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 تعالیباسمه 

 نانوهای فناورانه در حوزه فراخوان ایده در دارهای اولویتحوزه

 
 کشاورزی .1

 گیاهان رشد محرک نانوکودهایو  کودهای بیولوژیکیدر مقیاس صنعتی نظیر  نانوکودها .1

 کربن در مقیاس صنعتیهای انواع آلوتروپخوراک دام مبتنی بر  .2

 نانو مبتنی بر فناوری های پروتئینی خوراک دام جهت جایگزینی با سویا برای دام و طیورمکمل .3

 های بیولوژیکیکشحشرهو  های بیولوژیکیکششامل قارچحاوی مواد نانوساختار  پیشرفته ها و سمومکشآفت .4

 

 مواد غذایی .2

  صنعتی در مقیاس نانوساختار دارنده، و نگههادهندهطعم ،هاکنندهشیرین، سنتزی یا طبیعیهای خوراکی رنگسنتز و تلخیص  .1

یا  هاها و غیره درون نانوساختارها مانند لیپوزومها، اسانسکردن انواع مواد موثره، عصارههای خوراکی یا کپسولهنانوکپسول .2

 متخلخلمزونانوساختارهای 

 نانو مبتنی بر فناوری نانوساختار وحاوی مواد های خوراکی انواع مکمل .3

 ریعس پاسخ سرعت باهای نانوساختار هادیحاوی نیمه های تشخیص مسمومیت یا فساد مواد غذاییکیتها، و برچسب ،حسگرها .4

ب پذیر باکتریال، آنتی بالک، زیست تخریخاصیت آنتیهای خاص نظیر با ویژگیهای هوشمند مواد غذایی بندینسل جدید بسته .5

 و غیره
 

 داروییصنایع  .3

های پیشرفته نانو نظیر نانوامولسیون، مایسل و مایسل معکوس، شده با فناوریفرآوریگیاهی های و عصارهمواد موثره  .1

 در مقیاس صنعتی درمانیدرمانی و کمکخاص برای کاربردهای گذاری و غیره رسوب

  های رایجباالتر از فرموالسیوناثربخشی با  گیری از فناوری نانوجدید با بهرههای گیاهی فرموالسیونارائه  .2

 اییهای موجود یا افزایش کاربا هدف رفع چالش استفاده از نانومواد با هاداربستو ها، پروتزها، ایمپلنت اصالحساخت و دانش فنی  .3

 شده با هدف رهایش کنترلشده در نانومواد مواد موثره بارگذاریهای پوستی حاوی پچ .4
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 نانوفناوری پایه بر هاآن تلخیصنش فنی و دا انواع مواد اولیه داروهای تولیدی در کشورسنتز  .5

 بهبود یافته و اثبات کارایی هدفمند رسانیدارو با هدفهای دارویی نانوحاملسنتز یا دانش فنی تولید  .6

 

 آرایشی و بهداشتی .4

ای ملی مبتنی بر استاندارده مانند انواع نانوذرات اکسیدی و پروتئینی نانومواد اولیه مورد استفاده در حوزه آرایشی و بهداشتی .1

 سازمان غذا و دارو

های با سرعت پاسخ بسیار باالتر نسبت به ترکیبات الکلی در مقابله با آلودگی ی و گیاهیلسنتزی غیرالک هایکنندهضدعفونی .2

 برای کاربردهای خاص و قارچی ،ویروسی، انگلی

 گرهای دارویی و واکنشبرای افزایش اثربخشی در سیستم هانانوامولسیون .3

 با رویکرد نفوذپذیری و اثربخشی باالی مواد موثرهکاربردهای آرایشی بهداشتی در لیپوزومال دانش فنی استفاده از فناوری  .4

 

 نانوالکترونیک .5

رای ساخت یا استفاده از ترکیبات نانوکامپوزیتی بنانوساختار  هایپوشش مبتنی بر اصالح سطحی الکترودها باهای نسل جدید باتری .1

 هاالکترودها و الکترولیت

 های نانوساختار نظیر گرافن و نانولوله کربنیمبتنی بر الیه یهاابرخازن .2

نوان منبع به ع های خورشیدینظیر پنل کننده انرژی خورشیدیفوتوولتائیک ذخیرههای سیستمها از تجهیزات و ادواتی که در آن .3

 شود. استفاده میبا ارزش افزوده باالتر تغذیه 

 

 پزشکی ملزوماتتجهیزات و  .6

 های نانوکامپوزیتیانواع استنت .1

 های دارویینانویی یا نانوحاملمواد موثره ی حاوی بندهاانواع چسب بخیه و زخم .2

 شدهو غشاهای اصالحنظیر فیلترهای سرسرنگی  های پزشکیهای مورد استفاده در آزمونانواع فیلترها و صافی .3

 های اصالح کننده نانومقیاسبا افزودنی های استخوانیهای دندانی و گرافتایمپلنتنسل جدید  .4

 های اصالح کننده نانومقیاس افزودنی سیلرهای دندانپزشکی با .5

نابع پرانرژی یا استفاده از م وایرالباکتریال و آنتیهای آنتیر پوششنظی ابزارآالت جراحیغیرحرارتی استریلیزاسیون دانش فنی  .6

  تابشی

 پزشکی پیشرفته دارای جزء نانومتریتجهیزات  .7

 

 هاهای منتج از آنیا فراورده صنعتیشیمیایی/ اولیه مواد  .7

واص خفعالیت فوتوکاتالیستی، آبگریزی، هدایت حرارتی، با خواص ویژه نظیر رسانایی الکتریکی،  هوشمندهای پوشرنگ .1

 الکترومغناطیسی و غیره
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 نوریو  الکتریکی، مغناطیسی، حرارتیخواص  با (functional printing inksجوهرهای صنعتی شامل جوهرهای عملکردی ) .2

 بعدیپرینت سهجوهرهای و قابل کنترل، جوهرهای چاپ امنیتی، 

 شده با نانوذرات یا نانوالیافهای اصالحنانوبتن .3

گراد، سانتیدرجه  3333باال با دمای ذوب باالی  نانومواد سرامیکی با عملکردهای بسیار ویژه نظیر دیرگدازهای فوق دما .4

 و قطعات سرامیکی بسیار چقرمه  هایی با هدایت حرارتی باالرامیکس

سولفایدی، های پلیی، چسبیورتانهای پلیهای گرماذوب، چسبیر چسبفرد نظای پلیمری پیشرفته با خواص منحصربههچسب .5

 ساختمانی هایی با کاربردهای خاص نظیر کاربردهای پزشکی وو چسب هیبریدیای اتصال اجزا و محصوالت هچسب

اال، مقاومت بهای نانومتری فلزی و سرامیکی با خواص ویژه نظیر مقاومت به خوردگی باال، مقاومت در برابر اکسیداسیون پوشش .6

 (Thermal barrier coatingsهای سد حرارتی )و نانوپوشش در برابر سایش باال

 حاوی فیلرهای نانومتری شرفتهیهای صنعتی پها و گریسروغن .7

تروشیمی برای کاربرد در صنایع خاص نظیر پبا خاصیت انتقال حرارتی باال یا خاصیت روانکاری  نانوسیاالت پیشرفتهنسل جدید  .8

  و پاالیشگاهی

 اند.شدهاصالح  ها با نانوذرات،ای که سطح آنپیشرفتههای نانوکاتالیست .9

ردگی، آنتی ضد خوانداز شعله، های سپر اکسیژن، تاخیرر  مستربچها و کامپاندهای پلیمری با خواص و عملکرد ویژه نظیمستربچ .13

 و آنتی باکتریال بالک، ابرآبگریز

 بندی و صنعتیردهای بستهپذیر برای کاربتخریبسازگار و زیستهای پلیمری زیستنانوکامپوزیت .11

 ختلفبرای کاربرد در صنایع مو مطابق با استانداردهای ملی فلزی در مقیاس باال بینو  فلزی، سرامیکی نانوساختارهایسنتز  .12

  های نانوکامپوزیتیپوششو  های نانوساختارها، پوششنانوسیمها، نانوصفحات، شامل نانوذرات، نانولوله

 

 زیستمحیط .8

 برای تصفیه آب، پساب، و هوا دوستی آبگریز یا چربینانوفیلترها و نانوغشاها .1

 ها و غشاهای نانومقیاسشامل نانوجاذب های غلیظ صنعتی مبتنی بر فناوری نانوهای جدید تصفیه پسابسیستم .2

 ردیابی ،ترلکنو  ،برای پایش آلودگی آب، پساب یا هوا های نانوساختار با دقت عملیاتی باالهادینیمهمبتنی بر  ینانوحسگرها .3

 پساب یا آب انتقال خطوط آلودگی یا نشت

 زدایی حرارتی، غشایی و هیبریدیزدایی آب نظیر نمکتجهیزات نمک .4

 گیری از عوامل بیولوژیکیبا بهره زیستبازیافت پسماندهای موجود در محیط .5

 

 ساخت و تولیدآزمایشگاهی تجهیزات  .9

 ، احتراق شعله و غیرهCVD ،PVDهای تجهیزات سنتز مواد نانوساختار نظیر دستگاه .1

 و غیره سنج نانومتری، ضخامتSTM ،AFM ،UV-vis ،FTIRیابی نانومواد نظیر مشخصهتجهیزات مورد استفاده برای  .2

و  رارتیهای پاشش حالکترولیتی، روشنشانی مولکولی، روش پالسمای ها نظیر روش الیهایجاد نانوپوششتجهیزات الزم برای  .3

 غیره


