های
ا سباب بازی  ارتقا یافته با فناوری  نانو

توسعه فناوری نانو در صنعت اسباب بازی

شکل 3- خالصه فعالیت های انجام شده برای توسعه فناوری نانو در صنعت اسباب بازی
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یکی از برنامه هایی که در سال 1399 با هدف ایجاد پلتفرم توسعه اسباب بازی های خالقانه نانو پیگیری شد، مسابقه »طراحی و ساخت اسباب بازی های خالقانه 
ینگ طرح های برگزیده در سال 1399 پیگیری شد و در نهایت 5 طرح به عنوان  نانو« بود. این برنامه با ارائه 98 طرح در اسفند1398 آغاز شد و مراحل داوری و منتور

گرفتند. نامزدهای نهایی مسابقه، در مرحله اثبات فناوری قرار 

نقاشی در شباسباب بازی تعاملی و خودشارژرنگ پایدار برای پارچه های عروسکیژل بازی )اسالیم(سیال هوشمند جادویی

شکل 4- نامزدهای نهایی مسابقه طراحی و ساخت اسباب بازی های خالقانه نانو در سال1399

ایده پردازی برای محصوالت مصرفی نانو3-2-7
گرفته شــده برای توســعه ســبد محصوالت مصرفی نانو، اســتفاده از ظرفیت ایده پردازی توســط افراد/تیم های عالقه مند به ایده پردازی در  یکی از مســیرهای در نظر 
یابی و فروش(  یکرد مختلف )یک تیم فعال در تحقیق و توســعه، دو تیم فعال در تحقیقات بازار و یک تیم فعال در بازار حوزه فناوری نانو اســت. چهار تیم با ســه رو
یال، نوآورانه بودن ایده و پاســخگویی به نیاز مشــتریان )مشــتری برای خرید محصول  انتخاب شــدند تا بر پایه ســه شــرط دارا بودن بازار بالقوه حداقل 1۰۰۰میلیارد ر
یافت شــد. برای اینکــه ایده ها با اطالعات بازاری قابل قبولی ارائه  حاضــر بــه پرداخــت هزینه باشــد(، ایده های خود را ارائه دهند. در مرحله اول، 1۰ ایده از دو تیم در
یکرد فنی، ایده های منتخب برای بهره برداری  گزارش اولیه فرصت بازار برای هر یک از ایده ها در دست تهیه است. در مرحله بعد، پس از داوری ایده ها با رو شود، 

به تیم ها/شرکت های فناور فعال در حوزه نانو ارائه می شود.

جدول 7- 10 ایده ارسالی توسط شرکت کنندگان در برنامه ایده پردازی محصوالت مصرفی نانو

کارایی فناوری نانومسئله/ نیازعنوانردیف

1
 جاذب ها 

)پوشک و نوار بهداشتی(
کثری با حجم باال با قابلیت تصفیه و تعریق  جذب حدا

جاذب
ایجاد امکان فیلتراسیون و جذب ذرات ادراری و دیگر محیط های مایع به عالوه 

یجی ساختار گهانی و تعریق تدر جذب باالی نا

کواریوم2 افزایش دهنده دو تا سه برابری بازدهی جذب سختی توسط جاذب های معمولتصفیه و سختی گیری آب برای ماهی های آب شیرینمیکرو کویتیتور آ

3
پوشش ضدخش تلفن 

همراه
ی صفحه تلفن همراه و عدم تمایل کاربران  ایجاد خش بر رو

به استفاده از محافظ گلس
افزایش مقاومت به خراش

ماسک آنتی میکروبیال۴
کتری و ویروس حتی در صورت ریزتر  کاهش احتمال ورود با

بودن ابعاد آن ها از حفرات ماسک
افزایش کارایی ماسک ها )آنتی  میکروبیال نمودن آن ها(

5
تشک و بالشت 

گرم شونده
نیاز به ایجاد گرمای یکنواخت در کل تشک یا بالشت 

باقابلیت کنترل دما
هدایت حرارتی و الکتریکی مطلوب به منظور ایجاد گرما

شیشه شیر6
احتمال ابتالی کودکان به بیماری از طریق میکروب ها و 

ویروس های انباشته شده در شیشه شیر آن ها
استفاده از نانوذرات نقره در تولید این شیشه های شیر موجب کنترل میکروب ها 

شده و به کودکانی که از ضعف سیستم ایمنی رنج می برند کمک می کند.

ک ناخن7 ال
ک های متنوع از نظر میزان شفافیت، براقیت  ساخت ال
و پوشانندگی برای افزایش جذابیت و جلب مشتری با 

سلیقه های متفاوت

ک ها با کنترل اندازه نانوذرات تیتانیوم دی  تنظیم میزان شفافیت و کدری ال
کسیدی. نانوذرات  کساید، مقدار مصرفی و نوع آن ها و همچنین ضخامت الیه ا ا

تیتانیوم به عنوان رنگدانه سفید نیز کاربرد دارد.

8
لوسیون نانو طال برای 

کاربرد زیبایی
بهبود چین و چروک پوست

جلوگیری از ایجاد چین و چروک و کاهش چروک های فعلی، مرطوب سازی 
پوست، احیای بافت پوست

استفاده از نانوسیلیکا به عنوان آنتی کیککلوخه شدن پودرکرم کافی کیت9

تولید بخار بیشتر و کارایی باالتراتو با صفحات تیتانیومی1۰
27درصد بخار بیشتر، مقاوم در برابر خوردگی، انتقال حرارت یکنواخت، 

خودتمیزشونده
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توانمندسازی صادراتی شرکت های منتخب1-3-7
از ابتدای سال 1399 تمام شرکت های فناوری نانو از ابعاد مختلف بررسی شده و بر مبنای دسته بندی چهارگانه زیر تقسیم شدند.

7-3- حمایت از صادرات محصوالت فناوری نانو

 بازار داخلی خوب
 صادرات ساالنه یک میلیون دالر

 دپارتمان صادرات
 استراتژی صادراتی

30 شرکت

 بازار داخلی خوب
 تجربه صادراتی در 3 سال اخیر 

 ساختار صادراتی محدود

25 شرکت

 B دسته A  دسته
 بازار داخلی خوب

 عالقه مند به صادرات
 آگاهی ابتدایی از صادرات

49 شرکت

 بازار داخلی ناچیز
 نبود زیرساخت صادراتی

105 شرکت

 D  دسته  C دسته

شکل 5- دسته بندی چهارگانه شرکت های فناوری نانو ایران بر اساس شاخص های مختلف

شــرکت های دســته A یا به دلیل صادرات مســتمر و دارا بودن دپارتمان صادراتی، به برنامه رصد صادراتی نیاز ندارند و در زمره مخاطبان برنامه محســوب نمی شوند 
و یا به دالیل دیگری علی رغم داشتن بازار داخلی خوب، امکان اجرای برنامه های توانمندسازی برای آن ها وجود ندارد. شرکت های دسته D به دلیل محدود بودن 
بازار داخلی از برنامه رصد ســال 1399 کنار گذاشــته شــدند تا در ســال آینده در صورت توفیق در ارتقای فروش داخلی مجددًا مورد بررســی قرار گیرند. شــرکت های 
گرفتند. در چشــم انداز یک ســاله برنامه، جایگاه  دســته C و B به دلیل داشــتن موقعیت بهتر در داخل و توان مالی و عالقه مندی به صادرات در اولویت بررســی قرار 
کرده و می توانند برای صادرات پایدار و وارد شــدن به کشــورهای هدف صادراتی برنامه ریزی نمایند. این برنامه طی مدت  شــرکت ها در صادرات یک پله ارتقا پیدا 

یابی صادراتی، تدوین برنامه صادراتی و اجرای برنامه صادراتی به اجرا در خواهد آمد. یک سال در 3 مرحله ارز
در انتهای سال 1399، برنامه به تعداد محدودی از شرکت های دسته B و C معرفی شد و پیش بینی می شود که در سال 1۴۰۰، بیش از 1۰ شرکت فناوری نانو، ارتقای 

کنند. جایگاه صادراتی را تجربه 
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توسعٔه شبکه واسطه های بازاریابی بین المللی فناوری نانو2-3-7
یابی و شبکه سازی فروش محصوالت  بخشــی از صادرات محصوالت نانو ایران توســط کارگزاران برون مرزی انجام می شــود. این تیم ها درکشورهای مختلف به بازار
کشور )ایتالیا، انگلیس، ترکیه، مالزی،  کارگزاران بیفزاید. در حال حاضر در 8  فناوری نانو اقدام می کنند. ستاد نانو در تالش است تا به صورت مستمر به تعداد این 
کارگزاران برون مرزی در  گرفته توســط  کارگزاران صادراتی به عنوان همکاران ســتاد نانو مشــغول فعالیت هســتند. اقدامات صورت  کنیا(  اســپانیا، تایلند، فیلیپین و 

سال 99 در ادامه آمده است.

 جدول 8- اقدامات صورت گرفته در حوزه فناوری نانو توسط کارگزاران برون مرزی درسال 99

فعالیت های انجام شده در سال 1399نام کشور

یسی صنعتیایتالیا یابی دستگاه الکترور بازار

ارائه خدمات کارگزاری و برندینگ خارجیانگلیس

یابی محصوالت نانوترکیه ارائه خدمات کارگزاری و بازار

یابی محصوالت پلیمریمالزی بازار

همکاری در خصوص برگزاری نشست مشترکاسپانیا

یابی محصوالت بهداشتی نانوتایلند بازار

یابی تجهیزات تشخیص کرونافیلیپین بازار

یابی محصوالت پلیمری و بهداشتیکنیا بازار

توسعه زیرساخت ها و خدمات مورد نیاز برای صادرات فناوری نانو3-3-7
 استقرار شعبه ای از تولید شرکت های فناوری نانو در ترکیه

در ماه های پایانی ســال 1398، در راســتای توســعه صادرات محصوالت ایرانی به کشــورهای محدوده آناتولی شرقی ترکیه، استان وان برای توسعه زیرساخت تولید 
برون مرزی شناســایی شــد. در برنامه تدوین شــده با همکاری نزدیک اســتانداری وان ترکیه و ســتاد نانو، از طرح های فناورانه ایرانی که در زمره اولویت های صنعتی 
ترکیه محسوب شوند، جهت استقرار در منطقه ویژه سرمایه گذاری وان حمایت می شود. تسهیل دسترسی به بازارهای صادراتی دیگر نقاط جهان از مزایای استقرار 
شرکت های ایرانی در این منطقه محسوب می شود. در ادامه تالش می شود تا شرکت های ایرانی، شعبه ای جدید را برای تولید خود با هدف استفاده از مزایای این 

کنند. گرفته شده شهر وان ایجاد  منطقه در شهرک ها و مناطق صنعتی در نظر 

کارگزار این برنامه در ایران، شــرکت مدیریت صادرات ســهند اســت که طی همکاری با شــریک ترکیه ای، دو شــرکت پیام آوران فردانگر و توســعه فناوری های 
یابی فنی و جلسات استماع طرح های فناورانه، تأییدیه های الزم جهت اخذ حمایت های مربوطه  کردن مراحل ارز پیشرفته مواد نانوساختارنماد، پس از طی 



206206

توسعه و مدیریت بازار محصوالت نانو

ی انسانی  کردند. این حمایت ها در مراحل مختلف فعالیت شرکت شامل تأسیس، تخصیص زمین، ساخت، خرید تجهیزات و به کارگیری نیرو یافت  را در
یال از طرف  تی بالغ بر 11.5میلیارد ر صورت می گیرد. برای تشــویق شــرکت های منتخب برای حضور فعال در این برنامه با هدف گســترش صادرات، تســهیال
صندوق هــای همــکار ســتاد نانــو پرداخت شــد. در انتهای ســال 1399 مراحل ثبت، اخــذ کد واحد تولیــدی، تخصیص زمین و تحویل گرفتــن آن در منطقه 
صنعتی وان و افتتاح حســاب لیر و یورو برای شــرکت های فوق به اتمام رســید. پیش بینی می شــود در ســال 1۴۰۰، اقدامات الزم برای ســاخت ســوله، تکمیل 

کارخانه و خرید تجهیزات آغاز شود.

 حضور شرکت های فناوری نانو در برنامه به هم رسانی سوریه
یه در ســال گذشــته، در ســال 1399 بیش از 3۰ شــرکت در حوزه های مختلف صنعتی از جمله  هم زمان با افتتاح دفتر IHIT )خانه نوآوری و فناوری ایران( در ســور

دارو، تجهیزات پزشکی، الکترونیک و نانو با شرکت های متقاضی سوری نشست های به هم رسانی را در شهر دمشق تشکیل دادند.

جدول 9- فهرست شرکت های فناوری نانو و محصوالت عرضه شده در برنامه به هم رسانی سوریه در سال 1399

محصوالت عرضه شدهنام شرکتردیف

تجهیزات آزمایشگاهی فناوری نانوتوسعه افق نانوفناوری توانا1

محصوالت مختلف نانومدیریت صادرات سهند2

محصوالت پلیمری نانوپویا پلیمر تهران3

کاتالیست های نانوتوسعه صنایع نفت و گاز سرو۴

توسعه پایگاه های صادراتی محصوالت فناوری نانو4-3-7
یاســت جمهوری در چند ســال گذشــته،  ســتاد نانــو بــا همــکاری مرکز تعامــالت بین المللی معاونــت علمی و فناوری ر

کرده است. کشورهای هدف با عنوان خانه فناوری و نوآوری ایران )IHIT( راه اندازی  چندین پایگاه صادراتی در 

 پایگاه صادرات چین
گرفت: در سال 99 در راستای توسعه صادرات محصوالت فناوری نانو به چین، اقدامات زیر صورت 

 فروش تجهیزات فناوری نانو
کرده است.  یسی به چین صادر  کنون 6 دستگاه صنعتی الکترور کشور چین است و تا شرکت فناوران نانومقیاس از جمله شرکت های موفق در زمینه صادرات به 
در سال 99، قرارداد مربوطه منعقد شد و ششمین دستگاه به چین صادر شد. همچنین شرکت توسعه افق نانوفناوری توانا به عنوان یک شرکت مدیریت صادرت 
یسی، یک دستگاه اسپاترینگ رومیزی و یک  کنون صادرات موفقی در زمینه دستگاه آموزشی به چین داشته است. در سال 1399، یک دستگاه الکترور )EMC( تا

کشور چین صادر شد. دستگاه انفجار الکتریکی توسط این شرکت به 
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 پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی واردات چین
نمایشــگاه بین المللی واردات چین در آبان 1399 در شــانگهای برگزار شــد. اطالع رســانی برای حضور شــرکت های دانش بنیان از 5 ماه قبل از نمایشــگاه انجام شد 
و در این مدت، 27 شــرکت ثبت نام و اطالعات آن ها در ســامانه نمایشــگاه واردات 2۰2۰ شــانگهای وارد شــد. ولی به علت شــیوع کرونا، قرنطینه دو هفته ای کشــور 
چین و هزینه های ســفر، بعضی از شــرکت ها مجبور به لغو برنامه ســفر خود شــدند. پایگاه صادراتی ایران در چین به نمایندگی از 13 شــرکت دانش بنیان، ازجمله 5 

کرد. شرکت در حوزه فناوری نانو شامل شرکت های توانا، فناوران نانومقیاس، نانو ماد پارس، رنگین نانوساختار، پوشش های نانوساختار در این نمایشگاه شرکت 

 پایگاه صادرات عراق
 افتتاح مرکز فناوری نانو در نجف

یت پیگیری فناوری نانو  پیرو ارتباطات برقرار شده از طرف پایگاه صادراتی عراق با فعاالن تجاری و صنعتی شهر نجف اشرف، پیشنهاد راه اندازی مرکزی با مأمور
یکرد فناوری نانو، ذیل اتاق صنایع نجف  در این شهر به »مرکز سیدات اعمال نجف« داده شد که مورد استقبال اعضای اتاق صنایع نجف قرار گرفت و مرکزی با رو

کنسولی جمهوری اسالمی نیز در این مراسم حضور داشتند. افتتاح شد. مسئوالن 
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توسعه و مدیریت بازار محصوالت نانو

 ارائه خدمات مشاوره ای
در ســال 99، بســیاری از شــرکت های فناوری نانــو تقاضــای مشــاوره به منظــور ورود بــه بــازار عــراق را داشــتند. مشــاوره های الزم در زمینــه آشــنایی بــا بــازار عــراق در 
کــه می تواند برای ورود  قالــب نشســت های »مشــاوره تجــارت با کشــور عراق« به مدیران و کارشناســان بیش از 2۰ شــرکت فناوری نانو ارائه شــد و روش هــا و اقداماتی 
محصوالت/ خدمات شــرکت ها به این بازار اســتفاده شــود، مورد بحث و بررســی قرار گرفت. همچنین در این جلســات، خدمات قابل ارائه پایگاه صادراتی عراق 
بــه شــرکت ها و جزئیــات حمایت هــای نهادهــای متولــی از فعالیت هــای مرتبط بــا صادرات محصــوالت دانش بنیان به شــرکت ها ارائه شــد. برخی از شــرکت های 
یست ابزار پژوهان، شیمی فناور آروشا، بساپلیمر،  یال توسعه پایدار، فناوران نانومقیاس، ز استفاده کننده از خدمات مشاوره ای عبارت اند از: رنگین نانوساختار، رو
گوهرفام، پارسا پلیمر شریف  گیاه خزر، پیشگام پالست اهواز، نانوساختار مهرآسا، نانوفراز سپاهان،  گستر، نانوپیشتاز پارس، نانوبنیتا، افشانه  نانوفناوری دانش دوا

کربنی ویرا. و نانومواد 

 خرید محصوالت
یکــی از اقدامــات پایــگاه صادراتی عراق در ســال 99 خرید محصوالت مختلف بر اســاس درخواســت مشــتریان بــود. در این زمینه حدود 88۰میلیــون تومان خرید 

قطعی مستقیم و حدود 7۰۰میلیون تومان خرید قطعی غیرمستقیم و ارائه خدمات آزمایشگاهی از شرکت های ایرانی انجام شد.

مبلغ کل فروش مستقیم

880میلیون
+

700میلیون تومان فروش غیر مستقیم 

340
میلیون تومان

430
میلیون تومان

۱۱0
میلیون تومان

پاسخگویی به درخواست: بیش از 25 مورد

 توانا
 فناوری ایرانیان پژوهش نصیر

 نانومواد کربنی ویرا
 مهامکس

 صنایع نساجی پامچال
 کاسپر

 حکیمان دوراندیش 
 رویال توسه پایدار

تجهیزات و مواد آزمایشگاهی
 زیست ابزار پژوهان

 اکسین سبز اسپادان

محصوالت مرتبط با کرونا

متوقف شدن به دلیل ممنوعیت صادرات

سایر محصوالت

RDSS اخذ تأییدیه دستگاه 
کســیژن فعال در نمونه خلط )RDSS( در ایران، »پایگاه صادراتی عراق« با انتقال یک دســتگاه به  یافت تأییدیه های دســتگاه تشــخیص ا هم زمان با رونمایی و در
کرد. با توجه به جدید بودن موضوع و عملکرد دســتگاه، رایزنی های اولیه به منظور صدور مجوز تســت  کشــور عراق اقدام به معرفی آن به سیســتم درمانی این کشــور 
دســتگاه با نهادهای ذی صالح آغاز شــد و در نهایت مجوز تســت دســتگاه در دو مرکز تشخیصی و درمانی »علی ناجی« و »شهید دکتر هیمن« صادر شد. با صدور 
مجــوز اســتقرار دســتگاه RDSS در مرکــز تشــخیصی »علــی ناجی« و مرکز درمانی »شــهید دکتر همن«، از حــدود 15۰ نفر نمونه گیری انجام شــد. 2 مرکــز فوق با صدور 

که عملکرد دستگاه با نتایج و مشاهدات آزمایش های تشخیصی مرسوم همخوانی دارد. کردند  کید  تأییدیه ای تأ
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شیشه کنترل کننده انرژی بر پایه فناوری نانو



ارتقای همکاری های بین المللی
در حوزه فناوری نانو

برنامه کالن 8

گزارش عملکرد برنامه های کالن، عملیاتی و اقدامات اجرایی فناوری نانو
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حضور مؤثر و فعال در مجامع بین المللی فناوری نانو1-1-8
 دیالوگ آسیا و اروپا در حوزه نانوایمنی

پــا در حوزه نانوایمنی به ترتیب در کشــورهای ایــران )2۰17(،  در پــی برگــزاری ســه دوره دیالوگ آســیا و ارو
یســت، انرژی،  اتریــش )2۰18( و تایلنــد )2۰19(، چهارمین دوره دیالوگ با میزبانی وزارت فدرال محیط ز
کتبــر 2۰2۰ برگزار شــد. این دیالوگ بر اســاس  یــخ 7 ا نــوآوری و فنــاوری اتریــش به صــورت مجــازی در تار
پا و فروم آســیایی نانو در ســال  پیشــنهاد ارائه شــده توســط ســتاد توســعه فناوری نانو ایران به اتحادیه ارو
پایی و آســیایی حضور  2۰17 ایجاد شــد. در چهارمین دیالوگ، شــرکت کنندگانی از نهادهای متعدد ارو

کمیســیون تحقیقات و  پا، نمایندگان  داشــتند و در مورد مســائل و چالش های مختلف این حوزه و توســعه همکاری بین دو قاره به بحث و تبادل نظر پرداختند. از ارو
یســک نانو )Nano Risk governance council(، مالتا  پا )nanosafety cluster(، بیونانونت )bionanonet( اتریش، شــورای حکمرانی ر پا، کالســتر نانوایمنی ارو نوآوری ارو
کشورهای اسلوونی،  کنار نمایندگانی از OECD حضور داشتند. همچنین نمایندگانی از  اینیشتیو )malta initiative( و انستیتو ملی سالمت و ایمنی شغلی آلمان در 
یســت(، ســوئیس، فرانســه، لوکزامبورگ، اســپانیا، انگلســتان و ایتالیا در دیالوگ مشــارکت  دانمارک، نروژ، بلژیک، فنالند، هلند )مرکز ملی ســالمت عمومی و محیط ز
کادمیا ســینیکا تایــوان، نانوتک تایلنــد، مرکز بیونانوفنــاوری هند، مرکــز نانوفناوری فیلیپین و مؤسســه  کردنــد. از آســیا نیــز نماینــدگان ســتاد توســعه فناوری نانــو ایران، ا
کره جنوبی حضور داشــتند. در این نشســت مجازی، پیشــنهاد ایران مبنی بر ایجاد یک پلتفرم و شــبکه همکاری در حوزه نانوایمنی بین  تحقیقات علوم و اســتاندارد 
پایی و آسیایی مطرح شد و به عنوان گام اول، ایجاد کمیته راهبری برای تشکیل یک شبکه بین قاره ای در حوزه استانداردسازی حوزه نانوایمنی ارائه شد.  کشورهای ارو
کشورهای ایران،  پا با مشارکت  کمیسیون ارو کارگروه اولیه برای تدوین برنامه و ارائه آن به  گرفت و  کثریت قرار  کلیات این پیشنهاد پس از بحث و تبادل نظر مورد قبول ا
پا تشــکیل شــد. این پلتفرم، وظیفه تسهیل ارتباطات و همکاری در الیه های مختلف شبکه  تایلند و کره جنوبی از آســیا و نمایندگانی از کالســتر نانوایمنی اتحادیه ارو
یگــران مرتبــط بــا نانوایمنــی را در دو قــاره و پس از آن در ســطح بین المللی در قالب فعالیت هــا و خدمات متنوع به عهده خواهد داشــت. از پنج محور هدف گذاری  باز

گذاشته شد. ک گذاری زیرساخت ها به عهده ستاد توسعه فناوری نانو ایران  شده، راهبری تدوین برنامه در دو محور استانداردسازی و به اشترا

8-۱- مشارکت در تأسیس مجامع منطقه ای و جهانی فناوری نانو و حضور 
فعال در آن ها
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)ANF( مجمع آسیایی نانو 
کــرده و در مباحث و  در 17 مهرمــاه 1399 نماینــدگان ایــران در اجــالس ســاالنه مجمع آســیایی نانــو )ANF( در اتریش که به صورت مجازی برگزار شــد، حضور پیدا 
تصمیم گیری های انجام شــده مشــارکت کردند. مجمع آســیایی نانو یک شــبکه تبادل اطالعات و همکاری در حوزه فناوری نانو میان مؤسســات کشــورهای ایران، 

یتنام، هند، اتریش و مالزی است. کره جنوبی، تایلند، فیلیپین، و تایوان، ژاپن، استرالیا، 

 )ESCAP(کمیسیون اقتصادی- اجتماعی آسیا و اقیانوسیۀ سازمان ملل متحد  
در ســومین گردهمایی مجازی کمیته علم، فناوری و نوآوری و فناوری اطالعات و ارتباطات اســکپ )کمیســیون اقتصادی-اجتماعی آســیا و اقیانوســیه ســازمان 
یخ 29 مردادماه 1399، تجربیات جمهوری اسالمی ایران در خصوص به کارگیری سریع و به موقع دستاوردهای فناوری نانو در مقابله با همه گیری  ملل متحد( در تار
ید-19 ارائه شــد. این دســتاوردها در ســه حوزه پیشــگیری و جلوگیری از شــیوع، تشــخیص بیماری و درمان شــرح داده شــد. همچنین نقش راهبردی  کوو ویروس 
گردهمایی، پیشــنهاد ایران به ســازمان  فناوری نانو در مراحل مختلف مدیریت بحران همه گیری )شــامل مراحل پیش، حین و پس از بحران( تشــریح شــد. در این 
کاربرد فناوری های پیشــرفته به ویــژه فناوری نانو بین  ک گذاری اطالعات، دانــش و تجربیات در حــوزه  اســکپ بــرای ایجــاد یــک پلتفرم جهت همــکاری و به اشــترا

کشورهای عضو برای مقابله با همه گیری موجود ارائه شد.

 اکونانو
کو در محل ستاد توسعه فناوری نانو ایران حضور پیدا کرده و ضمن آشنایی با ظرفیت ها و توانمندی های ایران در حوزه  یاســت ســازمان ا در 31 شــهریورماه 1399، ر
فناوری نانو، زمینه های همکاری های آتی مورد بحث قرار گرفت و مقرر شــد پیشــنهاد جدید ایران برای توســعه همکاری های حوزه فناوری نانو بین کشــورهای عضو 
کو با هماهنگی  کو ارســال شــود. در ادامه، پیشــنهاد هایی از ســوی ایران برای ایجاد پایلوت های تصفیه آب مبتنی بر فناوری نانو در کشورهای عضو ا برای دبیرخانۀ ا

کو، تدوین و در دی ماه 99 جهت بررسی و اعالم نظر به آن سازمان ارسال شد. کارشناسان بخش پروژه های دبیرخانه سازمان ا

 

ارتقای همکاری های بین المللی در حوزه فناوری نانو
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توسعه روابط راهبردی در حوزه فناوری نانو با کشورها و مناطق هدف1-2-8
 چین

کنسرســیوم  کنفرانــس علمــی مجــازی در حــوزه علــوم و فناوری نانــو بیــن  در روزهــای ســیزدهم و چهاردهــم اســفندماه 1399 
دانشگاه های صنعتی کشور )UT5( با متخصصان و محققان چینی به میزبانی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد. 
در ایــن کنفرانــس، ظرفیت هــای همکاری 2 کشــور در حــوزه فناوری نانو مورد بحث قرار گرفت و پیشــنهاد هایی برای گســترش 
این همکاری ها مطرح شــد. در نمایشــگاه مجازی حاشــیه این کنفرانس، برخی شــرکت های فناوری نانو محصوالت خود را به 

گذاشتند. نمایش 

 هند
در پــی دعــوت رســمی مؤسســه نانوبیوفنــاوری TERI-DEAKIN وابســته بــه مؤسســه تحقیقاتــی TERI هنــد از ســتاد توســعه 
یــخ 15  فناوری نانــو ایــران بــرای پیوســتن بــه شــبکه همکاری هــای نــوآوری DTD-RNA، نشســت مجــازی ایــن دو نهــاد در تار
 DTD-RNA اســفندماه 1399 برگزار شــد و پیوســتن ایران به این شــبکه مورد تأیید طرفین قرار گرفت. الزم به ذکر اســت شبکه
یست  توسط مؤسسه نانوبیوفناوری TERI-DEAKIN در یک همکاری دوجانبه بین مؤسسات مرتبط در هند )شامل وزارت ز
کنون اعضایی از کشورهای مالزی و پرتغال به آن پیوسته اند. چشم انداز این شبکه،  فناوری( و استرالیا در سال 2۰19 ایجاد و تا

یســت فناوری شــامل ســنتز نانومــواد، نگهدارنده هــای مواد غذایی،  ایجــاد یک قطب نوآوری شــامل مؤسســات تحقیقاتی، دانشــگاه ها و صنایع در حوزه های نانوز
کود و آفت کش هاست. کی طبیعی، نانوفناوری های مرتبط با بذر،  یست تخریب پذیر، رنگ های خورا محصوالت ز

8-۲- ایجاد زیرساخت توسعه همکاری های بین المللی برای حضور در 
عرصه بین المللی فناوری نانو
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توسعه تعامالت دو جانبه با کشورهای مختلف در حوزه فناوری نانو2-2-8
  مکزیک

در 27 بهمن مــاه 1399 نشســتی بــا حضــور 6 شــرکت فناوری نانــوی ایرانــی با نمایندگان شــورای ملــی علوم و فنــاوری مکزیک 
)کناســیت( برگــزار شــد. در ایــن نشســت؛ شــرکت های ایرانــی، محصــوالت و فناوری هــای خــود را در ارتبــاط بــا تشــخیص و 

کردند. ید 19 ارائه  کوو پیشگیری بیماری 

 پرتغال
در ۴ اسفندماه 1399 نشست مجازی رئیس مؤسسه تحقیقات فناوری نانو ایبرین پرتغال و دبیر ستاد توسعه فناوری نانو ایران 
برگــزار شــد. در ایــن نشســت، ضمن آشــنایی طرفین بــا ظرفیت هــا و توانمندی های یکدیگر در حــوزه نانو و تجهیزات پیشــرفته 
پزشکی، زمینه های همکاری مشترک مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت. همچنین مقرر شد زمینه های همکاری تخصصی در 
گیرد. مؤسســه INL یک مؤسســه معتبر تحقیقاتی در حوزه های مختلف فناوری نانو است که  تعامالت بعدی مورد بررســی قرار 
یست، فناوری  کشور اسپانیا و پرتغال تأسیس شده و در شش حوزه سالمت، غذا، انرژی، محیط ز با سرمایه گذاری مشترک دو 

ارتباطات و فناوری های نوظهور فعالیت دارد. 

کنیا  
کارشناسی ارشــد نانــو در  کنیــا، برنامــه ای بــرای برگــزاری دوره  ســتاد نانــو بــا همــکاری ســفارت جمهــوری اســالمی ایــران در 
کرات برای رسیدن به یک برنامه  کرد. مذا کنیا و دانشگاه پان افریکن متعلق به اتحادیه آفریقا را تدوین و ارائه  دانشگاه های برتر 
کوتاه مدت برای اساتید  مشــترک در ســال 1399 جریان یافت. همچنین بسته پیشنهادی ایران برای برگزاری یک دوره آموزشی 

کارشناسی ارشد مورد اشاره است، ارسال شد. که پیش نیاز برگزاری دوره  کنیا  دانشگاه های 

 فیلیپین
در اسفندماه 1399 در ادامه توافق سال گذشته در خصوص برگزاری دوره کارشناسی ارشد توسط ایران در یکی از دانشگاه های 
کــرات در خصوص برگــزاری دوره به صورت  کرونــا با وقفه روبه رو شــده بود، مذا کــه به دلیــل همه گیــری جهانی ویروس  فیلیپیــن 

مجازی و همچنین فرایند آماده سازی مقدمات دوره آغاز شد.

 افغانستان
کادمی از دستاوردهای فناوری نانو  یاست این آ کادمی علوم افغانســتان به سرپرســتی ر یخ 26 بهمن ماه 1399 هیئتی از آ در تار
کردند. در این جلسه ضمن آشنایی با روند پیشرفت فناوری نانو  ایران در ستاد توسعه فناوری نانو بازدید و با دبیر ستاد مالقات 
کشــور انجام  کراتی برای برگزاری دوره های آموزشــی فناوری نانو در افغانســتان و همچنین تبادل دانشــجو بین دو  در ایران، مذا

شد.

ارتقای همکاری های بین المللی در حوزه فناوری نانو



ایران، کاشان، خانه عباسیان
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تدوین اسناد ملی فناوری نانو1-1
یســت بوم  یکــی از عوامــل مهــم پیشــرفت فناوری نانــو در کشــور، حرکــت مبتنــی بــر برنامه ریزی بلندمــدت با توجه بــه اقتضائــات بومی و مختصــات و پویایی های ز
یابی می شــود و بر مبنای آن،  یکرد، مســیر پیشــرفت فناوری نانو به طور مداوم و طبــق برنامه ملی، پایش و ارز فناوری نانــو در هــر برهــه ای از زمــان بوده اســت. در این رو
سیاســت ها و برنامه ها به روز و تکمیل می شــوند. دوره های مختلف سیاســت گذاری و برنامه ریزی از زمان مطرح شــدن این فناوری در فضای توسعه علم و فناوری 

یکردهای مهم سیاستی در این 2۰ سال در جدول زیر تبیین می شود: که به اجمال این دوره ها و برخی از اقدامات و رو کنون طی شده است  کشور )سال 138۰( تا

جدول 1- اقدامات و رویکردهای مهم سیاستی فناوری نانو طی 20 سال گذشته

اقدامات و رویکردهای سیاستیبازه زمانی

138۰-1382
پایش جهانی و پایش ظرفیت های ملی برای توسعه فناوری نانو؛

یج در سطح دستگاه های اجرایی و مدیران؛ ترو
شکل گیری اجماع ملی برای شروع برنامه پیشگامی ملی در فناوری نانو

1382-138۴

تأسیس ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برای راهبری پیشرفت فناوری نانو در کشور؛
اجرای برنامه های یک ساله در کشور و پایش بین المللی برنامه های نانوی کشورها برای یادگیری؛

یج فناوری نانو برای ذی نفعان مختلف به خصوص دانشگاهیان؛ آغاز برنامه ترو
شروع برنامه های حمایتی توسعه فناوری نانو )برنامه های حمایت های تشویقی و شبکه آزمایشگاهی نانو(

138۴-1396
تدوین سند ده ساله اول نانو و تصویب در هیئت وزیران تحت عنوان »سند راهبرد آینده«؛

ی انسانی متخصص، حمایت از ایجاد شرکت های نوپا، نهادسازی و  یکردهای اصلی: توسعه زیرساخت های علم و فناوری، پرورش و تشویق نیرو رو
یست بوم نانو شبکه سازی افراد و نهادهای مؤثر در ز

1396-1۴۰۴
تدوین سند ده ساله دوم نانو و تصویب در هیئت وزیران با عنوان »سند گسترش کاربردهای فناوری نانو«؛

یکردهای اصلی: افزایش کیفیت علمی و حرکت به سمت مرجعیت علمی، انتقال فناوری به شرکت های موجود و صنعتی سازی نانو و تقسیم کار ملی بین  رو
دستگاه های اجرایی

۱- راهبری تحقیقات سیاستی و تدوین اسناد سیاست گذاری پیشرفت فناوری نانو 
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مقــام معظــم رهبــری در آســتانه ورود بــه ۴۰ ســال دوم نظــام جمهوری اســالمی ایران، بیانیــه گام دوم انقالب را در 22 بهمن ســال 97 صــادر کردند. در ایــن بیانیه از 
برکات انقالب اســالمی، پیشــرفت در علم و فناوری برشــمرده شــده اســت و از مصادیق آن، دستاوردهای کشــور در فناوری نانو در یک دهه اخیر یاد شده است. به 
لطف الهی و به همت محققان، فناوران و صنعت گران، دســتاوردهای کشــور در این فناوری به حدی چشــمگیر بوده اســت که حتی رســانه هایی که همواره سعی 
کــردن جلوه هــای امیدبخش« داشــته اند نیز در گزارش هــای خود با اظهار تعجب به آن پرداخته اند و این موضوع نشــان دهنده ظرفیت باالی توســعه این  در »پنهــان 
یشه ای ترین جهاد« مورد  که به مثابۀ »نخستین و ر گام دوم است  فناوری در ایجاد »امید و نگاه خوش بینانه به آینده« به عنوان پیش نیازی برای عمل به توصیه های 

گرفته است. کید ایشان قرار  تأ
کنون در »فصل جدید زندگی جمهوری اسالمی« و در آغاز دوره چهل سال دوم انقالب اسالمی و با تمرکز بر پیاده سازی توصیه های راهبردی مقام معظم رهبری  هم ا
کار قرار  کشــور در فناوری نانو، فرایند به روزرســانی برنامه ملی پیشــرفت فناوری نانو از نیمه دوم ســال 1398 در دســتور  در »گام دوم انقالب« در تداوم پیشــرفت های 
کثری فناوری نانو در  یکردهایی از قبیل »دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری«، »توسعه فناوری های بدیع با نوآوری جهانی«، »اثرگذاری حدا گرفت. اهداف و رو
حوزه هــای اولویــت دار صنعتــی«، »ورود محصــوالت نانو به بازارهای جهانی« و »نقش آفرینــی این فناوری در زندگی مردم« در این برنامه مــورد توجه قرار گرفته اند. در 
گرفت و در نهایت در 26 بهمن1399، آخرین ویرایش این سند برای  کارشناسان و خبرگان مورد بررسی قرار  سال 1399 در نشست های متعددی این برنامه توسط 
تصویب به شــورای عالی انقالب فرهنگی ارســال شــد. این ســند بعد از تصویب این شــورا، چارچوب حرکت توسعه و صنعتی سازی فناوری نانو در سال های آتی را 

کرد. مشخص خواهد 

پایش و مستندسازی وضعیت اجرای سند گسترش کاربرد فناوری نانو2-1
گزارش عملکرد ساالنه اجرای سند نانو  تدوین و انتشار 

گرفته  که در راستای پایش و مستندسازی برنامه ها و اقدامات صورت  کشور یکی از اقداماتی است  گزارش عملکرد ساالنه پیشرفت فناوری نانو در  تدوین و انتشار 
گزارش به ارائه اطالعات، آمار و تحلیل هایی در محورهای زیر می پردازد: در حوزه فناوری نانو صورت می گیرد. این 

کالن پیشرفت فناوری نانو؛•  دست یابی به چشم انداز و اهداف 
گرفته در برنامه های پیشرفت فناوری نانو؛•  اقدامات اجرایی صورت 
یابی شاخص های برنامه های پیشرفت فناوری نانو؛•  ارز
کشور در حوزه فناوری نانو؛•  اقدامات دستگاه های اجرایی 
تأمین مالی و نحوه هزینه کرد برنامه های پیشرفت فناوری نانو.• 

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد 
فناوری نانو در سال1396

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد 
فناوری نانو در سال1397

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد 
فناوری نانو در سال1398

سیاست گذاری پیشرفت فناوری نانو و ارزیابی سیاست ها، برنامه ها و نهادها 
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گزارش نهایی در پایان خردادماه ســال  گزارش عملکرد ســالیانه از بهمن ماه هر ســال آغاز می شــود و پس از طی مراحل مختلف،  که فرایند تدوین  الزم به ذکر اســت 
کاربرد فناوری نانو ایران در سال 1399 در تابستان1۴۰۰ منتشر شد. گسترش  گزارش عملکرد سند  بعد منتشر می شود. 

گزارش های دوره ای پیشرفت فناوری نانو  تدوین و انتشار 
کــه در ایــن برنامــه در راســتای شــفافیت و پاســخ گویی و ارائه بازخــورد به نهادهــای تصمیم گیر و ناظر در کشــور صــورت می گیرد؛ تدوین و ارســال  از دیگــر اقداماتــی 
گزارش های مختلف دوره ای در خصوص آمار، روندها و تحلیل های مرتبط با وضعیت پیشــرفت فناوری نانو در کشــور به نهادهایی مانند مجلس شــورای اسالمی، 
یاســت جمهــوری، معاونــت علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور، ســازمان بازرســی کل کشــور، ســازمان برنامه وبودجــه و دیوان  شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، نهــاد ر

محاسبات است.

بررسی تجربیات و رویکردهای نوین در سیاست گذاری فناوری و نوآوری3-1
 بررسی تجارب بین المللی در خصوص توسعه مسئوالنه فناوری نانو

پا با هدف درنظر  پایی در اجرای آن بود. اتحادیه ارو کشــورهای ارو گرفته در ســال 1399، بررســی برنامه تحقیق و نوآوری مســئوالنه و تجربه  یکی از اقدامات صورت 
یســت محیطی و… برنامه ای با عنوان »تحقیق و نوآوری  داشــتن جنبه های غیرفنی و اقتصادی در فرایند توســعه فناوری و توجه به جنبه های اخالقی، اجتماعی، ز
که هم زمان با فرایند طراحی و توســعه فناوری به جنبه های اخالقی و اجتماعی توســعه نیز توجه شــود. در  مســئوالنه« را اجرا می کند. هدف اصلی برنامه این اســت 

گرفتند. سال 1399 برنامه تحقیق و نوآوری مسئوالنه و برخی برنامه های ذیل آن مورد بررسی قرار 

کشورها در بررسی و مدیریت مالحظات اجتماعی و اخالقی فناوری نانو  تجربیات 
گــزارش مســئولیت اجتماعی یا بــه اصطالح »گزارش پایداری« با هدف گزارش دهی درباره جنبه های اجتماعی، اخالقی و انســانی کســب وکارها به اقدامی  تدویــن 
نهادینــه شــده و رایــج در بیــن بســیاری از ســازمان ها و شــرکت های تجــاری در جهان تبدیل شــده اســت. در ایــن گزارش ها، عملکرد ســازمان های مســئولیت پذیر 
یســتی )شــامل  به صــورت منظــم و داوطلبانــه در محورهــای عملکرد اجتماعی )شــامل ســالمت کارکنان و مشــتریان، حقوق شــهروندی، ایمنی(، عملکرد محیط ز
یســت محیطی، کاهــش ضایعــات، حفــظ منابع( و عملکــرد اقتصادی )شــامل پیامدهای اقتصــادی بر مشــتریان، تأمین کننــدگان و کارکنان،  کنتــرل مخاطــرات ز

گزارش می شود. سرمایه گذاری های عمومی و خصوصی( 
در کشــور ما، گرچه تعدادی از ســازمان ها و شــرکت های بزرگ، چنین گزارشــی را تدوین می کنند ولی همچنان بســیاری از شرکت ها از وجود چنین گزارشی بی خبر 

گرفت. گزارش پایداری ویژه شرکت های نانویی صورت  هستند. در این راستا، در سال 1399 بررسی ها و مقدمات الزم برای تدوین 



220220

پایش فناوری های نانو1-2
یکی از اهداف کالن توســعه فناوری نانو در ایران پیشــتازی و مرجعیت جهانی در فناوری نانو در ســطح جهانی اســت. از زیرساخت های مهم برای دستیابی به این 

هدف، پایش مداوم و نظام مند فناوری های نانو در جهان و آینده پژوهی در این حوزه است.
یســت بوم فناوری نانو پروژه های پایش فناوری در حال تعریف  در حال حاضر در برنامه های مختلف توســعه فناوری نانو برای پاســخ گویی به مخاطبان مختلف در ز
گروه های خاص  گون و وابســته بــه نیاز  گونا یه واحد در حوزه پایش فناوری، فرایند پایش در ســاختارهای  و انجــام اســت. معمــواًل به دلیــل عدم وجود چارچوب و رو
تعریــف شــده اســت و در بســیاری از مــوارد به دلیــل عــدم ثبت نتایــج در بانک هــای اطالعاتی و عــدم بهره گیــری از علــم داده و فناوری های نوظهــور در این عرصه، 
دسترسی به نتایج پایش و به روزرسانی و تحلیل عمیق آن ها با پیچیدگی و دشواری هایی همراه بوده است. در این راستا، ستاد نانو در برنامه پایش فناوری به دنبال 
یابی وضعیت تجاری ســازی  ایجــاد چارچوبــی برای نظم بخشــیدن بــه برنامه ها و مطالعات متنوع در حوزه پایش فناوری های نانو اســت. در این برنامه، عالوه بر ارز
محصوالت و پلتفرم های فناوری ایرانی، زمینه جهت تعریف و هدایت پروژه های توســعه فناوری و محصوالت جدید فراهم می شــود. از جمله دســتاوردهای طرح 
جامــع پایــش فنــاوری عــالوه بر یکپارچه کردن برنامه های مختلف پایش و اســتاندارد کردن خروجی های آن ها، ثبت نتایج در بانک های اطالعاتی جهت ســهولت 
گزارش، خبر، شــبکه های  یع از جمله وبینار،  کانال های مختلف توز در دسترســی های بعدی و به روزرســانی های آتی آن خواهد بود. همچنین نتایج پایش از طریق 
گرفت. عالوه بر آن با ارتقای سیســتم های جســتجو و همچنین ابزارهای هوش  کشــور قرار خواهد  اجتماعی و… منتشــر خواهد شــد و در اختیار محققان و فناوران 

مصنوعی، زیرساختی جهت فرایند پایش فناوری توسعه داده خواهد شد.
در سال1399، پایش حوزه های سلول خورشیدی و نانوالیاف به عنوان دو حوزه اولویت دار ستاد نانو به همراه پایش کاربردهای فناوری نانو در پیشگیری، تشخیص و 
درمان بیماری کرونا انتخاب شدند و با بهره گیری از متخصصان و بر اساس مطالعه منابع اطالعاتی مختلف از جمله اخبار علمی، گزارش های صنعتی، مقاالت، 
پتنت ها، محصوالت و شرکت ها، پروژه های بین المللی و…؛ نتایج مطالعات، دسته بندی و درخت فناوری آن ها تهیه شد. در سال 1۴۰۰ با تکمیل این حوزه های 
گزارش در اختیار محققان و  کردن فرایند پایش از جمع آوری داده ها تا ثبت و انتشار آن ها، نتایج پایش در قالب های مختلف از جمله وبینار و  فناوری و نظام مند 

یافت نقطه نظرات و بازخوردها از مخاطبان، تکمیل و ارتقای فرایند پایش انجام خواهد شد. گرفت. در ادامه نیز با در کشور قرار خواهد  فناوران 

پایش و ارزیابی شاخص های پیشرفت فناوری نانو2-2
یابی دوره ای آن ها به منظور بازنگری برنامه ها از اهمیت  در مســیر توســعه فناوری نانو در کشــور، تدوین و اندازه گیری شاخص ها برای پایش دســتیابی به اهداف و ارز
که این  یابی برنامه های تدوین شده مشخص شده اند  باالیی برخوردار است. مطابق اسناد ملی توسعه فناوری نانو در ایران، شاخص های مختلفی برای پایش و ارز

۲- پایش و ارزیابی راهبردی توسعه فناوری نانو در ایران و جهان

سیاست گذاری پیشرفت فناوری نانو و ارزیابی سیاست ها، برنامه ها و نهادها 
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که  کالن و عملیاتی، الزم است  کالن و عملیاتی تقسیم می شوند. متناسب با تغییرات و بازنگری برنامه ها و اهداف  کالن، برنامه  یابی  شاخص ها در سه سطح ارز
کاربرد فناوری نانو  گسترش  کالن سند  شاخص های پایش توسعه فناوری نانو نیز به صورت مداوم به روزرسانی شوند. در همین راستا، در سال 1399، شاخص های 
یابی  یابی اهــداف کالن و 23 شــاخص ارز کــه فهرســت کامل آن ها در فصل پنجم این گزارش آمده اســت شــامل 5 شــاخص ارز بازنگــری شــدند. ایــن شــاخص ها 
برنامه های کالن می شوند. از شاخص های جدید تدوین شده می توان به تعداد و سهم مقاالت نانوی منتشر شده در مجالت با کیفیت )Q1( و مجالت برتر )دهک 
اول(، تعداد شــرکت های زایشــی دانشــگاهی به ازای هر 1۰۰۰ مقاله، تعداد کســب وکارهای نوآفرین ایجاد شــده و موفق شده، تعداد محصوالت تجاری دارای نوآوری 

که اندازه گیری آن ها از سال 1399 آغاز شده است. کرد  جهانی، تعداد فناوری ها و نوع محصوالت نانو اشاره 

 تدوین دستورالعمل اندازه گیری شاخص های مرتبط با فناوری و محصول
یابی برنامه های توســعه فناوری و صنعتی ســازی نانو محســوب می شــوند؛  شــاخص های مرتبــط بــا فنــاوری و محصــول از مهم ترین و پایه ای ترین شــاخص های ارز
بنابراین تعریف دقیق و تدوین دســتورالعملی برای اندازه گیری این نوع شــاخص ها شــامل سه شاخص »تعداد فناوری های نانو«، »تعداد نوع محصوالت« و »تعداد 
محصــوالت نانــو« ضــرورت دارد. در ایــن راســتا، مطالعات و بررســی های کارشناســی برای بازنگری و تعریف این شــاخص ها از مــرداد98 آغاز شــد. در این فرایند، 
یــف و طبقه بندی هــای مختلــف ملــی و بین المللــی کاال و خدمــات مورد بررســی قرار گرفت. همچنیــن ۴8۰ محصول نانــو دارای تأییدیه نانومقیاس بررســی و  تعار
کارشناسان ستاد نانو از  کاال و خدمات« و همچنین  کارشناسان »مرکز ملی شماره گذاری  کارشناسی با مدیران و  کدگذاری شدند. در این سال، بیش از 2۰ جلسه 
بخش های واحد نانومقیاس، گروه های »توسعه صنعت« و »توسعه و مدیریت بازار« برگزار شد. در نهایت دستورالعمل نهایی »تعریف و اندازه گیری این شاخص ها« 

تدوین شد و در جلسه 19 شهریور99 شورای هم فکری ستاد نانو به تصویب رسید.

پایش و ارزیابی اقتصاد نانو در کشور3-2
 پیمایش حجم بازار محصوالت نانو

پیمایش بازار نانوی کشور جهت اندازه گیری میزان فروش کاالها و خدمات فناوری نانو تولید داخل در هر سال انجام می شود. هدف اصلی این پیمایش کمک به سیاست گذاری 
فناوری نانو در کشور از طریق 1- استخراج وضعیت شاخص های اقتصادی سند گسترش کاربرد فناوری نانو و 2- تحلیل اقتصادی شرکت های فناوری نانو است.

گواهینامه نانومقیاس از واحد نانومقیاس ستاد اخذ و با بررسی های مختلف، داده های اقتصادی شرکت ها در حوزه  در این طرح ابتدا فهرست شرکت های دارای 
ی انســانی شــاغل مرتبط، مالیات، ســرمایه گذاری و… جمع آوری می شــوند. در مرحله بعد، آمار به دست  نانو شــامل میزان فروش محصوالت، میزان صادرات، نیرو
کشــور به صورت تجمعی و  گرفته و پس از تأیید نهایی، حجم بازار محصوالت نانو  یابی و راســتی آزمایی قرار  کارشناســان ســتاد نانو، مورد ارز آمده طی جلســاتی با 
کافی در دســترس نیســت؛ در این پیمایش با اســتفاده از  که به دالیل مختلف داده های  به تفکیک حوزه های صنعتی و فناوری اعالم می شــوند. در برخی حوزه ها 
اطالعات موجود در واحد نانومقیاس ســتاد نانو )نظیر تعداد دســتگاه ها یا ماده اولیه فروخته شــده یا خدمات انجام شــده( و جمع آوری اطالعات صنعتی از منابع 
کارشناســان حوزه صنعتی موردنظر، حجم بازار نانو در آن حوزه تخمین زده می شــود. در ســال 1399، پیمایش حجم بازار  مختلف و نیز مراجعه به صاحب نظران و 

که مشخصات این طرح در شکل زیر قابل مشاهده است. محصوالت نانو مربوط به سال 1398 اجرا شد 

 ارزیابی اثرات اقتصادی محصوالت نانو ایران
ی نانــو در بهبــود زندگــی مــردم اســت. برای بررســی اثــرات اقتصادی  ی نانــو، شــاخص آثــار فناور بــرد فناور کار یکــی از شــاخص های کالن در ســند گســترش 
یســت، غذا و امور  محصــوالت نانــو از روش 1DEFRA بــا انجام برخی تغییرات و اصالحات اســتفاده شــد. این روش در ســال 2۰1۰ به ســفارش اداره محیط ز
گرفت.  ی نانو در همایش OECD مــورد پذیرش قرار  یابی اثرات اقتصــادی فناور روســتایی انگلســتان معرفــی و در ســال 2۰12 به عنوان الگویــی موفق برای ارز
اســاس این روش، مقایســه بین یک محصول نانویی و مشــابه غیرنانویی موجود در بازار اســت. در این روش، ارزش افزوده ایجاد شده توسط یک محصول در 
ی،  کاال و انرژ یــک بــازه زمانی مشــخص از مجموع مزیت ایجاد شــده برای تولیدکننده، مصرف کننده و ســایر اثرات اقتصادی نظیــر صرفه جویی در مصرف 
هزینه هــای بیمــه، هزینه هــای ســالمت، درآمــد دولــت از مالیات، جلوگیــری از خروج ارز و… مطابــق رابطه زیر برای هر دو نــوع محصول نانویــی و غیرنانویی 

مشــابه محاسبه و مقایسه می شود:

1- Department for Environment, Food & Rural Affairs

ارزش افزوده یک محصول = مزیت ایجاد شده برای تولیدکننده + مزیت ایجاد شده برای مصرف کننده + سایر اثرات اقتصادی
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کاربرد آن متفاوت است. به عنوان مثال در بحث دارو، هزینه های سالمت و عوارض جانبی دارو، درآمد بیمه،  اثرات اقتصادی محصوالت نانو بسته به نوع محصول و 
کاهش مصرف انرژی و دوام محصول اهمیت بیشتری دارند. ضمن اینکه  افزایش طول عمر و زندگی بیمار از جمله اثرات مهم هستند یا در مورد فیلترهای نیروگاهی، 
در همه محصوالت، عواملی مانند درآمد دولت از مالیات یا جلوگیری از خروج ارز از اثرات مهم مشترک هستند. این برنامه در سال 1399 با انتخاب چند محصول از 
گانه منتشر می شود. گزارش نهایی به صورت جدا کلی نب، نانوفیلتر نیروگاهی، ورق های فومیزه PVC و… آغاز شد که  جمله نانوداروهای ضدسرطان سینادوکسوزوم، پا

پایش نهادها و دستاوردهای بین المللی در فناوری نانو4-2
یدادها و اسناد سیاستی مرتبط با فناوری نانو  بانک های اطالعات بین المللی فناوری نانو در 7 دسته »محصوالت، شرکت ها، نانومواد، استانداردها، سازمان ها، رو
کشــورها« با حمایت ســتاد در پایگاه آمار و اطالعات علم، فناوری و صنعت نانو2 ســازماندهی شــده اند که آمار آن به شــرح جدول زیر اســت. ستاد نانو با حمایت از 
به روزرســانی این بانک ها، داده های مورد نیاز برای پایش وضعیت فناوری نانو در جهان و مقایســه وضعیت پیشــرفت ایران در فناوری نانو در مقایسه با سایر کشورها 

را فراهم می آورد.

جدول 2- اطالعات موجود در بانک های اطالعاتی پایگاه علم، فناوری و صنعت نانو تا پایان سال 1399

تعداد کشورتعداد موجودیعنوان بانک اطالعاتیردیف

9٬۰۰663بانک محصوالت فناوری نانو1

2٬53163بانک شرکت های فناوری نانو2

-۴3بانک نانومواد3

1٬87333بانک استانداردهای فناوری نانو۴

82953بانک سازمان های تحقیقاتی فناوری نانو5

یدادهای فناوری نانو6 2٬68967بانک رو

6۰9۴7بانک اسناد سیاستی فناوری نانو7

 بانک محصوالت فناوری نانو
یت جمع آوری، طبقه بندی، تحلیل و انتشــار اطالعات محصوالت مبتنی بر فناوری نانو جهان ایجاد شــده اســت. مخاطبان  بانک محصوالت فناوری نانو با مأمور
قادر هستند با جستجو در هر بخش صنعتی، با شرکت ها و محصوالت حوزه مربوطه آشنا شده و جزئیات بیشتری از جمله نوع نانومواد، مورفولوژی، نوع محصول، 
کاربردهــا، به همــراه تأییدیه های کســب شــده را نیز مشــاهده کنند. تــا پایان ســال 1399، تعداد 9٬۰۰6 محصــول در 15 حوزه صنعتــی مختلف در بانک  ویژگی هــا، 

کشور مختلف هستند. محصوالت فناوری نانو به ثبت رسیده است. این تعداد محصول متعلق به 2٬531 شرکت از 63 

 بانک نانومواد
که در آن، تعریف نانوماده از منابع معتبر،  در بانک نانومواد، ۴3 نانوماده در 2 دســته نانوشــیء و نانوســاختار معرفی شــده اند. هر نانوماده دارای یک پروفایل اســت 

محصوالت مرتبط، تعداد مقاالت، تعداد ارجاعات، مقدار شاخص h و همچنین تعداد پتنت های آن ها به تفکیک سال آمده است.

 بانک استانداردهای فناوری نانو
کشور  که توسط 38 سازمان ملی از 33  تا پایان سال1399، تعداد 1٬873 استاندارد ملی و بین المللی مرتبط با فناوری نانو در جهان در این بانک ثبت شده است 

و ۴ سازمان بین المللی تصویب شده اند.

 بانک سازمان های تحقیقاتی فناوری نانو
که بیش از 5۰ مقاله مرتبط با فناوری نانو در سال دارند )بر اساس اطالعات  کزی  کز دانشگاهی و تحقیقاتی، آمار مقاالت نانو و ارجاعات مرا در این بانک، عنوان مرا

2- www.statnano.com 
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پایگاه Web of Science( ثبت شــده اســت. تا پایان ســال1399، اطالعات 829 مرکز دانشــگاه و تحقیقاتی از 53 کشــور به ثبت رســیده که همراه با جزئیات بیشتر 
در بانک نمایش داده شده است.

 بانک رویدادهای فناوری نانو
کارگاه های علمی و آموزشــی، اســتارت آپ ها، فروم ها،  کنفرانس ها،  یدادهای بین المللی اعم از نمایشــگاه ها،  یدادهــای فناوری نانــو، بخش وســیعی از رو بانــک رو
کشور مختلف در این بانک با جزئیاتی از قبیل نوع و  یداد از 67  به هم رسانی ها و جوایز در حوزه فناوری نانو را پوشش می دهد. تا پایان سال1399، تعداد 2٬689 رو

یداد موردنظر ثبت شده اند. یخ های مهم و خالصه ای از رو یداد، محل و زمان برگزاری، بخش های مختلف، برگزارکننده، تار حوزه رو

 بانک اسناد سیاستی فناوری نانو
بانک اســناد سیاســتی فناوری نانو شــامل اســناد سیاســتی فناوری نانو در کشــورهای مختلف به همراه اطالعات مختلف مربوط به هر ســند است. اسناد سیاستی 
فناوری نانو به وسیله حکومت و نهادهای متعلق به آن مانند وزارتخانه ها و سازمان های دولتی تدوین شده و شامل سطوح و ماهیت های مختلف سیاست است. 
تا پایان ســال1399، تعداد 6۰9 ســند سیاســتی فناوری نانو در بانک اســناد سیاســتی وجود دارند که متعلق به ۴7 کشــور هســتند. قابل ذکر اســت که نســخه جدید 
بانک اســناد سیاســتی طراحی و تدوین شــده و در ابتدای ســال 1۴۰۰ راه اندازی می شود. بر این اســاس، طبقه بندی های مختلفی از اسناد بر اساس سطح پوشش، 
یست، اجتماعی و اخالقی در هر سند و مؤلفه های  بازه زمانی انتشار، سازمان منتشرکننده، ماهیت سیاستی، حوزه صنعتی، مالحظات سالمت، ایمنی، محیط ز

یت در بانک اسناد سیاستی ایجاد شده است. محتوایی مانند اولویت، چشم انداز و مأمور

گزارش های بین المللی فناوری نانو  
کشــورها و ســازمان های بین المللی بوده و در آن تحوالت  گزارش های مرتبط با فناوری نانو منتشــر شــده توســط  گرفته در این بخش، پایش  یکی از اقدامات صورت 
مرتبــط بــا فناوری نانو ایران مورد بررســی قرار می گیرد. از گزارش های بررســی شــده در ســال1399 می توان به گزارشــی تحت عنوان »به ســوی آینــده فناوری نانو آفریقا؛ 
روندها، اثرات و فرصت ها1« اشــاره کرد که توســط کمیســیون اقتصادی ســازمان ملل متحد برای آفریقا در آوریل 2۰2۰ منتشــر شــد. در این گزارش توسعه فناوری نانو 
یکردها، اقدامات و دســتاوردهای ایران در این  گرفته و در 7 قســمت به ذکر رو کید قرار  در جمهوری اســالمی ایران به عنوان یک نمونه موفق برای درس آموزی مورد تأ

فناوری پرداخته شده است.
در قسمتی از این گزارش آمده است: »آمریکا اولین کشور بود که اقدام به سیاست گذاری در توسعه فناوری نانو کرد و به دنبال آن، چین و ایران به ترتیب در سال های 
پــا بــه ایــن حوزه وارد شــدند. در ادامه، بیش از 6۰ کشــور دیگر اســتراتژی های ملی خــود را در فناوری نانو برای  2۰۰1 و 2۰۰2 و بعــد از آن هــا، در ســال2۰۰۴، اتحادیــه ارو

کردند«. استفاده از منافع اقتصادی، سالمت و امنیت آن فناوری تدوین 
گزارش خود تحت عنوان »بررسی پیشگامی فناوری نانو آمریکا« 2 به اطالعات جامع موجود  کادمی های ملی علوم، مهندسی و پزشکی آمریکا در  گزارشی دیگر، آ در 

در پایگاه آمار و اطالعات علم، فناوری و صنعت نانو به عنوان یک نمونه موفق اشاره می کند.

1- Towards an African Nanotechnology Future: Trends, Impacts and Opportunities (2020)

2- A Quadrennial Review of the National Nanotechnology Initiative Nanoscience, Applications, and Commercialization (2020)
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یخ 29 آذر1396 به دســتگاه های اجرایی ابالغ شــده است. در این مصوبه   مصوبه هیئت دولت تحت عنوان »ســند گســترش کاربرد فناوری نانو در افق 1۴۰۴« در تار
یت های مشــخصی تعیین شــده اســت. در ســال 1399 در پاسخ به درخواست ســتاد نانو از دستگاه های اجرایی جهت  برای 13 وزارتخانه و ســازمان دولتی، مأمور
ارســال گزارش عملکرد ســال ســوم اجرای مصوبه؛ وزارتخانه های نیرو، جهاد کشــاورزی، نفت، آموزش وپرورش و سازمان های برنامه وبودجه و استاندارد و همچنین 
کارگروه ایمنی کاربرد فناوری نانو، گزارش اقدامات خود را به ستاد نانو ارسال کرده اند. همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم تحقیقات و 
یست و گمرک جمهوری اسالمی،  فناوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط ز
که نهادهای متولی در 2 محور »برقراری مقدمات« و »اقدامات«،  گزارش های ارســالی نشــان می دهد  گزارشــی در خصوص اقدامات خود ارســال نکرده اند. بررســی 
گزارش در هیئت وزیران مطابق ماده 2۰  گزارش جمع بندی اقدامات دستگاه های اجرایی برای ارائه  عملکردی به شرح جدول های زیر داشته اند. در اسفند1399، 

مصوبه، برای دبیر هیئت دولت ارسال شد. مشروح اقدامات دستگاه های اجرایی در فصل چهارم بیان شده است.

جدول 3- برقراری مقدمات اجرای سند گسترش کاربرد فناوری نانو توسط دستگاه های اجرایی در سال 1399

تشکیل کمیته یا کارگروه فناوری نانو در دستگاه مربوطهمعرفی نماینده دستگاه اجرایی به ستاد توسعه فناوری نانودستگاه اجراییردیف

وزارت نیرو1
2 نماینده از طرف پژوهشگاه نیرو در حوزه سلول خورشیدی 

و ذخیره سازهای انرژی به ستاد نانو معرفی شده اند.
×

×وزارت جهاد کشاورزی2

شورای راهبردی کمیته فناوری نانو متشکل از معاونان 
وزیر و رؤسای مؤسسات تحقیقاتی و معاونت های سازمان 

یج کشاورزی در وزارت جهاد  تحقیقات، آموزش و ترو
کشاورزی تشکیل شده است.

3- راهبری و ارزیابی دستگاه های اجرایی در راستای اجرای سند گسترش کاربرد فناوری نانو

سیاست گذاری پیشرفت فناوری نانو و ارزیابی سیاست ها، برنامه ها و نهادها 
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تشکیل کمیته یا کارگروه فناوری نانو در دستگاه مربوطهمعرفی نماینده دستگاه اجرایی به ستاد توسعه فناوری نانودستگاه اجراییردیف

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 به ستاد  نماینده ای از سوی سازمان حفاظت محیط ز

نانو معرفی شده است.
×

سازمان ملی استاندارد9
نمایندگانی از سوی سازمان استاندارد به ستاد نانو معرفی 

شده اند.
×

××گمرک1۰

××سازمان برنامه وبودجه11

××وزارت علوم، تحقیقات و فناوری12

××وزارت آموزش وپرورش13

جدول 4- اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه های اجرایی در حوزه مجوزهای مرتبط با فناوری نانو در سال 1399

توضیحاتدستگاه اجراییردیف

کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو مطابق وظایف خود در زمینه اعطای مجوز به فرآورده های نانویی تحت پوشش اقدام می کند.وزارت بهداشت1

سازمان استاندارد در راستای عملیاتی کردن مصوبه اعطای نشان نانو و همچنین دستورالعمل اعطای نشان نانو، در حال انجام ارزیابی های الزم است.سازمان استاندارد2

وزارت نفت3
یابی فنی توانمندی شرکت های دانش بنیان تولیدکننده محصوالت نانو معرفی شده از طرف ستاد نانو را  شرکت ملی نفت ایران، بررسی و ارز

انجام داده یا در حال انجام است.

-سایر دستگاه ها۴

ادامه جدول 3- برقراری مقدمات اجرای سند گسترش کاربرد فناوری نانو توسط دستگاه های اجرایی در سال 1399
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همگرایی فناوری نانو و هوش مصنوعی1-4
هــوش مصنوعــی )AI( به سیســتم هایی گفته می شــود که باعث می شــوند یک ماشــین شــرایط پیچیــده را درک کرده و فرایندهای فکری و شــیوه های اســتداللی را 
کنش هایی مشابه رفتار انسانی از خود نشان  شبیه ســازی کند. در نهایت از طریق یادگیری از تجربیات، توانایی تحلیل، اســتدالل و پاســخ داشــته باشــد و بتواند وا
دهد. همگرایی هوش مصنوعی و فناوری نانو )NanoAI( نقش پررنگی در آینده توسعه فناوری های نانو برای جواب گویی به نیازهای اجتماعی و اقتصادی خواهد 
داشت. دستاوردهای قابل توجه این عرصه در سال های اخیر در طراحی نانوسیستم ها و نانوحسگرها برای تحلیل دقیق نانومواد، ارتقای تصویربرداری نانومقیاس و 
افزایش دقت تحلیل آن، مدل سازی شیمیایی نانومواد، پیش بینی ساختار و پویایی اتمی نانوذرات و مشخصه یابی خواص آن، طراحی مدل های پیش بینی برای 
کشور  گواه روشنی بر اهمیت این موضوع است. بهره مندی از این همگرایی در توسعه فناوری نانو در  ارتقای عملکرد محصوالت نانو با بهره گیری از هوش مصنوعی 

گرفت: گرفت و در این راستا اقدامات اولیه ای به شرح زیر صورت  کار ستاد نانو قرار  که از سال 1399 در دستور  یکی از برنامه هایی است 
انجام مطالعاتی برای پایش نمونه هایی از دستاوردهای همگرایی هوش مصنوعی و فناوری نانو؛• 
گروه های فعال در این حوزه و برگزاری جلسات متعدد برای شناسایی و انتخاب تیم های مناسب؛•  پایش افراد و 
تعریف پروژه های پایلوت برای بهره مندی از هوش مصنوعی در پایش فناوری های نانو.• 

در سال 1۴۰۰ این برنامه در محورهای زیر دنبال می شود:
یج دستاوردهای همگرایی فناوری نانو و هوش مصنوعی؛•  پایش و ترو
کشور؛•  ساماندهی و شبکه سازی افراد و نهادهای فعال در همگرایی این دو فناوری در 
شناسایی و حمایت از ایجاد زیرساخت های الزم در بهره گیری از هوش مصنوعی در پروژه های توسعه فناوری و محصول نانو؛• 
حمایت از پروژه های بهره مندی از هوش مصنوعی در پایش فناوری نانو.• 

ارتقای زیرساخت های فناوری اطالعات در جهت اجرای برنامه های توسعه فناوری نانو2-4
گرفته در این راستا در سال1399 به شرح زیر است: مهم ترین اقدامات صورت 

ینگ، پشتیبانی و ارتقای سرورهای سامانه های ستاد نانو؛•  مانیتور

4- مدیریت فناوری اطالعات و دانش فرایندهای توسعه فناوری نانو

سیاست گذاری پیشرفت فناوری نانو و ارزیابی سیاست ها، برنامه ها و نهادها 
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مطالعه و راه اندازی سرور ایمیل جدید مبتنی بر متن باز؛• 
ارتقای امنیتی برخی سامانه های اطالعاتی ستاد نانو؛• 
جداسازی سامانه های مختلف؛• 
تأمین سخت افزارهای پشتیبان ضروری برای حفظ پایداری سیستم ها.• 

مدیریت و ساماندهی فرایندهای اجرای برنامه های توسعه نانو3-4
که نتایج آن در جدول زیر بیان شده است. گرفته  در سال1399 اقدامات توسعه ای مختلفی در خصوص سامانه های اطالعاتی ستاد نانو صورت 

جدول 5- وضعیت سامانه های اطالعاتی ستاد نانو در سال 1399

مقدارواحدشاخص

یس های ایجاد شده در پرتال یستعداد سرو 35سرو

5وبگاهتعداد وبگاه های فناوری نانو

768نفرتعداد مدیران سیستم و کاربران

۴68٬297شخص )حقیقی و حقوقی(تعداد مخاطب ثبت شده در سایت های ستاد نانو

533گزارشتعداد گزارش های ایجاد شده در سیستم مدیریت گزارش ها

که در این سال برای توسعه نرم افزاری سامانه های فناوری نانو انجام شده در ادامه بیان شده است. اقداماتی 

جدول 6- اقدامات مرتبط با توسعه نرم افزاری سامانه های فناوری نانو در سال 1399

وضعیتعنوان پروژهردیف

اتمام یافتهارتقا و جداسازی بانک های اطالعاتی مرتبط با صنعت و بازار1

اتمام یافتهارتقا و جداسازی بانک اطالعاتی شبکه آزمایشگاهی2

اتمام یافتهارتقا و جداسازی بانک اطالعاتی آمار و تعامالت بین الملل3

اتمام یافتهارتقا و جداسازی بانک اطالعاتی مالکیت فکری۴

اتمام یافتهارتقا و جداسازی بانک اطالعاتی نمایشگاه تجهیزات5

در حال انجامراه اندازی بانک جامع اطالعات شرکت ها6

اتمام یافتهراه اندازی سامانه چالش تبادل فناوری نانو7

یابی تجهیزات مرتبط با نانو8 اتمام یافتهراه اندازی سامانه ارز

در حال انجامراه اندازی بانک اطالعاتی باشگاه محققان فناوری نانو9

در حال انجامتوسعه و ارتقای سامانه تبادل فناوری1۰

اتمام یافتهتوسعه سامانه پنجره خدمات تجاری سازی11

اتمام یافتهتوسعه سامانه آمار و تعامالت بین الملل12

در حال انجامتوسعه سامانه پایش بازار فناوری نانو13

یابی امنیتی سامانه های مرتبط با مالکیت فکری1۴ اتمام یافتهارز
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ادامه جدول 6- اقدامات مرتبط با توسعه نرم افزاری سامانه های فناوری نانودر سال 1399

وضعیتعنوان پروژهردیف

یابی امنیتی سایت اطالع رسانی ستاد نانو15 اتمام یافتهارز

یابی امنیتی کارتابل افراد حمایت تشویقی16 اتمام یافتهارز

اتمام یافتهاجرای پروژه هوش مصنوعی برای تعیین نانومواد مجهول در محصوالت فناوری نانو17

در حال انجاماجرای پروژه هوش مصنوعی برای تعیین اسامی در خبرهای مرتبط با فناوری نانو18

انتقال تجربیات مرتبط با زیرساخت فناوری اطالعات در حوزه نانو به نهادهای کشور4-4
یکردهــای ســتاد نانــو، انتقــال تجربیــات کســب شــده به دســتگاه های سیاســت گذار و اجرایی در کشــور اســت. در ادامه، اســامی برخی از دســتگاه ها و  یکــی از رو

که در سال1399 به آن ها مشاوره و یا خدمات زیرساختی )نرم افزاری - سخت افزاری( داده شده، بیان می شود: بخش های زیرمجموعه آن ها 
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.• 

سیاست گذاری پیشرفت فناوری نانو و ارزیابی سیاست ها، برنامه ها و نهادها 
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مستندسازی تجربیات موفق توسعه فناوری و تجاری سازی محصوالت نانو کشور1-5
 در راستای مستندسازی تجربیات توسعه فناوری های نانو و تجاری سازی محصوالت نانو، پروژه های تحقیقاتی متعددی توسط انتشارات »الگونگار پیشرفت« و 

که در ادامه معرفی و آخرین وضعیت آن ها در سال 1399 تشریح می شود: انتشارات »راه یار« با حمایت ستاد نانو اجرا شد 

کتاب تجربه توسعه فناوری و تجاری سازی محصوالت شرکت »پیام آوران نانوفناوری فردانگر«  تدوین و انتشار 
کتاب »همه فن حریف« که خروجی اصلی پروژه مستندسازی تجربه توسعه فناوری و تجاری سازی محصوالت شرکت »پیام آوران نانوفناوری فردانگر« بود، در سال 
1399 منتشــر شــد. در این کتاب، موفقیت ها، شکســت ها و فرازونشیب های توسعه محصوالت شــرکت پیام آوران نانوفناوری فردانگر در حوزه تصفیه آب و پساب 

که توسط انتشارات الگونگار پیشرفت، تدوین و منتشر شده است. روایت شده 

5- تبیین الگوی پیشرفت فناوری نانو با مستندسازی تجربیات و دانش کسب شده و انتشار الگوها
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 PVD تجربه نگاری شرکت مهندسی سطح سوین پالسما؛ توسعه دهنده پوشش های نانوالیه و نانوکامپوزیت به روش 
شــرکت ســوین پالســما تولیدکننده تجهیزات پوشش های نانوالیه و ارائه کننده خدمات پوشش دهی به سایر شرکت هاست. تجربه تولید و تجاری سازی تجهیزات 
ی درس ها و فرازونشــیب های قابل توجهی اســت که در پروژه ای توســط انتشــارات الگونگار پیشــرفت در حال  پوشــش دهی و صادرات این تجهیزات به چین، حاو

کتاب این پروژه به پایان رسیده و در سال 1۴۰۰ منتشر خواهد شد. مستندسازی است. در سال 1399، مراحل تحقیق و نگارش 

 تجربه نگاری شرکت نانوحسگرسازان سالمت آریا؛ توسعه دهنده تجهیزات تشخیص سرطان
یا، برخورداری از یک فناوری ویژه برای تشــخیص سرطان اســت که آن را در قالب چندین اختراع بین المللی  ویژگی قابل توجه شــرکت نانوحسگرســازان ســالمت آر
یافت مجوزهای مورد نیاز محصول برای ورود به  کار تجربه نگاری این فناوری توسط انتشارات الگونگار پیشرفت، هم زمان با توسعه محصول و در کرده است.  ثبت 

بازار در حال انجام است. این طرح، همچنان در مرحله تحقیق در حال پیگیری است.

گندزدایی الکتروکلریناتور آب دریا / آب نمک  تجربه نگاری شرکت آتیه پردازان ظهور شریف؛ توسعه دهنده سامانه های 
آتیه پــردازان ظهــور شــریف از جمعــی از فارغ التحصیــالن جوان و پرانرژی دانشــگاه صنعتی شــریف و برخی دانشــگاه های دیگر تشــکیل شــده اســت. این شــرکت 
کنون چندین محصول را به صنعت کشور معرفی نموده و در راستای حل مشکالت واحدهای صنعتی کشور حرکت کرده است. آتیه پردازان شریف،  دانش بنیان تا
یا در دنیاســت. در ســال 1399، مراحل تحقیق تجربیات این شــرکت توســط انتشارات  نه تنها یک شــرکت ایرانی بلکه یکی از َده تولیدکننده الکتروکلریناتور آب در

کتاب این پروژه در سال 1۴۰۰ منتشر خواهد شد. راه یار به پایان رسیده و 

 تجربه نگاری سیاست گذاری، توسعه فناوری و تجاری سازی محصوالت نانو ایرانی در حوزه نساجی
کنون به تجربه نگاری توسعه فناوری و تجاری سازی محصوالت نانویی پرداخته اند، مربوط به یک محصول یا فناوری خاص بوده که در قالب یک  پروژه هایی که تا
شــرکت رشــد کرده اســت؛ ولی در این پروژه به یک حوزه صنعتی و نه فقط یک محصول یا فناوری پرداخته شــده اســت. تجربه ورود فناوری نانو به صنعت نساجی 
یخی قابل توجهی در ایران برخوردار است، می تواند فراز و نشیب ها و تهدید و فرصت های ورود یک فناوری نوین به یک حوزه صنعتی  که این صنعت از سابقه تار

کتاب در سال 1۴۰۰ منتشر خواهد شد. کتاب توسط انتشارات الگونگار پیشرفت انجام شده و  کشور را روایت  کند. مرحله تحقیق این  با سابقه در 

حمایت از برگزاری جایزه کتاب »روایت پیشرفت«2-5
یابی و تقدیر از کتاب هایی  یداد، رصد، ارز نخستین جایزه کتاب »روایت پیشرفت«، تابستان 1۴۰۰ توسط انجمن روایت پیشرفت برگزار خواهد شد. هدف از این رو
یداد، حدود  کشــور در حوزه علم و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دفاعی و امنیتی و حکمرانی روایت شــده اســت. در این رو که در آن ها، یکی از تجربه های  اســت 
کنون منتشر شده اند در بخش  که تا کتاب به مرحله داوری نهایی راه یافته است. مجموعه کتاب های الگوی پیشرفت نانو  گرفته و ۴1  3۰۰ اثر مورد بررسی اولیه قرار 
»حکمرانی« و »علم و فناوری« این جایزه حضور یافته اند. همچنین تجربیات ســتاد نانو با توجه به ســابقه ای که از حدود ده ســال قبل در تدوین کتاب های روایت 

گرفته است. پیشرفت توسعه فناوری نانو داشته است، در اختیار تیم طراحی و سیاست گذاری این جایزه قرار 

سیاست گذاری پیشرفت فناوری نانو و ارزیابی سیاست ها، برنامه ها و نهادها 
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یخ 29 آذر 1396 به دستگاه های اجرایی ابالغ شده است. در این مصوبه  کاربرد فناوری نانو در افق 1۴۰۴« در تار گسترش  مصوبه هیئت دولت تحت عنوان »سند 
یت های مشخصی تعیین شده است: برای 13 وزارتخانه و سازمان دولتی زیر، مأمور

جدول 1- دستگاه های اجرایی مسئول در مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 1404

جدول 2- اقدامات وزارت نیرو در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399

سازمان هاوزارتخانه ها

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 بازه زمانی ابتدای دی ماه 1398 تا ابتدای دی ماه  گرفته توســط دســتگاه های اجرایی بر اســاس مأمور جمع بندی اقدامات صورت 
1399 به شرح زیر است:

وزارت نیروماده 3

برقراری مقدمات اجرایی توسط 
وزارت نیرو

×تشکیل کمیته فناوری نانو

معرفی نماینده به ستاد نانو

×
نماینده   2 نــیــرو(،  )پژوهشگاه  زیرمجموعه  ســازمــان هــای  سطح  در 
در حوزه سلول های خورشیدی و ذخیره سازهای انرژی به ستاد نانو 

معرفی شده است.

×برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

اقدامات وزارت نیرومأموریت ها 

1
اســاس جدیدترین  بر  نیروگاهی  هــوای  )فیلتر(  پاالیشگر  استاندارد  ارتــقــای  و  کــاربــرد  گسترش 

توانمندی های فناورانه داخلی و استانداردهای بین المللی

و اجــرایــی نمودن دستورالعمل  ــدام مؤثری در خصوص تصویب  اق
استفاده از فیلترها/ نانوفیلترهای هوای ورودی در نیروگاه های برق 

صورت نگرفته است.

2

هوای  )نانوفیلترهای(  نانوپاالیشگرهای  مصرف  برای  تشویقی  سازوکارهای  به کارگیری 
نیروگاهی تولید داخل با فناوری بومی به منظور افزایش سهم استفاده از این نوع پاالیشگرها 
کشور تا سال  )فیلترها( تا شصت درصد بازار پاالیشگرهای )فیلترهای( هوای نیروگاهی 

1۴۰۰

×

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 1۴۰۰
×

۴
از  استفاده  با  آلودگی  و  به کارگیری مقره های ضدرطوبت  بــرای  و بسترسازی  آیین نامه  تدوین 

فناوری نانو بومی
اقدام مؤثری در خصوص تصویب و اجرایی نمودن دستورالعمل های 

مرتبط با استفاده از نانوپوشش ها در مقره ها صورت نگرفته است.

5
به کارگیری سلول های خورشیدی نانو پربازده ساخت داخل با فناوری بومی )با بــازده باالتر از 

سلول های خورشیدی غیرنانویی( در حداقل یک نیروگاه خورشیدی تا سال 1۴۰۰
×

6
ــرای بــه کــارگــیــری نــانــوســیــاالت و نــانــوپــوشــش هــای  ــالغ آیــیــن نــامــه و بــســتــرســازی بـ ــدویــن و ابـ ت
که با فــنــاوری بومی در داخــل تولید می شوند با هــدف افزایش  افزایش دهنده انتقال حــرارت 

بهره وری تولید برق و ارتقای بازده نیروگاه ها

و اجــرایــی نمودن دستورالعمل  ــدام مؤثری در خصوص تصویب  اق
استفاده از نانو سیاالت خنک کننده نیروگاهی صورت نگرفته است.
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جدول 3- اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399

اقدامات وزارت نیرومأموریت ها 

7

یا با در اختیار  -گسترش واحدهای تصفیه آب شرب و نمک زدایی آب شــور، لب شور و آب در
گذاشتن زیرساخت ها و به کارگیری سازوکارهای تشویقی با اهداف زیر:

-رسیدن به مقیاس تا یک میلیون مترمکعب در روز برای نمک زدایی با استفاده از فناوری نانو 
تولید داخل با فناوری بومی تا سال 1۴۰۰.

کاربری های  -رسیدن به مقیاس تا یک میلیون مترمکعب در روز بــرای تصفیه آب شرب و با 
تصفیه سختی، فلزات سنگین، نیترات و امالح مضر با استفاده از فناوری نانو تولید داخل با 

فناوری بومی تا سال 1۴۰۰.

×

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 1۴۰۰.
×

9
نظارتی  ایجاد سازوکار  بــرای  مقررات  و  آیین نامه ها  استانداردهای ملی،  تدوین  در  همکاری 

مناسب جهت استفاده از فناوری نانو تا سال 1398.
×

وزارت جهاد کشاورزیماده 4

برقراری مقدمات اجرایی توسط 
وزارت جهاد کشاورزی

تشکیل کمیته فناوری نانو

از  فــنــاوری نــانــو متشکل  کمیته  راهـــبـــردی  ــورای  شــ
ــای مــؤســســات تحقیقاتی و  ــ ــان وزیـــر و رؤس مــعــاون
یج  ترو و  آمــوزش  تحقیقات،  سازمان  معاونت های 
کشاورزی تشکیل شده  کشاورزی در وزارت جهاد 

است.

×معرفی نماینده به ستاد نانو

×برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

اقدامات وزارت جهاد کشاورزی مأموریت ها 

1

الف- به منظور افزایش ارزش افزوده در محصوالت کشاورزی و غذایی و کاهش ضایعات، تدابیری برای حمایت 
از افزایش تولید و افزایش سهم یک تا دو درصدی سهم بازار محصوالت زیر و به کارگیری آن ها با استفاده از دانش 
فنی و نانومواد افزودنی تولید داخل با فناوری بومی اتخاذ شود: 1- استفاده از بسته بندی نانو افزایش دهنده زمان 
کشاورزی  کاهش ضایعات محصوالت  با هدف  برداشت(  از  و میوه )پس  کشاورزی  نگهداری محصوالت 
مربوط تا پایان سال 1398. 2- افزایش سهم استفاده از پوشش های نانوگلخانه ها. 3- افزایش سهم استفاده از 
کودهای نانوی آهسته رهش با هدف کاهش مصرف کود شیمیایی تا پایان سال 1398. ۴- افزایش سهم استفاده 
کاهش مصرف آفت کش های شیمیایی تا  یستی )نانوآفت کش ارگانیک( آهسته رهش جهت  از نانوآفت کش ز

پایان سال 1398.

ــای مبتنی بر  ــژی ه ــرات ــت کـــاربـــرد اس - طـــرح تــوســعــه 
گــلــخــانــه )گــلــخــانــه نـــانـــو( تــوســط  فــنــاوری نــانــو در 
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی تدوین و به کمیته 

نانو وزارت جهاد کشاورزی ارائه شده است.

2

ب- دستورالعمل ها و ارائه مجوز به محصوالت نانو ساخت داخل با فناوری بومی با انجام آزمون های عملکردی 
و میدانی به شرح زیر ظرف شش ماه پس از ابالغ این تصویب نامه تدوین و تصویب و مجوزهای الزم ظرف یک 
گلخانه ۴- بسته بندی های  نایلون های مقاوم  نانوآفت کش 3-  نانوکود 2-  آن اعطا می شود: 1-  از  سال پس 
یست تخریب پذیر 6- پاستوریزه کردن سرد شیر  افزایش دهنده زمان نگهداری مواد غذایی 5- بسته بندی های ز

)Nano Cavitation( به کمک فرایند نانوحفره زایی

×

3
ــرای رسیدن به حداقل مقیاس پنج میلیون  ب فــنــاوری بومی  با  گسترش واحــدهــای تصفیه آب لب شور  پ- 
کاربری های تصفیه سختی، فلزات سنگین، نیترات و امالح  کشاورزی و با  مترمکعب در روز برای تصفیه آب 

مضر تا سال 1398
×
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جدول 4- اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399 

جدول 5- اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیماده 5

برقراری مقدمات اجرایی توسط 
وزارت بهداشت

تشکیل کمیته فناوری نانو
کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو که قبل از ابالغ مصوبه 

تشکیل شده است، در حال حاضر فعال است.

×معرفی نماینده به ستاد نانو

×برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مأموریت ها 

1
الف- سازمان غذا و دارو موظف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید: 1- حمایت از ایجاد آزمایشگاه های 
یابی ایمنی محصوالت نانو 2- تسریع در فرایند ثبت و بررسی نانوداروها 3 - حمایت از  مرجع برای ارز

قیمت گذاری نانوداروها

نانو  را به ستاد  گــزارش عملکرد خــود  - وزارت بهداشت، 
ارسال نکرده است.

2

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با رعایت قوانین اقدامات زیر را برای به کارگیری 
کز  محصوالت نانو ساخت داخل با فناوری بومی در حوزه های ذی ربط اجرا کند: ب- حمایت و تشویق مرا
درمانی، بیمارستان ها، درمانگاه های دستگاه های اجرایی به استفاده از محصوالت نانو سالمت محور 
یست )آنتی بیوتیک(، ضدسالک و…(، مکمل و داروهای  شامل نانوداروها )نانوداروهای ضدسرطان، پادز
گیاهی، ملزومات پزشکی )پدهای ترمیم زخم نانو و ماسک های )پوشانه های( نانو( و فرآورده های آرایشی 

و بهداشتی تولید داخل.

نانو  را به ستاد  گــزارش عملکرد خــود  - وزارت بهداشت، 
ارسال نکرده است.

3

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با رعایت قوانین اقدامات زیر را برای به کارگیری 
کند: پ- حمایت از ورود  محصوالت نانو ساخت داخــل با فناوری بومی در حوزه های ذی ربــط اجــرا 
محصوالت نانو دارویی و فراورده های سالمت حوزه نانو که با فناوری بومی در داخل ساخته شده اند، به 
کشور برای محصوالتی مانند: 1- انواع نانوداروها نظیر نانوداروهای ضدسرطان.2-  فهرست های رسمی 
ملزومات و تجهیزات دارویــی.3- لوازم )کیت( تشخیص نانو نظیر لوازم )کیت( تشخیص سلول های 
سرطانی.۴- فراورده های آرایشی-بهداشتی نانو. 5- محصوالت نانو با کاربرد در حوزه سالمت نظیر انواع 

کتری یا خودتمیزشونده، مواد تمیزکننده و منسوجات نانو. رنگ و کاشی ضدبا

نانو  را به ستاد  گــزارش عملکرد خــود  - وزارت بهداشت، 
ارسال نکرده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیماده 6

برقراری مقدمات اجرایی توسط 
وزارت تعاون

×تشکیل کمیته فناوری نانو

معرفی نماینده به ستاد نانو
کـــار و رفـــاه  نــمــایــنــدگــانــی از ســـوی وزارت تـــعـــاون، 

اجتماعی به ستاد نانو معرفی شده اند.

×برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیمأموریت ها 

1
کثری نانوداروها و محصوالت سالمت محور نانو ساخت داخل با فناوری بومی و دارای  پوشش بیمه ای حدا

تأییدیه های الزم را حمایت و تسریع کند.
- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارش عملکرد 

خود را به ستاد نانو ارسال نکرده است.

2

سازمان تأمین اجتماعی استفاده از محصوالت نانو سالمت محور ساخت داخل با فناوری بومی و دارای 
و…(،  ضدسالک  )آنتی بیوتیک(،  یست  پادز ضد سرطان،  )نــانــوداروهــای  نانوداروها  نظیر  مصرف  مجوز 
گیاهی، ملزومات پزشکی )پدهای ترمیم زخم نانو و ماسک های )پوشانه های( نانو( و  مکمل و داروهــای 
کز درمانی، بیمارستان ها و درمانگاه های تحت نظر را حمایت  فرآورده های آرایشی و بهداشتی، در تمامی مرا

و تشویق کند.

- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارش عملکرد 
خود را به ستاد نانو ارسال نکرده است.
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اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیمأموریت ها 

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.
- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارش عملکرد 

خود را به ستاد نانو ارسال نکرده است.

جدول 6- اقدامات وزارت نفت در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399

وزارت نفتماده 7

برقراری مقدمات اجرایی توسط 
وزارت نفت

تشکیل کمیته فناوری نانو

×
کــارگــروه  زیرمجموعه،  سطح  )در 
فناوری نانو ذیل شرکت ملی نفت 

ایران تشکیل شده است(

×معرفی نماینده به ستاد نانو

×برگزاری نشست مشترک با ستاد نانو

اقدامات وزارت نفتمأموریت ها 

1

الف- حمایت از انجام آزمایش های میدانی و افزایش سهم خرید در حوزه های دارای محصوالت نانو ساخت داخل با 
فناوری بومی با اهداف زیر: 1- به کارگیری نانونامیزه ها )نانوامولسیون ها( و نانوسیاالت در ازدیاد برداشت از مخازن. 2- 
به کارگیری نانوافزایه ها در سیاالت حفاری به طور مشخص نانوساختارهای سیلیسی و نانولوله های کربنی. 3- به کارگیری 
یافت  نانوبازدارنده های خوردگی در بخش های مختلف درون چاهی و سرچاهی و عملیاتی. ۴- به کارگیری سیستم های باز
گازها  ذخیره سازی  زمینه های  در  نفت  صنعت  در  نانوجاذب ها  به کارگیری   -5 نانوجاذب ها.  با  هیدروکربن  بخارات 
کسید کربن. 6- افزایش سهم استفاده از نانوکاتالیزگرها  )ANG(، نم زدایی و جداسازی گازها و جذب و ذخیره سازی دی ا
)نانوکاتالیست های( تولید داخل با فناوری بومی. 7- افزایش استفاده از پاالیشگر )فیلتر( هوای نانو تولید داخل با فناوری 
بومی و کیفیت اثبات شده، برای پاالیشگرهای )فیلترهای( هوایی مورد استفاده در صنایع نفت تا 6۰درصد میزان مصرف 
این نوع پاالیشگرها )فیلترها( تا سال 1398. 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. 
1۰- به کارگیری عایق نانو و رنگ های نانو در واحدهای عملیاتی صنعت نفت. 11- حذف لکه های نفتی با پدهای نانو. 12- 
به کارگیری نانوحسگرها در صنعت نفت برای سنجش گازهای آالینده و سمی. 13- به کارگیری سامانه های )سیستم های( 
کارایی خود را به  کنون آزمون  که تا پساب مبتنی بر فرایندهای فناوری نانو. تبصره- انجام آزمون میدانی برای محصوالتی 
اتمام نرسانده اند، تسریع شود و در صورت موفقیت نتایج این آزمون ها، افزایش سهم خرید در صنعت نفت مورد توجه قرار 

گیرد.

شرکت ملی نفت ایـــران، بررسی و 
یابی فنی توانمندی شرکت های  ارز
ــده  ــنـ ــنـ ــدکـ ــیـ ــولـ ــان تـ ــ ــیـ ــ ــنـ ــ ــش بـ ــ دانـ
ــده از  ــو مــعــرفــی شـ ــان مــحــصــوالت ن
طرف ستاد نانو را انجام داده یا در 

حال انجام است.

2

ب- شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به منظور افزایش ارزش افزوده 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 برای تأمین تقاضای 
یت های پلیمری( مقاوم به  مواد اولیه صنایع پایین دستی از قبیل موارد زیر اتخاذ نماید: 1- نانوچندسازه های بسپاری )نانوکامپوز
یت های  ضربه جهت استفاده در محصوالت بسته بندی مواد شیمیایی و شوینده ها. 2- نانوچندسازه های بسپاری )نانوکامپوز
یت های پلیمری(  پلیمری( ضدخش جهت کاربرد در صنعت خودرو مانند داشبورد. 3- نانوچندسازه های بسپاری )نانوکامپوز
با  یت های(  )نانوکامپوز نانوچندسازه های  لوازم خانگی. ۴-  و  بــرای مصارف حــوزه نساجی، بهداشت و سالمت  کتری  ضدبا

یاد. استحکام به وزن مناسب و با طول عمر ز

ــاوری  ــ ــنـ ــ ــــت پـــــژوهـــــش و فـ ــرکـ ــ شـ
 1397 ســـــــال  از  پـــتـــروشـــیـــمـــی 
از  اســــــتــــــفــــــاده  ــوص  ــ ــ ــص ــ ــ خ در 
با  را  تفاهم نامه ای  نانوپوشش ها، 
یــکــی از شــرکــت هــای فــنــاوری نــانــو 
ــال 1398 در  کـــرده و در س منعقد 

یابی فنی و مالی آن است. حال ارز
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وزارت راه و شهرسازیماده 8

برقراری مقدمات اجرایی 
توسط وزارت راه و 

شهرسازی

×تشکیل کمیته فناوری نانو

معرفی نماینده به ستاد نانو

ــح ســـازمـــان هـــای زیــرمــجــمــوعــه،  ــط × )در س
نماینده ای از سوی سازمان مجری ساختمان ها 
و تأسیسات عمومی و دولتی به ستاد نانو معرفی 

شده است(

×برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

اقدامات وزارت راه و شهرسازیمأموریت ها 

1
صدور 

گواهی نامه فنی

صدور گواهینامه فنی برای محصوالت نانو تولید داخل با فناوری بومی زیر تا سال 1396:
الف- قطعات پیش ساخته )پانل های( بتنی که در ساختار آن ها از نانومواد استفاده شده است. 
کتری، خودتمیزشونده، ضدآالینده،  ب- رنگ ها و پوشش های نانو دارای خواصی از قبیل ضدبا
ضدآب و لک، ضدمه، ضدگردوغبار، ضدخش و سایش و ضدخوردگی. پ- لوله ها و اتصاالت 
بــا فناوری نانو.  تولید شــده  و پنجره  فــنــاوری نــانــو. ت- پروفیل های در  بــا  تولید شــده   فاضالبی 
ث- عایق های حرارتی، رطوبتی و صوتی تولید شده توسط فناوری نانو. ج- قطعات پیش ساخته 
)پانل های( خورشیدی تولید شده توسط فناوری نانو. چ- محصوالت نانو مورد استفاده در راه سازی 

از قبیل آسفالت هایی که در تولید آن ها از نانومواد استفاده می شود.

- وزارت راه و شهرسازی گزارش عملکرد خود را 
به ستاد نانو ارسال نکرده است.

2
تدوین مقررات 
ملی ساختمان

درج مطالب تصویب شده در ارتباط با محصوالت نانو در مباحث مقررات ملی ساختمان 
کیفیت ساخت وسازها با سرفصل های زیــر: الــف- درج الــزامــات مرتبط  با هــدف ارتــقــای 
و  )مصالح  ساختمان  ملی  مقررات  پنجم  مبحث  در  نانومواد  و  نانو  ساختمانی  مصالح  با 
فرآورده های ساختمانی(. ب- درج الزامات مرتبط با فناوری نانو در حوزٔه بتن در مبحث نهم 
مقررات ملی ساختمان )طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه(. پ- درج الزامات مرتبط با 
فناوری نانو در حوزٔه فوالد در مبحث دهم )طرح و اجرای ساختمان های فوالدی(. ت- درج 
کوستیک( در مبحث هجدهم )عایق بندی و تنظیم  الزامات مرتبط با مصالح عایق صدا )آ
صدا(. ث- درج الزامات مرتبط با مصالح کنترل کنندٔه انرژی در مبحث نوزدهم )صرفه جویی 

در مصرف انرژی(.

- وزارت راه و شهرسازی گزارش عملکرد خود را 
به ستاد نانو ارسال نکرده است.

3
خرید 

محصوالت نانو

به کارگیری محصوالت نانو تولید داخل به شرح زیر در پروژه های سازمان مجری ساختمان ها و 
تأسیسات دولتی و عمومی:

الف- شیشه کنترل کننده انرژی )LOW-E( ب. پوشش های آب گریز
ینی مقاوم در برابر سایش ت. نانوبتن سبک سازه ای پ- کف پوش رز

کندسوز، مقاوم در برابر اشعه فرابنفش. ج. رنگ  کتری، ضدآب و لک،  ث- منسوجات ضدبا
خودتمیزشونده چ. رنگ عایق حرارت و رطوبت

- وزارت راه و شهرسازی گزارش عملکرد خود را 
به ستاد نانو ارسال نکرده است.

جدول 8- اقدامات وزارت صمت در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399

وزارت صمتماده 9

برقراری مقدمات اجرایی توسط 
وزارت صمت

×تشکیل کمیته فناوری نانو

×معرفی نماینده به ستاد نانو

×برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

جدول 7- اقدامات وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399
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ادامه جدول 8- اقدامات وزارت صمت در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399

اقدامات وزارت صمتمأموریت ها 

1
ارائه مشوق ها و 

زیرساخت ها

الف- اختصاص جایزه صادراتی برای محصوالت نوین ساخت داخل با فناوری بومی نانو
گزارش عملکرد خود را به  - وزارت صمت، 

ستاد نانو ارسال نکرده است.

ب- اختصاص بخش نانو )Nano Zone( منطبق بر ظرفیت های شرکت های نانو در حداقل 
سه شهرک صنعتی در تهران و سه شهرک صنعتی در شهرهای تبریز، اصفهان، شیراز و مشهد 
گذاری حق انتفاع از زمین به صورت اقساطی با لحاظ مقررات مربوط 2-  تا سال 1398: 1- وا

تسهیل اخذ مجوزهای بهره برداری و مجوزهای افزایش تولید

گزارش عملکرد خود را به  - وزارت صمت، 
ستاد نانو ارسال نکرده است.

پ- 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.

گزارش عملکرد خود را به  - وزارت صمت، 
ستاد نانو ارسال نکرده است.

کز تحقیق و توسعه نانو مشترک با شرکت های صنعتی  ت- حمایت از ایجاد و استقرار مرا
خارجی در شهرک های فناوری قطعات خودرو در کالن شهرها

گزارش عملکرد خود را به  - وزارت صمت، 
ستاد نانو ارسال نکرده است.

صنایع خودروسازی2

میزان  کاهش  هدف  با  هوا  )نانوفیلتر(  نانوپاالیشگر  از  استفاده  به منظور  برنامه ریزی  الــف- 
آلودگی هوا بر اساس آخرین استانداردها.

گزارش عملکرد خود را به  - وزارت صمت، 
ستاد نانو ارسال نکرده است.

تشویق خــودروســازان برای استفاده از محصوالت نانو تولید داخل با فناوری بومی به منظور 
کاهش مصرف سوخت  رفــاه سرنشین و  کیفیت، ایمنی،  بــهــره وری فرایند تولید و  افزایش 
بــا هــدف رســیــدن بــه حــداقــل پنجاه قطعه نانو در خــودروهــای داخــلــی تــا ســال 1398 مانند 

محصوالت زیر:
یتی( برای اتمام خطوط و تولید سایر  1- استفاده از سره جوش نانوچندسازه ای )نانوکامپوز
کمک این فناوری 2- نانوپاالیشگر )نانوفیلتر( هوا 3- نانوپاالیشگر  انواع سره و اتصاالت با 
ــدآب و لک  ــور 5- ســیــال خنک کننده 6- شیشه ضـ ــن مــوت ــن ۴- روغـ  )نــانــوفــیــلــتــر( روغـ
با  مقاوم  و  به سایش 8- پوشش های سخت  مقاوم  پــلــی اورتــان  با  7- جایگزینی شیشه 
ینگ، پیستون، سوپاپ استکان زیرسوپاپی )تایپیت ها(،  خاصیت خودروان کاری در ر
یــورو 5  و  ــورو ۴  ی اســتــانــدارد  )ولــوهــا( و… مطابق  یچه ها   انگشتی پیستون )گژانپین ها(، در
ــودرو  ــاق داخــــل خـ ــ ــرای مــنــســوجــات و قــطــعــات تــزیــیــنــی ات ــ  9- فـــنـــاوری ضــــدآب و لــک ب
کتری برای تریم داخلی 11- داشبورد ضدخش  1۰- محصوالت بسپاری )پلیمری( ضدبا
بخش های  سایر   -1۴ نانو  تایر  و  الستیک   -13 گــزوز  ا )نانوکاتالیست(  نانوکاتالیزگر   -12  

بسپاری )پلیمری( مثل سینی پروانه )فن( و….

گزارش عملکرد خود را به  - وزارت صمت، 
ستاد نانو ارسال نکرده است.

صنایع فلزی3

از  گران بها  فلزات  استخراج  )پایلوت(  نیمه صنعتی  واحــدهــای  گسترش  به  تشویق  الــف- 
شورابه های معادن، لجن آندی و سرباره ها با کمک فناوری های نانو مبتنی بر توانمندی های 

داخلی تا سال 1398 با هدف ممانعت از خام فروشی باطله های با ارزش

گزارش عملکرد خود را به  - وزارت صمت، 
ستاد نانو ارسال نکرده است.

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

گزارش عملکرد خود را به  - وزارت صمت، 
ستاد نانو ارسال نکرده است.

کاربرد مواد معدنی و  کیفیت و  پ- به کارگیری فناوری نانو در فــرآوری، استحصال و بهبود 
محصوالت صنایع معدنی

گزارش عملکرد خود را به  - وزارت صمت، 
ستاد نانو ارسال نکرده است.

۴
تصفیه پساب های 

صنعتی

و  نانو  )پلیمری(  بسپاری  مانند غشای  فناوری نانو داخلی  توانمندی  از  استفاده  به  تشویق 
غشای سرامیکی نانو برای تصفیه پیشرفته )تکمیلی( پساب با هدف رسیدن به مقیاس دو 
هزار مترمکعب در روز برای تصفیه پساب و استحصال آب صنعتی از پساب تصفیه خانه های 

شهرک های صنعتی تا سال 1398.

گزارش عملکرد خود را به  - وزارت صمت، 
ستاد نانو ارسال نکرده است.
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جدول 9- اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399

سازمان حفاظت محیط زیستماده 10

برقراری مقدمات اجرایی توسط 
یست سازمان محیط ز

×تشکیل کمیته فناوری نانو

معرفی نماینده به ستاد نانو
یست به ستاد نانو معرفی  نماینده ای از سوی سازمان محیط ز

شده است. 

 × برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

اقدامات سازمان محیط زیستمأموریت ها 

1

الف- تدوین و اعمال سیاست های تشویقی و بازدارنده برای ترغیب صنایع نسبت به جایگزین 
یست مبتنی بــر محصوالت  ــای آالیــنــده مــوجــود بــا فــنــاوری هــای دوســتــدار محیط ز ــردن روش هـ ک
نانو تولید داخل با فناوری بومی مانند موارد زیر: 1- به کارگیری تجهیزات صنعتی پوشش دهی به 
کار  که با روش هــای آبکاری سنتی در حال  روش رســوب فیزیکی بخار در مجموعه های صنعتی 
تبدیلی  آبــکــاری(. 2- جایگزینی پوشش های  با روش هــای ساخت )سنتز(  هستند )جایگزینی 
کروماتی )کروماته(. 3-استفاده از واحدهای  نانوزیرکونیوم با روش های مرسوم فسفاتی )فسفاته( و 
کارخانه های صنعتی و محیط های بهداشتی.  صنعتی )پایلوت( تصفیه هوا با روش پالسما برای 
یست تخریب پذیر. 5- به کارگیری سامانه های  ۴- استفاده از محصوالت بسپاری )پلیمری( نانو ز

)سیستم های( نانو بومی تصفیه پساب های صنعتی.

ــزارش عملکرد خــود را به ستاد نانو  گ یست،  - ســازمــان محیط ز
ارسال نکرده است.

2
ک و شن های روان با استفاده از فناوری نانو برای جلوگیری از انتشار  حمایت از طرح های تثبیت خا

ریزگردها.
ــزارش عملکرد خــود را به ستاد نانو  گ یست،  - ســازمــان محیط ز

ارسال نکرده است.

جدول 10- اقدامات سازمان استاندارد در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399

سازمان استانداردماده 11

برقراری مقدمات اجرایی 
توسط سازمان استاندارد

تشکیل کمیته فناوری نانو
تشکیل  از  قبل  فناوری نانو  استانداردهای  فنی  کمیته   
مصوبه، توسط ستاد نانو با مشارکت سازمان استاندارد 

تشکیل شده است.

نمایندگانی از سازمان استاندارد به ستاد نانو معرفی شده اند.معرفی نماینده به ستاد نانو

برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو
ســـازمـــان اســتــانــدارد هــمــکــاری مــطــلــوبــی در خصوص 

برگزاری جلسات مشترک با ستاد نانو داشته است.

اقدامات سازمان استانداردمأموریت ها 

1

کیفیت محصوالت مبتنی بر فناوری نانو، نشانی به  بــرای اطمینان مصرف کنندگان از سالمت و  الــف- 
نام »نانونماد« به عنوان یک عالمت رسمی دولتی به محصوالت نانو اعطا می شود. سازمان ملی استاندارد 
موظف است ظرف شش ماه پس از ابالغ این تصویب نامه، تمهیدات و الزامات مورد نیاز را برای اجرایی شدن 
این نشان فراهم آورد و با همکاری ستاد و به کارگیری ظرفیت بخش خصوصی در قالب شرکت های بازرسی، 
یابی های الزم، اعطا شود. آیین نامه نحوه اعطای این نشان با  به محصوالت مبتنی بر فناوری نانو پس از ارز

همکاری ستاد و سازمان ملی استاندارد ایران تدوین خواهد شد.

- تأیید صالحیت یک شرکت بازرسی فناوری نانو انجام 
شده و روند تأیید صالحیت 2 شرکت دیگر توسط سازمان 

استاندارد در حال انجام است.
یافت  - بررسی مــدارک واحــدهــای تولیدی متقاضی در

نشان نانو در حال انجام است.
- ابالغیه از سوی معاونت نظارت به ادارات کل 31 استان 
کشور با موضوع »تسریع فرایند اجرایی شدن دستورالعمل 

نانو« صورت گرفته است.

2
ب- استانداردهای محصوالت مندرج در این تصویب نامه را که به کارگیری فناوری نانو در آن ها با توانمندی 

داخلی موجب افزایش کیفیت و کارایی می شود، بازنگری کرده و ارتقا دهد.
×
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اقدامات سازمان استانداردمأموریت ها 

3
پ- حمایت از ایجاد و توسعه آزمایشگاه های مرجع و اندازه شناسی )مترولوژی( نانو و حمایت از تولید مواد 

مرجع نانو.
×

۴
یکرد اولویت تدوین استانداردهای  ت- مشارکت مؤثر 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.

ــدارد در خـــصـــوص تــدویــن  ــ ــان ــ ــت ــ ــان مــلــی اس ــ ــازم ــ - س
فــنــاوری نــانــو، نقش  بین المللی حـــوزه  اســتــانــداردهــای 
ــا ســـازمـــان بــیــن الــمــلــلــی  ــط بـ ــ »هــمــاهــنــگ کــنــنــده و رابـ

استانداردسازی )ISO(« را بر عهده داشته است.

5
ث- تأیید صالحیت آزمایشگاه های آزمون مواد و محصوالت مبتنی بر فناوری نانو در تمامی حوزه ها

ــت تــأیــیــد صــالحــیــت از ســوی  ــواسـ کــنــون درخـ ــا - ت
آزمــایــشــگــاه هــای آزمـــون در حــوزه مــواد و محصوالت 
مبتنی بــر فــنــاوری نــانــو بــه ســازمــان اســتــانــدارد ارســال 

نشده است.

6
که محصول آن ها مشمول استاندارد است موظف اند  فناوری نانو  تولیدکنندگان محصوالت  ج- تمامی 
نسبت به خوداظهاری انطباق محصول خود با استانداردهای ملی و یا بین المللی معتبر اقدام کنند. مرجع 
یابی انطباق محصوالت، سازمان ملی استاندارد ایران است که طبق قوانین جاری سازمان اقدام می کند. ارز

یه های تأیید  تهیه پیش نویس دستورالعمل تخصصی رو
با مــاده 2۴ قانون تقویت و  انطباق محصول در انطباق 
توسعه نظام استاندارد )فرایند خوداظهاری و اظهارنامه 

انطباق در آن تشریح شده است(
محصوالت  انطباق  اظهارنامه  یافت  در شیوه نامه  ابــالغ 
کل  کــاربــرد عالمت اســتــانــدارد بــه ادارات  دارای پــروانــه 

استاندارد 31 استان کشور

ادامه جدول 10- اقدامات سازمان استاندارد در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399

جدول 11- اقدامات گمرک جمهوری اسالمی ایران در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399

گمرک جمهوری اسالمی ایرانماده 12

برقراری مقدمات اجرایی توسط 
گمرک

×تشکیل کمیته فناوری نانو

×معرفی نماینده به ستاد نانو

×برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

اقدامات گمرکمأموریت ها 

1
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.

گزارش عملکرد خود را  گمرک جمهوری اسالمی،   -
به ستاد نانو ارسال نکرده است.

2
گمرک جمهوری اسالمی ایران موظف است توسعه سامانه کدگذاری )سیستم کد( تعرفه کاالها )HS Code( را در 

خصوص محصوالت فناوری نانو طراحی و پیاده سازی نماید.
گزارش عملکرد خود را به ستاد نانو  - وزارت عتف، 

ارسال نکرده است.

3
کاالهای مرتبط با فناوری نانو را به صورت  گمرک جمهوری اسالمی ایران موظف است آمار واردات و صادرات 

ادواری در اختیار ستاد قرار دهد.
گزارش عملکرد خود را  گمرک جمهوری اسالمی،   -

به ستاد نانو ارسال نکرده است.
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جدول 12- اقدامات سازمان برنامه و بودجه در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399

سازمان برنامه و بودجه ماده 13 و 18

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 ســطــوح  مــشــتــرکــی  ســـال 1399، جــلــســات  در 

مختلف تشکیل شده است.

اقدامات سازمان برنامه و بودجهمأموریت ها 

1

ماده 13- سازمان برنامه وبودجه موظف است با رعایت قوانین با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، 
که توسط یک یا چند  ردیف های مرتبط با محصوالت نانو دارای تأییدیه از معاونت مذکور از جمله موارد زیر را 
شرکت داخلی تولید می شود و گواهینامه ها، استانداردها و مجوزهای الزم در ارتباط با تولید و کاربرد محصول 
کرده اند، در فهرست های بها درج کند و جزئیات آن ها را در قالب آیین نامه ها و  یافت  را از مراجع ذی صالح در
نشریه ها اعالم کند: الف- شیشه نانو کنترل کننده انرژی )شیشه نانو کم گسیل(. ب- بتن سبک سازه ای نانو. 
لوله ها و اتصاالت فاضالبی مستحکم نانو  ت-  ــره.  ــج ــن ــرای درب و پ ب  )UPVC( پــروفــیــل هــای نــانــو  پ- 
کاشی های  ج-  و….  توقفگاه ها )پارکینگ ها(  ضدخش برای  کف پوش های نانو  ث-   .)UPVC( از جنس 
یس های  سرو تمامی  و  درمانگاه ها  و  بیمارستان ها  بهداشتی،  کز  مرا بــرای  کتریال( نانو  کتری )آنتی با ضدبا
کتریال(، ضدخش )ترافیکی(، عایق، خودتمیزشونده، تزیینی  کتری )آنتی با بهداشتی. چ- رنگ های نانو ضدبا

و…. ح- پوشش های نانو آب گریز یا ضدآب.

ــام دو  ســازمــان بــرنــامــه وبــودجــه در پــایــان ســال 98، ن
محصول نانوکف پوش اپوکسی و نانو رنگ ترافیکی 

را در فهرست بها درج کرده است.

2
گــزارش عملکرد اجرایی سالیانه  یــابــی  یافت و ارز کشور موظف اســت با در مــاده 18- سازمان برنامه وبودجه 
بــرای تحقق  که توسط ستاد تهیه می شود، اعتبارات متناسب  برنامه های آن  و  برنامه های این تصویب نامه 

اهداف آن را در لوایح بودجه سالیانه منظور کند.

سازمان  بــا  نانو  ستاد  ســوی  از  متعددی  مکاتبات 
ــودجــه  ــودن ب ــ کــافــی بـ ــر نــا بـــرنـــامـــه وبـــودجـــه مــبــنــی بـ

تخصیصی صورت گرفته است.

جدول 13- اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399

وزارت عتفماده 14

برقراری مقدمات اجرایی توسط 
وزارت عتف

×تشکیل کمیته فناوری نانو

×معرفی نماینده به ستاد نانو

×برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

اقدامات صورت گرفته توسط وزارت عتفمأموریت ها 

1

کز رشــد فعال در  کز پژوهشی، قطب ها، پــارک هــای فناوری و مرا یــابــی و ساماندهی دانشگاه ها، مرا الــف- ارز
که طی سال های اجرای  کیفی و جلوگیری از افزایش نامتوازن کمی آن ها به گونه ای  کید بر رشد  فناوری نانو با تأ
کز پژوهشی کشور بتوانند تأمین کننده دانش و فناوری های بومی مورد نیاز  برنامه به صورت مستمر دانشگاه ها و مرا

کز صنعتی و یا شرکت های دانش بنیان باشند. کاربردی در مرا

گزارش عملکرد خود را به ستاد نانو  - وزارت عتف، 
ارسال نکرده است.

2

یکردهای زیر:  ب- بازنگری و ساماندهی دوره های تحصیالت تکمیلی علوم و فناوری نانو با شرایط و رو
کــار آینده  ــازار  گرفتن ب کارآمد شــدن دوره هـــای تحصیالت تکمیلی فناوری نانو. 2- در نظر  1- تقاضامحور و 
 فناوری نانو و تخصص های مورد نیاز کشور. 3- دارا بودن تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی و پژوهشی مرتبط با دوره. 
کید بر آمــوزش مهارت های  ــای مبتنی بر آمــوزش هــم زمــان مباحث عملی و نظری. 5- تأ ۴- طراحی دوره هـ
کید بر دستاوردهای فناورانه )مانند اختراع و ساخت نمونه( به عنوان دستاورد دوره  کسب وکار و کارآفرینی. 6 -تأ

)با اقداماتی از قبیل صدور اجازه دفاع از پایان نامه دوره با ثبت اختراع معتبر داخلی و خارجی(.

گزارش عملکرد خود را به ستاد نانو  - وزارت عتف، 
ارسال نکرده است.
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اقدامات صورت گرفته توسط وزارت عتفمأموریت ها 

3
پ 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، گزارش عملکرد خود را به ستاد نانو 

ارسال نکرده است.

۴
ت- حمایت از برگزاری دوره های توانمندسازی سرمایه های انسانی فناوری نانو به منظور ارتقای مهارت های 
ــانــو از طــریــق اختصاص  ــا اولــویــت دانــشــجــویــان تحصیالت تکمیلی فــنــاوری ن کــارآفــریــنــی ب کــســب وکــار و 

زیرساخت های مورد نیاز از قبیل فضای آموزشی، امکانات کارگاهی و خوابگاهی به دوره ها.

- وزارت عتف، گزارش عملکرد خود را به ستاد نانو 
ارسال نکرده است.

5
کز پژوهشی کشور به ستاد برای انجام حمایت های تجاری سازی  ث- معرفی شرکت های زایشی دانشگاه ها و مرا
یافت مشاوره و خدمات تجاری سازی، حمایت های تشویقی و سرمایه گذاری خطرپذیر از  شامل ارائه یارانه در

طریق به کارگیری نهادهای تأمین مالی تخصصی نظیر صندوق های پژوهش و فناوری.

- وزارت عتف، گزارش عملکرد خود را به ستاد نانو 
ارسال نکرده است.

ادامه جدول 13- اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399

جدول 14- اقدامات وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399

وزارت آموزش و پرورشماده 15

برقراری مقدمات اجرایی توسط 
وزارت آموزش و پرورش

×تشکیل کمیته فناوری نانو

×معرفی نماینده به ستاد نانو

×برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

اقدامات صورت گرفته توسط وزارت آموزش و پرورشمأموریت ها 

1
یجی فناوری نانو در  یع جغرافیایی مناسب فعالیت های ترو تالش برای توز

بین دانش آموزان و معلمان

کارگاه ها و همایش ها با در اختیار قرار  - برگزاری دوره های آموزشی شبکۀ توانا در قالب 
ی انسانی دادن زیرساخت ها و نیرو

- برگزاری اولین دوره مسابقات کشوری نانو پژوهش سراهای دانش آموزی
- ایجاد و راه اندازی قطب کشوری نانوفناوری پژوهش سراهای دانش آموزی

2

با  درســی  برنامه  در  فناوری نانو  با  مرتبط  سرفصل های  گنجاندن  و  تدوین 
یکردهای زیر: عنایت به مفاد سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، با رو

در  فناوری  ایــن  کاربردهای  شناساندن  و  فناوری نانو  مقدماتی  آمــوزش   -1
کیفیت زندگی. 2- معرفی توانمندی های جمهوری اسالمی ایران در  بهبود 
کسب وکارهای  روحیه خودباوری. 3- معرفی  ایجاد  به جهت  فناوری نانو 

دانش بنیان با استفاده از مصادیق فناوری نانو.

×

3
پیش بینی شناسه دوره )کد دوره( ضمن خدمت تخصصی برای معلمان و 

کارشناسان مرتبط با فناوری نانو.
×

۴
پیش بینی شناسه دوره )کد دوره( ضمن خدمت عمومی برای همه معلمان، 
با موضوع آموزش مقدماتی فناوری نانو و شناساندن کاربردهای این فناوری در 

بهبود کیفیت زندگی.
×

5

کز کانون پرورش  فراهم کردن شرایط الزم برای آموزش تجربی فناوری نانو در مرا
کودکان و نوجوانان، مــدارس دولتی و غیردولتی، پژوهش سراهای  فکری 
کــز استعدادهای  کــارودانــش و مــرا کــز فــنــی وحــرفــه ای و  دانـــش آمـــوزی، مــرا

درخشان.

×
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اقدامات صورت گرفته توسط وزارت آموزش و پرورشمأموریت ها 

6
یابی و رتبه بندی  افزودن شاخص های عملکردی مرتبط با فناوری نانو به ارز

پژوهش سراها بر اساس اطالعات ستاد.
یابی قطب های استانی نانو در سال های 1398 و 1399ش - ارز

7
کثری و ارتقای سطح ایمنی  کردن شرایط الزم برای بهره برداری حدا فراهم 

آزمایشگاه های شبکه توانا.
×

8
بهره مندسازی برگزیدگان المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از مزایای 

قانونی برگزیدگان المپیادهای علمی.
×

ادامه جدول 14- اقدامات وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399

جدول 15- اقدامات کارگروه ایمنی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399

کارگروه ایمنی )دستگاه های مربوطه(ماده 16

برقراری مقدمات اجرایی توسط 
کارگروه ایمنی

معرفی نماینده به ستاد نانو

1. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 2. سازمان ملی استاندارد ایران 
کشاورزی و  یست ۴. وزارت عتف 5. وزارت جهاد  3. سازمان محیط ز
کار و رفاه اجتماعی نمایندگانی را جهت عضویت در  6. وزارت تعاون، 

کمیته به ستاد نانو معرفی کرده اند.

برگزاری نشست مشترک 
نشست سوم کارگروه ایمنی فناوری نانو در خردادماه 1399 در محل ستاد 

نانو تشکیل شده است.

اقدامات کارگروه ایمنیمأموریت ها 

1

کارگروه تخصصی ایمنی کاربرد فناوری نانو با حضور نمایندگان وزارتخانه های بهداشت، 
کــشــاورزی، علوم، تحقیقات و فــنــاوری، سازمان های  درمــان و آمــوزش پزشکی، جهاد 
یست و ملی استاندارد ایــران و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور  حفاظت محیط ز
)ســتــاد فــنــاوری نــانــو( در ستاد توسعه فناوری نانو تشکیل مــی شــود و بــا رعــایــت قوانین و 
مقررات مربوط و از محل اعتبارات مربوط اعمال واپایش های )کنترل های( ایمنی )از منظر 
یست محیطی و بهداشتی( و تنظیم ضوابط مورد نیاز را از طریق دستگاه های اجرایی  ز

مسئول و مراجع ذی ربط پیگیری می کند.

- در سومین جلسه کارگروه، نمایندگان وزارت عتف و سازمان استاندارد، 
به ارائه فعالیت های سازمان خود در حوزه فناوری نانو پرداختند.

با  تولیدی  واحــدهــای  ــرای  ب فــنــاوری نــانــو  ایمنی  آیین نامه  پیش نویس   -
همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده و در حال بررسی 

کارشناسی است.



ایران، نیشابور، آرامگاه خیام



ارزیابی شاخص ها و گزارش تأمین مالی برنامه پیشرفت 
فناوری نانو

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399

فصل پنجم
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یج ترو
یج فناوری نانو یدادتعداد افراد آموزش دیده در برنامه های ترو 1٬28۰٬۰۰۰نفر-رو

در حال اندازه گیری درصدمیزان عالقه مندی صنایع نسبت به فناوری نانو

سرمایه انسانی

1۴نفرتعداد محققان ایرانی تراز اول جهان

)Top10%/Q1( کیفیت 17.7درصدسهم مقاالت منتشر شده در مجالت برتر از مقاالت مجالت با

 1.62-نسبت تعداد شرکت های نانوی زایشی دانشگاه ها به هر 1۰۰۰ مقاله نانو کشور )تجمعی(

در حال اندازه گیرینفرمیزان اشتغال ایجاد شده با فناوری نانو

توسعه فناوری

81شرکتتعداد کسب و کارهای نوآفرین ایجاد شده

17شرکتتعداد کسب و کارهای نوآفرین موفق شده

کثر 5 کشور تولیدکننده در جهان( 2محصولتعداد محصول دارای نوآوری جهانی )با حدا

توسعه صنعت

1۰3خط تولیدتعداد خطوط تولیدی با ماشین آالت و تجهیزات نانو ساخت ایران )تجمعی(

237فناوریتعداد فناوری های نانو صنعتی شده )تجمعی(

82شرکتتعداد شرکت های بزرگ کشور )معادل 1۰میلیون دالر( استفاده کننده از فناوری نانو

استاندارد

123استانداردتعداد استانداردهای ملی فناوری نانو

8استانداردتعداد استانداردهای تدوین شده بین المللی فناوری نانو با مسئولیت کشور

۰کاالتعداد کاالهای دارای نشان نانو از کل کاالهای مصرفی دارای نانومقیاس

1استانداردتعداد استانداردهای ملی ارتقا یافته

1صنعتتعداد حوزه های صنعتی اولویت دار دارای مقررات ارتقا یافته با مباحث نانو

توسعه بازار

۴7 )98(شرکتتعداد شرکت ها با حجم باالی 2میلیون دالر فروش )داخلی و خارجی( محصوالت نانو

23 )98(درصدسهم نوع محصوالت مصرفی به تعداد کل محصوالت

7 )98(شرکتتعداد شرکت  های با صادرات باال )یک میلیون دالر صادرات(

بین الملل
مشارکت موثر کشور در مجامع منطقه ای و بین المللی نانو

 ANF,ISO ,EC, ECO, ESCAP, EU NanoSafetyCluster,
INISSnano

29.8درصدسهم همکاری های بین المللی در انتشارات علمی نانو

جدول 1-شاخص های برنامه های کالن پیشرفت فناوری نانو و مقادیر مربوطه )1399(

۱- شاخص های برنامه های کالن پیشرفت فناوری نانو

ارزیابی شاخص ها و گزارش تأمین مالی برنامه پیشرفت فناوری نانو
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مقدار برای سال 99واحدعنوان شاخصبرنامه

ج
روی

ت

 فعال سازی زیرساخت های 
فرهنگی کشور برای پشتیبانی 

از توسعه فناوری نانو

12٬۰۰۰دقیقهمقدار برنامه های فناوری نانو در صداوسیما

8٬5۰۰خبرتعداد اخبار فناوری نانو در خبرگزاری ها و روزنامه ها

5۰نفرتعداد افراد شاخص شبکه های اجتماعی فعال شده در حوزه فناوری نانو 

یکرد معرفی محصوالت نانویی 5۰محصولبهره برداری از سایت چند زبانه با رو

در حال اندازه گیریمطلبتعداد اخبار و مقاالت منتشر شده در سایت ستاد نانو

در حال اندازه گیریدرصدسهم صنعت و بازار از محتوای رسانه های عمومی فناوری نانو

توسعه کمی و کیفی باشگاه 
دانش آموزی فناوری نانو و 

شبکه توانا

88آزمایشگاهتعداد آزمایشگاه های عضو شبکه توانا

یجی )شامل پژوهش سرا، مدرسه و شرکت خصوصی( همکار در  تعداد نهادهای ترو
یدادهای دانش آموزی نانو )ساالنه( برگزاری رو

یجی 25۰نهاد ترو

9استانتعداد استان های فعال در آموزش فناوری نانو )ساالنه(

تعداد آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های 
راهبردی

1۰آزمایشگاه

یدادها و کارگاه های حضوری و مجازی باشگاه  تعداد دانش آموزان آموزش دیده در رو
نانو و شبکه توانا )تجمعی(

1٬3۰۰٬۰۰۰نفر

1۰٬۰۰۰نفرتعداد افراد آموزش دیده در قالب کار عملی در شبکه توانا

55۰٬۰۰۰نفرتعداد افراد آموزش دیده در شبکه توانا )تجمعی(

5۴۰٬۰۰۰نفرتعداد افراد آموزش دیده در سمینارها و کارگاه های توانا

تعداد معلمان آموزش دیده در کارگاه های مجازی و دوره های ضمن خدمت 
)تجمعی(

2۰۰۰نفر

2۰محصولتعداد محصوالت آموزشی فناوری نانو دارای تأییدیه )تجمعی(

1۰مجموعهتعداد مجموعه های فعال در تولید و ارائه خدمات آموزش دانش آموزی فناوری نانو

توسعه بنیاد آموزش نانو و 
یجی  شبکه نهادهای ترو

فناوری نانو

5٬۰۰۰نفرتعداد اعضای فعال سایت آموزش فناوری نانو

3۰نفرتعداد اعضای هیئت علمی همکار در سایت آموزش

یس 9۰نفرتعداد مدرس دارای گواهی توانمندی تدر

یج نانو 1۰۰نهادتعداد نهادهای فعال در ترو

۴٬۰۰۰نفرتعداد داوطلبان مسابقه ملی فناوری نانو

یجی در سطح دانشگاه ها )حضوری و غیرحضوری( یدادهای آموزشی-ترو 6۰سمینارتعداد رو

یجی )حضوری و  یدادهای آموزشی-ترو تعداد دانشجوی آموزش دیده در رو
غیر حضوری(

1۰٬۰۰۰نفر

در حال اندازه گیرینفرتعداد افراد در تورهای فناورانه 

جدول 2-شاخص های برنامه های عملیاتی پیشرفت فناوری نانو و مقادیر مربوطه )1399(
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ج
روی

ت

توسعه بنیاد آموزش نانو و 
یجی  شبکه نهادهای ترو

فناوری نانو

۴6تیمتعداد هسته فناور فعال شده در برنامه نانو استارت آپ

56۰نفرتعداد افراد آشناشده با مفاهیم توسعه فناوری و کسب وکار )حضوری-غیرحضوری(

17گواهیتعداد گواهی نانومقیاس اعطایی به طرح های برنامه نانواستارت آپ

32نمونهتعداد نمونه اولیه توسعه یافته در برنامه نانواستارت آپ

توسعه شبکه مروجین 
صنعتی و خانه نانو و صنعت

یج صنعتی 75سمینارتعداد سمینارهای ترو

15گزارشتعداد گزارش صنعتی منتشر شده

1۰نمایشگاهتعداد حضور در نمایشگاه های صنعتی

یدئویی رسانه نانو و صنعت یدئوتعداد تولیدات و 77و

نی
سا

ه ان
مای

سر

تشویق انتشارات علمی 
کیفیت و محققان تراز اول  با

فناوری نانو

1٬۴81مقالهتعداد مقاالت ISI تأیید شده چاپ شده در مجالت منتخب

51کتابتعداد عنوان کتاب یا فصلی از کتاب تأیید شده

6مجلهتعداد مجالت تخصصی تأیید شده

RFP17تعداد RFPهای تعریف شده

حمایت از تحقیقات 
یت گرا و مبتنی بر نیاز  مأمور

صنایع
یت گرا یتحمایت از دوره های مأمور 9مأمور

ی سرمایه های  توانمندساز
انسانی )شامل 

توانمندی های فنی و 
کسب وکار(

3 / 18۴)دوره/نفر(دوره توانمندسازی سرمایه های انسانی )کارنو(

ی
اور

ه فن
سع

تو
طرح های نوآورانه برای 

اثبات فناوری و حمایت از 
شرکت های نوپا )نانومچ(

271طرحتعداد طرح های داوری شده در برنامه طرح های نوآورانه 

2۰طرحتعداد طرح های برگزیده در برنامه طرح های نوآورانه

28نفرتعداد افراد شرکت کننده در دوره های توان افزایی فناوران برگزیده در برنامه طرح های نوآورانه

حمایت از ثبت اختراعات 
در دفاتر ثبت پتنت داخل 
و خارج از کشور )مالکیت 

فکری(

31درصدنسبت اختراعات نانوی گرنت شده ایران به کل اختراعات خارجی ایران

27درصدنسبت اختراعات نانوی منتشر شده ایران به کل اختراعات خارجی ایران

58درخواستتعداد درخواست های ثبت اختراع خارجی ارجاع شده به ستاد نانو

71/8پروویژنالتعداد اختراعات ثبت شده به صورت موقت یکساله )نانو/کل(

92اختراعتعداد درخواست های اختراعات داخلی ارجاع شده به ستاد نانو

15٬97۰نفر-ساعتتعداد افراد شرکت کننده در نشست ها و کارگاه های آموزشی مالکیت فکری و ثبت اختراع 

ادامه جدول 2-شاخص های برنامه های عملیاتی پیشرفت فناوری نانو و مقادیر مربوطه )1399(
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ی
ساز

ی 
جار

ت ت
دما

خ

 توسعه شبکه خدمات 
تجاری سازی

9۰7خدمتتعداد خدمات ارائه شده توسط کارگزاران ارائه خدمات توسعه فناوری

118خدمتتعداد خدمات تحت پوشش

5خدمتتعداد خدمات ارتقا یافته از لحاظ کیفی

155کارگزارتعداد کارگزاران خدماتی جذب یا ایجاد شده

یالمیزان حمایت پرداخت شده به شرکت ها 3۰٬6۴5میلیارد ر

59درصددرصد حمایت پرداخت شده از منابع خارج از ستاد

 آموزش فناوران و شرکت های 
تولیدی، خدماتی و کارگزاران 

انتقال فناوری

35دورهتعداد دوره آموزشی برگزار شده

388نفر ساعتتعداد شرکت کنندگان در دوره آموزشی

7درصدمیزان مشارکت شرکت های نانو در برنامه های آموزشی

 تأمین و توسعه زیرساخت 
فیزیکی استقرار صنعت نانو

کز رشد با تسهیلگری ستاد 23شرکتتعداد شرکت های نانو و فناوران مستقر شده در مرا

7٬61۴مترمربعمیزان فضای نیمه صنعتی و صنعتی اختصاص یافته برای استقرار شرکت ها و فناوران نانو

 ارتقای سخت افزاری و 
نرم افزاری شبکه آزمایشگاهی 

فناوری نانو

کز عضو شبکه آزمایشگاهی نانو  18استانسطح پوشش جغرافیایی مرا

کز عضو شبکه آزمایشگاهی نانو 8۴مرکزتعداد مرا

2٬63۰دستگاهتعداد دستگاه آزمایشگاهی ثبت شده در پایگاه اینترنتی شبکه از سوی اعضای شبکه

کز عضو شبکه آزمایشگاهی نانو یالمیزان حمایت پشتیبانی از تجهیزات مرا 1.61۰/1۴مورد/میلیارد ر

کز عضو شبکه آزمایشگاهی نانو یالمیزان حمایت خرید تجهیزات ایرانی برای مرا 3.838/6مورد/میلیارد ر

کز عضو شبکه  یالمیزان حمایت )بالعوض یا تسهیالت( خرید تجهیزات خارجی برای مرا 2 / 3مورد/میلیارد ر

کز عضو شبکه یالمیزان حمایت از پیاده سازی و استقرار استانداردهای آزمایشگاه در مرا ۰.16 میلیارد ر

کز  میزان حمایت از استقرار سامانه مدیریت اطالعات آزمایشگاهی )LIMS( در مرا
عضو شبکه

یال ۰.2میلیارد ر

کز عضو شبکه در دوره های آموزش تخصصی یالمیزان حمایت از حضور کارشناسان مرا ۰.۰76/19دوره/میلیارد ر

یافت خدمات  ۴۰3٬812مراجعهتعداد مراجعه به آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی نانو برای در

کز عضو شبکه آزمایشگاهی نانو  یالدرآمد حاصل از ارائه خدمات مرا ۴۰8میلیارد ر

کز عضو شبکه آزمایشگاهی که استاندارد)های( آزمایشگاهی را استقرار  تعداد مرا
داده اند)تجمیعی(

2۰مرکز

کز عضو شبکه آزمایشگاهی که نرم افزار LIMS را استقرار داده اند )تجمیعی( 16مرکزتعداد مرا

ت
نع

 ص
عه

وس
ت

یابی، پایش و نظارت  ارز
بر محصوالت فناوری نانو 

)نانومقیاس(
75۰محصولتعداد محصوالت نانو دارای تاییدیه نانومقیاس

ادامه جدول 2-شاخص های برنامه های عملیاتی پیشرفت فناوری نانو و مقادیر مربوطه )1399(
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ت
نع

 ص
عه

وس
ت

شناسایی و معرفی 
چالش های صنعتی و 
عمومی کشور )چالش(

26دورهتعداد چالش های برگزار شده برای نهادهای حمایتی )تجمیعی(

16دورهتعداد چالش برگزار شده برای شرکت های بزرگ )تجمیعی(

6دورهتعداد چالش برگزار شده برای شرکت های متوسط و کوچک )تجمیعی(

11دورهتعداد چالش های موفق اجرا شده برای نهادهای حمایتی )تجمیعی(

۴دورهتعداد چالش موفق شده برای شرکت های بزرگ )تجمیعی(

1دورهتعداد چالش موفق شده برای شرکت های متوسط و کوچک )تجمیعی(

حمایت از انتقال فناوری نانو 
به صنایع موجود )انتقال 

فناوری(

3٬325تقاضاتعداد تقاضاهای احصا شده )تجمیعی(

17۰پروژهتعداد پروژه های در جریان

118پروژهتعداد پروژه های در مرحله عقد قرارداد

23پروژهتعداد پروژه های موفق با شرکت های بزرگ

28پروژهتعداد پروژه های موفق با شرکت های متوسط و کوچک

35پروژهتعداد پروژه موفق پژوهش و توسعه

16پروژهتعداد پروژه موفق توسعه بازار

62کارگزارتعداد کارگزار فعال

15کارگزارتعداد کارگزار دارای پروژه موفق نانویی

حمایت از توسعه محصول 
نانو در صنایع موجود )توسعه 

محصول(

یالحجم تسهیالت ارائه شده جهت تحقیق و توسعه و اثبات فناوری 96٬13۰میلیارد ر

3۰8پروژهتعداد پروژه های تحقیق و توسعه و اثبات فناوری

ارد
ند

ستا
ا

تدوین و استقرار 
استانداردهای ملی و 

بین المللی، راهنماها و 
دستورالعمل ها

تعداد پیشنهاد استاندارد بین المللی مصوب در سازمان جهانی استانداردسازی 
)ایزو(

1۰استاندارد

راهبری و ارتقای فرایند اعطای 
نشان نانو 

در حال اندازه گیرینفرتعداد کارشناس رسمی استاندارد فناوری نانو

1شرکتتعداد شرکت های بازرسی محصول

یج، اطالع رسانی و آموزش  ترو
درباره استاندارد و ایمنی نانو

ی آموزش دیده در حوزه استاندارد و ایمنی در حال اندازه گیرینفرتعداد نیرو

12تعداد مشاورهارائه مشاوره های ایمنی و استاندارد برای صنعت

 ایجاد ابزارهای حمایتی و 
تسهیل گری برای توسعه بازار 

داخلی محصوالت

۴5محصولتعداد محصوالت بهره مند از پروتکل های تاییدی برای توسعه بازار

یافت نانونماد/ تعداد محصوالت معرفی شده به کمیته استاندارد برای در
استانداردهای اجباری

۴5محصول

۴6محصولتعداد محصوالت معرفی شده برای اخذ نانومقیاس از طریق پایش بازار

توسعه محصوالت مصرفی 
نانو

یج برای اقدامات رسانه ای و تبلیغات ۴۰محصولتعداد محصوالت معرفی شده به گروه ترو

ادامه جدول 2-شاخص های برنامه های عملیاتی پیشرفت فناوری نانو و مقادیر مربوطه )1399(
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زار
ه با

سع
تو

ارتقای توانمندی صادراتی 
بنگاه ها و حمایت از 

صادرات محصوالت نانو

در حال اندازه گیریشرکتتعداد شرکت های ارتقا یافته بر اساس شاخص آمادگی صادراتی

 تعداد شرکت های با صادرات مستمر )سه سال متوالی با حداقل 1۰۰هزار دالر
 صادرات ساالنه(

5 )98(شرکت

132 )98(شرکت-مقصدتعداد شرکت-مقصدهای صادراتی

58 )98(کشورتعداد کشورهای مقصد صادرات )تجمیعی(

1۰واسطهتعداد واسطه های بین المللی فعال

26 )98(کشورتعداد کشورهای مقصد صادرات با سه سال استمرار

۴۰ )98(کشورتعداد کشورهای مقصد صادرات )ساالنه(

یابی بازار  پایش و ارز
محصوالت نانو

یالحجم فروش محصوالت نانو )حجم بازار کل( ۴۴.5 )98(هزار میلیارد ر

یالحجم صادرات محصوالت نانو 2.6 )98(هزار میلیارد ر

27.7 )98(درصدنرخ رشد ساالنه فروش محصوالت نانو در 5 حوزه صنعتی منتخب )فراتر از تورم سال(

ادامه جدول 2-شاخص های برنامه های عملیاتی پیشرفت فناوری نانو و مقادیر مربوطه )1399(



252252

3- تأمین مالی برنامههای پیشرفت فناوری نانو در ایران
جدول 3- تأمین مالی برنامه های پیشرفت فناوری نانو به تفکیک برنامه در سال 1399

برنامه عملیاتیبرنامه کالن
بودجه ستاد نانو و حمایت های مالی 

معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری از برنامه عملیاتی )میلیون ریال(

بودجه ستاد نانو و حمایت های مالی 
معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری از برنامه کالن )میلیون ریال(  

یج و  1- ترو
فرهنگ سازی نانو

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

1۰,692

58,275

1-2- توسعه کمی و کیفی باشگاه دانش آموزی فناوری نانو 
و شبکه توانا

18,681

یجی  1-3- توسعه بنیاد آموزش نانو و شبکه نهادهای ترو
فناوری نانو

21,356

17,5۴6-۴- توسعه شبکه مروجان صنعتی و خانهٔ  نانو و صنعت

1۰-5- ایجاد زیرساخت رصد فناوری نانو

2- توسعه سرمایه انسانی 
و کیفیت علمی نانو

293,989-1- حمایت عمومی از تحقیقات در فناوری نانو

182,19۰

27۴,119-2- حمایت از سرآمدان علم و فناوری نانو

26,938-3- توانمندسازی سرمایه های انسانی نانو

2-۴- حمایت از تحقیقات نانو مبتنی بر برنامه های 
کاربردی صنعتی

7,1۴۴

3- توسعه فناوری های 
کلیدی نانو

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

17,269

616,859

3-2- توسعه نوآوری های منتخب در حوزه فناوری نانو 
)شناسایی فناوران و نوآوری های تحول آفرین(

27۴,5۴3

3-3- توانمندسازی کسب وکارهای نوپای فناوری نانو 
شناسایی کسب وکارهای نوپای فناوری نانو )برنامه پل(

69,8۴3

3-۴- حمایت از ایجاد فضای تولید نیمه صنعتی آیکن، 
فب الکترونیک، باتری

188,5۰3

3-5-حمایت از تولید، حفاظت و به کارگیری دارایی های 
فکری فناوری نانو

66,7۰1

۴- سازماندهی و 
توسعه خدمات و 
زیرساخت های 
تجاری سازی نانو

۴19,352-1- توسعه شبکه خدمات تجاری سازی نانو

22,162

۴-2- آموزش فناوران و شرکت های تولیدی، خدماتی و 
کارگزاران انتقال فناوری نانو

۰

۴۰-3- تأمین و توسعه زیرساخت فیزیکی استقرار صنعت نانو

۴-۴- به کارگیری زیرساخت های تأمین مالی کشور برای 
توسعه صنعت و بازار نانو

۰

۴-5- ارتقای سخت افزاری و نرم افزاری شبکه آزمایشگاهی 
فناوری نانو

2,81۰

ارزیابی شاخص ها و گزارش تأمین مالی برنامه پیشرفت فناوری نانو
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برنامه عملیاتیبرنامه کالن
بودجه ستاد نانو و حمایت های مالی 

معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری از برنامه عملیاتی )میلیون ریال(

بودجه ستاد نانو و حمایت های مالی 
معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری از برنامه کالن )میلیون ریال(  

5- توسعه صنعت نانو

5-1- حمایت از شرکت های نوپا و طرح های نوآورانه برای 
اثبات و توسعه کاربرد محصوالت فناوری نانو

371,533

۴55,772

57,97۴-2- شناسایی و تولید نانومواد دارای بازار

5-3- توسعه و تولید تجهیزات و ماشین آالت صنعتی 
فناوری نانو

8,27۴

5-۴- حمایت از ایجاد امکانات ساخت و تولید )نانوفب( 
و خدمات فنی

38,۴7۴

یسک سرمایه گذاران در صنعت نانو 57,97۴-5- کمک به کاهش ر

5-6- توسعه شبکه تبادل فناوری به منظور حمایت از 
به کارگیری فناوری نانو در صنایع

21,5۴3

6- پیاده سازی 
استاندارد و ایمنی نانو

6-1-تدوین و استقرار استانداردهای ملی و بین المللی، 
راهنماها و دستورالعمل های فناوری نانو

5,5۰8

32,315

6-2- فعال  سازی ظرفیت های نهادهای تنظیم گر برای 
کثر از محصوالت فناوری نانو استفاده حدا

15,838

یابی، نظارت و  6-3- پیاده سازی و اجرای سیستم جامع ارز
مجوزدهی و اعطای نانونماد

2,188

61,372-۴-پیاده سازی نظام ملی نانومترولوژی

یج، اطالع رسانی و آموزش درباره استاندارد و ایمنی نانو 63,۴65-5- ترو

62,572-6-راهبری تحقیقات در حوزه استاندارد و ایمنی نانو

6-7- تشخیص و مدیریت جنبه های اخالقی، حقوقی، 
قانونی و اجتماعی فناوری نانو

1,372

7- توسعه و مدیریت 
بازار نانو

7-1- ایجاد ابزارهای حمایتی و تسهیل گری برای توسعه بازار 
داخلی محصوالت نانو

25,673

79,81۴
یابی بازار محصوالت نانو 75,165-2- پایش و ارز

7-3- ارتقای توانمندی صادراتی بنگاه ها و حمایت از 
صادرات محصوالت نانو

۴۴,386

7۴,59۰-۴- ایجاد برندها و نشان های تجاری محصوالت نانو

8- ارتقای 
همکاری های 

بین المللی فناوری نانو

8-1- عضویت و حضور فعال کشور در مجامع و شبکه های 
منطقه ای و جهانی فناوری نانو یا مشارکت فعال در تأسیس آن ها

5,3۰5

1۰,883 8-2- زمینه سازی و ایجاد زیرساخت توسعه همکاری های 
بین المللی فناوری نانو و توانمندسازی نهادهای داخلی 

برای حضور در عرصه بین الملل
5,578

ادامه جدول 3- تأمین مالی برنامه های پیشرفت فناوری نانو به تفکیک برنامه در سال 1399
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توسعه فناوری های کلیدی، %41

توسعه سرمایه  انسانی و کیفیت علمی، %12

توسعه صنعت نانو، %31

خدمات و زیرساخت های تجاری سازی، %2

استاندارد و ایمنی، %2

توسعه مدیریت بازار نانو، %5
همکاری های بین المللی، %1

سیاست گذاری و ارزیابی، %2

ترویج و فرهنگ سازی، %4

ادامه جدول 3- تأمین مالی برنامه های پیشرفت فناوری نانو به تفکیک برنامه در سال 1399

نمودار 1- توزیع بودجه برنامه های کالن پیشرفت فناوری نانو در سال 1399

برنامه عملیاتیبرنامه کالن
بودجه ستاد نانو و حمایت های مالی 

معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری از برنامه عملیاتی )میلیون ریال(

بودجه ستاد نانو و حمایت های مالی 
معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری از برنامه کالن )میلیون ریال(  

سیاست گذاری و 
یابی پیشرفت  ارز

فناوری نانو

1- راهبری تحقیقات سیاستی و تدوین اسناد 
سیاست گذاری پیشرفت فناوری نانو

3,682

32,585

یابی راهبردی توسعه نانو و تعیین جایگاه  2- پایش و ارز
بین المللی کشور در علم، فناوری و نوآوری نانو

7,3۰7

3- شناسایی و بهره گیری از زیرساخت های نهادی و 
ساختاری کشور برای پیاده سازی سیاست های توسعه 

فناوری نانو
2,535

۴- مدیریت فناوری اطالعات و دانش فرایندهای توسعه 
فناوری نانو

15,۰59

5- تبیین الگوی پیشرفت فناوری نانو با مستندسازی 
تجربیات و دانش کسب شده و انتشار الگوها

۴,۰۰2

یال( 1,۴9۰,855کل بودجه دولتی برنامه های پیشرفت فناوری نانو )میلیون ر

یال( یال(بودجه تخصیص یافته ستاد ویژه توسعه فناوری نانو )میلیون ر یاست جمهوری )میلیون ر حمایت های مالی معاونت علمی و فناوری ر

557,96۴932,891

یــع بودجــه برنامه های کالن پیشــرفت فناوری نانو در ســال 1399 آمده اســت؛ مطابق این نمودار، برنامه  توســعه فناوری های کلیــدی با ۴1درصد،   در نمــودار زیــر توز
بیشترین سهم را از بودجه  سال 1399 داشته است.

ارزیابی شاخص ها و گزارش تأمین مالی برنامه پیشرفت فناوری نانو
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گر حوزه های پیشرفت فناوری نانو را شامل: 1- تحقیقات و توسعه علمی 2- توسعه فناوری و نوآوری و 3- صنعتی سازی و توسعه بازار در نظر بگیریم، تأمین مالی  ا
کدام از این حوزه ها، در قالب نمودار 2 قابل بررسی و تحلیل است.  گرفته در هر  صورت 
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نمودار 2- سهم برنامه های کالن از بودجه سال 1399 در پیشرفت فناوری نانو 
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سوزن دستگاه های میکروسکوپ نیروی اتمی )AFM( ساخته شده در شرکت نانوحسگرهای هوشمند لوتوس ایران 

این تصویر- با بزرگ نمایی 9000 مرتبه- در آزمایشگاه مرکز پژوهش متالورژی رازی تهران و با استفاده از 
دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی )SEM( تهیه شده است. 



میکروگراف مربوط به نانوساختارهای دندریتی طال 

 TESCAN- VEGA 3 این ماده در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز با میکروسکوپ الکترونی
به وسیله دکتر المیرا رفعت ماه؛ اپراتور و سرپرست دستگاه تصویربرداری شده است.
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