
��ل ۱۴۰۰

ان
ا��

در 
 ��

ی ��
و�

���
�د 

��
ش��

���
� �

��
�د 

��
��

ش 
�ار

�
۱۴

۰۰
ل 

��





 عنوان اصلی:
گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

 ناشر:
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 تهیه و تنظیم:
گروه سیاست گذاری و ارزیابی

 طراحی و صفحه آرایی:
توسعه فناوری مهرویژن

 زمان انتشار: تابستان 1401
 نشانی دبیرخانه: تهران – صندوق پستی 14565-344

 تلفن: 63100
 دورنگار: 63106310

www.nano.ir  :وب گاه 
policy@nano.ir :پست الکترونیکی 



مهم ترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی، توسعه مراکز علمی و تحقیقات 
و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و 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



ما دائم گفتیم نانو، شما می دانید که بله یک نانویی وجود دارد، یک کسانی هم دارند 
کار می کنند؛ نرفتید آزمایشگاه نانو را ببینید، نرفتید بع�صی از آزمایشگاه های علمی 
را یا محصوالت علمی را ببینید، نرفتید کارهای خدماتی ای را که بع�صی از نهادهای 
 تورهای علمی بگذارید، بنشینید تفاهم کنید، چهل 

ً
خدماتی کرده اند ببینید؛ واقعا

پنجاه نفر از بّچه ها راه بیفتند بروند اینجا آنجا و ببینند... بروید این چیزها را هم 
ببینید تا امیدوار بشوید، خوشحال بشوید و ببینید این چیزها هم در کشور هست؛ 

این سطح آگاهی ها را باال می برد.

بیانات در دیدار جمعى از دانشجویان، 12 تیرماه 1۳۹۵



15  جایگاه جهانی ایران در علم و فناوری نانو  
۲۲  حجم بازار فناوری نانو ایران 

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

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

۸۹  حمایت عمومی از تحقیقات فناوری نانو 
۹۲  توانمندسازی سرمایه های انسانی فناوری نانو 
۹5  حمایت از تحقیقات کاربردی صنعتی در حوزه  فناوری نانو 

برنامه کالن3. مدیریت توسعه فناوری با هدایت فناوران مستعد برای شکل گیری صنعت نانو
۹۸  حمایت از توسعه و تجاری سازی طرح های نوآورانه فناوری نانو 
105  توسعه نوآوری های منتخب در حوزه فناوری نانو 
10۹  توانمندسازی کسب وکارهای نوپای فناوری نانو 
113  حمایت از توسعه زیست بوم کارآفرینی در حوزه فناوری نانو 
115  حمایت از ایجاد فضای تولید نیمه صنعتی نانو 
1۲0  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

1۷4  حمایت از شرکت های مختلف برای اثبات و توسعه کاربرد محصوالت فناوری نانو 
1۷5  حمایت از توسعه مراکز نوآوری در حوزه نانو 
1۷6  توسعه شبکه تبادل فناوری نانو به منظور حمایت از به کارگیری فناوری نانو در صنایع 
1۷۹  کمک به کاهش ریسک سرمایه گذاران در صنعت نانو 

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

1۲۷   ارزیابی، پایش و نظارت بر محصوالت فناوری نانو 
15۷  ارائه خدمات تجاری سازی به شرکت های فناوری نانو 
164   تأمین و توسعه زیرساخت فیزیکی استقرار شرکت های فناوری نانو 
165  - 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

33  فعال سازی زیرساخت های فرهنگی کشور در جهت توسعه فناوری نانو 
3۸  توسعه کّمی و کیفی باشگاه دانش آموزی فناوری نانو و شبکه توانا 
50  توسعه بنیاد آموزش فناوری نانو و شبکه نهادهای ترویجی 
60  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

۲۲4  تدوین استانداردهای ملی و بین المللی فناوری نانو 
۲۲۸  توسعه و پیاده سازی نظام اندازه شناسی نانو 
۲۲۹  پیاده سازی نظام جامع مجوزدهی، نظارت و ارزیابی در حوزه فناوری نانو 
۲33  ترویج و آموزش استاندارد و ایمنی فناوری نانو 

برنامه کالن ۷. توسعه و مدیریت بازار محصوالت نانو

۲36   ایجاد ابزارهای حمایتی و تسهیل گری برای توسعه بازار داخلی محصوالت نانو 
۲44  توسعه سبد کاالهای مصرفی نانو 
۲45  حمایت از صادرات محصوالت فناوری نانو 

۲۷0  راهبری تحقیقات سیاستی و تدوین اسناد سیاست گذاری پیشرفت فناوری نانو 
۲۷3  پایش و ارزیابی راهبردی توسعه فناوری نانو در ایران و جهان 
۲۷۷  راهبری و ارزیابی دستگاه های اجرایی در راستای اجرای سند گسترش کاربرد فناوری نانو 
۲۷۹   مدیریت فناوری اطالعات و دانش فرایندهای توسعه فناوری نانو 
۲۸۲   تبیین الگوی پیشرفت فناوری نانو 

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

برنامه کالن ۸. ارتقای همکاری های بین المللی در حوزه فناوری نانو

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

۲۸5 گزارش تفصیلی اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه های اجرایی  
 

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

 ۲۹۷  شاخص های برنامه های کالن پیشرفت فناوری نانو 
 ۲۹۸  شاخص های برنامه های عملیاتی پیشرفت فناوری نانو 
303  تأمین مالی برنامه های پیشرفت فناوری نانو در ایران 

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

1۸0  حمایت از توسعه درون زا در صنعت نانو 
1۸1   استفاده از ظرفیت های نهادی - قانونی در راستای توسعه محصوالت فناوری نانو 
1۸۲  حمایت از توسعه و ساخت تجهیزات و ماشین آالت صنعتی فناوری نانو 
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فهرست جدول ها

16 فهرست ۲5 کشور برتر جهان به همراه برترین کشورهای اسالمی در انتشار مقاالت نانو در سال ۲0۲1 
1۷ فهرست مقاالت نانوی ایران با ضریب اثربخشی  الف تا ج  در سال ۲0۲1 
1۹  اطالعات مربوط به دَه کشور برتر جهان از لحاظ تعداد مقاالت نانو در مجالت Q1  در سال ۲0۲1 
1۹  مقدار و رتبه شاخص h-Index پنج ساله مقاالت نانو ۲0 کشور برتر جهان )۲01۷-۲0۲1( 
۲0 فهرست 30 کشور برتر جهان در ثبت پتنت نانو در USPTO در سال ۲0۲1  
33 عملکرد تولید و انتشار محتوا در رسانه های ستاد نانو در سال 1400 
34 میزان انتشار محتوای فناوری نانو در رسانه های عمومی کشور در سال 1400 
34 رسانه های برتر جشنواره نانو و رسانه در سال 1400 
34  آثار برتر جشنواره نانو و رسانه در سال 1400 
 3۹ اطالعات آماری مرحله اول و دوم دوازدهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو در سال 1400 
41 اطالعات آماری مرحله سوم دوازدهمین دوره المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو در سال 1400 
43  برگزیدگان چهارمین مسابقه ملی توانمند درسال 1400 
44  آمار آموزش دیدگان در شبکه آزمایشگاه های آموزشی نانو در سال 1400 
45 عناوین آزمایش های فناوری نانو و مسابقات برگزار شده بر اساس آن 
4۷ حمایت از رویدادهای آموزشی-ترویجی دانش آموزان و دبیران در سال 1400 
4۸ فهرست محصوالت آموزشی دریافت کننده تأییدیه آموزش نانو در سال 1400 
50 تعداد نهادهای ترویجی فناوری نانو در سال 1400 
51 حمایت های ستاد نانو از رویدادهای دانشجویی فناوری نانو در سال 1400 
5۲ تعداد آثار دریافتی جشنواره آثار رسانه دانشجویی فناوری نانو در سال 1400 
5۲ فهرست نهادهای ترویجی برگزیده جشنواره آثار رسانه دانشجویی فناوری نانو در سال 1400 
53  فهرست نهادهای ترویجی برگزیده جشنواره تجارب نو دانشجویی در سال 1400 
55 اطالعات مرتبط با دهمین مسابقه ملی فناوری نانو در سال 1400 
55 برترین های اولین سخنرانی نانویی در سال 1400 
56 محصوالت استارت آپ های برگزیده چهارمین دوره نانواستارت آپ در سال 1400 
61 عناوین ویدئوهای رسانه نانو و صنعت در سال 1400 
6۲  گزارش های صنعتی و اقتصادی منتشر شده در حوزه فناوری نانو در سال 1400 
66  رویدادهای صنعتی فناوری نانو برگزار شده به صورت برخط در شهرک های صنعتی در سال 1400 
6۷  تورهای مجازی صنعتی و تخصصی برخط برگزار شدٔه حوزه فناوری نانو در سال 1400 
6۸  گفتگوهای صنعتی زنده برگزار شده در حوزه فناوری نانو در سال 1400 
۷0  موضوعات و سخنران های  رویداد صنعتی تریبون نانو و صنعت در سال 1400 
۷4  دوره های صنعتی فناوری نانو برگزار شده در سال 1400 
۷۷ سمینارهای صنعتی فناوری نانو  برگزار شده در سال 1400 
۸5 حضور کارگزاران ترویج صنعتی فناوری نانو در نمایشگاه های صنعتی در سال 1400 



5

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

5

۸۹  حمایت های تشویقی پرداخت شده ستاد نانو در حوزه تحقیقات فناوری نانو در سال 1400 
۹0 درخواست های مورد تأیید مربوط به مقاالت منتشر شده در هریک از گروه های نشریات منتخب فناوری نانو در سال 1400 
۹1 جایگاه نشریه  Journal of Nanostructure in Chemistry در حوزه های موضوعی مختلف 
۹1 حمایت های انجام شده توسط پایگاه ستاد نانو در برنامه همــکاری بــا متخصصــان و کارآفرینــان ایرانی خارج از کشــور در سال 1400 
۹۲ رویدادهای کارنو برگزار شده در سال 1400 
۹۹ مشخصات طرح های پذیرفته شده در دوره نهم از برنامه طرح های نوآورانه فناوری نانو )سال 1400( 
103 طرح های نوآورانه دارای تولید صنعتی و تجاری سازی شده در دوره های مختلف برنامه نانومچ )13۹4-1400( 
103 حمایت های ستاد نانو از طرح های نیمه صنعتی و صنعتی برنامه طرح های نوآورانه )سال 1400( 
105  فناوری های تحول آفرین شناسایی شده مرتبط با فناوری نانو )سال 1400( 

 106 ماتریس اولویت مرتبط با فناوری های تحول آفرین شناسایی شده مرتبط با نانو )سال 1400( 
111 اطالعات مرتبط با دوره اعتبارسنجی کسب وکارهای فناوری نانو )سال 1400( 
حمایت های ستاد نانو از فناوران شناسایی شده در برنامه پل )سال 1400(                                                                                                                                                   11۲
114 عناوین رویدادهای برگزار شده کاریز )سال 1400( 
115  آمار مرتبط با طرح های توسعه فناوری در مرکز آیکن )سال 1400( 
116 طرح های موجود در آیکن در مرحله شتاب دهی و افزایش مقیاس )سال 1400( 
116  آمار مرتبط با خدمات صنعتی و پژوهشی ارائه شده در آیکن )سال 1400(  
11۷ هزینه خدمات صنعتی و پژوهشی ارائه شده توسط پلتفرم های آیکن )سال 1400(  
11۷ خدمات اثبات فناوری و نمونه زنی صنعتی ارائه شده در آیکن )سال 1400( 
11۸ طرح های صنعتی مشترک با شرکت های مختلف در مرکز آیکن )سال 1400(  
11۸  حمایت های شبنا از توسعه تحقیقات باتری های پیشرفته فناوری نانو )سال 1400( 
11۹ مطالعات انجام شده مرتبط با باتری های پیشرفته فناوری نانو )سال 1400(  
11۹ حمایت های شبنا از توسعه زیرساخت های توسعه فناوری باتری های پیشرفته فناوری نانو  )سال 1400( 
11۹ حمایت شبنا از توسعه محصوالت و فناوری های باتری های پیشرفته فناوری نانو )سال 1400( 
1۲1  مقایسه اختراعات فناوری نانو ایران در ادارات ثبت اختراع دنیا با اختراعات ایران در کلیه حوزه ها )۲0۲1 - ۲015( 
1۲1 پتنت های فناوری نانو تأیید شده ایران )سال ۲0۲1( 
1۲۸  عناوین محصوالت و شرکت های فناوری نانو دریافت کننده گواهینامه نانومقیاس در سال  1400 
156 خدمات نانومقیاس ارائه شده به شرکت های فناوری نانو در سال 1400 
15۸  میزان حمایت های انجام گرفته از شرکت های فناوری نانو به تفکیک نهاد حامی در سال 1400 
15۹ جزئیات خدمات تجاری سازی ارائه شده به شرکت های فناوری نانو در سال 1400 
161 حمایت از اخذ گواهینامه های مرتبط با فناوری نانو در سال 1400 
163  عناوین دوره های آموزشی پر استقبال برگزار شده در حوزه خدمات تجاری سازی در سال 1400 
164 حمایت ستاد نانو از شرکت های فناوری نانو مستقر در مراکز رشد در سال 1400 
16۸ میزان استفاده بخش های مختلف ستاد نانو از سامانه خدمات اعتباری شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در سال 1400 
16۸ میزان استفاده از اعتبارات ستاد نانو در شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو به تفکیک نوع دریافت کننده در سال 1400 
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1۷۸ دوره های آموزشی برگزار شده در جهت توانمندسازی کارگزاران شبکه تبادل فناوری نانو در سال 1400 
1۸3  تعداد شرکت ها و تجهیزات فناوری نانو داخلی )تا انتهای سال 1400( 
1۸3 حمایت از ساخت و توسعه کاربرد تجهیزات آزمایشگاهی فناوری نانو در سال 1400 
1۸4 حمایت از ساخت و توسعه کاربرد تجهیزات و ماشین آالت صنعتی فناوری نانو در سال 1400 
1۸4 خدمات ارائه شده به منظور تجاری سازی تجهیزات فناوری نانو در سال 1400 
1۸۸ عناوین طرح های تحقیق و توسعه فناوری نانو و تسهیالت ارائه شده در حوزه انرژی در سال 1400 
1۸۹ حمایت های ستاد نانو از تحقیق و توسعه سلول های خورشیدی نانو در سال 1400 
1۸۹ عناوین محصوالت و تسهیالت ارائه شده برای توسعه خط تولید شرکت های فناوری نانو در حوزه انرژی در سال 1400 
1۸۹ عناوین طرح های موفق تبادل فناوری نانو در حوزه انرژی در سال 1400 
1۹0 طرح های سرمایه گذاری فناوری نانو در حوزه انرژی در سال 1400 
1۹۲ عناوین محصوالت و تسهیالت ارائه شده برای توسعه خط تولید شرکت های فناوری نانو در حوزه سالمت در سال 1400 
1۹۲ طرح های توسعه درون زا فناوری نانو در شرکت های صنعتی در حوزه سالمت در سال 1400 
1۹4 طرح های سرمایه گذاری فناوری نانو در حوزه سالمت در سال 1400 
1۹6 عناوین طرح های تحقیق و توسعه فناوری نانو و تسهیالت ارائه شده در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و بسته بندی در سال 1400 
1۹6  عناوین طرح های موفق تبادل فناوری نانو در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و بسته بندی در سال 1400 
1۹۷ طرح های سرمایه گذاری فناوری نانو در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و بسته بندی در سال 1400 
1۹۹ عناوین طرح های تحقیق و توسعه فناوری نانو و تسهیالت ارائه شده در حوزه آب، پساب و محیط زیست در سال 1400 
1۹۹ عناوین محصوالت و تسهیالت ارائه شده برای توسعه خط تولید شرکت های فناوری نانو در حوزه آب، پساب و محیط زیست در سال 1400 
۲00 عناوین طرح های موفق تبادل فناوری نانو در حوزه آب، پساب و محیط زیست در سال 1400 
۲00 طرح های سرمایه گذاری فناوری نانو در حوزه آب، پساب و محیط زیست در سال 1400 
۲01 طرح های در حال اجرا در حوزه آب، پساب و محیط زیست با همکاری صندوق ملی محیط زیست در سال 1400 
۲03 عناوین طرح های تحقیق و توسعه فناوری نانو و تسهیالت ارائه شده در حوزه کامپوزیت و پلیمر در سال 1400 
۲04 عناوین محصوالت و تسهیالت ارائه شده برای توسعه خط تولید شرکت های فناوری نانو در حوزه کامپوزیت و پلیمر در سال 1400 
۲04 طرح های توسعه درون زا فناوری نانو در شرکت های صنعتی در حوزه کامپوزیت و پلیمر در سال 1400 
۲04 عناوین طرح های مورد حمایت در شتاب دهنده بهرنگ در حوزه کامپوزیت و پلیمر در سال 1400 
۲05 عناوین طرح های مورد حمایت در شتاب دهنده نانوپل در حوزه کامپوزیت و پلیمر در سال 1400 
۲05 عناوین طرح های موفق تبادل فناوری نانو در حوزه کامپوزیت و پلیمر در سال 1400 
۲0۸ عناوین طرح های تحقیق و توسعه فناوری نانو و تسهیالت ارائه شده در حوزه حمل ونقل در سال 1400 
۲0۸ عناوین محصوالت و تسهیالت ارائه شده برای توسعه خط تولید شرکت های فناوری نانو در حوزه حمل ونقل در سال 1400 
۲0۸ عناوین طرح های موفق تبادل فناوری نانو در حوزه حمل ونقل در سال 1400 
۲11 عناوین طرح های تحقیق و توسعه فناوری نانو و تسهیالت ارائه شده در حوزه ساختمان در سال 1400 
۲11 عناوین محصوالت و تسهیالت ارائه شده برای توسعه خط تولید شرکت های فناوری نانو در حوزه ساختمان در سال 1400 
۲1۲  عناوین طرح های موفق تبادل فناوری نانو در حوزه ساختمان در سال 1400 
۲14  عناوین طرح های تحقیق و توسعه فناوری نانو و تسهیالت ارائه شده در حوزه نساجی و نانوالیاف در سال 1400 
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۲14  عناوین محصوالت و تسهیالت ارائه شده برای توسعه خط تولید شرکت های فناوری نانو در حوزه نساجی و نانوالیاف در سال 1400 
۲14  طرح های توسعه درون زا فناوری نانو در شرکت های صنعتی در حوزه نساجی و نانوالیاف در سال 1400 
۲15 عناوین طرح های موفق تبادل فناوری نانو در حوزه نساجی و نانوالیاف در سال 1400 
۲1۷ عناوین طرح های تحقیق و توسعه فناوری نانو و تسهیالت ارائه شده در پلتفرم نانومواد در سال 1400 
۲1۸ طرح های توسعه درون زا فناوری نانو در شرکت های صنعتی در پلتفرم نانو مواد در سال 1400 
۲1۸  عناوین طرح های موفق تبادل فناوری نانو در پلتفرم نانومواد در سال 1400 
۲۲0 عناوین محصوالت و تسهیالت ارائه شده برای توسعه خط تولید شرکت های فناوری نانو در پلتفرم نانوپوشش در سال 1400 
۲۲0 عناوین طرح های موفق تبادل فناوری نانو در پلتفرم نانوپوشش در سال 1400 
۲۲4 عناوین استانداردهای ملی مصوب سازمان ملی استاندارد در حوزه فناوری نانو در سال 1400 
۲30 تعداد تجمعی درخواست مجوز ارجاع شده به کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو به تفکیک حوزه )13۹5-1400( 
۲30 فهرست محصوالت فناوری نانو تأیید/ تمدید مجوز شده توسط سازمان غذا و دارو در سال 1400 
۲36 تسهیالت اعطا شده به شرکت های فناوری نانو در جهت توسعه بازار در سال 1400 
۲3۷ همکاری های صورت گرفته با نهادهای دولتی با هدف کمک به توسعه بازار نانو در سال 1400 
۲3۸ وضعیت طرح های ارسالی از سوی شرکت های فناوری نانو برای دریافت تسهیالت مرتبط با توافق نامه مشترک با وزارت کار در سال 1400 
۲3۹  تعداد محصوالت و شرکت های فناوری نانو بهره مند از ظرفیت مقررات دولتی مرتبط با فهرست تأمین کنندگان کاال 
۲3۹ تعداد محصول و شرکت های فناوری نانو در فروشگاه اینترنتی دیجی کاال در سال 1400 
۲40 تعداد شرکت و محصول مصرفی فناوری نانو در فروشگاه های زنجیره ای کشور در سال 1400 
۲41 وضعیت حضور انواع محصوالت در فروشگاه های زنجیره ای در سال 1400 
۲46 دسته بندی چهارگانه شرکت های فناوری نانو ایران بر اساس شاخص های مختلف 
۲46 شرایط احراز شرکت های فناوری نانو در باشگاه سرآمدان صادرات دانش بنیان در سال 1400 
۲4۷ رتبه بندی شرکت های فناوری نانو در باشگاه سرآمدان صادرات دانش بنیان در سال 1400 
۲55  اقدامات صورت گرفته در جهت بازاریابی محصوالت فناوری نانو توسط کارگزاران برون مرزی در سال 1400 
۲5۷ خدمات ارائه شده توسط مرکز نانو ایران – چین به شرکت های فناوری نانو در سال 1400 
۲۷4  اطالعات موجود در بانک های اطالعاتی پایگاه علم، فناوری و صنعت نانو تا پایان سال 1400 
۲۷۷ برقراری مقدمات اجرای سند گسترش کاربرد فناوری نانو توسط دستگاه های اجرایی )سال 1400( 
۲۷۸  اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه های اجرایی در حوزه مجوزهای مرتبط با فناوری نانو )سال 1400( 
۲۸0 وضعیت سامانه های اطالعاتی ستاد نانو )سال 1400( 
۲۸0  اقدامات مرتبط با توسعه نرم افزاری سامانه های فناوری نانو )سال 1400( 
۲۸6  دستگاه های اجرایی مسئول در مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 1404 
۲۸6 اقدامات وزارت نیرو در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400 
۲۸۷ اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400 
۲۸۸ اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400 
۲۸۸  اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400 
۲۸۹  اقدامات وزارت نفت در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400 
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۲۸۹  اقدامات وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400 
۲۹0 اقدامات وزارت صمت در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400 
۲۹1 اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400 
۲۹۲  اقدامات سازمان استاندارد در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400 
۲۹۲  اقدامات گمرک جمهوری اسالمی ایران در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400 
۲۹3  اقدامات سازمان برنامه و بودجه در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400 
۲۹3 اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400 
۲۹4 اقدامات وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400  
۲۹4 اقدامات کارگروه ایمنی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400 
شاخص های برنامه های کالن پیشرفت فناوری نانو و مقادیر مربوطه )سال 1400(                                                                                                                               ۲۹۷
شاخص های برنامه های عملیاتی پیشرفت فناوری نانو و مقادیر مربوطه )سال 1400(                                                                                                                      ۲۹۸
تأمین مالی برنامه های پیشرفت فناوری نانو به تفکیک برنامه در سال 1400                                                                                                                                             303
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فهرست نمودارها

16  روند رشد انتشار مقاالت نانو ایران و رتبه ایران در جهان )۲001-۲0۲1( 
1۷ آمار مقاالت نانوی ایران در چهار دسته مجالت برتر علمی دنیا )۲0۲1- ۲01۹( 
۲1  سهم پتنت های نانوی ایران از کل پتنت های ایران )۲011-۲0۲1( 
۲۲  روند رشد سالیانه بازار فناوری نانو ایران )13۹۲-13۹۹( 
۲3 درصد رشد ساالنه بازار فناوری نانو ایران )13۹3-13۹۹( 
۲3 آمار کل فروش فناوری نانو ایران به تفکیک صادرات و فروش داخل )میلیارد ریال( )13۹4-13۹۹( 
۲4  ارزش دالری حجم فروش فناوری نانو ایران )13۹۲-13۹۹( 
۲4  )13۹۲-13۹۹( )PPP( ارزش دالری حجم فروش فناوری نانو ایران بر حسب برابری قدرت خرید 
۲5 روند فروش سالیانه تجهیزات نانو ایران )میلیارد ریال( )13۹۲-13۹۹( 
۲5  روند افزایش حجم بازار خدمات فناوری نانو ایران )13۹۲-13۹۹( 
۲6 تعداد شرکت های فناوری نانو ایران به تفکیک حجم فروش  در سال 13۹۹ 
۲6  آمار فروش کلی شرکت های نانو ایران به تفکیک حوزه های صنعتی در تولید کاال )میلیارد ریال( در سال 13۹۹ 
۲۷ بازار فناوری نانو ایران به تفکیک نوع فناوری مورد استفاده در سال 13۹۹ 
۲۷  حجم فروش، صادرات و تعداد شرکت های حوزه های مختلف فناوری نانو ایران در سال 13۹۹ 
۲۸ فهرست 10 محصول پرفروش نانو ساخت ایران با حجم فروش باالی هزار میلیارد ریال در سال 13۹۹ 
۲۸ حجم و سهم صادرات فناوری نانو ایران  )13۹4-13۹۹( 
۲۹ سهم حوزه های صنعتی مختلف از صادرات کاال، تجهیزات و خدمات فناوری نانو ایران در سال 13۹۹ 
35  درخواست های رسانه ای مرتبط با فناوری نانو در سال 1400 
3۹  تعداد داوطلبان دوازدهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو به تفکیک استان در سال 1400 
40 توزیع دانش آموزان راه یافته به مرحله دوم دوازدهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو به تفکیک استان در سال 1400 
4۲ توزیع استانی مدال آوران دوازدهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو در سال 1400 
4۲ تعداد ثبت نام کنندگان در چهارمین مسابقه توانمند و حاضران در مرحله سوم این مسابقه در سال 1400 
4۷  تعداد افراد آموزش دیده در حوزه فناوری نانو در رویدادهای دانش آموزی و دبیران )به جز آموزش دیده های شبکه توانا( )13۸6-1400( 
54 توزیع مقطع تحصیلی مدرسان نانو در سال 1400 
۸6 سهم حوزه های مختلف از تقاضاهای صنعتی ثبت شده توسط کارگزاران ترویج صنعتی در  سال 1400 
10۷  تعداد هسته فناور در هر مرکز به تفکیک حوزه های فناوری نانو در برنامه توسعه فناوری های منتخب نانو  )سال 1400( 
10۸ وضعیت تقاضانامه های ثبت اختراع فناوران شناسایی شده در برنامه توسعه فناوری های منتخب نانو )13۹۹-1400( 
110  تقسیم بندی ساختاری فناوران نانو شناسایی شده در برنامه پل )سال 1400( 
110 محصوالت فناوری نانو شناسایی شده در برنامه پل به تفکیک حوزه های صنعتی )سال 1400( 
111  طبقه بندی محصوالت فناوری نانو شناسایی شده در برنامه پل بر اساس جایگاه آن ها در چرخه نوآوری )سال 1400( 
1۲4 آمار درخواست های ثبت اختراع داخلی فناوری نانو )13۹0-1400( 
1۲۸ وضعیت محصوالت فناوری نانو ارزیابی شده در سال 1400 
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15۲  وضعیت تمدید گواهینامه های محصوالت فناوری نانو ارزیابی شده در سال 1400 
وضعیت صدور تأییدیه در خصوص محصوالت فناوری نانو ارزیابی شده )13۹4-1400(                                                                                                                  153
153 تعداد محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس )13۸۷-1400( 
154 تقسیم بندی حوزه صنعتی محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس تا پایان سال 1400 
154 تقسیم بندی استانی محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس و آزمایشی تا پایان سال 1400 
155  تقسیم بندی محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس و آزمایشی براساس حوزه های صنعتی تا پایان سال 1400 
155  نانواشیا استفاده شده در محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس تا پایان سال 1400 
15۸ سهم منابع حمایتی ارائه شده به شرکت های فناوری نانو در سال 1400 
15۸ تعداد درخواست ها و مبلغ خدمات تجاری سازی ارائه شده به شرکت های فناوری نانو در سال 1400 
160 روند حمایت از شرکت های فناوری نانو در حوزه خدمات تجاری سازی فناوری نانو )1400- 13۹4( 
160 سهم استان های مختلف از تعداد درخواست های شرکت های فناوری نانو در سال 1400 
161 میزان حمایت تجاری سازی از شرکت های فناوری نانو در استان های مختلف در سال 1400 
16۲  تعداد درخواست مشاوره تخصصی و میزان حمایت مرتبط از شرکت های فناوری نانو در سال 1400 
166  تنوع سازمانی اعضای شبکه آزمایشگاهی نانو بر حسب تعداد آزمایشگاه در سال 1400 
166 روند گسترش پوشش تجهیزات به اشتراک گذاشته شده از طریق شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو )13۹0-1400( 
16۹ روند درآمد آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی از 13۸4 تا 1400 )میلیارد ریال( 
1۷۷ طرح های در جریان تبادل فناوری نانو به تفکیک حوزه صنعتی در سال 1400 
۲3۷ سهم صندوق های همکار از تسهیالت پرداخت شده به شرکت های فناوری نانو  در سال 1400 
۲43 مقایسه وضعیت  بخش های بازاریابی و فروش شرکت های مصرفی نانو برحسب بخش های مختلف )مبتنی بر پیمایش سال 1400( 
۲43 مقایسه وضعیت بخش بازاریابی و فروش شرکت های مصرفی نانو به تفکیک حوزه صنعتی )مبتنی بر پیمایش سال 1400( 
۲4۷  توزیع سطوح شرکت های فناوری نانو ارزیابی شده در باشگاه سرآمدان صادرات در سال 1400 
توزیع بودجه برنامه های کالن پیشرفت فناوری نانو در سال 1400                                                                                                                                                                        306
سهم برنامه های کالن از بودجه سال 1400 در پیشرفت فناوری نانو                                                                                                                                                                   306
توزیع بودجه در حوزه های مختلف پیشرفت فناوری نانو در سه سال اخیر                                                                                                                                                 30۷
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فهرست شکل ها

۲۹  توزیع صادرات محصوالت نانو ایران بر حسب کشور هدف در سال 13۹۹ 
36 آمار محتوای تولید شده مرتبط با فناوری نانو در توییتر توسط کاربران فارسی زبان در سال 1400 
36  واژگان معنادار استفاده شده در توییت های مرتبط با نانو  توسط کاربران فارسی زبان در سال 1400 
3۷ واژگان معنادار استفاده شده در کامنت پست های مرتبط با نانو در اینستاگرام توسط کاربران فارسی زبان در سال 1400 
3۷ واژگان معنادار استفاده شده در جستجوی فناوری نانو در گوگل توسط کاربران ایرانی در سال 1400 
41 مدال آوران دوازدهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو در سال 1400 
4۹  اطالعات آماری رویداد بازآتک  در سال 1400 
10۷ آمار فناوران پایش شده در مراحل مختلف برنامه توسعه فناوری های منتخب نانو )سال 1400( 
1۷۷  خالصه آماری عملکرد شبکه تبادل فناوری نانو )13۹4-1400( 
1۷۸  خالصه آماری برنامه چالش فناوری نانو )13۹4-1400( 
1۸0  فرایند موجود در برنامه توسعه درون زا در صنعت نانو 
۲4۲ مراحل اجرایی طرح پایش محصوالت نانو در بازار ایران 
۲4۲ نتایج پایش محصوالت نانو موجود در بازار )13۹6-1400( 
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ی نانو در افق 1۴۰۴« )مصوب آذرماه 1396 هیئت وزیران( عبارت اســت از  ی نانو در ایران بر اســاس ســند »گســترش کاربرد فناور یکردهای اصلی توســعه فناور رو
ی نانو و توســعه بازار و  ، ارتقای صنایع موجود از طریق فناور ی های کلیدی، اســتقرار سیســتم نانونماد، ایجاد صنایع نانو مرجعیت علمی، انتخاب و توســعه فناور
یکردها، چشــم انداز و ســه هدف کالن برای ده ســاله دوم پیشــرفت نانو در کشــور معین شــد. مطابق با چشــم انداز تعیین  . مبتنی بر این رو صادرات محصوالت نانو
ی در آبادانی کشور و تولید ثروت، موجب بهبود زندگی مردم می شود. در این سال، کشور  ی نانو در ایران اسالمی تا سال 1۴۰۴ با تأثیرگذار شده، پیشرفت های فناور
، اثر قابل مالحظه ای بر اقتدار علمی کشور خواهد  ی نانو را ادامه می دهد و این امر ضمن تعامل سازنده با سایر کشورها، حرکت به سمت مرجعیت جهانی در فناور

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

؛ ی نانو   کسب سهم مناسبی از بازار جهانی فناور
ی نانو در بهبود کیفیت زندگی مردم. ی فناور   ارتقای اثرگذار

یکرد صنعتی و  ی نانو در ســطح جهانی مشــخص می کند و در نهایت با توجه به رو هدف اول، جایگاه کشــور را از نظر کمیت و کیفیت تولید علم و توســعه فناور
ی پیشرفت  ی دوم، توسعه ســهم کشور از بازار جهانی نانو دنبال می شود. هدف سوم، میزان اثرگذار اقتصادی که در ده ســاله دوم اتخاذ شــده اســت، در هدف گذار
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 نشــان 
می دهد. در این فصل، وضعیت دســتیابی به هدف اول و دوم با تمرکز بر شــاخص های کالن در ســال 1۴۰۰ بیان شــده اســت. گزارش مرتبط با هدف ســوم نیز در 

گزارش »نانو برای زندگی« منتشر می شود.
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۱- جایگاه جهانی ایران در علم و فناوری نانو
ی  « و »تعداد اختراعات فناور ی نانو «، »کیفیت مقاالت فناور ی نانو ی نانو به وســیله ســه شــاخص کالن »کمیت مقاالت فناور جایگاه جهانی ایران در علم و فناور
یابــی جایگاه ایــران در علم نانــو از پایــگاه داده  Web of Science( WoS(  به عنوان منبع آمار و اطالعات اســتفاده شــده و مقاالت  یابــی می شــود. بــرای ارز « ارز نانــو
ی نانو در  ی نیز تعداد اختراعات فناور ، اســتخراج و اندازه گیری می شوند. در حوزه فناور ی نانو با اســتفاده از یک عبارت جســتجوی معتبر پژوهشــی مرتبط با فناور

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

جایگاه جهانی ایران در انتشار مقاالت نانو1-1
در سال 2۰21 میالدی، 12199 مقاله مرتبط با فناوری نانو توسط محققان ایرانی در WoS نمایه شد که معادل 5/۴1 درصد از کل مقاالت نانو منتشر شده در سال 2۰21 
، همانند ســال گذشــته، در رتبه چهارم جهان قرار گرفت. این جایگاه در حالی به دســت آمده که ایران در سال 2۰۰۰ و قبل از  اســت. ایران با این ســهم از انتشــارات نانو
تأسیس ستاد فناوری نانو که تعداد معدودی از محققان و دانشمندان ایرانی با این فناوری نوظهور آشنا بودند با انتشار هشت مقاله نانو در رده پنجاه و هشتم جهان 
و ششم منطقه خاورمیانه قرار داشت. ایران در سال های بعد همواره یک روند صعودی را در انتشار علوم نانو طی کرد. متوسط درصد رشد ساالنه مقاالت نانو ایران در 
این 21 سال حدود ۴9 درصد بوده است. تعداد مقاالت نانو ایران در سال 2۰21، 18/5 درصد از کل مقاالت علمی منتشر شده ایران در WoS را شامل می شود، در حالی 
که سهم مقاالت نانو از کل مقاالت جهان در سال 2۰21 میالدی کمی بیشتر از 9 درصد بوده است. همچنین 383۰ مقاله از کل مقاالت نانو ایران در سال 2۰21به طور 
مشترک با محققان خارجی منتشر شده که همکاری بین المللی بیش از 3۰درصد را نشان می دهد. ایران از لحاظ سرانه مقاله نانو به جمعیت، در رتبه پانزدهم )سال 
2۰2۰( و از لحاظ تعداد مقاله به ازای مقدار GDP بر اساس نرخ برابری قدرت پول )PPP(، در رتبه اول جهان )سال 2۰2۰( قرار دارد. جدول 1، رده بندی 25 کشور برتر در 
انتشار مقاالت ISI نانو را در سال 2۰21 نشان می دهد. در این جدول کشورهای اسالمی با رنگ سبز مشخص شده اند. روند رشد تعداد مقاالت و رشد رتبه ایران نیز در 

نمودار 1 نمایش داده شده است.



1616

وضعیت دستیابی به اهداف کالن پیشرفت فناوری نانو  در ایران

 نمودار 1- روند رشد انتشار مقاالت نانو ایران و رتبه ایران در جهان )۲001-۲0۲1(

جدول 1- فهرست ۲5 کشور برتر جهان به همراه برترین کشورهای اسالمی در انتشار مقاالت نانو در سال ۲0۲1
۲0

01

۲0
05

۲0
0۹

۲0
13

۲0
0۲

۲0
06

۲0
10

۲0
14

۲0
1۷

۲0
03

۲0
0۷ ۲0
11

۲0
15

۲0
1۸

۲0
04

۲0
0۸

۲0
1۲

۲0
16

۲0
1۹

۲0
۲0

۲0
۲1

تعداد مقاالت ISI ایران
رتبه ایران در جهان

44444
6۷۷۸۸

11
1415

۲3

۲۹

35

44

50

4۸

5۷

۲0

1۲1۹۹1۲4۲۲

11۲۲0

10۲5۲
۹4۸۹

۸4۸4

6۹3۸

55۷5

460۸

36۹3
301۷

۲01۹
1411

۸31
4۸0۲۸۷1۲۹56303010

سهم مقاالت نانو 
از کل مقاالت نانو 

دنیا )%(
مقاالت نانو کشور رتبه

۴3/۰۴ 97۰15 چین 1

11/32 255۰9 آمریکا 2

9/37 21118 هند 3

5/۴1 12199 ایران ۴

5/16 11623 کره جنوبی 5

۴/35 98۰۰ آلمان 6

3/8۰ 8559 ژاپن 7

3/۴7 7825 عربستان سعودی 8

3/۰6 6888 روسیه 9

3/۰3 6821 انگلستان 1۰

2/79 6298 فرانسه 11

2/۴7 557۴ استرالیا 12

سهم مقاالت نانو 
از کل مقاالت نانو 

دنیا )%(
مقاالت نانو کشور رتبه

2/۴6 555۴ اسپانیا 13

2/۴1 5۴3۴ ایتالیا 1۴

2/3۴ 5277 مصر 15

2/۰5 ۴613 کستان پا 16

2/۰3 ۴572 کانادا 17

1/9۴ ۴37۰ تایوان 18

1/9۴ ۴36۴ ترکیه 19

1/88 ۴232 برزیل 2۰

1/51 3۴۰5 لهستان 21

1/38 3111 مالزی 22

1/11 2۴92 سنگاپور 23

۰/97 2188 هلند 2۴

۰/95 2152 سوئد 25

در سال 2۰21 در بین دانشگاه های ایران، دانشگاه تهران با انتشار 8۴3 مقاله نانو )6/8 درصد( کل مقاالت نانو ایران در این سال در رده اول قرار دارد. پس از آن به 
ترتیب دانشــگاه صنعتی امیرکبیر با انتشــار 583 مقاله نانو )۴/7 درصد(، دانشــگاه تربیت مدرس با انتشار 529 مقاله نانو )۴/25 درصد(، دانشگاه علوم پزشکی 
تهران با انتشــار 525 مقاله نانو )۴/22 درصد( و دانشــگاه علم و صنعت با انتشــار ۴98 مقاله نانو )۴ درصد( در رده های بعدی قرار دارند. مجموعه دانشــگاه آزاد 
اسالمی نیز با انتشار 2587 مقاله نانو نزدیک به یک پنجم از کل مقاالت نانو ایران در سال گذشته را منتشر کرده که البته این آمار متعلق به تمامی واحدهای این 

دانشگاه است.
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 تعداد مقاالت نانو منتشر شده ایران در مجالت برتر علمی جهان
فدراســیون ســرآمدان علمی ایران بر اســاس منابع معتبری همچون Nature Index و شاخص های Impact Factor و Eigen Factor و همچنین نظر نخبگان علمی هر 
( دسته بندی و معرفی می کند. آمار مقاالت نانو ایران در این چهار دسته مجالت  حوزه، هر ساله مجالت برتر علمی جهان را در چهار دسته الف تا د )به ترتیب امتیاز

در نمودار 2 نشان داده شده است. در مجموع، تعداد مقاالت منتشر شده در این مجالت از 8۰ مقاله در سال 2۰19 به 93 مقاله در سال 2۰21 افزایش یافته است.

جایگاه جهانی ایران در کیفیت علم نانو۲-1

 عناوین مقاالت نانو ایران با ضریب اثربخشی الف تا ج
فهرست مقاالت نانو ایران با ضریب اثربخشی الف تا ج در سال 2۰21 به شرح جدول 2 است:

جدول ۲- فهرست مقاالت نانوی ایران با ضریب اثربخشی  الف تا ج  در سال ۲0۲1

نویسنده/نویسندگان ایرانی عنوان مقاله نام مجله رتبه

سارا شیبانی، علی فرنودی، 
کبر آشکاران، محمدرضا  علی ا

اجتهادی، محمدرضا ولی، 
مرتضی محمودی

 Nanoscale characterization of the biomolecular corona by cryo-electron
microscopy, cryo-electron tomography, and image simulation

NATURE  COMMUNICATIONS 1

یزی، علی مرسلی فرنوش زارع کار
Title: Synthesis of Polycarboxylate Rhodium)II( Metal-Organic Poly-

 hedra )MOPs( and their use as Building Blocks for Highly Connected
Metal-Organic Frameworks )MOFs(

ANGEWANDTECHEMIE-
INTERNATIONAL  EDITION

2

محمدمهدی توکلی، هادی توکلی 
دستجردی، روح اهلل توکلی

 Ambient Stable and Efficient Monolithic Tandem Perovskite/PbS
 Quantum Dots Solar Cells via Surface Passivation and Light Management

Strategies

 ADVANCED  FUNCTIONAL
MATERIALS

3

، وحید  احسان محمدی فر
احمدی، محمدفردین غالمی، 

محسن عادلی

Graphene-Assisted Synthesis of 2D Polyglycerols as Innovative Plat-
forms for Multivalent Virus Interactions

 ADVANCED  FUNCTIONAL
MATERIALS

۴

علی اعتمادی، محمدعلی 
مظلومی

Designed proteins assemble antibodies into modular nanocages SCIENCE 5

ی،  محسن معظمی گودرز
سیدحامد ابوطالبی

Self-consistent dielectric functions of materials: Toward accurate com-
putation of Casimir-van der Waals forces

SCIENCE  ADVANCES 6

1 1

۷1

۸۸
۸0

60

10 1۲10
0

۷6

۹3100

۸0

60

40

۲0

0

۲0۲0
۲01۹

۲0۲1

الف ب

۷

ج

۷ 6

د جمع
نمودار ۲- آمار مقاالت نانوی ایران در چهار دسته مجالت برتر علمی دنیا )۲0۲1- ۲01۹(
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نویسنده ایرانی عنوان مقاله نام مجله رتبه

علی صادقی
 Near Fermi Superatom State Stabilized by Surface State Resonances in a

Multiporous Molecular Network
  NANO LETTERS 7

مهدی رحیمی نصرآبادی
  Extreme Biomimetics: Designing of the First Nanostructured 3D

Spongin-Atacamite Composite and its Application
  ADVANCED MATERIALS 8

فرانک صادق، مجید مقدم، رضا 
ی، ولی اهلل میرخانی، مینا  کشاورز

امینی، شهرام تنگستانی نژاد، ایرج 
محمدپور بلترک

 Copolymer-Templated Nickel Oxide for High-Efficiency Mesoscopic
Perovskite Solar Cells in Inverted Architecture

 ADVANCED FUNCTIONAL
MATERIALS

9

مسعود حسنی، محمدجواد 
جهان شاهی، نیره طائب نیا

The Manufacture of Unbreakable Bionics via Multifunctional and Self-
Healing Silk-Graphene Hydrogels

ADVANCED MATERIALS 1۰

بحیرا مرتضوی، محمد سیالنی
First-Principles Multiscale Modeling of Mechanical Properties in Gra-

 phene/Borophene Heterostructures Empowered by Machine-Learning
Interatomic Potentials

ADVANCED MATERIALS 11

فائزه پازوکی، مهران امیری
 Unraveling Nanoscale Cobalt Oxide Catalysts for the Oxygen Evolution

Reaction: Maximum Performance, Minimum Effort
JOURNAL OF THE AMERI-
CAN CHEMICAL SOCIETY

12

فهیم فرجی، نسیم حسنی
Breakdown of Universal Scaling for Nanometer-Sized Bubbles in Gra-

phene
NANO LETTERS 13

یاسر عبدی
Interfacial Linkage and Carbon Encapsulation Enable Full Solution-

Printed Perovskite Photovoltaics with Prolonged Lifespan
ANGEWANDTE CHEMIE-

INTERNATIONAL EDITION
1۴

ی فارسانی، مسعود  عباس مختار
حسنی، مهدی مهرعلی

 Biodegradation of Carbon-Based Nanomaterials: The Importance of
"Biomolecular Corona" Consideration

 ADVANCED FUNCTIONAL
MATERIALS

15

کیوان محمود اقدمی، عبداهلل رهنما
 Title: Laser nano-filament explosion for enabling open-grating sensing

in optical fibre
NATURE COMMUNICA-

TIONS
16

ندا دیانت، محمدصفی 
ی، میر  ، عبدالحسن نور رحمانی فر

فضل اهلل موسوی

 Polyaniline-Lignin Interpenetrating Network for Supercapacitive
Energy Storage

NANO LETTERS 17

Q1 تعداد مقاالت نانو منتشرشده ایران در مجالت 
تی  ســهم مقاالت نانو ایران که در مجالت Q1 منتشــر شــده اند نیز به عنوان یک شــاخص دیگر از کیفیت انتشارات علمی درنظر گرفته می شود. مجالت Q1 مجال
هستند که بر اساس بانک اطالعات مجالت علمی )Journal Citation Reports( JCR از نظر ضریب اثربخشی  )Impact factor(جزء مجالت چارک اول به حساب 
می آیند. عالوه بر اینکه تعداد این مقاالت در ســال 2۰21 رشــد کرده اســت، ســهم آن ها از کل مقاالت نانو ایران در ســال 2۰21 نیز حدود 1 درصد نسبت به سال قبل 

افزایش داشته و جایگاه ایران در این شاخص، یک رده بهبود یافته است.

ادامه جدول ۲-فهرست مقاالت نانو ایران با ضریب اثربخشی الف تا ج در سال ۲0۲1
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سهم مقاالت نانو در مجالت Q1 تعداد مقاالت نانو در مجالت Q1کشور
از کل مقاالت نانو )%(

رتبه جهانی در تعداد مقاالت نانو 
Q1 در مجالت

53۴7955/11چین

15۰3158/92آمریکا

69776۰3کره جنوبی

63723۰/2۴هند

559257/15آلمان

۴1953۴/۴6ایران

۴۰7959/87انگلستان

۴۰۰7۴6/88ژاپن

3۴7962/69اسپانیا

3۴7562/31۰استرالیا

 جدول 4- مقدار و رتبه شاخص h-Index پنج ساله مقاالت نانو ۲0 کشور برتر جهان )۲01۷-۲0۲1(

جدول 3- اطالعات مربوط به دَه کشور برتر جهان از لحاظ تعداد مقاالت نانو در مجالت  Q1 در سال ۲0۲1

h-indexکشوررتبهh-indexکشوررتبه

1۴8ایران36۰11چین1

138هند32۴12آمریکا2

135فرانسه19813استرالیا3

135سوئیس19۰13آلمان۴

132اسپانیا18715سنگاپور5

128هلند17616عربستان6

126ایتالیا17517کره جنوبی7

121سوئد17518انگلستان7

118تایوان17319ژاپن9

کستان1552۰کانادا1۰ 111پا

 مقدار و رتبه شاخص اچ )h-Index( مقاالت نانو ایران
ی از کمیت و کیفیت مقاالت علمی یک محقق، مؤسسه یا کشور است و در واقع حجم مقاالت پر کیفیت آن فرد یا کشور را نشان می دهد.  شاخص اچ   )h-Index(  معیار
معایبی هم به این شاخص وارد است از جمله اینکه ارجاع به خود را لحاظ نمی کند یا سن علمی محققان یا نهادها را در نظر نمی گیرد. با وجود این ها، به عنوان یک 
h-( 2۰21 رتبه جهانی ایران برای مقاالت منتشر شده در 5 سال منتهی به h یابی و مقایسه مقاالت با کیفیت موردقبول و استناد است. در شاخص شاخص کیفی در ارز

index پنج ساله(، یازدهم است. جدول ۴ فهرست 2۰ کشور برتر جهان در شاخص h-Index برای مقاالت نانو منتشر شده در سال های 2۰17 تا 2۰21 را نشان می دهد.
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وضعیت دستیابی به اهداف کالن پیشرفت فناوری نانو  در ایران

جایگاه جهانی ایران در ثبت اختراعات فناوری نانو 3-1

کرده است. تعداد پتنت های نانو ایران در دفتر  پا منتشر  ی نانو در دفاتر ثبت پتنت آمریکا و ارو ایران در مجموع تا پایان سال 2021، 307 اختراع مرتبط با فناور
ثبت پتنت آمریکا )1USPTO( در سال 2021، 21 پتنت بوده است. عالوه بر این، در همین سال، 3۴ اختراع نانو دیگر در حال ثبت نهایی در این دفتر هستند. بر 
 )2EPO( پا این اساس رتبه ایران در پتنت های ثبت شده در USPTO در سال 2021 بیست و چهارم است. همچنین یک اختراع نانو نیز در دفتر ثبت پتنت ارو
ثبت شده است. نسبت تعداد پتنت ها به تعداد مقاالت نانو نشان می دهد که ۴/6 پتنت نانو در ازای هر 1000 مقاله نانو ثبت شده است. با این حال باید توجه 
پا را شامل  ، سهمی در حدود 30 درصد از کل پتنت های ثبت شده ایران در ادارات ثبت پتنت آمریکا و ارو ی نانو داشت که همین تعداد اختراعات مرتبط با فناور

می شوند. آمار مربوط به این حوزه در جدول 5 و نمودار 3 آمده است.

 جدول 5- فهرست 30 کشور برتر جهان در ثبت پتنت نانو در USPTO در سال ۲0۲1

1- United States Patent and Trademark Office
2-European Patent Office

تعداد پتنت نانو کشور رتبه تعداد پتنت نانو کشور رتبه

۴7 استرالیا 16 ۴889 آمریکا 1

۴6 ایتالیا 17 826 کره جنوبی 2

۴5 فنالند 18 82۴ چین 3

۴1 اتریش 19 666 ژاپن ۴

۴1 د هںݨݐ 19 556 تایوان 5

3۴ سوئد 21 27۴ آلمان 6

33 اسپانیا 22 226 عربستان سعودی 7

3۰ ایرلند 23 2۰9 فرانسه 8

21 ایران 2۴ 175 انگلستان 9

12 دانمارک 25 1۴6 کانادا 1۰

12 امارات متحده عربی 25 123 هلند 11

11 لوکزامبورگ 27 1۰5 سوئیس 12

1۰ ترکیه 28 83 یم اشغالگر قدس رژ 13

9 روسیه 29 58 سنگاپور 1۴

8 نروژ 3۰ 55 بلژیک 15
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۲1

کل پتنت های منتشر و گرنت شدهپتنت  های گرنت شده پتنت های منتشر شده
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نمودار 3- سهم پتنت های نانوی ایران از کل پتنت های ایران )۲011-۲0۲1(
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وضعیت دستیابی به اهداف کالن پیشرفت فناوری نانو  در ایران

ی نانو شامل سه بخش زیر  که در استاندارد بین المللی ایزو به شماره ISO/TS 18110:2015 به تصویب رسیده است؛ بازار فناور ی نانو  طبق تعریف بازار فناور
است:

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

ی نانو ایران 96 درصد بوده است؛ یعنی هر سال حجم فروش بازار تقریبًا  دو برابر شد. در سال 1399 این رشد  از سال 1392 تا 1398 متوسط رشد ساالنه بازار فناور
نسبت به سال قبل به 16۰ درصد رسید. محاسبه این بازار در سال 1۴۰۰ نیز در دست اقدام است و گزارش نهایی آن در تابستان 1۴۰1 منتشر خواهد شد. روند رشد 

ی نانو ساخت داخل در سال های گذشته در نمودار ۴ آمده است. سالیانه بازار فناور

13۹۲ 13۹3 13۹4 13۹5 13۹6 13۹۷ 13۹۹13۹۸

ال
 ری

رد
لیا

می

115453

444۸۷

۲546۲
13۹16

۷0۷۹30۸61630۷۹۲

نمودار 4- روند رشد سالیانه بازار فناوری نانو ایران )13۹۲-13۹۹(

2- حجم بازار فناوری نانو ایران
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گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

۲3

ی نانو و نرخ این رشــد منهای تورم در ســال 1399 به ترتیب به میزان 159 درصد و 123 درصد تحقق پیدا کرده اســت و روند آن در چند  نرخ رشــد ســاالنه بازار فناور
سال گذشته در نمودار 5 نمایش داده شده است. )الزم به ذکر است که نرخ تورم ساالنه مطابق با آمار رسمی مرکز آمار است.(

- حدود 7/3 درصد- مربوط به صادرات این محصوالت به کشورهای دیگر و 1۰6,988 میلیارد  ی نانو ایران در سال 1399، ۴۰/5 میلیون دالر  از مجموع بازار فناور
ی نانو ایران در نمودار 6 نمایش داده شــده  یال آن مربوط به فروش در بازار داخلی بوده اســت. ســهم صادرات و فروش داخل در کنار حجم کل بازار فروش فناور ر

است.

صد
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 نرخ تورم سالیانه درصد رشد منهای تورم سالیانه درصد رشد فروش سالیانه
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13۹۸    13۹۷    13۹6    13۹5    13۹4    13۹۹    

نمودار 6- آمار کل فروش فناوری نانو ایران به تفکیک صادرات و فروش داخل )میلیارد ریال( )13۹4-13۹۹(

نمودار 5- درصد رشد ساالنه بازار فناوری نانو ایران )13۹3-13۹۹(
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وضعیت دستیابی به اهداف کالن پیشرفت فناوری نانو  در ایران

یــد یــا PPP نوعــی نــرخ مبادله اســت که برابر اســت با نســبت هزینه هــای دو ســبد کاالی یکســان در دو جامعه بر حســب ارزهای ملــی و در واقع  برابــری قــدرت خر
گر ارز داخلی ضعیف باشــد )PPP > نرخ  نشــان دهنده نســبت قدرت خرید دو ارز اســت. نرخ مبادله PPP می تواند نشــان دهنده رقابت پذیری یک کشــور باشــد. ا
مبادله(، کشور موردنظر حالت رقابت پذیری پیدا می کند؛ زیرا قیمت های داخلی نسبتًا ارزان تر شده و پول به ارزش خارجی کمتر از ارزش داخلی عرضه می شود. 
یال به ازای هر دالر  این ضریب تبدیل برای هر کشــور در هر ســال توســط بانک جهانی محاســبه و اعالم می شــود که برای ایران در ســال 2۰2۰ معادل 297۰۴.31  ر

ی نانو ایران بر حسب برابری قدرت خرید )PPP( در نمودار 8 آمده است. ی حجم فروش فناور )آخرین به روزرسانی: اول جوالی 2۰22( بوده است2.  ارزش دالر

ی نانو ایران در نمودار 7 آمده است. 1 ی حجم فروش فناور ارزش دالر

نمودار ۷- ارزش دالری حجم فروش فناوری نانو ایران )13۹۲-13۹۹(
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)13۹۲-13۹۹( )PPP( نمودار ۸- ارزش دالری حجم فروش فناوری نانو ایران بر حسب برابری قدرت خرید
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ی فروش هر سال میانگین روزانه نرخ دالر در هر سال از سامانه www.sanarate.ir محاسبه شده است. 1- برای محاسبه مقدار ارز
https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPP  :به آدرس زیر مراجعه کنید PPP 2- برای مشاهده ضریب تبدیل
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 بازار تجهیزات نیز مانند کل بازار نانو در ســال 1399 یک جهش را نشــان می دهد و بیش از 1۴۰ درصد نســبت به ســال قبل رشــد داشــته است. 5 دستگاه پرفروش 
یسی صنعتی، سیســتم تصفیه آب مبتنی بر انعقاد الکتریکی و نانوجاذب،  : سیســتم الیه نشــانی قوس کاتدی، دســتگاه الکترور ســال 1399 به ترتیب عبارت اند از

ی نانو ایران در نمودار 9 آمده است. ی PET پیش بالینی. روند فروش تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی فناور سیستم خشک کن انجمادی و دستگاه تصویربردار

ی نانو در ســال 1399 رشــد خوبی داشــته )7۴%( ولی رشــد آن نســبت به حوزه هــای دیگر یعنی محصــوالت و تجهیزات کمتر بوده اســت.  گرچــه خدمــات فنــاور  ا
: خدمات آنالیز و شناسایی در حوزه نانو )شبکه آزمایشگاهی(، خدمات الیه نشانی تزئینی  ی نانو در سال 1399 به ترتیب عبارت اند از پرفروش ترین خدمات فناور
 ، ی نانو ی محصوالت فناور ی ســاز ، خدمات تجار ی نانو ، خدمات نیتروژن دهی پالســمایی، رصد و تحلیل بازار در فناور و ســخت به روش رســوب فیزیکی بخار
ی نانو در ســال 1399 را شــامل می شــوند. مقدار این بازار  خدمات مالکیت فکری و ثبت پتنت که دو مورد اول در مجموع حدود 96 درصد از بازار خدمات فناور

در سال های گذشته در نمودار 1۰ نمایش داده شده است.

ی شده از این  ی نانو فعال بودند که از داده های جمع آور در پایان سال 1399 در مجموع 282 شرکت در زمینه تولید محصوالت، تجهیزات و خدمات حوزه فناور
ی نانو ایران در سال 1399 در اختیار 5۰ شرکت  یال به دست آمده است. نزدیک به 9۰% از کل حجم بازار فناور شرکت ها، رقم کلی فروش معادل 115۴53 میلیارد ر

نمودار ۹- روند فروش سالیانه تجهیزات نانو ایران )میلیارد ریال( )13۹۲-13۹۹(

1۸00

1600

1400

1۲00

1000

۸00

600

400

۲00

0

ال
 ری

رد
لیا

می

13۹۲

1۷۹

13۹3

۲15

13۹4

۲46

13۹5

1۹1

13۹6

316

13۹۷

4۷4

13۹۸

۷01

13۹۹

1۷04

نمودار 10- روند افزایش حجم بازار خدمات فناوری نانو ایران )13۹۲-13۹۹(
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کمتر از 1 میلیارد تومان

1 تا 10 میلیارد تومان

10 تا 100 میلیارد تومان

باالی 100 میلیارد تومان

حجمفروششرکتتعدادشرکتها

230شرکت

سهمازکلبازار

115,453میلیاردریال

50  شرکت

41  شرکت

53  شرکت %89.3

%9.1 %1.4
%0.2

86  شرکت

ساخت و ساز
)%42( 48471

نفت، گاز و پتروشیمی
)%17.5( 20231

اپتوالکترونیک
)%10.7( 12401

رنگ و پوشش
)%5( 5786

نساجی
3044
)%2.6(

پلیمر و 
کامپوزیت
)%1.8( 2082

لوازم خانگی
)%1.4( 1630

تجهیزات
 1580
)%1.4(

دارو، بهداشت 
و سالمت
)%1.5( 1757

خدمات
 1007
)%0.9(

محیط  زیست

 922
)%0.8(

نیرو و انرژی 
)%0.4(
نانومواد
)%0.4(

خودرو
)%13.5( 15591

ی نانو به تفکیک حجم  اول قرار دارد. بیش از یک سوم از شرکت های نانو در سال 1399 حجم فروش کمتر از یک میلیارد تومان داشتند. تعداد شرکت های فناور
فروش در نمودار 11 آمده است.

ی نانو سال  ، معادل 97/7 درصد، متعلق به کاالهاست. ۴2 درصد از بازار محصوالت فناور همانند سال های گذشته، در سال 1399 نیز بیشترین حجم بازار نانو
الت بهداشــتی، کاشــی و  یال اســت. 97 درصد این رقم مربوط به بازار شــیرآ 1399 ایران در صنعت ساخت وســاز کاربرد دارند که رقمی در حدود ۴8,۴7۰ میلیارد ر
یالی خودرو را نانوکاتالیست ها  شیشه رفلکس است. تقریبًا تمام سهم 17/5 درصدی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و حدود 9۴ درصد از بازار 15,59۰ میلیارد ر

ی نانو ساخت ایران نشان می دهد.  تشکیل می دهند. نمودار 12 آمار فروش شرکت های نانو داخلی در سال 1399 را به تفکیک حوزه های صنعتی کاالهای فناور

نمودار 1۲- آمار فروش کلی شرکت های نانو ایران به تفکیک حوزه های صنعتی در تولید کاال )میلیارد ریال( در سال 13۹۹

نمودار 11- تعداد شرکت های فناوری نانو ایران به تفکیک حجم فروش  در سال 13۹۹
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نانوکاتالیست29.06%نانوپوشش%53.82

نانوکامپوزیت%9.49

نانومواد %5.19

الکتروریسندگی%0.86

خشک کردن تصعیدی%0.15

نانوکویتاسیون%0.10

حامل های نانویی%1.08

تصویربرداری%0.04
لیتوگرافی%0.02

پالسمای سرد %0.08
طیف سنجی %0.06

جذب،واجذب%0.01
خردایش و آلیاژسازی مکانیکی%0.01
سایر %0.03

بازار محصوالت
فناورینانو

واجذب،  جذب/  ی،  تصویربردار مانند  روش هایی  و  ی  فناور در  دارند.  فعالیت  بیشتری  شرکت های  تعداد  یت،  نانوکامپوز و  نانومواد  نانوپوشش،  حوزه های  در 
... که در حوزه صنعتی تجهیزات قرار می گیرند میزان صادرات صفر و تعداد شرکت های فعال نیز کم است. در حوزه هایی مانند  مغناطومتری، امواج فراصوت و
یاد، تعداد شرکت های کمی وارد شدند. حجم فروش، صادرات و تعداد شرکت های حوزه های مختلف  نانوکاتالیست و حامل های دارویی با وجود حجم بازار ز

ی نانو در سال 1399 در نمودار 1۴ آمده است. فناور
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الکتروریسندگی )9(

حامل های نانویی )2(

لیتوگرافی )1(

امواج فراصوت )2(

خردایش و آلیاژسازی مکانیکی )1(

انفجار سیم )1(

خشک کردن تصعیدی)2(

پالسمای سرد )6(

روبش سطحی )2(

نانوکاتالیست )10(

تداخل سنجی نور )1(

ضخامت سنجی )1(

نانوکامپوزیت )28(

تصویربرداری )1(

طیف سنجی )7(

نانوکویتاسیون )1(

گرماسنجی روبشی )1(جذب/واجذب )1(

نانومواد )53(

ی مورد استفاده در نمودار 13 آمده است. بازار محصوالت نانو به تفکیک فناور

نمودار 13- بازار فناوری نانو ایران به تفکیک نوع فناوری مورد استفاده در سال 13۹۹

نمودار 14- حجم فروش، صادرات و تعداد شرکت های حوزه های مختلف فناوری نانو ایران1 در سال 13۹۹

1- اعداد داخل پرانتز نشان دهنده تعداد شرکت های تولیدی در آن فناوری است.
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وضعیت دستیابی به اهداف کالن پیشرفت فناوری نانو  در ایران

شیرآالت بهداشتی نانوکاتالیست خودرو

نانوکاتالیست نفت و گاز
کاشی ساختمان

رنگ های 
پودری 
الکترواستاتیک

شیشه 
رفلکس

محفظه 
آنتی باکتریال 
یخچال نانودارو

DVD و CD

محصوالت 
اپتوالکترونیک

  حجم صادرات محصوالت فناوری نانو ایران
ی نانو ایران به بازارهای جهانی  کاال، تجهیزات و خدمات حوزه فناور ، سبب شد تا بستر ورود  گسترش برنامه های صادراتی ستاد نانو به ویژه در سال های اخیر
یال ناشی از آن، برای اولین بار در سال 1399 صادرات نانو هم از نظر مقدار و هم از نظر سهم از کل  فراهم شود. بعد از دو سال از شروع تحریم ها و افت ارزش ر
ی صادرات در سال 1399 بیش از 80 درصد رشد داشته است و سهم بازار صادرات از کل بازار نانو نیز در سال 1399 نسبت  بازار نانو صعودی شد. حجم دالر

ی نانو ایران در سال های اخیر در نمودار 16 آمده است. سال گذشته 1/3 درصد بیشتر شد. حجم و سهم صادرات فناور
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یال نیز در نمودار 15 آمده است. فهرست 10 محصول پرفروش نانو با حجم فروش باالی هزار میلیارد ر

نمودار 15- فهرست 10 محصول پرفروش نانو ساخت ایران با حجم فروش باالی هزار میلیارد ریال در سال 13۹۹

نمودار 16- حجم و سهم صادرات فناوری نانو ایران  )13۹4-13۹۹(
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الکترواپتیک%۲۷.۲

دارو، بهداشت و سالمت %6.6
نساجی %3.۹

نفت، گاز و پتروشیمی %3.1

تجهیزات %۲.5

پلیمر و کامپوزیت %1.6 خدمات %1.1
آب و محیط زیست %0.6۷

رنگ و پوشش %0.15
لوازم خانگی %0.0۸

نانومواد %0.03

ساخت و ساز %53.3

نمودار 1۷- سهم حوزه های صنعتی مختلف از صادرات کاال، تجهیزات و خدمات فناوری نانو ایران در سال 13۹۹

شکل 1- توزیع صادرات محصوالت نانو ایران بر حسب کشور هدف در سال 13۹۹

در ســال 1399 در بین حوزه های صنعتی مختلف، بیشــترین ســهم صادرات محصوالت نانو ایران مربوط به حوزه ساخت وســاز بوده اســت که 53 درصد )حدود 
، بهداشت و سالمت با 6/5 درصد و نساجی با  ( را به خود اختصاص داده است. در رتبه های بعدی به ترتیب اپتوالکترونیک با 27 درصد، دارو 21/6 میلیون دالر

3/9 درصد قرار دارند. سهم حوزه های صنعتی مختلف از صادرات محصوالت نانو ایران در سال 1399، در نمودار 17 نمایش داده شده است.

 ، مقاصد صادراتی محصوالت نانو در سال 1399، ۴7 کشور بوده است. بیشترین میزان صادرات نانو ایران در سال 1399، به ترتیب به ترکیه با ارزش 13 میلیون دالر
یع صادرات  یه قرار دارند. توز عراق با ارزش 12/2 میلیون دالر و لبنان با ارزش ۴/3 میلیون دالر بوده اســت. در رتبه بعدی، کشــورهای افغانســتان، گرجســتان و ســور

محصوالت نانو ایران بر حسب کشور هدف در شکل 1 نشان داده شده است.



ایران، اصفهان، مدرسه چهارباغ



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

فصل دوم



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

برنامه کالن ۱
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۱-۱ - فعال سازی زیرساخت های فرهنگی کشور در جهت توسعه فناوری نانو
ی نانو در سال 1۴۰۰ در جدول 1 آمده است خالصه عملکرد تولید و انتشار محتوا در رسانه های ستاد فناور

جدول 1- عملکرد تولید و انتشار محتوا در رسانه های ستاد نانو در سال 1400

عملکردرسانهردیف

ی نانو1 انتشار ۴ شماره با میانگین شمارگان 158۰ نسخهفصلنامه فناور

انتشار 13۰7 خبر شامل 67۰ خبر داخلی و 637 خبر خارجیاخبار سایت ستاد نانو2

گرام3 تولید و انتشار بیش از 37۰ محتوا و جذب بیش از 7۴۰۰ مخاطب فعالصفحه نانوگرام در اینستا

انتشار 1538 مطلب در کانال ستاد نانو در تلگرام و پیام رسان بله مجموعًا با بیش از 9۰۰۰ نفر عضوشبکه اجتماعی ستاد نانو۴

رصد و حمایت از تولید محتوای فناوری نانو در رسانه های عمومی کشور1-1-1
ی نانو در سال 1۴۰۰ در جدول 2 آمده است. یج فناور ی کشور در حوزه ترو خالصه عملکرد رسانه های رسمی و فضای مجاز
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 جشنواره نانو و رسانه
، هر  ی نانو بــا هدف معرفی برترین آثار رســانه ای در حوزه فناور
ســاله جشــنواره »نانو و رسانه« برگزار می شــود. در جشنواره نانو 
و رســانه ســال 1۴۰۰، عــالوه بــر تقدیر از آثــار برتر در هــر گروه از 
 ، رســانه ها، آثار برتر در »سه محور ویژه« نیز مستقل از قالب اثر
مورد تقدیر قرار گرفتند. محورهای ویژه جشنواره عبارت بودند 
ی نانــو در زندگــی مردم 2- صــادرات محصوالت  : 1- فنــاور از
نانــو 3- نانــو و کرونــا. رســانه های برتــر بر اســاس رصــد دائمی 
رســانه ها در طول ســال مشــخص شــدند و آثار ارســالی توسط 
یابی قرار گرفتند. نتایج  داوران مجرب در حوزه رســانه مورد ارز

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

جدول ۲- میزان انتشار محتوای فناوری نانو در رسانه های عمومی کشور در سال 1400

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

566۰5۰121۰۰56886میزان محتوا

جدول 3- رسانه های برتر جشنواره نانو و رسانه در سال 1400

جدول 4- آثار برتر جشنواره نانو و رسانه در سال 1400

رتبه برتررسانه

رتبه برتر شبکه های سیماشبکه خبر

رتبه برتر شبکه های رادیوییرادیو ایران

رتبه برتر روزنامه هاروزنامه فرهیختگان

ی دانشجو ی هاخبرگزار رتبه برتر خبرگزار

صاحب اثررسانه منتشرکنندهرتبهعنوان اثر

کت با چینی ها ی از شرا ندا اظهریروزنامه فرهیختگانرتبه اول  آثار روزنامه هاعایدی دومیلیون دالر

یا ی در عسل اخویان طهرانیروزنامه جام جمرتبه دوم آثار روزنامه هازاللی آب از شور

ی یک دستگاه تحریمی توسط محققان ایران ی هابومی ساز ی فارسرتبه اول آثار خبرگزار شهین مردانیخبرگزار

رتبه برتررسانه

فناوران نانو مقیاس
شرکت فناور منتخب در

 رسانه های تخصصی صنعت

کیتوتک
شرکت فناور منتخب در

رسانه های تخصصی صنعت

شرکت فناور منتخب در رسانه های تخصصی صنعتنانو فراز سپاهان
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ادامه جدول 4- آثار برتر جشنواره نانو و رسانه در سال 1400

 تور رسانه ای
« در سال 1۴۰۰  ، برگزاری »تور رسانه ای نانو با هدف ارائه خدمات رســانه ای بهتر به شــرکت های فناوری نانو و معرفی محصوالت و دســتاوردهای نانو در رسانه های کشــور
نیز ادامه پیدا کرد. در تورهای برگزار شــده در مجموعه پارت الســتیک اســتان خراســان رضوی و پروژه بهره برداری از دســتگاه تصفیه آب در شهر چابهار استان سیستان 
و بلوچســتان، خبرنــگاران صداوســیما بــه تهیــه گــزارش و معرفی ایــن دو مجموعه در رســانه ها پرداختند. همچنین از فعاالن رســانه ای بــرای حضور در تورهــای بازدید از 
توانمندی های فناوری نانو دعوت شد که طی سال 1۴۰۰ با توجه به محدودیت های مرتبط باکرونا  بیش از 3۰ نفر از فعاالن شبکه های اجتماعی در این تورها حاضر شدند. 

 درخواست های رسانه ای
ی با رسانه ها، طی سال 1۴۰۰ ، تعداد  2۴5 درخواست رسانه ای از سوی خبرنگاران رسانه های عمومی ارائه شده که به همه آن ها پاسخ داده  به منظور بهبود همکار

شد. جزئیات این درخواست ها به شرح زیر است:

صاحب اثررسانه منتشرکنندهرتبهعنوان اثر

ی هایی که پازل اقتصاد کشور را تکمیل می کنند ی هافناور ی مهررتبه دوم آثار خبرگزار میترا سعیدی کیاخبرگزار

سید جواد ابوییشبکه خبررتبه دوم مشترک آثار سیمارونمایی از 57 محصول دانش بنیان

افروز اسالمیبخش اخباررتبه دوم مشترک آثار سیماشعله گیر با استفاده از دانش نانو

RDSS یرتبه دوم مشترک  آثار سیما رونمایی از دستگاه تشخیص کرونا یوسف جاللیپرس تی و

مریم امینیرادیو ایالمرتبه دوم مشترک آثار رادیودنیای شگفت انگیزها

گراف راضیه جعفریرادیو جوانرتبه دوم مشترک آثار رادیوپارا
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نمودار 1- درخواست های رسانه ای مرتبط با فناوری نانو در سال 1400
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 شبکه های اجتماعی
ی نانو در  ی نانو در شــبکه های اجتماعی تمرکز شــد. در ادامه گزارشــی از وضعیت داده های مرتبط با فناور در ســال 1۴۰۰ بر تولید و بازنشــر محتوای مرتبط با فناور

ی ارائه می شود. فضای مجاز

شکل 1-  آمار محتوای تولید شده مرتبط با فناوری نانو در توییتر توسط کاربران فارسی زبان در سال 1400

توییت: 10.5 هزار ریتوییت: 20.6هزار الیک: 130.3 هزار کاربر فعال: 15.6 هزار

 توییتر
ی نانو در بستر توییتر که توسط کاربران فارسی زبان در سال 1۴۰۰ منتشر شده، قابل مشاهده  در شکل 1 آمار مربوط به محتوای مرتبط با فناور

است.

واژگان معنادار استفاده شده در میان توییت های انتشار یافته مرتبط با نانو در ابر کلمات زیر دسته بندی و مرتب شده اند. برجستگی و میزان درشتی کلمات به 
میزان تکرار و استفاده از آن کلمات وابسته است.

شکل ۲- واژگان معنادار استفاده شده در توییت های مرتبط با نانو  توسط کاربران فارسی زبان در سال 1400
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گرام  اینستا
گرام منتشــر شــده و مرتبط با نانو و کاربردهای آن بوده اســت طبق ابرکلمات زیر هستند.  ی که در کامنت پســت های اینســتا واژگان معنادار

برجستگی و میزان درشتی کلمات به میزان تکرار و استفاده از آن کلمات وابسته است.

شکل 3- واژگان معنادار استفاده شده در کامنت پست های مرتبط با نانو در اینستاگرام توسط کاربران فارسی زبان در سال 1400

شکل  4- واژگان معنادار استفاده شده در جستجوی فناوری نانو در گوگل توسط کاربران ایرانی در سال 1400

 موتور جستجوی گوگل
، رگ مصنوعی و  « توســط ایرانی ها در موتور جســتجوی گــوگل، عبارت هــای »نانــو دارو ی نانو در خصــوص میــزان جســتجوی عبــارت »فنــاور
ی  ی نانو داشــتند. در مرحلــه بعد  »ژل هــای تزریق، پدهای پوســت، دارو نانــو چیــپ« بیشــترین تکــرار را در حــوزه محصــوالت مرتبط بــا فناور

ضدسرطان، ژل های تزریق به مفصل و پدهای درمان زخم« قرار دارند.

ی نانو بســتری تبلیغاتی اســت که تولید محتوا در آن در قالب خرید و فروش محصوالت  گرام برای فناور همان طور که در تصویر فوق نیز مشــخص اســت، اینســتا
مرتبط با نانو انجام می شود.
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نهادینه سازی و حمایت از رقابت های دانش آموزی در حوزه فناوری نانو1-۲-1
 المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو

ی به ادارات  ی نانو در ســایت باشــگاه نانو انجام شد و پوستر فراخوان ثبت نام به صورت مجاز در اســفندماه 1399، فراخوان ثبت نام دوازدهمین المپیاد دانش آموز
ی برگزار شد. مطابق با توافق نامه ای که  ی و حضور ی سراسر کشور ارسال شد. این دوره در سه مرحله به صورت مجاز آموزش وپرورش و پژوهش سراهای دانش آموز
ی منعقد شــده است، مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان، باشگاه دانش پژوهان  میان مرکز ملی پرورش اســتعدادهای درخشــان و پژوهش سراهای دانش آموز
ی و مشــارکت داشــتند. 76 نهاد  ی نانو در اجرای المپیاد، همکار یجــی غیردولتــی مانند شــرکت های خصوصی فعال در حــوزه آموزش فناور جــوان و نهادهــای ترو
ی و 2 نهاد خصوصی( هر کدام موفق به ثبت نام بیش از  یجــی به صــورت گروهــی اقدام به ثبت نام دانش آموزان کرده اند که 26 نهاد )2۴ پژوهش ســرای دانش آمــوز ترو
ی نانو در روزهای 19، 23 و 29  ی علوم و فناور 5۰ دانش آموز در این دوره شده اند. آزمون های آزمایشی برای کسب آمادگی شرکت در دوازدهمین المپیاد دانش آموز

ی و رایگان برای داوطلبان این المپیاد برگزار شد. تیرماه 1۴۰۰ به صورت مجاز
ی سایت باشگاه نانو برگزار شد، همچنین  ی نانو با شرکت 2671 نفر در سامانه آموزش مجاز در بهار 1۴۰۰، تعداد 29 وبینار عمومی با موضوع آشنایی با علوم و فناور
ی در همین سامانه برگزار  در مجموع تعداد 16 دوره جامع و تخصصی با حضور ۴6۰ داوطلب در بهار و تابســتان 1۴۰۰ توســط مدرســان باشــگاه نانو به صورت مجاز
، تعداد 35  ی باشگاه نانو شد. هر دوره آموزشی جامع شامل 6 جلسه 2 ساعته و هر دوره تخصصی شامل 2 جلسه 2 ساعته بود. همچنین عالوه بر دوره های مجاز

کارگاه آمادگی المپیاد با حضور 3339 نفر از دانش آموزان توسط پژوهش سراها و شرکت های آموزشی برگزار شد و مورد حمایت ستاد نانو قرار گرفت.
ی نانو روز چهارم مرداد 1۴۰۰ به صورت آنالین برگزار شــد و داوطلبان این دوره از المپیاد از ســاعت  ی علوم و فناور آزمون مرحله اول دوازدهمین المپیاد دانش آموز
، در آزمون شرکت نمایند. آزمون شامل 25 سؤال تستی با مدت زمان پاسخگویی 5۰ دقیقه بود. در پایان مرحله  9 تا 12 مجاز بودند با مراجعه به سایت باشگاه نانو

اول، 52۴ نفر از بین 626۴ داوطلب توانستند نمره حدنصاب )حداقل نمره 15درصد( برای ورود به مرحله دوم را کسب کنند.

۱-2- توسعه کّمی و کیفی باشگاه دانش آموزی فناوری نانو و شبکه توانا
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ی آزمون مرحله دوم، 2 دوره با حضور 13۴ داوطلب توســط مدرســان باشــگاه نانو به صورت آنالین برگزار شــد. هر دوره آموزشــی در 6 جلســه 2 ســاعته  قبل از برگزار
، 21 کارگاه  ی باشگاه نانو برگزار شد. یک دوره رفع اشکال نیز با حضور 66 نفر جهت پاسخ به سؤاالت و رفع اشکال دانش آموزان برگزار شد. عالوه بر دوره های مجاز
آمادگی مرحله دوم المپیاد با حضور 2۰3 نفر از دانش آموزان توسط پژوهش سراها و شرکت های آموزشی برگزار شد و مورد حمایت ستاد نانو قرار گرفت. مرحله دوم 
، صبح روز 18 شهریورماه 1۴۰۰ در قالب یک آزمون تستی- تشریحی با حضور 76 درصدی راه یافتگان به این مرحله، به صورت  ی نانو دوازدهمین المپیاد دانش آموز

هم زمان در ۴5 شهرحوزه در سراسر کشور برگزار شد.
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نمودار۲- تعداد داوطلبان دوازدهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو به تفکیک استان در سال 1400

جدول 5- اطالعات آماری مرحله اول و دوم دوازدهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو در سال 1400

توضیحاتعنوانمرحله

مرحله اول

ی ی آزمون مجاز (زمان برگزار ۴ مرداد 1۴۰۰ )در سامانه آزمون سایت باشگاه نانو

25 سؤال تستی در مدت 5۰ دقیقهتعداد سؤال و زمان آزمون

626۴ نفرتعداد داوطلبان

مرحله دوم

52۴ نفرتعداد راه یافتگان به مرحله دوم

2۰ سؤال تستی و 6 سؤال تشریحی در مدت 12۰ دقیقهتعداد سؤال و زمان آزمون

ی ی آزمون حضور 18 شهریورماه 1۴۰۰زمان برگزار

- حوزهتعداد حوزه های آزمون ۴5 شهر

ی اجرایی 1۰۰ نفرتعداد نیرو

۴5 نفرتعداد ناظران باشگاه نانو
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نمودار 3- توزیع دانش آموزان راه یافته به مرحله دوم دوازدهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو به تفکیک استان در سال 1400

ی نانو )مرحله عملی( با حضور 3۰ نفر از برگزیدگان مرحله دوم، در دانشگاه تربیت  در بازه زمانی 2۰ تا 28 آبان ماه 1۴۰۰ مرحله نهایی دوازدهمین المپیاد دانش آموز
ی و با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی برگزار شد.  دبیر شهید رجایی تهران به صورت حضور

ی هــا و فاضالب های شــهری و در نهایت نفــوذ آن ها بــه منابع آب های  بــا توجــه بــه اینکــه وجــود مواد دارویــی در فاضــالب صنایع دارویــی، بیمارســتان ها، دامدار
یســتی بوده و اســتفاده از جاذب های ســطحی نانوســاختار متخلخل، به نام چارچوب های فلزی آلی  زیرزمینی و آب شــرب یکی از مهم ترین چالش های محیط ز
ی مرحله عملی المپیاد، 5 وبینار آموزشــی  الینده های دارویی از منابع آب، در طی یک دهه اخیر مورد توجه پژوهشــگران قرار گرفته، پیش از برگزار برای جذب ریزآ
در حوزه چارچوب های آلی- فلزی، روش های سنتز و شناسایی چارچوب های آلی- فلزی و کاربردهای آن ها و آشنایی با دیگر ترکیبات متخلخل برای حاضران 

در این مرحله در نظر گرفته شد. 
ی دکتر کیهانه بریجانی انجام شد. همچنین دکتر  ( با همکار ی نانو ی وبینارهای آموزشــی این مرحله توســط دکتر علی مرســلی )ســرآمد علمی در حوزة فناور برگزار
ی کردند. قبل از وبینارهای آموزشــی نیز  ( در مرحله اجرای فعالیت های آزمایشــگاهی، با تیم اجرایی همکار ی نانو مهدی نیک عمل )ســرآمد علمی در حوزه فناور
یابی، برنامه روزهای مختلف دوره عملی و شــرایط و  یک وبینار مقدماتی برگزار شــد تا دانش آموزان شــناخت بیشــتری در مورد موضوع مرحله نهایی، معیارهای ارز

محل اسکان پیدا کنند.
- آلی HKUST-1 با دو روش مکانوشــیمیایی و التراســونیک و بررسی کاربرد آن در جذب رنگ« در سه  آزمایش مرحله نهایی المپیاد با عنوان »ســنتز چارچوب فلز
روز برگزار شــد. روز ابتدایی مرحله نهایی شــامل مراســم افتتاحیه، مرحله اول ســاخت چارچوب های آلی - فلزی شــامل وزن کردن نمونه، آســیاب کردن در روش 

ی چالش بود. ، سانتریفیوژ و قرار دادن نمونه در آون و برگزار مکانوشیمیایی و اولتراسونیک در روش سونوشیمیایی، شستشو
ی ماف انجام گرفت. در روز سوم، برگزیدگان سازه تصفیه را کامل و کاربرد   در روز دوم، سازه تصفیه توسط گروه های دانش آموزان طراحی و ساخته شد و فعال ساز
جذب رنگ را بررسی کردند و نمونه های خود را جهت آنالیز تحویل دادند. روز چهارم به گزارش نویسی اختصاص یافت. صبح روز پنجم آزمون کتبی برگزار شد و 

بعد از ظهر روز پنجم و روز ششم به تدوین گزارش و حل چالش اختصاص داشت. 
روز هفتم و هشتم از برگزیدگان مصاحبه انجام گرفت. در روز نهم مراسم اختتامیه دوازدهمین المپیاد نانو برگزار شد.

 امتیــاز شــرکت کنندگان بــر اســاس مجمــوع نمــرات بخش هــای مختلــف این مرحلــه، محاســبه و مدال های افــراد بر این اســاس مشــخص و در مراســم اختتامیه 
، ســازمان ملی پرورش اســتعدادهای درخشــان و ســتاد نانو برگزار شد، از  اعالم شــد. در این مراســم که با حضور مدیرانی از ادارات آموزش و پرورش اســتان های برتر
پژوهش سراها و نهادهای برتر همکار در المپیاد تقدیر به عمل آمد. استان کردستان با 7 نفر دارای بیشترین تعداد نفرات برتر بود و استان های آذربایجان شرقی با 

5 برگزیده و مازندران با 3 برگزیده در جایگاه بعدی قرار گرفتند. 
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جدول 6- اطالعات آماری مرحله سوم دوازدهمین دوره المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو در سال 1400

توضیحاتعنوان

ی یخ برگزار 2۰ تا 28 آبان ماه 1۴۰۰تار

حضور دو عضو هیئت علمی و سرآمد در نانو
دکتر مرسلی از دانشگاه تربیت مدرس

دکتر نیک عمل از دانشگاه تربیت دبیر شهر رجایی

۴ مدرس، ۴ استادیار و ۴ ناظرتعداد مدرسان و سرپرستان

- آلی HKUST-1 با دو روش مکانوشیمیایی و اولتراسونیک و بررسی کاربرد آن در جذب رنگعنوان پروژه آزمایشگاهی سنتز چارچوب فلز

3 مدال طال، 8 مدال نقره، 19 مدال برنزتعداد مدال ها

3۰  نفر از  1۴  استانتعداد شرکت کنندگان

شکل 5- مدال آوران دوازدهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو در سال 1400
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 چهارمین مسابقه توانمند
 ، یخ 17 آذرماه 1399 اعالم شــد. مرحله اول این مســابقه دارای 5 فعالیت با عناوین »ســطوح شــگفت انگیز فراخــوان ثبت نــام در چهارمیــن مســابقه توانمنــد، در تار
نجــات تخم مــرغ، یخچــال جادویــی، تصفیــه در خانــه و ورود کرونــا ممنوع« بــود که در هر فعالیــت، یک آزمایش ســاده توســط 7۰1 دانش آموز در منزل انجام شــد و 
ی به باشــگاه نانو ارســال شــد. جهت انتخاب بهتر دانش آموزان، آزمون آنالین در 2۰ تیرماه 1۴۰۰ برگزار شــد. با توجه به مجموع امتیاز کســب شــده توســط  برای داور
شــرکت کنندگان در مراحــل اول و دوم مســابقه، ۴۰ نفــر در مرحلــه نهایــی شــرکت کردند. دانش آمــوزان در قالب 1۴ تیم ســه نفره )7 تیم محور عمومــی و 7 تیم محور 
ی نانو واقع در سازمان پژوهش های  ی فناور یخ ۴ و 5 آذرماه 1۴۰۰ در مرکز صنعتی ساز تخصصی( دسته بندی شدند. مرحله نهایی این مسابقه در سه بخش در تار

علمی و صنعتی ایران برگزار شد.
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 ، ی هم در بخش عمومی و هم در بخش تخصصی بود. در مرحله عملی بخش تخصصی مسابقه، طرح های پوشش آب گریز بخش اول شامل پرسش و پاسخ تئور
یابی قرار گرفت. در بخش عملی بخش عمومی مسابقه، سازه های ساخته شده با جورچین، ستون تصفیه آب ساخته شده و سازه  نانوالیاف و دارورسانی مورد اررز

یابی قرار گرفتند.  ساخته شده در بخـش ترانزیستور گچی، مورد ارز

بخش های مسابقه:
 سٔوال و جواب

 سازه شگفت انگیز
 ستون تصفیه آب 
 ترانزیــستور گچی

بخش های مسابقه:
 سٔوال و جواب

 نانوالیاف
 پوشش آب گریز 

 دارورسانی

در پایــان، ســه گــروه در محــور عمومــی و چهار گروه در محور تخصصی به عنوان گروه های برتر مســابقه معرفی شــدند و در روز اختتامیه از کلیه شــرکت کنندگان در 
مرحله نهایی تقدیر به عمل آمد.

جدول ۷- برگزیدگان چهارمین مسابقه ملی توانمند درسال 1400

شهراستاناعضای تیمنام تیمرتبه

ینوساول در محور عمومی ژ

ایالمایالمعسل ضیایی

سنندجکردستانالمیرا صیدی

سنندجکردستانمهرنوش علی رمایی

جهرمفارسعلی کوهپیمای جهرمی

میبدیزدسیدامیررضا موسوی

داالهواول در محور تخصصی

سنندجکردستانپدرام اسالم پناه

سنندجکردستانمحمد آرمند آبدارزاده

سنندجکردستاننیما معزی

یمازندرانعلی فالح سار

یمازندراننیما یوسفی رسکتی سار
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ی کارگاه های  در ســال 1۴۰۰ با توجه به شــیوع ویروس کرونا، حضور دانش آموزان در آزمایشــگاه ها با محدودیت های جدی روبه رو شــد و بازدید از آزمایشــگاه و برگزار
ی داد. در این ســال در مجموع 3293۰ نفر در شــبکه توانا آموزش دیده اند که جزئیات آن در جدول  ی تقریبًا لغو شــد و جای خود را به دوره های غیرحضور حضور

8 قابل مشاهده است.

  آزمایش های فناوری نانو برای همه

یت اعضای شبکه به شرح زیر اجرا شد.  ی شبکه توانا، دو برنامه با محور در سال 1۴۰۰ در راستای فعال ساز

جدول ۸- آمار آموزش دیدگان در شبکه آزمایشگاه های آموزشی نانو در سال 1400

تعداد افراد آموزش دیدهشرحردیف

ی(1 11968بازدید از آزمایشگاه ها )مجاز

ی(2 ی- مجاز 2۰69۰افراد حاضر در کارگاه ها و سمینارهای توانا )حضور

- پروژه3 272نفر

32930تعداد کل نفرات آموزش دیده

بهره برداری آموزشی از آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو )شبکه توانا(۲-۲-1
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بر اســاس این برنامه، دســتور کار تعدادی از آزمایش ها در باشــگاه نانو طراحی و تدوین شــده و به طور ماهیانه به آزمایشــگاه های توانا ارسال می شود. هر آزمایشگاه 
یــک مــاه فرصــت خواهــد داشــت ایــن آزمایش هــا را در قالــب دوره کارگاهــی برگزار کنــد. آخرین هفتــه هر مــاه، آزمون متناســب با محتــوای آزمایش برگزار می شــود. 
شــرکت کنندگان دوره ها می توانند در آزمون شــرکت کنند. به قید قرعه به افراد دارای باالترین نمره در آزمون، جوایزی اهدا می شــود. همچنین با توجه به معیارهایی 

ی دوره در یک آزمایشگاه و تعداد و امتیاز افراد شرکت کننده در آزمون، به آن آزمایشگاه امتیاز تعلق خواهد گرفت. مثل برگزار

    مسابقه نیلوفر آبی
ی این مســابقه از مرداد  مســابقه نیلوفــر آبــی یــک آزمون تســتی به صورت برخط اســت که در آخرین هفته هر ماه در بســتر ســایت باشــگاه نانو برگزار می شــود. برگزار
ماه ســال 1۴۰۰ آغاز شــد و به طور پیوســته برگزار شــده اســت. شــرکت در این مســابقه برای همه دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی آزاد و رایگان اســت اما با 
توجه به محتوای ســؤاالت مســابقه، دانش آموزان مقاطع متوســطه اول و دوم، شانس بیشتری در پاســخگویی به سؤاالت مسابقه خواهند داشت. منبع این مسابقه، 
ی می شــود. جدول زیر عنوان آزمایش ها را  « ابتدای هر ماه در ســایت باشگاه نانو بارگذار ی نانو دســتورالعمل های آزمایشــگاهی اســت که با نام »آزمایش های فناور
نشــان می دهد. شــرکت کنندگان در 5 دوره مســابقه نیلوفر آبی از 22 اســتان کشــور بوده اند که به ترتیب آذربایجان شــرقی، کردســتان و تبریز ســه اســتان با بیشترین 

تعداد شرکت کننده هستند.

جدول ۹- عناوین آزمایش های فناوری نانو و مسابقات برگزار شده بر اساس آن

زمان انتشار دستورالعمل آزمایش عنوان آزمایش ردیف
شماره مسابقه نیلوفر آبیو برگزاری مسابقه

کی1 1مرداد 1۴۰۰تولید بیودیزل از روغن های خورا

کتری نقره با روش انفجار الکتریکی سیم و بررسی خواص آن ها2 2شهریور 1۴۰۰تولید نانو ذرات ضدبا

3مهر 1۴۰۰بررسی نانوذرات نقره با استفاده از میکروسکوپ تونلی روبشی3

ی نانوذرات نقره۴ کتری PVA حاو ۴آبان 1۴۰۰تولید نانوالیاف ضدبا

ی با استفاده از سورفکتانت5 کسیدرو ی های مختلف ا 5آذر 1۴۰۰تهیه مورفولوژ

6دی 1۴۰۰بررسی خواص جذب سطحی کربن فعال برای حذف آلودگی های آب6
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     فصلنامه زنگ نانو
، تابســتان و پاییز تدوین شــد و به صورت الکترونیکی در ســطح آموزش و پرورش انتشار یافت. عالوه بر انتشار  فصلنامه زنگ نانو در ســال 1۴۰۰ در ســه شــماره بهار

یجی در این زمینه برای مخاطبان مجله منتشر می شود. ، محتواهای آموزشی و ترو ی نانو ی فناور یج دانش آموز اخبار مرتبط با ترو

حمایت از مروجان فناوری نانو در آموزش وپرورش4-۲-1
یجی  ی و نهادهای ترو ی المپیاد و جشــنواره دانش آمــوز ی نانــو در آموزش وپــرورش در قالــب حمایت از پژوهش ســراهای فعال در برگــزار حمایــت از مروجــان فنــاور
ی نانو انجام می شود. مهم ترین این حمایت ها در سال 1۴۰۰ به شرح جدول 1۰ است. در سال 1۴۰۰ و با  یجی و کارگاه های آموزشی فناور برگزارکننده سمینارهای ترو
 ، ی میان باشگاه نانو و قطب نانو ی نانو در آموزش وپرورش )پژوهش ســرای ابن سینای منطقه 15 تهران(، تعامل و همکار ی فناور توجه به فعال تر شــدن قطب کشــور

ی این دو مجموعه برگزار شد که مهم ترین آن ها به شرح زیر است: گسترش یافت. در همین راستا برنامه هایی با همکار
ی نانو )ساالنه حدود 3۰ هزار نفر  ی فناور ی »پنجشــنبه های نانویی« برای آمادگی دانش آموزان شــرکت کننده در مسابقه کشور ی ۴2 دوره آموزشــی مجاز  برگزار

در این مسابقه شرکت می کنند( 
ی نانو توسط آن ها؛ یج فناور گاهی دبیران و معلمان و ترو ی نانو برای دبیران« با هدف افزایش سواد و آ ی »ضمن خدمت و توانمندساز ی 2 دوره مجاز   برگزار

.»   وبینار آشنایی با آزمایشگاه نانو با عنوان »نانویی شو

توسعه رسانه های دانش آموزی فناوری نانو3-۲-1
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جدول 10- حمایت از رویدادهای آموزشی-ترویجی دانش آموزان و دبیران در سال 1400

یال(تعداد نفرات آموزش دیدهتعداد دورهعنوان دوره مبلغ حمایت )میلیون ر

ی 2۴591591۰۴7کارگاه آمادگی المپیاد دانش آموز

2۴6312۰دوره ضمن خدمت دبیران

ی باشگاه نانو ی پنجشنبه های نانویی در نرم افزار شاد و سمینار مجاز 93۴1963897/35دوره آموزش مجاز

340515852064/35مجموع
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یابی و صدور تأییدیه آموزش نانو   ارز
ی، کتاب آموزشــی،  نرم افزار آموزشی، فیلم آموزشی،  ی نانو شــامل  بســته )کیت( آموزشی، اسباب باز محصوالت آموزشــی فناور
یابــی و صــدور تأییدیــه آمــوزش نانــو  ی دیجیتــال، تجهیــزات آموزشــی و دوره آموزشــی اســت. در ســال 1۴۰۰ در راســتای ارز بــاز

اقدامات زیر صورت گرفت:
ی و 1 بسته آموزشی، 6 دوره آموزشی به زبان انگلیسی، 3 فیلم آموزشی و 3 جلد  یابی ۴6 محصول شامل 2 اسباب باز  ارز

یابی و 23 محصول در حالت مشاوره اولیه؛ کتاب تأیید شده و 8 محصول تأیید نشده یا در حال ارز
یابی؛  ارتقای کمی و کیفی دستورالعمل ها، فرم ها و فرآیندهای ارز

؛  معرفی محصوالت تأیید شده در بخش محصوالت آموزشی سایت ستاد نانو
  ارائه خدمت و رصد وضعیت محصوالت تأیید شده.

جدول 11- فهرست محصوالت آموزشی دریافت کننده تأییدیه آموزش نانو در سال 1400

گروه سنی مخاطبصاحب محصولعنوان محصولردیف

اسباب بازی آموزشی

یجورچین سازه های شگفت انگیز1 دبستان - متوسطه دوره اول و دومشرکت پژوهشگران نانو فناور

ی به توان 21۰ دبستان - متوسطه دوره اول و دومعلیرضا صادق زاده پودهباز

بسته آموزشی

دبستان - متوسطه دوره اول و دوممریم درودیبچه های دانشمند3

کتاب آموزشی

یسی۴ ، تولید نانوالیاف به روش الکترور یکار در آزمایشگاه نانو دوره اول و دوم متوسطهشرکت پژوهشگران نانو فناور

کتریایی5 ی نانو در تشخیص و درمان عفونت های  با 22+ سالجواد ملکوتی خواهفناور

یستی و بهداشتی(6 16+ سالجواد ملکوتی خواهنانوذرات نقره )کاربردها وآثار محیط ز

فیلم آموزشی

ی خانه نانونانو کاو )1(7   11 تا 15 سالشرکت ایستا صنعت وطن با نشان تجار

8
آموزش از صفر تا صد نانو سطح مقدماتی

)تربیت مربی - آمادگی برای تحقیقات و مسابقات نانویی(
ی خانه نانو 13+ سالشرکت ایستا صنعت وطن با نشان تجار

9
آموزش از صفر تا صد نانو سطح متوسطه بخش اول )تربیت 

مربی - آمادگی برای تحقیقات و مسابقات نانویی(
ی خانه نانو 16+ سالشرکت ایستا صنعت وطن با نشان تجار

دوره آموزشی

1۰) ی توانااولین کارگاه آموزشی تخصصی نانو )مقیاس و رفتار 7 تا 12 سالشرکت توسعه افق نانوفناور

11) ی توانادومین کارگاه آموزشی  تخصصی نانو )خواص و ساختار 7 تا 12 سالشرکت توسعه افق نانوفناور

12) ی تواناسومین کارگاه آموزشی  تخصصی نانو )سنتز و آنالیز 7 تا 12 سالشرکت توسعه افق نانوفناور

13) ی تواناچهارمین کارگاه آموزشی  تخصصی نانو )مقیاس و رفتار 13 تا 18 سالشرکت توسعه افق نانوفناور

1۴) ی تواناپنجمین  کارگاه آموزشی  تخصصی نانو )خواص و ساختار 13 تا 18 سالشرکت توسعه افق نانوفناور

15) ی تواناششمین کارگاه آموزشی  تخصصی نانو )سنتز و آنالیز 13 تا 18 سالشرکت توسعه افق نانوفناور

ساماندهی و توسعه محصوالت آموزشی فناوری نانو5-۲-1
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 حمایت از توسعه محصوالت آموزشی )رویداد بازآتک(
ی  ی و سرگرمی، آموزش و فناور یدادی با تلفیق سه مؤلفه باز »بازآتک« رو
یداد، حمایت از صاحبان ایده در دســتیابی  نانو اســت. هدف از این رو
ی آن  ی ساز به نمونه محصوالت آموزشــی و ســرگرمی نانو و توسعه و تجار
ی  یج و آمــوزش مفاهیم و مبانی فناور اســت. »بازاتــک« در محورهای ترو
 ، ی دســتگاه ها و تجهیزات نانو ، شبیه ســاز ی نانو ، کاربردهای فناور نانو
ی فرآیند تولید نانومواد و محصوالت نانو و آموزش کاربردهای  شبیه ســاز
ی هــای همگــرا برگــزار می شــود. در این  ی نانــو در ترکیــب بــا فناور فنــاور
یــداد، صاحبــان ایــده یا محصول اولیــه، فرم ها و مســتندات خود را به  رو
یابی مقدماتــی، طرح های  دبیرخانــه بازآتــک ارســال می کنند. پــس از ارز
ی نهایی دعوت خواهند شــد. در صورت اخذ تأیید  منتخب برای داور
کمیتــه داوران، ایده ها و محصوالت منتخب در فرآیند توســعه محصول 
، فعالیت خود را  پذیرفتــه می شــوند و زیرنظر راهبر مورد تأیید ســتاد نانــو
تا رســیدن به یک نمونه اولیه قابل ارائه برای جذب سرمایه گذار مناسب 
ادامه خواهند داد. در مســیر توســعه ایده و محصول، هر یک از تیم های 
پذیرفتــه شــده می توانند از خدمات حمایتی، بهره مند شــده و براســاس 
گــزارش عملکــرد مســتند، بــه فعالیــت بپردازنــد. طرح هــای نهایــی در 
صورت موفقیت به ســرمایه گذاران حوزه تخصصی محصوالت آموزشــی 
ی معرفــی شــده و شــرایط الزم برای عقــد قرارداد  و ســرگرمی و اســباب باز

ی فراهم خواهد شد. سرمایه گذار
یداد، فعالیت های زیر انجام شدند.  در سال 1۴۰۰ در راستای این رو

 شناسایی و ارتباط با اساتید و دانش آموختگان رشته طراحی صنعتی
ی  ارتباط با تولیدکنندگان محصوالت آموزشی و اسباب باز

ی و طراحی صنعتی ی نانو برای فعاالن صنعت باز ی 3 وبینار آموزش فناور  برگزار

یداد نیز در شکل زیر بیان شده است. ی این رو اطالعات آمار

ی و ورود به بازار در نمایشــگاه های تخصصی در بهار و تابســتان 1۴۰1 به  یداد، این محصوالت برای ســرمایه گذار پس از تولید نمونه اولیه از محصوالت منتخب رو
سرمایه گذاران ارائه می شوند.

اسباب بازی آموزشی
۴1 محصول/ ایده؛ معادل ۴7 

درصد کل ایده ها

 محصوالت دیجیتال
13 محصول/ ایده؛ معادل 1۴ درصد 

کل ایده ها

 بسته آموزشی
2۰ محصول/ ایده؛

 معادل 22 درصد کل ایده ها

 تجهیز آموزشی
1۰  محصول/ ایده؛

 معادل 11 درصد کل ایده ها

شکل 6- اطالعات آماری رویداد بازآتک  در سال 1400
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توسعه کّمی و کیفی شبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو1-3-1
ی نانو 136 مورد بوده اســت. از این میان، نهادهایی که حداقل  یجی بنیاد آموزش فناور در ســال 1۴۰۰ تعداد نهادهای دارای مجوز فعالیت در شــبکه نهادهای ترو

یجی فعال قرار می گیرند. در یکی از آیین نامه های حمایتی مشارکت داشته باشند، در فهرست نهادهای ترو

جدول 1۲- تعداد نهادهای ترویجی فناوری نانو در سال 1400

نهادهای فعالمجموع نهادهای ثبت شدهنوع نهاد ترویجی

12967گروه دانشجویی

۴۴شرکت آموزشی

33سایر

13674مجموع

۱-3- توسعه بنیاد آموزش فناوری نانو و شبکه نهادهای ترویجی
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یجی در سال 1۴۰۰ در جدول زیر آمده است. مجموع حمایت های ستاد نانو از نهادهای ترو

جدول 13- حمایت های ستاد نانو از رویدادهای دانشجویی فناوری نانو در سال 1400

یافتیعنوان یال(تعداد اثر برگزیدهتعداد اثر در مجموع حمایت )ر

193۰5,۰۰۰,۰۰۰ اثر6۴ اثرجشنواره آثار رسانه ای دانشجویی

81۰1,۰۰۰,۰۰۰ اثر1۴ اثرجشنواره تجارب نو دانشجویی

یدادحمایت از رویدادهای آموزشی- ترویجی فناوری نانو 1,115,۰۴6,95۰-135 رو

1,521,046,950--مجموع
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یجی برگزیده در جدول زیر آمده است. اسامی طرح ها و نهادهای ترو

ســتاد نانو از ســال 1386 از برگزارکنندگان ســمینارهای ترویجی و کارگاه های آموزشــی فناوری نانو حمایت می کند. اجرای این برنامه در ســال 1۴۰۰، منجر به برگزاری 
135 کارگاه آموزشی شده است که طی آن زمینه آشنایی 13938 دانشجو با فناوری نانو فراهم شده است. در ادامه، رویدادهای برگزارشده در سال 1۴۰۰ ذکر می شود.

 دوره توان افزایی مروجان نهادهای ترویجی دانشجویی
یجی از 25  ی نانو با حضور مســئوالن بنیاد آموزش و ســتاد نانو در اســفند ســال 1۴۰۰ با حضور 92 نفر از رابطــان نهادهای ترو نهمیــن دوره توان افزایــی مروجــان فناور
ی برگزار شــد. در طی این دوره ســه روزه، برنامه های متنوعی از قبیل کارگروهی و رقابت تیمی، جلســات هم اندیشی، بررسی آیین نامه های  اســتان به صورت حضور

ی نانو برگزار شد.  ، کارگاه های آموزشی و انتقال تجربیات موفق میان مروجان فناور ی نانو حمایتی بنیاد آموزش فناور

 جشنواره آثار رسانه ای دانشجویی
ی نانو طی فراخوانی در هر ســال، طرح های منتخب و  ، بنیاد آموزش فناور ی نانو در راســتای حمایت از فعالیت های رســانه ای دانشــجویی در حوزه علوم و فناور
برتر دانشــجویی را شناســایی و جوایزی را به آنان اعطا می کند. در ســال 1۴۰۰ مجموعًا 6۴ اثر در ۴ حوزه نشــریات، وب ســایت، شــبکه اجتماعی و چندرسانه ای به 

دبیرخانه بنیاد ارسال و 19 اثر برگزیده شد. در آذر 1۴۰۰، طی مراسم اختتامیه آنالین، از آثار برتر تقدیر به عمل آمد.

جدول 14- تعداد آثار دریافتی جشنواره آثار رسانه دانشجویی فناوری نانو در سال 1400

یافتیمحور فراخوان تعداد اثر برگزیدهتعداد اثر در

16۴نشریات دانشجویی

1۴3انیمیشن یا کلیپ

73وب سایت

275رسانه های اجتماعی

جدول 15- فهرست نهادهای ترویجی برگزیده جشنواره آثار رسانه دانشجویی فناوری نانو در سال 1400

قالب طرحعنوان نهادعنوان طرحرتبه

1PNIC_NANOی نانو دانشگاه صنعت نفتکانال رسانه های اجتماعینهاد فناور

2Angstrom10 رسانه های اجتماعیانجمن علمی مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیکانال

رسانه های اجتماعیانجمن شیمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرقآپارات نانو کیمیا3

ی کیمیا پژوه آفاق کویرکانال آفاق کویر3 رسانه های اجتماعیشرکت تحقیقاتی پژوهشی و فناور

ی3 رسانه های اجتماعیدانشگاه پیام نور مرکز بابلکانال آپارات  نانوتکنولوژ

ی نانو دانشگاه صنعت نفتنانو کاتالیست و کاربرد ها1 انیمیشن، کلیپ یا پادکستنهاد فناور

2
ی، فرصتی جدید  نانوتکنولوژ

)قسمت اول(
انیمیشن، کلیپ یا پادکستانجمن علمی مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

حمایت از رویدادهای ترویجی و آموزشی فناوری نانو۲-3-1
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قالب طرحعنوان نهادعنوان طرحرتبه

ی نانو دانشگاه پیام نور ایالمنانو الیاف ها3 انیمیشن، کلیپ یا پادکستانجمن فناور

نشریات دانشجوییانجمن علمی نانو دانشگاه تبریزجهان نانو1

ی نانو دانشگاه پیام نور ایالمنانوس2 نشریات دانشجوییانجمن فناور

ی ناب2 ی دانشگاه تربیت مدرسفناور نشریات دانشجوییانجمن علمی-دانشجویی نانو بیوتکنولوژ

ی نانو دانشگاه صنعتی سهند تبریزمیلیاردیم3 نشریات دانشجوییانجمن علمی مهندسی علوم و فناور

نام تجربه نونام رابط نهادنام نهاد ترویجیرتبه

مسابقه نانوکروناملیکا حسن پورانجمن علمی مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی1

مسابقه ایده شوسیده مریم سادات شیل سرانجمن شیمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق2

ی نانو دانشگاه پیام نور ایالم3 یجیکوثر ملک پورانجمن فناور مسابقه سخنرانی علمی ترو

ک ) نانو ناب (۴ ی پیام نور ارا مسابقه ارائه نابمیالد کریمیانجمن علمی نانو فناور

طرح عکس و مکثحانیه شفیعیدانشگاه پیام نور مرکز بابل۴

مسابقه نانوکروناملیکا حسن پورانجمن علمی مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی5

ی دانشگاه پیام نور مرکز بابل5 طرح عکس و مکثحانیه شفیعیانجمن نانو فناور

ی نانو دانشگاه پیام نور ایالم5 یجیکوثر ملک پورانجمن فناور مسابقه سخنرانی علمی ترو

ادامه جدول 15- فهرست نهادهای ترویجی برگزیده جشنواره آثار رسانه دانشجویی فناوری نانو در سال 1400

جدول 16- فهرست نهادهای ترویجی برگزیده جشنواره تجارب نو دانشجویی در سال 1400

 جشنواره تجارب نو دانشجویی
ی نانو در هر ســال تحصیلی تقدیر به عمل می آورد. در ســال 1۴۰۰،  یج فناور ( در حوزه آموزش و ترو ی نانو از برنامه های خالقانه و نو )تجارب نو بنیاد آموزش فناور

تعداد 1۴ طرح تجربه نو به دبیرخانه بنیاد آموزش ارسال شد که 8 تجربه برتر در اختتامیه آذر 1۴۰۰ معرفی شدند.

توسعه شبکه مدرسان فناوری نانو3-3-1
ی نانو در ایران توســط افراد متخصــص و توانمند فراهم می کند. اعضای شــبکه  یج علم و فنــاور ، بســتر مناســبی را برای آمــوزش و ترو ی نانــو شــبکه مدرســان فنــاور
ی نانو درآمده اند.  ی نانو در ســال 1۴۰۰، 1۰3 نفر بوده اند که از این میان، 32 نفر در ســال 1۴۰۰ به عنوان مدرس نانو به عضویت شــبکه مدرســان فناور مدرســان فناور

یع مقطع تحصیلی مدرسان نانو در نمودار 7 آمده است. توز
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یس نانو  گواهی توانمندی تدر
یابی های مشــخص، به افراد توانمند و عالقه مند اعطا می شــود. این آزمون ها هر ســال تحصیلی در دو نوبت برگزار  یس نانو طی آزمون ها و ارز گواهی توانمندی تدر
؛ این آزمون در قالب دو مرحله ای اجرا می شــود؛ اولین مرحله به صورت  ی نانو یس و )2( از طریق مســابقه ملی فناور می شــود: )1( آزمون های مســتقل توانمندی تدر
ی )آنالین( برگزار  ی یا غیرحضــور ی برگــزار می شــود و افــراد دارای حدنصــاب علمــی، وارد مرحله دوم می شــوند. مرحلــه دوم در قالب مصاحبه حضــور علمی-تئــور
ی/  یس را در سه تراز الف، ب یا ج و در دو حوزه دانش آموز می شود. افرادی که موفق به کسب حدنصاب های الزم در جلسه مصاحبه شوند، گواهی توانمندی تدر

یافت می کنند.  دانشجویی در
یس نانو برگزار شــد. 1۰۰ نفر اول مرحله اول و  ی نانو و همچنین هجدهمیــن آزمون توانمندی تدر یــس دهمین مســابقه ملی فناور در ســال 1۴۰۰ آزمــون توانمنــدی تدر
یس شــرکت کردند و 29  یس راه یافتند که از این میان، 122 نفر در مصاحبه تدر ی نانو به مصاحبه توانمندی تدر 1۰۰ نفر اول مرحله دوم دهمین مســابقه ملی فناور
یس نانو شرکت کردند که از این میان 19 نفر به  یس نانو شدند. همچنین 53 داوطلب در هجدهمین آزمون توانمندی تدر نفر موفق به کسب گواهی توانمندی تدر

یس شدند.  مرحله مصاحبه راه پیدا کردند و 3 نفر موفق به کسب گواهی توانمندی تدر
سایر اقدامات شبکه مدرسان در سال1۴۰۰، بدین شرح است: 

ی دو جلسه هم اندیشی آنالین برای مدرسان جدید، اختصاص  ، برگزار ی نانو تقدیر از 5 مدرس برتر بخش دانشجویی در جشنواره دانشجویی بنیاد آموزش فناور
ی اولین سخنرانی نانویی. ی نانو و برگزار گرنت آموزشی هدیه به مدرسان، حضور مدرسان منتخب در هشتمین توان افزایی مروجان فناور

حمایت از رقابت های دانشجویی در حوزه فناوری نانو4-3-1
 مسابقه ملی فناوری نانو

یخ 9 تا 11 مرداد  ی در ســال 1۴۰۰ برگزار شــد. مرحله اول این مســابقه در تار ی نانو به صورت دو مرحله ای در قالب آزمون آنالین و حضور دهمین مســابقه ملی فناور
ی نانو با مشارکت بیش از 5۰ درصدی شرکت کنندگان مسابقه برگزار شــد. این رقابت بزرگ علمی- دانشجویی  1۴۰۰ به صورت آنالین در بستر ســایت آموزش فناور
۴656 نفــر داوطلــب داشــته کــه از ایــن میان 52درصد خانم و ۴8 درصد آقا بودند. شــرکت کنندگان از 87 رشــته مختلف دانشــگاهی بوده که رشــته های شــیمی، 

مهندسی شیمی، مهندسی مواد، فیزیک و مهندسی نانو مواد به ترتیب بیشتر داوطلب را در این مسابقه داشتند.
 همچنین دانشــجویان دانشــگاه های تهران، صنعتی شــریف، فنی و مهندســی بوئین زهرا، خواجه نصیرالدین طوسی و فردوسی مشهد بیشتر آمار شرکت کننده در 
ی را به دست  ی مرحله اول مســابقه، 3۰8 داوطلب برتر در مرحله نخست مجوز حضور در مرحله حضور میان دانشــگاه های سراســر کشــور را داشتند. پس از برگزار
یــخ 12 شــهریور 1۴۰۰ در 22 حوزه آزمون در سراســر کشــور برگزار شــد. در این مرحلــه بیش از 21۰ نفــر از داوطلبان در  آوردنــد. مرحلــه دوم دهمیــن مســابقه ملــی در تار
ی داشته و 3211 نفر  یجی از دانشــگاه های سراســر کشــور همکار جلســه حاضر بوده و با یکدیگر به رقابت پرداختند. در  ثبت نام دواطلبان در مســابقه، 76 نهاد ترو
یجی برتر  ی، 1۰ نفر برتر مقطع کارشناســی و 15 نهاد ترو )69درصد( شــرکت کنندگان از طریق این نهادها در مســابقه ثبت نام شــدند. در نهایت از 1۰ نفر برتر کشــور

تقدیر به عمل آمد.
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یخ آزمون 12 شهریور 1400تار

۴656 نفر شامل 58درصد از مقطع کارشناسی، 3۰ درصد از مقطع کارشناسی ارشد و 22 درصد از مقطع دکتریتعداد داوطلبان

یجی فعال یجینهادهای ترو 76 نهاد ترو

یجی )69درصد(روش ثبت نام 1۴۴5 ثبت نام انفرادی )31 درصد( و 3211 ثبت نام از طریق نهادهای ترو

22 شهر در 22 استانتعداد حوزه های آزمون

یجی برترتقدیر از برگزیدگان ،  1۰ نفر برتر در مقطع کارشناسی، 15 نهاد ترو 1۰ نفر برتر کشور

جدول 1۷- اطالعات مرتبط با دهمین مسابقه ملی فناوری نانو در سال 1400

 اولین سخنرانی نانویی
، در دی ماه 1۴۰۰ برگزار  ی نانو ، با حضور مدرسان فناور ی نانو برنامه سخنرانی نانویی با هدف ارائه سخنرانی های کوتاه 9 دقیقه ای جذاب و خالقانه در زمینه فناور
یدیو کوتاه از ســخنرانی  شــد. این برنامه به صورت دو مرحله ای برگزار شــد؛ در مرحله اول و طی فراخوان برنامه، مدرســان عالقه مند تا آخر اردیبهشــت 1۴۰۰، یک و
یابی مرحله دوم انتخاب شدند. طی سه جلسه آنالین  یابی اولیه، 1۴ مدرس برای ارز یافت شد که با ارز یدئو از مدرسان در خود را ارسال کردند. در این مرحله 18 و
یابی قرار گرفت و از بین این مدرسان، 9 مدرس به مرحله نهایی برنامه راه پیدا کردند. مدرسان منتخب  مشاوره و راهبری با هر مدرس، سخنرانی 1۴ مدرس مورد ارز
یــخ 29 دی مــاه 1۴۰۰ بــه ارائــه ســخنرانی خــود پرداختنــد. در انتهای برنامه از ســه ارائــه برتر به انتخــاب داوران تقدیر صــورت گرفت. پس از پایــان برنامه، همه  در تار

ی نانو منتشر شد. یدیوهای کوتاه از طریق شبکه های اجتماعی بنیاد آموزش فناور سخنرانی های ارائه شده در قالب و

جوایزعنوان سخنرانیسخنرانرتبه

نفر 
اول

امیرعلی حریری
ی دانشگاه علوم  )دانشجوی دکتری داروساز

پزشکی اصفهان و مدرس تراز الف(

گاهی علمی، گاهی تخیلی
ی نانو  یا  شناسایی ویروس کرونا با کمک فناور

 3۰ ، تندیس اولین سخنرانی نانویی، لوح تقدیر
یال گرنت  یال جایزه نقدی و 3۰ میلیون ر میلیون ر

شبکه آزمایشگاهی

نفر 
دوم

جالل شبان طاهری
)کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر از دانشگاه 

صنعتی اصفهان و مدرس تراز ب(

ساحل امن یک سونامی 
 یا  جهان َبسپار را به نانو ِبسپار

یال جایزه نقدی و 2۰ میلیون  ، 2۰ میلیون ر لوح تقدیر
یال اعتبار شبکه آزمایشگاهی ر

نفر 
سوم

حامد بنانی فرد
)دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی شیمی 

دانشگاه کاشان و مدرس تراز ب(

ی نانو حمله به بحران آب با فناور
یتاسیون و پالسمای  یا  استفاده از سامانه نانوکاو

 سرد برای تصفیه پساب

یال جایزه نقدی و 1۰ میلیون  ، 1۰ میلیون ر لوح تقدیر
یال اعتبار شبکه آزمایشگاهی ر

جدول 1۸- برترین های اولین سخنرانی نانویی در سال 1400
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 برنامه توانمندسازی استارت آپ های فناوری نانو
هــدف اصلــی برنامــه نانواســتارت آپ، توســعه محصــول اولیــه مبتنــی بر نیاز بــازار و ارائــه آموزش ها، مشــاوره ها و حمایت هــای مالی الزم در این مســیر بــه تیم های 
ی آزمون ورودی در مهرماه  ی نانو اســت. چهارمین دوره نانواستارت آپ با برگزار شــرکت کننده اســت. این برنامه در واقع آخرین حلقه از مجموعه بنیاد آموزش فناور
1399 آغــاز شــد. در ایــن برنامــه، بیــش از 3۰۰ نفــر از شــرکت کنندگان دهمین مســابقه ملی نانو شــرکت کردنــد و 12۰ برگزیده اول بــه افتتاحیه برنامه دعوت شــدند. 
ی شدند  ی در دی ماه 1399 برگزار شد. از میان 12۰ برگزیده، 52 نفر موفق به تکمیل طرح پیشنهادی خود و شرکت در جلسات داور افتتاحیه برنامه به صورت مجاز
یافت حمایت های مادی و معنوی نانواستارت آپ پذیرفته شدند. از این میان 23 استارت آپ شکل گرفتند و محصول اولیه خود را  و  نهایتًا 31 تیم فناور برای در
ی کرونا در اسفندماه 1۴۰۰ لغو شد و به سال  تا پایان ســال 1۴۰۰ طراحی و تهیه کردند. نمایشــگاه رونمایی از دســتاوردهای این پژوهشــگران به دلیل همه گیری بیمار

، فهرست استارت آپ های برگزیده چهارمین دوره نانواستارت آپ و محصوالتشان را نشان می دهد.  1۴۰1 موکول شد. جدول زیر

حوزه کارینام استارت آپعنوان محصول اولیه )MVP1(ردیف

آب و پسابنانوژینسیستم ضدعفونی کننده آب مبتنی بر نانوجاذب های اصالح شده1

یستی2 ککربن فعال تولید شده از پسماندهای ز آب و پسابسی پا

آب و پساببهین بیتاسرشیر خودکار3

آب و پسابروشنارزین فناوررزین تبادل یون آنیونی۴

کسیرپویش دیباقرص جذب شیرابه های خانگی و بیمارستانی5 آب و پسابا

یت های منعقدکننده پلیمری6 آب و پسابفاتحان علم کیمیانانوکامپوز

آب و پسابآرازسرشیر فوق کاهنده مصرف آب7

یتاسیون هیدرودینامیک و حباب فراریز8 ی کاو یسادستگاه ساخت نانوامولسیون با فناور آب و پسابآو

تصفیه و تهویه هواگیتی پالسما ایرانیاندستگاه سردکننده خانگی، آزمایشگاهی و صنعتی با خاصیت ضدخوردگی9

جدول 1۹- محصوالت استارت آپ های برگزیده چهارمین دوره نانواستارت آپ در سال 1400

1- Minimum Viable Product
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حوزه کارینام استارت آپعنوان محصول اولیه )MVP1(ردیف

یکاننانوپوشش سیلیکونی مقره های ولتاژ باال در صنعت برق1۰ رنگ و پوششبسپار سیلیکون ژ

رنگ و پوششصنایع پوشش دهی ایرانیانپوشش هیبریدی پایه نیکل برای قطعات صنعتی تحت سایش و خوردگی11

12DLS ساخت و آنالیز نانوموادویراسنسدستگاه تعیین اندازه ذرات نانومتری

ساخت و آنالیز نانوموادنانوپژوهان پیشروسفیر آسیانانوذرات منیزیا13

ساخت و آنالیز نانوموادفناوران مهرگاننانوکره بورنیترید1۴

آرایشی وبهداشتیکاوشگران علوم کیمیای پارستونیک ضدریزش مو15

آرایشی وبهداشتینانوفناور پرمونکرم ضدپیری آلوئه ورا16

کمایع ضدعفونی کننده سطوح17 آرایشی وبهداشتینانوپاینده پا

18far-UVC ملزومات پزشکیآسافرابنفشالمپ

ملزومات پزشکیتارازگرفت استخوانی برای اهداف دندان پزشکی19

2۰N97 ملزومات پزشکیتوسعه دنیای نانو البرزماسک تنفسی سه الیه و

ی ژل شونده21 ملزومات پزشکییارادرمان سیرنگزخم پوش نانوپودر

ملزومات دامپزشکیافرند کیازر سپهرنانوامولسیون گیاهی پایه آب مخصوص ضد عفونی حیوانات22

الماده ضدعفونی کننده پستان گاو23 ملزومات دامپزشکینانوفناور آ

ی در 25 آبان ماه با  ، آزمون هــای ورودی دوره پنجــم نانواســتارت آپ در مهرماه و آبان ماه 1۴۰۰ برگزار شــد. پــس از آن، افتتاحیه برنامه به صورت مجــاز از طــرف دیگــر
ی طرح های فناوران تا پایان سال 1۴۰۰ ادامه داشت.  حضور 11۰ فناور برگزار شد و مراحل جذب، انتخاب و داور

ادامه جدول 1۹- محصوالت استارت آپ های برگزیده چهارمین دوره نانواستارت آپ در سال 1400
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استارت آپ نانوفناور پرمون

استارت آپ فاتحان علم کیمیا

ک استارت آپ نانوپاینده پا

ال استارت آپ نانوفناور آ

استارت آپ توسعه دنیای نانو البرز

استارت آپ بهین بیتا

استارت آپ ویراسنساستارت آپ یارا درمان سیرنگ
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توسعه فعالیت های سایت آموزش فناوری نانو5-3-1
ی نانو حدود 3۴/7 میلیون بازدید و 16 هزار کاربر داشته است. در ادامه، اقدامات انجام شده در این سامانه جامع آموزشی  تا پایان سال 1۴۰۰، سایت آموزش فناور

در سال 1۴۰۰ بیان می شود.

 قابلیت های جدید سایت 
یخ 1 بهمن ماه 1۴۰۰ به صورت رســمی در دســترس عالقه مندان قرار گرفت. یکپارچه شــدن بســتر دوره های آموزشــی  ی نانــو از تار بســتر جدیــد ســایت آمــوزش فناور
، قابلیت های جدید و متنوعی در نظر گرفته شده است. دسترسی  ی با بســتر ســایت آموزش از جمله تغییرات ویژه در بســتر جدید اســت. در این بســتر غیرحضور
ی شــده در صفحه شخصی، بهبود بستر آزمون و  ی ســایت در هر زمان دلخواه، دسترســی دائمی به دوره های آموزشــی خریدار به همه دوره های آموزشــی غیرحضور

…، برخی از قابلیت های جدید سایت هستند. ی آزمون های متنوع و امکان برگزار

 دوره های آموزشی غیرحضوری
ی اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه های برتــر و  ی بــا همــکار ی دوره هــای آموزشــی غیرحضــور ی نانــو در ســال 1۴۰۰، آماده ســاز تمرکــز اصلــی ســایت آمــوزش فنــاور
ی برگزار شــده است که طی آن، 8۰۰1 نفر  ی نانو بوده اســت. در این راســتا و در ســال 1۴۰۰، 1۰1 عنوان دوره آموزشــی غیرحضور متخصصان برتر کشــور در زمینه فناور

- ساعت( در این دوره ها آموزش دیده اند. )مجموعًا 8۰,76۴ نفر

 کارگاه های آموزشی برخط
کارگاه های آموزش آنالین از ابتدای مهرماه 1399، از طریق بســتر اســکای روم در دســترس کاربران قرار گرفته اســت. در ســال 1۴۰۰، 12 کارگاه آموزشــی با موضوعات 

مختلف برگزار شده است که طی آن 1۰,977 نفر در این کارگاه ها شرکت کرده و آموزش دیده اند.

 آزمون های مجازی
یابی، آزمون آزمایشــی، آزمون آنالین و آزمون مقاالت اســت که در ســال 1۴۰۰ در مجموع 1۰,۰78 آزمون توســط  ی نانو شــامل آزمون تراز آزمون های ســایت آموزش فناور

کنون، 35۴ هزار آزمون در این سایت برگزار شده است. ی نانو تا 3,7۴۴ نفر در سایت برگزار شده است. از ابتدای فعالیت سایت آموزش فناور
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انتشار محتواهای صنعتی و تخصصی فناوری نانو1-4-1
 کتب مرجع محصوالت و تجهیزات فناوری نانو ایران1

ی  ، در قالب 6 جلــد کتب مرجع محصــوالت فناور ی نانــو در ســال 1۴۰۰، آخریــن دســتاوردهای صنعتــی و تولیــد محصــوالت و ســاخت تجهیــزات مرتبط بــا فناور
یع شــد و در دســترس  یدادهای مختلف صنعتی و فناورانه، توز نانو ســاخت ایران، با تمرکز بر حوزه های صنعتی مختلف، در نمایشــگاه دائمی ســتاد نانو و نیز رو
ی نانو ایران که دارای  ی نانو قرار گرفت. در این مجموعــه کتب، آخرین اطالعات جامع محصوالت و تجهیزات فناور مخاطبــان علمــی، صنعتــی و مدیریتی فناور

ی شده است.  گواهی نانومقیاس و گواهی ارتباط با نانو بوده اند، گردآور
عناوین هر مجلد از کتاب های ذکر شده به شرح زیر است:

، رنگ و رزین و لوازم خانگی؛ ی نانو ساخت ایران در حوزه صنایع ساخت وساز جلد اول: محصوالت و تجهیزات فناور
ی و نساجی؛ یست، کشاورز ی نانو ساخت ایران در حوزه صنایع پزشکی، سالمت، آب، محیط ز جلد دوم: محصوالت و تجهیزات فناور

ی؛ ، پتروشیمی، پلیمر و انرژ ی نانو ساخت ایران در حوزه صنایع نفت، گاز جلد سوم: محصوالت و تجهیزات فناور
ی نانو ساخت ایران در حوزه صنایع حمل ونقل و صنایع فلزی؛ جلد چهارم: محصوالت و تجهیزات فناور

ی نانو ساخت ایران در حوزه صنایع حوزه نانومواد، نانوپوشش ها و نانوالیاف؛ جلد پنجم: محصوالت و تجهیزات فناور
ی نانو ساخت ایران در حوزه صنایع حوزه تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی. جلد ششم: محصوالت و تجهیزات فناور

۱-4- ترویج صنعتی فناوری نانو

ی نانو ایران از طریق پایگاه اینترنتی نانو و صنعت به نشــانی www.INDnano.ir و همچنین اســکن کیوآرکد زیر به صورت رایگان    1- کتب مرجع محصوالت و تجهیزات فناور

یافت است. قابل در
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مدت عنوان ویدئوردیف
تصویرزمان

برای دسترسی  به 
کیوآرکدها  ویدیوها

را اسکن کنید

ی نانو1  8:27پکرهای متورم شونده ایرانی با فناور

الینده های گاز خروجی از اگزوز خودروها و موتورسیکلت ها، با تولید مبدل های نانوکاتالیستی ایرانی2   5:۴1کاهش آ

  1:۰۰تجهیزات ساخت ایران با کاربردهای صنعتی و پژوهشی3

ی نانوی ایرانی۴   1:23تولید لوح های فشرده ایرانی با فناور

ی نانوی ایرانی لوله های پولیکا نمی شکند5   1:۰۰با فناور

ی نانو در ایران6 گزوز خودرو با فناور   1:2۰تولید صنعتی مبدل های نانوکاتالیستی ا

  5:۰۰تولید تجهیزات صنعتی و نانوفناورانه با توانمندی ایرانی7

ی نانوی ایرانی8 کتری و مقاوم به تابش اشعه فرابنفش با فناور   1:3۰تولید دیوارپوش های ضدبا

ی نانوی ایرانی9   2:35تولید صنعتی لوله های مقاوم با فناور

 ویدئوهای رسانه صنعتی و تخصصی نانو و صنعت1
یدئویی و کلیپ های کوتاه به شرح زیر تولید شد. یدئوهای رسانه ای نانو و صنعت در قالب مستندهای و در سال 1۴۰۰، و

جدول ۲0- عناوین ویدئوهای رسانه نانو و صنعت در سال 1400

یدئوهای رسانه ای  نانو و صنعت، کیوآرکدها را اسکن کنید یا به بخش نانوتیوب پایگاه اینترنتی نانو و صنعت به نشانی www.INDnano.ir مراجعه نمایید.   1- برای دسترسی به و
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تصویرعنوانردیف
برای دسترسی به گزارش ها 

کیوآرکدها را اسکن کنید

ی نانو در مقره های برق1 کاربردهای فناور

 کاربرد نانوالیه نشانی PVD در تولید صنعتی نانوپوشش های تزیینی2

کچرهای برقی3 ی نانو در بهبود عملکرد استرا  تأثیر فناور

ی نانو در مواد غذایی و چشم انداز صنعتی آن۴  کاربردهای فناور

ی های به روز دستگاه رامان5 ی بر کاربردها و فناور  مرور

ی نانو6 ی با فناور  افزایش ایمنی مواد به کاررفته در صنایع اسباب باز

ی نانو7 ی با فناور  بهبود خواص پلیمرهای کاربردی در صنایع اسباب باز

مدت عنوان ویدئوردیف
تصویرزمان

برای دسترسی  به 
کیوآرکدها  ویدیوها

را اسکن کنید

ی نانو در چاه های نفت کشور1۰   1:2۰به کارگیری پکرهای ایرانی با فناور

ی نانوی ایرانی در بزرگ ترین کارخانه تولید لوح فشرده خاورمیانه11   6:23کاربرد فناور

کتری12   5:38تولید و صادرات دیوارپوش های ضدآفتاب و ضدبا

  گزارش های صنعتی و اقتصادی مرتبط با فناوری نانو
ی نانو به شرح زیر منتشر شد. در سال 1۴۰۰، گزارش های صنعتی و اقتصادی متنوعی در حوزه های مختلف صنعتی مرتبط با فناور

ادامه جدول ۲0- عناوین ویدئوهای رسانه نانو و صنعت در سال 1400

جدول ۲1- گزارش های صنعتی و اقتصادی منتشر شده در حوزه فناوری نانو در سال 1400
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تصویرعنوانردیف
برای دسترسی به گزارش ها 

کیوآرکدها را اسکن کنید

ی نانو در عملکرد کاتالیست های پایه آلومینا و کاهش هزینه های ناشی از آن8  تأثیر استفاده از فناور

ی9  کاربردهای صنعتی نانوذرات در بهبود خواص روانکار

 کاربرد نانوذرات فلزی در روانکارها1۰

ی نانو11 کتری با به کارگیری فناور ی های ضدبا  تولید اسباب باز

ی نانو در تولید صنعتی پانسمان ها و زخم پوش ها12  کاربرد فناور

کاربرد نانوذرات الماس در صنعت روانکارها13

ی نانو در پروتزها و ایمپلنت های ارتوپدی1۴ کاربرد فناور

ی15 ی نانو در صنایع اسباب باز کاربردهای فناور

کاربرد نانوکلوئیدهای فلزی در بهبود سیستم ایمنی و مقابله با سرطان16

روغن موتورها و نانومکمل های افزودنی17

کسید گرافن در تولید پوشش های ضدخوردگی18 استفاده از نانو ا

مزایای اقتصادی استفاده از فناوری نانورنگ های نانوساختار هادی حرارت در سیستم های تهویه مطبوع19

ی2۰ ماسک های نانو و تأثیر آن در پیشگیری از انتقال بیمار

21)LowE( ؛ شیشه های نانوساختار کم گسیل ی نانو مزایای اقتصادی استفاده از فناور

ادامه جدول ۲1- گزارش های صنعتی و اقتصادی منتشر شده در حوزه فناوری نانو در سال 1400
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 پایگاه اینترنتی کاال نانو
ی و  ی پایــگاه اینترنتی کاالنانو بــه نشــانی KALAnano.ir بارگذار ، در حوزه های صنعتی مختلــف، برو ی نانــو در ســال 1۴۰۰، محصــوالت صنعتــی مبتنــی بر فنــاور
ی نانو ســاخت ایران و شــامل کاالهای دارای تأییدیه  به روزرســانی شــد. تمامی کاالهای موجود در این پایگاه، بر اســاس کتب مرجع محصوالت و تجهیزات فناور

نانومقیاس صنعتی و تجهیزات دارای گواهی ارتباط با نانو است.

گرام نانو و صنعت   صفحه اینستا
  @INDnano.ir ،گرام نانو و صنعت به نشانی در سال 1۴۰۰، صفحه اینستا
، اقدام  به عنوان رسانه تخصصی فناوری نانو در صنایع و سازمان های کشور
بــه انتشــار پســت ها و اســتوری های متنــوع نانوفناورانه و صنعتی کــرد. این 
ی  صفحــه شــامل محتواهای متنــوع تخصصــی و صنعتی پیرامــون فناور
، مدیران ســازمان ها  نانــو اســت کــه به عنوان پــل ارتباطی میان ســتاد نانــو
و صنایــع، فنــاوران نانــو و پژوهشــگران عمــل می کنــد. از جملــه اقدامات 

صورت گرفته در این صفحه می توان موارد زیر را برشمرد:
؛ ی نانو یدئو مرتبط با فناور  انتشار بیش از 23۰ پست و و

ی نانــو و   اطالع رســانی برنامه هــای صنعتــی و تخصصــی فنــاور
انتشارات رسانه نانو و صنعت؛

ی و   معرفــی محصــوالت، کاربردهــا، برنامه هــا و فرصت هــای تجــار
اقتصادی نانویی ایران؛

؛ ی نانو  انتشار اخبار صنعتی مهم و برگزیده فناور
ی و گفتگوهای صنعتــی با مدیران   اجــرای تورهــای صنعتی فنــاور

؛ و فناوران نانو
 انتشــار متــن نگاشــت های موردنیــاز صنعتگــران، پژوهشــگران و 

. مدیران کشور
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 راه اندازی صفحه لینکدین نانو و صنعت 
ی شد. این  ی نانو در صنایع و سازمان های کشور راه انداز در سال 1۴۰۰، صفحه لینکدین نانو و صنعت به نشانی INDnano.ir@، به عنوان رسانه تخصصی فناور
، مدیران سازمان ها و صنایع، فناوران نانو  ی نانو است که به عنوان پل ارتباطی میان ستاد نانو صفحه، شامل محتواهای متنوع تخصصی و صنعتی پیرامون فناور

و پژوهشگران در شبکه اجتماعی گسترده ای از متخصصان، مدیران و محققان، ایفای نقش می کند.

ترویج صنعتی فناوری نانو در شهرک های صنعتی۲-4-1
ی نانو در شــهرک های صنعتــی در قالب طرح بزرگ  ی نانو در شــهرک های صنعتی از طریق تداوم برنامه توســعه صنعتی فناور یــج صنعتــی فناور در ســال 1۴۰۰، ترو
ی نانو برای واحدهای مســتقر در  »هــر هفتــه، یــک شــهرک صنعتی«، در راســتای معرفــی کاربردهای صنعتــی، توانمندی های داخلــی و راه حل های صنعتی فنــاور

شهرک های صنعتی استان های کشور صورت گرفت.
یداد صنعتی به صورت برخط با شــرکت مدیران عامل واحدهای صنعتی مســتقر در شــهرک های صنعتی با مشــارکت فن بازار منطقه ای، اتاق  در ســال 1۴۰۰، 2۰ رو

بازرگانی، شهرک علمی تحقیقاتی و شرکت شهرک های صنعتی به شرح جدول 22 برگزار شد.
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زمانعنوان نشستردیف

ی نانو در شهرک صنعتی علویجه1 26 خردادماهنشست صنعتی معرفی فرصت های اقتصادی و کاربردهای  فناور

ی نانو در شهرک صنعتی کوهپایه2 13 تیرماهنشست صنعتی معرفی فرصت های اقتصادی و کاربردهای  فناور

ی نانو در شهرک صنعتی سپهرآباد3 27تیرماهنشست صنعتی معرفی فرصت های اقتصادی و کاربردهای فناور

ی۴ ی نانو در شهرک صنعت راز 27 تیرماهنشست صنعتی معرفی فرصت های اقتصادی و کاربردهای  فناور

ی نانو در شهرک صنعتی منتظریه5 1۰ مردادماهنشست صنعتی معرفی فرصت های اقتصادی و کاربردهای  فناور

ی نانو ویژه نمایشگاه تخصصی توانمندی های صنایع کوچک و شهرک های صنعتی استان زنجان6 21 مردادماهوبینار کاربردهای صنعتی فناور

ی نانو در شهرک صنعتی محمودآباد7 28 شهریورماهنشست صنعتی معرفی فرصت های اقتصادی و کاربردهای  فناور

ی نانو ویژه چهارمین نمایشگاه تخصصی توانمندی های صنایع کوچک و شهرک های صنعتی استان یزد8 2۴ شهریورماهوبینار کاربردهای صنعتی فناور

9
ی نانو ویژه سومین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و شهرک های صنعتی استان سیستان و  وبینار کاربردهای صنعتی فناور

بلوچستان
31 شهریورماه

الت و تجهیزات وابسته استان یزد1۰ ی نانو همزمان با نمایشگاه صنعت، معدن، فوالد، ماشین آ 3 مهرماهنشست کاربردهای صنعتی فناور

ی نانو در شهرک صنعتی خمینی شهر11 5 آبان ماهنشست صنعتی معرفی فرصت های اقتصادی و کاربردهای فناور

ی نانو در شهرک صنعتی اسفیدواجان12 19 آبان ماهنشست صنعتی معرفی فرصت های اقتصادی و کاربردهای  فناور

ی نانو در شهرک صنعتی اردستان13 1۰ آذرماهنشست صنعتی معرفی فرصت های اقتصادی و کاربردهای  فناور

ی نانو در منطقه صنعتی امیرکبیر1۴ 6 بهمن ماهنشست صنعتی معرفی فرصت های اقتصادی و کاربردهای  فناور

الت15 ی و ساخت ماشین آ ی B2B واحدهای صنعتی و تولیدی شرکت شهرک های صنعتی در حوزه صنایع ماشین ساز 26 دی ماهنشست تجار

ی B2B واحدهای صنعتی و تولیدی  شرکت شهرک های صنعتی در حوزه صنایع طراحی، چاپ و بسته بندی16 29 دی ماهنشست تجار

ی B2B واحدهای صنعتی و تولیدی  شرکت شهرک های صنعتی استان تهران با تجار و بازرگانان کشور ترکیه17 6 بهمن ماهنشست تجار

ی B2B واحدهای صنعتی و تولیدی  شرکت شهرک های صنعتی در حوزه صنعت سنگ های طبیعی، مصنوعی و تزئینی18 7 بهمن ماهنشست تجار

ی B2B واحدهای صنعتی و تولیدی  شرکت شهرک های صنعتی در حوزه صنایع شیمیایی، رنگ و رزین19 17 بهمن ماهنشست تجار

ی B2B واحدهای صنعتی و تولیدی  شرکت شهرک های صنعتی در حوزه صنایع پالستیک2۰ 18 بهمن ماهنشست تجار

جدول ۲۲- رویدادهای صنعتی فناوری نانو برگزار شده به صورت برخط در شهرک های صنعتی در سال 1400
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تصویرراهبرموضوعردیف

الت و 1 بازدید از ششمین نمایشگاه صنعت، معدن، فوالد، ماشین آ
تجهیزات وابسته استان یزد

یج صنعتی  دکتر مجتبی فدائی)کارگزار بخش ترو
)  ستاد نانو

ی های پیشرفته مواد نانوساختار نماد2 بازدید از شرکت توسعه فناور
مهندس حامد پارسائیان )مدیر تولید شرکت توسعه 

ی های پیشرفته مواد نانوساختار نماد(  فناور

بازدید از شرکت امین آسیا فناور پارس3
مهندس مریم قره قانی )مدیر آزمایشگاه و تحقیق و 

 توسعه شرکت امین آسیا فناور پارس(

ی سراج۴ بازدید از شرکت نانوفناور
ی زاده )مدیر تحقیق و توسعه  دکتر فرهاد منصور

ی سراج(  شرکت نانو فناور

بازدید از سومین نمایشگاه تخصصی صنایع کوچک و متوسط جنوب 5
SMEX2021 کشور

یج صنعتی  دکتر سروش صحرائیان )کارگزار بخش ترو
)  ستاد نانو

ی نانو ایران در ستاد 6 بازدید از نمایشگاه توانمندی های صنعتی فناور
ی نانو ویژه توسعه فناور

مهندس سروش رستگار )مدیر واحد مدیریت پروژه 
) ی نانو  شبکه تبادل فناور

ی ساختمان 7 بازدید از دوازدهمین نمایشگاه مصالح، تجهیزات و فناور
CONTEX2021

یج صنعتی  دکتر سروش صحرائیان )کارگزار بخش ترو
)  ستاد نانو

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

گرام نانو و صنعت به  ی در صفحه اینســتا بــا توجــه بــه تداوم محدودیت های ایجاد شــده بر اثر شــیوع ویروس کرونا در ســال 1۴۰۰، تورهای صنعتــی به صورت مجاز
ی صنعتی و تخصصی با راهبری کارگزاران، مدیران و فناوران نانو کشور برگزار شد. نشانی INDnano.ir@ اجرا شد. در این راستا، 7 تور مجاز

جدول ۲3- تورهای مجازی صنعتی و تخصصی برخط برگزار شدٔه حوزه فناوری نانو در سال 1400

ی نانــو و خــط تولیــد شــرکت ها، دســتگاه ها و محصــوالت، آشــنایی بــا غرفه هــای منتخــب حاضــر در  نمایــش نحــوه تولیــد محصــوالت و تجهیــزات حــوزه فنــاور
ی نانو در صنعــت، از جمله مزایای  نمایشــگاه های صنعتــی و پاســخ بــه پرســش های مخاطبان در راســتای معرفی کاربردهــا و مزایای اقتصــادی به کارگیری فنــاور

ی این تورها بود. برگزار

 گفتگوهای زنده صنعتی فناوری نانو
ی  ، مجموعه برنامه های گفتگوهای صنعتی مجاز در سال 1۴۰۰، به منظور معرفی توانمندی های صنعتی نانوفناوران و محصوالت و کاربردهای شرکت های فناور
گرام نانو  ی گفتگوهای صنعتی برخط در صفحه اینســتا ی مخاطبان صنعتی با فنــاوران نانو از طریق راه انــداز نانــو و صنعــت تــداوم یافــت تا امکان ارتبــاط رودررو
 ، ی بــه کارگیری نانو ی 2۰ گفتگــوی زنده صنعتــی و تخصصی با مدیران و فناوران نانوی کشــور پیرامون معرفــی محصول، مزایای تجار و صنعــت فراهــم شــد. برگــزار
ی نانو در کنار پاســخ همزمان به ســؤاالت مخاطبان از ویژگی های این برنامه زنده گفتگومحور  مشــکالت فرصت های پیش رو و راهکارهای توســعه صنعتی فناور

بوده که فهرست آن ها در جدول 2۴ بیان شده است.
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ترویج و آموزش عمومی فناوری نانو برای افزایش مشارکت ذی نفعان در توسعه فناوری نانو

تصویرمیهمان برنامه الیو نانو و صنعتموضوع برنامه الیو نانو و صنعتردیف

ی نانو1 ی مقاوم به سایش بر پایه فناور تولید سیم جوش های تو پودر
مهندس حامد پارسائیان )مدیر تولید شرکت توسعه 

ی های پیشرفته مواد نانوساختار نماد( فناور
 

ک بنتونیت: چالش ها و فرصت ها2 ی نانوکلی از خا تولید و فرآور
مهندس سیدامین رونقی )مدیرعامل شرکت نانو 

پارمین خاوران(
 

3
ی نانو )آسیاب، میکسر و  طراحی و ساخت تجهیزات مرتبط با فناور

) کتور رآ
مهندس حمیدرضا کمال آبادی فراهانی )مدیرعامل 

شرکت امین آسیا فناور پارس(
 

ی صنعتی در حوزه دامی؛ فرصت ها و تهدیدها۴ داروساز
دکتر مهدی ناصری )مدیر تحقیق و توسعه شرکت 

ی نصر فریمان( داروساز
 

نانوپوشش های محافظ و آب گریز کننده سطوح5
اعظم مردی حالج )مدیرعامل شرکت نانو فراز 

سپاهان(
 

6
ی نانوحباب و کاربرد آن در کشت گلخانه ای، شیالت و تصفیه  فناور

پساب
ی سراج(  حسین کازرونی )مدیرعامل شرکت نانوفناور

ی و انواع سیلیکات ها7 کسید رو تولید و کاربردهای نانو ا
دکتر خلیل بیکی )مدیرعامل شرکت بهین نانوذرات 

پارس(
 

8
پوشش های تبدیلی نانوزیرکونیوم مقاوم به خوردگی و مواد آندایزینگ 

آلومینیوم
سیامک آطاهریان )مدیرعامل شرکت شیلر فرآیند 

پارس(
 

ی نانو9 کتریال بر پایه فناور ک ورزشی آنتی با (نخ های نایلون، پلی استر و پوشا ک نانو مهیار  محمود ضرابی )مدیرعامل پوشا

ی هیترهای تابشی نانوکاتالیستی، تولید صنعتی و کاربردهای آن1۰ فناور
دکتر کاظم اسماعیل پور )عضو هیئت مدیره شرکت 

یا سرمد( به فراوران نوین آر
 

جدول ۲4- گفتگوهای صنعتی زنده برگزار شده در حوزه فناوری نانو در سال 1400
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تصویرمیهمان برنامه الیو نانو و صنعتموضوع برنامه الیو نانو و صنعتردیف

ی نانو11 ی خودرو با فناور انقالب در صنعت روانکار
یاضتی )مدیرعامل شرکت آرین پترو  حجت اله ر

ایده(
 

ی نانو12 نسوز محفظه احتراق توربین گاز بر پایه فناور
مهندس محمد حسین زاده )مدیرعامل شرکت 

) اطلس سرام کویر
 

نانومواد و کاربردها در صنعت و سالمت13
دکتر علی رستمی )مدیرعامل شرکت آرمان 

) ی نور جستجوگران انرژ
 

ی نانو1۴ تولید و کاربرد فیلتر سر سرنگی بر پایه فناور
ی )رئیس هیئت مدیره شرکت نانو  دکتر حسین مهدو

غشا پلیمر ایرانیان(
 

15
تولید و به کارگیری نانوذرات در صنایع )کلوئید نانوذرات طال، کلوئید 

)... نانوذرات نقره، پودر نانوذرات مگنتیت و
کبرزاده )مدیرعامل شرکت پایدار ابتکار  دکتر ابراهیم ا

آرمینا(
 

ی نانو16 ی آهن بر پایه فناور تولید مکمل های دارویی و تقویتی حاو
دکتر مسعود سعیدی )رئیس هیئت مدیره شرکت 

) ی عطار ی سیمرغ دارو داروساز
 

17
ی  کتری بر پایه فناور تولید پودر و مالت ساختمانی عایق رطوبت و ضدبا

نانو
مهندس محمدعلی طاهباز )رئیس هیئت مدیره 

یکاوا( شرکت ژ
 

تولید و کاربردهای نانو رنگ ها در صنایع18
دکتر الله سید سعادت )رئیس هیئت مدیره شرکت 

یسا پوشش( نانو آر
 

ی نانو و صنعت19 معرفی شتاب دهنده آیکن و بیان تجارب ارتباط فناور
مهندس مسعود عظیمیان )مدیر زیرساخت های 

صنعتی شتاب دهنده آیکن( 
 

2۰
ی نانو در بسته بندی های فعال و  تولید و کاربردهای صنعتی فناور

هوشمند مواد غذایی
دکتر رسول لسان خوش )مدیرعامل شرکت بسپار 

پیشرفته شریف(
 

ادامه جدول ۲4- گفتگوهای صنعتی زنده برگزار شده در حوزه فناوری نانو در سال 1400
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ترویج و آموزش عمومی فناوری نانو برای افزایش مشارکت ذی نفعان در توسعه فناوری نانو

 رویداد ملی تریبون نانو و صنعت
ی کشور در عرصه  یداد ملی وبینار در سال 1۴۰۰، تریبون نانو و صنعت در دومین سال متوالی، به عنوان بزرگ ترین رو
یــداد با ارائــه مدیران، فنــاوران، کارشناســان و محققان فعــال در این حــوزه با حضور  ی نانــو برگــزار شــد. این رو فنــاور
ی  ی نانو و ارائه بیش از 5۰ ســاعت محتوا با موضوعــات کاربردی و تجار 66 تــن از فنــاوران و مدیــران صنعتــی فناور
یداد ملی،  ( از 3۰ بهمن تا 6 اســفندماه 1۴۰۰ به صورت آنالین برگزار شــد. در ایــن رو ی نانــو )مطابــق جــدول زیر فنــاور
، پلیمری،  ک، ساخت وســاز ی نانو در صنایع بهداشــت و ســالمت، نســاجی و پوشــا توانمندی هــای صنعتــی فنــاور
الت صنعتی و برنامه هــای صادراتی و  یــت، رنــگ و رزیــن، نفت، پتروشــیمی و نانومــواد، تجهیزات و ماشــین آ کامپوز

توسعه صنعتی در کشور به مخاطبان معرفی شد.

سخنرانموضوع سخنرانیردیف

ی نانو1 توسعه صنعتی فناور
دکتر علی اصغر نجیمی

) )رئیس گروه صنعت ستاد نانو

ی تجهیزات پزشکی و ادوات تشخیصی2 ی ساز تجار
مهندس محمدمهدی سیفی

) )مدیر توسعه کسب وکار حوزه بهداشت و سالمت ستاد نانو

ی نانو3 پانسمان های نوین ترمیم زخم و ضدعفونی کننده بر پایه فناور
مهندس کیوان دبیر

یست ابزار پژوهان( )مدیر اجرایی شرکت ز

کیت های تشخیص سریع پزشکی۴
کبری دکتر نریمان ا

)معاون مدیر عامل شرکت کیتوتک(

ی نانو5 مکمل های دارویی و تقویتی آهن دار بر پایه فناور
دکتر مسعود سعیدی

) ی عطار ی سیمرغ دارو )رئیس هیئت مدیره شرکت داروساز

6
اثرات درمانی دوکسوربیسین نانولیپوزومال در سرطان و نقش نانوکورکومین در

  COVID-19
دکتر هانیه کتابی

کسیر نانو سینا( )مدیر ارشد مارکتینگ شرکت ا

7
ی داروهای ضدسرطان و میکروذرات با  طراحی و تولید نانوذرات هدفمند حاو

ی کنترل شده آزادساز
دکتر نوید ناطقیان

)هم بنیانگذار شرکت نانو دارو پژوهان پردیس(

ی نانو8 ایجاد کسب وکار سالمت محور با فناور
دکتر محمدرضا شاهینی

) )مدیرعامل شرکت پارس حیان پیشتاز

کاربرد نانوذرات در کفی های طبی9
دکتر علیرضا مسیبی

)مدیر شرکت پاپـــــیا طب(

ماسک تنفسی سه بعدی پنج الیه اسپان باند1۰
دکتر شبنم فرخنده

) ینه ابزار پارس بوفالو )مدیر گروه تحقیقات شرکت آژ

11
مزایای ضدعفونی کننده های نانویی نسبت به سایر ضدعفونی کننده های 

شیمیایی
دکتر علی بیات

) یابی و فروش شرکت نانو پوشش فلز )مدیر بازار

ی های نوین در مدیریت خشکسالی12 نقش فناور
مهندس علیرضا قاضی زاده

) یست ستاد نانو )مدیر توسعه کسب وکار حوزه آب، پساب و محیط ز

ی های نوین13 تصفیه آب و پساب با استفاده از فناور
مهندس احمد بیرانوند

) ی فردانگر )کارشناس فنی حوزه آب و پساب شرکت پیام آوران نانو فن آور

جدول ۲5- موضوعات و سخنران های رویداد صنعتی تریبون نانو و صنعت در سال 1400
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ادامه جدول ۲5- موضوعات و سخنران های رویداد صنعتی تریبون نانو و صنعت در سال 1400

سخنرانموضوع سخنرانیردیف

1۴
ی از هرگونه آلودگی میکروبی با  آب شرب سالم و عار

غشاهای سرامیکی نانویی
کبر بابالو دکتر علی ا

) )مدیرعامل شرکت دانش پژوهان صنعت نانو

ژنراتور نانوحباب واتوکس در فرآیند تصفیه آب و فاضالب15
مهندس عارف دادگستر

ی( )مدیرعامل شرکت نانو حباب انرژ

حذف بوی نامطبوع تصفیه خانه ها و منهول های شهری16
سیدمحسن حسینی

) گران صنعت امیرکبیر )مدیرعامل شرکت کیمیا

لباس های جاذب اشعه ایکس بدون سرب17
دکتر شیوا شه شناس

ی پروشات( )مدیرعامل شرکت ایده سازان فناور

ی نانوذرات18 کتری بافته شده با الیاف حاو جوراب ضدبا
بیان اله فرهادی

)مدیرعامل شرکت پیشران نساجی آینده پاآرا(

ی نانو19 کتری بر پایه فناور کس چرم ضدبا وا
دکتر زهره مسگری

)مدیر تحقیق و توسعه شرکت کیمیا پژوهش ماهان(

ی نانو در صنعت ساخت وساز2۰ فرصت های فناور
دکتر علی زبردستی

) )مدیر حوزه ساخت وساز ستاد نانو

پوشش های نانوساختار تزئینی کاشی و سرامیک21
ی فرهاد غفار

)مدیرعامل گروه تولیدی آرا سرام(

نانوبتن سبک سازه ای22
مهندس محمدرضا پاپی

)مدیر تولید و مهندسی شرکت مهندسی طرح وندیداد(

ی نانو در صنایع رنگ و پوشش23 کاربردهای فناور
دکتر محمد صادق کوچکی

ی های برتر فرما( )مدیر تحقیق و توسعه شرکت مهندسی تکنولوژ

ی نانو2۴ کتری بر پایه فناور پودر و مالت ساختمانی عایق رطوبت و ضدبا
مهندس محمدعلی طاهباز

یکاوا( )رئیس هیئت مدیره شرکت ژ

ینی در افزایش طول عمر سازه25 نقش پوشش های رز
دکتر محمد رونق باغبانی

) )هم بنیانگذار شرکت بسپار سازان ایرانیان بساپلیمر

ی تا درآمد26 از فناور
مهندس رضا سلطانعلی زاده
ی( )مدیر شبکه تبادل فناور

ی27 اینوتن؛ پلی برای نوآور
دکتر سیدهادی حسینی

ی اینوتن( ی و نوآور )مدیر برنامه چالشهای فناور

معرفی شتاب دهنده آیکن و زیرساخت های افزایش مقیاس28
مهندس رضا ایجادی

ی کاربردی( ی نانوفناور )مدیر مرکز صنعتی ساز

ی نانو -نانومچ29 معرفی برنامه طرح های نوآورانه فناور
مهندس کریم عونی

) ی ستاد نانو ی ساز )مسئول تجار

یابی محصوالت نانو  و صدور گواهی نانومقیاس3۰ معرفی کارگروه ارز
مهندس سمانه گشتی آذر

) یابی محصوالت ستاد نانو )کارشناس مسئول کارگروه ارز
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سخنرانموضوع سخنرانیردیف

ی نانو31 معرفی برنامه ساماندهی و توسعه محصوالت آموزشی و اسباب باز
کی محمد اترا

یابی و توسعه محصوالت  ی تکتا و کارگزار ستاد نانو در ارز )مدیرعامل شرکت نوآوران توسعه فناور
) آموزشی نانو

32
ی نانو و  یت، رنگ و رزین ستاد توسعه فناور معرفی مرکز توسعه نانوکامپوز

حمایت های آن
مهندس مجتبی باقری

) ، رنگ و رزین ستاد نانو یت، پلیمر )مدیر مرکز توسعه نانوکامپوز

نانوپوشش های جدید صنعتی33
دکتر ایمان علی بخشی

)مدیرعامل شرکت اطلس پوشش محافظ(

ی الکترواستاتیک؛ کاربرد و مزایا3۴ رنگ های پودر
مهندس نوید کاوسی مقدم

)مدیر فروش و فنی شرکت تولیدی شیمیایی فام گستر ماهان(

ی نانو برای سطوح مختلف۴5 کتری بر پایه فناور رنگ و پوشش ضدبا
مهندس اسماعیل حسین زاده بهرمند

یک( ی الوان ژ )مدیر عامل صنایع شیمیایی و رنگساز

اثر نانو مواد در رنگ های ضدخوردگی36
دکتر الله سید سعادت

یسا پوشش( )مدیر فنی شرکت نانو آر

ی نانو جهت مصارف خانگی37 کتری بر پایه فناور کریلیک ضدبا رنگ آ
مهندس یوسف امرالهی میانده

)نماینده مدیرعامل شرکت ابتکار نانو صنعت کیمیا(

ی نانو38 ی الکترواستاتیک بر پایه فناور تولید و کاربرد رنگ های پودر
ی آزاد مهندس علیرضا صبور

)مدیر کارخانه شرکت کیان رنگین(

39
کتری با خواص  تولید و کاربرد نانومستربچ های پلی اتیلن چگالی باال و ضدبا

مکانیکی بهبودیافته
مهندس سعید فقیری

)کارشناس تحقیق و توسعه شرکت پویا پلیمر تهران(

ی نانو۴۰ واشرهای آب بند لوله و اتصاالت بر پایه فناور
مهندس میالد پارسافرد

)سرپرست فروش و کنترل کیفیت صنایع الستیک فرا پیشتاز هونام(

تولید و کاربرد نانومستربچ های پلی اتیلن مشکی و براق۴1
مهندس امید رستگار

) )مدیرعامل شرکت نوین اندیش بسپار شیراز

۴2
ی نانو در حوزه  معرفی برنامه ها، سیاست ها و حمایت های ستاد ویژه توسعه فناور

نفت، گاز و پتروشیمی
دکتر سیدمحمدامین علوی

) ، پتروشیمی ستاد نانو )مدیر توسعه کسب وکار حوزه نفت، گاز

ی پایه آبی بازدارنده شیل۴3 معرفی نانوافزایه و نانوسیال حفار
مهندس شروین ترقی خواه

ی پارس( ی شرکت سیاالت حفار ی سیال حفار )سرپرست توسعه تکنولوژ

کاربرد نانوکاتالیست ها در حوزه نفت۴۴
دکتر نازنین نصرالهی

کسیر نوین فرایند آسیا( )کارشناس تحقیق و توسعه شرکت ا

کاربرد نانوکاتالیست ها در صنایع پتروشیمی، پاالیش و فوالد۴5
دکتر احمد رضا کشاورز

) )سرپرست مهندسی تحقیقات کاتالیست شرکت صنایع نفت و گاز سرو

ی نانو۴6 سرامیک های صنعتی بر پایه فناور
دکتر اصغر برهانی

)مدیرعامل هلدینگ -AICسرامیک های صنعتی اردکان(
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پوشش نانوزیرکونیوم و مواد آندایزینگ آلومینیوم۴7
مهندس سیامک آطاهریان

)مدیر عامل شرکت شیلر فرآیند پارس(

نانومواد و کاربردهای آن در صنعت و سالمت۴8
دکتر علی رستمی

) ی نور )مدیرعامل شرکت آرمان جستجوگران انرژ

ی۴9 نانوذرات و کاربردهای آن در حوزه انرژ
کبرزاده دکتر ابراهیم ا

)مدیرعامل شرکت مهندسی پایدار ابتکار آرمینا(

ی و کاربردهای صنعتی نانوکلی5۰ تولید، فرآور
دکتر الهه اسماعیلی

)عضو هیئت مدیره شرکت نانو پارمین خاوران(

ی نانو51 تولید محصوالت ضدعفونی کننده بر پایه فناور
فاطمه داودی

)مدیرعامل شرکت نانو صنعت کیان(

الت صنعتی ستاد نانو52 معرفی برنامه ها و حمایت های واحد تجهیزات و ماشین آ
مهندس مهدی راجی پور

) الت صنعتی ستاد نانو )مدیر واحد تجهیزات و ماشین آ

ی نانو53 ساخت و کاربرد دستگاه های آنالیزحرارتی و خشک کن سرمایشی در فناور
مهندس شیوا عظیمی نام

) )مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت تجهیزات سازان پیشتاز

سیستم های الیه نشانی تحت خأل5۴
ی اردکانی سید احمد مهدو

) )مدیرعامل شرکت پوشش های نانوساختار

ی نانو55 ساخت و کاربرد دستگاه طیف سنج تحرک یونی IMS  در فناور
دکتر محمد تقی جعفری

)رئیس هیئت مدیره شرکت طیف آزمون اسپادانا(

یسی و ماسک های تنفسی نانو56 تجهیزات الکترور
ی نادر نادر

)مدیر عامل شرکت فناوران نانو مقیاس(

ی نانوحباب و کاربرد آن در کشت گلخانه ای، شیالت و تصفیه پساب57 فناور
دکتر حسین کازرونی

ی سراج( )مدیرعامل شرکت نانو فناور

ی نانو58 تولید و کاربرد تجهیزات آلتراسونیک در فناور
دکتر رضا افضل زاده

) ی ایرانیان پژوهش نصیر )رئیس هیئت مدیره شرکت فناور

ی نانو59 ساخت و کاربرد دستگاه های لیتوگرافی در فناور
دکتر جواد کوهسرخی

ینه( ی ریزمقیاس آژ )رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه فناور

6۰
ساخت و کاربرد دستگاه های پیشرفته اپتیکی، اسپکتروفوتومتری، اسپکتروسکوپی 

ی نانو و الکترواپتیکی در فناور
دکتر محمد جواد کارگر

) )مدیرعامل شرکت بلور آزمای سنجش نور

تولید نانوالیاف صنعتی و ارتقای صنعت فیلتراسیون کارخانجات صنعتی61
سیدامیرحسین تقوی

) )مدیرعامل و مؤسس شرکت نانوفناوران خاور

62
معرفی فن بازار ملی و حمایت های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 

ی ایران از توسعه فناور
مهندس علیرضا وحدت پور

)مدیر فن بازار منطقه ای استان اصفهان(

63
یاست  ی ر ی های راهبردی معاونت علمی و فناور معرفی شبکه آزمایشگاهی فناور

ی جمهور
مهندس احسان فرخی

ی های راهبردی( )کارشناس مسئول باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناور
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6۴
معرفی باشگاه سرآمدان صادرات دانش بنیان و بایدها و نبایدهای صادرات در این 

حوزه
ی مهندس علی طهار

)مدیر دبیرخانه باشگاه سرآمدان صادرات دانش بنیان(

معرفی پایگاه صادراتی محصوالت دانش بنیان و فناورانه به هند65
مهندس مجتبی قدمگاهی

ی های پیشرفته ایران و هند( )مدیر مرکز فناور

66
ی بر تجارب موفق صادراتی محصوالت و خدمات دانش بنیان و فناورانه ایرانی  مرور

به ترکیه
مهندس محمد حسین فروتن

ی های پیشرفته ایران و ترکیه( )مدیر مرکز فناور

 دوره های صنعتی فناوری نانو
، ارائــه راه حل های نانوفناورانه برای  ی نانو با هدف معرفــی فنی و کاربردی محصوالت صنعتی نانو دوره هــای صنعتــی فناور
ی برگزار می شــود. در ســال 1۴۰۰ )ششــمین ســال  ی و غیرحضور فعــاالن صنعتــی و رشــد مروجان صنعتی به صورت حضور
( دوره هــای صنعتی در حوزه های صنایع نســاجی و پلیمری، بــا بیش از 5۰  ی نانو ی دوره هــای صنعتی فنــاور متوالــی برگــزار
ی  ی نانو با حضور پژوهشــگران و فعاالن صنعتی و فناور ســاعت ارائه صنعتی توســط 29 نفر از فناوران و مدیران حوزه فناور

برگزار شد.

موضوعارائه دهندهردیف

1
مهندس سپهر آذرشب

) ک ستاد نانو )مدیر توسعه کسب وکار صنعت نساجی و پوشا
ک ی نانو در حوزه نساجی و پوشا معرفی برنامه ها، حمایت ها و سیاست های ستاد ویژه توسعه فناور

2
محمود ضرابی

) ک نانومهیار )مدیرعامل شرکت پوشا
ی نانو کتری بر پایه فناور ک ورزشی ضدبا نخ های پلی استر و پوشا

3
هامان شاه بختی

)مدیرعامل شرکت صنایع نساجی لیاپود(
ی نانو کتری بر پایه فناور نخ پلی استر ضدبا

۴
دکتر هادی احمری

ک( )رئیس هیئت مدیره شرکت ایده پردازان اندیشه فرتا
ی نانو کتری بر پایه فناور تولید الیاف خام و اولیه ضدبا

5
کبری دکتر سمیه ا

) ی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر )رئیس مرکز نوآور
خلق ثروت با ایجاد منسوجات ویژه:

عبور از تولیدات سنتی به تولید در مرزهای دانش

6
جعفر امامی

)مدیر عامل شرکت تولیدی صنعتی دکاموند(
پارچه های شمعی و ژئودکاموند

ی نانو ضدقارچ، ضدUV و ضدآتش بر پایه فناور

7
صابر قاضی پور

) ک نانو پیشرو )مدیرعامل پوشا
ی نانو ک به کمک فناور کتری و آب گریز در چادر مشکی و پوشا ایجاد خاصیت ضدبا

8
دکتر کمال رضایی

)مدیر عامل شرکت تن سان طب هگمتانه(
ی نانو ی ضدامواج الکترومغناطیس بر پایه فناور شکم بند باردار

جدول ۲6- دوره های صنعتی فناوری نانو برگزار شده در سال 1400
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موضوعارائه دهندهردیف

9
ی دکتر سیدمهدی حجاز

)مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان دیبا پژوهان(
ی و منسوجات فنی منسوجات عمرانی نانو فناور

1۰
ی علیرضا غرو

) یابی ظریف مصور )مدیر فروش و بازار
ی نانو کتری بر پایه فناور موکت های ضدبا

11
محمد جعفری اصل

)مدیرعامل فرش یادگار کهن جی(
کتری نانویی خاصیت و کیفیت فرش دستباف ضدبا

12
مهندس فرزانه شمس

)کارشناس تحقیق و توسعه مجتمع صنایع نساجی نگین رز سپاهان(
استفاده از نانوذرات متخلخل در تولید عایق صوت

13
دکتر الله ملک نیا

)مدیر عامل شرکت نانو ماد پارس(
ی نانو و کاربرد آن در منسوجات هوشمند فناور

1۴
علی یوسف گمرکچی

)مدیر عامل شرکت کیمیا پژوهش ماهان(
ی نانو کتری بر پایه فناور کس چرم ضدبا وا

15
رضا مهدیزاده

)مدیر کارخانجات نساجی زرباف امین(
ی نانو کتری بر پایه فناور ی و ضدبا ی و پودی، پتوی داخل پرواز با خاصیت کندسوز پارچه های تار

16
مهندس نازنین رفیعی

) ی فردانگر )کارشناس فرایند شرکت پیام آوران نانوفناور
کسیداسیون پیشرفته ی انعقاد الکتریکی و ا تصفیه پساب کارخانجات نساجی با استفاده از فناور

17
دکتر وحید بابا احمدی

ی مهندسی نساجی ایران( )نائب رییس انجمن علوم و فناور
ی مهندسی نساجی ایران معرفی انجمن علوم و فناور

18
علی لشگری

)عضو هیئت رئیسه جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش ایران(
ظرفیت های صنعت کفش ایران در بهره گیری از صنعت نانو

19
دکتر جواد یکرنگ

)عضو هیئت علمی گروه مهندسی نساجی دانشگاه بناب(
ی نانو در صنایع نساجی کاربردهای فناور

2۰
دکتر امین مفتاحی

الت و قطعات صنایع نساجی ایران )دبیر انجمن تولید کنندگان ماشین آ
ک چالش ها و محدودیت های به کارگیری نانومواد در فرآیندهای صنعتی نساجی و پوشا

21
مهندس یداهلل مالمیر

) ک و چرم استان البرز )رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، پوشا
ک و چرم استان البرز و ظرفیت های توسعه  معرفی انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، پوشا

ی نانو فناور

22
مهندس سعید جاللی قدیری

ک ایران( )دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشا
ی معرفی دپارتمان تبادل فناور

ک ایران اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشا

23
ینی اسکویی دکتر سیدحسن پرو

ک استان آذربایجان  )رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع نساجی و پوشا
شرقی(

ک استان آذربایجان شرقی در حوزه  معرفی ظرفیت های انجمن تخصصی صنایع نساجی و پوشا
ی نانو فناور

2۴
کبرتبار دکتر ایمان ا

ک و چرم استان مازندران( )دبیر انجمن صنایع نساجی، پوشا
ک و چرم استان مازندران معرفی انجمن صنایع نساجی، پوشا
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25
مهدی زندی

)مدیرعامل شرکت طراوت افق زندگی(
ی نانو ک بهینه شده با فناور اجرای مراقبت تکاملی نوزادان نارس با پوشا

26
دکتر صغری رمضانی

ی نانو ساختار آسیا( )مدیر تحقیق و توسعه شرکت فناور
ی و منسوجات خودتمیزشونده نانوفناور

27
مهندس سعید اسفندیار

ک( ی نانو در صنعت نساجی و پوشا )مشاور تخصصی فناور
ک ی نانو در صنعت نساجی و پوشا تجارب موفق کاربردهای فناور

ی نانو در مهندسی االستومرهادکتر پیما ن عزتی28 کاربردهای صنعتی فناور

ی نانو در صنعت الستیکدکتر پیما ن عزتی29 کاربردهای فناور
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 سمینارهای صنعتی فناوری نانو
ی نانو در ســازمان ها و شــرکت های صنعتی عالقه مند برگزار  ی نانو در صنایع با حمایت ســتاد نانو و توســط مدرســان فناور ســمینارهای معرفی کاربردهای فناور
ی نانوی ایرانی به واحدهای مختلف صنعتی در جدول  می شود. سمینارهای مورد حمایت ستاد نانو در جهت معرفی توانمندی ها و قابلیت های صنعتی فناور

زیر معرفی شده است.

شرکت تولیدی موضوع سمینارردیف
زمان برگزاریو صنعتی

ی نانو1 1۴۰۰/۰1/2۰ایران دلکوکاربردهای صنعتی فناور

ی نانو2 1۴۰۰/۰1/25ایستاب شیمی آپاداناکاربردهای صنعتی فناور

ی نانو 3 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰2/۰5رزستان سنگدر صنعت سنگ

ی نانو ۴ کاربردهای صنعتی فناور
یددر تیرچه و بلوک 1۴۰۰/۰2/۰9سامان سقف جاو

ی نانو 5 کاربردهای صنعتی فناور
ی البرزدر پیچ و مهره 1۴۰۰/۰2/11قطعه ساز

ی نانو  6 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰2/13به پاالدر فیلترها

ی نانو 7 کاربردهای صنعتی فناور
ی در شمش های آلیاژ

یخته گری پارس  ر
1۴۰۰/۰2/15مذاب

ی نانو 8 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰2/18سنگ فرقانیدر سنگ و نما

ی نانو 9 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰2/19آذرفام سیرنگدر صنعت رنگ

ی نانو 1۰ کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰2/2۰سنگبری تمیمیدر دستگاه های سنگبری

ی نانو 11 کاربردهای صنعتی فناور
در سنگ ساختمانی

تولید سنگ برادران 
ی 1۴۰۰/۰2/21افشار

ی نانو12 مجتمع صنعتی کاربردهای صنعتی فناور
ی چوب فارس 1۴۰۰/۰2/21فراور

13
ی نانو  کاربردهای صنعتی فناور

در تولید انواع استر وسلونت 
انواع تینر

1۴۰۰/۰2/22مرجان پیمان

ی نانو 1۴ کاربردهای صنعتی فناور
در تولید لوله اسپیرال

یانورد صنعت  آر
1۴۰۰/۰2/22خلیج فارس

ی نانو15 فوالد تک سازه بابک کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰2/23)سهامی خاص(
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شرکت تولیدی موضوع سمینارردیف
زمان برگزاریو صنعتی

ی نانو 16 کاربردهای صنعتی فناور
ی سنگ 1۴۰۰/۰2/26آتی سنگ آرادر فرآور

ی نانو 17 کاربردهای صنعتی فناور
در تجهیزات پزشکی

وارسان راه ملل 
1۴۰۰/۰2/27)ورمل(

ی نانو 18 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰2/27لیمیکسدر عایق ساختمانی

ی نانو 19 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰2/29ساحل بلوردر شیشه و بلور

ی نانو 2۰ کاربردهای صنعتی فناور
یا طبدر تجهیزات پزشکی 1۴۰۰/۰2/29آر

ی نانو 21 کاربردهای صنعتی فناور
در آجر نسوز

سرامیک نسوز 
یخانی 1۴۰۰/۰2/29سار

ی نانو 22 کاربردهای صنعتی فناور
یدر تورهای فلزی و پرسی 1۴۰۰/۰3/۰2گلستان تور

ی نانو 23 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰3/۰۴کارتن راددر کارتن و محصوالت کاغذی

ی نانو 2۴ کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰3/۰8ره آفرین مطلوبدر قطعات خودرو

25
ی نانو  کاربردهای صنعتی فناور

در تزریق پالستیک، نایلون و 
نایلکس

تزریق پالستیک 
1۴۰۰/۰3/۰8بابایی

ی نانو 26 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰3/۰8واحد صنعتی مقدمدر تولید سلول های خورشیدی

ی نانو 27 کاربردهای صنعتی فناور
ی فلزی 1۴۰۰/۰3/1۰مهرکاردر قالب ساز

ی نانو 28 کاربردهای صنعتی فناور
ی فلزی 1۴۰۰/۰3/12شیرین نویندر قالب ساز

ی نانو 29 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰3/13قالب صنعت پگاهدر قطعات فلزی خودرو
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شرکت تولیدی موضوع سمینارردیف
زمان برگزاریو صنعتی

3۰
ی نانو  کاربردهای صنعتی فناور
در تولید محصوالت پالستیک 

و پلیمری

مصنوعات الستیکی 
1۴۰۰/۰3/17کشاورز

ی نانو 31 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰3/17شرکت بهسابدر صنایع غذایی

ی نانو 32 کاربردهای صنعتی فناور
و نانوذرات طال و نقره

کارخانه 
ی طال 1۴۰۰/۰3/18خالص ساز

ی نانو 33 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰3/19گیربکس جهانمرددر تولید گیربکس صنعتی

ی نانو 3۴ کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰3/23رازان پرداز تهراندر تولید تخت بیمارستانی

ی نانو 35 کاربردهای صنعتی فناور
یخته گری ی و ر 1۴۰۰/۰3/2۴آدامیاندر قالب ساز

ی نانو 36 کاربردهای صنعتی فناور
یخته گری ی و ر 1۴۰۰/۰3/2۴صنعتی برنز صمصامدر قالب ساز

ی نانو 37 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰3/26آذرش ادلی ایرانیاندر کاغذ سنگی

کاربرد فناوری نانو در صنعت 38
1۴۰۰/۰3/27ایده آل عدالتشیشه

ی نانو 39 کاربردهای صنعتی فناور
یدر تولید قطعات پالستیکی 1۴۰۰/۰3/27هم ساز کار

ی نانو ۴۰ کاربردهای صنعتی فناور
در تولید پلی اتیلن

صنعت زان تخت 
1۴۰۰/۰3/3۰جمشید

ی نانو ۴1 کاربردهای صنعتی فناور
در قطعات پالستیکی

پارس اسکان 
1۴۰۰/۰3/31پالستیک

ی نانو ۴2 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰۴/۰2پیروز شفقدر تولید  قطعات خودرو

۴3
ی  کاربردهای صنعتی فناور

نانو در  تولید پالستیک نایلون و 
یقی نایلکس به صورت تزر

احسان پالستیک 
1۴۰۰/۰۴/۰2گستر

۴۴
ی نانو  کاربردهای صنعتی فناور

در تولید فیلم یک الیه عریض 
ی کشاورز

یحانی 1۴۰۰/۰۴/۰5رباط پالست ر

ی نانو ۴5 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰۴/۰8پدید آوران ستایشدر تولید نایلن و نایلکس

شرکت تولیدی موضوع سمینارردیف
زمان برگزاریو صنعتی

ی نانو ۴6 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰۴/۰9صنایع پالستیک نیلدر تولید ظروف یکبار مصرف

۴7
ی  کاربردهای صنعتی فناور

نانو در تولید کیسه بدون بافت 
پالستکی چند الیه پلی اتیلن

1۴۰۰/۰۴/۰9مهر پالستیک ایلیا

ی نانو ۴8 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰۴/1۴ایران هویهدر  تولید هویه برقی

ی نانو ۴9 کاربردهای صنعتی فناور
یخته گری 1۴۰۰/۰۴/19فوالد اختر اصفهاندر تولید  ر

ی نانو 5۰ کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰۴/19بوشهر بتندر تولید بتن آماده

ی نانو 51 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰۴/19خودکفا ابزاردر تولید هیدرولیک

ی نانو 52 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰۴/19سبدمیوه واعظی نیادر تولید سبد میوه

53
ی  کاربردهای صنعتی فناور
نانو در تولید لوله و اتصاالت 

upvc ساختمانی
1۴۰۰/۰۴/2۰پایدار پلیمر

ی نانو 5۴ کاربردهای صنعتی فناور
یا گرانولدر  تولید گرانول 1۴۰۰/۰۴/2۰آر

ی نانو 55 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰۴/21سنگبری پدیدهدر تولید سنگ ساختمانی

ی نانو 56 کاربردهای صنعتی فناور
در  تولید نی نوشیدنی

نیک نوش دشت 
1۴۰۰/۰۴/21پارس

ی نانو 57 کاربردهای صنعتی فناور
در تولید فرش ماشینی

ماشین بافت 
1۴۰۰/۰۴/21طبیعت

ی نانو 58 کاربردهای صنعتی فناور
در تولید سوپر فسفات ساده

سوپر فسفات 
1۴۰۰/۰۴/21حسینی

ی نانو59 ید کاربردهای صنعتی فناور یا مروار گلخانه ای آر
1۴۰۰/۰۴/21سبز آذرخش

6۰
ی نانو  کاربردهای صنعتی فناور

در تولید سنگ شکن و برش 
سنگ

1۴۰۰/۰۴/22کوثر سنگ شکن

ی نانو 61 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰۴/23موعوددر تولید گرانول
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شرکت تولیدی موضوع سمینارردیف
زمان برگزاریو صنعتی

ی نانو 62 کاربردهای صنعتی فناور
کری نیادر تولید قطعات صنعتی ی ذا 1۴۰۰/۰۴/23تراشکار

ی نانو 63 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰۴/23صنایع طاهریدر تولید صنایع مفتولی

ی نانو 6۴ کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰۴/23سنگبری آذر نقشینهدر تولید سنگبری

ی نانو 65 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰۴/2۴چینی امین اصفهاندر تولید ظروف چینی

66
ی  کاربردهای صنعتی فناور

نانو در تولید انواع کارامل و شکر 
قنادی

1۴۰۰/۰۴/26صنایع غذایی پانی

67
ی  کاربردهای صنعتی فناور

نانو در تولید بیسکویت و 
شیرینی های غیراردی سنتی

1۴۰۰/۰۴/27سپاهان نوبهاران

ی نانو 68 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰5/۰2شیراز بستدر تولید  بست لوله های رو کار

ی نانو در صنعت تولید 69 فناور
1۴۰۰/۰5/۰3شرکت دنا بسپارگرانول و ساخت وساز

ی نانو در صنعت شیالت7۰ یار نیریزفناور 1۴۰۰/۰5/1۰ماهی خاو

ی نانو 71 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰5/11واحد صنعتی گل زادهدر تولید  تیرچه بلوک سقفی

72
ی  کاربردهای صنعتی فناور

نانو در تولید  بلوک سیمانی سی 
آل سی

تولیدی بلوک 
1۴۰۰/۰5/12سیمانی زارعی

ی نانو 73 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰5/12کهن پالستیک تهراندر تولید پالستیک فومی

ی نانو 7۴ کاربردهای صنعتی فناور
در تولید سنگ نما

سنگ بری بلورین 
1۴۰۰/۰5/13نیریز

ی نانو 75 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰5/16سنگ بری خارادر تولید سنگ نما

76
ی نانو  کاربردهای صنعتی فناور

در تولید شیشه نشکن و تولید 
هولدر

1۴۰۰/۰5/17تایان گستر پویا

ی نانو 77 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰5/17ترش لنددر تولید صنایع غذایی

شرکت تولیدی موضوع سمینارردیف
زمان برگزاریو صنعتی

ی نانو 78 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰5/18رویین صنعتدر تولید  قالب صنعتی

ی نانو 79 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰5/18آذرماندگار وسوسهدر تولید صنایع غذایی

ی نانو 8۰ کاربردهای صنعتی فناور
ی در تولید  کارتن ساز

ماندگار کارتن 
1۴۰۰/۰5/19پاسارگاد

ی نانو 81 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰5/2۰استیل شیشه قاضیدر تولید  شیشه

ی نانو 82 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰5/2۰اسکلت فلزی قلی پوردر تولید  اسکلت فلزی

ی، صنایع غذایی و 83 کشاورز
بسته بندی

توسعه فرداد شایلین 
1۴۰۰/۰5/21البرز

8۴
ی  کاربردهای صنعتی فناور

نانو در تولید  وسایل بهداشتی 
مصرفی

1۴۰۰/۰5/21شبنم نما

ی نانو 85 کاربردهای صنعتی فناور
ی 1۴۰۰/۰5/21نیکاندر تولید خودروساز

ی نانو 86 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰5/23حدادیدر تولید قالب کفش

ی نانو 87 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰5/23زارع مقدمدر تولید صنایع پلیمری

88
ی  کاربردهای صنعتی فناور
نانو در تولید صنایع غذایی و 

نوشیدنی
1۴۰۰/۰5/23چهار فصل ادیب

ی نانو 89 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰5/2۴آذین پیشرودر تولید پالستیک و نایلن

ی نانو 9۰ کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰5/2۴دنوکودر تولید کفش

ی نانو 91 کاربردهای صنعتی فناور
ی ی یوسفیدر خودروساز 1۴۰۰/۰5/2۴ماشین ساز

ی نانو 92 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰5/2۴پیوند پلیمردر صنایع پلیمری

ی نانو 93 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰5/25مبلمان دنیزدر صنایع مبلمان

ادامه جدول ۲۷- سمینارهای صنعتی فناوری نانو  برگزار شده در سال 1400



۸0۸0

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

شرکت تولیدی موضوع سمینارردیف
زمان برگزاریو صنعتی

ی نانو 9۴ کاربردهای صنعتی فناور
ی 1۴۰۰/۰5/25تولیدی فلوکدر  فلوک ساز

ی نانو 95 کاربردهای صنعتی فناور
ی 1۴۰۰/۰5/25تولیدی چدندر تولید چدن معمولی و آلیاژ

ی نانو 96 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰5/26تدبیر نیکودر عملیات حرارتی فوالد

ی نانو 97 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰5/26نگین سرخ آترینادر بسته بندی خشکبار

ی نانو 98 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰5/3۰نیک پالستدر پالستیک و نایلون

ی نانو 99 کاربردهای صنعتی فناور
در تولید ورق پلی استایرن

ورق صفحه 
1۴۰۰/۰5/31پلی استایرن

1۰۰
ی نانو  کاربردهای صنعتی فناور
در تولید پوشال و مواد مصرفی 

کولر
1۴۰۰/۰5/31پوشال کولر

ی نانو 1۰1 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰6/۰1تولیدی آرامیسدر تولید  انواع کفش و دمپایی

1۰2
ی نانو  کاربردهای صنعتی فناور

یچه های هوای مترو و  در تولید در
بیمارستان

مؤسسه فنی 
1۴۰۰/۰6/۰1شاهرخی

ی نانو 1۰3 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰6/۰2پیچ و مهره فلزیدر تولید انواع پیچ و مهره فلزی

ی نانو 1۰۴ کاربردهای صنعتی فناور
ی 1۴۰۰/۰6/۰2صنعتی شاهیاندر خودروساز

ی نانو 1۰5 کاربردهای صنعتی فناور
الت 1۴۰۰/۰6/۰2آبتاب بهنامبرای تولیدی شیرآ

ی نانو 1۰6 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰6/۰2مانی طعامبرای صنایع غذایی

ی نانو 1۰7 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰6/۰۴الماس ایلین البرزبرای تولید سینک ظرفشویی

ی نانو در حوزه تیرچه و 1۰8 فناور
1۴۰۰/۰6/۰6بتن نیریزبلوک و قطعات بتنی

ی نانو 1۰9 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰6/۰6شهد عسل میشوبرای صنایع غذایی

شرکت تولیدی موضوع سمینارردیف
زمان برگزاریو صنعتی

ی نانو 11۰ کاربردهای صنعتی فناور
الت صنعتی 1۴۰۰/۰6/۰6درخشانبرای  شیرآ

ی نانو 111 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰6/۰6شاهین آسای سپهربرای  قطعات خودرو

ی نانو 112 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰6/۰6پیشتازان صنعت بلوربرای چدن، بلور و پالستیک

ی نانو 113 کاربردهای صنعتی فناور
یانبرای صنایع فلزی 1۴۰۰/۰6/۰6کاو

ی نانو 11۴ کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰6/۰9حجاربرای تراش سنگ مرمر

115
کاربردهای صنعتی فناوری 

یخته گری آلومینیم و  نانو برای ر
اتصاالت

1۴۰۰/۰6/۰9تراش فلز آسیا

ی نانو 116 کاربردهای صنعتی فناور
یخته گری چدن )فوالد( 1۴۰۰/۰6/۰9فوالد دیامونبرای ر

ی نانو 117 کاربردهای صنعتی فناور
ی برای ماشین ساز

ی  ماشین ساز
1۴۰۰/۰6/11یوسفی 2

ی نانو 118 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰6/11نایلون آفرینان نیکوبرای صنایع  نایلن و پالستیک

ی نانو 119 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰6/11نیرومند پلیمردر صنایع پلیمری

12۰
ی نانو در  کاربردهای فناور

ی، صنایع غذایی و  کشاورز
بسته بندی

1۴۰۰/۰6/11کرمان گل تاج

ی نانو 121 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰6/1۴کاال آوران یاسدر طعم دهنده مصنوعی اسانس

122
ی  کاربردهای صنعتی فناور
 ,CNC، نانو در برش سنگ

سنگ های سه بعدی
1۴۰۰/۰6/1۴سنگ صدرا

ی نانو 123 کاربردهای صنعتی فناور
pvd 1۴۰۰/۰6/1۴صنایع محمدیو پوشش دهی

ی نانو 12۴ کاربردهای صنعتی فناور
در سنگ نما

تولیدی سنگ نما 
1۴۰۰/۰6/1۴هاشمی

ی نانو 125 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰6/15ابزار فاخردر تولید تابلو برق
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شرکت تولیدی موضوع سمینارردیف
زمان برگزاریو صنعتی

126
ی  کاربردهای صنعتی فناور

نانو در تولید پکیچ گرمایشی، 
، کولر آبی هواساز

1۴۰۰/۰6/15تهویه سپهر

ی نانو 127 کاربردهای صنعتی فناور
در قطعات خودرو

تولیدی قطعات 
1۴۰۰/۰6/15خودرو دهقان

ی نانو در پلیمر 128 کاربردهای فناور
یت 1۴۰۰/۰6/16گروه صنعتی موجو کامپوز

ی نانو 129 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰6/16بهبود سالمت مهمدر  تولید ماسک

13۰
ی نانو  کاربردهای صنعتی فناور

در تولید دستگاه های پرشر  و 
هیدرولیک

1۴۰۰/۰6/16فوالد اوژن

ی نانو 131 کاربردهای صنعتی فناور
ی 1۴۰۰/۰6/16زرین دوش پارسدر  تولید دستگاه های دامپرور

ی نانو 132 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰6/16کفش جواناندر تولید کفش ورزشی

ی نانو133 1۴۰۰/۰6/16تولیدی شه کالهیکاربردهای صنعتی فناور

ی، 13۴ ی نانو در کشاورز کاربرد فناور
یاصنایع غذایی و بسته بندی 1۴۰۰/۰6/16گلخانه ای آر

ی، 135 ی نانو در کشاورز کاربرد فناور
1۴۰۰/۰6/16بستنی خوشمزهصنایع غذایی و بسته بندی

ی نانو136 1۴۰۰/۰6/16لوله سپیدان بسپارکاربردهای صنعتی فناور

ی نانو 137 کاربردهای صنعتی فناور
ی یخته گری چدن و آلیاژ 1۴۰۰/۰6/17شرکت پیشتازدر  ر

ی نانو 138 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰6/17سنگ بری رضایی راددر  سنگ بری

139
ی نانو  کاربردهای صنعتی فناور

 ، در پکیچ گرمایشی، هواساز
کولر آبی

کبری 1۴۰۰/۰6/17صنایع چوب ا

ی نانو 1۴۰ کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰6/18تصفیه گستردر دستگاه تصفیه آب

ی نانو 1۴1 کاربردهای صنعتی فناور
یخته گری چدن نشکن در  ر

ذوب ریزان پایمان 
1۴۰۰/۰6/18فوالد

ی نانو 1۴2 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰6/18پالس ماژندر تولید درپوش پالستیکی

شرکت تولیدی موضوع سمینارردیف
زمان برگزاریو صنعتی

ی نانو 1۴3 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰6/19چرم شادیدر چرم

ی نانو 1۴۴ کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰6/19آماج صنعت آذردر شکل دهی فلزات

ی نانو 1۴5 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰6/19صنایع کیاندر کابل و سیم برق

ی نانو 1۴6 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰6/2۰هاموندر تولید پروفیل گالوانیزه سقفی

ی نانو 1۴7 کاربردهای صنعتی فناور
یترینی. هایپر 1۴۰۰/۰6/2۰رادسرمادر  یخچال و

ی نانو 1۴8 کاربردهای صنعتی فناور
یت 1۴۰۰/۰6/2۰مه چام شیشهدر تولید شیشه سکور

ی نانو 1۴9 کاربردهای صنعتی فناور
یخته گری چدن 1۴۰۰/۰6/2۰جال پردازان الونددر  ر

ی نانو 15۰ کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰6/2۰سامان استیل آذردر تولید  ریل ساچمه ای کابینت

ی نانو 151 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰6/2۰آذین پیچ کارادر تولید پیچ و مهره

ی نانو 152 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰6/21یکتا تهویه الونددر تجهیزات تهویه مطبوع

153
ی نانو  کاربردهای صنعتی فناور

ی و  در مواد مصرفی جوشکار
الکترود

یخته گری محمدی 1۴۰۰/۰6/22ر

ی نانو 15۴ کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰6/23استیل فرافرمدر قطعات خودرو

ی نانو 155 کاربردهای صنعتی فناور
ی 1۴۰۰/۰6/23بافت و تکمیل آپادانادر بافت و رنگرز

ی نانو 156 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰6/23سهند بافت آرازدر تولید کیسه های پلی پروپیلن

ی نانو 157 کاربردهای صنعتی فناور
ی الت مرغدار 1۴۰۰/۰6/2۴اسپانیوسدر  ماشین آ

158
ی  کاربردهای صنعتی فناور
نانو در قالب ساخت فلزی و 

پالستیک
1۴۰۰/۰6/2۴ثمین قالب
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ترویج و آموزش عمومی فناوری نانو برای افزایش مشارکت ذی نفعان در توسعه فناوری نانو

شرکت تولیدی موضوع سمینارردیف
زمان برگزاریو صنعتی

ی نانو 159 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰6/2۴نورسازاندر چراغ خودرو

16۰
ی نانو  کاربردهای صنعتی فناور

در مایع شوینده، دستشویی، 
شامپو

1۴۰۰/۰6/25ماه آرا تندیس

ی نانو 161 کاربردهای صنعتی فناور
در انواع فیلم تک الیه از پلی اتیلن

دنیا پالست 
1۴۰۰/۰6/27کامکاران

ی نانو 162 کاربردهای صنعتی فناور
ی مواد معدنی 1۴۰۰/۰6/27آبشناسدر فناور

163
ی نانو  کاربردهای صنعتی فناور

در  دستگاه های قطعات ماشین 
الت آ

یا سایان گستر 1۴۰۰/۰6/27آر

ی نانو 16۴ کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰6/27نقش گستراندر  قالب پالستیکی و فلزی

ی نانو 165 کاربردهای صنعتی فناور
یانا سالمت دیدر محصوالت بتنی غیرمصلح 1۴۰۰/۰6/28آر

166
ی نانو  کاربردهای صنعتی فناور
در  قطعات پالستیکی ظروف 

آشپزخانه
یای مبل ماندگار 1۴۰۰/۰6/29رو

167
ی  کاربردهای صنعتی فناور

یخته گری برنج و  نانو در ر
صنایع دستی

1۴۰۰/۰6/29تحریری

ی نانو 168 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰6/29آذین پالستدر تولید نایلون حباب دار

ی نانو 169 کاربردهای صنعتی فناور
یتی 1۴۰۰/۰7/۰۴پیشگامان آرین سادهدر محصوالت کامپوز

ی نانو 17۰ کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰7/۰۴تولیدی وداییدر  تولید بطری و درب بطری

کابردهای نانو در صنعت سنگ 171
و نمای ساختمان

سنگ بری نی ریز 
1۴۰۰/۰7/۰۴سنگ

172
ی نانو  کاربردهای صنعتی فناور
یقی ،  در قطعات پالستیکی تزر

تولید کالسکه و روروک بچه
1۴۰۰/۰7/۰7بی بی استار

173
ی  کاربردهای صنعتی فناور

نانو در تولیدات میز و صندلی 
پلیمری

1۴۰۰/۰7/۰7چوب می

شرکت تولیدی موضوع سمینارردیف
زمان برگزاریو صنعتی

ی نانو 17۴ کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰7/۰8کیمیا فنر قمدر تشک و فنر پیچشی

175
ی نانو  کاربردهای صنعتی فناور

، سرامیک نسوز  در انواع آجر نسوز
دیواره کوره

1۴۰۰/۰7/11اطلس سرام کویر

176
ی  کاربردهای صنعتی فناور
نانو در تولید دوغ پاستوریزه، 

روغن کره

فرآورده های لبنی 
1۴۰۰/۰7/12شکوه دشت

177
ی  کاربردهای صنعتی فناور

نانو در تولیدی انواع آجر سفال 
ماشین

1۴۰۰/۰7/1۴تخت جمشید

ی نانو 178 کاربردهای صنعتی فناور
یتی کت کامپوز 1۴۰۰/۰7/2۴زرین کیسه نام آوردر پا

ی نانو 179 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰7/25پویان مهردر تولید دستگاه اتو کالو

ی نانو 18۰ کاربردهای صنعتی فناور
یخته گری و ذوب 1۴۰۰/۰7/27ذوب فلزات نگین قمدر ر

ی نانو 181 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰7/27هشت بهشتدر صنعت سنگ

ی نانو 182 کاربردهای صنعتی فناور
ی و طراحی قطعات یانادر قطعه ساز 1۴۰۰/۰7/3۰شرکت ار

کاربردهای صنعتی فناوری نانو 183
در  سیمان

کارخانه سیمان 
1۴۰۰/۰8/17نی ریز

18۴
ی  کاربردهای صنعتی فناور

یس خواب  نانو در تولیدی سرو
و مبلمان

1۴۰۰/۰8/27شرکت اوراد

ی نانو 185 کاربردهای صنعتی فناور
ی الت کشاورز 1۴۰۰/۰9/۰۴گندم کار پارسدر ماشین آ

186
ی  کاربردهای صنعتی فناور

نانو در یخچال و سرد کنندهای 
صنعتی

گروه صنعتی جهان 
1۴۰۰/۰9/۰6تک

ی نانو187 1۴۰۰/۰9/۰6شیراز بستکاربردهای صنعتی فناور

188

ی  کاربردهای صنعتی فناور
نانو در صنایع پالستیکی/
لباس های یکبار مصرف 

بیمارستانی

1۴۰۰/۰9/۰7سپیده ماهان

ی نانو189 1۴۰۰/۰9/۰7ماهور طبکاربردهای صنعتی فناور
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شرکت تولیدی موضوع سمینارردیف
زمان برگزاریو صنعتی

ی نانو19۰ همای لطیف کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰9/۰7صنعت

ی نانو191 کاکاربردهای صنعتی فناور 1۴۰۰/۰9/۰7گروه صنعتی کا

ی نانو192 الیت پاذیر کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰9/۰8الکترونیک

ی نانو 193 کاربردهای صنعتی فناور
و تولید کف ِکش

تکنو الکتریک 
1۴۰۰/۰9/1۰برادران

ی نانو 19۴ کاربردهای صنعتی فناور
یه جات در بسته بندی ادو

بسته بندی گل 
1۴۰۰/۰9/1۰خوشبو

ی نانو 195 کاربردهای صنعتی فناور
در صنعت پوشش دهی سطح

صنعت کاران کاوه 
1۴۰۰/۰9/1۰فسا

ی نانو 196 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰9/11یاس میلیدر بسته بندی زعفران

197
ی نانو  کاربردهای صنعتی فناور
در بسته بندی حبوبات و غالت 

)مواد غذایی(
1۴۰۰/۰9/12تولیدی البرز

ی نانو 198 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰9/13قهوه وراتودر بسته بندی قهوه و نسکافه

199
کاربردهای صنعتی فناوری نانو 
در لباس کار )لوازم ایمنی و آتش 

نشانی (
1۴۰۰/۰9/1۴ایمن سازان

ی نانو 2۰۰ کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰9/1۴فروشگاه تولیدیدر رنگ و چسب

ی نانو 2۰1 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰9/1۴فرزام صنعتدر صنعت پوشش دهی سطح

ی نانو 2۰2 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰9/15فوالدسازان گدازدر ذوب فلزات

ی نانو2۰3 1۴۰۰/۰9/15نیرو ساحلکاربردهای صنعتی فناور

ی نانو2۰۴ 1۴۰۰/۰9/16پتروآپادانا آراز پارسکاربردهای صنعتی فناور

ی نانو 2۰5 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰9/16پروفیل خانه سبزدر دیوارپوش و کف پوش

ی نانو 2۰6 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰9/16فرا پویا صنعتدر صنعت پوشش دهی سطح

شرکت تولیدی موضوع سمینارردیف
زمان برگزاریو صنعتی

ی نانو 2۰7 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰9/17پارس چسبدر چسب اپکسی

ی نانو 2۰8 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰9/18میثاق چرخ شیرازدر صنعت پوشش دهی سطح

ی نانو در بتن2۰9 کسایه بتن شیرازکاربرد فناور 1۴۰۰/۰9/19پا

21۰
ی  کاربردهای صنعتی فناور

نانو در تکثیر و پرورش صدف 
یایی در

1۴۰۰/۰9/21واحد تولیدی قاضی

211
ی  کاربردهای صنعتی فناور
نانو در تولید نان های درمانی 

و دیابت
1۴۰۰/۰9/22میالن پیش جم تاج

ی نانو 212 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰9/22ارائه مدرندر قایق های فایبرگالس

213
ی  کاربردهای صنعتی فناور

نانو در رنگ های ساختمانی و 
صنعتی

1۴۰۰/۰9/22تولیدی فیروزپور

ی نانو 21۴ کاربردهای صنعتی فناور
ی الت کشاورز 1۴۰۰/۰9/26تولید ادوات امیدیدر تعمیر ماشین آ

ی نانو 215 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰9/27نجارباشیدر صنایع تولیدی کابینت

ی نانو 216 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰9/28بتن هاشمیدر صنایع تیرچه و بلوک

ی نانو 217 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰9/29تولیدی علیزادهدر تولید نایلون و نایلکس

ی نانو 218 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/۰9/29ایمن صنعت تاجدر تجهیزات ایمنی و آتش نشانی

ی نانو 219 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/1۰/۰1هدیه ساز دشتستاندر قطعات بتنی

ی نانو 22۰ کاربردهای صنعتی فناور
الت صنعتی در شیرآ

الت صنعتی  شیرآ
1۴۰۰/1۰/۰1پاراد

ی، 221 ی نانو در کشاورز کاربرد فناور
1۴۰۰/1۰/۰1اندیشه سبز ثمینصنایع غذایی و بسته بندی

ی، 222 ی نانو در کشاورز کاربرد فناور
صنایع غذایی و بسته بندی

تولیدی مواد غذایی 
1۴۰۰/1۰/۰۴توکل رفسنجان
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ترویج و آموزش عمومی فناوری نانو برای افزایش مشارکت ذی نفعان در توسعه فناوری نانو

شرکت تولیدی موضوع سمینارردیف
زمان برگزاریو صنعتی

ی نانو در پلیمر و 223 کاربرد فناور
یت های زمینه پلیمری کامپوز

کسیرساز  تولیدی ا
1۴۰۰/1۰/۰5شمال

ی، 22۴ ی نانو در کشاورز کاربرد فناور
صنایع غذایی و بسته بندی

مواد غذایی ساالر 
1۴۰۰/1۰/۰6شیراز

ی نانو 225 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/1۰/۰7آرمه بتندر تولید بتن

ی نانو 226 کاربردهای صنعتی فناور
پنجره آهنی یدر تولید درو پنجره مهدو 1۴۰۰/1۰/1۰درو

ی نانو227 آرمینا صنعت نوین کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/1۰/11فارس

ی نانو 228 کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/1۰/12پیشتاز بتندر بتن معمولی

229
ی  کاربردهای صنعتی فناور

نانو در صنعت مواد غذایی- 
پتروشیمی

1۴۰۰/1۰/12نخل طالیی

ی نانو23۰ روکش الستیک سپید کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/1۰/18آج فارس

ی نانو231 ساختمانی و تولیدی کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/1۰/19چارواتا

ی نانو232 گروه صنعتی جی کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/1۰/21لیان جی

ی نانو 233 کاربردهای صنعتی فناور
در صنعت پالستیک

کارتن پالست مجد 
1۴۰۰/1۰/22قم

ی نانو23۴ 1۴۰۰/1۰/28نساج صنعت آبادهکاربردهای صنعتی فناور

ی نانو235 1۴۰۰/1۰/29پارس یوتاب ایرانیانکاربردهای صنعتی فناور

236
ی نانو در  کاربردهای فناور

ی، صنایع غذایی و  کشاورز
بسته بندی

1۴۰۰/11/11آرون آروین

ی نانو در عمران و 237 کاربرد فناور
1۴۰۰/11/13بنیان گستر اروندساختمان

ی نانو238 صنایع چوب کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/11/13خوش خو

شرکت تولیدی موضوع سمینارردیف
زمان برگزاریو صنعتی

ی نانو در پلیمر 239 کاربردهای فناور
یت و کامپوز

صنعت گران دقیق 
1۴۰۰/11/13پارس

ی نانو در پلیمر 2۴۰ کاربردهای فناور
یت و کامپوز

ی  صنایع واشرساز
1۴۰۰/11/16بهتا

ی نانو2۴1 یتونکاربردهای صنعتی فناور 1۴۰۰/11/19صنایع چوب ز

ی نانو2۴2 تولیدی آرد غنچه کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/11/2۰اهواز

ی نانو در پلیمر و 2۴3 کاربرد فناور
یت کامپوز

شرکت پترو پایپ 
پارسیان کیش.

گرندپایپ
1۴۰۰/11/23

ی نانو در پلیمر و 2۴۴ کاربرد فناور
یت 1۴۰۰/12/۰1تولیدی شلنگ گلهاکامپوز

ی نانو2۴5 یکاربردهای صنعتی فناور 1۴۰۰/12/12تولیدی نادر

ی نانو2۴6 صنایع شیمیایی کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/12/12راسکود

ی نانو2۴7 صنایع کود مارال کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/12/18اصفهان

ی نانو2۴8 1۴۰۰/12/19نوآوران صنعت کاروکاربردهای صنعتی فناور

ی نانو2۴9 1۴۰۰/12/19آذر تجهیز ایرانیانکاربردهای صنعتی فناور

ی نانو25۰ صنایع بسته بندی کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/12/19پارس پینوا

ی نانو251 شرکت صنعتی رایکا کاربردهای صنعتی فناور
1۴۰۰/12/21باتاب هیوا

ی نانو252 ی کاربردهای صنعتی فناور شرکت ماشین ساز
1۴۰۰/12/۰7دقت خراسان

ی نانو253 1۴۰۰/12/۰9فرادید توربو صنعتکاربردهای صنعتی فناور

ادامه جدول ۲۷- سمینارهای صنعتی فناوری نانو  برگزار شده در سال 1400
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 جلسات و بازدیدهای صنعتی
در سال 1۴۰۰ کارگزاران ترویج صنعتی فناوری نانو ضمن بازدید از واحدهای تولیدی و مراجعه حضوری در بخش های مختلف شهرک های صنعتی و سایر شرکت ها، 
، به صورت رودررو به معرفی توانمندی های صنعتی فناوری نانوی ایرانی و برنامه های حمایتی جهت به کارگیری فناوری  در راستای ترویج صنعتی با حمایت ستاد نانو
نانــو در صنایــع و معرفــی ظرفیت هــا و راه حل هــای نانوفناورانــه موجود پرداختند. در این ســال مجموعًا 182 بازدید از شــرکت های تولیدی و صنعتی مختلف توســط 

کارگزاران ترویج صنعتی ستاد نانو صورت گرفت. 

 حضور در نمایشگاه های صنعتی
( شرکت کرده یا به برپایی غرفه در آن ها اقدام نموده اند و ضمن  در سال 1۴۰۰ کارگزاران ترویج صنعتی فناوری نانو در نمایشگاه های صنعتی مختلف )مطابق جدول زیر

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

زمان برگزاریعنوان نمایشگاهردیف

1 تا ۴ تیرماهشانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت خودرو و هفدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و صنایع وابسته - استان اصفهان1

الت صنعتی - استان اصفهان2 الت و ابزار آ 17 تا 2۰ تیر ماهشانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت، ماشین آ

الت و تجهیزات وابسته استان یزد3 31 شهریور تا 3 مهرماهششمین نمایشگاه صنعت، معدن، فوالد، ماشین آ

الت و صنایع وابسته - استان اصفهان۴ یخته گری، ماشین آ ی، فوالد، ر 7 تا 1۰ مهرماهسیزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژ

2۰ تا 23 مهرماهبیست و یکمین نمایشگاه بین المللی  قطعات خودرو و صنایع وابسته مشهد-  استان خراسان رضوی5

الت و صنایع وابسته استان خراسان رضوی6 2۰ تا 23 مهرماهسیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع الستیک و پالستیک و ماشین آ

یت ها استان خراسان رضوی7 2۰ تا 23 مهرماهیازدهمین نمایشگاه تخصصی رنگ و رزین، پوشش های صنعتی، چسب و مواد شیمیایی و کامپوز

17 تا 2۰ آبان ماهچهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی و هفتمین نمایشگاه منسوجات اصفهان8

9SMEX 18 تا 22 آبان ماهسومین نمایشگاه تخصصی توانمندیهای صنایع کوچک و متوسط جنوب کشور

1۰HAMex2021 25 تا 28 آبان ماهبیست و یکمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

16 تا 18 آذرماهسومین نمایشگاه بین المللی ایران کازمتیکا11

ک ایران12 1۴ تا 17 آذرماهنهمین نمایشگاه پوشا

13
ی و محصوالت نساجی  الت، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشین های گلدوز بیست و هفتمین نمایشگاه ماشین آ

IRANTEX2021
1۴ تا 17 آذرماه

ی- ایران متافو1۴ 1۴ تا 17 آذرماههجدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژ

الت، نهاده ها، کشت های گلخانه ای15 ی، ماشین آ ی، سامانه های نوین آبیار 1۴ تا 17 آذرماهششمین نمایشگاه بین المللی کشاورز

1۴ تا 17 آذرماهنهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد ساخت ایران16

ی17 1۴ تا 17 آذرماهبیست و دومین نمایشگاه پژوهش و فناور

جدول ۲۸- حضور کارگزاران ترویج صنعتی فناوری نانو در نمایشگاه های صنعتی در سال 1400
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دریافت نیازهای صنعتی مرتبط با فناوری نانو در قالب رویدادهای ترویج صنعتی4-4-1
ی ارتباط، مشاوره و معرفی توانمندی های صنعتی  یدادهای صنعتی، ضمن برقرار ی نانو با حضور در رو یج صنعتی در قالب تیم های تخصصی فناور کارگزاران ترو
ی و بررســی نیازها و مشــکالت واحدهــای صنعتی اقدام  ی نانــو کشــور و راه حل هــای نانوفناورانــه صنعتــی به مدیــران و فعاالن صنعتی، نســبت به جمع آور فنــاور
می کنند. موضوعات مطرح شده از سوی مدیران و کارشناسان صنعتی در فرم های ثبت تقاضای صنعتی وارد شده و جهت ارائه راه حل و رفع مشکل مطرح شده 
ی نانو ثبت شــده  ی نانو از طریق برنامه ها و ســازوکارهای متعدد موجود اقدام می شــود. از مجموع بیش از 215 تقاضای صنعتی در حوزه فناور با اســتفاده از فناور
یج صنعتی در ســال 1۴۰۰، بیشــترین تقاضاها مربوط به حوزه صنایع عمرانی، نانومواد، نانوپوشــش ها و صنایع پلیمری بوده اســت. همچنین در  توســط کارگزاران ترو

یج صنعتی، 5 محصول جدید صنعتی برای کسب گواهی نانومقیاس معرفی شدند. سال 1۴۰۰ با تالش کارگزاران ترو

%34
صنایع عمران و 
ساخت وساز

%۱4
سایر حوزه ها

%۱0
صنایع فلزی و نانوپوشش ها

%۱5
صنایع نفت، گاز، 

پتروشیمی و نانومواد
%27
صنایع پلیمری

ادامه جدول ۲۸- حضور کارگزاران ترویج صنعتی فناوری نانو در نمایشگاه های صنعتی  در سال 1400

نمودار ۸- سهم حوزه های مختلف از تقاضاهای صنعتی ثبت شده توسط کارگزاران ترویج صنعتی در  سال 1400

زمان برگزاریعنوان نمایشگاهردیف

18CONTEX2021  ی های ساختمان 7 تا 1۰ دی ماهدوازدهمین نمایشگاه مصالح، تجهیزات و فناور

، پله برقی و باالبر19 7 تا 1۰ دی ماهدهمین نمایشگاه درب، پنجره و صنایع وابسته و ششمین نمایشگاه آسانسور

21 تا 2۴ دی ماهپانزدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت برق2۰

الت و مواد اولیه صنایع چوب21 الت، یراق آ 21 تا 2۴ دی ماهسیزدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی ماشین آ

21 تا 2۴ دی ماهنهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت، اتوماسیون صنعتی و تجهیزات کارگاهی22

21 تا 2۴ دی ماهنمایشگاه بین المللی رنگ و رزین 231۴۰۰

17 تا 2۰ بهمن ماهنمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز 1۴۰۰ - استان خوزستان2۴

الت و مواد اولیه - استان اصفهان25 الت، یراق آ 17 تا 2۰ بهمن ماهنوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت چوب، ماشین آ
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2-۱- حمایت عمومی از تحقیقات فناوری نانو

ی نانو پرداخت شــد. ایــن پرداخت ها بر اســاس آیین نامه حمایت  یال حمایت تشــویقی ، بــه 7۰8 محقق فناور در ســال 1۴۰۰، در مجمــوع نزدیــک بــه 22 میلیــارد ر
تشویقی ستاد نانو و مربوط به 1129 درخواست تأییدی است. جزئیات این حمایت ها و مبلغ پرداختی در جدول 1 آورده شده است.

یال(تعدادنوع حمایت مبلغ حمایت )میلیون ر

1۰162۰27۴.۴5حمایت از مقاالت

۴31115حمایت از پایان نامه های صنعتی کاربردی

۴23۴5حمایت از چاپ کتاب

)... ی و 28226سایر )پایان نامه آیین نامه قدیم، هزینه داور

112921960.45مجموع

جدول 1- حمایت های تشویقی پرداخت شده ستاد نانو در حوزه تحقیقات فناوری نانو در سال 1400

در ادامه، برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در این راستا در سال 1۴۰۰ بیان می شود.

حمایت از انتشار مقاالت فناوری نانو1-1-۲
 حمایت از انتشار مقاالت فناوری نانو در نشریات منتخب

ی نانو در نشــریات منتخب را به منظور حمایت از محققانی که فعالیت های پژوهشــی آن ها، منجر به انتشــار  ، آیین نامه حمایت از چاپ مقاالت فناور ســتاد نانو



۹0۹0

ارتقای کیفیت علمی و پرورش سرمایه های انسانی کارآمد فناوری نانو

جدول ۲- درخواست های مورد تأیید مربوط به مقاالت منتشر شده در هریک از گروه های نشریات منتخب فناوری نانو در سال 1400

یال(سهم از تعدادتعدادگروه مجلهردیف سهم از مبلغمبلغ )میلیون ر

2.۴9%۰.536۰۰%6ب1

3۴.57%16.67832۰%189ج2

6۰.96%77.6۰1۴671%88۰د3

1.5۰%3.1736۰%36ه۴

۰.۴8%2.۰3115%23و5

1۰۰%1۰۰2۴,۰66%1,13۴مجموع

مقــاالت بــا کیفیــت شــده اســت، اجــرا می کند. در این آیین نامه تعدادی از نشــریات با کیفیت با اســتفاده از شــاخص  ایگن1 و شــاخص  ضریب تأثیــر2 و باتوجه به 
قرارگیری نشریات در فهرست Q1 و Top10 گزارش استنادی نشریات )JCR(، توسط ستاد نانو انتخاب شده اند. نشریات منتخب در 159 حوزه موضوعی هستند و 
، حداقل یک مجله وجود داشته باشد. این نشریات بر اساس شاخص های مذکور به چهار گروه »الف، ب، ج  ی نانو سعی شده در تمامی حوزه های علوم و فناور
« نیز به لیست نشریات منتخب  ، دو گروه »ه« و »و ی نانو و د« تقسیم شده اند. همچنین در راستای حمایت از نشریات ISI و نشریات علمی داخلی مرتبط با فناور
اضافه شد. در سال 1۴۰۰ تعداد 113۴ مقاله در مجالت منتخب تأیید شده اند که میانگین ضریب تأثیر این مقاالت در دسته های الف، ب، ج و د، ۴/73 است. 

تعداد درخواست های تأییدی در هر یک از گروه های نشریات در سال 1۴۰۰ در جدول 2 آمده است.
در سال 1۴۰۰، آیین نامه حمایت از انتشار مقاله در نشریات منتخب به روزرسانی شد که برای مقاالت منتشر شده از سال 2۰22 اجرا می شود. در این به روزرسانی، 
مبلغ حمایت از مقاالت افزایش یافت. همچنین به نویســندگان مقاالت بر اســاس روش ارائه شــده در آیین نامه، عالوه بر حمایت نقدی، پژوهانه شــبکه آزمایشگاه 

ی های راهبردی اعطا می شود. فناور

حمایت تشویقی از پایان نامه های صنعتی-کاربردی فناوری نانو۲-1-۲
ســتاد نانــو بــا هــدف رفــع نیاز صنایع با اســتفاده از تــوان تحقیقاتی محققان داخلــی، از تعریف و انجــام پایان نامه های کاربردی و مســئله محور با اجــرای آیین نامه 
بــردی حمایــت می کنــد. این حمایت به صــورت »1. پایان نامه های با عناوین اعالمی توســط ســتاد نانو 2. پایان نامه هــای مبتنی بر نیاز  پایان نامه هــای صنعتی-کار
صنعت و بازار و دارای متقاضی مشخص و 3. پایان نامه های با نتایج فراتر از آزمایشگاه با ساخت نمونه اولیه« دسته بندی می شوند. در سال 1۴۰۰، در مجموع ۴6 

پایان نامه بر اساس آیین نامه حمایت از پایان نامه های صنعتی-کاربردی مورد حمایت قرار گرفتند.

حمایت از ترجمه و تدوین کتب علمی فناوری نانو3-1-۲
، حمایت می کند. در سال 1۴۰۰، تعداد ۴7 درخواست حمایت تشویقی برای چاپ کتاب  ی نانو ستاد نانو از مؤلفان، گردآورندگان و مترجمان کتاب در حوزه فناور
ی شده فارسی  در کمیته علمی تأیید شد که از میان آن ها ۴ کتاب تألیفی فارسی، ۴ کتاب تألیفی انگلیسی، 35 فصل تألیفی از کتاب انگلیسی، 3 کتاب گردآور

و یک کتاب ترجمه بوده است.

1-Eigen Factor

2-Impact Factor: If
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حمایت از مجالت علمی داخلی فناوری نانو4-1-۲
ی نانو انگلیسی منتشر می کنند. در سال 1۴۰۰ بر اساس درخواست این مجالت، به 6 مجله  ، 12 مجله علمی فناور کز علمی کشور ؛ انجمن ها و مرا در حال حاضر
ی نانو در مواردی مانند صفحه آرایی، تبلیغات در شــبکه های اجتماعی، اصالح ســایت مجالت، به روزرســانی قســمت های مختلف آن و همچنین  علمی فناور
یال بــرای انجام امور  یســت میلیــون ر ی، خدمات دهــی انجــام شــده اســت. در ســال 1۴۰۰، در مجموع یک میلیارد و دو ی و استانداردســاز مشــاوره بــرای نمایه ســاز

... برای انجام امور فنی مجالت، پرداخت شده است. صفحه آرایی و
الزم به ذکر اســت در ســال 1۴۰۰، نشــریه Journal of Nanostructure in Chemistry )وابســته به دانشــگاه آزاد اســالمی واحد شــهر قدس(، موفق شد باالترین ضریب 
 Nanoscience & 1۰7 مجله در حوزه موضوعی ،JCR2020 کسب نماید. در لیست IF = 6/391  را در بین نشریات ایرانی برای دومین سال پیاپی با )IF( اثربخشی

Nanotechnology وجود دارد که مجله JNSC بر اساس معیار ضریب اثربخشی موفق به کسب جایگاه 38ام شده و در چارک Q2 قرار دارد.

جدول 3- جایگاه نشریه Journal of Nanostructure in Chemistry  در حوزه های موضوعی مختلف

چارک در حوزه موضوعیرتبه در حوزه موضوعیحوزه موضوعی

Chemistry, Multidisciplinary179 ۴3 ازQ1

Materials Science, Multidisciplinary335 81 ازQ1

Nanoscience and Nanotechnology1۰7 38 ازQ2

همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در حوزه فناوری نانو5-1-۲
ی، به عنوان پایــگاه تخصصی  یاســت جمهــور ی ر « معاونــــت علمی و فناور ینــان ایرانی خارج از کشــور ی بــا متخصصــان و کارآفر ســــتاد نانــــو در برنامــــه »همــــکار
ی می نماید. این برنامه در قالب حمایت از انجام دوره های علمی و پژوهشی شامل پسادکتری، فرصت مطالعاتی، استاد مدعو و معین،  ی نانو همکار حوزه فناور
، ارتباط مؤثر دانشــــمندان و متخصصان ایرانی خارج از کشــور و  ی نانو ی کارگاه های تخصصی در حوزه فناور تأســیس شــــرکت نوپا و انجام ســــخنرانی ها و برگزار
کز پژوهشــی برگزیده کشــور را تســهیل می کند. ســتاد نانو در ســال 1۴۰۰، رتبه اول را در میان بیش از 1۰۰ پایگاه همکار کســب کرده است. آمار حمایت های انجام  مرا

شده در این برنامه در سال 1۴۰۰ در جدول ۴ آمده است.

جدول 4- حمایت های انجام شده توسط پایگاه ستاد نانو در برنامه همــکاری بــا متخصصــان و کارآفرینــان ایرانی خارج از کشــور در سال 1400

تعداد درخواست پذیرش شدهتعداد درخواست ثبت شدهعنوان حمایت

83پسادکتری

ی سخنرانی/ کارگاه تخصصی 171۴برگزار

1۰۴تأسیس شرکت نوپا

11استاد مدعو و معین

11فرصت مطالعاتی
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جدول 5- رویدادهای کارنو برگزار شده در سال 1400

یخ برگزاریعنوانردیف تار

یداد کارنو1 22 تا 31 شهریورماهچهل و چهارمین رو

یداد کارنو2 9 تا 17 آذرماهچهل و پنجمین رو

یداد کارنو3 11 تا 21 بهمن ماهچهل و ششمین رو

یداد کارنو۴ 9 تا 17 اسفندماهچهل و هفتمین رو

2-2- توانمندسازی سرمایه های انسانی فناوری نانو
برگزاری رویدادها و دوره های توانمندسازی سرمایه های انسانی فناوری نانو1-۲-۲

 دوره های توانمندسازی سرمایه های انسانی نانو
، از سال 139۰ در حال اجراست. تا انتهای  ی ســرمایه های انســانی نانو با عنوان کارنو دوره های توانمندســاز
یداد برگزار شــد. در ســال 1۴۰۰، با توجه به ادامه دار شــدن همه گیری ویروس  ســال 1399، ۴3 دوره از این رو

یداد برگزار شد. ی از این رو یداد امکان پذیر نبود و چهار دوره مجاز ی این رو ی حضور کرونا، برگزار
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«، »جســتجوی عملی پتنت« و  ی نانو ی فناور ی ســاز «، »تجار در این دوره ها، کارگاه هایی با عناوین »آشــنایی با مباحث مالکیت فکری«، »معرفی مدل کســب وکار
« برگزار شــد. شــرکت کنندگان در کارگاه ها به صورت عملی، کار به صورت تیمی برای تهیه یک بوم کســب وکار و ارائه به ســرمایه گذار را تمرین می کنند.  »ارائه مؤثر
یابی می شود. الزم به ذکر است، این دوره ها با مشارکت مرکز تربیت مربی و پژوهش های سازمان فنی و حرفه ای کشور برگزار شد. در نهایت بوم های کسب وکار ارز

 توانمندسازی محققان در جذب گرنت های بین المللی
گاهی و  بــا توجــه بــه آسیب شناســی انجام شــده، برخــی از دالیل عدم فعالیــت معنادار محققــان ایرانی در جــذب گرنت های مجامع علمــی بین المللی، با عــدم آ
ی محققــان ایرانی در جذب گرنت هــای بین المللی آغاز  آمــوزش در ایــن حــوزه مرتبط اســت. بنابراین ســتاد نانو از ســال 1398 برنامه هایی را به منظور توانمندســاز
ی، آموزش و مشــاوره برای اخذ گرنت هــای بین المللی در نظر  یج، فرهنگ ســاز کــرد. بــا توجــه به اســتقبال از این برنامه ها، در ســال 1۴۰۰ نیز برنامه هایی در قالب ترو
ی انجام شــد.  گرفته شــد. در ســال 1۴۰۰، معرفی گرنت های مختلف، تولید و انتشــار محتوای آموزشــی از طریق ایمیل HTML و اطالع رســانی در شــبکه های مجاز
ی نیز برگزار شد که  همچنین کارگاه هایی با موضوعات مرتبط با معرفی گرنت های مختلف و آشنایی با مباحث مرتبط با نگارش پروپوزال گرنت به صورت مجاز
19۰ شرکت کننده حضور داشتند. در برنامه دیگری، از اسفندماه 1399 اولین دوره تخصصی-تعاملی پروپوزال نویسی گرنت بین المللی با بیش از 6۰ شرکت کننده 
ی، به صورت عملی یک پروپوزال، نگارش کرده و در طی  برگزار شــد که این دوره در انتهای اردیبهشــت 1۴۰۰ به اتمام رســید. شــرکت کنندگان عالوه بر آموزش تئور

ی شد. دوره از مشاوره مدرس برای ارتقای پروپوزال، بهره بردند. در انتها، پروپوزال های نگارش شده توسط مدرس، مطالعه و ویراستار

 توانمندسازی فناوران برای جذب سرمایه

ی یک ایده نوآورانه اســت. در  ی ســاز یکی از الزامات اصلی موفقیت یک اســتارت آپ، جذب ســرمایه برای توســعه و تجار
، مراحل اولیه رشــد  «، تعــدادی از تیم های فنــاور نانو ینــان ایرانــی خارج از کشــور ی بــا متخصصــان و کارآفر برنامــه »همــکار
خود را به خوبی طی کرده و به مرحله ای رســیده بودند که بزرگ ترین مانع در مســیر توســعه کســب وکار آن ها، کمبود ســرمایه 
ی تیم ها برای جذب ســرمایه، دوره ای طراحی شــد. در طی این دوره 3 ماهه، تیم ها با مشــاوره،  بود؛ بنابراین برای آماده ســاز
یافت خدمات، برای جذب ســرمایه آماده شــدند که در نهایت این دوره در انتهای ســال  راهبــری، پشــتیبانی، آمــوزش و در
، 3۰ تیم از فنــاوران نانو بررســی و تعــدادی از تیم ها که  « شــد. بــرای این منظــور یــداد ارائــه به ســرمایه گذار 1۴۰۰ منتــج بــه »رو

آمادگی بیشــتری برای جذب ســرمایه داشــتند، انتخاب شــدند. در طی دوره، در کارگاه های آموزشــی، مباحث کلی توســط مدرســان با تجربه ارائه شــد. همچنین 
ی آموزش ارائه شــده در کارگاه ها برگزار شــد. تیم ها هر هفته یک جلســه پشتیبانی نیز داشتند. پس از  جلســات مشــاوره به اقتضای نیاز تیم و برای اختصاصی ســاز
یداد جذب ســرمایه در 15 اســفندماه 1۴۰۰ برگزار شــد و پس از آن نیز طی 3 ماه ارتباط بین تیم ها و ســرمایه گذاران پیگیری می شــود. در این  ی تیم ها، رو آماده ســاز
کره، استراتژی جذب سرمایه و مالحظات حقوقی، در کنار تیم ها خواهند بود تا جلسات B2B بین  مرحله نیز مشاوران خبره با ارائه مشاوره در حوزه های اصول مذا

سرمایه گذاران و تیم ها به صورت حرفه ای تر برگزار شود.
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)ICAMP( توانمندسازی فارغ التحصیالن دانشگاهی برای توسعه فناوری 
کارآمد صنعت و دانشــگاه و عدم  ، ارتبــاط نا ی در صنایع و محصوالت مورد اســتفاده در زندگی مردم در داخل کشــور یکــی از مشــکالت موجــود بــرای رســوخ نــوآور
ی و ارتقای فناوران مستعد، پرتالش و با دانش توسط  اطالع این دو نهاد از نیازها و خواسته های یکدیگر است. یکی از راه کارهای موجود؛ شناسایی، توانمندساز
ی یا انتقال دانش فنی است تا قبل از مواجهه فناوران با صنعت گران با خواسته ها و الزامات صنعت گران  نهادها و سازمان های واسط و فعال در حوزه توسعه فناور
 ،... ی و عملی، مشاوره، حمایت های مالی و یداد ICAMP با اجرای برنامه های آموزشی تئور آشــنا شــده و مســتندات قابل دفاع را تدوین کنند. بر این اســاس در رو
ی  ی ساز ی مخاطبان در مهارت های نرم و تخصصی، نمونه اولیه ای از محصول با پتانسیل باالی تجار مخاطبان به نحوی حمایت می شوند تا ضمن توانمندساز

یا با قابلیت فروش دانش فنی تولید شود.
یداد؛ تیم مدرســان، مشــاوران و راهبران از ابتدا در کنار افراد هســتند تا بتوانند تجربه ای موفق در مســیر حرفه ای شدن  نکته مهم در ICAMP آن اســت که در این رو
یداد، آمادگی برای یادگیری و تالش اســت. در اواخر  مخاطبان و خلق دانش فنی توســط ایشــان را فراهم کنند. مهم ترین شــرط برای مخاطبان برای حضور در این رو
ی اعالم آمادگی کردند که پس از بررسی رزومه ها  یداد ICAMP ارائه شد که برای 8 عنوان نیاز فناورانه، 1۴۰ متقاضی برای همکار سال 1۴۰۰، فراخوان اولین دوره از رو
و انجــام مصاحبــه، 2۰ نفــر از متقاضیــان بــرای حضــور در دوره انتخاب شــدند. بخــش اول از اولین دوره ایــن برنامه، اواخر اردیبهشــت ماه 1۴۰1 به پایان می رســد و 

یافت حمایت های بیشتر به ذینفعان و بهره برداران ارائه می دهند. فناوران، پروپوزال های خود را برای در
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حمایت از پژوهش های مأموریت گرا در حوزه فناوری نانو1-3-۲
یت گرا توســط ســتاد نانو اجرا می شــود. هدف این برنامه،  در راســتای حمایت از دوره های مبتنی بر برنامه های کاربردی صنعتی، برنامه راهبری پژوهش های مأمور
یت گرا  تشویق اساتید به تمرکز پژوهشی و انباشت دانش فنی در تیم های پژوهشی حول یک موضوع محصول محور با تمرکز باال است. در برنامه پژوهش های مأمور
یت ها مبتنی بــر نیاز صنعت یــا فرصت های  کوشــش می شــود تــا با تشــکیل تیم های پژوهشــی، دســتیابی بــه محصوالت پیچیــده امکان پذیر شــود. موضــوع مأمور
ی های پلتفرمی بوده و ســاخت نمونــه اولیه یک محصول مشــخص را هدف گیری می کند. در نهایت، پیشــرفت برنامه بر اســاس  فناورانــه، بــا اولویــت توســعه فناور
یت در فرایند تعریف  یت در حال اجرا است. در سال 1۴۰۰، 6 مأمور یت تعریف شده که 23 مأمور یابی می شود. در مجموع تا کنون 28 مأمور معیارهای مشخص ارز

یت گرا با عناوین زیر تصویب شد: قرار گرفتند که 2 پژوهش مأمور
ی نانو در ساخت و تولید کاتالیست پاالدیمی بر پایه هالویسیت مورد استفاده جهت هیدروژناسیون روغن های پلی آلفا اولفینی•  رسوخ فناور
ی نانو در دیود نورتاب آلی منعطف.•  حمایت از رسوخ فناور

یال آن به صورت  یال پرداخت شده است که مبلغ 1,5۰۰ میلیون ر یت گرا مبلغ ۴,1۰۰ میلیون ر الزم به ذکر است که در سال 1۴۰۰ در مجموع برای پژوهش های مامور
ی های راهبردی بوده است. اعتبار شبکه آزمایشگاهی فناور

2-3- حمایت از تحقیقات کاربردی صنعتی در حوزه فناوری نانو



نانوپوشش های سخت و مقاوم ایرانی بر روی مته های صنعتی
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مستعد برای شکل گیری صنعت نانو

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

یکرد حمایت  ی نانــو )Nano Match( بــا رو برنامــه طرح هــای نوآورانــه فناور
ی نانــو اجرا می شــود.  از طرح هــای بــه نمونــه اولیــه رســیده در حــوزه فنــاور
فنــاوران، شــرکت های نوپــا، پژوهشــگران و جامعــه دانشــگاهی به عنــوان 
طرف عرضه و شــرکت های صنعتی و ســرمایه گذاران خطرپذیر و مستقل 
به عنوان طرف تقاضا از جمله مخاطبان این برنامه هستند. در این برنامه 
طرح هایــی پذیرفتــه می شــوند کــه نمونــه اولیــه ای از آن ها ســاخته شــده و 
مبتنی بر نیاز صنعت باشــد، مشــابه داخلی نداشته و یا در صورت وجود 

یافت طرح های متقاضیان می نماید.  مشابه؛ بهبود کیفیت، خواص و یا کاهش هزینه نسبت به آن داشته باشند. نانومچ در هر سال طی فراخوان هایی اقدام به در
در ادامه اقدامات صورت گرفته در سال 1۴۰۰ بیان می شود.

شناسایی و حمایت از طرح های نوآورانه فناوری نانو1-1-3
یافت شد. پس از بررسی اولیه و  ی نانو برگزار و 132 طرح در حوزه های مختلف صنعتی طی 3 فراخوان در در سال 1۴۰۰، نهمین دوره برنامه طرح های نوآورانه فناور
ی  ی، 21 طرح برای ارائه به جلسه مصاحبه حضور ی انتخاب شدند. در مرحله اول داور ی فنی و تجار یافتی، 13۰ طرح جهت داور ی طرح های در یابی ساختار ارز

دعوت و در نهایت 16 طرح موفق به ورود به برنامه شدند که مشخصات آن ها در ادامه ذکر می شود.
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جدول 1- مشخصات طرح های پذیرفته شده در دوره نهم از برنامه طرح های نوآورانه فناوری نانو )سال 1400(

ویژگی هاتصویرعنوان محصولردیف

1

پلی فنول استخراج شده از ضایعات 
گیاهان به عنوان نگهدارنده مواد غذایی

بازار جذاب در صنایع غذایی
ی مواد اولیه داخلی و استفاده از ضایعات کشاورز

قابلیت استفاده در صنایع مختلف

یفناور مجید شهباز

ی محصولوضعیت فعلی تحقیق و توسعه جهت بهینه ساز

2

ممبران دندانی سیلک فیبروئینی
ی و قابلیت ثبت پتنت نوآور

مواد اولیه داخلی و در دسترس
استفاده از مواد با منشأ طبیعی

یفناور سمانه غفور

ی محصول و ثبت پتنتوضعیت فعلی تحقیق و توسعه جهت بهینه ساز

3

یسی شده به عنوان  غشا االستومر الکترور
نخ بخیه

قیمت قابل رقابت با محصوالت مشابه
بهبود خواص مکانیکی با استفاده از مواد با منشأ طبیعی

ی پورفناور رضوان محمدی نور

ی محصولوضعیت فعلی شرکت در کارگاه های پیش شتاب دهی، ثبت پتنت و بهینه ساز

۴

یت تقویت کننده رنگ های  کامپوز
ضدخوردگی بر پایه مشتقات گرافنی

مواد اولیه داخلی و قابل دسترس
قیمت مناسب به دلیل استفاده از ضایعات

بازارهای متنوع جهت ورود

دکتر کمال محمدی فردفناور

مشخص کردن بازار کف پوش های شهری برای گام ابتدایی و فروش- جذب سرمایه برای افزایش تولیدوضعیت فعلی
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ادامه جدول 1- مشخصات طرح های پذیرفته شده در دوره نهم از برنامه طرح های نوآورانه فناوری نانو )سال 1400(

ویژگی هاتصویرعنوان محصولردیف

5

شیاربند دندانی
بازار جذاب در کشور

دارا بودن پتانسیل صادراتی
آشنایی کامل تیم با فضای دندانپزشکی و گرفتن مجوزها

کسیرفناور پیشگامان سالمت ا

وضعیت فعلی
گرفتن مجوز تولید برای محصوالت دیگر و تأیید تست عملکرد محصول فیشور سیالنت که در آستانه گرفتن تأییدیه 

نانومقیاس است.

6

ی یتی کشاورز هیدروژل نانوکامپوز
مواد اولیه داخلی

یست پایه نشاسته و سازگار با محیط ز ساختار بر

سمیرا رازانیفناور

وضعیت فعلی
ی در حال تغییر مسیر برای ورود پس از بررسی پتانسیل بازار در حوزه کشاورز

 به حوزه های دیگر بازار است.

7

یت بسته بندی مواد  فیلم نانوکامپوز
غذایی

قابلیت تولید با مقیاس باال
یست سازگار با محیط ز

حسن یوسف نیا پاشافناور

در حال تحقیق و توسعه برای کاهش قیمت محصول و شرکت در کارگاه های پیش شتاب دهیوضعیت فعلی

8

فیلتر استخراج نوکلئیک اسید
قیمت پایین

تجهیزات و مواد اولیه در دسترس
انجام تست های عملکردی

مینا سالمت پیشروفناور

ی محصول نهاییوضعیت فعلی ساخت تجهیزات پایلوت و بهینه ساز
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ویژگی هاتصویرعنوان محصولردیف

9

سنتز نانوبنتونیت
قابلیت ورود در بازارهای مختلف

کیفیت مناسب محصول
تجهیزات در دسترس جهت افزایش مقیاس تولید

دکتر هاجر قنبریفناور

بررسی جهت کاهش قیمت و تغییر سورفکتانت برای رسیدن به محصول بهینهوضعیت فعلی

1۰

چسب مخصوص لنت ترمز
مقاومت باال نسبت به سایر محصوالت

قیمت پایین نسبت به نمونه های خارجی

دکتر محمد علیزادهفناور

توسعه بازار داخلی و سنتز رزین پایه چسبوضعیت فعلی

11

ژل ضد چین وچروک پوست و دور چشم
ترمیم پوست در دوره زمانی کوتاه

تولید در مقیاس نیمه صنعتی
مواد اولیه در دسترس

ک طب آذرفناور تابنا

توسعه بازار در داخل و خارج کشور و تمدید مجوز تولیدوضعیت فعلی

12

سنسور اندازه گیری هدایت الکتریکی 
)EC Meter( سیال

افزایش دقت اندازه گیری
افزایش بازه اندازه گیری

کاهش قیمت نسبت به محصول خارجی

دکتر محسن غارسیفناور

ی محصولوضعیت فعلی تحقیق و توسعه جهت برطرف کردن مشکل پایدار

ادامه جدول 1- مشخصات طرح های پذیرفته شده در دوره نهم از برنامه طرح های نوآورانه فناوری نانو )سال 1400(
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ادامه جدول 1- مشخصات طرح های پذیرفته شده در دوره نهم از برنامه طرح های نوآورانه فناوری نانو )سال 1400(

ویژگی هاتصویرعنوان محصولردیف

13

پایه  گون قابل چاپ بر رشته های گونا
کیتوسان

فیالمنت ها سازگار با بدن هستند
ی شده قابلیت ساخت ایمپلنت های شخصی ساز

کاهش قیمت ایمپلنت ها

ی های تک محور آرا آسیافناور شرکت نوآور

بررسی بازارهای مختلف برای تولید فیالمنت پرکاربرد در حوزه پزشکی و ایمپلنت هاوضعیت فعلی

1۴

مکمل های دارویی )از مواد مؤثره گیاهی 
یتٔامین ها( و و

بستری جهت تولید نانومکمل های مختلف
مواد و تجهیزات داخلی

فرایند قابل افزایش مقیاس

دکتر محمدمهدی اوچیفناور

تولید نیمه صنعتی محصول و در حال معرفی به سرمایه گذاروضعیت فعلی

15

ی گاز ماژول های غشایی جداساز
قیمت پایین نسبت به روش های مشابه

راندمان باال نسبت به سایر روش ها

ستارگان نوآور سپهر پارسفناور

، درحال عقد قرارداد سفارش فروش محصول، توسعه سبد محصوالتوضعیت فعلی جذب سرمایه گذار

16

رنگ فوق آب گریز برای سطوح سیمانی، 
بتنی و آجری

چسبندگی باال به سطح
ی نسبت به محصوالت مشابه دوام و ماندگار
ی سطوح بتنی و سیمانی قابلیت پوشش رو

یکانفناور رنگ و پوشش نانوساختار ژ

افزایش تولید در مقیاس نیمه صنعتی و فروش اولیه محصولوضعیت فعلی
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 کارگاه های پیش شتاب دهی
ی دستاوردهای حوزه نانو به صورت کارگاهی و با سرفصل های مختلف طراحی  ی ساز یت آشنایی با فرایند تجار در سال 1۴۰۰، دو دوره پیش شتاب دهی با محور
ی،  ی ســاز ی، مالکیت فکری در تجار ی، بررســی بازار و تحلیل رقبا، قیمت گذار ، تیم ســاز شــد. هر دوره در طول ســه ماه با موضوعات »مشــتری و مدل کســب وکار
ی برنامه پل برگزار شــد. در طول مدت حضور در برنامه؛ ضمن  « با حضور فناوران پذیرفته شــده نانومچ با همکار مســائل حقوقی، تأمین مالی و جذب ســرمایه گذار

کره با سرمایه گذاران برای هریک از طرح ها نیز تهیه شد. ی، مستندات مورد نیاز جهت تعامل و مذا ی ساز همراهی فناوران منتخب در راهبری مسیر تجار

 توسعه محصول
ی برنامــه نانومــچ و در دوره های مختلف این برنامه، تعدادی از طرح های مورد حمایت به شــرح جــدول 2 موفق به تولید صنعتی محصول و فروش  از ابتــدای برگــزار

شده اند.

جدول ۲- طرح های نوآورانه دارای تولید صنعتی و تجاری سازی شده در دوره های مختلف برنامه نانومچ )13۹4-1400(

فناورعنوان محصولدورهردیف

نانوفناوران نارین فارمدپچ پوستی ترمیمی در درمان زخم پای دیابتیچهارم1

نگین رز سپاهانعایق صوت و حرارتچهارم2

فراز پویان فدکنانوسیلیکا هیدروفوبپنجم3

ورا پلیمر پیشرونانوکامپاند کاهنده شیرنکیج محصوالت تزریق پالستیکپنجم۴

شریف فناوران آنیلمحلول ضدلغزش ایستاششم5

یت دندانی الیت کیور نانوهیبریدیششم6 مهام تجهیزات پارالکامپوز

یت آب گریزششم7 کسیر فامرنگ نانوکامپوز بهسان ا

شیمی فناور آروشالکه بر تخصصی بدون نیاز به شستشوهفتم8

کسان الیگومریهشتم9 میکا شیمی شریفترکیبات سیل سسکویی ا

کره با سرمایه گذار هستند که در جدول 3 قابل مشاهده هستند. تعدادی از طرح های دوره گذشته نیز درحال توسعه نیمه صنعتی و صنعتی و یا مذا

جدول3- حمایت های ستاد نانو از طرح های نیمه صنعتی و صنعتی برنامه طرح های نوآورانه )سال 1400(

تصویرحمایت های ستاد نانووضعیتفناورمحصول/ طرحردیف

تولید نیمه صنعتی فروش محصولکیمیا رزین بهسانرزین پلی یورتان پایه آب1
کمک به جذب سرمایه گذار

ی خط تولید  کمک به راه انداز
نیمه صنعتی

2
ترکیبات سیل 

poss کسان سسکویی ا
کمک به صادرات محصولتولید صنعتی و صادرات محصولمیکا شیمی شریف
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تولید نیمه صنعتیکهربا پردازان پاسارگاددیرسوزکننده نایلون3
ی  کمک به بررسی بازار و بهینه ساز

محصول
کمک به جذب سرمایه گذار

۴
کساید  مینرال تری ا

گریگیت ا
تولید نیمه صنعتینیک درمان آبادیس

کمک به اخذ مجوزهای الزامی
ی خط تولید  کمک به راه انداز

نیمه صنعتی

5
پولیش نهایی رنگ 

خودرو
تولید نیمه صنعتیتحقیق توسعه جتکو

کمک به اخذ مجوزها
ی محصول کمک به بهینه ساز

6
رنگدانه های گیاهی 

مواد غذایی، دارویی و 
بهداشتی

کسیر یا سرند ا تولید نیمه صنعتیآر
ی خط تولید  کمک به راه انداز

نیمه صنعتی

7
پودر قالب گیری فلزات 

گرانبها
تولید نیمه صنعتیمواد گستر رهام

ی خط تولید  کمک به راه انداز
نیمه صنعتی

ی محصول تست بازار و بهینه ساز
ثبت پتنت

معرفی به سرمایه گذار

8
غلظت دهنده 

نانوسلولزی
بسپار شیمی علم و 

صنعت
تولید نیمه صنعتی

فروش اولیه محصول

ی خط تولید  کمک به راه انداز
نیمه صنعتی

کمک به توسعه سبد محصوالت
معرفی به سرمایه گذار

9
آفت کش ارگانیک 

آتشک
یست مبین سپاهان ز

تولید پایلوت
در حال اخذ مجوزهای الزامی

گرنت آزمایشگاهی
ی محصول کمک به بهینه ساز
کمک به اخذ مجوزهای الزامی

  1۰
نانوامولسیون روغن 

ی  درخت چای حاو
ی آداپالن دارو

دکتر امیر امانی
ی با سرمایه گذار جهت  همکار

انتقال دانش فنی
معرفی به سرمایه گذار

کمک به اخذ مجوزهای الزامی

ادامه جدول3- حمایت های ستاد نانو از طرح های نیمه صنعتی و صنعتی برنامه طرح های نوآورانه )سال 1400(
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رصد فناوری های تحول آفرین مرتبط با حوزه نانو1-۲-3
یابی- انتخاب و تعریف پروژه های حمایتی صورت  ی های تحول آفرین و نوظهور مرتبط با حوزه نانو در قالب فرایندی متشکل از 3 مرحله شناسایی، ارز رصد فناور

می گیرد. اقدامات صورت گرفته در این حوزه در سال 1۴۰۰ در ادامه ذکر می شود.

الف( مرحله شناسایی
ی با  ی تحول آفریــن از نگاه مؤسســات بین المللی، بیــش از ۴۰ فناور در ایــن مرحلــه، پایــش کاملــی از منابــع مختلــف صورت گرفــت. در مجموع بیــش از 15۰ فناور
ی نوظهور شناسایی شد که  ی با بررسی نهادهای کشورهای مختلف مورد شناسایی قرار گرفتند. در مجموع، بیش از 25۰ فناور استفاده از منابع مکتوب و 6۰ فناور
ی نانو یا مرتبط با آن شناسایی شدند. همچنین  ، در نهایت 1۴+1 فناور یکرد تحلیلی در خصوص ابر کلمات، ادبیات کالن روند و همچنین ارتباط با نانو با سه رو
کالن روند »انقالب صنعتی چهارم« به عنوان موضوع پانزدهم در دستور کار قرار گرفت تا در مرحله بعد، همگرایی حوزه های نانو با این کالن روند در دستور کار قرار 

ی های شناسایی شده در جدول ۴ آمده است. گیرد. از جمله این همگرایی ها می توان به اینترنت 6G، نانوحسگر و هوش مصنوعی اشاره کرد. فناور

جدول 4- فناوری های تحول آفرین شناسایی شده مرتبط با فناوری نانو )سال 1400(

بایوپرینتز سه بعدیگرافننانوحسگر
یافت پالستیک پیشرفته/  باز
یست تخریب پذیر پلیمرهای ز

باتری حالت 
جامد

ترانزیستورهای نسل 
جدید

ی درمان شخصی ساز

سلول خورشیدی پروسکایتباتری آند سیلیکونیفیبر کربنیچارچوب های فلزآلینانوآفت کش هاپروتئین های جدیدکوانتوم

3-2- توسعه نوآوری های منتخب در حوزه فناوری نانو
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یابی و انتخاب ب( مرحله ارز
یابی و تعیین  ی« و همچنین »ســطح بلوغ« حائز اهمیت اســت. برای ارز ی های نوظهور نشــان داد که دو شــاخص »میزان تأثیرگذار یابی فناور مطالعه مدل های ارز
ی های شناسایی شده در ماتریس اولویت،  ی ها، ماتریس اولویت گارتنر و مراحل چرخه هایپ آن انتخاب شد. برای تعیین جایگاه فناور نوع استراتژی ورود به فناور
کــز بین المللی به خصوص گزارش های مؤسســه گارتنر مورد بررســی قرار گرفــت. در نهایت،  یکرد مرا ، تحلیــل پتنت و رو ی هــا از ابعــاد دیگــر مثــل مطالعــه بازار فناور
« و »انقالب صنعتی چهارم« در ماتریس زیر قرار داده شده است.  ی های مهم و مرتبط میان »نانو ماتریس اولویت زیر تعیین شد. اینترنت 6G به عنوان یکی از فناور

یست تخریب پذیر نیاز به بررسی بیشتری دارند. ی های کوانتوم و پلیمرهای ز با توجه به ماتریس اولویت، فناور

جدول 5- ماتریس اولویت مرتبط با فناوری های تحول آفرین شناسایی شده مرتبط با نانو )سال 1400(

زمان ورود به جریان اصلی

کمتر از 2 سالبین 2 تا 5 سالبین 5 تا 1۰ سالبیش از 1۰ سال

میزان 
ی تأثیرگذار

پروتئین های جدید
-آلی چارچوب های فلز

6G اینترنت
یستی سه بعدی چاپ ز

هوش مصنوعی
ی درمان تحول آفرینشخصی ساز

گرافن
نانوحسگر

ترانزیستورهای مبتنی بر کربن
یاد ز

متوسطنانوآفت کش

ج( مرحله تعریف طرح های حمایتی
، وضعیت کشور از قبیل  ی منتخب به منظور توسعه آن در قالب تعریف یک طرح است. برای این منظور هدف از این مرحله، اتخاذ اقدامات متناسب با هر فناور
امکانــات مالــی، زیرســاخت های موجــود و توانمندی فنی مورد مالحظه قرار گرفت. در نهایت پس از بررســی های صورت گرفتــه، حمایت های الزم از یک تیم فناور 
در حوزه اینترنت 6G، یک تیم فناور در حوزه بایوپرینتر سه بعدی، یک تیم فناور در حوزه چارچوب های فلز آلی، 2 تیم فناور در حوزه گرافن و 6 تیم فناور در حوزه 

نانوحسگر در قالب برنامه های مختلف صورت گرفت.

شناسایی و حمایت از فناوران مستعد در حوزه فناوری نانو۲-۲-3
ی نانو شناســایی و در قالــب حمایت از ثبت اختراع و  ی کانون پتنت ایران، تیم های فناور مســتعد را در حوزه فناور ی هــای منتخــب با همکار برنامــه توســعه فناور
ی  یابی و توانمندساز ی های تحول آفرین( شامل سه مرحله شناسایی، ارز ی از آن ها حمایت می کند. این برنامه به عنوان مکمل برنامه قبل )رصد فناور توسعه فناور

هسته های فناور است. در راستای اهداف تعیین شده برای این برنامه، سه گروه از فناوران نانو به شرح زیر پایش شدند:
ی های روز جهانی دارند؛•  شرکت های فعال نانو که محصوالت با فناور
گروه های پژوهشی دانشگاهی که پژوهش های کیفی و محصوالت نوآورانه جهانی توسعه داده اند؛• 
اساتید جوان و پژوهشگرانی که به تازگی از دانشگاه های معتبر خارج کشور بازگشته اند.• 

یکردهای متنوعی اســتفاده شــد. به ایــن منظــور از پایگاه های اطالعاتــی ماننــد )Web of Science )WoS، پایگاه اســتنادی  بــرای شناســایی فنــاوران مســتعد از رو
اختراعات لنز )Lens( و فهرســت منتخبان فدراســیون ســرآمدان علمی اســتفاده شــد. همچنین شــرکت های دارای گواهی نامه نانومقیاس، شرکت های مستقر در 
کز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان فعال از دیگر منابع استفاده شده برای رصد فناوران بود. عالوه براین،  ی دانشگاه ها و مرا کز رشد و پارک های علم و فناور مرا
ظرفیت های علمی پژوهشــگران ایرانی که به تازگی به کشــور بازگشــته و در دانشــگاه های معتبر بین المللی تحصیل کرده اند نیز مورد بررســی قرار گرفت. در نهایت، 
ی های تحول آفرین در حوزه های مختلف پایش شد. روند بررسی و آمار فناوران در شکل 1 ارائه شده است. عمده این فناوران )حدود %75(  سبد متنوعی از فناور
ی های خود محافظت کنند. برخی از این گروه ها نیز در قالب برنامه های توسعه  در همان ابتدای کار در مسیر حمایتی ثبت اختراع قرار گرفتند تا بتوانند از فناور

ی به فعالیت خود ادامه می دهند. فناور
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هسته فناور رصد و پایش شده

ارزیابی اولیه
96

350

65

51

ارزشیابی کیفی

ورود به مرحله اعتبارسنجی

شکل 1- آمار فناوران پایش شده در مراحل مختلف برنامه توسعه فناوری های منتخب نانو )سال 1400(

نمودار 1- تعداد هسته فناور در هر مرکز به تفکیک حوزه های فناوری نانو در برنامه توسعه فناوری های منتخب نانو  )سال 1400(

ی و نهاد محل فعالیت هســته های فناور در نمودار زیر ارائه شــده اســت. حوزه های پزشــکی، حسگرها و ملزومات بهداشتی با ادامه همه گیری کرونا  حوزه های کار
ی های نو و الکترونیک نیز از جمله  همچنان مورد توجه قرار دارند که در این برنامه نیز سهم قابل توجهی )۴5 درصد( را به خود اختصاص داده اند. حوزه های انرژ

ی به حساب می آیند که 2۰% هسته های فناور را شامل می شوند. ی ساز حوزه های پرظرفیت برای تجار
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در ادامه وضعیت اختراعات فناوران به صورت تجمعی مورد بررسی قرار گرفت )نمودار 2(. طی سال 1۴۰۰، تعداد ۴۰ تقاضانامه از فناوران این برنامه به کانون پتنت 
ایران ارائه شده است که نشان دهندة حدود 3۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته است.

در دست بررسی

53

تأیید

60

50

40

30

۲0

10

0

۸

نمودار ۲- وضعیت تقاضانامه های ثبت اختراع فناوران شناسایی شده در برنامه توسعه فناوری های منتخب نانو )13۹۹-1400(

ی، خدمات متنوعی به آن ها ارائه شده است. در همین راستا، سه مورد تحلیل پتنت )در حوزه های  ی ساز ی فناوران این برنامه در مسیر تجار به منظور توانمندساز
، مشــاوره های کســب وکار و دوره آموزشــی  ی فضای کارگاهی و چندین مورد مطالعه بازار گذار ، میکروفلوئیدیک و چارچوب های فلزی-آلی(، ســه مورد وا نانوژنراتور
ی خود داشتند که برای این فناوران، حمایت  ثبت اختراع به فناوران ارائه شــده اســت. همچنین 12 هســته فناور به دالیل مختلف نیاز به محافظت ســریع از فناور

از ثبت موقت اختراع )Provisional( صورت گرفت.
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ی تا رســیدن به محصول  هــدف از برنامــه »پل«، تســریع رشــد کســب وکارهای کوچک و نوپــا و بهبود و اصالح فرایندهای توســعه محصوالت از مرحلــه اثبات فناور
یابی جنبه های مختلف کســب وکارهای نوپا و کمک به بنیان گذاران این کســب وکارها برای شناســایی چالش ها و ظرفیت های  ی اســت. در این برنامه، ارز تجار

پیشرو صورت می گیرد تا انتخاب بهترین مسیر برای رشد کسب وکارها با مطلوبیت بیشتری انجام شود.

شناسایی کسب وکارهای نوپای فناوری نانو1-3-3

 تهیه نمایه فناوران 
در ســال 1۴۰۰، 12۰ محصول موفق به اخذ تأییدیه نانومقیاس آزمایشــی از ســتاد نانو شــده اند. عالوه بر این 76 شــرکت و فناور جدید به فهرســت فناوران حوزه نانو 
اضافه شــده اســت. بدین ترتیب به صورت تجمعی، 399 محصول توســعه یافته توسط 261 فناور موفق به اخذ تأییدیه نانومقیاس آزمایشی از ستاد نانو شده اند. به 

منظور حمایت و کمک به تسریع رشد این فناوران، طبقه بندی های مختلفی از آن ها به عمل آمد که در ادامه بیان می شود.

 طبقه بندی بر اساس ساختار
کندگی آن ها در نمودار 3 آورده شده است. 261 شرکت و فناور از لحاظ ساختار به چهار دسته زیر تقسیم شدند که پرا

شرکت صنعتی: شرکتی که دارای زیرساخت های کافی برای تولید و فروش محصوالت خود در مقیاس صنعتی است.  
کز رشــد برای خلق یک ارزش اقتصادی با تیمی کوچک و تجهیزات تولید آزمایشــگاهی یا    : شــرکت تازه تأسیســی که مطابق تعریف موجود در مرا واحد فناور

نیمه صنعتی مشغول فعالیت است.

3-3- توانمندسازی کسب وکارهای نوپای فناوری نانو
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کز علمی است ولی هنوز به شرکت حقوقی تبدیل نشده است.   : تیمی که دارای دسترسی های مختلفی در دانشگاه ها و مرا هسته فناور
ی هستند.   ی و محصول مبتنی بر آن فناور : افرادی که به عنوان شخص حقیقی مشغول توسعه فناور فرد فناور

 طبقه بندی بر اساس حوزه صنعتی
نمودار زیر طبقه بندی محصوالت مرتبط با فناوران شناسایی شده بر اساس حوزه های صنعتی را نشان می دهد.

نمودار 3 - تقسیم بندی ساختاری فناوران نانو شناسایی شده در برنامه پل )سال 1400(

فرد فناور  
۸ درصد

هسته فناور  
3 درصد

واحد فناور  
60 درصد

شرکت صنعتی  
۲۹ درصد

نمودار 4- محصوالت فناوری نانو شناسایی شده در برنامه پل به تفکیک حوزه های صنعتی )سال 1400( 

1۸0
160
140
1۲0
100
۸0
60
40
۲0
0

پوشاک
 و نساجی

آب، 
کشاورزی

 و بسته بندی

اپتیک و 
الکترونیک

انرژی، نفت 
و صنایع 
وابسته

تجهیزات حمل و نقل خدمات
 و ملزومات 

صنعتی

دارو، 
بهداشت
 و سالمت

عمران
 و ساختمان

کاالی 
خانگی

مواد اولیه

15۲0
4

1۷
1 10 1۷

16۷

10 1۲

1۲6

ی نانو روند افزایشــی )بیش از 1۰۰ درصد( را داشته  ، بهداشــت و ســالمت از ســبد محصوالت فناور با توجه به شــیوع کرونا در ســال 1۴۰۰، ســهم محصوالت حوزه دارو
ی نانو استفاده از نانومواد به عنوان مواد  اســت. حوزه صنعتی دوم که ســهم قابل توجهی از محصوالت را داراســت، مواد اولیه است. یکی از حوزه های پرکاربرد فناور

... است. ، صنعت ساختمان، نفت، گاز و پتروشیمی و اولیه در انواع محصوالت حوزه های متفاوت صنعتی از جمله صنعت رزین، رنگ، پلیمر



111

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

111

 دسته بندی بر اساس چرخه نوآوری
ی طبقه بندی شدند که در نمودار زیر قابل مشاهده است. محصوالت شناسایی شده بر اساس جایگاه آن ها در چرخه نوآور

توسعه فناوری  
33 درصد

توسعه بازار  
۲0 درصد

راه اندازی خط تولید  
14 درصد

توسعه محصول  
33 درصد

نمودار 5- طبقه بندی محصوالت فناوری نانو شناسایی شده در برنامه پل بر اساس جایگاه آن ها در چرخه نوآوری )سال 1400(

« تلقی کرد که غالبــًا محصوالت این اســتارت آپ ها در عرصه های  71 درصــد از فنــاوران دارای تأییدیــه نانومقیــاس آزمایشــگاهی را می توان »اســتارت آپ های نانو
ی و محصول قرار گرفته اند. توسعه فناور

حمایت از توسعه کسب وکارهای نوپای فناوری نانو۲-3-3
 دوره اعتبارسنجی کسب وکارها

ی های ســخت و تجربه های پیشین ستاد نانو در حوزه توسعه کسب وکارهای  کز پیشــرو در رشــد و پرورش اســتارت آپ های مبتنی بر فناور با مطالعه برنامه ها و مرا
، نیاز به سرمایه و تسهیل اخذ مجوزهای  ی های سخت، تمرکز این برنامه بر حل چالش های بازار محصوالت، ساختار تیمی، مدل های کسب وکار مبتنی بر فناور
ی به یک کســب وکار موفق بررســی شــده و در پایان دوره،  الزامی مورد نیاز ســازمان های مختلف اســت. در دوره اعتبارســنجی کســب وکارها، قابلیت تبدیل فناور
ی و بازار خود می رســند. در ســال 1۴۰۰، طول این دوره از 12 هفته به 8 هفته کاهش یافته است. در جدول  شــرکت کنندگان به تصویر روشــنی از پتانســیل های فناور

6 اطالعات مرتبط در سال 1۴۰۰ آورده شده است.

جدول 6- اطالعات مرتبط با دوره اعتبارسنجی کسب وکارهای فناوری نانو )سال 1400(

تعداد تیم های موفق وارد شده به مرحله بعدتعداد تیم های موفق حاضر در دورهتعداد تیم های منتخبتعداد دوره برگزار شده

2۴1218

یابی شــده و گزارشــی از وضعیــت موجود این تیم هــا و راهکارهایی برای بهبود شــرایط تیمی آن ها  در ادامــه، منابــع انســانی تیم ها توســط هدایت گرهای1 مجرب ارز
یافت مجوزهای مرتبط -که اغلب از سوی سازمان های مختلف اعم از  پیشنهاد خواهد شد. همچنین، مشاوران مجرب در کنار فناوران، اقدامات الزم را برای در
ی های مرتبط و حمایت های صورت گرفته از آن ها  ... ارائه می شود- انجام می دهند. عناوین فناور وزارت بهداشــت، ســازمان غذا و دارو و ســازمان حفظ نباتات و

در جدول 7 آمده است.

1-Mentors
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جدول ۷- حمایت های ستاد نانو از فناوران شناسایی شده در برنامه پل )سال 1400(

عنوان محصولردیف

حمایت های ستاد نانو )میلیون تومان(

دوره و 
مشاوره های 

تخصصی

اعتبار شبکه 
آزمایشگاهی

وامگرنت
تسهیل 

اخذ مجوز

کتریایی1 √  5۰ زخم پوش نوین مبتنی بر نانوالیاف سلولز با

  5۰ √آپتا سنسور بر پایه نانوذرات طال جهت تشخیص کوکائین، مورفین، هروئین و کدئین2

کتون3 ی کیتوسان- پلی کاپروال √  5√زخم پوش نانولیفی حاو

ی برای دام و طیور۴ √5۴۰3۰۰√نانومکمل رو

5DNA و RNA 51۰۰25۰√کیت مغناطیسی استخراج√

 1۰۰ 8√پودر نانوذرات سیلیکای رسوبی6

  81۰۰ کیت تشخیص سریع آنتی بیوتیک شیر7

ی ها در مقیاس سلولی و مولکولی8   6۰ √سیستم نوین تشخیص بیمار

 معرفی به شبکه تبادل فناوری نانو
 ، ی نانو است. در سال 1۴۰۰ با فرایندهای اجرا شده فوق الذکر یکی از مسیرهای تحقق اهداف در برنامه پل، معرفی فناوران و شرکت های نوپا به شبکه تبادل فناور

ی، موفق به تولید صنعتی، فروش در بازار و اخذ تأییدیه نانومقیاس شدند. ی و عرصه توسعه فناور 28 محصول با رشد در چرخه نوآور
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« در تالش برای به هم رسانی  ی و کارآفرینی، برنامه »کاریز با توجه به نیاز فزاینده استارت آپ های ایرانی به کسب دانش و تجربه پیرامون موضوعات مختلف نوآور
ی های سخت، تسهیل شود. در ادامه اقدامات صورت  کوسیستم کارآفرینی به ویژه در حوزه فناور یگران این حوزه به یکدیگر است تا از این طریق، دسترسی به ا باز

گرفته در سال 1۴۰۰ ذکر می شود.

برگزاری رویدادهای زیست بوم کارآفرینی در حوزه فناوری نانو1-4-3
( را برگزار کرده  یــداد/ 1۰ وبینار یدادهای مختلفی )شــامل 8 رو برنامــه کاریز در ســال 1۴۰۰ رو
یدادهــا، 182۰ نفــر ثبت نــام و 972 نفر شــرکت کردنــد. حدود  اســت. در مجمــوع در ایــن رو
7۰ درصــد از شــرکت کنندگان تحصیــالت کارشناسی ارشــد و دکتری داشــته اند. عناوین و 

یدادها در جدول 8 آمده است. مدرسان رو

3-4- حمایت از توسعه زیست بوم کارآفرینی در حوزه فناوری نانو
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جدول ۸- عناوین رویدادهای برگزار شده کاریز )سال 1400(

مدرس/ ارائه دهنده تجربه عنوان رویداد ردیف

حسن حاجی فتحعلی چگونه پیوت می تواند یک استارت آپ را از شکست نجات دهد؟ 1

حسین نجف خانی تجربه نحوه انتخاب مشتری و فروش محصول 2

کبر جدایی ا چگونه رشد یک استارت آپ موفق با جذب سرمایه نمایی می شود؟ 3

فرهاد بخشی تجربه تأمین مالی یک استارت آپ توسط یک شرکت بزرگ ۴

حمیده کالهدوزان تجربه توسعه دانش فنی از آزمایشگاه تا خط تولید صنعتی 5

امیر رضوانی مقدم تجربه نحوه شناسایی چالش های یک صنعت و توسعه محصول متناسب با آن چالش ها 6

هادی حسین زاده رشد کسب وکار هاردتک چگونه اتفاق می افتد؟ 7

کربالیی/ عیسی نژاد توسعه محصوالت فناورانه با ابزار پتنت 8
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حمایت از توسعه صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی1-5-3
 طرح های توسعه فناوری

یابی می شــوند. از ســال  ی و همچنین منابع انســانی ارز بــردی )ICAN(، از ســه منظــر فنی، صنعتی ســاز ی کار ی نانوفنــاور طرح هــای ورودی بــه مرکــز صنعتی ســاز
ی و حجم بازار نیز در انتخــاب طرح ها مورد توجه ویژه قرار گرفته اســت. طرح هــای ورودی پس از گذراندن  ، مباحث کســب وکار 1399 عــالوه بــر معیارهــای مذکــور
ی طرح های  یابی های مذکور و مرحله پیش شــتاب دهی وارد مرحله شــتاب دهی و ســپس توســعه محصول می شوند. جدول های 9 و 1۰  نمایانگر اطالعات آمار ارز

مذکور در سال 1۴۰۰ است.

جدول ۹- آمار مرتبط با طرح های توسعه فناوری در مرکز آیکن )سال 1400(

تعداد طرحعنوان

56طرح های ورودی

18طرح های موجود در مرحله پیش شتاب دهی

12طرح های موجود در مرحله شتاب دهی

2طرح های موجود در مرحله افزایش مقیاس

3-5- حمایت از ایجاد فضای تولید نیمه صنعتی نانو
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جدول 10- طرح های موجود در آیکن در مرحله شتاب دهی و افزایش مقیاس )سال 1400(

پلتفرم فناوری دانشگاه/ شرکت فناور عنوان محصول ردیف

نانومواد برقگیر توس میثم جوان یستور برق ور 1

نانومواد بورگوس )اسپانیا( سید مهدی نیک نام کسیدانی ترکیبات فنولی با خاصیت آنتی ا 2

نانوالیاف دانشگاه امیرکبیر مریم یوسف زاده ابر خازن نانولیفی 3

نانوالیاف شرکت سپنتا مهر ماندگار
پریسا افسری

حمیدرضا رضاییان مهر
ماسک تنفسی آنتی ویروس ۴

نانومواد دانشگاه گیالن
جواد روحی ماسوله

 فاطمه ابراهیمی
ظرف های یک بارمصرف خود حرارتی 5

التراسونیک پلیمر پژوهان امیرکبیر فرهاد جمالی
محلول ضدعفونی کننده میوه و سبزیجات مبتنی بر مواد 

طبیعی
6

نانوالیاف دانشگاه علم و صنعت بهاره فراستی فر کتریال چسب جوش آنتی با 7

نانوالیاف سازمان پژوهش های علمی و صنعتی علیرضا صابر نانولیف بندآورنده خون 8

نانوالیاف دانشگاه تفرش حامد ثقفی یت های پیش آغشته با نانوالیاف تقویت کامپوز 9

نانوالیاف دانشگاه پیزای ایتالیا بهاره عظیمی ی نانو الیاف زخم پوش سلولزی مبتنی بر فناور 1۰

نانوالیاف دانشگاه تربیت مدرس مریم رستمی پچ ضددرد و ضدالتهاب بینی پس از جراحی 11

نانوالیاف دانشگاه امیرکبیر روح اهلل باقرزاده ی نانوالیاف پرده گوش مصنوعی مبتنی بر فناور 12

التراسونیک پلیمر پژوهان امیرکبیر فرهاد جمالی دئودورانت مبتنی بر مواد طبیعی 13

نانومواد دانشگاه تهران علی ربانی- یحیی ربانی ی و سرگرمی مبتنی بر نانوسیاالت هوشمند کیت باز 1۴

 خدمات صنعتی و پژوهشی
ی، اقدام به ارائه خدمات مختلف به فناوران می کند. جدول     11، آمار  ی کاربردی با تکیه بر زیرساخت ها و تجهیزات در 7 حوزه فناور ی نانوفناور مرکز صنعتی ساز

مرتبط با خدمات ارائه شده در سال 1۴۰۰ را نشان می دهد.

جدول 11- آمار مرتبط با خدمات صنعتی و پژوهشی ارائه شده در آیکن )سال 1400(

تعدادعنوان خدمت

25۴کل خدمات ارائه شده

11۰خدمات ارائه شده به صنایع و شرکت ها

ی 11خدمات نمونه زنی صنعتی و اثبات فناور

6پروژه های صنعتی مشترک با شرکت ها
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جدول 1۲- هزینه خدمات صنعتی و پژوهشی ارائه شده توسط پلتفرم های آیکن )سال 1400(

مبلغعنوان طرحردیف
 )میلیون تومان(

96/23نانومواد1

2/1۰پالسمای سرد2

۴9/۰8نانوپوشش3

125/91نانوالیاف۴

یت5 12/88نانوکامپوز

39/67آزمایشگاه عمومی و اولتراسونیک6

325/87مجموع

جدول 13- خدمات اثبات فناوری و نمونه زنی صنعتی ارائه شده در آیکن )سال 1400(

وضعیتعنوان خدمتردیف

1
 افزایش چاپ پذیری فیلم های پلیمری مورد استفاده در تله های 

چسبی حشرات
نمونه زنی موفق برای دو رول از فیلم های مربوطه

ی نانوالیاف2 نمونه زنی موفق برای 5 رول از کاغذ مربوطهبهبود راندمان کاغذ فیلتر با استفاده از فناور

3
ی( با استفاده از تلفیق  تصفیه فاضالب های خاص )فاضالب داروساز

ی پالسما و نانوکویتاسیون فناور
ی- شرکت متقاضی در حال بررسی شرایط است اثبات موفق فناور

۴
افزایش چاپ پذیری و چسبندگی قطعات مورد استفاده در فیلترهای 

خودرو
نتیجه مطلوب در چسبندگی قطعات و نتیجه نه چندان مطلوب در زمینه افزایش 

چاپ پذیری

ی پارامترها در حال انجام استبهبود خاصیت آب دوستی منسوجات با استفاده از پالسمای سرد5 مرحله اول نمونه زنی انجام شده- بهینه ساز

ی6 یافت نتایج بازرسی نهاییتولید فیلترهای مبتنی بر نانوالیاف مورد استفاده در دیتکتورهای گاز اتمام نمونه زنی- در انتظار در

ی پالسمای سرد7 ی پارامترها در حال انجام استبهبود چاپ پذیری قلم های انسولین با فناور نتیجه مطلوب نمونه زنی- بهینه ساز

یتوسعه پوشش های رنگی دکوراتیو8 توسعه دانش فنی و اثبات موفق فناور

یتوسعه پوشش های رنگی آب گریز و ضداثرانگشت9 توسعه دانش فنی و اثبات موفق فناور

ی پالسمای سرد1۰ ک زمستانی با استفاده از فناور انجام تکمیل برای 2۰ دست لباستکمیل آب گریز پوشا

اتمام نمونه زنیتولید زخم پوش نانولیفی ژالتینی11

ی نانو و همچنین رفع نیازها و چالش های صنایع مختلف،  ی ارائه شــده به صنایع و شــرکت ها، در راســتای کمک به توســعه فناور عالوه بر خدمات اثبات فناور
طرح های تحقیق و توسعه مشترک با برخی از شرکت ها مطابق جدول 1۴ در حال انجام است.

هزینه و عناوین خدمات ارائه شده توسط پلتفرم های مختلف ICAN در سال 1۴۰۰ در جدول های 12 و 13  آمده است.
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جدول 14- طرح های صنعتی مشترک با شرکت های مختلف در مرکز آیکن )سال 1400(

وضعیتعنوان طرحردیف

فرایند توسعه محصولزخم پوش نانولیفی کورکومین1

-آلی2 فرایند توسعه محصولاستحصال آب از رطوبت هوا با تکیه بر غشاهای چارچوب فلز

3)INJECTABLE GELS( ی ترمیم غضروف مفصلی به کمک ژل قابل تزریق فرایند توسعه محصولتوسعه فناور

ی نفتی۴ یبهبود عملکرد و دوام درزگیرهای الستیکی مورد استفاده در آب بندی مخازن ذخیره ساز فرایند امضای قرارداد همکار

ی نانومواد5 ی سطوح با استفاده از فناور یپرداخت کار فرایند امضای قرارداد همکار

ی6 انجام آنالیزهای اولیهمهندسی معکوس فیلترهای مورد استفاده در فیلتراسیون گازهای حاصل از فرایندهای هیدرومتالورژ

یرساخت های صنعتی  توسعه ز
در راستای توسعه زیرساخت های صنعتی در مرکز آیکن، فعالیت های انجام شده در سال 1۴۰۰ به شرح زیر است:

ی؛•  خرید و استقرار دستگاه اولتراسونیک آزمایشگاهی جهت استفاده تیم های توسعٔه فناور
استقرار دستگاه پرینتر سه بعدی )FDM( در مقیاس صنعتی؛• 
استقرار فضای کلین رومی کالس B و C و تهیه ملزومات کلین رومی برای توسعه محصوالت حوزه سالمت و بهداشت؛• 
یستی و تکمیل پلتفرم پرینتر سه بعدی؛•  فراهم نمودن مقدمات استقرار پرینتر سه بعدی ز
-آلی.•  فراهم نمودن مقدمات ساخت دستگاه استحصال آب از رطوبت هوا با تکیه بر غشاهای فلز

 فعالیت های آموزشی- ترویجی
ی کاربردی در سال 1۴۰۰ به شرح زیر است: ی نانوفناور یجی مرکز صنعتی ساز برخی از فعالیت های آموزشی- ترو

-آلی«؛•  یست« و »کاربردهای چارچوب های فلز یداد ICAN NETWORK با عناوین »نانوالیاف در محیط ز ی دومین و سومین دوره رو برگزار
-آلی؛•  فراخوان جذب ایده در حوزه چارچوب های فلز
یداد جامع توسعه محصول )ICAMP(؛•  ی اولین دوره رو برگزار
؛•  ی دوره های آموزشی مهارت های نرم و توسعه فردی کارکنان مرکز برگزار
ی دو دوره وبینار ICAN INTRO در راستای معرفی ICAN به جامعه دانشگاهی؛•  برگزار
 •.ICAN MAG ی نانو تحت عنوان تدوین 6 جلد مجله الکترونیکی در حوزه فناور

توسعه شبکه باتری نانو ایران۲-5-3
 توسعه تحقیقات مرتبط با باتری های پیشرفته فناوری نانو

ی انسانی متخصص و ایجاد هسته های  در سال 1۴۰۰، به منظور توسعه دانش حوزه باتری های پیشرفته، تربیت نیرو
، حمایت های زیر از تیم های تحقیقاتی مختلف به عمل آمد. فناور

جدول 15- حمایت های شبنا از توسعه تحقیقات باتری های پیشرفته فناوری نانو )سال 1400(

یال(نوع حمایتعنوان طرحمجریردیف مبلغ )میلیون ر

6۰۰بالعوض )مشروط(الکترولیت حالت جامد باتری های لیتیوم- یونتیم دانشگاهی/ پژوهشگاهی1

ی سیلیکون برای باتری های لیتیوم- یونتیم دانشگاهی/ پژوهشگاهی2 5۰۰بالعوض )مشروط(توسعه آندهای حاو

1٬۰۰۰بالعوض )مشروط(توسعه کاتدهای سه جزئی باتری های لیتیوم- یونتیم دانشگاهی/ پژوهشگاهی3
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ی صورت گرفته در این حوزه مطابق جدول زیر انجام شده است. همچنین به منظور هدایت بهتر پروژه ها در این سال، مطالعات و رصد فناور

جدول 16- مطالعات انجام شده مرتبط با باتری های پیشرفته فناوری نانو )سال 1400(

مبلغ
یال( )میلیون ر نوع حمایت عنوان گزارش موضوع ردیف

1٬25۰ خرید خدمت ی تحلیل پتنت و مقاالت، تهیه گزارش های رصدی و انتشار اخبار فناور ی رصد فناور 1

2۰۰ خرید خدمت مطالعات اقتصادی طرح تولید انواع مختلف کاتد باتری لیتیوم-یون مطالعات اقتصادی 2

یرساخت های توسعه فناوری باتری های پیشرفته  توسعه ز
ی هــای حــوزه باتــری بــه تجهیــزات و امکانــات زیرســاختی، یکــی از برنامه هــای مســتمر شــبکه باتــری نانو ایران )شــبنا(، توســعه  یــاد فناور بــا توجــه بــه وابســتگی ز
ی با سرعت و کیفیت بیشتری  زیرســاخت های مرتبط با این حوزه بوده اســت تا بخشــی از دغدغه های محققان و فناوران برطرف شــود و تحقیقات و توسعه فناور

ی باتری های پیشرفته به عمل آورد. ادامه داده شود. در سال 1۴۰۰، شبنا حمایت هایی را مطابق جدول زیر برای تقویت زیرساخت های توسعه فناور

جدول 1۷- حمایت های شبنا از توسعه زیرساخت های توسعه فناوری باتری های پیشرفته فناوری نانو  )سال 1400(

مبلغ وضعیت
یال( )میلیون ر نوع حمایت یرساخت ردیف عنوان ز

در حال تکمیل 7٬55۰ جذب سرمایه گذار شتاب دهنده تخصصی باتری های پیشرفته 1

تکمیل شده 2٬۰۰۰ بالعوض )مشروط( تجهیز آزمایشگاه های تحقیقاتی در دانشگاه ها 2

ی اســت. این مجموعه با در اختیار داشتن امکانات تحقیق و  همچنین شــتاب دهنده تخصصی باتری های پیشــرفته به تازگی و با حمایت شــبنا در حال راه انداز
ی با سرعت  ی ساز ی و تجار ی، زمینه الزم را برای رشد شرکت های نوپا و هسته های فناور فراهم می کند تا روند توسعه فناور توسعه در خصوص ذخیره سازهای انرژ

بیشتری طی شود.

 توسعه محصوالت و فناوری های باتری های پیشرفته
ی های کلیدی در حوزه باتری های پیشــرفته و حمایت از تیم های فناور فعال در این حوزه هاســت. این حمایت  یکی دیگر از فعالیت های شــبنا، شناســایی فناور
ی خصوصی در خصوص طرح هایی که مراحل  ی صورت می گیرد چرا که معموًال سرمایه گذار ی در سطوح پایین بلوغ فناور یسک توسعه فناور در راستای کاهش ر
ی نمی کنند. حمایت مستقیم و یا استفاده از ابزارهای تشویقی جهت جذب سرمایه گذار برای این تیم ها از جمله  ی را طی می کنند سرمایه گذار اولیه توسعه فناور

اقدامات شبنا در این مرحله است. طرح های حمایت شده در سال 1۴۰۰ در این حوزه، در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول 1۸- حمایت شبنا از توسعه محصوالت و فناوری های باتری های پیشرفته فناوری نانو )سال 1400(

وضعیت مبلغ
یال( )میلیون ر نوع حمایت عنوان طرح ردیف

تکمیل مرحله پایلوت 1٬2۰۰ جذب سرمایه گذار کننده های نانویی باتری لیتیوم-یون توسعه جدا 1

مرحله آزمایشگاهی 1٬5۰۰ جذب سرمایه گذار توسعه کاربردهای نانوالیاف در باتری های لیتیوم-یون 2

مرحله آزمایشگاهی 16۰ بالعوض )مشروط( ی توسعه باتری های نیکل-رو 3

مرحله آزمایشگاهی 2۰۰ بالعوض )مشروط( الکترولیت باتری های لیتیوم-یون ۴
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مدیریت توسعه فناوری با هدایت فناوران مستعد برای شکل گیری صنعت نانو

 واحــد مالکیــت فکــری ســتاد نانو از ســال 138۴ فعالیت خــود را آغاز کرده و در ســال 1393 بــا موافقت »معاونت 
ی«، در قالــب »کانون پتنت ایران«، امــور مرتبط با حوزه مالکیــت فکری و به ویژه  یاســت جمهور ی ر علمــی و فنــاور
ی عهده دار شده است. در ادامه، گزارش اقدامات صورت  ثبت اختراع خارجی را در تمامی حوزه های علم و فناور
ی و تعامــل ســتاد نانــو و کانــون پتنــت ایران صــورت گرفته اســت، بیان  گرفتــه در ســال 1۴۰۰ کــه در نتیجــه همــکار

می شود.

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

یابی و تأیید تیم بررســی کانون پتنت ایران، بیش از 9۰ درصد  ی نانو در ادارات ثبت اختراع معتبر دنیا، پس از ارز  بــرای حمایــت از ثبــت اختراعــات مرتبط با فناور
ی  از هزینه هــای ثبــت در یــک اداره ثبــت اختراع، به عنوان حمایت از مخترعان، از ســوی کانون پتنت پرداخت می شــود. در جدول 19، آمــار اختراعات حوزه فناور

نانوی ایران در این ادارات ذکر شده است.

3-6- حمایت از تولید، حفاظت و به کارگیری دارایی های فکری فناوری نانو
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جدول 1۹- مقایسه اختراعات فناوری نانو ایران در ادارات ثبت اختراع دنیا با اختراعات ایران در کلیه حوزه ها )۲0۲1 - ۲015(

سال
سهم اختراعات نانویی از کل اختراعات ایران اختراعات فناوران ایران در حوزه نانواختراعات فناوران ایران

)درصد(

مجموعتأیید نهاییمنتشر شدهمجموعتأیید نهاییمنتشر شدهمجموعتأیید نهاییمنتشر شده

2۰15۴73178231235۴939۴5

2۰169۴3۰12۴271۰3729333۰

2۰17117۴115825133821322۴

2۰1815758215۴2186۰273128

2۰1911۴892۰32۴16۴۰21182۰

2۰2۰7312119۴2۰3757273129

2۰211۰۴721763۴2256333132

در جدول زیر عناوین پتنت های تأیید شده فناوری نانو ایران در سال 2021 میالدی به همراه جزئیات مربوطه بیان شده است. این پتنت ها بر اساس جستجوی 
کلیدواژه نانو و آدرس کشور ایران برای مالک اختراع استخراج شده اند و لزومًا شامل پتنت های دریافت کننده حمایت از ستاد نانو نمی شوند.

جدول ۲0- پتنت های فناوری نانو تأیید شده ایران )سال ۲0۲1(

یخردیف اداره ثبت اختراعصاحب امتیازمخترععنوانتار

12021-12-08 Biomimetic apatite
nanopowder composition

ABOUEI MEHRIZI, Ali [IR] 
BASIRI, Hamideh [IR] 
BAKHSHI, Farhad [IR]

Bakhshi, Farhad [IR]EP

22021-11-30
Real-time tracing of cyto-

 kine storm in blood serum of
covid-19 patients

Khayamian Mohammad Ali [IR] 
Abdolahad Mohammad [IR] 

Salemizadeh Parizi Mohammad [IR] 
Ghaderinia Mohammad Reza [IR] 

Abadijoo Hamed [IR] 
Vanaei Shohreh [IR] 
Simaee Hossein [IR] 

Shalileh Shahriar [IR] 
Faramarzpour Darzini Mahsa [IR]

Khayamian Mohammad Ali [IR] 
Abdolahad Mohammad [IR] 

Salemizadeh Parizi Mohammad [IR] 
Ghaderinia Mohammad Reza [IR] 

Abadijoo Hamed [IR] 
Vanaei Shohreh [IR] 
Simaee Hossein [IR] 

Shalileh Shahriar [IR] 
Faramarzpour Darzini Mahsa [IR]

US

32021-11-23Apparatus for in-vivo mea-
suring of h2o2 oxidation

Abdolahad Mohammad [IR]
Namdar Habashi Naser [IR]
Miripour Zohreh Sadat [IR]

Ghafari Hadi [IR]

Abdolahad Mohammad [IR] 
Namdar Habashi Naser [IR] 
Miripour Zohreh Sadat [IR] 

Ghafari Hadi [IR]

US

۴2021-11-23 Electrochemical probe for
cancer diagnosis

Abdolahad Mohammad [IR] 
Miripour Zohreh Sadat [IR] 

Ghafari Hadi [IR] 
Abbasvandi Fereshteh [IR] 

Mohaghegh Pooneh [IR] 
Aghaee Parisa [IR] 

Faramarzpour Darzini Mahsa [IR]

Abdolahad Mohammad [IR] 
Miripour Zohreh Sadat [IR] 

Ghafari Hadi [IR] 
Abbasvandi Fereshteh [IR] 

Mohaghegh Pooneh [IR] 
Aghaee Parisa [IR] 

Faramarzpour Darzini Mahsa [IR]

US
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یخردیف اداره ثبت اختراعصاحب امتیازمخترععنوانتار

52021-11-23
 Real-time and label free

analyzer for in-vitro and in-
vivo detecting of cancer

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

Nano Hesgarsazan Salamat Arya [ir]US

62021-11-16
Real-time tracing of cyto-

 kine storm in blood serum of
covid-19 patients

Khayamian Mohammad Ali [IR] 
Abdolahad Mohammad [IR] 

Ghaderinia Mohammad Reza [IR] 
Parizi Mohammad Salemizadeh [IR] 

Abadijoo Hamed [IR] 
Vanaei Shohreh [IR] 
Simaee Hossein [IR] 

Shalileh Shahriar [IR] 
Darzini Mahsa Faramarzpour [IR]

Khayamian Mohammad Ali [IR] 
Abdolahad Mohammad [IR] 

Ghaderinia Mohammad Reza [IR] 
Parizi Mohammad Salemizadeh [IR] 

Abadijoo Hamed [IR] 
Vanaei Shohreh [IR] 
Simaee Hossein [IR] 

Shalileh Shahriar [IR] 
Darzini Mahsa Faramarzpour [IR]

US

72021-10-05

 Polymer nanocomposite
 based composition and

 method for controlling water
hardness

Mirhoseini Farid [IR] 
Salabat Alireza [IR]

Mirhoseini Farid [IR] 
Salabat Alireza [IR]US

82021-10-05
 Clean gasoline from a light
 hydrocarbon fraction and

preparation method thereof

Salavati-Niasari Masoud [IR] 
Mandizadeh Talkhoncheh Samira [IR] 

Salehabadi Ali [IR]

Salavati-Niasari Masoud [IR] 
Mandizadeh Talkhoncheh Samira [IR] 

Salehabadi Ali [IR]
US

92021-09-14
Water-in-oil nano-emul-

 sion of saffron and a method
of preparing thereof

Ahari Hamed [IR] 
Anvar AmirAli [IR] 

Rahimian Mehdi [IR] 
Allahyari Beik Sara [IR] 

Moradi Sima [IR]

Ahari Hamed [IR] 
Anvar AmirAli [IR] 

Rahimian Mehdi [IR] 
Allahyari Beik Sara [IR] 

Moradi Sima [IR]

US

1۰2021-08-10
Semiconductor photocata-

 lyst and preparation method
thereof

Parapari Mohammad Haghighi [IR] 
Mollasaraei Maryam Shabani [IR] 

Parapari Amir Haghighi [IR]

Parapari Mohammad Haghighi [IR] 
Mollasaraei Maryam Shabani [IR] 

Parapari Amir Haghighi [IR]
US

112021-08-03
Ultrasound-assisted elec-
 trochemical distinction of
normal and cancerous cells

Abdolahad Mohammad [IR] 
Khayamian Mohammad Ali [IR] 

Ansaryan Saeid [IR] 
Baniassadi Majid [IR]

Nano Hesgarsazan Salamat Arya [IR]US

122021-07-06
Mechanically robust aero-

 gels and preparation method
thereof

Pashaei Soorbaghi Fatemeh [IR]Pashaei Soorbaghi Fatemeh [IR]US

132021-06-29 Electrochemical approach
for covid-19 detection

Abdolahad Mohammad [IR] 
Sadat Miripour Zohreh [IR] 
Sanati koloukhi Hassan [IR] 

Shojaeian Zanjani Fatemeh Zahra [IR] 
Ghafari Hadi [IR] 

Namdar Habashi Naser [IR]

Abdolahad Mohammad [IR] 
Sadat Miripour Zohreh [IR] 
Sanati koloukhi Hassan [IR] 

Shojaeian Zanjani Fatemeh Zahra [IR] 
Ghafari Hadi [IR] 

Namdar Habashi Naser [IR]

US

ادامه جدول ۲0- پتنت های فناوری نانو تأیید شده ایران )سال ۲0۲1(
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ادامه جدول ۲0- پتنت های فناوری نانو تأیید شده ایران )سال ۲0۲1(

یخردیف اداره ثبت اختراعصاحب امتیازمخترععنوانتار

1۴2021-06-29

Mixed oxide nanocompos-
 ite catalyst-adsorbent for

 oxidative desulfurization of
liquid hydrocarbon fuels

Bazyari Amin [IR] 
Valaei Akbar [IR] 

Musavi Seyedeh Fatemeh [IR]

Bazyari Amin [IR] 
Valaei Akbar [IR] 

Musavi Seyedeh Fatemeh [IR]
US

152021-05-11 Preparing hydroxyapatite
nanostructures

Mohandes Fatemeh [IR] 
Bakhtiar Hengameh [IR] 

Nekoofar Mohammadhosein [IR] 
Ostad Seyed Naser [IR] 
Simchi Abdolreza [IR]

Mohandes Fatemeh [IR] 
Bakhtiar Hengameh [IR] 

Nekoofar Mohammadhosein [IR] 
Ostad Seyed Naser [IR] 
Simchi Abdolreza [IR]

US

162021-04-27 Production of metal matrix
nanocomposites

 Nourbakhsh Shorabi Seyed Hassan
[IR] 

 Shahrokhian Dehkordi Mohammad
Amin [IR] 

 Hassanzadeh Soreshjani Meysam
[IR]

 Nourbakhsh Shorabi Seyed Hassan
[IR] 

 Shahrokhian Dehkordi Mohammad
Amin [IR] 

 Hassanzadeh Soreshjani Meysam
[IR]

US

172021-04-20
 Apparatus and method for
 fabricating high strength
long nanostructured tubes

Faraji Ghader [IR] 
 Motallebi Savarabadi Mohammad

[IR]

Faraji Ghader [IR] 
 Motallebi Savarabadi Mohammad

[IR]
US

182021-04-13
 Nanocomposite coating for
antenna reflector and meth-

ods of making same
Rafiee Roham [IR]Rafiee Roham [IR]US

192021-04-06Wound dressings and prepa-
ration thereof

Ghayempour Soraya [IR] 
Montazer Majid [IR] 

Mahmoudi Rad Mahnaz [IR]

Amirkabir University of Technol-
ogy [ir]US

2۰2021-03-23
 Formulation of saffron and

 a method of preparation
thereof

Ahari Hamed [IR] 
Anvar AmirAli [IR] 

Rahimian Mahdi [IR] 
Beik Sara Allahyari [IR] 

Moradi Sima [IR]

Ahari Hamed [IR] 
Anvar AmirAli [IR] 

Rahimian Mahdi [IR] 
Beik Sara Allahyari [IR] 

Moradi Sima [IR]

US

212021-02-09
 In-situ microbubbles

 generation for ultrasonic
biomedical applications

Abdolahad Mohammad [IR] 
Khayamian Mohammad Ali [IR] 

Zandi Ashkan [IR]

Abdolahad Mohammad [IR] 
Khayamian Mohammad Ali [IR] 

Zandi Ashkan [IR]
US

222021-01-05 Palladium composite
membrane

Babalou Ali Akbar [IR] 
Jamshidi Sona [IR]

Babalou Ali Akbar [IR] 
Jamshidi Sona [IR]US
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نمودار6- آمار درخواست های ثبت اختراع داخلی فناوری نانو )13۹0-1400(
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۱7

پرونده  های مردودپرونده  های تأیید شدهپرونده  های بررسی شدهپرونده  های ارجاع شده

اعتباربخشی و تسهیل ثبت اختراعات داخلی در حوزه فناوری نانو۲-6-3
، مدارک و مســتندات اختراع خود را به اداره ثبت اختراعات ایران ارائه می کنند، اداره ثبت  پس از اینکه متقاضیان حقیقی یا حقوقی ثبت اختراع در داخل کشــور
ی نانو اســت، به ســتاد نانو ارجاع می دهد. آمار درخواســت های ثبت اختراع داخلی در بازه زمانی ســال های 139۰ تا  اختراع، پرونده هایی را که مرتبط با حوزه فناور

یابی و استعالم از مرکز مالکیت معنوی ایران به ستاد نانو ارجاع شده، در نمودار 6 ارائه شده است. 1۴۰۰ که برای ارز
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توسعه فناوری اجاق گاز های چربی گریز با فناوری نانو ایرانی



توسعه خدمات و زیرساخت های 
تجاری سازی فناوری نانو

برنامه کالن 4
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1۲۷ 1۲۷

ی نانو و ارائه اطالعات  ی نانو به منظور شناسایی محصوالت فناور یابی محصوالت ستاد توسعه فناور واحد ارز
یابی  یــت اصلی این واحــد، ارز ی نانو در ســال 1386 ایجاد شــد. مأمور بــه مصرف کننــدگان محصــوالت فنــاور
مقیــاس اجــزای نانومتــری و خــواص ناشــی از حضــور این اجــزا و اعطــای تأییدیه نانومقیاس اســت. بر اســاس 
ی نانو  یــف اســتاندارد بین المللــی ISO/TS 80004 و اســتاندارد ملی ایران به شــماره 211۴5، محصول فناور تعر
ی نانو بهبودیافته باشــد و شــامل کاالی  ی نانو بوده یا با فناور محصولی اســت که کارکرد ویژه آن مبتنی بر فناور
ی نانو به محصوالتی  یابی محصوالت فناور یکرد، واحد ارز ی نانو می شود. با این رو ی نانو و خدمت فناور فناور

که الزامات فنی زیر را لحاظ کنند، گواهینامه نانومقیاس اعطا می کند:
( استفاده شده باشد.•  ی نانو و دانسته های علمی نانومقیاس )1۰۰-1 نانومتر از فناور
پذیر باشد.•  فرایند تولید محصول مهندسی و تکرار
ی نانو بهبودیافته باشد•  کارکرد یا ویژگی محصول با فناور

در ادامه اقدامات صورت گرفته در این راستا در سال 1۴۰۰ بیان می شود.

ارزیابی محصوالت فناوری نانو و اعطای گواهینامه نانومقیاس1-1-4

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



1۲۸1۲۸ 1۲۸1۲۸

توسعهخدماتوزیرساختهایتجاریسازیفناورینانو

 اعطای گواهینامه نانومقیاس به محصوالت داخلی
ی نانو ارجاع شــد کــه از این  یابــی محصوالت فنــاور همان طــور کــه نمــودار 1 نشــان می دهــد، در ســال 1۴۰۰ تعــداد 77۴ درخواســت بررســی محصــول بــه واحــد ارز
درخواست ها، 59 مورد جهت تکمیل مستندات فنی با استفاده از گرنت شبکه آزمایشگاهی پذیرش مشروط شده و تعداد 522 محصول به دلیل ارائه مستندات 
فنی اولیه قابل قبول جهت اثبات ادعا پذیرش شده و به مرحله بعد راه یافتند. تعداد 1۴7 مورد از محصوالت هم به دلیل عدم ارائه حداقل مستندات فنی مبنی 
ی نانو یا انصراف شــرکت مورد پذیرش قرار نگرفتند. همچنین بررســی 17 محصول نیــز به دالیلی نظیر عدم امــکان تولید محصول، عدم  بــر اثبــات ارتبــاط بــا فناور
یافت  یابی متوقف شــده اســت. در خصــوص محصوالتی که برای تولید و عرضه در بــازار نیازمند در هماهنگــی جهــت بازدید و انصراف شــرکت از ادامه فرایند ارز
یابی مربوط به مقیاس، جنس و غلظت  ... هســتند، صرفًا ارز ، ســازمان دامپزشــکی، ســازمان حفظ نباتات و مجوز الزامی از مراجع قانونی مانند ســازمان غذا و دارو
، در ســال 1۴۰۰ تعداد ۴۰  گذار شــده اســت. از این رو یابی خواص و مالحظات ایمنی و بهداشــتی به ســازمان های مذکور وا جزء اجزای نانومتری انجام شـــده و ارز
یافت مجوز  ، 2 محصول به سازمان دامپزشکی و 7 محصول به واحدهای درون ستادی ارجاع شد. الزم به ذکر است، در صورت در محصول به سازمان غذا و دارو

الزامی از سازمان ذی صالح، تأییدیه نانومقیاس به این محصوالت اعطا خواهد شد.

درخواست بررسی: ۷۷4

ارجاع به سازمان غذا و 
دارو: 40 نانومقیاس: 35۷

ارجاع به واحدهای
درون ستادی: ۷

ارجاع به سازمان 
دامپزشکی: ۲ آزمایشی: 3۷

35۷+1۷=3۷43۷+1۲=4۹

عدم پذیرش: 14۷پذیرش: 5۲۲پذیرش مشروط: 5۹ نقص مستندات: 46

عدم تأیید: ۲3تأیید: 443متوقف: 1۷ در جریان: 3۹

جدول 1- عناوین محصوالت و شرکت های فناوری نانو دریافت کننده گواهینامه نانومقیاس در سال  1400

نمودار 1- وضعیت محصوالت فناوری نانو ارزیابی شده در سال 1400

ی از خط تولید، انجام آزمون های مقیاس و کارایی و بررسی نتایج، 357 محصول موفق  از میان محصوالت پذیرش شده در سال 1۴۰۰، پس از بازدید و نمونه بردار
یابی تعدادی از محصوالت از اواخر ســال 1399  یافت گواهینامه آزمایشــی شــدند. الزم به ذکر اســت ارز یافت گواهینامه نانومقیاس و 37 محصول موفق به در به در
، تعداد 17 گواهینامه نانومقیاس و 12 گواهینامه آزمایشــی نیز به آمار ســال 1۴۰۰ اضافه شــد. در مجموع،  شــروع شــده بود که در ســال 1۴۰۰ به اتمام رســید. از این رو
یافت کرده اند به  37۴ گواهینامه نانومقیاس و ۴9 گواهینامه آزمایشــی در این ســال صادر شــد. فهرســت 37۴ محصولی که در ســال 1۴۰۰ گواهینامه نانومقیاس در

شرح زیر است.

حوزه صنعتی اصلینام محصولنام شرکتردیف

ی نانوذراتکارگاه تولیدی آقای امدادی )نانوتکس(1 کتریال حاو کلباس زیر مردانه آنتی با نساجی و پوشا

ی نانوذراتکارگاه تولیدی آقای امدادی )نانوتکس(2 کتریال حاو کزیرپوش مردانه آنتی با نساجی و پوشا

ی نانوذراتایرانیان نوشت افزار آرین3 کتریال حاو آموزشخودکار با بدنه پلیمری آنتی با

یال توسعه پایدار۴ کاالی خانگیورق گرم کن آینه حمام با پوشش نانومتریرو

یال توسعه پایدار5 ی نانوذراترو ککمربند گرم کن منعطف تولید شده با پوشش حاو نساجی و پوشا
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ادامه جدول 1- عناوین محصوالت و شرکت های فناوری نانو دریافت کننده گواهینامه نانومقیاس در سال  1400

حوزه صنعتی اصلینام محصولنام شرکتردیف

یکاوا6 ژ
کتریال  ی نانوذرات با خاصیت آنتی با پودر بندکشی کاشی و سرامیک حاو

یکاپوند( )ژ
عمران و ساختمان

ی نانوذراتپارس مداد7 کتریال حاو آموزشمستربچ پلی استایرن آنتی با

ی نانوذراتپارس مداد8 کتریال حاو آموزشمداد پلیمری با روکش آنتی با

، بهداشت و سالمتبستر آلومینیومی پوشش داده شده با نانوذرات با قابلیت حذف زایلن از هواسامان تهویه نیک پاالیش9 دارو

، بهداشت و سالمتالیه اسپان باند پوشش داده شده با نانوالیاف با قابلیت جذب گردوغباربهین نفس پاالیه پورسینا1۰ دارو

کسیر سالمت ماهان11 مواد اولیهگرانول سیلیکا ژل نانومتخلخلا

کسید پارس12 پالسما ا
ی زیرالیه های آلومینیمی به روش  یتی رو ارائه خدمات پوشش های نانوکامپوز

PEO جهت بهبود خواص سایشی
خدمات و ملزومات صنعتی

یستی نانو13 مواد اولیهسوسپانسیون نانومیله های منیزیم هیدروکسی آپاتیت کربناتهپدیده ز

زانیار بینش نوآور1۴
ی نانوذرات نقره با خاصیت  لباس غیراستریل یک بارمصرف بیمار حاو

کتریال آنتی با
، بهداشت و سالمت دارو

یسان نانوساختار15 پلیمر ر
یسی نانوالیاف PAN جهت تولید محصوالت حوزه  ارائه خدمات الکترور

فیلتراسیون هوا
خدمات و ملزومات صنعتی

تولیدی دیلمان فیلتر16
ی نانوالیاف جهت بهبود جدایش  فیلتر هوای ورودی به کمپرسور توربین حاو

ذرات معلق از جریان هوا
خدمات و ملزومات صنعتی

ی نانوالیافدانش بنیان نانوفناور فاران17 ، بهداشت و سالمتماسک پنج الیه حاو دارو

ی نانوالیافدانش بنیان نانوفناور فاران18 ، بهداشت و سالمتماسک سه الیه پزشکی حاو دارو

یستا شیمی کیمیا19 ی نانوصفحاتو کریلیک ترموست دوجزئی حاو خدمات و ملزومات صنعتیرزین آ

یستا شیمی کیمیا2۰ ی نانوصفحاتو کریلیک ترموپالست حاو خدمات و ملزومات صنعتیرزین آ

ی نانوذرات فلزیزگال شمال21 کتریال حاو ک کن آنتی با آموزشپا

گرس ایرانیان22 ی زا ی نانوذراتگسترش نانو فناور ی، نفت و صنایع وابستهجاذب سولفید هیدروژن حاو انرژ

ی سطوح فلزیگروه پژوهش صنعت مدرن23 خدمات و ملزومات صنعتیارائه خدمات پوشش های نانوساختار تزئینی رو

حمل ونقلرفلکتور چراغ خودرو با پوشش نانوساختارگروه پژوهش صنعت مدرن2۴

حمل ونقللنز چراغ خودرو با پوشش نانوساختار تزئینیگروه پژوهش صنعت مدرن25

حمل ونقلبزل چراغ خودرو با پوشش نانوساختار تزئینیگروه پژوهش صنعت مدرن26

کاالی خانگیصنایع دستی سرامیکی با پوشش نانوساختار تزئینیگروه پژوهش صنعت مدرن27

کاالی خانگیصنایع دستی شیشه ای با پوشش نانوساختار تزئینیگروه پژوهش صنعت مدرن28

ی سطوح سرامیکیگروه پژوهش صنعت مدرن29 خدمات و ملزومات صنعتیارائه خدمات پوشش های نانوساختار تزئینی رو

ی سطوح شیشه ایگروه پژوهش صنعت مدرن3۰ خدمات و ملزومات صنعتیارائه خدمات پوشش های نانوساختار تزئینی رو
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حوزه صنعتی اصلینام محصولنام شرکتردیف

مواد اولیهپودر نانوکلینانوپارمین خاوران31

ی نانوذراتتوسعه و تجهیز کارما آزما اندیش32 ، بهداشت و سالمتقرص آنتی بیوگرام حاو دارو

33
ی لرزه پایدار  تعاونی دانش بنیان توسعه و فناور

آذربایجان
ی نانوذرات جهت بهبود خواص مکانیکی و  کنش پذیر حاو ی وا بتن پودر

کاهش میزان جذب آب
عمران و ساختمان

فرابین فرایند شریف3۴
ی نانوذرات جهت تولید فوم سرد صندلی خودرو با  محلول پلی یورتان حاو

ی ی در محدوده استاندارد خودروساز مانایی فشار
حمل ونقل

مواد اولیهپودر نانوذرات مگنتیتمهندسی پایدار ابتکار آرمینا35

ی نانوذرات سیلیکا/ ترکیبات آهنیوایا نانو36 مواد اولیهکلوئید حاو

درسان سیم صنعت یزد37
ی اجزای  ی با گاز محافظ )GMAW( با پوشش حاو الکترود جوشکار

نانومتری
خدمات و ملزومات صنعتی

ی شفیق38 ی نانوذراتتریکو دوز کتریال حاو کپارچه پلی استر آنتی با نساجی و پوشا

ک نام39 ی نانوذراتگیتی گستر پا کتریال حاو کاالی خانگیاسکاچ آنتی با

ی نانوذراتتابان اندیش برجیس۴۰ کتریال حاو کاالی خانگیاسکاچ آنتی با

ی نانوذراتصنعتی و شیمیایی رنگین۴1 کتریال حاو کریلیک آنتی با خدمات و ملزومات صنعتیرنگ ا

نرم دیس کاال۴2
ی نانوذرات )غیرقابل استفاده  کتریال حاو دستمال پارچه ای بی بافت آنتی با

برای سطوح بیمارستانی و سطوح در تماس با مواد غذایی(
کاالی خانگی

کسیر نوین فرآیند آسیا۴3 ی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست نانوساختار ایزومریزاسیون پاالیشگاهی )IZ112B(ا انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا۴۴ ی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست نانوساختار تصفیه هیدروژنی )HTR-21BS(ا انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا۴5 ی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست نانوساختار هیدروژناسیون )HD-114(ا انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا۴6 ی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست نانوساختار دهیدروژناسیون پارافین )DH-11(ا انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا۴7 ی )CR-13(ا یفرمینگ بنزین ساز ی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست نانوساختار نفتا ر انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا۴8 ی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست نانوساختار ایزومریزاسیون پاالیشگاهی )IZ111(ا انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا۴9 ی )AR-11(ا یفرمینگ آروماتیک ساز ی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست نانوساختار نفتا ر انرژ

الت دارای پوشش تزئینی نانوساختارکارگاه تولیدی شهرابی5۰ عمران و ساختمانقطعات پلیمری شیرآ

ی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست آلومینای فعالسرامیک های صنعتی اردکان51 انرژ

ی نانوالیافایمن ماسک آذر52 ، بهداشت و سالمتماسک تنفسی شش الیه N95 حاو دارو

ی زیرالیه آلومینیمصنایع آلومینیوم ماندگار هیرکان53 خدمات و ملزومات صنعتیخدمات پوشش آندایز نانوساختار رو

ی نانوذرات )RE17AX3012(تولیدی صنعتی پکا شیمی5۴ خدمات و ملزومات صنعتیرنگ اپوکسی دما باال رال 3۰12 حاو

تولیدی صنعتی پکا شیمی55
ی نانوذرات  رنگ آنتی گرافیتی پلی یورتان براق سفید برفی رال 9۰16 حاو

)WU18AX9016(
خدمات و ملزومات صنعتی

ادامه جدول 1- عناوین محصوالت و شرکت های فناوری نانو دریافت کننده گواهینامه نانومقیاس در سال  1400
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حوزه صنعتی اصلینام محصولنام شرکتردیف

تولیدی صنعتی پکا شیمی56
ی  رنگ هیبرید اپوکسی-پلی استر براق سفید یخچالی رال 9۰71 حاو

)WH18PX9071( نانوذرات
خدمات و ملزومات صنعتی

تولیدی صنعتی پکا شیمی57
ی  رنگ هیبرید اپوکسی- پلی استر براق سفید یخچالی رال 9۰۰3 حاو

)WH17JY9003, WH18MX9003, WH18BX9003( نانوذرات
خدمات و ملزومات صنعتی

تولیدی صنعتی پکا شیمی58
ی  رنگ هیبرید اپوکسی-پلی استر نیمه براق سفید برفی رال 9۰16 حاو

)WH16GX9016( نانوذرات
خدمات و ملزومات صنعتی

تولیدی صنعتی پکا شیمی59
ی نانوذرات  رنگ هیبرید اپوکسی-پلی استر براق سفید برفی رال 9۰16 حاو

)WH18QX9016(
خدمات و ملزومات صنعتی

تولیدی صنعتی پکا شیمی6۰
 WP18YX9016,( ی نانـوذرات رنگ پلی استر بـراق سفید بـرفی رال 9۰16 حاو

)WP18DXT9016
خدمات و ملزومات صنعتی

ی آهن نانولیپوزومالنیک آسا فارمد61 ، بهداشت و سالمتقطره آهن 7 میلی گرم حاو دارو

نانو پوشش فلز62
ی حیوانات و پرندگان  ضدعفونی کننده سطوح، محیط زندگی و نگهدار

100ppm ی نانوذرات نقره با غلظت حاو
، بهداشت و سالمت دارو

بهبود صنعت مهان63
ی  پوشش سرمت اعمال شده به روش HVOF با سختی بهبود یافته حاو

نانوذرات
خدمات و ملزومات صنعتی

نانوپارت خزر6۴
ی نانوذرات نقره با  ی دام و طیور حاو ضدعفونی کننده سطوح محوطه نگهدار

دوز پایین )نانونیپ LD( )قابل مصرف در عدم حضور موجود زنده(
ی و بسته بندی آب، کشاورز

کتریالورا پلیمر پیشرو65 ی نانوذرات با خاصیت آنتی با مواد اولیهگرانول HDPE حاو

عایق خودرو توس66
ی نانوذرات جهت  ی تارا حاو بفل فوم شونده پلیمری فضاپرکن راست خودرو

کوستیکی بهبود خاصیت آ
حمل ونقل

عایق خودرو توس67
ی  ی پژو ۴۰5 شامل هسته فوم پلی یورتان حاو یت سقف کاذب خودرو کامپوز

نانوذرات با خاصیت جذب صوت بهبود یافته
حمل ونقل

عایق خودرو توس68
الینده های گاز  ی نانوذرات جهت کاهش آ مبدل کاتالیستی خودرو حاو

گزوز خروجی از ا
حمل ونقل

ی نانوالیاففناوران نانومقیاس69 ، بهداشت و سالمتماسک تنفسی سه الیه حاو دارو

عمران و ساختمانشیشه ضدبازتابش نور با پوشش نانومتریشیشه کاوه فلوت7۰

مواد اولیهژل نانومیله های سلولزیتعاونی دانش بنیان نانونوین پلیمر71

ی نانوذرات هیدروکسی آپاتیتالبراتوار دکتر اخوی72 ، بهداشت و سالمتخمیردندان حاو دارو

ی نانوذراتفرش یادگار کهن جی73 کتریال بافته شده با نخ حاو کاالی خانگیگلیم دستباف آنتی با

خدمات و ملزومات صنعتیخدمات پوشش های نانوساختار CrN/CrAlN به روش PVDفناوران سخت آرا7۴

خدمات و ملزومات صنعتیخدمات پوشش های نانوساختار TiN/CrN به روش PVDفناوران سخت آرا75

یسی نانوالیاف پلی امیدپارت هو اسپاس76 خدمات و ملزومات صنعتیخدمات الکترور
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77
ی های پیشرفته مواد نانو ساختار  توسعه فناور

نماد
ی رسوبات نانومتری مقاوم  ی ایجادکننده سخت پوش حاو سیم جوش توپودر

)NAWEL Abrasion ultrahard B( به سایش در برابر مواد معدنی
خدمات و ملزومات صنعتی

78
ی های پیشرفته مواد نانوساختار  توسعه فناور

نماد
ی رسوبات نانومتری مقاوم  ی ایجادکننده سخت پوش حاو سیم جوش توپودر

)NAWEL Impact510( به سایش و ضربه
خدمات و ملزومات صنعتی

79
ی های پیشرفته مواد نانوساختار  توسعه فناور

نماد
ی رسوبات نانومتری مقاوم  ی ایجادکننده سخت پوش حاو سیم جوش توپودر

)NAWEL Impact TiC( در برابر ضربه ناشی از خردایش مواد معدنی
خدمات و ملزومات صنعتی

8۰
ی های پیشرفته مواد نانوساختار  توسعه فناور

نماد

ی رسوبات نانومتری مقاوم  ی ایجادکننده سخت پوش حاو سیم جوش توپودر
 NAWEL( یلی به سایش فلز با فلز و ضربه متوسط جهت کاربرد در خطوط ر

)RAIL
خدمات و ملزومات صنعتی

ی نانوذراتآرین پوشش81 کتریال حاو کپارچه پنبه ای آنتی با نساجی و پوشا

ی عطار82 ی آهن نانولیپوزومالسیمرغ دارو ، بهداشت و سالمتقطره آهن 15 میلی گرم حاو دارو

ی عطار83 ی آهن نانولیپوزومالسیمرغ دارو ، بهداشت و سالمتقطره آهن 11 میلی گرم حاو دارو

ی اجزای نانومتریآرین پترو ایده8۴ حمل ونقلروغن موتور بنزینی درجه 10W- 40SN  حاو

ی نانوذراتشیمی صنعت رشد سهند85 ی حاو خدمات و ملزومات صنعتیروانکار ماشین کار

یا86 ی نانوالیافمدیسا پلیمر آر ، بهداشت و سالمتماسک تنفسی N95  حاو دارو

یا87 ی نانوالیافمدیسا پلیمر آر ، بهداشت و سالمتماسک تنفسی N99 حاو دارو

ک خزر88 یع توپرا ی نانوذراتتعاونی تولیدی و توز عمران و ساختمانچسب کاشی و سرامیک حاو

ی نانوذراتصنایع شیمیایی بیدک نانوساختار89 ی چوب و MDF حاو کاالی خانگیاسپری ایجادکننده خواص آب گریزی رو

ی نانوذراتعالی تحریر پارسیان9۰ کتریال حاو آموزشخودکار با بدنه آنتی با

یکاوا91 کستری(ژ ی نانوذرات )سمنتکس خا کتریال حاو عمران و ساختمانمالت تعمیراتی آنتی با

یکاوا92 یکافام(ژ ی نانوذرات )ژ کتریال حاو عمران و ساختمانپوشرنگ ساختمانی آنتی با

یکاوا93 ژ
یکاتکس  کتریال )ژ ی نانوذرات با خاصیت آنتی با مالت رنگی نما حاو

سفید(
عمران و ساختمان

یکاوا9۴ یکابام(ژ ی نانوذرات )ژ کتریال حاو عمران و ساختمانپودر عایق رطوبت آنتی با

عایق خودرو توس95
ی نانوذرات  ی تارا حاو بفل فوم شونده پلیمری داخل سرشاسی عقب خودرو

کوستیکی )966۰5۰298۰( جهت بهبود خاصیت آ
حمل ونقل

عایق خودرو توس96
ی  ی تارا حاو بفل فوم شونده پلیمری پرکننده جلوی سرشاسی خودرو

کوستیکی )967336868۰( نانوذرات جهت بهبود خاصیت آ
حمل ونقل

عایق خودرو توس97
ی نانوذرات  ی تارا حاو بفل فوم شونده پلیمری داخل سرشاسی جلو خودرو

کوستیکی )967۴2۴198۰( جهت بهبود خاصیت آ
حمل ونقل

عایق خودرو توس98
ی  ی تارا حاو بفل فوم شونده پلیمری پرکننده شاسی جلو راست خودرو

کوستیکی )967581۰۰8۰( نانوذرات جهت بهبود خاصیت آ
حمل ونقل
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عایق خودرو توس99
ی تارا  بفل فوم شونده پلیمری پرکننده شکاف ستون عقب راست خودرو

کوستیکی )967581۰68۰( ی نانوذرات جهت بهبود خاصیت آ حاو
حمل ونقل

عایق خودرو توس1۰۰
ی  ی تارا حاو بفل فوم شونده پلیمری پرکننده شکاف ستون عقب چپ خودرو

کوستیکی )967581۰78۰( نانوذرات جهت بهبود خاصیت آ
حمل ونقل

عایق خودرو توس1۰1
ی  ی تارا حاو بفل فوم شونده پلیمری فضا پرکن داخل محل زاپاس خودرو

کوستیکی )967752۴88۰( نانوذرات جهت بهبود خاصیت آ
حمل ونقل

عایق خودرو توس1۰2
ی نانوذرات جهت  ی تارا حاو بفل فوم شونده پلیمری فضا پرکن چپ خودرو

کوستیکی )967336888۰( بهبود خاصیت آ
حمل ونقل

عایق خودرو توس1۰3
ی تارا  بفل فوم شونده پلیمری پرکننده شکاف جاچراغی عقب راست خودرو

)IK01382280( کوستیکی ی نانوذرات جهت بهبود خاصیت آ حاو
حمل ونقل

عایق خودرو توس1۰۴
ی تارا  بفل فوم شونده پلیمری پرکننده شکاف جاچراغی عقب چپ خودرو

)IK01382380( کوستیکی ی نانوذرات جهت بهبود خاصیت آ حاو
حمل ونقل

عایق خودرو توس1۰5
ی  ی تارا حاو بفل فوم شونده پلیمری پرکننده شکاف ستون وسط چپ خودرو

کوستیکی )967581۰58۰( نانوذرات جهت بهبود خاصیت آ
حمل ونقل

عایق خودرو توس1۰6
ی تارا  بفل فوم شونده پلیمری پرکننده شکاف ستون وسط راست خودرو

کوستیکی )967581۰۴8۰( ی نانوذرات جهت بهبود خاصیت آ حاو
حمل ونقل

عایق خودرو توس1۰7
ی نانوذرات  ی تارا حاو بفل فوم شونده پلیمری تقویت ستون وسط خودرو

کوستیکی )967581۰28۰( جهت بهبود خاصیت آ
حمل ونقل

عایق خودرو توس1۰8
ی  ی تارا حاو بفل فوم شونده پلیمری فضاپرکن نگهدارنده شیشه جلو خودرو

کوستیکی )96758۰988۰( نانوذرات جهت بهبود خاصیت آ
حمل ونقل

عایق خودرو توس1۰9
ی  ی تارا حاو بفل فوم شونده پلیمری لچکی باالی ستون جلو راست خودرو

کوستیکی )967829118۰( نانوذرات جهت بهبود خاصیت آ
حمل ونقل

عایق خودرو توس11۰
ی  ی شاهین حاو بفل فوم شونده پلیمری پایین ستون جلو چپ خودرو

)TN280-77932B( کوستیکی نانوذرات جهت بهبود خاصیت آ
حمل ونقل

عایق خودرو توس111
ی  بفل فوم شونده پلیمری بازشونده داخلی ستون جلو پایین راست خودرو

TN280-( کوستیکی ی نانوذرات جهت بهبود خاصیت آ شاهین حاو
)77921D

حمل ونقل

عایق خودرو توس112
ی شاهین  بفل فوم شونده پلیمری بازشونده سیل ساید داخلی راست خودرو

)TN280-77923C( کوستیکی ی نانوذرات جهت بهبود خاصیت آ حاو
حمل ونقل

عایق خودرو توس113
ی شاهین  بفل فوم شونده پلیمری بازشونده سیل ساید داخلی چپ خودرو

)TN280-77934B( کوستیکی ی نانوذرات جهت بهبود خاصیت آ حاو
حمل ونقل

عایق خودرو توس11۴
ی  ی شاهین حاو بفل فوم شونده پلیمری بازشونده سیل ساید جلو خودرو

)TN280-77931B( کوستیکی نانوذرات جهت بهبود خاصیت آ
حمل ونقل

عایق خودرو توس115
ی شاهین  بفل فوم شونده پلیمری بازشونده سیل ساید بیرونی عقب خودرو

)TN280-77924B( کوستیکی ی نانوذرات جهت بهبود خاصیت آ حاو
حمل ونقل
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عایق خودرو توس116
ی نانوذرات  ی شاهین حاو بفل فوم شونده پلیمری محفظه چرخ چپ خودرو

)TN280-77914B( کوستیکی جهت بهبود خاصیت آ
حمل ونقل

عایق خودرو توس117
ی  ی شاهین حاو بفل فوم شونده پلیمری محفظه چرخ راست خودرو

)TN280-77903B( کوستیکی نانوذرات جهت بهبود خاصیت آ
حمل ونقل

عایق خودرو توس118
ی  ی شاهین حاو بفل فوم شونده پلیمری بیرونی پایین ستون جلو چپ خودرو

)TN280-77928B( کوستیکی نانوذرات جهت بهبود خاصیت آ
حمل ونقل

عایق خودرو توس119
ی  ی شاهین حاو بفل فوم شونده پلیمری بازشونده ستون وسط راست خودرو

)TN280-77917D( کوستیکی نانوذرات جهت بهبود خاصیت آ
حمل ونقل

عایق خودرو توس12۰
ی  ی نانوذرات با خواص رئولوژ درزگیر رابری بدنه خودرو با مقاومت باال حاو

اصالح شده
حمل ونقل

عایق خودرو توس121
ی نانوذرات با خواص  درزگیر فوم شونده بدنه خودرو با مقاومت باال حاو

ی اصالح شده رئولوژ
حمل ونقل

عایق خودرو توس122
ی پژو پارس شامل هسته فوم پلی یورتان  یت سقف کاذب خودرو کامپوز

ی نانوذرات با خاصیت جذب صوت بهبود یافته حاو
حمل ونقل

عایق خودرو توس123
ی  ی پژو 2۰6 شامل هسته فوم پلی یورتان حاو یت سقف کاذب خودرو کامپوز

نانوذرات با خاصیت جذب صوت بهبود یافته
حمل ونقل

عایق خودرو توس12۴
ی  ی تیبا 231 شامل هسته فوم پلی یورتان حاو یت سقف کاذب خودرو کامپوز

نانوذرات با خاصیت جذب صوت بهبود یافته
حمل ونقل

عایق خودرو توس125
ی  ی تیبا 211 شامل هسته فوم پلی یورتان حاو یت سقف کاذب خودرو کامپوز

نانوذرات با خاصیت جذب صوت بهبود یافته
حمل ونقل

عایق خودرو توس126
ی بریلیانس شامل هسته فوم پلی یورتان  یت سقف کاذب خودرو کامپوز

ی نانوذرات با خاصیت جذب صوت بهبود یافته حاو
حمل ونقل

عایق خودرو توس127
ی نانوذرات با استحکام  گیر بدنه پخت شونده حاو عایق بوتیلی صدا

کششی و چسبندگی بهبود یافته
حمل ونقل

بسپار سازه توس128
ی نانوذرات جهت تولید کفش کوه با  کامپاند پلیمری NR/BR/SBR حاو

)US-116( قابلیت افزایش مقاومت سایشی کفش و افزایش مقاومت قدم زنی
مواد اولیه

بسپار سازه توس129
ی نانوذرات جهت تولید اتصال نوارهای  کامپاند پلیمری EPDM حاو

آب بندی با قابلیت افزایش چسبندگی دو سر نوار در هنگام جوش دادن 
)Q-125( نوارهای خودرو

مواد اولیه

بسپار سازه توس13۰
ی نانوذرات جهت تولید روکش غلتک با قابلیت  کامپاند پلیمری EPDM حاو

)URC-125( تقویت خواص استحکامی و مقاومت سایشی رابر رنگی
مواد اولیه

بسپار سازه توس131
ی نانوذرات جهت تولید پروفیل مقاوم به محیط  کامپاند پلیمری EPDM حاو

)UA-127( قلیایی با قابلیت افزایش مقاومت الکتریکی قطعه
مواد اولیه

بسپار سازه توس132
ی نانوذرات جهت تولید شیلنگ انتقال مواد  کامپاند پلیمری EPDM حاو

)UW-127( غذایی با قابلیت تقویت خواص استحکامی رابر رنگی
مواد اولیه
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بسپار سازه توس133
ی نانوذرات جهت تولید قطعات خودرویی با  کامپاند پلیمری EPDM حاو

)T-129( قابلیت افزایش مقاومت به پارگی قطعه در هنگام تخلیه
مواد اولیه

بسپار سازه توس13۴
ی نانوذرات جهت تولید پوتین نظامی با قابلیت  کامپاند پلیمری SBR حاو

)UCC-146( افزایش مقاومت در برابر سایش و قدم زنی
مواد اولیه

بسپار سازه توس135
ی نانوذرات جهت تولید کفش ایمنی با قابلیت  کامپاند پلیمری SBR حاو

)UCG-146( افزایش مقاومت در برابر سایش و قدم زنی
مواد اولیه

بسپار سازه توس136
ی نانوذرات جهت تولید زیرٔه رنگی کفش با قابلیت  کامپاند پلیمری SBR حاو

)UE-146( افزایش مقاومت در برابر سایش و قدم زنی
مواد اولیه

بسپار سازه توس137
ی نانوذرات جهت تولید پوتین نظامی با قابلیت  کامپاند پلیمری SBR حاو

)UH-146( افزایش مقاومت در برابر سایش و قدم زنی
مواد اولیه

بسپار سازه توس138
ی نانوذرات جهت تولید پوتین نظامی با قابلیت  کامپاند پلیمری SBR حاو

)UI-146( افزایش مقاومت در برابر سایش و قدم زنی
مواد اولیه

بسپار سازه توس139
ی نانوذرات جهت تولید پوتین نظامی با قابلیت  کامپاند پلیمری SBR حاو

)UP-146( افزایش مقاومت در برابر سایش و قدم زنی
مواد اولیه

بسپار سازه توس1۴۰
ی نانوذرات جهت تولید زیرٔه رنگی کفش با قابلیت  کامپاند پلیمری SBR حاو

)UW-146( افزایش مقاومت در برابر سایش و قدم زنی
مواد اولیه

بسپار سازه توس1۴1
ی نانوذرات جهت تولید زیرٔه رنگی با قابلیت  کامپاند پلیمری SBR حاو

)UD-147( افزایش مقاومت در برابر سایش و قدم زنی
مواد اولیه

بسپار سازه توس1۴2
ی نانوذرات جهت تولید شیلنگ های  کامپاند پلیمری NBR/PVC حاو

)Z-186( روغن هیدرولیک با قابلیت افزایش چسبندگی رابربه الیاف
مواد اولیه

بسپار سازه توس1۴3
ی نانوذرات جهت تولید شیلنگ گلویی  کامپاند پلیمری NBR/PVC حاو

)F-187( ک با قابلیت بهبود خواص استحکامی و فرایندی کامپاند با
مواد اولیه

بسپار سازه توس1۴۴
ی نانوذرات جهت تولید گیرٔه نگهدارندٔه  کامپاند پلیمری NBR/PVC حاو
شیلنگ هیدرولیک با قابلیت افزایش چسبندگی Overmold به شیلنگ 

)M-187( پخت شده
مواد اولیه

بسپار سازه توس1۴5
ی نانوذرات جهت تولید الیه داخل  کامپاند پلیمری NBR حاو

شیلنگ هیدرولیک با قابلیت افزایش چسبندگی رابر به الیاف و بهبود 
)X-187(فرایند

مواد اولیه

بسپار سازه توس1۴6
ی نانوذرات جهت تولید شیلنگ برگشت  کامپاند پلیمری NBR/PVC حاو

کستروژن  بخارهای روغن با قابلیت بهبود خواص استحکامی و ثبات فرایند ا
)Y-187(

مواد اولیه

کسیر نوین فرآیند آسیا1۴7 کینگ )ABT-13BA(ا ی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست نانوساختار هیدروکرا انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا1۴8 کینگ )ABT-14BA(ا ی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست نانوساختار هیدروکرا انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا1۴9 کینگ )ABT-15BA(ا ی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست نانوساختار هیدروکرا انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا15۰ ی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست نانوساختار هیدروژناسیون بنزن )AHD-11RF(ا انرژ
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کسیر نوین فرآیند آسیا151 ی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست نانوساختار هیدروژناسیون بنزن و گارد گوگرد)AHD-11RFA( ا انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا152 ی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست نانوساختار الکیالسیون بنزن )Alk-11(ا انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا153 ی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست نانوساختار هیدروژناسیون الفین ها)BSZ-11LAB( ا انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا15۴ ی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست نانوساختار هیدروترتینگ نفتا )CATALYST-NHT2(ا انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا155 ی، نفت و صنایع وابستهجاذب نانوساختار گاز کلر )CLG-11(ا انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا156 یفرمینگ نفتا )CR-12L(ا ی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست نانوساختار ر انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا157 ی، نفت و صنایع وابستهجاذب نانوساختار کلر در جریان گاز بر پایه نانوذرات )GR-11 LA(ا انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا158 ی، نفت و صنایع وابستهنانوساختار جاذب سیلیس)GS-300LA( ا انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا159 ی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست نانوساختار هیدروژناسیون بنزین پیرولیز )HD-16(ا انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا16۰ ی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست نانوساختار هیدروترتینگ نفتا )HTR-12-A(ا انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا161 ی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست نانوساختار هیدروترتینگ نفتا )HTR-14-A(ا انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا162 ی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست نانوساختار هیدروترتینگ نفتا )HTR-14-B(ا انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا163 ا
کاتالیست نانوساختار تریتینگ برش باقی مانده تقطیری و خأل و اتمسفری 

)HTR-24SZT(
ی، نفت و صنایع وابسته انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا16۴ ی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست نانوساختار هیدروترتینگ نفتا )HTR-111LA(ا انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا165 ی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست نانوساختار هیدروترتینگ نفتا )HTR-221LA(ا انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا166 ی، نفت و صنایع وابستهمحافظ کاتالیستی آلومینایی با ساختار نانومتری )INT(ا انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا167 ی، نفت و صنایع وابستهمحافظ کاتالیستی آلومینایی با ساختار نانومتری)INT-22( ا انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا168 ی، نفت و صنایع وابستهمحافظ کاتالیستی آلومینایی با ساختار نانومتری )INT-31(ا انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا169 ی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست نانوساختار ایزومریزاسیون نفتای سبک)IZ-112LAB( ا انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا17۰ ی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست نانوساختار هیدروتریتینگ نفتا )NHT-300LA(ا انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا171 ا
)NR- کتان یفرمینگ نفتا به منظور افزایش عدد ا کاتالیست نانوساختار ر

13LD(
ی، نفت و صنایع وابسته انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا172 ی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست نانوساختار پلتفرمینگ پاالیشگاهی )NR-224S(ا انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا173 ا
کاتالیست نانوساختار تریتینگ برش باقی مانده تقطیری و خأل و اتمسفری 

)RHT-11A(
ی، نفت و صنایع وابسته انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا17۴ ا
کاتالیست نانوساختار تریتینگ برش باقی مانده تقطیری و خأل و اتمسفری 

)RHT-20(
ی، نفت و صنایع وابسته انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا175 ا
کاتالیست نانوساختار تریتینگ برش باقی مانده تقطیری و خأل و اتمسفری 

)RHT-50(
ی، نفت و صنایع وابسته انرژ
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کسیر نوین فرآیند آسیا176 ی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست نانوساختار هیدروتریتینگ )TAIL GAS )TGH-111ا انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا177 ی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست نانوساختار ایزومریزاسیون زایلن )XI-11(ا انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا178 ی نانوذرات )SP200(ا ی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست هموژنی حاو انرژ

کسیر نوین فرآیند آسیا179 ی نانوذرات )SP400(ا ی، نفت و صنایع وابستهکاتالیست هموژنی حاو انرژ

بسپار سازه توس18۰
ی نانوذرات جهت تولید الستیک ضربه گیر دسته  کامپاند پلیمری NR حاو
موتور پایین، وسط، راست خودرو سمند، پژو ۴۰5 و پارس با قابلیت افزایش 
)115-F( )l-115( مقاومت استحکامی و مقاومت پارگی و مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس181
ی نانوذرات جهت تولید الستیک ضربه گیر  کامپاند پلیمری NR حاو

دسته موتور چپ خودرو سمند، پژو ۴۰5 و پارس با قابلیت افزایش مقاومت 
 )115-K( )115-L(استحکامی و مقاومت پارگی و مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس182
ی نانوذرات جهت تولید الستیک ضربه گیر دسته  کامپاند پلیمری NR حاو
موتور باال راست خودرو پژو پارس با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی و 

 )115-P( )115-T(مقاومت پارگی و مدول کامپاند
مواد اولیه

بسپار سازه توس183
 pinch( ی نانوذرات جهت تولید شیرهای الستیکی کامپاند پلیمری NR حاو

valve( با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی و مقاومت پارگی و مدول 
)115-T( )115-UBT( کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس18۴
ی نانوذرات جهت تولید الیه میانی لوله انتقال مواد  کامپاند پلیمری NR حاو
در معادن با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی، مقاومت 

)115-UBZ( )115-UK( سایشی و مدول کامپاند
مواد اولیه

بسپار سازه توس185
ی نانوذرات جهت تولید بست و ضربه گیرعقب  کامپاند پلیمری NR حاو

بازویی مثلثی به رام پژو ۴۰5 و پژو پارس با قابلیت افزایش مقاومت 
 )116-G( )116-K(استحکامی و مقاومت پارگی و مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس186
ک کن انواع  ی نانوذرات جهت تولید تیغه برف پا کامپاند پلیمری NR حاو
خودروها با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی و مقاومت پارگی و مدول 

 )116-L( )116-P(کامپاند
مواد اولیه

بسپار سازه توس187
ی نانوذرات جهت تولید زیره کفش مشکی با  کامپاند پلیمری NR حاو

قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی، مقاومت سایشی و 
)116-UAKN( )116-UBR( مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس188
ی نانوذرات جهت تولید قطعات سیستم تعلیق  کامپاند پلیمری NR حاو
خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی و مقاومت پارگی و مدول 

)116-UG( کامپاند
مواد اولیه

بسپار سازه توس189
ی نانوذرات جهت تولید زیره کفش کوهنوردی با  کامپاند پلیمری NR حاو
قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی، مقاومت سایشی و 

)116-UK( مدول کامپاند
مواد اولیه

بسپار سازه توس19۰
گم منبع  ی نانوذرات جهت تولید قطعه دیافرا کامپاند پلیمری NR حاو
انبساط پکیج با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی، 

)116-ULF( مقاومت سایشی و مدول کامپاند
مواد اولیه
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بسپار سازه توس191
ی نانوذرات جهت تولید الستیک تعادل خودرو  کامپاند پلیمری NR حاو

پراید با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی و مقاومت پارگی و مدول 
)116-UR( کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس192
ی نانوذرات جهت تولید زیره کفش کوهنوردی با  کامپاند پلیمری NR حاو
قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی، مقاومت سایشی و 

 )US-116( مدول کامپاند
مواد اولیه

بسپار سازه توس193
گم منبع  ی نانوذرات جهت تولید قطعه دیافرا کامپاند پلیمری NR حاو
انبساط پکیج با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی، 

 )USK-116( مقاومت سایشی و مدول کامپاند
مواد اولیه

بسپار سازه توس19۴
ی نانوذرات جهت تولید قطعه کروکی رجا با قابلیت  کامپاند پلیمری NR حاو

افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی، مقاومت سایشی و مدول 
 )C-117( کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس195
ی نانوذرات جهت تولید بوش الستیکی جلوی  کامپاند پلیمری NR حاو
بازویی مثلثی پژو 2۰6 با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی و مقاومت 

)D-117( پارگی و مدول کامپاند
مواد اولیه

بسپار سازه توس196
ی نانوذرات جهت تولید پروفیل کروکی رجا با  کامپاند پلیمری NR حاو

قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی، مقاومت سایشی و 
)T-117( مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس197
ی نانوذرات جهت تولید قطعه سیستم تعلیق  کامپاند پلیمری NR حاو
خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی و مقاومت پارگی و مدول 

)UD-117( کامپاند
مواد اولیه

بسپار سازه توس198
ی نانوذرات جهت تولید درپوش فیلتر آب با  کامپاند پلیمری NR حاو
قابلیت افزایش مقاومت استحکامی و مقاومت پارگی و مدول کامپاند 

)UF-117(
مواد اولیه

بسپار سازه توس199
ی نانوذرات جهت تولید منجید هندریل پله برقی  کامپاند پلیمری NR حاو

با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی و مقاومت پارگی و مدول کامپاند 
)UHR-117(

مواد اولیه

بسپار سازه توس2۰۰
ی نانوذرات جهت تولید شیر پروانه ای با قابلیت  کامپاند پلیمری NR حاو

افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی، مقاومت سایشی و مدول 
)UV-117( کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس2۰1
ی نانوذرات جهت تولید بوش الستیکی جلوی  کامپاند پلیمری NR حاو

بازویی مثلثی پژو 2۰6 با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی 
)E-118( و مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس2۰2
ی نانوذرات جهت تولید قطعه سیستم تعلیق  کامپاند پلیمری NR حاو
خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 

)UF-118( کامپاند
مواد اولیه

بسپار سازه توس2۰3
ی نانوذرات جهت تولید الیه بیرونی هندریل  کامپاند پلیمری NR حاو

پله برقی با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 
)UHR-118( کامپاند

مواد اولیه



13۹

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

13۹

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

13۹ 13۹

ادامه جدول 1- عناوین محصوالت و شرکت های فناوری نانو دریافت کننده گواهینامه نانومقیاس در سال  1400

حوزه صنعتی اصلینام محصولنام شرکتردیف

بسپار سازه توس2۰۴
ی نانوذرات جهت تولید پایه نگهدارنده زیر  کامپاند پلیمری EPDM حاو
طاقچه خودرو پژو 2۰6 با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت 

)A-124( پارگی و مدول کامپاند
مواد اولیه

بسپار سازه توس2۰5
ی نانوذرات جهت تولید گردگیر دسته سیم با  کامپاند پلیمری EPDM حاو

)UAC-124( قابلیت افزایش مقاومت استحکامی و مقاومت پارگی
مواد اولیه

بسپار سازه توس2۰6
ی نانوذرات جهت تولید اتصال نوارهای  کامپاند پلیمری EPDM حاو

آب بندی با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی، مقاومت 
)AX-125( سایشی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس2۰7
ی نانوذرات جهت تولید قطعات الستیکی  کامپاند پلیمری EPDM حاو

ماشین لباسشویی با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و 
)E-125(  مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس2۰8
ی نانوذرات جهت تولید گردگیر دوشاخه  کامپاند پلیمری EPDM حاو

انتخاب دنده خودرو پژو ۴۰5 و خودرو سمند با قابلیت افزایش مقاومت 
)F-125(  استحکامی، مقاومت پارگی و مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس2۰9
ی نانوذرات جهت تولید گردگیر دوشاخه  کامپاند پلیمری EPDM حاو

انتخاب دنده خودرو پژو ۴۰5 و خودرو سمند با قابلیت افزایش مقاومت 
)L-125(  استحکامی، مقاومت پارگی و مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس21۰
ی نانوذرات جهت تولید جوینت اسفنجی  کامپاند پلیمری EPDM حاو
با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول کامپاند  

)N-125(
مواد اولیه

بسپار سازه توس211
ی نانوذرات جهت تولید اتصال نوارهای  کامپاند پلیمری EPDM حاو

آب بندی با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی، مقاومت 
)Q-125(  سایشی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس212
ی نانوذرات جهت تولید اتصال نوارهای  کامپاند پلیمری EPDM حاو

آب بندی با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی، مقاومت 
)QD-125(  سایشی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس213
ی نانوذرات جهت تولید قطعات الستیکی  کامپاند پلیمری EPDM حاو

ماشین لباسشویی با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و 
)UL-125(  مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس21۴
ک کن انواع  ی نانوذرات جهت تولید تیغه برف پا کامپاند پلیمری EPDM حاو

خودروها با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 
)UNW-125( کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس215
ی نانوذرات جهت تولید لچکی خودروهای  کامپاند پلیمری EPDM حاو

سمند، پژو ۴۰5، پارس و دنا با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت 
)A-126(  پارگی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس216
ی نانوذرات جهت تولید لچکی خودروهای  کامپاند پلیمری EPDM حاو

سمند، پژو ۴۰5، پارس و دنا با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت 
)AB-126( پارگی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه
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ادامه جدول 1- عناوین محصوالت و شرکت های فناوری نانو دریافت کننده گواهینامه نانومقیاس در سال  1400

حوزه صنعتی اصلینام محصولنام شرکتردیف

بسپار سازه توس217
ینگ رادیاتور خودرو  ی نانوذرات جهت تولید اور کامپاند پلیمری EPDM حاو

با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول کامپاند 
)E-126(

مواد اولیه

بسپار سازه توس218
ی نانوذرات جهت تولید اتصال نوار دور شیشه  کامپاند پلیمری EPDM حاو

با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول کامپاند و 
Anti UV )126-JP(

مواد اولیه

بسپار سازه توس219
ی نانوذرات جهت تولید پرایمر با قابلیت  کامپاند پلیمری EPDM حاو

افزایش چسبندگی در اتصال نوارها و افزایش مقاومت استحکامی و مقاومت 
)JS-126( پارگی

مواد اولیه

بسپار سازه توس22۰
ی نانوذرات جهت تولید اتصال نوار دور شیشه  کامپاند پلیمری EPDM حاو
مزدا و نیسان با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 

)M-126( کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش
مواد اولیه

بسپار سازه توس221
ی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی خودرو  کامپاند پلیمری EPDM حاو

کالس سختی )Shore A( 60 با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 
)P-126( مقاومت پارگی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس222
ی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی خودرو  کامپاند پلیمری EPDM حاو

کالس سختی )Shore A( 60 با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 
)QN-126( مقاومت پارگی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس223
ی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی با قابلیت  کامپاند پلیمری EPDM حاو
افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر 

)S-126( اشعه ماوراءبنفش
مواد اولیه

بسپار سازه توس22۴
ی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی کالس  کامپاند پلیمری EPDM حاو
سختی )Shore A( 60 خودرو تارا با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 

)SA-126(مقاومت پارگی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش
مواد اولیه

بسپار سازه توس225
ی نانوذرات جهت تولید شیلنگ Drain سیستم  کامپاند پلیمری EPDM حاو

سردساز خودرو کالس سختی )Shore A( 60 با قابلیت افزایش مقاومت 
)SD-126(استحکامی، مقاومت پارگی و مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس226
ی نانوذرات جهت تولید قطعه الستیکی گرومت  کامپاند پلیمری EPDM حاو

با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول کامپاند و 
)SP-126( مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس227
ی نانوذرات جهت تولید گسکت واتر استاپ  کامپاند پلیمری EPDM حاو
)آب بندی سگمنت های بتنی( با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 

)TF-126( مقاومت پارگی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش
مواد اولیه

بسپار سازه توس228
ی نانوذرات جهت تولید قطعه کابلشو با قابلیت  کامپاند پلیمری EPDM حاو

)UAC-126(  افزایش مقاومت استحکامی و مقاومت پارگی
مواد اولیه

بسپار سازه توس229
ک کن  ی نانوذرات جهت تولید تیغه برف پا کامپاند پلیمری EPDM حاو
کالس سختی )Shore A( 60 با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی و 

)USW-126( مقاومت پارگی
مواد اولیه
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ادامه جدول 1- عناوین محصوالت و شرکت های فناوری نانو دریافت کننده گواهینامه نانومقیاس در سال  1400

حوزه صنعتی اصلینام محصولنام شرکتردیف

بسپار سازه توس23۰
ی نانوذرات جهت تولید قطعه نوار دور شیشه  کامپاند پلیمری EPDM حاو

خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 
)ZA-126( کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس231
ی نانوذرات جهت تولید الستیک گردگیر شافت  کامپاند پلیمری EPDM حاو

پایین زیر غربیلک فرمان خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 
)A-127( مقاومت پارگی و مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس232
ی نانوذرات جهت تولید الیه بیرونی شیلنگ  کامپاند پلیمری EPDM حاو

تهویه مطبوع خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و 
)AC-127(  مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس233
ی نانوذرات جهت تولید شیلنگ رادیاتور  کامپاند پلیمری EPDM حاو
خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 

)B-127(  کامپاند
مواد اولیه

بسپار سازه توس23۴
ی نانوذرات جهت تولید الیه داخل شیلنگ  کامپاند پلیمری EPDM حاو
رادیاتور با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 

)BH-127(  کامپاند
مواد اولیه

بسپار سازه توس235
ی نانوذرات جهت تولید شیلنگ رادیاتور  کامپاند پلیمری EPDM حاو
خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 

)BK-127(  کامپاند
مواد اولیه

بسپار سازه توس236
ی نانوذرات جهت تولید شیلنگ رادیاتور  کامپاند پلیمری EPDM حاو
خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 

)BL-127(  کامپاند
مواد اولیه

بسپار سازه توس237
ی نانوذرات جهت تولید شیلنگ رادیاتور  کامپاند پلیمری EPDM حاو
خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 

)BM-127(  کامپاند
مواد اولیه

بسپار سازه توس238
ی نانوذرات جهت تولید شیلنگ رادیاتور  کامپاند پلیمری EPDM حاو
خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 

)BS-127(  کامپاند
مواد اولیه

بسپار سازه توس239
ی نانوذرات جهت تولید شیلنگ رادیاتور  کامپاند پلیمری EPDM حاو
خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 

)BX-127(  کامپاند
مواد اولیه

بسپار سازه توس2۴۰
ی نانوذرات جهت تولید گسکت پنجره های  کامپاند پلیمری EPDM حاو

UPVC با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 
)GB-127(  کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس2۴1
ی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی خودرو  کامپاند پلیمری EPDM حاو

کالس سختی )Shore A( 70 با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 
)GS-127(  مقاومت پارگی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس2۴2
ی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی خودرو  کامپاند پلیمری EPDM حاو

کالس سختی  )Shore A( 70با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 
)GX-127( مقاومت پارگی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه
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ادامه جدول 1- عناوین محصوالت و شرکت های فناوری نانو دریافت کننده گواهینامه نانومقیاس در سال  1400

حوزه صنعتی اصلینام محصولنام شرکتردیف

بسپار سازه توس2۴3
ی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی خودرو  کامپاند پلیمری EPDM حاو

کالس سختی )Shore A( 70 با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 
)K-127(  مقاومت پارگی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس2۴۴
ی نانوذرات جهت تولید گسکت پنجره های  کامپاند پلیمری EPDM حاو

UPVC و آلومینیمی با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و 
)KB-127(  مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس2۴5
ی نانوذرات جهت تولید گسکت تونل های  کامپاند پلیمری EPDM حاو

انتقال آب و مترو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و 
)KF-127( مدول کامپاند و توانایی حفظ خواص با دوام 1۰۰ سال

مواد اولیه

بسپار سازه توس2۴6
ی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی خودرو  کامپاند پلیمری EPDM حاو

کالس سختی )Shore A( 70 با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 
)KI-127(  مقاومت پارگی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس2۴7
ی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی خودرو  کامپاند پلیمری EPDM حاو

کالس سختی )Shore A( 70 با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 
)KS-127( مقاومت پارگی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس2۴8
ی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی خودرو  کامپاند پلیمری EPDM حاو

کالس سختی )Shore A( 70 با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 
)KX-127( مقاومت پارگی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس2۴9
ی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی خودرو  کامپاند پلیمری EPDM حاو

کالس سختی )Shore A( 70 با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 
)L-127(  مقاومت پارگی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس25۰
ی نانوذرات جهت تولید شیلنگ های رادیاتور  کامپاند پلیمری EPDM حاو
over mold با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 

)M-127(  کامپاند
مواد اولیه

بسپار سازه توس251
ی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی خودرو  کامپاند پلیمری EPDM حاو

کالس سختی )Shore A( 70 با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 
)P-127(  مقاومت پارگی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس252
ی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی خودرو  کامپاند پلیمری EPDM حاو

کالس سختی )Shore A( 70 با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 
)PS-127(  مقاومت پارگی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس253
ی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی خودرو  کامپاند پلیمری EPDM حاو

کالس سختی )Shore A( 70 با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 
)Q-127(  مقاومت پارگی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس25۴
ی نانوذرات جهت تولید اتصال نوارهای  کامپاند پلیمری EPDM حاو

آب بندی با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 
)S-127( کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس255
ی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی خودرو  کامپاند پلیمری EPDM حاو
تارا کالس سختی )Shore A( 70 با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 

)SA-127(  مقاومت پارگی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش
مواد اولیه
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ادامه جدول 1- عناوین محصوالت و شرکت های فناوری نانو دریافت کننده گواهینامه نانومقیاس در سال  1400

حوزه صنعتی اصلینام محصولنام شرکتردیف

بسپار سازه توس256
ی نانوذرات جهت تولید اتصال نوارهای  کامپاند پلیمری EPDM حاو

آب بندی خودرو تارا با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و 
)SJ-127(  مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس257
ی نانوذرات جهت تولید قطعه نوار دور شیشه  کامپاند پلیمری EPDM حاو

خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 
)T-127(  کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس258
ی نانوذرات جهت تولید گسکت تونل های  کامپاند پلیمری EPDM حاو

انتقال آب و مترو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و 
)TF-127(  مدول کامپاند و توانایی حفظ خواص با دوام 1۰۰ سال

مواد اولیه

بسپار سازه توس259
ی نانوذرات جهت تولید گسکت آب بند مقاوم  کامپاند پلیمری EPDM حاو
به محلول های شیمیایی با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت 

)U-127(  پارگی و مدول کامپاند
مواد اولیه

بسپار سازه توس26۰
ی نانوذرات جهت تولید لوله انتقال مقاوم به  کامپاند پلیمری EPDM حاو
محلول های شیمیایی با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت 

)UA-127(  پارگی و مدول کامپاند
مواد اولیه

بسپار سازه توس261
ی نانوذرات جهت تولید شیلنگ رادیاتور  کامپاند پلیمری EPDM حاو
خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 

)UBJ-127(  کامپاند
مواد اولیه

بسپار سازه توس262
ینگ و واشرهای  ی نانوذرات جهت تولید اور کامپاند پلیمری EPDM حاو
سیستم گرمایش منزل )آب داغ( با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 

)UG-127(  مقاومت پارگی و مدول کامپاند
مواد اولیه

بسپار سازه توس263
ی نانوذرات جهت تولید شیلنگ رادیاتور  کامپاند پلیمری EPDM حاو

خودرو تارا با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 
)V-127(  کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس26۴
ی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی خودرو  کامپاند پلیمری EPDM حاو

کالس سختی )Shore A( 70 با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 
)W-127(  مقاومت پارگی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس265
کامپاند پلیمری EPDM حاوی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی خودرو 

کالس سختی )Shore A( 70 با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت 
)WS-127( پارگی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس266
ی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی خودرو  کامپاند پلیمری EPDM حاو

کالس سختی )Shore A( 80 با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 
)A-128(  مقاومت پارگی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس267
ی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی خودرو  کامپاند پلیمری EPDM حاو

کالس سختی )Shore A( 80 با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 
مقاومت پارگی و مدول کامپاند و Anti UV مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس268
کامپاند پلیمری EPDM حاوی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی خودرو 

کالس سختی  )Shore A( 80با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت 
)CX-128(  پارگی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه
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بسپار سازه توس269
ی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی خودرو  کامپاند پلیمری EPDM حاو

کالس سختی  )Shore A( 80با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 
)A-128( مقاومت پارگی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس27۰

ی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی خودرو  کامپاند پلیمری EPDM حاو
کالس سختی )Shore D( 50 با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 

مقاومت پارگی، سختی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش 
)A-129(

مواد اولیه

بسپار سازه توس271
ی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی خودرو  کامپاند پلیمری EPDM حاو

کالس سختی )Shore D( 45 با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 
)C-129(   مقاومت پارگی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس272

ی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی خودرو  کامپاند پلیمری EPDM حاو
کالس سختی  )Shore D( 45با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 

مقاومت پارگی، سختی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش   
)CB-129(

مواد اولیه

بسپار سازه توس273

ی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی خودرو  کامپاند پلیمری EPDM حاو
کالس سختی )Shore D( 45 با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 

مقاومت پارگی، سختی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش 
)CX-129(

مواد اولیه

بسپار سازه توس27۴

کامپاند پلیمری اتیلن پروپیلن داین مونومر )EPDM( و استایرن بوتادین 
ی نانوذرات جهت تولید روکش ضدسایش با مقاومت  رابر )SBR( حاو

کی پایین سختی )Shore D( 45 با قابلیت افزایش مقاومت  اصطکا
استحکامی، مقاومت پارگی،، سختی مدول کامپاند و مقاومت سایشی 

)G-129(

مواد اولیه

بسپار سازه توس275
ی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی خودرو  کامپاند پلیمری EPDM حاو

کالس سختی )Shore D( 45 با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 
)H-129( مقاومت پارگی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس276

ی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی خودرو  کامپاند پلیمری EPDM حاو
کالس سختی )Shore A( 80 با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 

مقاومت پارگی، سختی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش 
)KX-129(

مواد اولیه

بسپار سازه توس277
ی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی  کامپاند پلیمری EPDM و SBR حاو

خودرو سختی )Shore D( 60 با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 
)L-129( مقاومت پارگی، سختی و مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس278

ی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی خودرو  کامپاند پلیمری EPDM حاو
کالس سختی  )Shore D( 40با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 

مقاومت پارگی، سختی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش 
)P-129(

مواد اولیه
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حوزه صنعتی اصلینام محصولنام شرکتردیف

بسپار سازه توس279

ی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی خودرو  کامپاند پلیمری EPDM حاو
کالس سختی )Shore D( 40  با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 

مقاومت پارگی، سختی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش 
)PE-129(

مواد اولیه

بسپار سازه توس28۰

ی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی خودرو  کامپاند پلیمری EPDM حاو
تارا کالس سختی )Shore A( 85 با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 

مقاومت پارگی، سختی و مدول کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش 
)SA-129(

مواد اولیه

بسپار سازه توس281
ی نانوذرات جهت تولید دنبالچه لچکی خودرو  کامپاند پلیمری EPDM حاو
دنا با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی، سختی و مدول 

)T-129( کامپاند و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش
مواد اولیه

بسپار سازه توس282
ی نانوذرات جهت تولید گردگیر  کامپاند پلیمری الستیک کلروپرن )CR( حاو

پلوس خودروها با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و 
)A-136( مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس283
ی نانوذرات جهت تولید روکش غلتک  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

صنایع چاپ با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 
)URC-143( کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس28۴
گم الستیکی  ی نانوذرات جهت تولید دیافرا کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

قطعات هیدرومانت خودروها با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 
)C-145( مقاومت پارگی و مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس285
ی نانوذرات جهت تولید قطعات دسته  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

موتور خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 
)M-145(  کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس286
ی نانوذرات جهت تولید ضربه گیر خودرو  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو
MWM با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 

)UHM-145(  کامپاند
مواد اولیه

بسپار سازه توس287
ی نانوذرات جهت تولید قطعات ماشین  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

لباسشویی با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 
)UM-145(  کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس288
ی نانوذرات جهت تولید واشر آب بندی  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو
با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول کامپاند 

)USL-145(
مواد اولیه

بسپار سازه توس289
ی نانوذرات جهت تولید الستیک  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

ضربه گیرزیراتاق عقب خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 
)A-145(  مقاومت پارگی و مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس29۰
ی نانوذرات جهت تولید بوش الستیکی  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

بازوئی مثلثی به رام خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت 
)B-145( پارگی و مدول کامپاند

مواد اولیه
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حوزه صنعتی اصلینام محصولنام شرکتردیف

بسپار سازه توس291
ی نانوذرات جهت تولید الستیک ضربه گیر  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

دسته موتور باال راست خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 
)E-145(  مقاومت پارگی و مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس292
ی نانوذرات جهت تولید ضربه گیر زیر  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

الستیک و ضربه گیر دسته موتور باال راست خودرو با قابلیت افزایش مقاومت 
)H-146(  استحکامی، مقاومت پارگی و مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس293
ی نانوذرات جهت تولید اتصال گسکت های  کامپاند پلیمری SBR حاو

آب بندی با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 
)I-146( کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس29۴
ی نانوذرات جهت تولید زیره کفش نظامی  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی، مدول کامپاند و 
)ICB-146( مقاومت سایشی

مواد اولیه

بسپار سازه توس295
ی نانوذرات جهت تولید آب بند لوله های  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

ی با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول  آب کشاورز
)U-146( کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس296
ی نانوذرات جهت تولید زیره کفش با  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو
قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی، مدول کامپاند و 

)UAKS-146( مقاومت سایشی
مواد اولیه

بسپار سازه توس297
ی نانوذرات جهت تولید زیره کفش نظامی  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی، مدول کامپاند و 
)UCB-146(مقاومت سایشی

مواد اولیه

بسپار سازه توس298
ی نانوذرات جهت تولید زیره کفش نظامی  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی، مدول کامپاند و 
)UCD-146( مقاومت سایشی

مواد اولیه

بسپار سازه توس299
ی نانوذرات جهت تولید زیره کفش با  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو
قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی، مدول کامپاند و 

)UD-146( مقاومت سایشی
مواد اولیه

بسپار سازه توس3۰۰
گم  ی نانوذرات جهت تولید قطعه دیافرا کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

منبع انبساط پکیج با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و 
)UFR-146( مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس3۰1
گم  ی نانوذرات جهت تولید قطعه دیافرا کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

منبع انبساط پکیج با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و 
)UJ-146( مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس3۰2
ی نانوذرات جهت تولید واشر آب بند فالش  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

تانک با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول کامپاند 
)UKA-146(

مواد اولیه

بسپار سازه توس3۰3
ی نانوذرات جهت تولید زیره کفش نظامی  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی، مدول کامپاند و 
)UL-146( مقاومت سایشی

مواد اولیه
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ادامه جدول 1- عناوین محصوالت و شرکت های فناوری نانو دریافت کننده گواهینامه نانومقیاس در سال  1400

حوزه صنعتی اصلینام محصولنام شرکتردیف

بسپار سازه توس3۰۴
ی نانوذرات جهت تولید شیلنگ انتقال  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

سیمان با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی، مدول 
)UML-146(کامپاند و مقاومت سایشی

مواد اولیه

بسپار سازه توس3۰5
ی نانوذرات جهت تولید روکش غلتک  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

صنایع چاپ سختی )Shore A( 60 با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 
)URC-146( مقاومت پارگی و مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس3۰6
ی نانوذرات جهت تولید زیره کفش ایمنی  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی، مدول کامپاند و 
)US-146( مقاومت سایشی

مواد اولیه

بسپار سازه توس3۰7
ی نانوذرات جهت تولید زیره کفش ایمنی  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی، مدول کامپاند و 
)UV-146( مقاومت سایشی

مواد اولیه

بسپار سازه توس3۰8
ی نانوذرات جهت تولید شیلنگ رادیاتور  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو
با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول کامپاند 

)B-147(
مواد اولیه

بسپار سازه توس3۰9
ی نانوذرات جهت تولید شیلنگ رادیاتور  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو
با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول کامپاند 

)BS-147(
مواد اولیه

بسپار سازه توس31۰
ی نانوذرات جهت تولید پایه الستیکی میل  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

موج گیر خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و 
)H-147(  مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس311
ی نانوذرات جهت تولید گسکت های آب بندی  کامپاند پلیمری SBR حاو

با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی، مدول کامپاند و 
)KF-147(  مقاومت سایشی

مواد اولیه

بسپار سازه توس312
ی نانوذرات جهت تولید قطعات مرتبط با  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

دسته موتور خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و 
)M-147(  مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس313
ی نانوذرات جهت تولید قطعات مرتبط با  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

دسته موتور خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و 
)MC-147( مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس31۴
ی نانوذرات جهت تولید استاتور مونوپمپ  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول کامپاند  
)UA-147(

مواد اولیه

بسپار سازه توس315
ی نانوذرات جهت تولید زیره کفش با  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو
قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی، مدول کامپاند و 

)UAK-147(  مقاومت سایشی
مواد اولیه

بسپار سازه توس316
ی نانوذرات جهت تولید زیره کفش با  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو
قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی، مدول کامپاند و 

)UAKN-147(  مقاومت سایشی
مواد اولیه
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ادامه جدول 1- عناوین محصوالت و شرکت های فناوری نانو دریافت کننده گواهینامه نانومقیاس در سال  1400

حوزه صنعتی اصلینام محصولنام شرکتردیف

بسپار سازه توس317
ی نانوذرات جهت تولید سرعت گیر خودرو  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول کامپاند  
))UB-147(

مواد اولیه

بسپار سازه توس318
ی نانوذرات جهت تولید شیلنگ رادیاتور  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 
)UBJ-147(  کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس319
ی نانوذرات جهت تولید شیلنگ رادیاتور  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 
)UBM-147(  کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس32۰
ی نانوذرات جهت تولید قطعه سیستم  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

تعلیق خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 
)UH-147(  کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس321
ی نانوذرات جهت تولید قطعه سیستم  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

تعلیق خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 
)UK-147(  کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس322
ی نانوذرات جهت تولید پاشنه کفش با  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

)A- قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول کامپاند
148(

مواد اولیه

بسپار سازه توس323
ی نانوذرات جهت تولید کفی کفش نئوالیت  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول کامپاند 
)B-148(

مواد اولیه

بسپار سازه توس32۴
ی نانوذرات جهت تولید پایه الستیکی میل  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

موج گیر خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و 
)E-148( مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس325
ی نانوذرات جهت تولید قطعات ترافیکی  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول کامپاند 
)F-148(

مواد اولیه

بسپار سازه توس326
ی نانوذرات جهت تولید پاشنه کفش با  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

)UD- قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول کامپاند
148(

مواد اولیه

بسپار سازه توس327
ی نانوذرات جهت تولید شیلنگ پیسوار  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو
با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول کامپاند 

)UY-148(
مواد اولیه

بسپار سازه توس328
ی نانوذرات جهت تولید روکش غلتک  کامپاند پلیمری BR و SBR حاو

صنایع چاپ سختی )Shore A( 90 با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 
)URC-148( مقاومت پارگی و مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس329
ی نانوذرات جهت تولید  کامپاند پلیمری الستیک کلروپرن )CR( حاو

کاردئونی دو شاخه انتخاب دنده با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی،  آ
)AX-148( مقاومت پارگی و مدول کامپاند

مواد اولیه
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ادامه جدول 1- عناوین محصوالت و شرکت های فناوری نانو دریافت کننده گواهینامه نانومقیاس در سال  1400

حوزه صنعتی اصلینام محصولنام شرکتردیف

بسپار سازه توس33۰
ی نانوذرات جهت تولید گردگیرهای صنعتی  کامپاند پلیمری NBR حاو
با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول کامپاند 

)UK-185(
مواد اولیه

بسپار سازه توس331
ی نانوذرات جهت تولید شیلنگ انتقال سوخت  کامپاند پلیمری NBR حاو

بنزین، گازوئیل و روغن موتور با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت 
)UT-185( پارگی و مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس332
ی نانوذرات جهت تولید شیلنگ بخارهای  کامپاند پلیمری NBR حاو

سوخت با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 
)ST-186(کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس333
ی نانوذرات جهت تولید گردگیرهای صنعتی  کامپاند پلیمری NBR حاو
با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول کامپاند 

)U-186(
مواد اولیه

بسپار سازه توس33۴
گم منبع  ی نانوذرات جهت تولید قطعه دیافرا کامپاند پلیمری NBR حاو
انبساط پکیج با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و 

)UL-186( مدول کامپاند
مواد اولیه

بسپار سازه توس335
ی نانوذرات جهت تولید گردگیر کمک خودرو  کامپاند پلیمری NBR حاو
با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول کامپاند 

)UT-186(
مواد اولیه

بسپار سازه توس336
ی نانوذرات جهت تولید کاور شیلنگ پمپ  کامپاند پلیمری NBR حاو

هیدرولیک فرمان خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت 
)Z-186( پارگی و مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس337
ک  ی نانوذرات جهت تولید شیلنگ گلویی با کامپاند پلیمری NBR حاو

بنزین خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 
)F-187( کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس338
ی شیلنگ  ی نانوذرات جهت تولید سر شیپور کامپاند پلیمری NBR حاو
انتقال سوخت خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت 

)FP-187( پارگی و مدول کامپاند
مواد اولیه

بسپار سازه توس339
ی نانوذرات جهت تولید اورمولد شیلنگ روغن  کامپاند پلیمری NBR حاو

با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول کامپاند 
)M-187(

مواد اولیه

بسپار سازه توس3۴۰
ی نانوذرات جهت تولید استاتور مونوپمپ با  کامپاند پلیمری NBR حاو
مقاومت به مواد روغنی با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت 

)UA-187( پارگی و مدول کامپاند
مواد اولیه

بسپار سازه توس3۴1
ی نانوذرات جهت تولید استاتور مونوپمپ با  کامپاند پلیمری NBR حاو
مقاومت به مواد روغنی با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت 

)UB-187( پارگی و مدول کامپاند
مواد اولیه

بسپار سازه توس3۴2
ی نانوذرات جهت تولید زیره کفش ایمنی با  کامپاند پلیمری NBR حاو

مقاومت روغنی با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی، 
)UF-187( مقاومت سایشی و مدول کامپاند

مواد اولیه
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حوزه صنعتی اصلینام محصولنام شرکتردیف

بسپار سازه توس3۴3
ی نانوذرات جهت تولید شیلنگ روغن خودرو  کامپاند پلیمری NBR حاو
با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول کامپاند 

)UK-187(
مواد اولیه

بسپار سازه توس3۴۴
ی نانوذرات جهت تولید پکینگ صنعتی مقاوم به  کامپاند پلیمری NBR حاو
روغن با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول کامپاند 

)UM-187(
مواد اولیه

بسپار سازه توس3۴5
ی نانوذرات جهت تولید پکینگ صنعتی مقاوم به  کامپاند پلیمری NBR حاو
روغن با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول کامپاند 

)UN-187(
مواد اولیه

بسپار سازه توس3۴6
ی نانوذرات جهت تولید زیره کفش ایمنی با  کامپاند پلیمری NBR حاو

مقاومت روغنی با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی، 
)UP-187( مقاومت سایشی و مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس3۴7
ی نانوذرات جهت تولید قطعات پرسی سیستم  کامپاند پلیمری NBR حاو

روغن خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی، 
)UT-187( مقاومت سایشی و مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس3۴8
ی نانوذرات جهت تولید الیه داخل شیلنگ  کامپاند پلیمری NBR حاو

روغن )tube( با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 
)X-187( کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس3۴9
ی نانوذرات جهت تولید شیلنگ روغن تک  کامپاند پلیمری NBR حاو

الیه خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 
)Y-187( کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس35۰
ک  ی نانوذرات جهت تولید کالهک گلویی با کامپاند پلیمری NBR حاو
خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 

)B-188( کامپاند
مواد اولیه

بسپار سازه توس351
ی نانوذرات جهت تولید oil seal کمک فنر  کامپاند پلیمری NBR حاو

خودروها با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول 
)C-188( کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس352
ی نانوذرات جهت تولید oil seal خودرو با قابلیت  کامپاند پلیمری NBR حاو

)UH-188( افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول کامپاند
مواد اولیه

بسپار سازه توس353
ی نانوذرات جهت تولید oil seal خودرو با قابلیت  کامپاند پلیمری NBR حاو
)UHM-188( افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس35۴
ی نانوذرات جهت تولید الیه میانی  کامپاند پلیمری بیوتیل رابر )IIR( حاو

شیلنگ تهویه مطبوع خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 
)AC-195( مقاومت پارگی و مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس355
ی نانوذرات جهت تولید ماهیچه  کامپاند پلیمری بیوتیل رابر )IIR( حاو

کسل با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی،  برای قالب گیری قطعات سر ا
)A-197( مقاومت پارگی و مدول کامپاند

مواد اولیه

ادامه جدول 1- عناوین محصوالت و شرکت های فناوری نانو دریافت کننده گواهینامه نانومقیاس در سال  1400
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ادامه جدول 1- عناوین محصوالت و شرکت های فناوری نانو دریافت کننده گواهینامه نانومقیاس در سال  1400

حوزه صنعتی اصلینام محصولنام شرکتردیف

بسپار سازه توس356
ی نانوذرات جهت تولید الیه داخلی  کامپاند پلیمری بیوتیل رابر )IIR( حاو

شیلنگ تهویه مطبوع خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 
)AC-197(مقاومت پارگی و مدول کامپاند

مواد اولیه

بسپار سازه توس357
ی نانوذرات جهت تولید نوارهای  کامپاند اسفنجی پلیمری EPDM حاو

آب بندی خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و 
)F-225( مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس358
کامپاند اسفنجی پلیمری EPDM نانوذرات جهت تولید نوارهای آب بندی 

خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و مقاوم در 
)H-225( برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس359
ی نانوذرات جهت تولید نوارهای  کامپاند اسفنجی پلیمری EPDM حاو

آب بندی خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و 
)M-225( مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس36۰
ی نانوذرات جهت تولید نوارهای  کامپاند اسفنجی پلیمری EPDM حاو

آب بندی خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و 
)P-225( مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس361
ی نانوذرات جهت تولید عایق صوت  کامپاند اسفنجی پلیمری EPDM حاو

و حرارت در سیستم AC خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 
)S-225( مقاومت پارگی و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس362
ی نانوذرات جهت تولید نوارهای  کامپاند اسفنجی پلیمری EPDM حاو

آب بندی خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و 
)SB-225( مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس363
ی نانوذرات جهت تولید نوارهای  کامپاند اسفنجی پلیمری EPDM حاو

آب بندی خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و 
)A-226( مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس36۴
ی نانوذرات جهت تولید نوارهای  کامپاند اسفنجی پلیمری EPDM حاو

آب بندی خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و 
)C-226( مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس365
ی نانوذرات جهت تولید نوارهای  کامپاند اسفنجی پلیمری EPDM حاو

آب بندی خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و 
)D-226( مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس366
ی نانوذرات جهت تولید نوارهای  کامپاند اسفنجی پلیمری EPDM حاو

آب بندی خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و 
)F-226( مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس367
ی نانوذرات جهت تولید نوارهای  کامپاند اسفنجی پلیمری EPDM حاو

آب بندی خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و 
)FA-226( مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس368
ی نانوذرات جهت تولید نوارهای  کامپاند اسفنجی پلیمری EPDM حاو

آب بندی خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و 
)G-226( مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه
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حوزه صنعتی اصلینام محصولنام شرکتردیف

بسپار سازه توس369
ی نانوذرات جهت تولید نوارهای  کامپاند اسفنجی پلیمری EPDM حاو

آب بندی خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و 
)P-226( مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس37۰
ی نانوذرات جهت تولید نوارهای  کامپاند اسفنجی پلیمری EPDM حاو

آب بندی خودرو با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و 
)S-226( مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس371
ی نانوذرات جهت تولید نوارهای  کامپاند اسفنجی پلیمری EPDM حاو

آب بندی خودرو تارا با قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، مقاومت پارگی و 
)SA-226( مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

بسپار سازه توس372
ی نانوذرات جهت تولید نوار آب بندی  کامپاند اسفنجی پلیمری EPDM حاو

خودرو کالس سختی )Shore A( 70 قابلیت افزایش مقاومت استحکامی، 
)H-127( مقاومت پارگی و مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش

مواد اولیه

نانو پارت خزر373
ی نانوذرات نقره با  ی دام و طیور حاو ضدعفونی کننده سطوح محوطه نگهدار

دوز باال )نانونیپ HD( )قابل مصرف در عدم حضور موجود زنده(
ی و بسته بندی آب، کشاورز

نانو پارت خزر37۴
ی دام و طیور  ضدعفونی کننده خطوط انتقال و لوله آب محوطه نگهدار

ی نانوذرات نقره با دوز باال )نانونیپ WD( )قابل مصرف در عدم حضور  حاو
موجود زنده(

ی و بسته بندی آب، کشاورز

ادامه جدول 1- عناوین محصوالت و شرکت های فناوری نانو دریافت کننده گواهینامه نانومقیاس در سال  1400

همچنیــن، در ایــن ســال، تعداد 339 مورد درخواســت تمدید گواهینامه های آزمایشــی و نانومقیاس محصوالت مورد بررســی قرار گرفت. همان طــور که در نمودار 2 
 55 ، نشان داده شده است، از میان این درخواست ها 271 مورد تمدید شدند که از این میان 16 مورد مربوط به تمدید پرونده های ارجاع شده به سازمان غذا و دارو
گواهینامه آزمایشی و 192 گواهینامه نانومقیاس بودند. الزم به ذکر است پس از تمدید، مدت اعتبار گواهینامه های آزمایشی یک سال و گواهینامه های نانومقیاس 
سه سال است. ۴ گواهینامه آزمایشی به دلیل افزایش مقیاس تولید به گواهینامه نانومقیاس تبدیل شدند. 51 مورد از محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس و 68 
ی پس از چند ســال و از همه مهم تر عدم تولید محصول از  ی ســاز مورد از محصوالت دارای تأییدیه به دالیلی از قبیل عدم فعالیت شــرکت، عدم توانایی در تجار

لیست محصوالت دارای تأییدیه حذف شده و غیرفعال شدند.

درخواست تمدید: 33۹

اخذ مجوز سایر سازمان ها 
و تایید نانومقیاس: 4

نانومقیاس  به نانومقیاس: 
1۹۲

آزمایشی به نانومقیاس: 4 آزمایشی به آزمایشی: 55 تمدید ارجاع به غذا
و دارو: 16

غیرفعال: 6۸تمدید: ۲۷1

نمودار ۲- وضعیت تمدید گواهینامه های محصوالت فناوری نانو ارزیابی شده در سال 1400
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تعــداد محصــوالت و تجهیــزات دارای گواهینامــه نانومقیاس تا پایان ســال 1۴۰۰، به ترتیب 885 محصول و 226 تجهیز اســت. همچنین تعداد شــرکت های دارای 
گواهی نامه نانومقیاس تا پایان ســال 1۴۰۰، 263 شــرکت اســت. نمودار ۴ آمار تجمعی تعداد محصوالت و تجهیزات دارای گواهینامه نانومقیاس را از ســال 1387 تا 

پایان سال 1۴۰۰ نشان می دهد.

یابی شده در 7 سال اخیر در نمودار زیر آمده است: وضعیت محصوالت ارز
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نمودار 4- تعداد محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس )13۸۷-1400(
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همچنین، حوزه صنعتی محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس تا پایان سال 1۴۰۰ به شرح زیر است:

نمودار 5- تقسیم بندی حوزه صنعتی محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس تا پایان سال 1400

نمودار 6- تقسیم بندی استانی محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس و آزمایشی تا پایان سال 1400

نمودار زیر تقسیم بندی محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس و آزمایشی را به تفکیک هر استان نشان می دهد.
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تعداد محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس و آزمایشی براساس حوزه های صنعتی در نمودار 7 نمایش داده شده است.

همچنین نانو اشیایی که بیشترین مصرف را در تولید محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس به خود اختصاص داده اند، در نمودار زیر معرفی شده اند.

نمودار ۷- تقسیم بندی محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس و آزمایشی براساس حوزه های صنعتی تا پایان سال 1400

نمودار ۸- نانواشیا استفاده شده در محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس تا پایان سال 1400
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پایش و نظارت بر محصوالت فناوری نانو تأیید شده در بازار۲-1-4

ارائه خدمات حمایتی فنی به شرکت های فناوری نانو3-1-4

ی شــده و پس از انجــام آزمون های الزم، موردبررســی قرار  بــا هــدف نظــارت بــر بازار محصــوالت دارای گواهینامــه نانومقیاس، نمونه های محصــوالت از بازار خریدار
یع در بازار استفاده خواهد شد. در این  می گیرد. در صورت عدم تطابق نتایج، در مرحله اول تذکر کتبی و در ادامه از ابزارهای قانونی جهت جلوگیری از تولید و توز

یابی شده و به دلیل تکرار داده های فنی قبلی مورد تأیید قرار گرفتند. سال 12 محصول، ارز

ی نانو در ســال 1۴۰۰ در جدول زیر ارائه شــده اســت. در این ســال،  پژوهانه به منظــور حمایت از  خدمــات حمایتــی ارائــه شــده بــه شــرکت های فعال در حوزه فناور
ی های راهبردی در اختیــار تولیدکنندگان قرار گرفت. در مجمــوع حدود 2 میلیارد  ی مؤثر شــبکه آزمایشــگاهی فناور هزینه هــای تکمیــل مســتندات فنی با همکار
ی مبلغ 8۰ درصد از کل  ی ســاز یال به شــرکت ها پرداخت شــده اســت. همچنین، در صورت تأیید هر محصول، به منظور حمایت از توســعه محصوالت و تجار ر

یال به شرکت ها پرداخت شده است. هزینه های بازرسی به شرکت ها عودت داده می شود که در مجموع 1,68۰,371,۰۰۰ ر

تعدادعنوان خدمت

24برگزاری جلسات مشاوره فنی

6مشخصه یابی و تکمیل مستندات فنی

75اعطای پژوهانه خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

یافت گواهینامه آزمایشی و نانومقیاس پرداخت 80 درصد از هزینه های بازرسی در وجه شرکت های موفق به در 55باز

جدول ۲- خدمات نانومقیاس ارائه شده به شرکت های فناوری نانو در سال 1400
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ی نانو را با استفاده از شبکه کارگزاران  ی کسب وکارها و ارائه خدمات متنوع به شرکت های فناور ، توانمندساز ی تا بازار با حمایت ستاد نانو مؤسسه خدمات فناور
( از خدمات  ی نانــو ی دنبــال می کنــد. در ســال 1۴۰۰، 256 شــرکت دارای گواهی نامــه نانومقیــاس )به اختصار شــرکت های فناور ی ســاز و مشــاوران خدمــات تجار
ی نانو از خدمات این مؤسسه  ی نانو تا پایان این سال، 55% از شرکت های فناور ی تا بازار استفاده کردند. با توجه به ثبت ۴65 شرکت فناور موسسه خدمات فناور

ی نانو در سال 1۴۰۰ ذکر می شود. بهره برده اند. در ادامه، اقدامات انجام گرفته در راستای ارائه خدمات به شرکت های فناور

ارائه خدمات تجاری سازی به شرکت های فناوری نانو1-۲-4
ی نانو که دارای گواهی نانومقیاس هستند، ارائه شده است.  یال به 256 شرکت فعال حوزه فناور در سال 1۴۰۰، تعداد 1۴98 خدمت/ حمایت به ارزش ۴5 میلیارد ر

ی و شکوفایی انجام گرفته است. جزئیات مربوطه در نمودار 9 و جدول 3 ذکر شده است. بیشترین میزان حمایت توسط صندوق نوآور

4-2- ارائه خدمات تجاری سازی به شرکت های فناوری نانو
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نمودار 10- تعداد درخواست ها و مبلغ خدمات تجاری سازی ارائه شده به شرکت های فناوری نانو در سال 1400

۸00
۷00
600
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300
۲00
100
0

۲4000
۲1000
1۸000
15000
1۲000
۹000
6000
3000

0
توسعه بازارداخلیتولید و توسعه محصولمدیریت کسب وکارتوسعه بازار بین الملل

۲16

۷۲5

۲36

3۲1

۲106۸

101۲1

5303

۸55۹

مبلغ حمایت )میلیون ریال(
تعداد درخواست

نمودار ۹- سهم منابع حمایتی ارائه شده به شرکت های فناوری نانو در سال 1400

مرکز شرکت های دانش بنیان 5%ستاد ویژه توسعه فناوری نانو %3۲

صندوق نوآوری و شکوفایی %56

کریدور صادرات %۷

یال(تعداد حمایت هانهاد حمایت کننده مبلغ حمایت )ر

۴651۴,213,۰61,391ستاد نانو

ی و شکوفایی 6۰125,292,729,327صندوق نوآور

653,119,565,9۴1کریدور صادرات

ی یاست جمهور ی ر 3672,۴26,255,68۴مرکز شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناور

1۴98۴5,۰51,612,3۴3مجموع

جدول 3- میزان حمایت های انجام گرفته از شرکت های فناوری نانو به تفکیک نهاد حامی در سال 1400

، تولید و توسعه محصول و توسعه بازار داخلی« مطابق نمودار زیر به شرکت های  خدمات ارائه شــده در ۴ دســته کلی »توســعه بازار بین الملل، مدیریت کســب وکار
ی نانو ارائه شده است. فناور
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جدول 4- جزئیات خدمات تجاری سازی ارائه شده به شرکت های فناوری نانو در سال 1400

یال(تعداد خدمت ارائه شدهعنوان خدمتردیف مجموع حمایت ها )ر

1

توسعه بازار بین الملل

358,76۰,827,6۴3حضور در پاویون ملی ایران در نمایشگاه های خارجی

73,3۰9,۰۰۰,۰۰۰شرکت در نمایشگاه خارجی2

113,196,153,8۴6حضور در نمایشگاه دائمی خارجی3

ی۴ ی - فناور ی و نشست های تجار 53۴,389,۰65,۰۴6اعزام هیئت های تجار

ی5 ی - فناور ی و نشست های تجار 3273۰,558,7۰9پذیرش هیئت های تجار

7۴37,۴21,587ارسال نمونه محصول6

712۴5,179,۰۰۰پیشخوان مشاوره صادرات و واردات7

8

توسعه بازار داخلی

353,۰6۰,325,۰۰۰تحقیقات بازار

8۰2,6۰3,136,562تبلیغات و اطالع رسانی9

321,381,5۰5,۰12شرکت در نمایشگاه داخلی1۰

۴1778,۴۴9,36۰حضور در پاویون شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه داخلی11

یدادها(12 ی و رو ی )مشاوره، ارزش گذار 38۴۴7,356,29۴تبادل فناور

95288,1۰۰,۰۰۰پیشخوان مشاوره توسعه بازار داخلی13

1۴

تولید و توسعه 
محصول

8۴2,77۴,۴35,22۰مجوزها، تأییدیه ها و استانداردها محصولی

161,317,172,۴61طراحی صنعتی و ساخت قالب15

1۰2622,6۴3,156عارضه یابی و توسعه کسب وکار16

ی17 27552,75۰,۰۰۰تأمین مالی و طرح تجار

631,35۰,۰۰۰پیشخوان مشاوره فنی محصوالت18

15,۰۰۰,۰۰۰تأمین تجهیزات، قطعات و کاالی اولیه موردنیاز برای تولید داخل19

2۰

مدیریت کسب وکار

373,۰27,58۴,۴۰8مجوزها، تأییدیه ها و استانداردهای سیستمی

3۰۰2,2۰1,92۰,5۰۰آموزش21

ی22 1۰61,697,635,551بیمه، مالیات و خدمات مالی و ادار

ی(23 ۴21,۴31,628,۴88مالکیت معنوی )اختراع و نشان تجار

1981,371,731,۰۰۰حقوق کسب وکار2۴

کز رشد25 922۰,۰۰۰,۰۰۰حمایت از استقرار در مرا

31135,283,5۰۰منابع انسانی و نظام وظیفه26

ی کسب وکار27 235,۴۰۰,۰۰۰بسته خدمات راه انداز

149845,051,612,343مجموع

ی نانو در سال 1۴۰۰ را نشان می دهد. ی ارائه شده به شرکت های فناور ی ساز جدول ۴، جزئیات خدمات تجار
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ی به  ی ســاز ، تعداد خدمات و حجم حمایت های مربوط به خدمات تجار ی نانو در ســال 1۴۰۰ با تغییر شــرایط ناشــی از کرونا و  افزایش فعالیت شــرکت های فناور
ی که افزایش 65 درصدی در تعداد خدمات و افزایش ۴6 درصدی در حجم مالی حمایت از شرکت ها صورت  صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده است به طور

گرفته است.
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نمودار 11- روند حمایت از شرکت های فناوری نانو در حوزه خدمات تجاری سازی فناوری نانو )1400- 13۹4(

نمودار 1۲- سهم استان های مختلف از تعداد درخواست های شرکت های فناوری نانو در سال 1400

سال 94 سال 95 سال 96 سال 97 سال 98 سال 99 سال 1400

نمودارهای 12 و 13، ســهم هر اســتان از تعداد درخواســت و میزان مبلغ حمایت انجام گرفته را نشــان می دهد. بر این اســاس در تعداد درخواســت ها، اســتان های 
تهران، اصفهان و یزد با 5۴%، 15% و 5% در رتبه های اول تا ســوم و همچنین در میزان حمایت انجام گرفته، اســتان های تهران، اصفهان و قزوین با 61%، 7% و %5 

در رتبه های اول تا سوم قرار دارند.

تهران

اصفهان

دیگر استان ها

یزد

البرز

قزوین

فارس

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

زنجان

%54

%15

%11

%5

%3
%3

%3 %۲ %۲ %۲

۲34 ۲۸۲

6۸۷ ۷۸6
۹۹۷ ۹0۷

14۹۸

546 6۲۸

1۲04

۲۲54

۲۸05
3064

میزان حمایت )میلیون تومان(4500

تعداد خدمت ارائه شده
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نمودار 13- میزان حمایت تجاری سازی از شرکت های فناوری نانو در استان های مختلف در سال 1400

تهران

اصفهان

قزوین

دیگر استان ها

زنجان

فارس

البرز

یزد

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

%66

%۷.۷

%5.3

%5.3

%4.۹

%3.4
%۲.۷ %۲.۲ %1.۷ %0.۸

 مجوزها، استانداردها و گواهینامه های مرتبط با شرکت های فناوری نانو
ی نانو در ســال 1۴۰۰ در راســتای اخذ گواهینامه، استاندارد و مجوزهای موردنیاز آمده است. بر این اساس، 17  در جدول 5، فهرســت حمایت از شــرکت های فناور

یال موردحمایت قرار گرفته اند. درخواست مجموعًا به مبلغ 2.188 میلیارد ر

جدول 5- حمایت از اخذ گواهینامه های مرتبط با فناوری نانو در سال 1400

یال(نام شرکتردیف عنوان گواهینامهنوع گواهینامهمبلغ حمایت )ر

کسین سبز اسپادان1 ISO13485سیستمی198,7۰7,۰۰۰ا

یسان نانوساختار2 محصولی داخلی25,۰۰۰,۰۰۰پلیمرر
پروانه ساخت )اداره کل 

تجهیزات پزشکی(

سیستمی226,175,۰۰۰پیشگام پالست اهواز3
ISO9001- ISO14001-
ISO45001-ISO10004

ISO17025 داخلیسیستمی127,519,5۰۰پیشگام پالست اهواز۴

ی پارسه5 ISO 13485سیستمی2۴8,111,25۰تجهیز آفرینان نور

6
یعی مجموعه میالدپرنیا  تعاونی تولیدی توز

ایرانیان
ISO13485سیستمی127,737,1۰۰

ی پارس7 گواهی فروشمحصولی داخلی136,8۰۰,۰۰۰روناش تکنولوژ
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ادامه جدول 5- حمایت از اخذ گواهینامه های مرتبط با فناوری نانو در سال 1400

 مشاوره تخصصی به شرکت های فناوری نانو
یال مطابق نمودار زیر در پیشــخوان های مشــاوره  ی نانو با مجمــوع مبلغ حمایتی بالــغ بر 2 میلیــارد ر در ســال 1۴۰۰، 715 مشــاوره تخصصــی بــه شــرکت های فنــاور
، عارضه یابی و توسعه کسب وکار و توســعه بازار داخلی به ترتیب 167، 1۰۰ و 95 مورد بوده  کســب وکار ارائه شــد. بیشــترین درخواســت ها در بخش حقوق کسب وکار

است.

نمودار 14- تعداد درخواست مشاوره تخصصی و میزان حمایت مرتبط از شرکت های فناوری نانو در سال 1400
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تعداد درخواست مشاوره

556میزان حمایت )میلیون ریال(
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۸۲۷0۹5100

16۷

33

یال(نام شرکتردیف عنوان گواهینامهنوع گواهینامهمبلغ حمایت )ر

یال توسعه پایدار8 CEمحصولی بین المللی235,615,35۴رو

ISO13485- ISO9001سیستمی86,911,15۰طلیعه طب توحید9

ی فرا پایش امین1۰ CEمحصولی بین المللی2۰2,1۰2,75۰فناور

یا11 ISO9001- ISO13485- GMPسیستمی89,925,۰۰۰مدیسا پلیمر آر

ی اتاق تمیزمحصولی داخلی56,68۰,۰۰۰مهام تجهیزات پارال12 صحه گذار

ISO13485سیستمی11۴,۴5۰,۰۰۰مهام تجهیزات پارال13

ک1۴ )IMS )9001,45001,14001سیستمی18۰,373,2۰۰نانو تار پا

پروانه صنفی تولیدی_7,۰۰۰,۰۰۰نانو مبتکران بروجرد15

ی طب نوین لوتوس16 محصولی داخلی15,532,5۰۰نانودارو
پروانه ساخت )اداره کل 

تجهیزات پزشکی(

یست صنعت اهورا17 ISO13485سیستمی11۰,3۰6,5۰۰نانوز
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استانداردسازی و ارائه خدمات جدید تجاری سازی فناوری نانو۲-۲-4

آموزش فناوران و شرکت های حوزه فناوری نانو3-۲-4

در ســال 1۴۰۰ با توجه به نیازهای شناســایی شــده شــرکت های موردحمایت، خدمت جدید »تأمین تجهیزات، قطعات و کاالی اولیه موردنیاز برای تولید داخل« 
ی شــد. همچنین مرکز طراحی ایــران به منظور ارائه  بــه منظــور تســریع امــور مرتبط بــا تأمین مواد اولیه و تجهیزات موردنیــاز برای تولیدکنندگان داخلی فناور راه انداز
خدمــت تخصصــی طراحی صنعت، ســاخت دمو محصوالت فناورانه و مشــاوره به شــرکت ها ایجاد شــد. در این ســال، »واحد توســعه تعامالت« بــا هدف ارتقای 
یابی شده در این واحد، 7۴  ی شــد. از 1۰8 شــرکت ارز ی نانو و شناســایی نیازهای اجتماعی  راه انداز ی به شــرکت های فناور ی ســاز شــیوه های ارِائه خدمات تجار

شرکت از خدمات ارائه شده، بهره مند شدند.

ی، منابع انســانی و صادرات کاالها با مشــارکت بیش از 8۰۰ نفر  یت کســب وکار در ســال 1۴۰۰، دوره های متعدد آموزشــی کوتاه مدت و بلندمدت مدیریتی با محور
، توسط واحد آموزش کریدور برگزار شد. عناوین پراستقبال ترین دوره ها در ادامه ذکر می شود. ی نانو ساعت نماینده های شرکت های فناور

عنوان دوره آموزشیردیف

چم وخم های اخذ مجوزهای الزم برای تولید محصوالت نانو1

فرصت های صادرات و واردات برای شرکت های ایرانی2

تولید محتوای بین المللی و معرفی بسته های حمایتی ویژه صادرکنندگان3

ی در شرایط تحریم۴ روش های پرداخت بین المللی و نقل و انتقاالت ارز

ی در استارت آپ5 چالش های هم بنیانگذار

صادرات و واردات با کشورهای مشترک المنافع6

اهمیت طراحی صنعتی در توسعه بازار محصوالت دانش بنیان7

ی و تأمین مالی8 رفع تعهدات ارز

مدرسه تابستانی »بازگشت به آینده«9

تجارت با هند )صادرات، واردات، نمایندگی و ثبت شرکت(1۰

ی دانش فنی در استارت آپ11 ارزش گذار

تجارت با ترکیه )صادرات، واردات، نمایندگی و ثبت شرکت(12

صادرات از طریق آمازون13

کمپ عملیاتی »5 قدم از ایده استارت آپی تا کسب وکار جهانی«1۴

15)Scale Up(  مراحل رشد استارت آپ

جدول 6- عناوین دوره های آموزشی پر استقبال برگزار شده در حوزه خدمات تجاری سازی در سال 1400



164164 164164

توسعهخدماتوزیرساختهایتجاریسازیفناورینانو

4-3- تأمین و توسعه زیرساخت فیزیکی استقرار شرکت های فناوری نانو

کز رشــد و پــارک، 3 معرفی نامه جهت پذیــرش اولیه، تمدید اســتقرار و یا  ی نانو در مرا همچنیــن در ایــن ســال بــه منظور تســهیل و تســریع اســتقرار واحدهای فنــاور
کز رشد واحدهای علمی  یست پوشش گستر خطاب به مرا ی آرتاشــید و ز ی آنیل، توسعه فناور ی نانو شــامل آنیک فن آور گســترش فضای اســتقرار واحدهای فناور
یکان نیز در مرکز رشد سازمان پژوهش های علمی و  ، متین بهین نگاره و رنگ و پوشــش نانوســاختار ژ ی اپتیک نیرو ی صادر شــد. ســه شــرکت توســعه فناور و فناور

صنعتی مستقر شدند.

جدول ۷- حمایت ستاد نانو از شرکت های فناوری نانو مستقر در مراکز رشد در سال 1400

یال(مرکز رشد محل استقرارفناورردیف عنوان گواهینامهحمایت تشویقی )میلیون ر

مرحله دوم استقرار3۰مرکز رشد دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجانایمن نانو فام1

مرحله دوم استقرار3۰مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیرالبرز نانو پارس شیمی2

ی آرتاشید3 مرحله اول استقرار2۰مرکز رشد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایرانتوسعه فناور

مرحله اول استقرار2۰مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیرپلیمر پژوهان امیرکبیر۴

مرحله دوم استقرار3۰مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیرپیام پرشین پردیس5

مرحله اول استقرار2۰مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیرپیام پرشین پردیس6

7
آرایشی و بهداشتی پارس حنان 

تبریز
ی پردیس مرحله اول استقرار2۰مرکز رشد نخبگان پارک فناور

یست یار مهر اندیش8 مرحله دوم استقرار3۰پارک پردیسز

مرحله اول استقرار2۰مرکز رشد و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتنانو ساختار کنعان9

حمایت از استقرار شرکت های فناوری نانو در مراکز رشد1-3-4

کز  ی نانو مســتقر در مرا یال مطابق جدول زیر از فناوران و شــرکت های فناور در ســال 1۴۰۰ براســاس آیین نامه های مصوب، حمایت تشــویقی به مبلغ 22۰ میلیون ر
رشد به عمل آمد.



165

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

165

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

165 165

4-4- ارتقای سخت افزاری و نرم افزاری شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

توسعه اعضا و تجهیزات شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو1-4-4
 افزایش تعداد و تنوع سازمانی مراکز عضو

ی نانو بوده اند. در این سال، برخی از آزمایشــگاه های دارای سازمان مشترک در هم ادغام و تعدادی  در ســال 1۴۰۰، 85 آزمایشــگاه عضو شــبکه آزمایشــگاهی فناور
ی  از آزمایشــگاه ها نیز به دلیل عدم فعالیت، از عضویت شــبکه خارج شــدند. همچنین، آزمایشگاه شــرکت نانو پژوهش آزما به عضویت شبکه آزمایشگاهی فناور

نانو درآمد.



166166 166166

توسعهخدماتوزیرساختهایتجاریسازیفناورینانو

نمودار 16- روند گسترش پوشش تجهیزات به اشتراک گذاشته شده از طریق شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو )1400 -13۹0(

 گسترش تجهیزات آزمایشگاهی به اشتراک گذاشته شده
ک گذاشته شده در شبکه است. در پایان سال 1۴۰۰، تعداد 2917 دستگاه آزمایشگاهی توسط  یکی از ابعاد توسعه شبکه، گسترش تجهیزات آزمایشگاهی به اشترا

ک گذاشته شده که نسبت به سال گذشته، 1۰/9 درصد رشد داشته است. ، در پایگاه اینترنتی شبکه ثبت و به اشترا کز عضو مرا

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400

۲۹1۷
۲630

۲۲44۲1۷۷

1۷۷۷
14۸۹

1315
10۹۷1004۹۸4

3۲3

نمودار 15- تنوع سازمانی اعضای شبکه آزمایشگاهی نانو بر حسب تعداد آزمایشگاه در سال 1400

وزارت علوم

وزارت جهاد کشاورزی

جهاد دانشگاهی

پیام نور

وزارت نیرو

وزارت ارتباطات

وزارت صمت

وزارت نفت

بخش خصوصی

وزارت بهداشت
45

1۲

10

3

6
1۲۲۲۲
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حمایت از توسعه کّمی و کیفی خدمات آزمایشگاهی فناوری نانو۲-4-4
 حمایت از خرید تجهیزات جدید آزمایشگاهی

کزی که از توانمندی موجود خود بهتر اســتفاده کرده باشــند، می توانند از حمایت شبکه برای توسعه  کز عضو شــبکه، مرا یابی عملکرد ســاالنه مرا براســاس نتایج ارز
خدمات اســتفاده کنند. این حمایت برای خرید دســتگاه های ایرانی در ســال 1۴۰۰، به میزان 1۰ تا 2۰ درصد قیمت دســتگاه های ســطح اول یا دوم ارائه شــده در 
نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت )به انتخاب آزمایشگاه( است که عالوه بر حمایت معمول ارائه شده در نمایشگاه، تخصیص داده می شود. 
در ســال 1۴۰۰، این حمایت برای ۴ آزمایشــگاه )آزمایشــگاه مرکزی دانشــگاه فردوســی مشــهد، آزمایشــگاه تحقیقاتی نانومواد معدنی دانشــکده شــیمی پردیس علوم 
(  به مبلغ 2,858 میلیون  ی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه تهران، مجموعه آزمایشگاه های متالورژ

یال انجام شده است. ر
، درصورتی که دســتگاه موردنظر آزمایشــگاه، ســازنده داخلی نداشــته و یا آزمایشــگاه برای توســعه زیرســاخت درخواست حمایت داشــته باشد و مرکز  از طرف دیگر
متقاضی براســاس دســتورالعمل حمایتی شــبکه، شــرایط الزم را داشــته باشــد، می تواند برای تأمین بخشــی از هزینه خرید دســتگاه یا توسعه آزمایشــگاه از حمایت 
یافت تســهیالت بهره مند شــود. در سال 1۴۰۰، ســه مرکز )مرکز تحقیقات مواد نانوساختار دانشگاه صنعتی سهند، آزمایشگاه تحقیقاتی نانومواد  شــبکه در قالب در
یال،  تی به مبلغ 2,۴۰۰ میلیون ر معدنی دانشکده شیمی پردیس علوم دانشگاه تهران و شرکت نانوپژوهش آزما( از این حمایت برخوردار شدند و در مجموع تسهیال

یافت کردند. در

 حمایت از کالیبراسیون، تعمیر و نگهداری تجهیزات
ی از تجهیزات، برنامه های حمایتی را اجرا می کند تا آزمایشــگاه های  ی نانو با توجه به عملکرد آزمایشــگاه ها در ارائه خدمات و بهره بردار شــبکه آزمایشــگاهی فناور
عضو با تعمیر و به روزرســانی تجهیزات موجود، دامنه خدمات خود را به روز و گســترده تر کرده و در نتیجه تنوع خدمات شــبکه را افزایش دهند. شــبکه در راســتای 
کز عضو  کز ارائه می کند. تســهیل دسترسی مرا کز عضو را به کالیبراســیون دســتگاه ها تشــویق کرده و آموزش های الزم را نیز به مرا ارائه نتایج مطمئن به مشــتریان، مرا
به نمونه های استاندارد معتبر و حمایت از کالیبراسیون تجهیزات از دیگر حمایت های این شبکه در این حوزه است. میزان حمایت های شبکه در سال 1۴۰۰ در 

یال بوده که به 15 مرکز عضو پرداخت شده است. این زمینه 2,63۰ میلیون ر

 حمایت از استانداردسازی فعالیت های آزمایشگاهی
ی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف( موفق به اتمام استقرار استاندارد  در سال 1۴۰۰، 2 مرکز عضو )شرکت بیم گستر تابان و مجموعه آزمایشگاه های متالورژ
کز عضو شــبکه، در   ISO/IEC17025)صــدور اعتبارنامــه( شــده اند. در ســال 1۴۰۰، بــرای حمایت از هزینه قراردادهای مشــاوره و ممیزی اســتقرار اســتاندارد در مرا

کز عضو شبکه حمایت شده است. یال از مرا مجموع مبلغ 27۰ میلیون ر

 حمایت از بهبود مدیریت اطالعات در آزمایشگاه ها
یس برای آزمایشــگاه هایی که از  در ســال 1۴۰۰، اقدامات الزم برای فراهم شــدن امکان انتقال اطالعات الزم در خصوص ثبت خدمت از طریق اســتفاده از وب ســرو
ی مــواد معدنی ایران، مرکز  یــت فرایندهــای آزمایشــگاهی اســتفاده می نمایند، صورت گرفت و ۴ مرکز پژوهشــگاه صنعت نفت، مرکــز تحقیقات فرآور نرم افــزار مدیر
ی ارائه شــده را از طریق  خدمات آزمایشــگاهی دانشــگاه صنعتی شــریف و پژوهشــگاه پلیمر و پتروشــیمی ایران موفق شــدند انتقال اطالعات خدمات غیر اعتبار

یس به سامانه شبکه منتقل کنند. وب سرو

 ارائه 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 حمایت های شبکه در سال 1۴۰۰ است. میزان حمایت قابل تخصیص از سوی شبکه به هر آزمایشگاه متقاضی، پرداخت 
یافتی توســط آزمایشــگاه اســت. در ســال 1۴۰۰، در زمینه خدمات  یال از مجموع هزینه خدمات مشــاوره در 1۰۰ درصد هزینه خدمات مشــاوره تا ســقف 15 میلیون ر
ی »بایدها و نبایدهای مالیاتی« با حضور کارشناســان بخش مالی  کز عضو و کارگاه مجــاز یابــی دیجیتــال« با حضور کارشناســان مرا ی »بازار مشــاوره، کارگاه مجــاز

آزمایشگاه ها توسط شبکه برگزار شد.
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 توسعه همکاری های میان آزمایشگاهی
ی امضا می کنند  ی نانو با یکدیگر تفاهم نامه همکار یافت خدمات آزمایشگاهی برای مشتریان، آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناور به منظور تسهیل در
تــا از ایــن طریــق، خدمات ســایر آزمایشــگاه ها را نیز به مشــتریان خود ارائــه کنند. انعقاد ایــن تفاهم نامه ها عالوه بر رفع نیاز مشــتریان در خصــوص مراجعه به چند 
یافت خدمات را افزایــش و هزینه آن را کاهش می دهد. در بیشــتر ایــن تفاهم ها، آزمایشــگاه ها به یکدیگر  یافــت خدمــات مختلــف، ســرعت در آزمایشــگاه بــرای در
ی میان  تخفیف داده و آزمون نمونه های ارجاع شده از سوی آزمایشگاِه طرف مقابل را با اولویت باالتری انجام می دهند. در سال 1۴۰۰، تعداد 72 تفاهم نامه همکار

آزمایشگاه های شبکه امضا شده است.

، هدایت منابع مالی مختلف تخصیص داده شده برای انجام آزمون ها و خدمات آزمایشگاهی کشور  ی نانو یکی از برنامه های توسعه ای شبکه آزمایشگاهی فناور
ی  کز عضو شــبکه اســت تا هم موجب افزایش درآمد آن ها شــود و هم دامنه مشــتریان را گســترده تر کند. بر همین اســاس، ســامانه ارائه خدمات اعتبار به ســوی مرا
کز عضو  ی تعیین می شود و این اشــخاص با مراجعه به مرا ی شــده اســت. در این ســامانه، برای اشــخاص حقیقی و حقوقی معرفی شــده به شــبکه، اعتبار راه انداز
یافت می کنند. وجود این سامانه موجب شده است  ، بدون نیاز به انجام فرایندهای مالی و پرداخت وجه تا سقف اعتبار خود، خدمات در شبکه در سراسر کشور
، به شبکه  یافت خدمات موردنیاز که سازمان های حمایت کننده از طرح ها و پروژه های پژوهشی، به جای پرداخت مستقیم وجه به مجریان طرح ها، آن ها را برای در
آزمایشگاهی معرفی کنند و هزینه ها طی قراردادی، از سازمان حمایت کننده به شبکه و از طریق شبکه به آزمایشگاه ها پرداخت می شود. در سال 1۴۰۰، بخش های 

مختلف ستاد نانو از این زیرساخت استفاده کرده اند که جزئیات آن در جدول های زیر آورده شده است.

توسعه بازار خدمات آزمایشگاهی نانو3-4-4

یال(عنوان بخشردیف میزان استفاده از اعتبار )میلیون ر

6,828نانومقیاس1

1,357صنعت و بازار2

2,482سرمایه های انسانی3

2,177ترویج4

3,419توسعه فناوری و نوآوری5

349مرکز صنعتی سازی6

5استاندارد7

یال(تعدادنوعردیف میزان استفاده از اعتبار  )میلیارد ر

1۰58/55شرکت1

22۰8/۰7افراد حقیقی2

32516/62جمع کل

جدول ۸- میزان استفاده بخش های مختلف ستاد نانو از سامانه خدمات اعتباری شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در سال 1400

جدول ۹- میزان استفاده از اعتبارات ستاد نانو در شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو به تفکیک نوع دریافت کننده در سال 1400
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یال بوده است که در مقایسه با سال 1399، 35 درصد رشد داشته است. این درآمد از  مجموع درآمد آزمایشگاه های عضو شبکه در سال 1۴۰۰ مبلغ 55۰ میلیارد ر
کز در سال 1۴۰۰ بوده است.  ارائه تعداد ۴5227۰ خدمت آزمایشگاهی توسط این مرا

 فعالیت کارگروه های تخصصی
ی تجربیات و دانش با ســایر  ک گذار در حــال حاضــر 6۴7 نفــر از اعضــای شــبکه نانو از 19 اســتان کشــور عضو 1۴ کارگروه تخصصی شــبکه نانو هســتند. به اشــترا
ی کارگاه های آموزشــی، نشســت های تخصصی، تشــکیل شــبکه اجتماعی تخصصی و یا مکتوب کردن این تجربیات در قالب انتشار  کارشناســان در قالب برگزار

ی نانو است. مقاله و کتاب، از جمله فعالیت های کارگروه های تخصصی شبکه آزمایشگاهی فناور
فعالیت های اعضای این کارگروه ها در سال 1۴۰۰ به شرح زیر است:

ی و عملی( در سطوح مختلف•  ی 12 کارگاه آموزشی عمومی و تخصصی )تئور برگزار
 •)DLS ی مقایسات بین آزمایشگاهی برای کارگروه اندازه ذرات )دستگاه برگزار
عضویت کارشناسان در کمیته های فنی متناظر استاندارد مواد مرجع، برق و الکترونیک، کیفیت آب و تجهیزات آزمایشگاهی• 
انتشار 1۴ مقاله تخصصی دستگاهی و 3 مقاله تخصصی حوزه استاندارد، ایمنی و کالیبراسیون.• 

 انتشار فصلنامه تخصصی
ی دانش و تجربه مدیران و کارشناســان آزمایشــگاه های عضو شــبکه و همچنین آشــنایی پژوهشــگران، دانشــجویان  ک گذار به منظور ایجاد بســتری برای به اشــترا
و صنایــع بــا توانمندی هــا و قابلیت های تجهیزات آزمایشــگاهی مختلف، »فصلنامه دانش آزمایشــگاهی ایران« به صورت الکترونیکی و از طریق نشــانی اینترنتی 
www.IJLK.ir در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است. سال 1۴۰۰، نهمین سال انتشار این فصلنامه بود و شماره های 33 تا 36 این فصلنامه، در این سال منتشر 
شده است. شبکه آزمایشگاهی برای انتشار این فصلنامه در سال 1۴۰۰، بابت هزینه های اجرایی تهیه و انتشار فصلنامه به کارگزار اجرایی این فصلنامه مبلغ 257 
یال پرداخت کرده اســت. حمایت تشــویقی تهیه مقاالت توســط اعضای کارگروه های تخصصی برای انتشار در فصلنامه نیز در قالب حمایت از فعالیت  میلیون ر

گانه پرداخت شده است. اعضای کارگروه های تخصصی به صورت جدا

حمایت از آموزش های تخصصی و به اشتراک گذاری دانش و تجربه4-4-4

نمودار 1۷- روند درآمد آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی از 13۸4 تا 1400 )میلیارد ریال(
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توسعهخدماتوزیرساختهایتجاریسازیفناورینانو

 آموزش کارشناسان آزمایشگاه های فناوری نانو
ی نانو برگزار شــد که 15۰ نفر از کارشناســان و مدیران از ۴6 مرکز عضو شــبکه در این دوره ها  در ســال 1۴۰۰، شــش کارگاه آموزشــی توســط شــبکه آزمایشــگاهی فناور
یال حمایت آموزشی از سوی شبکه برای این منظور پرداخت شده است. همچنین در این سال، بابت حضور 5  حضور داشته اند و در مجموع مبلغ 53 میلیون ر
یال حمایت  ( برگزار شد، در مجموع مبلغ 3۰ میلیون ر ی نانو کز )غیر از شبکه آزمایشگاهی فناور نفر از کارشناسان و مدیران در ۴ دوره آموزشی که توسط سایر مرا

پرداخت شده است.

 نشست مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی
ی ۴ دی ماه 1۴۰۰ برگزار شد. در این نشست، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های شبکه در  کز آزمایشــگاهی عضو شــبکه به صورت مجاز نشســت ســاالنه مدیران مرا

کز برتر تقدیر شد. یک سال گذشته، برنامه های پیش رو برای شرکت کنندگان تشریح و از مرا



رنگ های مقاوم به خوردگی مبتنی بر فناوری نانو ایرانی
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 صنایع جدید بر پایه فناوری نانو
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 ، ی نانــو به شــرکت ها و صنایع اســت تــا زمینه حل نیازها و توســعه بنگاه های کشــور فراهم شــود. بدیــن منظور ، تســهیل ورود فنــاور از مهم تریــن اهــداف ســتاد نانــو
ی نانو طراحی شده است. این برنامه ها در حوزه های مختلف صنعتی اجرا  برنامه های مختلفی در جهت ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناور
ی  ی در آن ها چالش ها و نیازهای بسیار ی نانو باشند و از سرریز توسعه فناور می شوند،  همچنین برخی از حوزه های پلتفرمی که می توانند خاستگاه توسعه فناور

: از بنگاه های صنعتی برطرف شوند، مورد تمرکز قرار گرفته اند. این حوزه ها عبارت اند از

در ادامه فعالیت های صورت گرفته در سال 1۴۰۰ در قالب برنامه های مختلف ذکر می شوند. مشروح اقدامات و نتایج به دست آمده در قالب برنامه های مختلف 
به تفکیک حوزه های َده گانه صنعتی و پلتفرمی مذکور نیز در ادامه بیان می شوند.

آب، پساب و 
محیط زیست

کامپوزیت و پلیمر، رنگ و رزین

ساختمان

نانوپوشش

انرژی )نفت، گاز و 
پتروشیمی(

کشاورزی، صنایع غذایی و بسته بندی

سالمت

نساجی و نانوالیاف

حمل ونقل )هوایی، دریایی، 
خودرو(

نانومواد
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تسهیل فرایند اثبات فناوری و توسعه محصول جدید فناوری نانو1-1-5
، حمایت های مختلفی را از قبیل اعطای »تســهیالت بالعوض، وام، خرید  ی نانو ی و توســعه محصول جدید فناور ســتاد نانو به منظور تســهیل فرایند اثبات فناور
ی از شــرکت ها در فرایند تولید  ی نانو به عمل می آورد. همچنین بســیار « از افراد یا شــرکت های فناور ی نانو دین، اعتبار نقدی و اعتبار شــبکه آزمایشــگاهی فناور
یافت تأییدیه ها و ضمانت های الزم در اختیار آن ها قرار می گیرد. در ســال 1۴۰۰ در  صنعتــی محصــوالت نانو نیازمند حمایت هســتند کــه این حمایت ها پس از در
ی نانو اعطا شــده اســت. در همین  یال تســهیالت به شــرکت های فناور ی نانو در مجموع مبلغ 66,91۴ میلیون ر بخش حمایت از طرح های تحقیق و توســعه فناور
یال تسهیالت به این شرکت ها اعطا شده است. عناوین  ی نانو در مجموع مبلغ 131,389 میلیون ر سال، در بخش حمایت از توسعه خط تولید شرکت های فناور

طرح ها و مشروح اقدامات صورت گرفته در انتهای این بخش ذیل حوزه های مختلف صنعتی و پلتفرمی ذکر می شود.

5-۱- حمایت از شرکت های مختلف برای اثبات و توسعه کاربرد محصوالت فناوری نانو
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توسعه مراکز شتاب دهنده فناوری نانو1-۲-5
کز شتاب دهنده، امکان رشد مناسب کسب وکارها را مهیا می سازند. از آنجا که تعداد قابل توجهی از صاحبان ایده از توانایی و قدرت مالی یا دانش کافی برای  مرا
کز شتاب دهنده، مجموعه ای از خدمات موردنیاز نظیر منابع مالی، انواع مشاوره، زیرساخت ها و تجهیزات مختلف  توسعه کسب وکار خود برخوردار نیستند، مرا
ی نانو نیز چندین مرکز شتاب دهنده در حوزه های مختلف  ، در حوزه فناور و همچنین فضای فیزیکی را در اختیار این کسب وکارها قرار می دهد. در سالیان اخیر
ی شده اند. در سال 1۴۰۰، شتاب دهنده »هنام فارمد« در حوزه دارویی، مکمل، آرایشی و بهداشتی، شتاب دهنده »بهرنگ« در حوزه چسب، رنگ و رزین  راه انداز
یســت  ی نانو ادامه دادند. در حوزه آب و محیط ز یت به فعالیت های خود در زمینه توســعه کســب وکارهای فناور و شــتاب دهنده »نانوپل« در حوزه پلیمر و کامپوز
ی با برنامه نانواستارت آپ آغاز شده است. مشروح اقدامات صورت گرفته در این شتاب دهنده ها در انتهای این بخش ذیل حوزه های َده گانه صنعتی  نیز همکار

و پلتفرمی ذکر می شود.

5-2- حمایت از توسعه مراکز نوآوری در حوزه نانو
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حمایت از طرح های تبادل فناوری نانو میان فناوران و متقاضیان1-3-5
ی است، سعی دارد ارتباط مؤثری میان آن ها ایجاد  « که شامل عرضه کنندگان، متقاضیان و کارگزاران تبادل فناور ی نانو ی »شبکه تبادل فناور ستاد نانو با راه انداز
ی نانو و پیشــنهاد  ی نانو گام بردارد. این شــبکه با ارائه خدمات به شــرکت های فناور کــرده و در جهــت شناســایی ظرفیت هــا و تســهیلگری در فراینــد تبادل فنــاور
کنون با گســترش فعالیت خود در زمینه توســعه بــازار محصوالت و خدمــات شــرکت های دانش بنیان ذیل  راه حــل بــرای مســائل صنعتــی، کار خــود را آغــاز کــرد و ا
ی بــه فعالیــت خود ادامه می دهد. این شــبکه از آغاز تأســیس تا پایان ســال 1۴۰۰، 3828 نیاز صنعتــی را از 1۴92 واحد  یاســت جمهور ی ر معاونــت علمــی و فنــاور
ی نانو در ســال 1۴۰۰،  صنعتی شناســایی کرده و 3۴7 طرح موفق منجر به حل مســئله را اجرا کرده اســت. از مجموع تقاضاهای ثبت شــده در ســامانه تبادل فناور
ی نانو شده است.  تعداد 1399 مورد تقاضا از 3۴8 متقاضی حقوقی شناسایی شده که در این راستا 2۰3 طرح در جریان بوده و منجر به 35 طرح موفق تبادل فناور

خالصه عملکرد این شبکه و همچنین طرح های در جریان به تفکیک حوزه های مختلف صنعتی در ادامه آمده است.

5-3- توسعه شبکه تبادل فناوری نانو به منظور حمایت از به کارگیری فناوری نانو در صنایع
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نمودار 1- طرح های در جریان تبادل فناوری نانو به تفکیک استان در سال 1400
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تعداد کل تقاضای احصا شده: 13۹۹

تعداد تقاضای دارای اعتبار:  ۷41

تعداد پروژه  های در جریان:  ۲03

مرحله عقد قرارداد:  104

خاتمه یافته موفق:  35

شکل 1- خالصه آماری عملکرد شبکه تبادل فناوری نانو )13۹4-1400(

از ابتدای فعالیتسال 1400

تعداد کل تقاضاهای احصا شده: 3۸۲۸

تعداد کل پروژه های موفق: 34۷
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شکل ۲- خالصه آماری برنامه چالش فناوری نانو )13۹4-1400(

ی نانو به همراه فناور و متقاضی هر طرح در پایان این بخش ذیل حوزه های َده گانه صنعتی و پلتفرمی ذکر می شــود. در ســال  عناوین طرح های موفق تبادل فناور
، در حال حاضر 17 کارگزار حقیقی و 27 کارگزار  ی نانو ی نانو شــدند. از مجموع ۴۴ کارگزار شــبکه تبادل فناور 1۴۰۰؛ 27 کارگزار جدید، جذب شــبکه تبادل فناور

ی این کارگزاران، دوره های آموزشی به شرح زیر برگزار شد. ی دارند. در این سال در جهت توانمندساز حقوقی با شبکه همکار

ی نانو اعالم شده است. عناوین این چالش ها به همراه وضعیت هریک از آن ها در پایان این بخش ذیل  در سال 1۴۰۰، فراخوان الزم در خصوص چالش های فناور
حوزه های َده گانه صنعتی و پلتفرمی ذکر می شود.

جدول 1- دوره های آموزشی برگزار شده در جهت توانمندسازی کارگزاران شبکه تبادل فناوری نانو در سال 1400

محل و شیوه برگزاریتعداد شرکت کنندهزمان برگزاریعنوان دورهردیف

ی های شرکت گوهر فام1 ی و برخط2۰ نفر27 اردیبهشتآشنایی با فناور ی/ حضور شبکه تبادل فناور

ی های شرکت صنایع الکترواپتیک اصفهان2 ی و برخط1۴ نفر11 خردادآشنایی با فناور ی/ حضور شبکه تبادل فناور

ی های شرکت کاوش یاران فن پویا3 ی و برخط1۰ نفر25 خردادآشنایی با فناور ی/ حضور شبکه تبادل فناور

۴
یابی سطح  ی )TRL( و ارز یابی سطح آمادگی فناور آشنایی با مدل های ارز

)MRL( آمادگی بازار
ی و برخط2۴ نفر8 آذر ی/ حضور شبکه تبادل فناور

یال توسعه پایدار5 ی های شرکت رو برخط12 نفر3 اسفندآشنایی با فناور

ی های شرکت اطلس پوشش محافظ و نانو تک فام گیتی6 برخط16 نفر17 اسفندآشنایی با فناور

برگزاری چالش های فناوری نانو۲-3-5
ی نانو اســت. در این برنامــه؛ کارگزاران  ، متولی اجــرای چالش های مختلــف در حوزه فناور ی نانو اینوتــن )InnoTEN( به عنــوان یکــی از اجــزای شــبکه تبادل فنــاور
ی آماده  یابی هــای مختلف، برای نیــاز متقاضی صنعتــی که برای آن فنــاور مختلــف، اقــدام بــه شناســایی نیازها و مســائل شــرکت های صنعتی کــرده و پس از ارز
ی های موجود پاســخگوی نیاز آن ها نیســت، مســابقه ای با هدف شناســایی فناور برگزار می شود. فناوران برگزیده با اعطای تسهیالت  وجود ندارد و یا ظرفیت فناور
حمایتــی و مشــاوره های تخصصــی، محصــول خود را توســعه داده و اقدام به رفع نیاز صنعت می کننــد. در ادامه، آمار مربوط به مجموع چالش های برگزار شــده در 

ی نانو تا پایان سال 1۴۰۰ بیان می شود. حوزه فناور

615۹165۷1۷03۲16

مسئله
تعریف شده

فراخوان
منتشر شده

طرح ارائه و 
غربال شده

طرح برگزیده
برای  ساخت نمونه

چالش های در 
حال جریان

چالش های موفق 
پایان یافته
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1۷۹

حمایت از سرمایه گذاری در حوزه فناوری نانو1-4-5
ی نانو است. کمک به آماده شدن طرح ها  ی در حوزه فناور هدف از این برنامه، بهره گیری از ظرفیت ها و سرمایه های خارج از ستاد نانو و ایجاد شبکه سرمایه گذار
یدادهای تخصصی با حضور سرمایه گذاران و ارائه تسهیالت به تیم فناور از دیگر حمایت های این بخش است. در سال  ی رو جهت ارائه به سرمایه گذاران، برگزار
ی، صنایع غذایی و بسته بندی« و »سالمت«  ی«، »کشــاورز یســت«، »انرژ ی نانو در حوزه های »آب، پســاب و محیط ز ی فناور 1۴۰۰، طرح های مختلف ســرمایه گذار
مورد حمایت قرار گرفته است. عناوین طرح ها، فناوران، سرمایه گذاران و حمایت های صورت گرفته در پایان این بخش ذیل حوزه های َده گانه صنعتی و پلتفرمی 

ذکر می شود.

پایش فناوری و بازار فناوری نانو۲-4-5
ی ها و بازارهای هدف هستند. یکی از ابزارهای کسب این  کسب وکارهای مختلف برای حضور مؤثر در بازارهای رقابتی، نیازمند دانش و اطالعات مرتبط با فناور
ی و رصد بازار است. تدوین این گزارش ها با استفاده از منابع اطالعاتی موثق نظیر گزارش های مؤسسات  اطالعات، استفاده از گزارش های تحلیل فرصت، فناور
ی نانو و  ، پتنت های ثبت شده و مطالعات میدانی صورت گرفته و منبع اطالعاتی مناسبی برای شرکت ها، مؤسسات و افراد فعال در حوزه کسب وکار فناور معتبر
ی نانو تدوین شده اند که عناوین آن ها در پایان  ی و بازار فناور نیز مدیران و کارشناسان صنعتی است. در سال 1۴۰۰، گزارش های مختلفی در جهت پایش فناور

این بخش ذیل حوزه های َده گانه صنعتی و پلتفرمی ذکر می شود.

5-4- کمک به کاهش ریسک سرمایه گذاران در صنعت نانو
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حمایت از توسعه محصوالت نانو در شرکت های صنعتی1-5-5
ی نانو و تشویق آن ها به توسعه محصوالت نوآورانه طراحی شده  یسک تحقیق و توسعه شرکت های بزرگ صنعتی در حوزه فناور برنامه توسعه درون زا برای کاهش ر
اســت. در این برنامه، حمایت های مالی در قالب تســهیالت کم بهره برای تحقیق و توســعه در اختیار شــرکت های صنعتی دارای گروه تحقیق و توسعه توانمند قرار 
می گیرد و پس از به ثمر رســیدن فرایند توســعه محصول، بخشــی از ســود تسهیالت به عنوان پاداش کسر می شود. عالوه بر این، با ورود محصول توسعه یافته به سبد 
محصوالت شــرکت و فروش آن، قســمتی از تســهیالت پرداخت شده به صورت بالعوض به مجموعه توسعه دهنده محصول بخشیده می شود. در شکل زیر مراحل 

مختلف در برنامه توسعه درون زا نشان داده شده است.

یال نسبت به طرح های توسعه درون زا فناوری نانو به عمل آمد. عناوین طرح ها و شرکت های صنعتی مرتبط و  در سال 1۴۰۰، حمایت مالی به مبلغ 1۰۰86۰ میلیون ر
میزان حمایت های صورت گرفته از هر طرح که در قالب این برنامه در حال تولید هستند، در پایان این بخش ذیل حوزه های َده گانه صنعتی و پلتفرمی ذکر می شود.

شکل 3- فرایند موجود در برنامه توسعه درون زا در صنعت نانو

دریافت تسهیالت با بهره توسعه محصول با بهره %1۲ دریافت تأییدیه های توافق شده:
امکان کاهش سود تسهیالت تا 

سقف %5

فروش محصول به میزان توافق 
شده: بخشش تا سقف 10% از مبلغ 

تسهیالت پرداخت شده

معرفی شرکت به صندوق های عامل برای دریافت تسهیالت

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

شناسایی مجموعه های صنعتی دارای 
توانمندی برای توسعه محصول

پیشنهاد محصوالت نوآورانه به شرکت برای توسعه/ 
دریافت پیشنهاد های شرکت برای توسعه محصول

ارزیابی اقتصادی محصول مورد نظر/ ارزیابی 
توانمندی شرکت برای توسعه محصول

5-5- حمایت از توسعه درون زا در صنعت نانو
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همکاری با نهادها و سازمان های مختلف به منظور توسعه فناوری نانو1-6-5
توسعه فناوری نانو مستلزم همکاری همه نهادها و سازمان های مرتبط در کشور بوده تا با ایفای نقش تنظیم گر و تسهیلگر زمینه پیشرفت این فناوری را فراهم کنند. در 
سال 1۴۰۰، ارتباطات متعددی از سوی ستاد نانو با بسیاری از سازمان ها و نهادهای مرتبط در جهت استفاده از ظرفیت های قانونی و نهادی مربوطه در راستای توسعه 

فناوری نانو برقرار شده است. عناوین این همکاری ها در حوزه های مختلف در پایان این بخش ذیل حوزه های َده گانه صنعتی و پلتفرمی ذکر می شود.

5-6- استفاده از ظرفیت های نهادی - قانونی در راستای توسعه محصوالت فناوری نانو5-5- حمایت از توسعه درون زا در صنعت نانو
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ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو

ی نانو شامل دسته های سه گانۀ زیر هستند: الت فناور مطابق با استاندارد ISO/TS 18110 تجهیزات و ماشین آ
1. تجهیزات تولید

...( هستند و یا توانایی تولید نانومواد  ، نانوساختار و التی که تولیدکننده نانومواد )نانوذرات، نانوپودر الف( تجهیزات ساخت: آن دسته از تجهیزات و ماشین آ
را دارند.

...( در ابعاد نانو را به منظور ایجاد یک  ، آماده سازی سطحی و ب( تجهیزات دســت کاری )Manipulation(: تجهیزاتی هســتند که نوعی دســت کاری )تغییر
، کنترل و قابل اعتماد ایجاد می کنند. برای مثال تجهیزات پالسمای سرد برای بهبود خواص رنگ پذیری در این حوزه  فرایند مبتنی بر فناوری نانوی قابل تکرار

قرار می گیرند.

2.  تجهیزات آنالیز
ی، جنس و فاز )آنالیز عنصری( جزء نانومتری مورداســتفاده قرار می گیرند، تحت عنوان تجهیزات آنالیز و  آن دســته از تجهیزاتی که برای تعیین اندازه، مرفولوژ

ی نانو تعریف می شوند. شناسایی مرتبط با حوزه فناور

الت صنعتی که شــرایط الزم برای قرار گرفتن در یکی از دســته های فوق را داشــته باشــند »گواهینامه  بر این اســاس، ســتاد نانو به آن دســته از تجهیزات و ماشــین آ
« اعطا می کند. تا پایان سال 1۴۰۰، تعداد شرکت ها و تجهیزات دارای گواهینامٔه ارتباط با نانو مطابق جدول 2 است. ارتباط با نانو

5-7- حمایت از توسعه و ساخت تجهیزات و ماشین آالت صنعتی فناوری نانو
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جدول ۲- تعداد شرکت ها و تجهیزات فناوری نانو داخلی )تا انتهای سال 1400(

جدول 3- حمایت از ساخت و توسعه کاربرد تجهیزات آزمایشگاهی فناوری نانو در سال 1400

شرکت های سازنده تجهیزاتتجهیزات

تعداد کل: 61تعداد کل: 226

شرکت های سازنده تجهیزات آنالیزشرکت های سازنده تجهیزات تولیدتجهیزات آنالیزتجهیزات تولید

62۴۰21 مدل16۴ مدل

/طرح/ خدمتعنوان شرکتردیف حمایتمدلعنوان تجهیز

یال_طراحی ساخت قالببلور آزمای سنجش نور1 تسهیالت سرمایه در گردش به مبلغ 3,۰۰۰ میلیون ر

یال-گسترش فضای کارگاهیطیف آزمون اسپادانا2 تسهیالت سرمایه در گردش به مبلغ 2,۰۰۰ میلیون ر

یکان3 نانومهندسی سطح ژ
دستگاه اندازه گیری چسبندگی بین یخ و 

سطح
یال_ تسهیالت تکمیل تحقیق و توسعه به مبلغ 1,5۰۰ میلیون ر

کندگی نور دینامیکی )DLS(ویرا سنا سرو )ویراسنس(۴ یابی و تهیه و اهدای نمونٔه آزمایشگاهی مرجع_دستگاه پرا مشاوره، ارز

ی شریف سوالر5 توسعه فناور

پتانسیواستات/ گالوانواستات و طیف سنج 
امپدانس

PGE-18
اعطای گواهینامٔه ارتباط با نانو

PGS-10

یه تماس اعطای گواهینامٔه ارتباط با نانوCA-500دستگاه اندازه گیری زاو

ی سراج6 ژنراتور نانوحبابنانوفناور

NANOX-1

اعطای گواهینامٔه ارتباط با نانو NANOX-2

NANOX-3

7
توسعه راهکارهای فنی 

دانا ترفند

اعطای گواهینامٔه ارتباط با نانو-عملگر نانوفوکوس پیزو

اعطای گواهینامٔه ارتباط با نانو-سکوی موقعیت دهی دومحوره با دقت نانو

یه ای پیزو با دقت نانومتری اعطای گواهینامٔه ارتباط با نانو-عملگر کنترل زاو

اسپکتروفتومترتکفام سازان طیف نور8
Single Beam

اعطای گواهینامٔه ارتباط با نانو
Double Beam

یابی گزارش های دوره ای-طیف سنج فلوئورسانس پرتوایکسکنترل فرایند پاسارگاد9 نظارت بر ادامٔه پروژه و ارز

در ســال 1۴۰۰، بنا بر درخواســت شــرکت های متقاضی که اعتبار گواهینامٔه آن ها در این ســال به پایان می رســید، بررسی مســتندات ارسالی توسط واحد تجهیزات 
ســتاد نانــو به منظــور احراز شــروط ذکر شــده صورت گرفت. در نتیجه، 1۴ تجهیز از 6 شــرکت به منظور تمدیــد گواهینامه مورد تأیید قرار گرفــت. همچنین، 29 مدل 
تجهیز از 3 شــرکت که موفق به احراز شــرایط برای تمدید گواهینامه نشــدند، از فهرســت تجهیزات خارج شدند. در ادامه مشروح برنامه ها و اقدامات صورت گرفته 

در حوزه تجهیزات بیان می شود.

حمایت از ساخت و توسعه کاربرد تجهیزات آزمایشگاهی فناوری نانو1-۷-5
: 1. قابلیت  ی نانو است. اولویت های حمایتی تجهیزات آزمایشگاهی عبارت اند از یابی و حمایت از تجهیزات آزمایشگاهی فناور ، ارز یکی از برنامه های ستاد نانو
ی پلتفرمی محســوب شــود. 2. نیاز کشور به واردات را مرتفع ســازد. 3. اولویت و نیاز اساسی صنعت باشد.  صنعتی شــدن در آینده را داشــته باشــد و ترجیحًا فناور

ی باال برخوردار باشد. ۴. مشابه داخلی نداشته و از سطح فناور
یال در قالب تسهیالت کم بهره نسبت به شرکت های سازندٔه تجهیزات آزمایشگاهی صورت گرفت. همچنین با  در سال 1۴۰۰، حمایت مالی به میزان 6,5۰۰ میلیون ر
یابی های به عمل آمده، ۴ شرکت برای 7 تجهیز آزمایشگاهی موفق به کسب گواهینامٔه ارتباط با نانو شدند. جزئیات این حمایت ها در جدول زیر بیان شده است. ارز
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ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو

مبلغ حمایتحمایتمدلعنوان تجهیزعنوان شرکتردیف
یال(  )میلیون ر

ی ساینده چرخشیفناور حقیقی1 22۰کمک بالعوض برای تحقیقات بازار_نانوپرداختکار

خأل پوشان فلز2
پوشش دهی نانوساختار سخت با استفاده از 

دو فرایند Cathodic arc و Plasma nitriding در 
محیط خأل

1۰,۰۰۰تسهیالت کم بهره_

کسیداسیون سریعداناتجهیزپتروآب3 _نانوا
تسهیالت کم بهره به منظور ارتقای 

دستگاه
5,۰۰۰

3,۰۰۰تسهیالت سرمایه در گردش-دستگاه نانوپوشش سختنانوپوشش جم۴

ریز سامانه بهبود درمان5
ی  دستگاه سنتز نانوحامل ها با استفاده از فناور

میکروفلوئیدیک
_

تسهیالت بالعوض و حضور در 
نمایشگاه

-

فناوران نانومقیاس6

یسی کارتریجی نیمه صنعتی الکترور

INFL160C

-اعطای گواهینامٔه ارتباط با نانو INFL260C

INFL2100C

یسی کارتریجی صنعتی الکترور

INFL4100C

-اعطای گواهینامٔه ارتباط با نانو INFL6100C

INFL6160C

ی سراج7 -اعطای گواهینامٔه ارتباط با نانوNANOX-4ژنراتور نانوحبابنانوفناور

جدول 4- حمایت از ساخت و توسعه کاربرد تجهیزات و ماشین آالت صنعتی فناوری نانو در سال 1400

حمایت از ساخت و توسعه کاربرد تجهیزات و ماشین آالت صنعتی فناوری نانو۲-۷-5
در سال 1۴۰۰، پنج دستگاه صنعتی موردنیاز کشور برای ساخت اول موردحمایت قرار گرفت. در میان این دستگاه ها، دستگاه سنتز نانوحامل ها با استفاده از فناوری 
میکروفلوئیدیک، یک فناوری پلتفرمی اســت که توســعٔه آن می تواند کاربردها و مزایای بســیاری برای صنایع مختلف به ویژه صنایع پزشــکی و دارویی داشــته باشــد. 
یت های پلیمری مختلف و نیز توسعٔه  توســعه و ارتقای دســتگاه های پوشــش دهی به روش بخار فیزیکی، ساخت دستگاه اکســترودر دو ماردون برای ساخت کامپوز
فناوری نانوحباب )به عنوان یک فناوری پلتفرمی پرکاربرد( از جمله حمایت های ســتاد نانو در این حوزه در ســال 1۴۰۰ بوده اســت. در مجموع، مبلغ 18,22۰ میلیون 
یافت گواهینامٔه ارتباط با نانو شناخته شدند.  یابی های به عمل آمده، 3 دستگاه صنعتی، واجد شرایط در یال در قالب تسهیالت کم بهره پرداخت شد. همچنین با ارز ر

مشروح حمایت های به عمل آمده در جدول زیر آمده است.

جدول 5- خدمات ارائه شده به منظور تجاری سازی تجهیزات فناوری نانو در سال 1400

 ارائه خدمات تجاری سازی به شرکت های تجهیزات ساز حوزه فناوری نانو3-۷-5
، در مراحل مختلف توسعٔه محصول، توسعٔه بازار و صادرات به 17 شرکت  الت صنعتی نانو در سال 1۴۰۰ در راستای توسعٔه شرکت های سازندٔه تجهیزات و ماشین آ

متقاضی؛ خدمات، آموزش ها و مشاوره های مختلفی ارائه شد. جزئیات 75 خدمت ارائه شده در جدول زیر بیان شده است.

عنوان خدمتشرکتردیف

پویش تدبیر کرانه1

شرکت در نمایشگاه خارجی

تبلیغات و اطالع رسانی

تحقیقات بازار

ی مالیات و خدمات مالی و ادار

عنوان خدمتشرکتردیف

کاوش یاران فن پویا2

تحقیقات بازار

شرکت در نمایشگاه خارجی
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1۸5

عنوان خدمتشرکتردیف

3
پیشرو فناور نانو تاو 

آسیا

تحقیقات بازار

تبلیغات و اطالع رسانی

) ی، وبینار نشست های پرسش و پاسخ )حضور

عارضه یابی و توسعه کسب وکار

توسعه بازار داخلی

تحقیقات بازار

مجوزها، تأییدیه ها و استانداردها

۴
توسعه راهکارهای 

فنی دانا ترفند

آموزش

مجوزها، تأییدیه ها و استانداردها

یال توسعه پایدار5 پیشخوان مشاوره صادرات و وارداترو

پویا فناوران یسان6

حقوق کسب وکار

ی تأمین مالی و طرح تجار

بیمه های تأمین اجتماعی و بازرگانی

طراحی صنعتی و ساخت قالب

تبادل فناوری )ارزش گذاری و همکاری فناورانه(

تبلیغات و اطالع رسانی

ی( مالکیت معنوی )اختراع و نشان تجار

7
ی  تجهیز آفرینان نور

پارسه

مجوزها، تأییدیه ها و استانداردها

تبلیغات و اطالع رسانی

عنوان خدمتشرکتردیف

ی سراج8 نانوفناور
ی( مالکیت معنوی )اختراع و نشان تجار

مجوزها، تأییدیه ها و استانداردها

مجوزها، تأییدیه ها و استانداردهانانو سیستم پارس9

1۰
ی  توسعه فناور

شریف سوالر

حقوق کسب وکار

پیشخوان مشاوره صادرات و واردات

بسا فن آوران نصیر11

) ی، وبینار نشست های پرسش و پاسخ )حضور

حقوق کسب وکار

پیشخوان مشاوره صادرات و واردات

12
نانومهندسی سطح 

یکان ژ

تبلیغات و اطالع رسانی

) ی، وبینار نشست های پرسش و پاسخ )حضور

13
بلور آزمای سنجش 

نور

) ی، وبینار نشست های پرسش و پاسخ )حضور

طراحی صنعتی و ساخت قالب

تبلیغات و اطالع رسانی

پیشخوان مشاوره صادرات و واردات

منابع انسانی و نظام وظیفه

ی مالیات و خدمات مالی و ادار

ی1۴ نانوحباب انرژ
ی مالیات و خدمات مالی و ادار

تبلیغات و اطالع رسانی

(نانومبنا ایرانیان15 ی، وبینار نشست های پرسش و پاسخ )حضور

حمایت از تجاری سازی تجهیزات و ماشین آالت صنعتی فناوری نانو4-۷-5
ی  ی در حال اجراســت. در این مــدل حمایتی، معاونت علمی و فناور الت صنعتی معاونت علمی و فناور اجــرای ایــن برنامــه در قالب برنامه تجهیزات و ماشــین آ
یــد دســتگاه را به صورت وام قرض الحســنه و یــا لیزینگ در اختیــار صنایع  یابی هــای فنــی و اقتصــادی طــرح تا ســقف 7۰% مبلغ خر ی پــس از ارز یاســت جمهــور ر
یال تسهیالت کم بهره به متقاضیان  متقاضی دستگاه قرار می دهد. در سال 1۴۰۰، 9 دستگاه صنعتی به مرحله حمایت رسید و در مجموع مبلغ 131,7۰۰ میلیون ر

ی نانو ارائه شده است. الت صنعتی در حوزه فناور این ماشین آ

• محصوالت و تجهیزات الکترونیک چاپی
یال توسعه پایدار و با حمایت ستاد نانو  مرکز توسعه الکترونیک چاپی به عنوان نخستین مرکز تخصصی این حوزه در ایران در ابتدای سال 1398 توسط شرکت رو

یال توسعه پایدار صورت گرفته، شامل موارد زیر است: ی شرکت رو آغاز به کار کرد. فعالیت های این مرکز در سال 1۴۰۰ که با همکار
یجید(؛ • تولید آزمایشگاهی و نیمه صنعتی بخشی از بردها و مدارات انعطاف پذیر و همچنین مدارات هیبریدی )ترکیب الکترونیک چاپی و کامپوننت های ر

• توسعه انواع آنتن های چاپی برای تولید RFID Tags و یا سنسورهای تاچ؛
• توسعه انواع اپلیکیشن های حوزه گرمایش بدون المنت )پدهای گرمایشی منعطف(؛

• توسعه الکترودهای چاپی صفحه نمایش SPE )پایه تولید کیت های تشخیصی مثل قند خون و یا پدهای منعطف ثبت سیگنال های عصبی(؛
• توسعه روشنایی های منعطف )الکترولومینسنت(؛

• توسعه انواع الگوهای شیلد برای کاهش و یا جذب امواج الکترومغناطیس؛
• توسعه شیشه های هوشمند؛

• تولید کلیه اپلیکیشن های بر پایه جوهرهای کربن و نقره.

ادامه جدول 5- خدمات ارائه شده به منظور تجاری سازی تجهیزات فناوری نانو در سال 1400
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ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو

نشان واره 1عنوان اختصاری عنوان برنامه عملیاتی

ی نانو ی و بازار فناور پایشپایش فناور

ی و  تسهیل فرایند اثبات فناور
ی نانو توسعه محصول جدید فناور

توسعه محصول

حمایت از توسعه محصوالت نانو 
در شرکت های صنعتی

توسعه درون زا

ی  کز شتاب دهنده فناور توسعه مرا
نانو

کز شتاب دهنده مرا

1- Logo

نشان واره عنوان اختصاری عنوان برنامه عملیاتی

ی  حمایت از طرح های تبادل فناور
نانو میان فناوران و متقاضیان

ی تبادل فناور

ی نانو ی چالش های فناور چالشبرگزار

ی در  حمایت از سرمایه گذار
ی نانو طرح های فناور

ی سرمایه گذار

ی با نهادها و سازمان های  همکار
ی  مختلف به منظور توسعه فناور

نانو
ی نهادی همکار

 مشروح اقدامات و نتایج به دست آمده در حوزه های َده گانه صنعتی و پلتفرمی
در ادامــه، جزئیــات اقدامــات و نتایج به دســت آمده در ســال 1۴۰۰ در هر برنامه عملیاتــی متناظر با هر یک از حوزه های صنعتی و پلتفرمی بیان می شــود. به منظور 

، عنوان هر برنامه عملیاتی به صورت کوتاه شده به شرح زیر ذکر شده است. رعایت اختصار



حوزه انرژی

پکرهای متورم شونده )شرکت کیا صنعت شریف(
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ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو

ی نانو انجام شــده و اطالعات مربوط بــه بازار احتمالی هر  در ســال 1۴۰۰، بــا مشــارکت کانــون پتنت، تحلیل پتنت های حوزه باالدســت نفت با تمرکز بر حوزه فناور
ی آن در حال تکمیل اســت. در ادامه طی ارتباط با شــرکت ملی نفت و شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، نیازمندی های آن ها با  حوزه و زیربخش های فناور
ی نانو تطابق داده خواهد شد و با تکمیل اطالعات مربوط به بازار هر زیرحوزه، شناسایی فناوران موجود و دارای پتانسیل آغاز می شود. در سال 1۴۰۰،  درخت فناور
ی با عناوین »تکمیل اطالعات مربوط به فرایندهای واحدهای پتروشــیمی و مواد شــیمیایی مورد مصرف« و »تکمیل اطالعات مربوط  دو طرح پایش در بخش انرژ

« تعریف شده که در حال اجراست. به پاالیشگاه های گاز و فرایندها و مواد شیمیایی موردنیاز

ی خورشــیدی نیز توســعه تحقیقات مرتبط با ســلول های خورشــیدی نانوســاختار در قالب برنامه های حمایتی مختلف ســتاد نانو در  قابل ذکر اســت در حوزه انرژ
سال 1۴۰۰ به شرح زیر ادامه پیدا کرد.

مبلغفناورعنوان طرحردیف
یال( وضعیتنوع حمایتمنبع تسهیالت)میلیون ر

1
تولید سوخت کشتی با 

استاندارد مورد نیاز شرکت 
ملی نفتکش

پیشگام یزد صنعت فرس 
تفت

ستاد نانو6۰
اعتبار شبکه 
آزمایشگاهی

در حال اجرا

2
جایگزینی بلنکت عایق 

حرارتی شرکت توگا
کان آتیه نانودانش ستاد نانو8۴پا

اعتبار شبکه 
آزمایشگاهی

خاتمه یافته

3
 ECP )External Casing(

Packer
توسعه محصول کیا 

صنعت شریف
خاتمه یافتهوامصندوق دانشگاه تهران / ستاد نانو1۰,۰۰۰

۴
ی  کاتالیست پاالدیوم بر رو

کربن فعال
خاتمه یافتهوامصندوق دانشگاه تهران / ستاد نانو9,۰۰۰شیمی پژوهان ناصرخسرو

5
نانوجاذب آرسنیک سری 

Gsorb
تولیدی تحقیقاتی گهر 

سرام
خاتمه یافتهوامصندوق دانشگاه تهران / ستاد نانو1۰,۰۰۰

6Swell Packer
توسعه محصول کیا 

صنعت شریف
خاتمه یافتهوامصندوق دانشگاه تهران / ستاد نانو1۰,۰۰۰

جدول 6- عناوین طرح های تحقیق و توسعه فناوری نانو و تسهیالت ارائه شده در حوزه انرژی در سال 1400

پایش

توسعه محصول
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1۸۹

وضعیتمجریعنوان طرحردیف

ی باال و الکترود کربنی1 در حال انجامفناور حقیقیساخت ماژول پروسکایت با پایدار

خاتمه یافتهفناور حقیقیساخت سلول خورشیدی با جاذب پروسکایت منعطف2

3CZTS و CIGS خاتمه یافتهفناور حقیقیساخت مینی ماژول

۴
توسعه پوشش نانویی با خواص آنتی استاتیک و 

خودتمیزشونده برای پنل های خورشیدی
 معرفی تیم های برتر به متقاضی جهت تست های میدانی3 تیم فناور

خاتمه یافتهفناور حقیقیساخت الیٔه TCO تمام پرینت5

مبلغفناورعنوان محصولردیف
یال( نوع حمایتمنبع تسهیالت)میلیون ر

ی دما - فشار باال1 ی پارسنانوسیال حفار وامصندوق دانشگاه تهران/ ستاد نانو1۰,۰۰۰سیاالت حفار

/ ستاد نانو7,5۰۰بسپار توسعه یارانفوم پلی یورتان2 وامصندوق نانو

متقاضیفناورعنوان طرحردیف

کثر دمای 3۰۰ درجه سانتی گراد1 کان آتیه نانودانشپترو تأمین فهمتوسعه عایق حرارتی برای لوله های انتقال سیال با حدا پا

ی )مجرا بند درون چاهی یک بارمصرف(2 گ بهره بردار توسعه محصول کیا صنعت شریفمهندسی و توسعه سروک آذرتوسعه پال

ی3 یسا پوششتوسعه رنگ مقاوم به خوردگی موردنیاز مخازن گل حفار ی گستر پارسنانوآر کتشاف انرژ ی و ا حفار

یسا پوششتوسعه پوشش های ضدخوردگی با ضریب انتقال حرارت باال برای مبدل حرارتی۴ ی گستر پارسنانوآر کتشاف انرژ ی و ا حفار

یسااورند پیشروتوسعه رنگ ضدحریق5 نانوآر

6
ی Stellite-6 به روش پاشش حرارتی  پوشش دهی قطعات شیر دروازه ای با پوشش آلیاژ

)HVOF( کسیژن پرسرعت سوخت - ا
ی صنایع  توسعه و نوساز

گداختار
بهبود صنعت مهان

آروین صنعتایزوله اصفهانتوسعه کیسینگ و دمپر7

ی )مجرابند درون چاهی یک بارمصرف(8 گ بهره بردار توسعه پال
توسعه محصول کیا صنعت 

شریف

مهندسی و توسعه سروک آذر

Drilling Company International )DCI(

توسعه پکر متورم شونده9
مهندسی و ساختمان صنایع نفت

نفت فالت قاره

جدول ۷- حمایت های ستاد نانو از تحقیق و توسعه سلول های خورشیدی نانو در سال 1400

جدول ۸- عناوین محصوالت و تسهیالت ارائه شده برای توسعه خط تولید شرکت های فناوری نانو در حوزه انرژی در سال 1400

جدول ۹- عناوین طرح های موفق تبادل فناوری نانو در حوزه انرژی در سال 1400

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

وضعیتسرمایه گذارفناورعنوان طرحردیف

1
گزاست توربین  تولید 5 ست عایق حرارتی ا

شرکت توگا
کان آتیه نانودانش هلدینگ صنایع نانو تک آینده )صنتا(پا

یال  موفق )7۰۰۰ میلیون ر
سرمایه در قالب مشارکت در 

تولید جذب شده است(

2
موتور فالش و ترمیم کننده نانولوب برای روغن 

موتور
در جریاننفت بهرانآرین پترو ایده

در جریاننفت بهرانپردیس شیمی باخترروغن موتور نانویی اولکانانو3

ی فردانگرروانکار و خنک کننده نانو۴ متوقفنفت بهرانپیام آوران نانوفناور

یکاننانوپوشش مقره های برق ولتاژ باال5 بسپار سیلیکون ژ
یدادهای جذب  ارائه در رو

ی سرمایه گذار
در جریان

6
ی مبتنی  ی در طرح های برتر حوزه انرژ سرمایه گذار

ی نانو بر فناور
در حال اطالع رسانیهلدینگ صنایع نانو تک آینده )صنتا(-

جدول 10- طرح های سرمایه گذاری فناوری نانو در حوزه انرژی در سال 1400

کول شرکت پتروپژوهان نانوگستر توانست به فهرست تأمین کنندگان و شرکت های  ی استفاده از سیال بازدارنده شیل نا ، فناور در سال 1۴۰۰، با اقدامات ستاد نانو
ی است. یاست جمهور ی ر معتبر وزارت نفت1  وارد شده و در حال اخذ مجوز افزایش هزینه پروژه از کمیته تولید بار اول معاونت علمی و فناور

1- Vendor List

سرمایه گذاری

همکاری نهادی



حوزه سالمت

داروی ضدسرطان پادینکس )شرکت نانو دارو پژوهان پردیس(
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ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو

ی نانو در  ی ها و محصوالت تولید شده و درحال توسعه مبتنی بر فناور ی های حوزه ســالمت، طرح »شناسایی و بررسی فناور در ســال 1۴۰۰، در راســتای پایش فناور
ی در اینترنت اشیا در حوزه  حوزه ســالمت« تعریف و گزارش تهیه شــده در حوزه نانوداروها و تجهیزات پزشــکی به روزرســانی شد. همچنین تحلیل پتنت نانو فناور

سالمت در حال انجام است.

مبلغ تسهیالتفناورعنوان محصولردیف
یال( نوع حمایتمنبع تسهیالت)میلیون ر

وامصندوق دانشگاه تهران/ ستاد نانو1۰,۰۰۰نانودارو پژوهان پردیستوسعه خط تولید محصوالت نانو1

یمکمل نانویی2 وامصندوق دانشگاه تهران1۰,۰۰۰کیمیا کاالی راز

3Emend ی یست فارمدنانودارو وامصندوق دانشگاه تهران5,۰۰۰نفس ز

وامصندوق دانشگاه تهران۴,۴3۰پردیس پژوهش فناوران یزدتوسعه خط تولید محصوالت نانو۴

گسترکرم ضدآفتاب5 ی دانش دوا  خرید دینصندوق دانشگاه تهران2,7۰۰نانوفناور

جدول 11- عناوین محصوالت و تسهیالت ارائه شده برای توسعه خط تولید شرکت های فناوری نانو در حوزه سالمت در سال 1400

یال(فناورعنوان طرحردیف مبلغ حمایت )میلیون ر

1,۰۰۰فناور حقیقیحمایت از توسعه زیرساخت شرکت های نانو1

تولید میکروسفر نانوچنل تریامسینولون2

3۰,۰۰۰نانودارو پژوهان پردیس پا3 کسل متصل به آلبومین متناسب با استانداردهای اتحادیه ارو کلی تا ی پا تولید نانودارو

۴A تولید نانوذرات سم بوتولینیوم تیپ

پایش

توسعه محصول

توسعه درون زا

جدول 1۲- طرح های توسعه درون زا فناوری نانو در شرکت های صنعتی در حوزه سالمت در سال 1400



1۹3

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

1۹3

ی  ی آزادی با حمایت معاونــت علمی و فناور شــتاب دهنده هنــام بــرای توســعه فرآورده هــای نوین دارویی، مکمل، آرایشــی و بهداشــتی در مجموعه کارخانه نــوآور
ی )INNOTEN( برگزار  ی و نوآور ی و ستاد نانو در سال 1397 تأسیس شـد. در سال 1۴۰۰، این مجموعه فراخوان مشترکی با برنامه چالش های فناور یاست جمهور ر
یال اعتبار شــبکه آزمایشــگاهی در  یال اعتبار نقدی و 15۰ میلیون ر کنون مبلغ 3۰۰ میلیون ر ی، در مجمــوع تا یابی و داور کــرد. بعــد از طــی مراحــل اطالع رســانی، ارز
ی با ســتاد  ی مواد مؤثر دارویی فعالیت دارد- در همکار اختیار ۴ تیم مورد نظر قرار گرفته اســت. همچنین در ســال 1۴۰۰، شــتاب دهنده ماد- مجموعه ای که بر رو

ی ضددرد فعالیت خود را آغاز کرده است. ی پروژه نانو دارو ی بر رو نانو در خصوص سرمایه گذار

ادامه جدول 1۲- طرح های توسعه درون زا فناوری نانو در شرکت های صنعتی در حوزه سالمت در سال 1400

مراکز شتاب دهنده

چالش

یال(فناورعنوان طرحردیف مبلغ حمایت )میلیون ر

5,76۰برسام فارمد البرزتولید نانومکمل دارویی کلستروم لیپوزومال5

یتٔامین دی 63 تولید نانومکمل دارویی و
یست تخمیر 11,۰۰۰ز

تونین7 تولید نانومکمل دارویی مال

ینگ دمایی زنجیره تأمین با استفاده از نانوسنسورها8 15,۰۰۰فراپایش امینتوسعه سیستم پایش و مونیتور

یست داروتولید ادجوانت آلوم نانو9 9,۰۰۰گیتی سالمت ز

در ســال 1۴۰۰، چهــار چالش در حوزه ســالمت پیگیری شــده اســت. متقاضی چالــش اول با عنوان »جذب تیم بــا تمرکز بر فراورده های نویــن دارویی و مکمل ها«، 
شتاب دهنده هنام فارمد بوده که ۴ طرح برگزیده در حال ساخت نمونه هستند. در چالش دوم با عنوان »اصالح سطح تجهیزات دندانپزشکی تیتانیومی و فوالدی 
با پوشــش DLC«، شــرکت نانو تارا پوشــش ســپنتا کیان، متقاضی بوده و چهار طرح برگزیده در حال ســاخت نمونه هســتند. مقاومت نســبت به سایش، فرسایش و 
ک پایین از ویژگی های مدنظر برای پوشــش مذکور اســت.  کتری، اســتحکام چســبندگی مناســب و ضریب اصطکا ی، کاهش فعالیت با یست ســازگار خوردگی، ز
کریالت« نام دارد، شرکت نانو تارا پوشش سپنتا کیان بوده که چهار طرح برگزیده  متقاضی چالش سوم نیز که »ساخت سیمان استخوانی ارتوپدی بر پایه متیل متا
در حال ســاخت نمونه هســتند. این محصول یکی از اقالم پزشــکی اساســی و پرمصرف در اتاق عمل اســت که تنها نمونه های خارجی آن در بازار موجود اســت. 
ی های نوین دارورســانی« نیز مجموعه شــتاب دهنده دارویی ماد است. این چالش در  متقاضی چالش چهارم با عنوان »ســاخت داروهای ضدگلوکوم بر پایه فناور

حال اطالع رسانی بوده و هنوز طرح های نهایی انتخاب نشده اند.
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ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو

وضعیتسرمایه گذارفناورعنوان طرحردیف

ی ساز جهانتوسعه کیت تشخیص سریع پریودونتایت1 به ز

ی یدادهای جذب سرمایه گذار ارائه در رو

در جریان

2
توسعه گلوکومتر پوشیدنی غیرتهاجمی 

بی وقفه
یان پارت در جریانالیه رو

3
توسعه نانوپودر ترمیم کننده نقایص 

استخوانی
در جریاننانوایمپلنت

۴
تولید تجهیزات تولید نانوحامل های 

دارویی میکروفلوئیدیک
در جریانریزسامانه بهبود درمان

یابیفناوران بافت و ژن پاسارگادتولید مکمل دارویی الغری5 در حال ارز

6
توسعه طرح های برتر حوزه سالمت مبتنی 

ی نانو بر فناور
یابیصنایع نانو تک آینده- در حال ارز

جدول 13- طرح های سرمایه گذاری فناوری نانو در حوزه سالمت در سال 1400

سرمایه گذاری



حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و بسته بندی 

آمیزه پلی اتیلنی آنتی بالک )شرکت بسپار پیشرفته شریف(



1۹61۹6

ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو

ی و صنایع غذایی« تعریف شد که نسخه اول آن تکمیل شده است. همچنین  ی های این حوزه، طرح »تدوین درخت کشاورز در سال 1۴۰۰ در راستای پایش فناور
طرح استفاده از نانومواد در بسته بندی هوشمند تعریف شد که تدوین گزارش »بررسی بسته بندی جاذب اتیلن« به اتمام رسیده است.

مبلغفناورعنوان طرحردیف
یال( وضعیت پروژهنوع حمایتمنبع تسهیالت)میلیون ر

ی سراجساخت دمو نانوحباب ساز1 خاتمه یافتهتسهیالت بالعوضستاد نانو5۰۰نانوفناور

ی سراجساخت سامانه نانوحباب ساز2 خاتمه یافتهوامستاد نانو7,۰۰۰نانوفناور

یساخت دستگاه نانوحباب3 خاتمه یافتهتسهیالت بالعوضستاد نانو7۰۰نانوحباب انرژ

گستر دانش پالسمابررسی تأثیر پالسمای سرد بر کشت زعفران۴ در حال اجراتسهیالت بالعوضستاد نانو2,۰۰۰فرا

5
بررسی تأثیر پالسمای سرد بر افزایش راندمان 

ذرت علوفه ای
گستر دانش پالسما در حال اجراتسهیالت بالعوضستاد نانو2,۰۰۰فرا

کتریایی در مقیاس انبوه6 در حال اجراتسهیالت بالعوضستاد نانو2,۰۰۰فناور حقیقیتولید نانوسلولوز با

7
تولید پودر سوپرجاذب مورداستفاده در تولید 

محصوالت بهداشتی جاذب رطوبت
یبرسام تک75۰فناور حقیقی در حال اجراسرمایه گذار

جدول 14- عناوین طرح های تحقیق و توسعه فناوری نانو و تسهیالت ارائه شده در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و بسته بندی در سال 1400

فناورمتقاضیعنوان طرحردیف

ییاشیل گستر ارساستفاده از سامانه نانوحباب در گلخانه1 نانوحباب انرژ

جدول 15- عناوین طرح های موفق تبادل فناوری نانو در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و بسته بندی در سال 1400

پایش

توسعه محصول

تبادل فناوری



1۹۷

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

1۹۷

ی« و »اصالح کود فسفاته به منظور  یایی پرورش ماهی«، »کاهش آب شویی و هدررفت کود اوره در مصارف کشاورز در سال 1۴۰۰، سه چالش »طراحی قفس های در
ک« پیگیری شده است.  جلوگیری از نامحلول شدن تثبیت در خا

متقاضی چالش اول، بنیاد ملی نخبگان است که در نهایت، تست عملکردی در خصوص یک طرح برگزیده در حال انجام است. هدف از این چالش؛ طراحی 
یایی را دارا باشــد.  ی که قابلیت پاســخ به چالش های کلیدی پرورش ماهی در قفس در یایی یا اجزای آن متناســب با محیط آبی ایران اســت به طور قفس های در

یابی نانومقیاس هستند.  ی بوده که چهار طرح برگزیده در حال ارز متقاضی چالش دوم، شرکت خدمات حمایتی کشاورز
ی، قیمت یارانه ای آن باعث شــده تا کشــاورزان ایرانی بالغ بر 2 میلیون تن در ســال از این کود  عالوه بر کاربردهای بســیار کودهای اوره در انواع محصوالت کشــاورز

استفاده کنند.
 در نتیجه هر راه حل نوآورانه ای که بتواند میزان هدررفت کود را کاهش دهد، منافع ملی چشم گیری به دنبال خواهد داشت.

یابی نانومقیاس هستند. کودهای در اندازه نانو به راحتی توسط  ی بوده که سه طرح برگزیده در حال ارز  متقاضی چالش سوم نیز شرکت خدمات حمایتی کشاورز
گیاهان جذب می شوند و غلظت کود نانو موردنیاز در عمل نسبت به همتای غیرنانویی آن در مقیاس عمده کمتر است.

چالش

سرمایه گذاری

وضعیتسرمایه گذارفناورعنوان طرحردیف

1
کسیژن محلول  توسعه سنسور فوتونیکی برای اندازه گیری غلظت ا

در آب
در جریان-فناور حقیقی

یفراپایش امینتوسعه کول تگ2 یدادهای جذب سرمایه گذار در جریانارائه در رو

ک طبتوسعه کیت تشخیص سریع آنتی بیوتیک در شیر3 یفرتا یدادهای جذب سرمایه گذار در جریانارائه در رو

یمارال پوشش نانوتولید پوشش سوپرآب گریز پلی یورتانی۴ یدادهای جذب سرمایه گذار در جریانارائه در رو

جدول 16- طرح های سرمایه گذاری فناوری نانو در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و بسته بندی در سال 1400



حوزه آب، پساب و محیط زیست

ژنراتور نانوحباب )شرکت نانوحباب انرژی(



1۹۹

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

1۹۹

توسعه محصول

پایش

نقشه راه در حوزه آب و پساب با دو راهبرد اصلی مدیریت تقاضای آب و استفاده از آب های نامتعارف، بر اساس شرایط موجود و ترازنامه آبی ایران در حال تدوین 
ی کاربرد خواهد داشت. همچنین در این حوزه طرحی با  است. این نقشه راه منتهی به طرح های فناورانه خواهد شد که در بخش های خانگی، صنعتی و کشاورز
ی های مناسب  ی های غشــایی در تصفیه آب« تعریف شــده اســت که در ســال 1۴۰۰ در جریان است. نتایج این گزارش منجر به انتخاب فناور عنوان »رصد فناور

ی های قابل دستیابی می شود. ی، مواد اولیه و فناور غشایی بر اساس شرایط ایران از نظر وضعیت آب های در دسترس، شرایط بهره بردار

مبلغفناورعنوان طرحردیف
یال( )میلیون ر

منبع 
تسهیالت

نوع 
حمایت

وضعیت 
پروژه

در حال اجراخرید دینستاد نانو1,۰۰۰دانش پژوهان صنعت نانوساخت سامانه رفع کدورت آب شرب برای مناطق محروم کشور1

توسعه سامانه آب شیرین کن خورشیدی2
ی  پیام آوران نانوفناور

فردانگر
ستاد نانو1,5۰۰

ساخت 
نمونه اولیه

خاتمه یافته

3
توسعه سامانه یک میلیون مترمکعب تصفیه هوا با روش 

پالسما
ستاد نانو3,۰۰۰کاوش یاران فن پویا

ساخت 
نمونه اولیه

خاتمه یافته

یال(فناورعنوان محصولردیف نوع حمایتمنبع تسهیالتمبلغ تسهیالت )میلیون ر

1EC وامصندوق دانشگاه تهران/ ستاد نانو1۰,۰۰۰آتیه پردازان ظهور شریفسیستم گندزدا بر پایه

/ ستاد نانو2,۰۰۰پویا فناوران یساندستگاه تصفیه هوا2 وامصندوق نانو

جدول 1۷- عناوین طرح های تحقیق و توسعه فناوری نانو و تسهیالت ارائه شده در حوزه آب، پساب و محیط زیست در سال 1400

جدول 1۸- عناوین محصوالت و تسهیالت ارائه شده برای توسعه خط تولید شرکت های فناوری نانو در حوزه آب، پساب و محیط زیست در سال 1400

یست که در برنامه نانواستارت آپ داوری شده و به تأیید ستاد  در سال 1۴۰۰، در راستای حمایت از طرح های مرتبط با کسب وکارهای نوپا در حوزه های آب و محیط ز
یالی به صورت کم بهره در اختیار این شتاب دهنده قرار گرفته که در صورت موفقیت طرح ها از سود تسهیالت کاسته می شود. نانو رسیده اند، تسهیالت 5 میلیارد ر

مراکز شتاب دهنده
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ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو

در سال 1۴۰۰، دو چالش »توسعه غشای نانوساختار تبادل کاتیون« و »طراحی و ساخت سامانه های پیش تصفیه آب و پساب« برگزار شده است. متقاضی چالش 
اول، شرکت آتیه پردازان شریف است که در نهایت، سه طرح برگزیده در حال ساخت نمونه اولیه هستند. غشای تبادل کاتیون نیاز مبرم و مداوم صنایع پتروشیمی 
ی فراوان از طریق واردات تأمین می شــود. متقاضی چالش دوم، شتاب دهنده واتک بوده که سه طرح  ، نمونه نفیون آن با دشــوار محســوب می شــود و از ســویی دیگر

یابی نانومقیاس هستند. برگزیده در حال ارز

فناورمتقاضیعنوان طرحردیف

کسیژن محلول در استخرهای هوادهی1 یآب و فاضالب استان تهرانافزایش ا نانوحباب انرژ

ید آباد(2 ی فردانگرهامون نایزهبازچرخانی پساب سامانه های نمک زدایی و استفاده مجدد در صنایع )ابوز پیام آوران نانوفناور

جدول 1۹- عناوین طرح های موفق تبادل فناوری نانو در حوزه آب، پساب و محیط زیست در سال 1400

تبادل فناوری

چالش

سرمایه گذاری

وضعیتسرمایه گذارفناورعنوان طرحردیف

بستا نانوفناوران فیدارتولید آئروژل برای تولید عایق و سیستم تصفیه پساب1
1. هیربدان )بن دا(

2. لینکران
3. سامان سرمایه

در جریان

2
یست مبتنی بر  ی در طرح های برتر حوزه محیط ز سرمایه گذار

ی نانو فناور
اطالع رسانیهلدینگ صنایع نانو تک آینده )صنتا(-

جدول ۲0- طرح های سرمایه گذاری فناوری نانو در حوزه آب، پساب و محیط زیست در سال 1400



۲01

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

۲01

همکاری نهادی

فناورمتقاضیحوزه تقاضاردیف

کشهر صنعتی رشتتصفیه آب و پساب1 بهسازان آب و خا

کستاره نادیتصفیه آب و پساب2 بهسازان آب و خا

یاپادتصفیه آب و پساب3 کآرون صید در بهسازان آب و خا

ک-ازن آبنساجی لیاپودتصفیه آب و پساب۴ بهسازان آب و خا

یخته گری دماوندتصفیه هوا5 آزاد فیلترصنایع ر

جدول ۲1- طرح های در حال اجرا در حوزه آب، پساب و محیط زیست با همکاری صندوق ملی محیط زیست در سال 1400

ی نانو  ی طرح های رفع آلودگــی صنایع با اســتفاده از فناور ی نانو به عنــوان کارگزار فنــاور یســت، شــبکه تبــادل فناور پیــرو موافقت نامــه با ســازمان حفاظت محیط ز
یست  الیندگی هوا معرفی شــد. در ســال 1۴۰۰ در این راســتا، فهرست اولیه شــرکت های متقاضی تسهیالت صندوق ملی محیط ز در حوزه های پســاب، پســماند و آ
تحلیل و بررســی شــد. تقاضاهای بررســی شــده از 2۴ اســتان در سه زمینه پســاب، هوا و پسماند مطرح شده بود. در طول شــش ماه فعالیت از زمان شروع این طرح، 
یافت  ، قــرارداد اولیه دو طرح بــرای در حــدود 12۰ تقاضــا بررســی شــد. در نهایــت، 5 تقاضــا به شــرح زیر به مرحلــه معرفی فناور و مشــاور وارد شــدند. در حال حاضر

تسهیالت تنظیم شده است.



حوزه کامپوزیت و پلیمر، رنگ و رزین 

رنگ ضدخوردگی )شرکت نانوآریسان(



۲03

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

۲03

پایش

توسعه محصول

ی پایین«، »هاردنر  ، مطالعات فرصت در خصوص محصوالت و دســتگاه های »رزین اپوکســی با گرانــرو یت و پلیمــر در ســال 1۴۰۰، در راســتای پایــش حــوزه کامپوز
ی اینترمش آزمایشــگاهی« و »دســتگاه Cone Calorimetry آزمایشــگاهی« انجام  ی پایین«، »فیلتر تســت آزمایشــگاهی«، »بنبور مخصوص رزین اپوکســی با گران َرو
یابی  ، رنگ و رزیــن، بعد از تدویــن چارچوب اجرای اســتراتژی، ارز یــت، پلیمر ی نانــو در صنعت کامپوز شــده اســت. همچنیــن در راســتای تدویــن نقشــه راه فناور
ی نانو در داخل و خارج از کشــور انجام می شــود. مرحله بعــد، تعیین گام ورود و تهیه فهرســتی از  و تشــکیل پایــگاه داده بــرای محصــوالت تولیــد شــده بر پایــه فناور
یابی فناور در حال تدوین است تا ضمن سرعت بخشیدن  محصوالت راهبردی و مقرون به صرفه برای تولید در داخل است. همچنین طرح جامع شناسایی و ارز

ی آن ها، حمایت های الزم به شکل نهادینه ارائه شود. به شناسایی فناورها و توانمندساز

مبلغفناورعنوان طرحردیف
یال( )میلیون ر

منبع 
وضعیتنوع حمایتتسهیالت

در حال اجرابالعوض و اعتبار شبکه آزمایشگاهیستاد نانو1,6۴۰فیدار بسپار آرکحمایت از طرح های شتاب دهنده نانوپل 1

حمایت از طرح های شتاب دهنده بهرنگ 2
نوآوران صنعت و 

ی معین فناور
در حال اجرابالعوض و اعتبار شبکه آزمایشگاهیستاد نانو2,3۰۰

3 
یافت لیوان های یک بارمصرف کاغذی  طرح باز

ی نانو با فناور
در حال اجرابالعوضستاد نانو۴۰پالس پلیمر

۴ 
ی در لوله و اتصاالت  ایجاد خاصیت کندسوز

ی نانو فاضالبی از جنس پلی پروپیلن با فناور
در حال اجرابالعوضستاد نانو1۰۰پالس پلیمر

5 
ی عایق های االستومری با  بهبود خواص کند سوز

ک رس استفاده از نانوذرات خا
در حال اجرابالعوضستاد نانو5۰نانو پارمین خاوران

6 
، چربی گریز  ایجاد دانش فنی نانوپوشش آب گریز

ی سطح سنگ ساختمانی و مقاوم به اسید رو
کسیر فام در حال اجرااعتبار شبکه آزمایشگاهیستاد نانو5۰بهسان ا

7 PVC در حال اجرابالعوض و اعتبار شبکه آزمایشگاهیستاد نانو3۰گروه صنعتی شفیقبهبود خواص مکانیکی ورق فومیزه

توسعه رنگ عایق حرارت 8
اطلس پوشش 

محافظ
در حال اجرابالعوض و اعتبار شبکه آزمایشگاهیستاد نانو5۰

در حال اجرابالعوض و اعتبار شبکه آزمایشگاهیستاد نانو5۰نانو تک فام گیتیتوسعه مبدل زنگ آهن 9

یسا پوششرنگ نانویی مقاوم به خوردگی با انتقال حرارت باال 1۰ در حال اجرابالعوض و اعتبار شبکه آزمایشگاهیستاد نانو1۰۰نانوآر

11 )EPP( در حال اجرابالعوض و اعتبار شبکه آزمایشگاهیستاد نانو1۰۰مواد پیشرفته شریفساخت گرانول پلی پروپیلن منبسط یافته

جدول ۲۲- عناوین طرح های تحقیق و توسعه فناوری نانو و تسهیالت ارائه شده در حوزه کامپوزیت و پلیمر در سال 1400



۲04۲04

ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو

یال(فناورعنوان طرحردیف مبلغ )میلیون ر

یت پلیمری اصالح کننده خواص قیر1 5,۴9۰بیتا پلیمر فردانگرتوسعه نانوکامپوز

یکانتوسعه رنگ فوق آب گریز بافتدار نمای ساختمان2 9,85۰رنگ و پوشش نانوساختار ژ

3,۰۰۰مهندسی پایدار ابتکار آرمیناتوسعه زغال صنعتی )جاروبک الکتریکی(3

مبلغ تسهیالت فناورعنوان محصولردیف
یال( نوع حمایتمنبع تسهیالت)میلیون ر

کسیژن 1 وامصندوق دانشگاه تهران۴,5۰۰پادنا پلیمرمستربچ کاهنده عبور ا

وامصندوق دانشگاه تهران5,۰۰۰نوین اندیش بسپار شیرازمستربچ نانویی بهبوددهنده براقیت بر پایه پلی اتیلن 2

3 
یت پلی الفینی جهت کاهش نفوذپذیری  نانوکامپوز

کسیژن در فیلم های پلی اتیلنی ا
یا پلیمر پیشگام وامصندوق دانشگاه تهران3,۰۰۰آر

وامصندوق دانشگاه تهران2,5۰۰الوار پالست اصفهاننانوپودر تأخیر انداز شعله ۴

خرید دینصندوق دانشگاه تهران5,169ورا پلیمر پیشروآمیزه نانویی کاهنده اعوجاج 5

جدول ۲4- طرح های توسعه درون زا فناوری نانو در شرکت های صنعتی در حوزه کامپوزیت و پلیمر در سال 1400

جدول ۲3- عناوین محصوالت و تسهیالت ارائه شده برای توسعه خط تولید شرکت های فناوری نانو در حوزه کامپوزیت و پلیمر در سال 1400

توسعه درون زا

مراکز شتاب دهنده

کنون توانســته اســت 11 طرح را حمایت کند. عناوین این طرح ها در جدول 2۴ ذکر شــده  شــتاب دهنده بهرنگ که در زمینه چســب، رنگ و رزین فعالیت دارد؛ تا
یافت کرده است. یال تسهیالت به صورت وام در است. همچنین این شتاب دهنده در سال 1۴۰۰، مبلغ 2,۰۰۰ میلیون ر

عنوان طرحردیف

افزایش مقاومت به حرارت الستیک تا دمای 18۰ درجه سانتی گراد1

یکالر2 توسعه رنگ فوق آب گریز ژ

تولید چسب وکیوم ممبران3

جدول ۲5- عناوین طرح های مورد حمایت در شتاب دهنده بهرنگ در حوزه کامپوزیت و پلیمر در سال 1400



۲05

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

۲05

تبادل فناوری

ادامه جدول ۲5- عناوین طرح های مورد حمایت در شتاب دهنده بهرنگ در حوزه کامپوزیت و پلیمر در سال 1400

عنوان طرحردیف

یافتی۴ توسعه نانوآمیزه الستیکی بر پایه الستیک طبیعی و باز

توسعه نانوافزودنی رنگ ضدجلبک و خزه بر پایه نانوسیلیکا5

توسعه نانوافزودنی رنگ ضدجلبک و خزه بر پایه نانوتیتانیا6

7Solvent based Ink-Dye توسعه

توسعه پوشش سرامیکی مقاوم به خوردی فوالد8

ی9 توسعه تونر پرینتر لیزر

توسعه قیر نانویی جایگزین ایزوگام1۰

توسعه فوم زای نانو شیمیایی11

کنون 7 طرح به شــرح جدول زیر را جذب کرده و در جریان مســیر  یت فعالیــت دارد، تا شــتاب دهنده نانوپــل نیــز کــه به صــورت تخصصی در زمینه پلیمــر و کامپوز
یافت کرده است. یال تسهیالت به صورت وام در ی قرار داده است. این شتاب دهنده در سال 1۴۰۰، مبلغ 1,75۰ میلیون ر ی ساز تجار

عنوان طرحردیف

1UV یخته گری ضدسایش مقاوم در برابر توسعه پلی یورتان االستومری ر

2)PP, PE, PET( شفاف با استفاده از نانوذرات UVتهیه مستربچ آنتی

تولید بذر با استفاده از پوشش نانوالیاف3

ی۴ سنتز نانوذرات سیلیکای رسوبی برای استفاده در صنعت تایرساز

کتیک اسید5 تولید صنعتی پلی ال

تولید مستربچ پلی آمید با استفاده از نانوذرات گرافن6

کسیژن7 توسعه فیلم های بسته بندی مقاوم در برابر رطوبت و ا

جدول ۲6- عناوین طرح های مورد حمایت در شتاب دهنده نانوپل در حوزه کامپوزیت و پلیمر در سال 1400

فناورمتقاضیعنوان طرحردیف

کتیل ترفتاالت 1 ی ساخت ثابت کننده پالستی سایزر PVC دی ا کتوسعه فناور دانشگاه اصفهانتولیدی شیمیایی کوال

2 )VCI( ی ایرانتوسعه فیلم های ممانعت کننده از خوردگی فرار کتورساز یخته گری ترا برنا پلیمرر

کس 3 یخته گری به روش کلد با یخته گری آلومینیوم ایران خودروتأمین رزین ر حقیقیر

جدول ۲۷- عناوین طرح های موفق تبادل فناوری نانو در حوزه کامپوزیت و پلیمر در سال 1400



۲06۲06

ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو

یخته گری چدن  « با 5 طــرح برگزیده و »ســاخت فیلتــر ر ی نانو یت هــای پلیمــری با اســتفاده از فنــاور  در ســال 1۴۰۰، چالش هــای »بهبــود خــواص مهندســی کامپوز
یابی نانومقیاس هســتند. چالش »ســاخت سنگ ســاب برای  کســتری« با 6 طرح برگزیده با تقاضای ســتاد نانو پیگیری شــده که طرح های منتخب در حال ارز خا
یخته گری« نیز در حال بازطراحی است. چهار طرح منتخب چالش »ساخت فیلم های پلیمری محلول در آب سرد )قرص ماشین ظرفشوئی(« نیز در حال  فلزات ر
ی  ی محصوالت نوآورانه صنعت چســب« بوده که 7 طرح منتخب در حال نمونه ساز ی ســاز ی اســت. همچنین هلدینگ فن کام متقاضی چالش »تجار نمونه ســاز
ی ایــــن چالش، ارائه ایده های نوآورانه در حوزه چســـب با ویژگی هایی از قبیل توجیه پذیری اقتصادی، تناســب با صنعت ایران، قابلیت  هســتند. هـــدف از برگزار

صنعتی شدن )تولید انبوه( و دارا بودن بازار مناسب )داخلی و صادراتی( است.

ادامه جدول ۲۷- عناوین طرح های موفق تبادل فناوری نانو در حوزه کامپوزیت و پلیمر در سال 1400

فناورمتقاضیعنوان طرحردیف

یخته گری ۴ ی ایرانتأمین پوشان ر کتورساز یخته گری ترا حقیقیر

کس 5 یخته گری به روش کلد با ی ایرانتأمین رزین نوع 1 و 2 ر کتورساز یخته گری ترا حقیقیر

6 
یخته گری کلد  تأمین رزین نوع 1 و 2 موردنیاز برای ساخت ماهیچه ماسه ای برای روش ر

کس با
یخته گری چدن ایران خودرو حقیقیر

7 
ی( جهت کاهش  کریالت )رقیق کننده فعال یو و استفاده از کراس لینکر تخصصی ا
کنش های تشکیل اتصاالت عرضی کریالت و بهبود وا یته رزین های اپوکسی ا یسکوز و

بسپار گستر روان مهربهتا روغن روان پاسارگاد

چالش



حوزه حمل ونقل 

مبدل کاتالیستی اگزوز خودرو )شرکت ایران دلکو(



۲0۸۲0۸

ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو

در سال 1۴۰۰، مطالعه امکان سنجی فنی و اقتصادی در خصوص »تولید سامانه پوششی ضدخزه خود ساب« در حوزه حمل ونقل صورت گرفته است.

مبلغفناورعنوان طرحردیف
یال( وضعیتنوع حمایتمنبع تسهیالت)میلیون ر

در حال اجرااعتبار شبکه آزمایشگاهیستاد نانو1۰۰حقیقیتولید نانوپوشش ضدیخ 1

در حال اجرااعتبار شبکه آزمایشگاهیستاد نانو5۰تاراپوششتوسعه پوشش های نچسب بر پایه تفلون 2

خاتمه یافته---عایق خودروپوشش های عایق صدا با وزن کم و بازدهی باال 3

یال(نام شرکتنام محصولردیف نوع حمایتمنبع تسهیالتمبلغ تسهیالت )میلیون ر

1V94.2 وامصندوق ایرانیان1۰,۰۰۰اطلس سرام کویرآجرهای نسوز موتورهای توربینی

جدول ۲۸- عناوین طرح های تحقیق و توسعه فناوری نانو و تسهیالت ارائه شده در حوزه حمل ونقل در سال 1400

جدول ۲۹- عناوین محصوالت و تسهیالت ارائه شده برای توسعه خط تولید شرکت های فناوری نانو در حوزه حمل ونقل در سال 1400

پایش

توسعه محصول

تبادل فناوری

فناورمتقاضیعنوان طرحردیف

اورند پیشروفناور حقیقیجذب بخارات بنزین 1

گوهرفامفرودگاه مهرآبادتولید رنگ ترافیکی باند فرودگاه 2

یه هواپیما 3 گوهرفامایرالین های داخل کشورتولید ژل رنگ بر رو

جدول 30- عناوین طرح های موفق تبادل فناوری نانو در حوزه حمل ونقل در سال 1400



۲0۹

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

۲0۹

چالش

فناورمتقاضیعنوان طرحردیف

گوهرفامهواپیمایی ماهانتوسعه رنگ زیر بال هواپیما ۴

فناوران سخت آراقالب های پیشرفته ایران خودروپوشش دهی ابزارهای برش 5

فناوران سخت آراصنایع هواپیمایی ایران )صها(پوشش دهی پره های کمپرسور هوایی 6

7 
طراحی و ساخت تارگت های مورداستفاده در پوشش دهی به روش 

PVD
PVD صاپاشرکت های سازنده تجهیزات

ی 8 شمیم پلیمرکوشش رادیاتورتوسعه نانوکامپاندهای مورداستفاده در صنعت رادیاتورساز

9 
ی پالسما در قالب دستگاه برای بهبود سطح قطعات  استفاده از فناور

و محصوالت از جنس الستیک
کاوش یاران فن پویاپویا گستر خراسان

ی اسالمیتوسعه نانوپوشش های مقاوم به خوردگی 1۰ نوآوران نانو صنعت معینراه آهن جمهور

11 
توسعه محافظ دوربین های نظارتی دام )Dome( با خاصیت 

ی مخفی ساز
کسوم صاپافوژان ا

ادامه جدول 30- عناوین طرح های موفق تبادل فناوری نانو در حوزه حمل ونقل در سال 1400

یایــی پیگیری شــد. چالش اول با عنوان »ســاخت کف پــوش غیرپارچه ای داخلی هواپیمــا« با تقاضای  در ســال 1۴۰۰، دو چالــش در حــوزه حمل ونقــل هوایــی و در
ی هستند. چالش دوم با عنوان »کاهش میزان گوگرد در سوخت مورداستفاده صنعت  هواپیمایی ماهان برگزار شد که در نهایت 3 طرح برگزیده در حال نمونه ساز

یایی و شناورها« با تقاضای شرکت کشتیرانی برگزار شد که در نهایت یک طرح برگزیده در حال آزمون کارایی نمونه هستند. در



حوزه ساختمان 

الک ضد اشعه فرابنفش )شرکت اطلس پوشش محافظ(



۲11

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

۲11

پایش

« و »مطالعه بازار در حوزه بتن« انجام شده است. ی با موضوع آسفالت و قیر در سال 1۴۰۰، در راستای پایش حوزه ساختمان، طرح های »رصد فناور

توسعه محصول

یال(فناورعنوان  طرحردیف وضعیتنوع حمایتمنبع تسهیالتمبلغ )میلیون ر

1 
کاربردی سازی اکسید گرافن در بتن جهت افزایش 

مقاومت بتن
کسپلورر در حال اجرااعتبار شبکه آزمایشگاهیستاد نانو۴۰۰کربن ا

در حال اجرابالعوضستاد نانو25۰حقیقیتولید افزودنی بتن بر پایه گرافن 2

3 CSH در حال اجرابالعوضستاد نانو25۰بتن خاورمیانهتولید افزودنی بتن بر پایه

مبلغ تسهیالتفناورعنوان  محصولردیف
یال( نوع حمایتمنبع تسهیالت)میلیون ر

رنگ عایق حرارتی 1
پوشش های محافظ پایه آب 

پاوان
وامصندوق دانشگاه تهران3,۰۰۰

2 
قطعات بتنی دارای مقاومت 

مکانیکی
وامصندوق دانشگاه تهران1۰,۰۰۰راد یاوران سروش

وامصندوق دانشگاه تهران5,۰۰۰لرزه پایدار آذربایجانبتن پودری دارای مقاومت مکانیکی 3

۴ 
پروفیل آلومینیم مقاوم به سایش و 

خوردگی
وامصندوق دانشگاه تهران5۰۰آلومینیوم البرز پاسارگاد

5 
افزودنی پایه گرافن برای افزایش دوام 

بتن
تسهیالت بالعوضستاد نانو۴5حقیقی

6 
افزودنی پایه سیلیس برای افزایش 

مقاومت بتن
تسهیالت بالعوضستاد نانو۴5حقیقی

جدول 31- عناوین طرح های تحقیق و توسعه فناوری نانو و تسهیالت ارائه شده در حوزه ساختمان در سال 1400

جدول 3۲- عناوین محصوالت و تسهیالت ارائه شده برای توسعه خط تولید شرکت های فناوری نانو در حوزه ساختمان در سال 1400



۲1۲۲1۲

ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو

کتری و ضدبو در  ی ایده های جدید در مصالح نوین صنعت و ســاختمان« و »ایجاد خواص پایدار خودتمیزشــونده، ضدبا ی ســاز در ســال 1۴۰۰، دو چالش »تجار
ی  ی ساز کاشــی و ســرامیک« پیگیری شــده اســت. متقاضی چالش اول، گروه صنعتی لینکران است. این چالش در حال اطالع رسانی است. در این چالش، تجار
ی و  یــت مقاومت فلزات نســبت بــه خوردگی، انــواع روش های گالوانیزاســیون، خــم کار طرح هــا و ایده هــا در خصــوص مصالــح نویــن صنعــت و ســاختمان با محور
... مورد نظر است. متقاضی چالش دوم، شرکت کاشی و سرامیک  شکل دهی قطعات فلزی، لرزه گیری های مکانیکی، حذف نویز و صداهای مزاحم و ناخواسته و

یابی نانومقیاس هستند. ایفا سرام بوده که 2 طرح در حال ارز

، ســامانه پکیج حذف بــوی نامطبوع در حجم های مختلــف از 5۰۰ مترمکعب تا 5۰.۰۰۰ مترمکعب ذیل فصل چهارده رشــته  در ســال 1۴۰۰، بــا اقدامــات ســتاد نانو
تجهیزات آب و فاضالب فهرســت بها قرار گرفته اســت. این فهرســت، یکی از این ظرفیت های قانونی کشــور در حوزه ساختمان است که هر ساله از طرف سازمان 

برنامه وبودجه تدوین و ابالغ می شود.

چالش

همکاری نهادی

تبادل فناوری

فناورمتقاضیعنوان طرحردیف

1)Spray Dryer( حقیقیکاشی و سرامیک حافظساخت دستگاه خشک کن افشانه ای

جدول 33- عناوین طرح های موفق تبادل فناوری نانو در حوزه ساختمان در سال 1400



حوزه نساجی و نانوالیاف 

البسه سبک و بدون سرب محافظ امواج ایکس )شرکت فناوران پروشات(



۲14۲14

ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو

در ســال 1۴۰۰، در راســتای پایــش حــوزه نســاجی و نانوالیــاف؛ دو طــرح »تحلیل فرصــت و بازار منســوجات محافظ امــواج x« و »تحلیل فرصت و بازار منســوجات 
لومینوپنل« به اتمام رسید. همچنین طرح »بررسی بازار جهانی نانوالیاف« در حال انجام است.

یال(فناورعنوان طرحردیف وضعیتنوع حمایتمنبع تسهیالتمبلغ )میلیون ر

1X ی پروشاتساخت البسه محافظ امواج خاتمه یافتهاعتبار شبکه آزمایشگاهیستاد نانو6۰ایده سازان فناور

یال(فناورعنوان محصولردیف منبع تسهیالتنوع حمایتمبلغ )میلیون ر

کتریال اسپاندکس 1 صندوق دانشگاه تهرانوام1,۰۰۰کیان بهریس مهیارنخ های آنتی با

یاننانولوله های کربن از نانوالیاف 2 یس فناوران آر صندوق دانشگاه تهرانوام8,۰۰۰ر

یسی 3 صندوق دانشگاه تهرانوام۴,۰۰۰نانوغشا پلیمر ایرانیاندستگاه های الکترور

جدول 34- عناوین طرح های تحقیق و توسعه فناوری نانو و تسهیالت ارائه شده در حوزه نساجی و نانوالیاف در سال 1400

جدول 35- عناوین محصوالت و تسهیالت ارائه شده برای توسعه خط تولید شرکت های فناوری نانو در حوزه نساجی و نانوالیاف در سال 1400

پایش

توسعه محصول

توسعه درون زا

مبلغفناورعنوان   طرحردیف

7,76۰صنایع نساجی زرباف امینتولید پارچه کندسوز1

جدول 36- طرح های توسعه درون زا فناوری نانو در شرکت های صنعتی در حوزه نساجی و نانوالیاف در سال 1400



۲15

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

۲15

چالش

فناورمتقاضیعنوان   طرحردیف

هینزا شیمیخدمات تکمیلی پارچه حریر الوانتولید روغن بافندگی 1

2 
یست تخریب پذیر )تولید الیاف  تولید مستربچ ز

) یست تخریب پذیر نانو نخ و گرانول سیرجانگوهر بافانز

کتریال پلی استر 3 تولید مستربچ آنتی با

پترو لیان فیدارتوسعه بافت و تکمیل آپاداناتولید قطعه مکانیکال سیل ۴

جدول 3۷- عناوین طرح های موفق تبادل فناوری نانو در حوزه نساجی و نانوالیاف در سال 1400

در سال 1۴۰۰، دو چالش »افزایش مقاومت برشی الیه های پلیمری در دستکش ایمنی« و »باال بردن مقاومت الیه پلیمری در مقابل حرارت در دستکش های ایمنی 
و محافــظ« پیگیــری شــده اســت. متقاضی هــر دو چالش، گروه صنعتی بوفالو بوده اســت. در چالش اول، 2 طرح برگزیده و در چالــش دوم 5 طرح برگزیده در حال 
ســاخت نمونه اولیه هســتند. در چالش اخیر هدف آن اســت که الیه پلیمری مورداســتفاده در دســتکش توان تحمل دمای باالی 25۰ درجه سانتی گراد )در صورت 

امکان افزایش مقاومت تا حد نسوز شدن در مقابل آتش( را داشته باشد.

تبادل فناوری



حوزه نانومواد 

خط تولید نانوکربنات کلسیم )شرکت هومان شیمی پارس(



۲1۷

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

۲1۷

پایش

توسعه محصول

ی روغن از آب و  در ســال 1۴۰۰، در راســتای پایش حوزه پلتفرمی نانومواد، طرح های »امکان ســنجی فنی و اقتصادی تولید آیروژل ســیلیکا و کاربرد آن در جداســاز
ی در حوزه ســیم و کابل« و »بررســی روندهای بازار جهانی در مواد پیشــرفته« انجام شــده  عایق های حرارتی«، »تدوین نقشــه راه برای موضوع خوردگی«، »رصد فناور

است.

مبلغ )میلیون فناورعنوان طرحردیف
یال( وضعیتنوع حمایتمنبع تسهیالتر

1 
رسوخ نانو ِکلی در پلیمر جهت کاهش 

نفوذپذیری
در حال اجرابالعوضستاد نانو15۰نانوپارمین خاوران

2 
رسوخ نانوِکلی در پلیمر جهت کاهش 

نفوذپذیری
در حال اجرااعتبار شبکه آزمایشگاهیستاد نانو1۰۰نانومواد گستران پارس

ی در پلیمر 3 کسیدرو ی نانوا در حال اجرااعتبار شبکه آزمایشگاهیستاد نانو1۰۰نانومواد گستران پارسکاربردی ساز

۴ 
ی نانومواد در پلیمرهای  کاربردی ساز

مهندسی
در حال اجرابالعوضستاد نانو5۰۰پویا پلیمر تهران

5 
ی در  کسیدرو ی نانوذرات ا کاربردی ساز
 - LDPE پلیمرهای مختلف از جمله

ی افزایش زمان ماندگار
در حال اجرااعتبار شبکه آزمایشگاهیستاد نانو6۰۰نانومواد گستران پارس

کریلیک شب تاب 6 در حال اجرابالعوضستاد نانو1۰۰حقیقیتوسعه نخ آ

در حال اجرااعتبار شبکه آزمایشگاهیستاد نانو15۰رایکا صنعت افرندتوسعه محصول نانوآلومینا 7

جدول 3۸- عناوین طرح های تحقیق و توسعه فناوری نانو و تسهیالت ارائه شده در پلتفرم نانومواد در سال 1400



۲1۸۲1۸

ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو

فناورمتقاضیعنوان   طرحردیف

1 )MRF( صنایع الکترواپتیک اصفهانحقیقیتوسعه نانوسیال مغناطیسی غیرنیوتنی

حقیقیحقیقیکاهش هزینه تولید دیوارپوش 2

ی 3 چاپ اختر شمالبسپار گستر روان مهرساخت ورنی یوو

ی تولید نانوکلی های اصالح شده سطحی ۴ یا سبز   اروستوسعه فناور سینا تسنیم سپاهانآر

ی کربنات کلسیم 5 ی تخلیص و فرآور سدید سرام نوین معدن کاوسام تک سرامتوسعه فناور

ی باالتر مواد غذایی 6 ی جهت ماندگار کان پالستکارتوسعه کیسه فریزر آیری پالستپا

قرارگاه خاتم االنبیامیرکوتوسعه الستیک مقاوم به سایش 7

8 )CA≈ 30-50˚( مانو پارتشمیم پلیمرتوسعه مواد فوق آب دوست بر پایه پلی الفین ها

جدول 40- عناوین طرح های موفق تبادل فناوری نانو در پلتفرم نانومواد در سال 1400

ی زیرالیه استیل« پیگیری شده است. متقاضی این چالش ستاد نانو بوده که ۴ طرح در حال    در سال 1۴۰۰، چالش »ساخت پوشش های ضداثرانگشت شفاف رو
ی نانو به منظور ســاخت پوشــش های ضداثرانگشت  پذیر و مقیاس پذیر مبتنی بر فناور یابی نانومقیاس هســتند. این چالش به دنبال توســعه راهکارهایی تکرار ارز
ی ســطح موردنظر پوشش داده  ی ســطوح فلزی اســت. این پوشــش ها می توانند به صورت اســپری اعمال شــوند یا طی فرایند ساخت محصول اصلی، رو شــفاف رو

شوند.

تبادل فناوری

چالش

توسعه درون زا

یال(فناورعنوان  طرحردیف مبلغ  تسهیالت)میلیون ر

3,۰۰۰مهندسی پایدار ابتکار آرمیناتولید زغال الکتریکی صنعتی1

جدول 3۹-طرح های توسعه درون زا فناوری نانو در شرکت های صنعتی در پلتفرم نانو مواد در سال 1400



حوزه نانوپوشش 

دستگاه الیه نشانی تبخیر فیزیکی با استفاده از قوس کاتدی )شرکت خألپوشان فلز(



۲۲0۲۲0

ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو

در سال 1۴۰۰، در راستای پایش حوزه پلتفرمی نانوپوشش، مطالعه امکان سنجی فنی و اقتصادی در خصوص »تولید پودر گرانوله شده YSZ« صورت گرفته است.

مبلغ  تسهیالت  )میلیون فناورعنوان   طرحردیف
یال( نوع حمایتمنبع تسهیالتر

وامصندوق نانو3,۰۰۰فناوران نانو پوشش جمدستگاه پوشش دهی نانو 1

ی نانوپوشش های سخت 2 فناور
مهندسی سطح سوین 

پالسما
وامصندوق دانشگاه تهران5,۰۰۰

فناورمتقاضیعنوان طرحردیف

ی تیغه های برش عملیات سرد 1 سوین پالسماپیمان ماشین سپاهانپوشش دهی فوق سخت بر رو

2 PVD  یارنیکان صالححقیقیساخت دستگاه

ی دستگاه PVD برای پوشش دهی قطعات پلیمری 3 یارنیکان صالحآبسان پلیمرراه انداز

۴ 
ی Impeller  و  Casing -18 دستگاه پمپ های سانریفوژ تصفیه خانه  اجرای پوشش مقاوم به سایش بر رو

صنعتی خط نورد
بهبود صنعت مهانفوالد سرمد

تین و نقره( 5 صاپانانوشرق ابزار طوستوسعه تارگت های خاص PVD )طال، پال

کاوش یاران فن پویاگروه مدرنتوسعه دستگاه پالسما برای بهبود چسبندگی سطح )تولید چراغ( 6

جدول 41- عناوین محصوالت و تسهیالت ارائه شده برای توسعه خط تولید شرکت های فناوری نانو در پلتفرم نانوپوشش در سال 1400

جدول 4۲- عناوین طرح های موفق تبادل فناوری نانو در پلتفرم نانوپوشش در سال 1400

پایش

توسعه محصول

تبادل فناوری



۲۲1

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

۲۲1

چالش

ی آلیاژ  یست ســازگار مقــاوم به ســایش رو  در ســال 1۴۰۰، دو چالــش در حــوزه پلتفــرم نانوپوشــش پیگیــری شــد. چالــش اول بــا عنــوان »طراحی و ســاخت پوشــش ز
ی هســتند. موضوع اصلی در ایــن چالش؛ ایجاد  زیرکونیــوم« بــا تقاضــای صنایــع الکترواپتیــک صا ایران برگزار شــد که در نهایت 2 طرح برگزیده در حال نمونه ســاز
یست سازگار باشند و به پارامترهای  ی بســتر زیرکونیم ایجاد کنند. این پوشــش ها باید ز پوشــش هایی اســت که با صرف کمترین زمان و هزینه، بهترین کیفیت را رو
ی ظروف شیشه ای و حذف  ک مناسب برسند. چالش دوم با عنوان »توسعه مواد مورداستفاده در فرایند پوشش دهی گرم جهت مقاوم ساز زبری و ضریب اصطکا
ی هســتند. در این چالش، مســئله اصلی این اســت که  ریزترک ها« با تقاضای گروه صنایع شیشــه و گاز برگزار شــد که در نهایت 2 طرح برگزیده در حال نمونه ســاز
ظروف شیشه ای مورداستفاده در صنعت غذا و نوشیدنی به علت وزن و ضخامت کم نسبت به سایر مصنوعات شیشه ای، در برابر فشارهای فیزیکی آسیب پذیر 
هستند و در نتیجه تنش حرارتی در زمان فرم دهی، ترک های ریزی در سطح شیشه ایجاد می شود که استحکام مکانیکی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.



در مسیر تولید گرم کن  های پوشیدنی با فناوری چاپ نانوالکترونیک ایرانی



پیاده سازی نظام استاندارد، کنترل کیفی و 
ایمنی فناوری نانو

برنامه کالن 6
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حمایت از تدوین استانداردهای ملی فناوری نانو با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران1-1-6

6-۱- تدوین استانداردهای ملی و بین المللی فناوری نانو

ی متخصصانی از دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، شرکت های  ی سازمان ملی استاندارد ایران، با همکار ی نانو با حمایت ستاد نانو و همکار استانداردهای ملی فناور
ی جلســات متعدد فنی و تخصصی، تهیه و تدوین می شــوند. در ســال 1۴۰۰، در مجموع 16 اســتاندارد ملی پس  صنعتی و نهادهای قانونی ذی ربط؛ از طریق برگزار
ی  از طی فرایند مربوطه تدوین شد و توسط سازمان ملی استاندارد به تصویب رسید. با تدوین این استانداردها، تعداد کل استانداردهای ملی کشور در حوزه فناور

ی نانو تدوین شده در سال 1۴۰۰ به شرح زیر است:  نانو به 139 استاندارد رسید. عناوین استانداردهای ملی فناور

عناوین استانداردهای ملی فناوری نانوردیف

- فیلم های پلیمری نانوچندسازه ای برای بسته بندی مواد غذایی با خواص مانع شوندگی - تعیین مشخصه ها و روش های اندازه گیری1 ی نانو فناور

- نانومواد مغناطیسی- قسمت 1: تعیین مشخصات و اندازه گیری ها برای نانوتعلیقه های مغناطیسی2 ی نانو فناور

- روش تعیین مقدار غلظت های کربن سیاه و سیلیس بی شکل در گستره اندازه نانوذره در هوای یک محیط تولیدی دارای گردوغبار مخلوط3 ی نانو فناور

- مشخصه یابی نمونه های نانولیفچه سلولزی مجزا شده۴ ی نانو فناور

5
یه تماس به روش قطره بی پایه- مشخصه یابی و روش های  یابی عملکرد و طبقه بندی بر اساس اندازه گیری زاو - ارز - پوشش ها و سطوح فوق آب گریز ی نانو فناور

آزمون

- مالحظات برای انجام مطالعات توکسیکوکینتیک با نانومواد6 ی نانو فناور

جدول 1- عناوین استانداردهای ملی مصوب سازمان ملی استاندارد در حوزه فناوری نانو در سال 1400
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ادامه جدول 1- عناوین استانداردهای ملی مصوب سازمان ملی استاندارد در حوزه فناوری نانو در سال 1400

عناوین استانداردهای ملی فناوری نانوردیف

یست شناختی افزاره های پزشکی- قسمت 22: راهنمای نانومواد7 - ارزشیابی ز ی نانو فناور

- سنجش برون تنی MTS برای اندازه گیری اثر سمیت سلولی نانوذرات8 ی نانو فناور

یابی ساختار ثانویه پروتئین هنگام برهم کنش با نانومواد با استفاده از رنگ تابی دورانی فرابنفش9 - ارز ی نانو فناور

- آلومینای متخلخل نانوساختاری به عنوان پایه کاتالیست برای کنترل نشر گازهای خروجی اگزوز وسایل نقلیه- تعیین مشخصات و روش های اندازه گیری1۰ فناوری نانو

فناوری نانو- نانوساخت- مشخصه های کنترلی کلیدی- قسمت ۴-8: ذخیره سازی انرژی الکتریکی نانوپدید- تعیین محتوای آب در نانومواد الکترود، روش کارل فیشر11

ی نانو- نانوساخت- مشخصه های کنترلی کلیدی- قسمت 3-5: افزاره های الکترونیکی فیلم نازک آلی/ نانو- اندازه گیری غلظت حامل بار12 فناور

- راهنمای کاربرد بیضی سنجی برای سنجش ضخامت فیلم های نانومقیاس13 ی نانو فناور

ی نانو- مالحظات برای مطالعات برون تنی نانواشیا هوابرد و انبوهه ها و کلوخه های آن ها1۴ فناور

کنه ها15 ی گرافن- قسمت 1: گرافن حاصل از پودرها و پرا ی نانو- مشخصه یابی ساختار فناور

16)SAXS( یه کوچک کندگی پرتوایکس زاو آنالیز اندازه ذرات- پرا

از 16 استاندارد ملی مصوب، یک مورد استاندارد محصول محور از نوع تدوین کامل و 15 مورد استاندارد ملی از نوع پذیرش استاندارد بین المللی است. استاندارد 
یه تماس به روش قطره بی پایه - مشــخصه یابی و  یابی عملکرد و طبقه بندی بر اســاس اندازه گیری زاو - ارز ی نانو - پوشــش ها و ســطوح فوق آب گریز با عنوان »فناور
روش های آزمون« از نوع استانداردهای محصول محور و تدوین کامل است. سطوح فوق آب گریز سطوحی به شدت آب گریز هستند که به سختی خیس می شوند 
ی مختلفی قرار می گیرند، خواص  و کاربردهای روزافزونی در صنایع مختلف دارند. هنگامی که سطوح فوق آب گریز مورد استفاده در صنعت، در معرض شرایط کار
: سایش مکانیکی، قرار گرفتن در معرض نور خورشید، قرار گرفتن در محیط شیمیایی  ی عبارت اند از یج تغییر کرده و یا از بین می رود. این شرایط کار آن ها به تدر

خورنده و سیکل دمایی؛ بنابراین، عملکرد سطوح فوق آب گریز در این شرایط بسیار حائز اهمیت است که در استاندارد مذکور بررسی شده است.

 تقدیر از ستاد نانو به عنوان دبیر نمونه تدوین استاندارد ملی
در مراســمی که در روز یکشــنبه 3۰ آذر 1۴۰۰، از ســوی اداره کل اســتاندارد استان تهران و با حضور جمعی از تولیدکنندگان، صنعتگران و متخصصان استان تهران 
برگزار شــد از ســتاد نانو به عنوان دبیر نمونه تدوین اســتاندارد ملی در ســطح استان تقدیر شد. کیفیت متن پیش نویس اســتاندارد، تعداد استانداردهای مصوب، 
... از جمله  رعایــت اصــول تدویــن اســتاندارد، تســلط دبیر و اعضای کمیســیون فنــی بر پیش نویس اســتاندارد، تعامل و مشــارکت مطلوب با ســازمان اســتاندارد و

یابی و انتخاب دبیران نمونه تدوین استاندارد ملی هستند. شاخص های ارز
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ارتقای استانداردهای محصوالت فناوری نانو۲-1-6

مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی فناوری نانو3-1-6

یه ســازمان های متولی استاندارد، معموًال استانداردها  ی های جدید در صنایع، تدوین و ارتقای اســتاندارد محصوالت اســت. طبق رو یکی از ابزارهای رســوخ فناور
ی نانو در صنعت و  بــه صــورت دوره ای )3 تــا 5 ســال( مــورد بازنگری قرار گرفته و در راســتای بهبود و افزایش کیفیت، ارتقا می یابند. با توجه به توســعه کاربرد فنــاور
ی می تواند موجب ارتقای اســتانداردهای محصوالت شــود. در ســال 1۴۰۰ در راســتای ارتقای استاندارد  در نتیجه بهبود عملکرد محصوالت، اســتفاده از این فناور
ی مرتبط با این حوزه مورد مطالعه قرار گرفت و مستندات مرتبط با  ، محصول فیلتر هوای احتراقی خودروهای سبک و استانداردهای اجبار ی نانو محصوالت فناور
ی و مشارکت سازمان ملی استاندارد در ارتقای استاندارد محصوالت، این موضوع در نشست مشترک با مدیران  ی شد. همچنین با توجه به لزوم همکار آن گردآور
 » ی نانو « و »شیشــه های دو جداره با بهره گیری از فناور وقت این ســازمان مطرح شــد و موضوع ارتقای اســتاندارد برای دو محصول »فیلترهای هوای احتراقی خودرو

پیشنهاد شد.

ی اســالمی ایران با اســتفاده از توان ملی و دانش  اســاس تدوین اســتانداردهای بین المللی اجماع جهانی بین کشــورهای عضو کمیته فنی مربوطه اســت. جمهور
ی  متخصصــان و اســاتید داخلــی توانســته به عنوان یکی از 9 کشــور مســئول پــروژه جهت تدوین اســتانداردهای بین المللی در ســازمان بین المللی استانداردســاز
ی نانو به عنوان یکی از کشورهای فعال و تأثیرگذار در کمیته بین المللی، سبب افزایش  ی اسالمی در حوزه فناور )ISO( مورد تأیید قرار گیرد. مشارکت فعال جمهور
یخ تصویب اولیه تا انتشــار آن تقریبًا ســه ســال زمان  اعتبار کشــور شــده اســت. مراحل تدوین اســتاندارد بین المللی در ISO یک فرایند نســبتًا طوالنی بوده و از تار
 ISO/ی در اردیبهشــت ماه و آبان ماه 1۴۰۰ با حضور کشــورهای عضو کمیته نیاز اســت. نمایندگان ایران در اجالس دوره ای کمیته بین المللی که به صورت مجاز

TC229 برگزار شــد، حضور فعالی داشــتند. در این اجالس ها، پروژه های اســتانداردی که با مســئولیت ایران در حال تدوین هســتند ارائه شــده و از آن ها دفاع شد. 
ی نانو  ی موجب شناخته شدن ایران به عنوان یکی از کشورهای فعال در حوزه استانداردهای فناور ی فناور حضور فعال ایران در کمیته بین المللی استانداردساز
ی  ی اســالمی ایران و با حمایت و راهبری کمیته فنی متناظر استانداردهای فناور شــده اســت. در ســال 1۴۰۰، اســتانداردهای بین المللی که پیش تر توسط جمهور
نانو به ISO پیشنهاد شده و مورد تصویب اولیه قرار گرفته بود، تکمیل و توسعه داده شدند که از این تعداد یک استاندارد منتشر شد و یک استاندارد هم در مرحله 
ی نانو)ISO/TC229(  با مســئولیت ایران در  ی فناور چــاپ قــرار گرفــت. همچنین تدوین 3 اســتاندارد دیگر به صورت رســمی در کمیته بین المللی استانداردســاز
حال انجام اســت. عالوه بر این پیشــنهاد تدوین 3 اســتاندارد جدید هم از طرف ایران در این کمیته طرح موضوع شــد. جهت تکمیل و توســعه این اســتانداردها 
جلســات متعددی با حضور متخصصانی از دانشــگاه ها، شــرکت های صنعتی، ســازمان های ذی ربط و مســئوالن پروژه تدوین هر اســتاندارد برگزار شد. همچنین 
ی با حضور متخصصان داخلی و خارجی برگزار شــد.  ی و مجــاز جهــت ارتقــای اســتاندارد و رســیدن بــه اجماع جهانی در هر موضوع، جلســاتی به صورت حضور
کنون در مرحله  ، به 9 استاندارد رسید و دهمین استاندارد هم ا ی نانو در ســال 1۴۰۰ تعداد اســتانداردهای بین المللی منتشــر شــده با مســئولیت ایران در حوزه فناور

ی و انتشار است. نهایی تأیید ویراستار

 استانداردهای بین المللی منتشر شده با رهبری ایران
ی نانومواد - ویژگی ها و کارآیی«•  کتریال حاو »منسوجات آنتی با

کتری توســط چندین شــرکت داخلی تولید می شوند و در دنیا هم شرکت های متعددی این  کتریال مانند جوراب ها و لباس های ضدبو و ضدبا منســوجات آنتی با
یابی دوام این  یابی کارایی این محصوالت و مشــخص نمودن محصــوالت با کیفیت از محصوالت تقلبی و ارز محصــوالت را تولیــد می کننــد. با توجه به اهمیت ارز
، موضوع تدوین اســتاندارد این نوع محصوالت توســط ســتاد نانو در اولویت قرار گرفت. این اســتاندارد در سال 1396 به ISO پیشنهاد  محصوالت در برابر شستشــو
 ISO/ی جلســات متعدد کارشناســی در ایران و با بهره گیری از نظرات فنی و کارشناســی متخصصان کشورهای عضو کمیته شــد و در طی این چند ســال با برگزار

TC229 تکمیل شد و مراحل مختلف تدوین استاندارد بین المللی در ISO را طی کرد که در سال 1۴۰۰ با شماره ISO/TS23650:2021 منتشر شد.

 استانداردهای بین المللی در حال تکمیل و توسعه با مسئولیت ایران
 • »Tetrahymena sp یستی نانومواد در محیط های آبی با استفاده از یابی فراهمی ز »ارز

یست محیطی این مواد بیش از پیش احساس می شود. در  گونی از نانومواد، لزوم پایش اثرات ز ی نانو و تولید انواع گونا با توجه به گسترش روزافزون استفاده از فناور
یابی اثرات نانومواد بر بوم ســازگان های آبی، نیاز به توســعه روش های جدید و اســتفاده از گونه های مناســب آبزیان مدل اســت. به همین دلیل  همین رابطه برای ارز
یســتی نانومواد توســط تیم متخصصی از دو دانشــگاه در ایران تهیه شــد. پیشــنهاد تدوین این  یابی فراهمی ز پیش نویس اولیه ای در رابطه با رهنمود اســتاندارد ارز
اســتاندارد از طــرف ایــران برای کمیته ISO/TC229 در ســال 1398 ارســال شــد و با بهره گیری از متخصصــان داخلی و خارجی مراحل مختلف تدوین اســتاندارد 

بین المللی را طی کرد و در سال 1۴۰۰ در مرحله آخر رأی گیری پذیرفته و برای انتشار ارسال شد.
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یابی عملکرد«•   »پوشش های ابرآب گریز - ویژگی ها و ارز
... از خود نشان می دهند. به دلیل  ک کم و یه تماس باال، خصوصیاتی نظیر خودتمیزشوندگی، ضدمه و ضدانعکاس، ضدخوردگی، اصطکا سطوح ابرآب گریز با زاو
... موردتوجه قرار گرفته است. با  ک و لوازم خانگی و یایی، پوشا این خصوصیات منحصربه فرد، استفاده از این مواد در صنایع مختلف نظیر صنایع ساختمان، در
توجه به کاربرد رو به گسترش این سطوح و تولید داخلی محصول، این موضوع در ستاد نانو به عنوان یک اولویت تعیین شد و با کمک یک تیم متخصص صنعتی 
ی مختلف مانند  و دانشــگاهی یک پیشــنهاد اولیه تدوین و به صورت PWI 1 به ایزو پیشــنهاد شــد. در این اســتاندارد، عملکرد پوشش های آب گریز در شرایط کار
یابی قرار می گیرد. این استاندارد به مدت 2 سال در مرحله PWI بود که در سال 1۴۰۰ با اجماع به دست آمده در کمیته  تغییرات آب وهوا، سایش، تابش UV مورد ارز

ISO/TC229 برای رأی گیری مرحله 2NWIP  ارسال شد.

 •» ی نانو »تعیین میزان رهایش نانواشیا در ماسک های تنفسی ساخته شده با فناور
ید 19 در ایران و جهان و تولید ماســک های تنفســی نانویی توســط چندین شرکت داخلی و همچنین واردات این نوع ماسک ها، تدوین  ی کوو با توجه شــیوع بیمار
ی نانو در اولویت قرار گرفت. در این اســتاندارد، یک روش آزمون جدید برای تعیین میزان رهایش احتمالی نانوالیاف  اســتاندارد برای ماســک های تولیدی با فناور
از ماسک ها تحت شرایط مختلف ارائه می شود. پیش نویس اولیه این استاندارد با کمک یک تیم دانشگاهی و صنعتی و با حمایت ستاد نانو در سال 1۴۰۰ تهیه 
 NWIP ارائه شد که مورد استقبال قرار گرفت و موافقت شد که برای رأی گیری به اعضای کمیته ارسال شود و مرحله رأی ISO ی کمیته نانو و در دو اجالس مجاز

مورد پذیرش کشورها قرار گرفت.

»منسوجات ابرآب گریز تعیین کارایی و دوام«• 
ی نانو از دیگر محصوالتی اســت که هم در داخل کشــور و هم توســط چندین کشــور در ســطح جهان تولید می شــود. در این  منســوجات ابرآب گریز مبتنی بر فناور
یابی دوام و کارایی منســوجات در شــرایط مختلف ارائه شــود. پیش نویس این اســتاندارد در سال  اســتاندارد قرار اســت مجموعه ای از روش ها و پروتکل ها برای ارز
ی جلســات متعدد کارشناســی تهیه شــده به همراه فرم های الزم به صورت رسمی به کمیته ISO/TC229 پیشنهاد شد که خوشبختانه در مرحله  1۴۰۰ پس از برگزار

اول از مراحل رأی گیری تدوین استاندارد )NWIP( توسط کشورهای عضو کمیته به تصویب رسید.

 ارائه پیشنهاد اولیه استانداردهای بین المللی
ســه عنوان اســتاندارد پیشــنهادی زیر در ســال 1۴۰۰ به صورت اولیه در دو اجالس کمیته ISO/TC229 ارائه و مورد بحث و بررســی قرار گرفت و مصوب شــد که دو 

عنوان اول برای رأی گیری اولیه از مراحل تدوین استاندارد ارسال شود.
ی ساختار ثانویه پروتئین در اثر مجاورت با نانومواد با استفاده از روش اسپکتروسکوپی جرمی؛•  پایش پایدار
ی mRNA برای کاربردهای پزشکی- ویژگی ها و روش های آزمون؛•  نانوسوسپانسیون ها حاو
یستی - ویژگی ها و روش های آزمون.•  نانوسوسپانسیون های طال برای کاربردهای ز

  بررسی پیش نویس استانداردهای ارسالی از سازمان ایزو و ارسال نظرات ایران
روال تدوین اســتانداردهای بین المللی در ایزو بر اســاس اجماع و نظرخواهی از کشــورهای عضو کمیته ISO/TC229 و رســیدن به اجماع کشــورهای عضو اصلی 
ی نانو بررســی شــده بــا نظرخواهی از متخصصــان داخلی و  اســت. در ســال 1۴۰۰، در مجمــوع تعــداد 15 مــدرک اســتاندارد بین المللــی در کمیته فنی متناظر فناور

تشکیل جلسات تخصصی نظرات فنی تهیه شده و به عنوان نظر ایران برای سازمان ایزو ارسال شد.

1- Preliminary Work Item
2- New Work Item Proposal
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6-2- توسعه و پیاده سازی نظام اندازه شناسی نانو

ارتقای زیرساخت های نهادی اندازه شناسی نانو1-۲-6

  امضای سند راهبری برنامه مشترک توسعه اندازه شناسی نانو
، ســند راهبردی توسعه اندازه شناســی نانو که در سال 1396 تدوین  ی نانو کشــور با توجه به اهمیت توســعه اندازه شناســی نانو در دســتیابی به اهداف توســعه فناور
شده بود، توسط نمایندگان ستاد نانو و مرکز ملی اندازه شناسی مورد اصالح و بازنگری قرار گرفت. این سند مشترک در آبان 1۴۰۰ تحت عنوان »سند راهبری برنامه 
ی نانو )1۴۰۴ - 1۴۰۰(« میان ستاد نانو و مرکز ملی اندازه شناسی کشور به امضا رسید. همچنین یک برآورد هزینه اولیه  مشترک توسعه اندازه شناسی کشور در فناور

از اجرای برنامه پنج ساله انجام گرفت و جهت برنامه ریزی مشترک اجرایی، به مرکز ملی اندازه شناسی ارائه شد.

  تشکیل کارگروه مشترک راهبری اندازه شناسی نانو
، به منظور پیگیری اجرای این ســند، ســتاد نانو و ســازمان ملی اســتاندارد نمایندگان خود را  پس از امضای ســند راهبری برنامه مشــترک توســعه اندازه شناســی نانو

جهت تشکیل کارگروه مشترک راهبری اندازه شناسی نانو معرفی نمودند و اولین جلسه کارگروه مشترک در اسفند 1۴۰۰ در محل ستاد نانو تشکیل شد.
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6-3-پیاده سازی نظام جامع مجوزدهی، نظارت و ارزیابی در حوزه فناوری نانو

حمایت از ایجاد شرکت های بازرسی در حوزه فناوری نانو1-3-6
، شرکت بازرسی آسکو بین الملل در گذشته درخواست رسمی خود را به مرکز تأیید صالحیت اعالم نموده بود.  ی نانو یابی صالحیت بازرسی در حوزه فناور برای ارز
، اقدامات خود را برای استقرار الزامات موردنیاز و تکمیل مدارک و مستندات جهت ارائه به مرکز تأیید صالحیت  این شرکت در سال 1۴۰۰ با هماهنگی ستاد نانو
آغاز کرد. الزم به ذکر اســت، در حال حاضر شــرکت مهندســی صنعتی فهامه، تنها شرکت بازرســی دارای گواهینامه استاندارد 17۰2۰ از مرکز ملی تأیید صالحیت 

ی نانو است. در زمینه بازرسی محصوالت فناور

تدوین دستورالعمل های اجرایی مرتبط با نشان نانو۲-3-6 
، دســتورالعمل اعطای مجوز اســتفاده از نشــان نانو مورد بازنگری قرار  ی نانو در ســال 1۴۰۰ در راســتای تســهیل فرایند اجرایی اعطای نشــان نانو به محصوالت فناور
گرفت و ســازمان ملی اســتاندارد شــیوه نامه جدیدی را به ســتاد پیشــنهاد داد. ستاد نانو پس از بررسی شــیوه نامه جدید، با ذکر دالیل، پیشنهادات اصالحی خود را 
به سازمان ملی استاندارد اعالم نمود. سازمان ملی استاندارد طی نامه مورخ 1۴۰۰/9/2۴، اعالم کرد شیوه نامه جدید در اجالسیه 166 شورای معاونان سازمان ملی 

استاندارد به تصویب رسیده است. این شیوه نامه هنوز رسمًا به ستاد نانو ابالغ نشده است.

ارزیابی محصوالت برای اعطای مجوز استفاده از نشان نانو )نانونماد(3-3-6
، در  « تولید شــده توســط شــرکت تولیدی و صنعتی بهران فیلتر ی نانو یابی دو محصول »فیلتر هوای خودرو ســبک« و »فیلتر هوای خودرو ســنگین بر پایه فناور ارز
ئم به اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی ارسال  ســال 1۴۰۰ به اتمام رســید و کلیه مســتندات پرونده از طرف ســتاد نانو جهت درخواست تشــکیل کمیته عال
یخ 1۴۰۰/12/3 با حضور نماینده رســمی ســتاد نانو و نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران در محل اداره کل استاندارد خراسان رضوی  ئم در تار شــد. کمیته عال
تشــکیل شــد و پس از بررســی مدارک و مســتندات موجود، با صدور اولین مجوز استفاده از نشان نانو برای دو محصول فیلتر هوای خودرو سبک و سنگین شرکت 
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تثبیت و پشتیبانی از کمیته های فناوری نانو در سازمان های ذی ربط4-3-6
   کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو

ی نانو )اعم از تولید داخل  ، تدوین دستورالعمل های الزم و بررسی محصوالت سالمت محور مبتنی بر فناور ی نانو سازمان غذا و دارو مهم ترین فعالیت کمیته فناور
و واردات( جهــت اخــذ مجــوز در حوزه فرآورده ها و ملزومات دارویی، تجهیزات پزشــکی، آرایشــی- بهداشــتی، غذایی- آشــامیدنی، فرآورده های طبیعی، ســنتی و 
ی نانو است. در سال 1۴۰۰، مجموعًا درخواست اخذ مجوز برای 69 فرآورده شامل 63 فرآورده تولید داخل  مکمل، به منظور کمک به توسعه صنایع مبتنی بر فناور
)91%( و 6 فرآورده وارداتی )9%( به کمیته ارجاع یافته اســت که آمار تفکیکی موارد ذکر شــده بر اســاس حوزه به قرار جدول زیر اســت. همچنین پرونده تکمیلی 59 

فرآورده و 9 درخواست تمدید مجوز به کمیته ارجاع شده است. 

کنون، پرونده مذکور در مرحله تأیید جهت تخصیص شماره رسمی نشان نانو از سوی معاونت نظارت بر اجرای  ، موافقت شد. هم ا تولیدی و صنعتی بهران فیلتر
یابی شده قرار دارد. استاندارد برای محصوالت ارز

 سال 1400تجمعی )سال های1400 - 1395 (

درخواست مجوز فرآورده
وارداتی

درخواست مجوز فرآورده
تولید داخل

درخواست مجوز فرآورده
وارداتی

درخواست مجوز فرآورده
تولید داخل

16-11۰۴ملزومات دارویی

۴۰72۴12آرایشی و بهداشتی

8-۰3۴حیطه وظایف کمیته )تأییدیه بهداشتی(

11۴۰25غذا

6-113دارو

11-۰26تجهیزات پزشکی

5-۰37فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

53326663مجموع درخواست ها

حوزه نام محصول نام تجاری شرکت

تجهیزات و ملزومات پزشکی

 N94 ماسک چهار الیه جراحی مدل
 ،SMS ،شامل الیه های اسپان، نانوالیاف(

اسپان( برای اهداف عمومی
دکتر ثنا ی طب نوین لوتوس نانودارو

بستر اسپان باند ۴۰ گرم - نانوالیاف 
پلی اکریلونیتریل- )PAN(  اسپان باند 

25 گرم جهت کاربرد در تولید انواع 
ماسک های تنفسی

- یسان نانوساختار پلیمر ر

عنوان درخواست

حوزه

، در مجموع تعداد 379 تقاضای اخذ مجوز به این کمیته ارجاع یافته که از این تعداد 326 محصول تولید داخل )%86( و 53 محصول وارداتی  طی 5 سال اخیر
( به ادارات مربوطه موافقت شده است. ( تعداد 18 فرآورده )به شرح جدول زیر )%1۴( هستند. در سال 1۴۰۰، با صدور )تمدید مجوز
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ادامه جدول 3- فهرست محصوالت فناوری نانو تأیید/ تمدید مجوز شده توسط سازمان غذا و دارو در سال 1400

حوزه نام محصول نام تجاری شرکت

تجهیزات و ملزومات پزشکی

ماسک سه الیه با بستر نانوالیاف پلی آمید 
برای اهداف عمومی

- پارت هو اسپاس

کتریال بیمار البسه غیراستریل آنتی با یا سومر یعی میالد پرنیا ایرانیان تولیدی توز

کتریال  زیرانداز یک بارمصرف آنتی با
بیمار

یا سومر یعی میالد پرنیا ایرانیان تولیدی توز

آرایشی و بهداشتی

کسید تیتانیوم نانو  ی دی ا ماده اولیه حاو
شرکت.Oy Granula Ab Ltd کشور فنالند 

جهت استفاده به عنوان ضدآفتاب در 
محصوالت آرایشی و بهداشتی

GRANLUX GAIC6-50T MBBT دنیای سازیبای پویا

 )MBBT( ی ماده اولیه Tinosorb M حاو
 Methylene Bis-Benzotriazolyl

Tetramethylbutylphenol نانو شرکت 
BASF آلمان به عنوان عامل ضدآفتاب 

در محصوالت آرایشی بهداشتی

Tinosorb M ک پاس آدا

خمیردندان نانو دنتامکس گلتاش

تأییدیه بهداشتی

ی نانوذرات کتریال حاو جوراب آنتی با نقشان نانو پا تولیدی جوراب نانوپا

کتریال خشک  دستمال تنظیف آنتی با
یک بارمصرف

نانوکلین نرمدیس کاال

ی نانوذرات کتریال حاو جوراب آنتی با میچکا یا پوش میچکا آر

کتریال جوراب آنتی با - مهیار زنجان

ی نانوذرات کتریال حاو جوراب آنتی با پاما تولیدی عیسی زاده

ملزومات دارویی

ضدعفونی کننده سطح با اثربخشی 
کتری و قارچ ضدویروسی، ضدبا

نانیت بی 11۰ مهرگان شیمی سامان

ضدعفونی کننده دست با اثربخشی 
کتری و قارچ ضدویروسی، ضدبا

نانیت بی 11۰ مهرگان شیمی سامان

کتریال ژل دبریدمان زخم آنتی با نانونی واشا نانو الوند آراد

غذا و آشامیدنی
نانو امولسیون زعفران دلوا یا تالشگران صنعت و تجارت آر

طعم دهنده نانوامولسیون نعنا کسیر گل سرخ ا کسیر گل سرخ ا

ی نانو تا ســال 1۴۰۰ در مجموع با صدور مجوز برای 1۴6 محصول شــامل 119 محصول تولید داخــل )81%( و 27 محصول وارداتی )%19(  بدیــن ترتیــب کمیتــه فناور
موافقت نموده است.
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، نظرات خود را در خصوص اســتانداردهای ملی  ی نانو ی نانو ســازمان غذا و دارو با شــرکت در اجالســیه های کمیته ملی تدوین اســتانداردهای فناور کمیته فناور
ی  ی همایش دانش آموختگان نانوتکنولوژ ی در برگزار ی نانو می توان به همکار تدوین شــده ارائه می نماید. از مهم ترین برنامه های آموزشــی ســال 1۴۰۰ کمیته فناور
، وبینار فرصت های شغلی  ی ایمن و پایدار ید-19، وبینار آشــنایی با طرح تشــکیل شبکه بین المللی نانوفناور پزشــکی، دومین کنگره دیجیتال مدیریت درمان کوو
ی پنل های آموزشــی مرتبط با روند اخذ مجوز محصوالت  ی پزشــکی، وبینار تدوین اســتانداردهای بین المللی در حوزه ایمنی و ســالمت و برگزار در حوزه نانوفناور
ی از نهادهــای سیاســت گذار در حوزه  ی نانــو بــرای شــرکت ها، فنــاوران و کارشناســان تخصصــی اشــاره کرد. ایــن کمیته بــا بســیار ســالمت محور مبتنــی بــر فنــاور

نانوپزشکی در تعامل است.

   کمیته فناوری نانو سازمان دامپزشکی
یابی تخصصی کارایی و ایمنی محصوالت  ی نانو ســازمان دامپزشــکی کشــور با هدف مشاوره و مساعدت در ارز کمیته فناور
نانو در حوزه دامپزشــکی و رصد نیازمندی های این حوزه به منظور افزایش تولیدات دامی و دســتیابی به هدف »دام ســالم- 

« در سال 1395 تشکیل شد. مهم ترین فعالیت های این کمیته در سال 1۴۰۰ به شرح زیر است: غذای سالم در کشور
تمدید تفاهم نامه میان سازمان دامپزشکی کشور و ستاد نانو و شیوه نامه اجرایی آن• 
ی و دامپزشکی«•  یسک محصوالت نانو در کشاورز یابی ر چاپ کتاب با عنوان »مالحظات مهم در ارز
بررســی کارشناســی در مورد کارایی و ایمنی محصوالت در پرونده های ارائه شــده از دفتر دارویی ســازمان دامپزشــکی • 

، 1 ماده  ی نانو کشــور بــه کمیته: محصوالت ارجاع شــده در ســال 1۴۰۰، شــامل 5 محصــول ضدعفونی کننده بر پایه فنــاور
یتٔامینه بر پایه نانومیسل ها هستند. از میان پرونده های ارائه شده، تنها محصول ضدعفونی کننده شرکت  ی مکمل و ی نانو و 1 نانودارو اولیه مکمل بر پایه فناور
یــزد مکمــل پــس از تکمیــل پرونده و با تأیید اعضــای کمیته جهت صدور مجوز به دفتر دارویی ســازمان معرفی شــد. 2 محصــول ضدعفونی کننده در مرحله 
، پس از اخذ گواهینامه نانومقیاس براســاس خدمات مشــاوره ای ارائه شــده کمیته در حال  یافت گواهینامه نانومقیاس هســتند. ۴ محصول باقیمانده دیگر در

تکمیل پرونده هستند.
ی دامپزشــکی کشــور و ارائه گزارش به دفتر دارویی ســازمان دامپزشــکی برای •  رصد محصوالت نانوی بدون مجوز فروش از ســازمان دامپزشــکی در بازار دارو

انجام اقدامات قانونی
ی های نوین در دامپزشکی•  ی اولین کنفرانس ملی فناور مشارکت در برگزار
ی نانو به منظور بهبود •  ی دو شــرکت دانش بنیان در حوزه بســته بندی های نوین محصوالت دامی )به خصوص گوشت( بر پایه فناور ی برای همکار بسترســاز

ی و حفظ کیفیت محصول زمان ماندگار
؛•  یابی و ثبت محصوالت و استانداردهای موردنیاز محصوالت نانو در سازمان دامپزشکی کشور ارائه مشاوره به شرکت های شتاب دهنده در زمینه نحوه ارز
مشارکت در تدوین 2 استاندارد ملی در حوزه توکسیکوکینتیک نانومواد و سنجش برون تنی سمیت نانومواد.• 
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6-4-ترویج و آموزش استاندارد و ایمنی فناوری نانو

برگزاری نشست ها و دوره های آموزشی فناوری نانو1-4-6
   دوره آموزشی کنترل کیفیت سطح 1 ویژه واحدهای تولیدی محصوالت فناوری نانو

ی،  ایــن دوره آموزشــی 16 ســاعته، در دو نوبــت مــورخ آبان مــاه و بهمن مــاه ســال 1۴۰۰ بــرای مدیــران و کارشناســان مرتبــط بــا تولیــد، کنتــرل کیفیــت، توســعه فنــاور
ی نانو در این دوره حضور داشتند. ی محصوالت و ارائه خدمات برگزار شد. در مجموع 71 نفر از 27 شرکت تولیدکننده محصوالت فناور استانداردساز

)    دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری )ویژه آزمایشگاه های اندازه گیری و تعیین مشخصات مواد و محصوالت فناوری نانو
گاهی کارشناســان آزمایشــگاه های مرتبط و کمک به ارتقای کیفیت و رعایت اســتانداردهای ملی و  این دوره آموزشــی 16 ســاعته با هدف ارتقای ســطح دانش و آ
ی  بین المللی در ارائه نتایج اندازه گیری، با حضور 56 تن از مدیران، مسئوالن و کارشناسان آزمایشگاه های اندازه گیری و تعیین مشخصات مواد و محصوالت فناور

نانو برگزار شد.

)    دوره آموزشی آشنایی با الزامات آزمون های مقایسات بین آزمایشگاهی )ویژه آزمایشگاه های اندازه گیری و تعیین مشخصات مواد و محصوالت فناوری نانو
این دوره آموزشی 8 ساعته با حضور 69 تن از مدیران، مسئوالن و کارشناسان آزمایشگاه های اندازه گیری و تعیین مشخصات مواد و محصوالت فناوری نانو برگزار شد.

به روزرسانی وب سایت تخصصی استاندارد و ایمنی فناوری نانو۲-4-6
گاهی بخشی و اطالع رسانی به متخصصان و عالقه مندان این حوزه به فعالیت  یج، آموزش، آ ی نانو )nanostandard.ir( با هدف ترو درگاه استاندارد و ایمنی فناور
می پــردازد. در ایــن درگاه، اخبــار فعالیت هــای داخلی و خارجی و گزارش ها و مقاالت مرتبط با اســتاندارد و ایمنی نانو منتشــر می شــود و اطالعــات کاربردی قابل 

ی نانو ارائه می شود. استفاده برای متخصصان و عالقه مندان استاندارد و ایمنی فناور
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جعبه کمک های اولیه حاوی محصوالت پزشکی مبتنی بر فناوری نانو ایرانی



توسعه و مدیریت بازار 
محصوالت نانو

برنامه کالن 7
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7-۱- ایجاد ابزارهای حمایتی و تسهیل گری برای توسعه بازار داخلی محصوالت نانو

 استفاده از ابزارهای مالی برای تحریک بازار فناوری نانو1-1-۷
اســتفاده از ابزارهای مالی نظیر لیزینگ، پیش خرید و خرید دین، از مهم ترین ابزارهای توســعه بازار به ویژه در حوزه محصوالت نانو اســت. این ابزارها با مشــارکت 
ی دانشــگاه تهران، صندوق توسعه صادرات و  ی ایرانیان، صندوق پژوهش و فناور ی کشــور مانند صندوق توســعه فناور ســتاد نانو و نهادهای مالی و ســرمایه گذار
یال شــامل 57 فقره وام و 1 فقره خرید دین به فناوران و شــرکت های  ی و صندوق نانو به کار گرفته می شــود. در ســال 1۴۰۰ در مجموع 338.7 میلیارد ر تبادل فناور

ی نانو اعطا شد که در ادامه جزئیات آن ذکر شده است. فناور

 جدول 1- تسهیالت اعطا شده به شرکت های فناوری نانو در جهت توسعه بازار در سال 1400

یال(شرکت/ فناور استفاده کننده از تسهیالتنوع تسهیالتردیف مبلغ )میلیارد ر

57333.5 موردسرمایه در گردش1

15.2 موردخرید دین2

58338.7 موردجمع
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 استفاده از ظرفیت های قانونی و نهادی در راستای توسعه بازار نانو۲-1-۷
ی های  ، استفاده از ظرفیت نهادهای دولتی در حوزه های مختلف برای کمک به توسعه بازار محصوالت نانو است. مهم ترین همکار یکی از فعالیت های ستاد نانو

صورت گرفته در سال 1۴۰۰ در جدول زیر بیان شده است.

  جدول ۲- همکاری های صورت گرفته با نهادهای دولتی با هدف کمک به توسعه بازار نانو در سال 1400

موضوع همکاریعنوان نهادردیف

گمرک1
استعالم آمار صادرات و واردات شرکت های نانو

تسهیل موردی فرایندهای واردات و صادرات شرکت های نانو
کره اولیه برای تسهیل واردات و صادرات شرکت های نانو با استفاده از ظرفیت قانون فعاالن اقتصادی مجاز مذا

2
سازمان توسعه تجارت 

ایران

معرفی شرکت های توانمند برای حضور در دوره آموزشی مشترک سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی در آلمان
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

3
وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی
ی نانو در چارچوب قانون حمایت از توسعه اشتغال روستایی و عشایری ارائه تسهیالت به شرکت های فناور

وزارت امور  خارجه۴

ی های نانو فناورانه ی با کنسولی لبنان و فیلیپین برای صادرات و همکار همکار
ی سفارت ایران در مکزیکوسیتی ی با سازمان کناسیت مکزیک با همکار ی نشست تبادل فناور برگزار

ی نانو در صنعت به معاون وزارت توسعه تولیدی بولیوی با هماهنگی سفارت ایران در الپاز ی نشست معرفی فناور برگزار
ی جلسه مشترک یا مجموعه نانوتک تایلند با هماهنگی سفارت ایران در بانکوک برگزار

در ادامه مهم ترین اقدامات صورت گرفته در این راستا بیان می شود.

 تأمین مالی طرح های توسعه نانو با استفاده از ظرفیت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ی میان ستاد نانو و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور حمایت از شرکت های حوزه نانو و افزایش سهم دانش آموختگان  در دی ماه 1۴۰۰، توافق نامه همکار
دانشــگاهی در توســعه بازار صنعتی و اقتصادی در مناطق هدف منعقد شــد. بر این اســاس، وزارت کار و رفاه اجتماعی اقدام به تخصیص مبلغی تا ســقف 5۰۰۰ 
یال از محل منابع قانون اشــتغال روســتایی برای اعطای تســهیالت موضوع این توافق نامه به منظور حمایت از ایجاد اشــتغال تخصصی خواهد کرد. این  میلیارد ر

نمودار 1- سهم صندوق های همکار از تسهیالت پرداخت شده به شرکت های فناوری نانو  در سال 1400 

صندوق توسعه فناوری ایرانیان 
4 درصد

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
۸1 درصد

صندوق پژوهش و فناوری 
توسعه فناوری نانو

 15 درصد
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ی و خدمات را شامل می شود و از جذابیت های این منابع مالی می توان به نرخ سود تسهیالت ۴ و 6  تســهیالت ســه رســته اولویت دار بخش های صنعت، کشاورز
درصدی و همچنین دوره پرداخت 2سال، دوره تنفس  یک سال و دوره بازپرداخت 6 سال اشاره کرد. دامنه شمول این توافق نامه در دو دسته قرار می گیرد. دسته 
ی نانو فعالیت می کنند و برای طرح های توســعه ای خود نیاز به منابع مالی در قالب تســهیالت دارند و دســته دوم نیز  اول مجموعه هایی هســتند که در حوزه فناور
ی و اســتفاده از ظرفیت شرکت های فناور حوزه نانو در توسعه  ( که در صورت همکار شــرکت ها و مجموعه هایی هســتند )خارج از مجموعه شــرکت های فعال نانو

تی برخوردار خواهند شد. محصوالت و فرآیندهای تولید خود از مشوق های تسهیال

یابی فنی، اقتصادی و مالی طرح(، اجرای برنامه های  یابی و معرفی طرح های فناورانه صالحیت دار به وزارت تعاون )ارز تعهدات ســتاد نانو شــامل شناســایی، ارز
ی متقاضیان به منظور ورود به مرحله تولید نیمه صنعتی یا صنعتی، کمک به توسعه بازار داخلی و خارجی محصوالت و ارائه مشوق به منظور صادرات  توانمندساز
یافت کننده تســهیالت اســت. همچنین تخصیص منابع مالی به منظور حمایت از ایجاد اشــتغال تخصصی و ایجاد مشــوق برای ســایر  محصوالت واحدهای در
...( از مهم ترین تعهدات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب  ی با شرکت های فناور حوزه نانو )یارانه سود، کمک فناورانه و کسب وکارها در صورت همکار

می شود. وضعیت طرح های ارسالی در جدول زیر بیان شده است.

  جدول 3- وضعیت طرح های ارسالی از سوی شرکت های فناوری نانو برای دریافت تسهیالت مرتبط با توافق نامه مشترک با وزارت کار در سال 1400

یال(تعدادنوع طرحردیف حجم تسهیالت درخواستی )میلیارد ر

221۴طرح های مورد تأیید و ارجاع شده به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی1

562۴طرح های در دست بررسی2

316۰طرح های رد شده3

 استفاده از ظرفیت دستورالعمل های مربوط به فهرست تأمین کنندگان کاال
 ، ی از صنایع کشور ی نانو در بســیار با توجه به اینکه بر اســاس قوانین و مقررات فعلی، نهادهای مســئول برای اســتفاده از محصوالت و خدمات شــرکت های فناور
موظف به تهیه فهرســت تأمین کنندگان بر اســاس شــرایط و ضوابط مشخص شــده اند، قرارگیری در این فهرست ها به فروش بیشتر شرکت ها کمک خواهد کرد. در 

ی نانو موجود در فهرست های مختلف به صورت تجمعی بیان شده است. جدول ۴، تعداد محصوالت و شرکت های فناور
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تعداد شرکت فناوری نانوتعداد محصول فناوری نانوعنوان مقرره

55فهرست تأمین کنندگان وزارت نفت

1۰۴فهرست تأمین کنندگان صنایع دفاعی

1۰۴فهرست تأمین کنندگان صنعت هوایی

۴3فهرست تأمین کنندگان حوزه بنادر و کشتیرانی

1۰۴فهرست بهای سازمان برنامه وبودجه

75فهرست تأمین کنندگان سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی

4625مجموع

 ارتقای استانداردهای اجباری متناسب با محصوالت مرتبط با فناوری نانو
ی در خصوص دو محصول شیشه کم گسیل و فیلترهای نانو صورت گرفت که سازمان ملی استاندارد در پاسخ،  در سال 1۴۰۰ درخواست ارتقای استاندارد اجبار

نکات اولیه ای را برای تغییر و ارتقای استاندارد این محصوالت اعالم کرد.

ارتقای سازوکارهای توزیع محصوالت نانو3-1-۷
 فروش محصوالت مصرفی نانو در فروشگاه های اینترنتی و زنجیره ای

، توجه به محصوالت مصرفی و حضور آن ها در ســبد زندگی مردم اســت. در ســال 1۴۰۰ برنامه های حمایتی ستاد نانو  یکی از روش های توســعه بازار محصوالت نانو
در زمینه فروش محصوالت مصرفی نانو در فروشگاه های اینترنتی و زنجیره ای ادامه یافت که در ادامه بیان می شوند.

 فروشگاه های اینترنتی• 
 Online Market( در نتیجه حمایت های صورت گرفته از عرضه محصوالت نانو در فروشــگاه های اینترنتی در ســال های گذشــته و شــکل گیری مدل فروش آنالین
ی نانو با توجه به اهمیت حضور در این بســتر برای  Place(، عرضه محصوالت نانو در فروشــگاه اینترنتی دیجی کاال در ســال 1۴۰۰ ادامه یافت و شــرکت های فناور

ی و معرفی و افزایش فروش از این زیرساخت استفاده کردند. اطالعات مرتبط در این خصوص در جدول زیر بیان شده است. برندساز

جدول 5- تعداد محصول و شرکت های فناوری نانو در فروشگاه اینترنتی دیجی کاال در سال 1400

تعداد محصول فناوری نانوتعداد شرکت فناوری نانوگروه محصوالتردیف

123۰خانه و آشپزخانه1

521آرایشی، بهداشت و سالمت2

1522منسوجات و کیف و کفش3

61۴ساختمان۴

55سایر5

4392مجموع

فروشگاه های زنجیره ای• 
ی نانو در فروشگاه های زنجیره ای بزرگ کشور در سال 1۴۰۰ به شرح جدول 6 است. وضعیت حضور محصوالت حوزه فناور

جدول 4- تعداد محصوالت و شرکت های فناوری نانو بهره مند از ظرفیت مقررات دولتی مرتبط با فهرست تأمین کنندگان کاال
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تعداد محصول  فناوری نانوتعداد شرکت فناوری نانوفروشگاه

11افق کوروش

12رفاه

23شهروند

11وین مارکت

621هایپر استار

37هایپرمی

1435مجموع

 پیمایش فروشگاه های زنجیره ای بزرگ کشور
در ســال 1۴۰۰، بــا هــدف شناســایی عوامل مهم مؤثــر در فروش محصوالت فناورانه، برنامه پیمایش 1۰ فروشــگاه بزرگ زنجیره ای کشــور انجام شــد. در این پیمایش، 
محورهایی مثل ورود به فروشــگاه، عقد قرارداد، فروش در فروشــگاه، عرضه، ارســال بار و لجســتیک، تسویه حســاب و مرجوع کردن کاال در قالب ۴7 پرسش برای ده 

یابی قرار گرفت. فروشگاه زنجیره ای برتر کشور ارسال شد و نتایج مورد ارز

جدول 6- تعداد شرکت و محصول مصرفی فناوری نانو در فروشگاه های زنجیره ای کشور در سال 1400
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گر کاالهای مصرفی را به ســه دســته تند گردش، کند گردش و لوکس دســته بندی کنیــم، وضعیت حضور این محصوالت در فروشــگاه های  نتایــج نشــان می دهــد ا
زنجیره ای به صورت زیر بوده است:

جدول ۷- وضعیت حضور انواع محصوالت در فروشگاه های زنجیره ای در سال 1400

بررســی فروشــگاه های منتخب نشــان می دهد که فرایندهای ورود و فروش محصوالت در این فروشــگاه ها با اندکی تفاوت در برخی جزئیات، مشابه یکدیگر است. 
یابی قرار دارد، به خواب سرمایه  موفقیت در فروشگاه های زنجیره ای که به شدت تحت تأثیر عواملی چون توان لجستیکی، توان تأمین، کمپین های تخفیفی و بازار
یافت می کنند که این  بسیار باالیی نیاز دارد. همچنین، تمامی فروشگاه های زنجیره ای برای ورود شرکت ها و برندهای جدید، مبلغی را تحت عنوان حق ورودی در
مبلغ برای شرکت های کوچک و متوسط، هزینه بسیار باالیی محسوب می شود. در تعامل با فروشگاه های زنجیره ای، شرکت های کوچک و متوسط و نیز برندهای 
جدید، شانس موفقیت کمی دارند و در صورت موفقیت، کارمزدهای پیشنهادی از سوی فروشگاه های زنجیره ای برای این دسته از شرکت ها و برندها، رقم بسیار 
باالیی اســت. ســطح رقابت در برخی گروه های کاالیی مانند آرایشــی و بهداشــتی، بســیار باالســت و رقبای قدرتمندی در بخش آرایشــی و بهداشتی فروشگاه های 
زنجیــره ای حضــور دارنــد کــه هزینه هــای حضــور و موفقیــت در فــروش را بســیار باال می برد. بــا این وجــود، حضور در فروشــگاه های زنجیــره ای در معرفــی هرچه بهتر 

محصوالت نانو )برندینگ( و نیز افزایش دسترسی پذیری این محصوالت بسیار حائز اهمیت است.

 پایش اینترنتی محصوالت مدعی نانو در بازار ایران
، بخشــی از محصوالتی که در  ی و تســهیل گری محصوالت نانو در بازار اســت. در حال حاضر رصد و پایش بازار نانو کشــور یکی از ابزارهای مهم در سیاســت گذار
کشــور به عنوان کاالی نانو عرضه می شــوند از ســتاد نانو تأییدیه نانومقیاس دارند. با این وجود طیف وســیعی از محصوالت در جامعه وجود دارند که با عنوان نانو 
یافت گواهی نانومقیاس  کنون اقدامی برای در ی نبودن گواهی نانومقیاس تا به مشــتریان عرضه شــده و به دالیل مختلفی چون عدم آشــنایی با ســتاد نانو یا اجبار
، مرحله اول »پایش اینترنتی محصوالت مدعی نانو در بازار ایران« در ســال 1396 اجرایی شــد که منجر به شناســایی 2291 محصول از ۴۴6  نکرده اند. بدین منظور
شــرکت مختلف شــد. گام های بعدی، بررســی صحت داده های شــرکت های شناســایی شده، ارتباط با این شــرکت ها )از طریق تلفن یا نامه( و در انتها، کمک به 

شرکت ها برای تشکیل پرونده برای اخذ گواهی نانومقیاس بود.

لوکس تند گردش کند گردش
نام فروشگاه

اافق کوروش

شهروند

هایپراستار

رفاه

هایپر فامیلی

هایپرمی

وین مارکت

اتکااتکا

جانبو

سپه

پایش شرکت ها و محصوالت فناوری نانو در بازار ایران4-1-۷



۲4۲۲4۲

توسعه و مدیریت بازار محصوالت نانو

ارتباط رسمی 
با شرکت

صحت سنجی 
داده ها

تهیه بانک 
داده

جستجو و 
شناسایی

کمک به 
تشکیل پرونده 

نانومقیاس

رد/تأیید
نانومقیاس

کارگزار 3کارگزار 1 کارگزار ۲

واحد نانومقیاس گروه توسعه بازار

  نام شرکت
  نام محصول

  نوع ادعای نانو
  اطالعات تماس

  محل عرضه محصول 
)سایت، فروشگاه،...(

  اینترنت
  فروشگاه های زنجیره ای

  نمایشگاه ها
  بازارهای تخصصی

  جستجو در اینترنت
  سایت ثبت شرکت ها
  تماس تلفنی با شرکت

  ارسال نامه 1
  ارسال نامه 2

  جلسه حضوری
  بازدید

  معرفی گواهینامه  
نانومقیاس

  ثبت درخواست
  رفع نواقص در مدارک

  انجام تست ها و آزمون ها
و...

شکل 1- مراحل اجرایی طرح پایش محصوالت نانو در بازار ایران

شکل ۲- نتایج پایش محصوالت نانو موجود در بازار )13۹6-1400(

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 
، پایــش میدانی این محصوالت از طریق فروشــگاه های زنجیره ای، نمایشــگاه ها و بازارهــای تخصصی نیز به  آغــاز شــد کــه عــالوه بر پایش اینترنتــی محصوالت نانو
یافت گواهی نانومقیاس« به شرح  گستره برنامه اضافه شد. نتایج نهایی برنامه پایش از سال 1396 تا پایان سال 1۴۰۰، در سه مرحله »شناسایی، تشکیل پرونده و در

زیر است.

دریافت نانومقیاستشکیل پرونده نانومقیاسشناسایی شده

تعداد شرکتتعداد شرکتتعداد شرکت

تعداد محصولتعداد محصولتعداد محصول

993964۱

363۱224۱24

، 27 کارواش در تهــران موردبررســی قــرار گرفتنــد تــا محصــوالت نانــو مورداســتفاده در کارواش هــای نانو  همچنیــن در ســال 1۴۰۰ در پایــش میدانــی محصــوالت نانــو
یابی شوند. در این بررسی 111 محصول جدید مدعی نانو از 18 شرکت تولیدی شناسایی شد. شناسایی و ارز

 پیمایش شرکت های فناوری نانو دارای کاالی مصرفی
یابی و فروش شــرکت های تولیدکننده محصوالت مصرفی  ، بخش های مختلف واحد بازار ی نانو یابی و فروش شــرکت های فناور بــه منظــور عارضه یابی بخش بازار
ی، طراحی  یابی شد. بر اســاس این پژوهش )نمودار2(، حوزه های قیمت گذار نانو )29 شــرکت( در ســه ســطح کلی دستاوردها، قابلیت ها، منابع و زیرساخت ها ارز
یابی و فروش به ترتیب امتیازهای باالتر از میانگین )%6۴/1( را کســب نموده اند؛ این امر نشــان  یــع و بازار و بازطراحــی محصــول، خدمــات پس از فروش، شــبکه توز
می دهــد عملکــرد شــرکت ها در ایــن حوزه هــا قابل قبول تر بوده اســت. بخش های تحقیقــات بازار و مطالعــات امکان ســنجی، برندینگ و طراحی مدل کســب وکار 

کمترین میزان امتیاز را به خود اختصاص داده اند.
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نمودار ۲- مقایسه وضعیت  بخش های بازاریابی و فروش شرکت های مصرفی نانو برحسب بخش های مختلف )مبتنی بر پیمایش سال 1400(

نمودار 3- مقایسه وضعیت بخش بازاریابی و فروش شرکت های مصرفی نانو به تفکیک حوزه صنعتی )مبتنی بر پیمایش سال 1400(

نتایج نشان می دهد در حالی که صنایع »شوینده، آرایشی و بهداشتی«، »دارو و تجهیزات پزشکی« و »شیمیایی و پوشش« امتیازاتی بیشتر از میانگین را در بخش 
یابی و فروش به خود اختصاص داده اند. کمترین امتیازات مربوط به حوزه »چینی، بهداشتی و مظروف« و »پلیمر و پالستیک« بوده است. بازار

یشه عارضه های تجمیعی شناسایی  در نهایت، عارضه های تجمیعی برای شرکت های موردبررسی در صنایع مختلف و با اندازه سازمان متفاوت شناسایی شد. ر
گاهی« برمی گردد که در این میان، دو عامل اول بیشــترین تأثیر را در عارضه های پیش آمده در شــرکت های  ی انســانی« و »آ شــده به ســه عامل »منابع مالی«، »نیرو

موردبررسی داشته اند.
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7-2- توسعه سبد کاالهای مصرفی نانو
کی هر  ینــه غیرخورا ی اســالمی ایران از هزینه ســبد مصرفی خانوار ایرانی در ســال 1396 نشــان می دهد که حــدود 13 درصد از کل هز گــزارش بانــک مرکــزی جمهــور
ی در این حوزه می تواند تأثیر مستقیمی بر بهبود کیفیت زندگی مردم  خانوار در طول سال، مستقیمًا برای خرید کاالی مصرفی صرف می شود؛ بنابراین سرمایه گذار
« تدوین شد و در ســال های بعد ادامه یافت. اقدامات صورت گرفته در  داشــته باشــد. در ســال 1398، برنامه ویژه ای تحت عنوان »توســعه ســبد کاالی مصرفی نانو

این راستا در سال 1۴۰۰ در ادامه بیان می شود.

توسعه سبد کاالی مصرفی نانو در صنعت چرم طبیعی1-۲-۷  
، صنعت چرم طبیعی به عنوان یک صنعت بومی با میزان اشــتغال قابل توجه در کشــور به عنوان  ی نانو در طرح نیازســنجی فناورانه صنایع منتخب مصرفی فناور
، با بیش  یکی از صنایع هدف انتخاب شــده اســت. در این طرح، ضمن شناســایی پژوهشــگران و فعالیت های پژوهشی انجام شده در صنعت چرم طبیعی کشور
 )MRL( از 5۰ نفر از فعاالن صنعت چرم طبیعی مصاحبه شد. در ادامه، بانک داده ای از نیازهای فناورانه صنعت چرم طبیعی تهیه و براساس سطح آمادگی بازار
ی  ی در صنعت چرم طبیعی به شبکه تبادل فناور ی نانو )TRL( اولویت بندی شد. از ابتدای سال 1۴۰۰، مجری پروژه به عنوان کارگزار توسعه فناور و آمادگی فناور
کتریال«  ی انجام گیرد. در حال حاضر دو طرح، »تولید چرم آنتی با ی های تبادل فناور ی در قالب همکار معرفی شــد تا فعالیت های به هم رســانی صنعت و فناور
ی، یکی از شــرکت های بزرگ تولیدکننده چرم در چرم شــهر تبریز اســت که با  ی چرم طبیعی« در حال انجام هســتند. متقاضی فناور و »ایجاد پوشــش ابرآب گریز رو
، طرح تولید چرم  ی دارد. در حاضر با رایزنی های انجام شــده توســط کارگزار ( همکار ی های نو )دانشــگاه صنعتی امیرکبیر یک تیم تحقیقاتی در پژوهشــکده فناور

ی و طرح تولید چرم با پوشش ابرآب گریز در مرحله تحقیق و توسعه قرار دارد. کتریال در مرحله تطبیق ساز آنتی با

طراحی سازوکارهای ویژه برای بازاریابی محصوالت مصرفی نانو۲-۲-۷
یزی برای افزایش فروش ماسک نانو  برنامه ر

ماســک های نانو به ســبب دارا بودن مزیت در جلوگیری از ســرایت ویروس می توانند در مکان های با آلودگی بیشــتر و نیازمند پیشــگیری باال، اســتفاده شــوند. در 
ی شرکت فناوران نانومقیاس  ، این ماســک ها آنچنان که باید و شــاید شــناخته شده نیستند. در سال 1۴۰۰ برنامه حمایتی ستاد نانو با همکار حال حاضر در کشــور
کره  ی آغاز و با شــرکت های اصلی کارگزار تبلیغاتی صداوســیما مذا -تولیدکننده دســتگاه نانوالیاف و ماســک نانو - برای تولید محتوا و نشــر آن در فضای مجاز
شد. با مشخص شدن مجری پروژه )شرکت تدبیر پاسارگاد شرق(، در نهایت یک سناریو با انتخاب متقاضی، جهت تهیه محتوا و فرم به شرکت مجری ارائه شد.
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7-3- حمایت از صادرات محصوالت فناوری نانو

توانمندسازی صادراتی شرکت های منتخب فناوری نانو1-3-۷
 رصد1  صادراتی شرکت های فناوری نانو

ی  ی نانو پایه گذار برنامه رصد صادراتی یک برنامه یک ســاله و در 3 مرحله اســت که طی آن با برنامه ریزی دقیق، ســاختار و فرهنگ صادراتی در شــرکت های فناور
ی صادراتی برای شــرکت،  ؛ نیازهــا و اولویت هــای شــرکت بــرای صــادرات، بــازار صادراتــی مناســب، آمــوزش نیــرو می شــود. در ایــن برنامــه، طــی جلســات مســتمر
ی نانو  یکردهای صادراتی مناســب با حضور مدیران ارشــد شــرکت بررســی می شود. در ســال 1399 تمام شرکت های فناور ی رقابتی محصول و دیگر رو قیمت گذار
گاهی از وضعیت شرکت های  از جنبه های مرتبط با صادرات بررســی شــده و بر مبنای دســته بندی چهارگانه زیر تقســیم شــدند. جهت به روزرســانی اطالعات و آ
، این فرایند در ســال 1۴۰۰ نیز تکرار شــد. شــرکت های دســته A یا به دلیل صادرات مســتمر و دارا بودن بخش2  صادراتی، به برنامه رصد صادراتی نیاز  ی نانو فناور
ی برای آن ها  ندارند و در زمره مخاطبان برنامه محســوب نمی شــوند و یا به دالیل دیگر علی رغم داشــتن بازار داخلی مناســب، امکان اجرای برنامه های توانمندساز
وجود ندارد. شرکت های دسته D به دلیل محدود بودن بازار داخلی از برنامه رصد سال 1۴۰۰ کنار گذاشته شدند تا در سال آینده در صورت توفیق در ارتقای فروش 
داخلی مجددًا موردبررســی قرار گیرند. شــرکت های دســته C و B به دلیل داشــتن موقعیت بهتر در داخل و توان مالی و عالقه مندی به صادرات در اولویت بررســی 

قرار گرفتند.

1-   Monitoring
2-  Department
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جدول ۸- دسته بندی چهارگانه شرکت های فناوری نانو ایران بر اساس شاخص های مختلف

A دستهB دستهC دستهD دسته

128 شرکت78 شرکت28 شرکت36 شرکت

بازار داخلی مناسب
صادرات بیش از یک میلیون دالر

بخش صادراتی
استراتژی صادراتی

بازار داخلی مناسب
تجربه صادرات در 3 سال اخیر

ساختار صادراتی محدود

بازار داخلی مناسب
عالقه مند به صادرات

گاهی ابتدایی از صادرات آ

بازار داخلی ناچیز
نبود زیرساخت صادراتی

در انتهــای ســال 1399، ایــن برنامــه بــه تعــداد محدودی از شــرکت های دســته B و C به صورت پایلوت معرفی شــد که در نهایت منجر به ورود شــرکت بســاپلیمر از 
 ، شــرکت های دســته C شــد. پس از تفاهم شرکت بســاپلیمر و شرکت راهبر )مدیریت صادرات سهند( برای شروع برنامه رصد، فرایند عارضه یابی شرکت بسا پلیمر
3 ماه به طول انجامید و تمام زیرســاخت های صادراتی شــرکت بررســی شــد. در طی فرایند عارضه یابی با اولویت بندی عارضه های مشخص شده در مرحله قبل، 
برنامه ای برای رفع عارضه ها، ایجاد زیرساخت های الزم و شروع فرایند صادرات تدوین شد. همچنین کشورهای هدفی که در گام اول؛ محصول شرکت ویژگی الزم 
را برای صادرات به آن ها دارا بود، شناســایی و برای ورود به این کشــورها برنامه ای تهیه شــد. در انتها با برنامه ریزی گام به گام، رفع عارضه ها و تدوین یک اســتراتژی 

یابی صورت گرفت. در پایان سال 1۴۰۰، شرکت بساپلیمر آمادگی صادراتی را کسب کرده و برنامه ریزی برای ورود به کشور هدف را پیش رو دارد. بازار

 رتبه بندی صادراتی شرکت های فناوری نانو
ی شد. به منظور  در سال 1۴۰۰، باشگاه سرآمدان صادرات دانش بنیان با هدف تقویت برند ملی و تغییر نگرش کشورها نسبت به ظرفیت محصوالت ایرانی راه انداز

ارتقای توان صادراتی شرکت های دانش بنیان سه مرحله زیر انجام می شود:

یابی و رتبه بندی شرکت ها•  ارز
یابی فنی شــرکت ها، امتیاز متناســب در ســه دســته کلی فنی محصولی، شــرکتی و فروش و صادرات اعطا شده و شرکت ها بر اساس جمع امتیازات این  پس از ارز

سه دسته، در سطوح طراحی شده مطابق جدول زیر رتبه بندی می شوند.

وضعیت مالکیت فکریمیزان صادرات قبلیامتیاز فنی و عدم وابستگیامتیاز کل

صاحب پتنت/ یا گزارش عدم نقضحداقل یک میلیون دالر6۰ درصد8۰ درصد5 ستاره

-دارای سابقه صادرات5۰ درصد6۰ درصد۴ ستاره

--35 درصد۴۰ درصد3 ستاره

35 درصد3۰ درصدمستعد

عارضه یابی صادراتی شرکت ها• 
بر اســاس گزارش های مرحله قبل، نقاط قوت و ضعف هریک از شــرکت ها در شــاخص های مختلف اســتخراج می شــود. ســپس این موارد با شــرکت ها در میان 

یافت شود. گذاشته شده و تالش می شود که نظرات آن ها در

ی برای هر شرکت•   تدوین و اجرای برنامه توانمندساز
ی برای هر شرکت تدوین شده و تالش می شود  با بررسی گزارش عارضه یابی و بهره گیری از مشاوران در حوزه های مختلف مؤثر بر صادرات، یک برنامه توانمندساز

مسائل و مشکالت شرکت ها برطرف شود.
یابی قرار گرفتند. در نهایت، 6 شــرکت در دســته  5 ســتاره، 3۴  یابی فنی شــده و 6۰۰ شــرکت به طور کامل مورد ارز تا پایان ســال 1۴۰۰، 12۴1 شــرکت دانش بنیان، ارز
ی نانو در  شــرکت ۴ ســتاره، 259 شــرکت 3 ســتاره و 1۴5 شــرکت، مستعد شناخته شدند.  بر اساس بررسی های انجام شــده، از میان ۴76 شرکت که در حوزه فناور

جدول ۹- شرایط احراز شرکت های فناوری نانو در باشگاه سرآمدان صادرات دانش بنیان در سال 1400
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جدول ۸- دسته بندی چهارگانه شرکت های فناوری نانو ایران بر اساس شاخص های مختلف

A دستهB دستهC دستهD دسته

128 شرکت78 شرکت28 شرکت36 شرکت

بازار داخلی مناسب
صادرات بیش از یک میلیون دالر

بخش صادراتی
استراتژی صادراتی

بازار داخلی مناسب
تجربه صادرات در 3 سال اخیر

ساختار صادراتی محدود

بازار داخلی مناسب
عالقه مند به صادرات

گاهی ابتدایی از صادرات آ

بازار داخلی ناچیز
نبود زیرساخت صادراتی

در انتهــای ســال 1399، ایــن برنامــه بــه تعــداد محدودی از شــرکت های دســته B و C به صورت پایلوت معرفی شــد که در نهایت منجر به ورود شــرکت بســاپلیمر از 
 ، شــرکت های دســته C شــد. پس از تفاهم شرکت بســاپلیمر و شرکت راهبر )مدیریت صادرات سهند( برای شروع برنامه رصد، فرایند عارضه یابی شرکت بسا پلیمر
3 ماه به طول انجامید و تمام زیرســاخت های صادراتی شــرکت بررســی شــد. در طی فرایند عارضه یابی با اولویت بندی عارضه های مشخص شده در مرحله قبل، 
برنامه ای برای رفع عارضه ها، ایجاد زیرساخت های الزم و شروع فرایند صادرات تدوین شد. همچنین کشورهای هدفی که در گام اول؛ محصول شرکت ویژگی الزم 
را برای صادرات به آن ها دارا بود، شناســایی و برای ورود به این کشــورها برنامه ای تهیه شــد. در انتها با برنامه ریزی گام به گام، رفع عارضه ها و تدوین یک اســتراتژی 

یابی صورت گرفت. در پایان سال 1۴۰۰، شرکت بساپلیمر آمادگی صادراتی را کسب کرده و برنامه ریزی برای ورود به کشور هدف را پیش رو دارد. بازار

 رتبه بندی صادراتی شرکت های فناوری نانو
ی شد. به منظور  در سال 1۴۰۰، باشگاه سرآمدان صادرات دانش بنیان با هدف تقویت برند ملی و تغییر نگرش کشورها نسبت به ظرفیت محصوالت ایرانی راه انداز

ارتقای توان صادراتی شرکت های دانش بنیان سه مرحله زیر انجام می شود:

یابی و رتبه بندی شرکت ها•  ارز
یابی فنی شــرکت ها، امتیاز متناســب در ســه دســته کلی فنی محصولی، شــرکتی و فروش و صادرات اعطا شده و شرکت ها بر اساس جمع امتیازات این  پس از ارز

سه دسته، در سطوح طراحی شده مطابق جدول زیر رتبه بندی می شوند.

وضعیت مالکیت فکریمیزان صادرات قبلیامتیاز فنی و عدم وابستگیامتیاز کل

صاحب پتنت/ یا گزارش عدم نقضحداقل یک میلیون دالر6۰ درصد8۰ درصد5 ستاره

-دارای سابقه صادرات5۰ درصد6۰ درصد۴ ستاره

--35 درصد۴۰ درصد3 ستاره

35 درصد3۰ درصدمستعد

عارضه یابی صادراتی شرکت ها• 
بر اســاس گزارش های مرحله قبل، نقاط قوت و ضعف هریک از شــرکت ها در شــاخص های مختلف اســتخراج می شــود. ســپس این موارد با شــرکت ها در میان 

یافت شود. گذاشته شده و تالش می شود که نظرات آن ها در

ی برای هر شرکت•   تدوین و اجرای برنامه توانمندساز
ی برای هر شرکت تدوین شده و تالش می شود  با بررسی گزارش عارضه یابی و بهره گیری از مشاوران در حوزه های مختلف مؤثر بر صادرات، یک برنامه توانمندساز

مسائل و مشکالت شرکت ها برطرف شود.
یابی قرار گرفتند. در نهایت، 6 شــرکت در دســته  5 ســتاره، 3۴  یابی فنی شــده و 6۰۰ شــرکت به طور کامل مورد ارز تا پایان ســال 1۴۰۰، 12۴1 شــرکت دانش بنیان، ارز
ی نانو در  شــرکت ۴ ســتاره، 259 شــرکت 3 ســتاره و 1۴5 شــرکت، مستعد شناخته شدند.  بر اساس بررسی های انجام شــده، از میان ۴76 شرکت که در حوزه فناور
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یافت کرده اند که از  یابی فنی قرار گرفتند. از این میان، 3۴ شرکت امتیاز فنی بیش از 6۰% در طول این سال فعال بوده و دانش بنیان هم بوده اند، 1۰5 شرکت مورد ارز
ی  نظر شاخص های فنی، قابلیت ارتقا به سطح پنج ستاره را دارند. با توجه به اینکه یکی از اهداف باشگاه، شناسایی محصوالت با دانش فنی باال و توانمندساز
ی صادراتی قرار خواهند گرفت. همچنین 73 شرکت به طور کامل  شرکت های تولیدکننده آن محصول بوده است، این شرکت ها در اولویت طرح های توانمندساز

یابی صادراتی با بررسی شاخص های مختلف قرار گرفتند که نتایج به شرح زیر است. مورد ارز
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نمودار 4- توزیع سطوح شرکت های فناوری نانو ارزیابی شده در باشگاه سرآمدان صادرات در سال 1400

ی نانو واجد شرایط بیان شده است. در جدول زیر مشخصات 5۰ شرکت فناور

جدول 10- رتبه بندی شرکت های فناوری نانو در باشگاه سرآمدان صادرات دانش بنیان در سال 1400

تصویر محصولمحصول با فناوری پیشرفتهرتبه شرکتنام شرکتردیف

ی و دمشی5 ستارهفناوران نانومقیاس1 ، غوطه ور یس نازل دار دستگاه صنعتی الکترور

کسل باند شده با نانوذرات آلبومین۴ ستارهنانودارو پژوهان پردیس2 پکلی تا

۴ ستارهپارسا پلیمر شریف3
آمیزه پلیمری بر پایه پلی پروپیلن- االستومر مقاوم به ضربه 

)Parsa-FLEX(

کسیر نانوسینا۴ ۴ ستارها
یقی  فرموالسیون دوکسوروبیسین لیپوزیومال تزر

)سینادوکسوزوم(

1
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تصویر محصولمحصول با فناوری پیشرفتهرتبه شرکتنام شرکتردیف

کسید۴ ستارهکیفیت تولید تکاپو5 محصوالت بندآورنده خونریزی بر پایه سلولز ا

۴ ستارهآتیه پردازان ظهور شریف6
کسیدهای فلزی با کاربری  آند با پوشش نانوساختار مخلوط ا

یا الکترولیز آب در

یج اسانس7 کپسول نرم سوپرمینت ضددرد و نفخ معده۴ ستارهبار

8
ی  پیام آوران فناور

نانوفردانگر
۴ ستاره

کسیداسیون، الکتروشیمی و  سامانه تصفیه پساب با روش ا
انعقاد الکتریکی

3 ستارهپویا پلیمر تهران9
ی پایه پلیمری PE یاPP   و نانوکربنات  ADFIL کامپاند فیلرحاو

کلسیم

3 ستارهپوشش های نانوساختار1۰
دستگاه الیه نشانی اسپاترینگ در مدل های تک کاتده و سه 

کاتده

ادامه جدول 10- رتبه بندی شرکت های فناوری نانو در باشگاه سرآمدان صادرات دانش بنیان در سال 1400
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ادامه جدول 10- رتبه بندی شرکت های فناوری نانو در باشگاه سرآمدان صادرات دانش بنیان در سال 1400ادامه جدول 10- رتبه بندی شرکت های فناوری نانو در باشگاه سرآمدان صادرات دانش بنیان در سال 1400

تصویر محصولمحصول با فناوری پیشرفتهرتبه شرکتنام شرکتردیف

میکروسکوپ پروبی روبشی حرفه ای3 ستارهنانو سیستم پارس11

3 ستارهپدیده شیمی جم12
استرکوآت بر پایه اسیدچرب سنتز شده جهت استفاده در مواد 

شوینده در مقیاس صنعتی

یت13 3 ستارهآرتاش کامپوز
الکترود نقطه جوش/نازل جوش/میلگرد/ویربالیت 

یت مس-آلومینا( )نانوکامپوز

1۴
توسعه صنایع نفت و گاز 

سرو
کاتالیست احیا مستقیم آهن )فعال، نیمه فعال و خنثی(3 ستاره

پالستیزول عایق زیربدنه و درزگیر کوره ای3 ستارهتولیدی و صنعتی گوهر فام15

ی خوارزمی16 یفرمینگ گاز در واحد احیا مستقیم سنگ آهن3 ستارهگسترش فناور کاتالیست ر

یا پلیمر پیشگام17 مستربچ بهبوددهنده مقاومت به ضربه محصوالت PE و 3PP ستارهآر
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تصویر محصولمحصول با فناوری پیشرفتهرتبه شرکتنام شرکتردیف

18
ی  توسعه صنایع تصویربردار

پرتونگار پرشیا
ی اسپکت قلبی3 ستاره سیستم تصویربردار

19
سرامیک های صنعتی 

اردکان
کتیو آلومینا(3 ستاره کاتالیست و جاذب آلومینای با خلوص باال )ا

ی نصر فریمان2۰ یتٔامین 3AD3E ستارهداروساز یقی و نانوامولسیون تزر

غشاهای سرامیکی نانوساختار صفحه ای چند کاناله3 ستارهدانش پژوهان صنعت نانو21

3 ستارهایران دلکو22
مبدل کاتالیستی سه منظوره )کاتالیست( و هستٔه پوشش داده 

شده )مونولیت کوت شده(

کتریال3 ستارهرنگین نانوساختار23 ی الکترواستاتیک آنتی با رنگ پودر

ادامه جدول 10- رتبه بندی شرکت های فناوری نانو در باشگاه سرآمدان صادرات دانش بنیان در سال 1400
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ادامه جدول 10- رتبه بندی شرکت های فناوری نانو در باشگاه سرآمدان صادرات دانش بنیان در سال 1400ادامه جدول 10- رتبه بندی شرکت های فناوری نانو در باشگاه سرآمدان صادرات دانش بنیان در سال 1400

تصویر محصولمحصول با فناوری پیشرفتهرتبه شرکتنام شرکتردیف

پودر زئولیت 3A4 ستارهشیمیایی بهداش2۴

25
مهندسی سطح سوین 

پالسما
دستگاه الیه نشانی به روش رسوب فیزیکی بخار )PVD(3 ستاره

3 ستارهبسپار پیشرفته شریف26
کسیژن با هدف کاهش  یتی سپر ا مستربچ نانوکامپوز

کسیژن در ظروف بسته بندی پذیری ا عبور

سامانه الیه نشانی قوس کاتدی 316۰۰ ستارهیار نیکان صالح27

ی کاغذ فیلتر3 ستارهنانوفناوران خاور28 یسی نانوالیاف بر رو خدمات الکترور

ی3 ستارهمهندسی بدر سیستم29 پره های ثابت و متحرک ناحیه داغ توربین های گاز

فیلتر توربین استوانه ای V94.2 با مدیای پوشش نانو3 ستارهآزاد فیلتر3۰
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تصویر محصولمحصول با فناوری پیشرفتهرتبه شرکتنام شرکتردیف

سامانه پردازش پالسمایی Roll to Roll تحت خأل3 ستارهبسا فن آوران نصیر31

32
نانوحسگر سازان سالمت 

یا آر
دستگاه کمک تشخیصی سرطان3 ستاره

33
صنایع پویا الکترو سامان 

نیرو
ی در خأل به وسیله پرتو الکترونیمستعد سیستم جوشکار

مستعدیاسین شیمی ققنوس3۴
خمیرهای هادی جریان نقره با هدایت باال و مقاومت 

شیمیایی و سایش باال

نانوکف پوش اپوکسی مقاوم به سایشمستعدبسپار سازان ایرانیان35

مستعدنانوفراز سپاهان36
، ضدلکه و ضدنوشتار  ، روغن گریز نانو پوشش آب گریز

)1۰۴-NFS(
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ادامه جدول 10- رتبه بندی شرکت های فناوری نانو در باشگاه سرآمدان صادرات دانش بنیان در سال 1400ادامه جدول 10- رتبه بندی شرکت های فناوری نانو در باشگاه سرآمدان صادرات دانش بنیان در سال 1400

تصویر محصولمحصول با فناوری پیشرفتهرتبه شرکتنام شرکتردیف

37
ی  دانش بنیان انبوه ساز

مسکن بهدیس سامان امین
ی نانومستعد بتن فوق سبک سازه ای با مقاومت باال با فناور

ک38 پا مستعدنانوتار
ی نانوالیاف  مجموعه ماسک های جاذب گردوغبار حاو

)PAN( کریلونیتریل پلی ا

39
تولیدی و صنعتی بهران 

فیلتر
مستعد

ی نانوالیاف پلیمری/فیلتر  ی حاو ی سوار فیلتر هوای خودرو
ی نانوالیاف/فیلتر هوای  ی فناور ی سنگین حاو هوای خودرو

ی نانوالیاف نیروگاهی با فناور

مستعدآپتوس ایران۴۰
ی نانوذرات سیلیس با استحکام  کف پوش بتنی حاو

ی باال فشار

کاتالیست هیدروژناسیون به همراه سنتز پایه کاتالیستمستعدنانوپارس اسپادانا۴1

کسون۴2 کسونمستعدصنایع نانوعایق آ عایق حرارتی نانوآ

مستعدگواراب سازان دشت سبز۴3
تولید انواع فیلترهای کربنی و پلیمری دستگاه های تصفیه 

کتریال/  کتریال/ واشر آنتی با آب /بدنه فیلتر تصفیٔه آب آنتی با
کتیو یت کربن ا / فیلتر کامپوز کتیو فیلتر گرانولی کربن ا
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تصویر محصولمحصول با فناوری پیشرفتهرتبه شرکتنام شرکتردیف

۴۴
تولید رنگ و مواد شیمیایی 

الوان ثابت
مستعد

مواد رنگ زای مونو آزو )کوپل یک مرحله ای( /مواد رنگ زای 
/مواد رنگ زای کمپلکس فلزی )متال  بیس، تریس و تترا آزو

یک تری  کمی با سیانور کمپلکس(/ مواد رنگ زای مونو آزو ترا
ی  کلراید/ماده رنگ زای فلوئورسین/مواد سفیدکننده نور

)شفاف کننده فلوئورسنتی(

سیستم اسپاترینگ سه کاتدهمستعدسامانه تجهیز دانش۴5

میکروطیف سنج رامان سوپررزولوشنمستعدتک فام سازان طیف نور۴6

کسیر نوین فرایند آسیا۴7 کاتالیست فرایند ایزومریزاسیون برش سبک نفتامستعدا

ورق های فوم PVC بهبودیافته با نانوذرات سیلیکامستعدشفیق۴8

آسیاب گلوله ای سیاره ایمستعدامین آسیا فناور پارس۴9

خدمات الیه نشانی پاشش حرارتی HP/HVOFمستعدبهبود صنعت مهان5۰

ادامه جدول 10- رتبه بندی شرکت های فناوری نانو در باشگاه سرآمدان صادرات دانش بنیان در سال 1400

 آموزش رویکردهای صادراتی به شرکت های فناوری نانو۲-3-۷
 برگزاری کارگاه های تعاملی

یت آموزش رویکردهای صادراتی به شرکت های فناوری نانو صورت گرفت. محتوای ارائه  از تیرماه سال 1۴۰۰ برنامه ریزی  الزم جهت اجرای کارگاه های تعاملی با محور
شــده در این کارگاه ها، متناســب با ســاختار و فضای شــرکت های دســته C برنامه رصد صادراتی بود. با هدف ارائه مطالب کاربردی از اســاتید برجسته مرتبط با حوزه 
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ادامه جدول 10- رتبه بندی شرکت های فناوری نانو در باشگاه سرآمدان صادرات دانش بنیان در سال 1400

 تولید محتوای آموزشی
یت انتقال تجربیات و ایجاد نمونه موفق صادراتی  ، فیلم هایی با محتوای موضوع هر کارگاه با محور ی نانو در ســال 1۴۰۰، برای ایجاد انگیزه در شــرکت های فناور
ی نانو شــامل شــرکت های فناوران نانومقیــاس، پیام آوران  تهیــه شــد. در ایــن فیلم ها، مدیــران عامل و یا مدیران بخش صادرات شــرکت های موفق صادراتی فناور
، تجربیات صادراتی خود را در مســیر صادرات متناســب با موضــوع هر کارگاه معرفی  ، نانو دارو پژوهان و کیفیت تولید تکاپو ک مهیــار ، پوشــا ی فردانگــر نانوفنــاور
کردند. نســخه کامل این محتواهای آموزشــی در آپارات شــرکت مدیریت صادرات ســهند قرار گرفت و موشــن گرافی های مختلفی نیز برای معرفی کارگاه ها تدوین 

شد.

توسعه شبکه واسطه های بازاریابی بین المللی فناوری نانو3-3-۷
ی  توسعه فعالیت کارگزاران برون مرز

ی نانو ایران اقدام می کنند. ســتاد نانو در تالش اســت  ی فــروش محصوالت فناور یابی و شبکه ســاز ی ســتاد نانو در کشــورهای مختلف به بازار کارگــزاران برون مــرز
یه(، کارگــزاران صادراتی به عنوان  تــا به صــورت مســتمر به تعداد این کارگزاران بیفزاید. در حال حاضر در 6 کشــور )ایتالیا، ترکیه، تایلند، فیلیپین، ارمنســتان و ســور

ی در سال 1۴۰۰ در جدول زیر بیان شده است. همکاران ستاد نانو مشغول فعالیت هستند. اقدامات صورت گرفته توسط کارگزاران برون مرز

جدول11- اقدامات صورت گرفته در جهت بازاریابی محصوالت فناوری نانو توسط کارگزاران برون مرزی در سال 1400

اقداماتکشور

یسی نیمه صنعتی و صنعتیایتالیا کره برای ثبت شرکت فناوران نانومقیاس و صادرات دستگاه الکترور مذا

یه یهسور یست ابزار پژوهان با کمک دفتر IHIT سور کره برای صادرات محصوالت شرکت ز مذا

ثبت محصوالت شرکت کیمیا شیمی سهند در سایت های فروش آنالین ترکیهترکیه

کره در خصوص صادرات پلیمر و کامپاند شرکت پالس پلیمرارمنستان مذا

کورکومینتایلند کسیر نانوسینا جهت صادرات محصول سینا ی شرکت کاسپین مستقر در تایلند و شرکت ا تمدید قرارداد همکار

فیلیپین

کسیر نانوسینا برای ثبت و صادرات محصوالت نانوکورکومین و سینا دوکسوزوم و آزمایش بالینی محصول سینالیو•  قرارداد با شرکت ا
قرارداد با شرکت نانودارو البرز برای ثبت و صادرات محصول نانوکورکومین• 
ارسال نمونه محصوالت پارس حیان• 
یا•  کره ثبت محصول نانوحسگرسازان سالمت آر مذا

... دعوت شد تا در این کارگاه ها متناسب با موضوع طراحی شده، مطالب خود را طرح کنند.  ، رنگ الوان و ، نیلپر صادرات و همچنین مدیران شرکت های استیل البرز
همچنین پیگیری مستمر در فاصله بین دو کارگاه برای رفع مسائل مرتبط ادامه یافت. در این سال، 7 کارگاه و یک پیش رویداد معرفی کارگاه ها برگزار شد.
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 ایجاد پایگاه داده بازرگانان
ی نانو و ایجاد شــبکه ای از بازرگانان بین المللی؛ بانــک اطالعات بازرگانان  در ســال 1۴۰۰، بــا هــدف معرفی، تســهیل و ایجاد بازار صادراتی بــرای محصوالت فناور
ی با این  و واســطه های بین المللــی خــارج از کشــور شــامل 37۴ بازرگان در 5۰ کشــور مختلف تهیه شــد. در انتهای ســال 1۴۰۰، فراینــد تدوین برنامه جامع همــکار
افراد و ســایر نفراتی که به این بانک اطالعاتی افزوده خواهند شــد، آغاز شــد. انتظار می رود در ســال 1۴۰1 در این فرایند، حجم قراردادهای منجر به صادرات، رشــد 

قابل توجهی نماید.

توسعه خدمات موردنیاز برای صادرات فناوری نانو4-3-۷
 روسیه

ی نانو به کشور روسیه، با هفت شرکت  ی به صادرات محصوالت شرکت های فناور در نیمه دوم سال 1۴۰۰ در راستای کمک کریدور توسعه صادرات و تبادل فناور
کره و توافق به عمل آمد. همچنین تجهیزات پردازش ســطح پالســمایی ســاخت شــرکت کاوش یاران فن پویا و تجهیزات صنعتی پیشــرفته پوشش دهی  ایرانی مذا
ســاخت شــرکت فناوران نانوپوشــش جم به 23۰۰ فرد و شــرکت صنعتی در روســیه معرفی شــدند. رایزنی با چهار شــرکت فعال در حوزه های ســاخت ابزار و قالب، 
ایمپلنت های استخوانی و اپتیک برای فروش دستگاه های صنعتی پردازش سطح پالسمایی و پوشش دهی و ارسال یک دستگاه پردازش سطح پالسمایی )جت 

ی ایران از دیگر اقدامات صورت گرفته در این سال است. ی و نوآور پالسما( به این کشور جهت ارائه در خانه فناور

 ترکیه
رایزنــی بــا دو شــرکت فعــال در حوزه چاپ و بســته بندی و صنعت پالســتیک و معرفی تجهیزات پردازش ســطح پالســمایی ســاخت شــرکت کاوش یــاران فن پویا 
و تجهیزات صنعتی پیشــرفته پوشــش دهی ســاخت شــرکت فناوران نانوپوشــش جم به 8۰۰ فرد و شــرکت در ترکیه از اقدامات صورت گرفته توســط کریدور توســعه 

ی در سال 1۴۰۰ بود. صادرات و تبادل فناور
ی شناسایی شده است.  در راستای توسعه صادرات محصوالت ایرانی به کشورهای محدوده آناتولی شرقی ترکیه، استان وان برای توسعه زیرساخت تولید برون مرز
، از طرح های فناورانه ایرانــی که در زمره اولویت های صنعتی ترکیه محســوب شــوند، جهت  ی وان ترکیه و ســتاد نانــو ی اســتاندار در برنامــه تدویــن شــده بــا همکار
ی وان حمایــت می شــود. مراحل ثبــت، اخذ کد واحد تولیــدی، تخصیص زمین و تحویــل گرفتن آن در منطقــه صنعتی وان و  اســتقرار در منطقــه ویــژه ســرمایه گذار
ی، اسکلت بندی و آجرچینی  ک بردار افتتاح حســاب لیر و یورو برای شــرکت های فوق به اتمام رســیده و در ســال 1۴۰۰، اقدامات الزم برای ساخت سوله شامل خا

جهت تکمیل کارخانه و خرید تجهیزات آغاز شد.
ی های  ی فردانگر در زمینه تولید سیســتم های تصفیه آب و پســاب و شــرکت توســعه فناور همچنین در همین ســال، با توجه به اینکه شــرکت پیام آوران نانوفناور
ی فعالیــت می کنــد، اقدامــات الزم در جهــت ارائــه خدمــات موردنیــاز در ترکیه به  پیشــرفته مــواد نانوســاختار نمــاد در زمینــه تولیــد انــواع ســیم جوش هــای توپــودر

شرکت های مذکور انجام شد.

توسعه پایگاه های صادراتی محصوالت فناوری نانو5-3-۷
ی، پایگاه هــای صادراتــی مختلفی با اســتفاده از  یاســت جمهــور ی ر ی مرکز تعامــالت بین المللــی معاونــت علمی و فناور ، ســتاد نانــو بــا همــکار در ســالیان اخیــر

ی کرده است. گزارش عملکرد این پایگاه ها در ادامه بیان می شود. ی ایران )IHIT( راه انداز ی و فناور زیرساخت خانه نوآور

  مرکز نانو ایران- چین
، خدمات مختلفی را به آن ها ارائه کرده است که  ی نانو کشــور در ســال 1۴۰۰، مرکز نانو ایران- چین در راســتای کمک به ارتقای آمادگی صادراتی شــرکت های فناور

به طور مختصر در جدول زیر بیان شده است.



۲5۷

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

۲5۷

در ادامه جزئیات مربوط به خدمات ارائه شده تشریح می شود.

نمایشگاه ها
گزارش 

امکان سنجی 
)محصول(

جلسات 
B2B

کتاب 
محصوالت 

)صفحه(

نشست ایران 
آنالین نام شرکت ردیف

1 1 9 2 3 فناوران نانومقیاس 1

1 6 1۰ ۴ 2 ی فردانگر پیام آوران نانوفناور 2

1 2 9 1 3 ی توانا توسعه افق نانوفناور 3

1 1 1 1 2 پوشش های نانوساختار ۴

1 1 5 1 ۴ رنگین نانوساختار 5

1 1 6 1 2 نویان 6

1 1 2 1 2 دانش پژوهان صنعت نانو 7

1 1 3 1 3 ی شریف سوالر توسعه فناور 8

1 1 1 1 3 کرانگین 9

1 1 - 1 2 پارسا پلیمر شریف 1۰

1 - 5 1 2 نانوحسگرهای هوشمند لوتوس 11

1 1 2 1 - نوترینو 12

1 3 1 - ایمن نانو فام 13

- - - 1 1 کسیر فام بهسان ا 1۴

- - - 1 - نانوفناوران نارین طب 15

- - - 1 - امیدآفرینان مهندسی آینده 16

- 1 - 1 - شریف فناوران آنیل 17

- - - 1 - نانوحسگرسازان 18

- - 1 1 - سپنتا مهر ماندگار 19

- - 1 1 - پلیمر پژوهان امیرکبیر 2۰

- - - - 1 کسپلورر کربن ا 21

- - 2 1 - سینا رباتیک 22

- - 1 - - آرکا صنعت فارس 23

- - 2 - 1 نانوژین 2۴

جدول 1۲- خدمات ارائه شده توسط مرکز نانو ایران – چین به شرکت های فناوری نانو در سال 1400
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ی ایران آنالین•  نشست های تجار
ی را با عنوان »ایران آنالین« برگزار  مرکز نانو ایران- چین در سال 1۴۰۰ با توجه به نیاز تولیدکنندگان به ایجاد روابط و تعامالت با مشتریان بالقوه، نشست های تجار
ی،  کــرده اســت کــه در ادامه معرفی شــده اند. از جمله اهداف این نشســت ها، شناســاندن شــرکت های ایرانــی به شــرکت ها و صنایع چین، انتخاب شــریک تجار

شناسایی تأمین کنندگان و فروش کاالی موردنظر و اعطای نمایندگی است.

نشست معرفی توانمندی های فناوری نانو
، توانــا، کرانگین، فنــاوران نانومقیــاس، رنگین  ی نانوفردانگر ی نانو شــامل لوتــوس، پیــام آوران فنــاور ایــن نشســت در فروردین مــاه 1۴۰۰ برگــزار شــد و 1۰ شــرکت فناور

، به معرفی توانمندی ها و محصوالت خود پرداختند. ، لوتوس، آرکا و پوشش های نانوساختار ، شریف سوالر نانوساختار
  

نشست هفته علم و فناوری چین
ی چین برگزار شد و مرکز نانو ایران- چین با برپایی غرفه در این نمایشگاه،  ی جیانگسو روزهای 1 تا 7 خرداد 1۴۰۰ در هفته ملی علوم و فناور نمایشگاه علم و فناور
ی مرکز  ی این نمایشــگاه در شــهر نانجینگ، »نشســت ایــران آنالین« با همــکار بــه معرفــی محصــوالت شــرکت های دانش بنیــان ایــران پرداخــت. در راســتای برگزار
یخ 3 خردادماه 1۴۰۰ با بیش از 2۰۰۰ بیننده به صورت آنالین برگزار شد. در این نشست، 8 شرکت ایرانی  ی جیانگسو در تار ی های بین المللی علم و فناور همکار

در دو حوزه مواد پیشرفته و تجهیزات آزمایشگاهی شرکت کردند.

 نشست حوزه تصفیه آب
ی  یســت YIXING چین برگزار شــد و ۴ شــرکت ایرانی )پیــام آوران نانوفناور ی محیط ز ی پارک صنعتــی علوم و فناور ایــن نشســت در اول مردادمــاه 1۴۰۰ بــا همــکار

ی های خود را به شرکت ها و نهادهای چینی معرفی کردند. ، فن نیرو و نانوژین( محصوالت و فناور ، دانش پژوهان صنعت نانو فردانگر

نشست حوزه پلیمر و مواد پیشرفته و رنگ
ی  ی چین Dongguan در ۴ آذر 1۴۰۰ برگزار شــد. در این نشســت، 7 شرکت ایرانی )پیام آوران نانوفناور ی فناور ی ســاز ی مرکز بین المللی تجار این نشســت با همکار
ی های خود را به شرکت ها  ، کرانگین، رنگ بهسان، پارسا پلیمر شریف، شریف سوالر و  Carbon Explorer( محصوالت و فناور فردانگر )PNF(، رنگین نانوساختار

کز چینی معرفی کردند. و مرا
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ی•  نشست های آنالین و حضور
ی در چین فراهم نبود. مرکز  یدادهای حضور با توجه به مشــکالت ناشــی از همه گیری ویروس کرونا، طی دو ســال گذشــته امکان مشــارکت شــرکت های ایرانی در رو
کره  یدادها به شرح زیر در سال 1۴۰۰ حاضر شده و به مذا ، به نمایندگی از تعدادی از شرکت ها در برخی از این رو نانو ایران- چین برای کاهش اثرات منفی این امر

با شرکای فعلی و بالقوه آن ها پرداخته است:
 •)  نشست New Intelligent Industrial Summit 2۰21 )23 اردیبهشت 1۴۰۰ در شهر چنگدو
ی چین )19 خرداد 1۴۰۰(•  ی و فناور نشست دهمین سالگرد تأسیس اتحاد بین المللی نوآور
یداد Shanghai Roadshow )27 خرداد 1۴۰۰(•   رو

 کتاب محصوالت صادراتی• 
ی ها و محصوالت دانش بنیان ایرانی در بازار چین منتشــر شــد. در این  ، با هدف معرفــی فناور در ســال 1۴۰۰ اولیــن ویرایــش کتــاب محصــوالت صادراتــی این مرکز

نسخه از کتاب، محصوالت صادراتی 26 شرکت دانش بنیان ایرانی در 7 حوزه به دو زبان انگلیسی و چینی معرفی شده اند.
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یه    پایگاه صادرات سور
یه•  ی نانو در سور ی آزمایشگاه های فناور راه انداز

یه در خصوص آمادگی ایران برای کمک  یاســت جمهوری اسالمی ایران به دفتر هماهنگی اقتصادی ایران و سور در ســال 1398، پیشــنهاد معاونت علمی و فناوری ر
یه  یه با اعطــای یک خط اعتبــاری 5۰ میلیــون دالری با دوره پرداخت 2 ســاله به ســور بــه تجهیــز آزمایشــگاه های دانشــگاه ها و همچنیــن بیمارســتان های دولتی ســور
یاســت جمهوری توافقات الزم در خصوص راه اندازی  برای تجهیز دانشــگاه ها و بیمارســتان ها اعالم شــد. در ســال 1399 با ســفر هیئتی از معاونت علمی و فناوری ر
آزمایشــگاه های پیشــنهادی در ســه ســطح ملی، مرکزی و دانشکده ای انجام و مقرر شــد این آزمایشگاه ها ابتدا در حوزه فناوری های پیشــرفته به ویژه در حوزه فناوری 
یه، فهرست تجهیزات موردنیاز دانشگاه های این کشور  یستی و پیش بالینی راه اندازی شود و سپس به سایر حوزه ها تعمیم یابد. در ادامه وزارت تعلیم عالی سور ، ز نانو
یه، طی نامه ای به سفارت ایران اعالم کرد که وزارت دارایی  را در اختیار طرف ایرانی قرار داد. در 31 خرداد 1۴۰۰ رئیس هیئت برنامه ریزی و بین الملل وزارت علوم سور
یه بازپرداخت این خط اعتباری را ضمانت می کند. تا پایان سال 1۴۰۰، جلسات متعددی میان مرکز تعامالت معاونت علمی با نهادهای مالی از جمله صندوق  سور
ضمانت صادرات و بانک توســعه صادرات برگزار شــد. در آبان ماه 1۴۰۰ با پیگیری رئیس ســازمان توســعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات برای صدور ضمانت 
اعتبار خرید برای این پروژه اعالم آمادگی کرد. در نهایت در صورتی که مالحظات بانک توسعه صادرات از طرف ضمانت دهنده سوری برطرف شود، فرایند اجرایی این 

پروژه در سال 1۴۰1 آغاز خواهد شد.

   پایگاه صادرات عراق
ارائه خدمات آزمایشگاهی به محققان عراق• 

در پاییــز 1۴۰۰، بــا هــدف صــادرات خدمــات آزمایشــگاهی ایــران؛ برنامٔه ایرانالیــز )IrAnalyze( توســط پایگاه صــادرات محصــوالت دانش بنیان عراق با همکاری شــبکه 
آزمایشگاهی فناوری های راهبردی و مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری راه اندازی شد. طی شش ماه فعالیت این برنامه، بیش از 27۰۰ خدمت آنالیز آزمایشگاهی 
به محققان دانشگاهی در عراق ارائه شد. تقریبًا 9۰ درصد از درخواست ها از سوی دانشجویان و 1۰ درصد نیز مربوط به استادان دانشگاه های این کشور بوده است. آنالیز 
میکروســکوپی از جملــه پــر تقاضاتریــن خدمات این برنامه بــود که ایرانالیز برای تأمین این خدمات از زیرســاخت های موجود در بخش خصوصی و دولتی داخل کشــور 
استفاده کرده است. بیش از 15 سازمان و شرکت ایرانی به ارائه خدمات آزمایشگاهی اقدام کرده که منجر به صدور خدمات مرتبط با بیش از 25 نوع تجهیز آزمایشگاهی 
شده است. در میان خدمات آزمایشگاهی مورد درخواست محققان عراقی، خدمات SEM/FESEM با 1153 درخواست بیشترین سهم را داشته است. خدمات مرتبط با 
تجهیزاتی نظیر میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری که از جمله تجهیزات تحریمی ایران هستند و مدت هاست که واردات این دستگاه ها به ایران ممنوع اعالم شده، 
از جمله آزمون های پر متقاضی بوده اند. در میان شرکت ها و سازمان های ارائه دهنده این خدمات، شرکت مهامکس با ارائه 753 خدمت در رتبه اول قرار دارد و دانشگاه 
کاشان و شرکت آریا الکترون اپتیک به ترتیب با ۴59 و ۴33 آزمون در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. در میان 7 مجموعه ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی به متقاضیان 

عراقی، سه شرکت خصوصی حضور دارند که نشان از ظرفیت قابل توجه بخش خصوصی ایران در صادرات خدمات آزمایشگاهی دارد.

 پایگاه صادرات هند
یابی محصوالت فناوری نانو ایران در هند توسط پایگاه صادرات هند ادامه یافت. در ادامه، اقدامات صورت گرفته در این راستا بیان می شود. در سال 1۴۰۰، بازار

یابی کسب وکار با کسب وکار1•  یداد آنالین بازار ی رو برگزار
شرکت تولیدکننده روان کننده های جامد چرخ قطار با فناوری نانو

یابی این محصول آغاز شــد. در ادامه، با 32  با نیازســنجی اولیه از بازار و شــناخت رقبا توســط دفتر دهلی، کار بازار
یافتی از شــرکت ایرانــی در اختیار آن ها قــرار گرفت. در  یابی برگزار شــد و اطالعات در شــرکت هنــدی، نشســت بازار
کنون عالوه بر  یابی بومی دفتر هند، 3 شرکت انتخاب شد که تا نهایت، بر اساس نظر شرکت ایرانی و کارشناس بازار
یع2 با یکی از شرکت ها در مرحله  نشست های آنالین به سؤاالت طرفین پاسخ داده شده است. همچنین قرارداد توز

بررسی و پیش امضا است.

شرکت تولیدکننده شبیه ساز جراحی
یع و فعاالن حوزه چشم پزشکی در  یابی در خصوص شبکه های توز با توجه به بازار جاویژه3 این محصول، فرایند بازار
، از بین 38 شرکت منتخب هندی که محصول شرکت ایرانی  یابی و نیازسنجی بازار هند صورت گرفت. بعد از ارز

به آن ها ارائه شد، 3 شرکت برای پیگیری های بعدی انتخاب شدند.

3-   Niche Market2-  Distributor Contract1-   B2B )Business to Business(
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یت های نانو شرکت تولیدکننده پای مصنوعی با کامپوز
یابــی محصــوالت این شــرکت در هند انجام شــد و ســه شــرکت معتبر  یابــی و ارز در ســال 1۴۰۰، اقدامــات مرتبــط بــا بازار
یع کننده تجهیزات مرتبط انتخاب شدند. در مجموع برای انتخاب شرکت های عالقه مند محصوالت این شرکت، با  توز
26 شــرکت هندی ارتباط برقرار و اطالعات الزم تبادل شــد. جلســات هم رسانی با یکی از این سه شرکت همچنان ادامه 

دارد و عالوه بر امضای قرارداد عدم افشای اطالعات۴  میان طرفین، نمونه های مشابه چینی نیز در حال بررسی است.

شرکت تولیدکننده مشتقات زهر گزندگان
یابی، یک شــرکت هنــدی معتبر در  بــا توجــه بــه خــاص بودن زمینه فعالیت این شــرکت، بعــد از چند ماه فعالیت بازار
کنــون رصد 12  ســطح بین المللــی به عنــوان مشــتری محصوالت این شــرکت معرفی و جلســات دوجانبه برگزار شــد. تا

شرکت هندی صورت گرفته و جلسات مربوطه برگزار شده است.

ی پالسما شرکت تولیدکننده دستگاه های زیبایی پوست با فناور
یابی در خصوص یکی از محصوالت این شرکت در حوزه زیبایی چشم در حال انجام است. فرایند بازار

شرکت تجهیزات پزشکی نویگیشن جراحی
یابی دفتر دهلی با 15 شرکت تعامل داشته و محصوالت مربوطه را به آن ها ارائه  کنون تیم بازار یابی این شرکت آغاز شده است. تا از ابتدای آذرماه 1۴۰۰، فرایند بازار

کرده است. همچنین نشست هم رسانی با ۴ شرکت هندی با هدف آشنایی بیشتر و ایجاد عالقه مندی برگزار شده است.

شرکت تولیدکننده تصفیه هوای پالسمایی
یابی برای این شــرکت از  یافت و به دفتر دهلی ارســال شــد. همچنین فرایند بازار بعــد از انعقــاد قــرارداد نمایندگــی با این شــرکت، چهار عدد از محصوالت آن ها در

آبان ماه 1۴۰۰ آغاز شد و با 8 شرکت هندی جلسه معرفی برگزار شده است.

یت های نانو شرکت تولیدکننده کامپوز
یع کننده، جلســات معرفی برگزار شده  با گذشــت نزدیک به یک ســال از انعقاد قرارداد نمایندگی با این شــرکت، با بیش از ۴۰ شــرکت مصرف کننده و 2۰ شــرکت توز

است. همچنین نمونه محصوالت این شرکت در سه مرحله به هند ارسال شد.

شرکت تولیدکننده الیاف نانو
ی انتخاب شــدند و  این شــرکت یکی از اولین شــرکت های طرف قرارداد نمایندگی پایگاه هند بوده اســت. در این زمینه، 1۰ شــرکت هندی عالقه مند برای همکار
ی کار متوقف شــد. یکی از برنامه های پایگاه هند  کرات ادامه یافت اما به دالیل قیمت گذار در خصوص یکی از این شــرکت ها تا مراحل پایانی خرید محصول مذا

تمرکز بر ظرفیت های سرمایه پذیری این شرکت در سال 1۴۰1 خواهد بود.

شرکت تولیدکننده ربات جراح
با بررســی اولیه پتانســیل حضور محصوالت این شــرکت در بازار هند، طبق توافق بین این شرکت و پایگاه هند، قرارداد 

در مرحله تکمیل اطالعات و آماده برای امضا است.
همچنین در سال 1۴۰۰ اقدامات زیر انجام شد:

کره با 2 پایگاه اینترنتی Indiamart.com و TradeIndia.com در خصوص شرایط نمایه کردن محصوالت•  مذا
ارسال 3۰۰۰ پیامک فارسی برای تبلیغ پایگاه صادراتی هند به شرکت های دانش بنیان• 
تدوین فهرست کاملی از 1۴ خدمت اصلی و 25 خدمت فرعی پایگاه با قیمت های مشخص• 
ی و حقوقی•  آموزش و مشاوره به 3۰ شرکت مختلف در زمینه های تجار
برگزاری کارگاه صادرات به هند برای شرکت های فناوری نانو )روزهای 5 و 6 اسفند 1۴۰۰ به مدت 8 ساعت(• 
ی نانو )روز 6 اسفند 1۴۰۰(.•  یداد تریبون نانو و صنعت برای شرکت های فناور ارائه در رو

1- Non-disclosure agreement )NDA(
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8-۱- مشارکت در تأسیس مجامع منطقه ای و جهانی فناوری نانو و حضور فعال در آن ها

مشارکت در ایجاد مجامع منطقه ای و بین المللی فناوری نانو1-1-۸
)1INISS-nano( شبکه بین المللی ایمنی نانو 

در ســال 1۴۰۰، مشــارکت ســتاد نانو در طرح ایجاد شــبکه بین المللی ایمنی نانو )با نام پیشین NONNS( ادامه یافت. هدف این طرح، ایجاد نهاد بین المللی برای 
پا و سپس در  ک گذاشتن دانش و زیرساخت الزم در حوزه ایمنی نانو در دو قاره آسیا و ارو ی های بین المللی و به اشترا ی فعالیت ها، توسعه همکار هماهنگ ساز
کثریت قرار گرفت. در نتیجه، کارگروه  ســطح بین المللی اســت. این طرح بر اســاس پیشــنهاد ســتاد نانو آغاز شــد و کلیات آن پس از بحث و تبادل نظر مورد قبول ا
پا تشــکیل  پا با مشــارکت کشــورهای ایران، تایلند و کره جنوبی و نمایندگانی از کالســتر نانوایمنی اتحادیه ارو اولیه برای تدوین طرح اولیه و ارائه آن به کمیســیون ارو

ی زیرساخت ها به عهده داشته است. ک گذار ، توسعه طراحی مفهومی را در دو محور استانداردهای ایمنی نانو و به اشترا شد و ستاد نانو
 در خردادماه 1۴۰۰، پیشــنهاد ایجاد این شــبکه در قالب یک طرح مفهومی2  که حاصِل این تالش مشــترک بود، از طریق پلفترم زنودو جهت اظهارنظر و بازخورد در 

ی این طرح در مرداد و آبان  1۴۰۰ برگزار شد. اختیار مخاطبان بین المللی قرار گرفت. دومین و سومین گردهمایی مجاز

1- International Network Initiative on Safe and Sustainable Nanotechnology
https://zenodo.org/record/5004929 :2- آدرس دسترسی
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سومین جلسه مجازی SSINI )آبان ماه 1400(دومین جلسه مجازی SSINI )مردادماه 1400(

 حضور مؤثر در مجامع منطقه ای و بین المللی فناوری نانو۲-1-۸
)ANF3( مجمع آسیایی نانو 

ی نانو متشکل از نهادهایی از کشورهای ایران، تایوان، ژاپن، استرالیا، کره جنوبی، تایلند،  ی در حوزه فناور مجمع آسیایی نانو یک شبکه تبادل اطالعات و همکار
یتنام، هند، اتریش و مالزی است. تعامالت ستاد نانو با مجمع آسیایی نانو در سال 1۴۰۰ در قالب استفاده از این مجمع برای اطالع رسانی در خصوص  فیلیپین، و
ی با کارگروه اســتاندارد این مجمع و مشــارکت در تصمیمات گردهمایی ســاالنه مجمع در مردادماه 1۴۰۰ به میزبانی  دســتاوردها و فعالیت های نانو ایران، همکار

ی کشور تایلند، تداوم یافت. مجاز

یسک های فناوری نانو اتحادیه اروپا  پروژه حکمرانی ر
پا بوده که از ژانویه ســال 2۰19 آغاز شــده اســت. این پروژه  پروژه )Risk Governance of Nanotechnology )Risk-GONE از برنامه های Horizon 2020 اتحادیه ارو
ی مرکز خدمات آزمایشــگاهی  پایــی به همراه ایران در حال انجام اســت. ســتاد نانو به نمایندگی از ایــران و با همکار ی 22 عضــو از 15 کشــور ارو ۴ ســاله بــا همــکار
ی دارد. هدف  یابی ســمیت آن ها در ایــن پروژه بین المللی همــکار دانشــگاه صنعتــی شــریف و دانشــگاه علوم پزشــکی تهران جهت مشــخصه یابی نانوذرات و ارز
کنون نانوذرات مختلف شامل  یابی ســمیت نانوذرات از طریق مقایســات بین آزمایشگاهی اســت. تا این پروژه رســیدن به دســتورالعمل های تایید شــده جهت ارز
… جهت  کسید مس، کاربید تنگستن و نانولوله های کربنی چنددیواره از شرکت های JRC ،Sigma ،Pharmjet و ی، ا کسیدرو کسیدتیتانیوم، ا نانوذرات طال، نقره، ا
ی این نانوذرات انجام شــده و نتایج آن ها به اتحادیه  یافت شــده اســت. تســت های ســمیت و انداز ه گیری اندازه ذرات با اســتفاده از DLS، بر رو انجام آزمون ها در

پا ارسال شده است. ارو

1- Asia Nano Forum



۲66۲66

ارتقای همکاری های بین المللی در حوزه فناوری نانو

8-2- ایجاد زیرساخت توسعه همکاری های بین المللی برای حضور در عرصه بین المللی فناوری نانو

 مکزیک
ی نانــو میان ایران و مکزیک، بــا حضور تعدادی از  ی حوزه فناور ی و تجار ی های فنــاور در اردیبهشــت  و خــرداد 1۴۰۰، نشســت های دوم و ســوم تخصصــی همکار
ی  ی و صنعت و همچنین نمایندگان شورای ملی علوم و فناور ی نانو ایران و مکزیک برای مخاطبان حوزه علم، فناور شرکت های دانش بنیان و شرکت های فناور
یت و پلیمر شامل محصوالت  مکزیک )کناسیت( برگزار شد. در این نشست ها، آخرین دستاوردها و ظرفیت های شرکت های مذکور در حوزه نانوکامپاند، کامپوز

یست ارائه شد. ، ساختمان، بسته بندی های فعال و هوشمند، لوازم خانگی و محصوالت دوست دار محیط ز مرتبط با صنایع خودرو

 فیلیپین
ی فیلیپین، از جمله در جلسه مشترک برگزار شده در آذرماه 1۴۰۰، توافق های الزم برای پیگیری فعالیت های مشترک  طی تعامالت ستاد نانو با وزارت علوم و فناور
ی دوره کارشناسی ارشــد در یکی از دانشــگاه های فیلیپین - که به دلیل همه گیری ویروس کرونا با وقفه  ی آموزشــی در قالب برگزار شــامل تبادالت فناورانه و همکار
ی های نوظهور در ســطح آســیا و همچنین معرفی ظرفیت ها و  ی ها در حوزه فناور روبه رو شــده بود - صورت گرفت. عالوه بر این، ســتاد نانو با هدف توســعه همکار
ی فیلیپین در آذرماه 1۴۰۰  ی ها با کشــورهای این منطقه، در برنامه گفتگوی علمــی فیلیپین )SciTalk( که در هفته علم و فنــاور اعــالم آمادگــی بــرای توســعه همکار

برگزار شد، مشارکت کرد.
ی، برگزار شــد. این ســمپوزیوم با  ی نانو در کشــاورز ی ایران و فیلیپین در زمینه فناور یخ 27 و 28 آبان ماه ســال 1۴۰۰، ســمپوزیوم بین المللی مجاز همچنین، در تار

توسعه تعامالت دوجانبه با کشورهای مختلف در حوزه فناوری نانو1-۲-۸
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ی، آبزیان و منابع  ی ایران و شــورای تحقیق و توسعه کشــاورز ی کشــاورز ی مشــترک پژوهشــگاه بیوتکنولوژ همکار
ی های علمی مشترک، تعامل مؤثر بین بخش های  طبیعی فیلیپین )DOST-PCAARRD( با هدف آغاز همکار
دولتی و خصوصی و همچنین فراهم کردن بستری مناسب برای معرفی بنگاه های کوچک و متوسط )SMEs( و 
شرکت های دانش بنیان ایران و فیلیپین برگزار شد. الزم به ذکر است که این برنامه به عنوان یکی از اقدامات مهم 
ی در حوزه های  ی مشترک بین ایران و فیلیپین )سال 1398( با موضوع همکار در چارچوب موافقت نامه همکار

ی و سالمت اجرایی شد. ی و بیوفناور ، کشاورز ی نانو فناور

 تایلند
ی نانو تایلند )نانوِتک( تمدید شــد و اقدامات مقدماتی  در ســال 1۴۰۰، موافقت نامه میان ســتاد نانو و مرکز فناور
ی در فروردین ســال  ی و صنعتی در حوزه نانوالیاف )برای برگزار ی یــک کارگاه علمی، فناور الزم در جهــت برگــزار
ی جلســات مختلف بــا مرکز نانوتک )دی ماه  ی های آتی با برگزار 1۴۰1( صــورت پذیرفــت. همچنین، افق همکار

1۴۰۰( و مسئوالن پارک علمی تایلند )آذرماه 1۴۰۰( مورد بررسی و توافق قرار گرفت.

 مالزی
ی المپیــاد بین المللی نانو  ی نســخه مجاز ی در حوزه گواهی دهی محصوالت و راه انداز ی نانو مالزی برای همــکار کــرات الزم بــا نهادهــای فنــاور در ســال 1۴۰۰، مذا

آغاز شد.

 مالی
، ظرفیت هــای ایران در محصــوالت نانو حوزه  ی از کشــور مالی؛ نمایندگان ســتاد نانو در 16 آذر 1۴۰۰ در نشســت ســازمان توســعه تجــارت بــا هیئــت دولتــی و تجار
ی بین دو کشــور در زمینه صــادرات محصوالت تولیدی در حوزه ســاختمان، مواد  ی و آب را ارائــه کردنــد. همچنیــن در ایــن نشســت، فرصت های همکار کشــاورز

کید قرار گرفت. الت صنعتی مورد تأ پالستیکی، آهن و فوالد، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم آشپزخانه، روغن های صنعتی، مشتقات نفتی و ماشین آ

 بولیوی
ی و دامــی و معرفی  در ســال 1۴۰۰، تعامــالت ایــران و بولیــوی در قالــب تبــادل اطالعــات الزم و مرتبــط بــا نیازمندی هــای ایــن کشــور به ویــژه در حوزه های کشــاورز
توانمندی های فناورانه و محصوالت نانو ایران تداوم پیدا کرد. در مهرماه 1۴۰۰، این تعامالت در نشســت مشــترک با مقامات ارشــد وزارت توســعه تولیدی بولیوی 

پیگیری شد.

 برونئی
ی  ی و آموزش؛ تعامالت الزم با فدراسیون کارآفرینی ملی برونئی با همکار ی، تجار ی در حوزه مبادالت فناور در سال 1۴۰۰، به منظور شناسایی فرصت های همکار

ی اسالمی ایران در برونئی انجام گرفت. سفارت جمهور

 ترکیه
ی نانو ادامه یافت. در مهرماه این سال، هیئت بازرگانی از این کشور جهت  ی فناور ی و مبادالت تجار در سال 1۴۰۰، تعامالت با ترکیه به ویژه در حوزه سرمایه گذار
کرات  ی نانو ایران انجام گرفت و مذا ، بازدیدهایی از ســایت برخی شــرکت های فناور ی نانو وارد ایران شــدند. در این ســفر بازدید و تبادل نظر با شــرکت های فناور
ی ســتاد نانو و مرکز  ی ها و تجهیزات پیشــرفته پزشــکی، نمایشــگاه دائمی محصــوالت نانوفناور ی پیگیــری شــد. همچنیــن بازدیدهایی از پژوهشــکده فناور تجــار

ی کاربردی )آیکن( انجام گرفت. ی نانوفناور صنعتی ساز
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۱- راهبری تحقیقات سیاستی و تدوین اسناد سیاست گذاری پیشرفت فناوری نانو

تدوین  سند ملی فناوری نانو در افق 1-1141۲
ی اســالمی ایران، بیانیه گام دوم انقالب را در 22 بهمن ســال 1397 صادر کردند. در این بیانیه،  مقام معظم رهبری در آســتانه ورود به ۴۰ ســال دوم زندگی جمهور
ی نانو در یک دهه اخیر یاد شــده است.  ی از برکات انقالب اســالمی برشــمرده شــده و یکی از مصادیق آن، دســتاوردهای کشــور در فناور پیشــرفت در علم و فناور
ی به حدی چشــمگیر بوده است که حتی رسانه هایی که همواره سعی  به لطف الهی و به همت محققان، فناوران و صنعتگران، دســتاوردهای کشــور در این فناور
در »پنهان کردن جلوه های امیدبخش« داشــته اند نیز در گزارش های خود با اظهار تعجب به آن پرداخته اند و این موضوع نشــان دهنده ظرفیت باالی توســعه این 
یشه ای ترین جهاد« مورد  ی برای عمل به توصیه های گام دوم است که به مثابه »نخستین و ر ی در ایجاد »امید و نگاه خوش بینانه به آینده« به عنوان پیش نیاز فناور
ی توصیه های راهبردی مقام معظم  کید ایشان قرار گرفته است. در ستاد نانو از سال 1398 و در آغاز دوره چهل سال دوم انقالب اسالمی و با تمرکز بر پیاده ساز تأ
ی نانو آغاز شــد. در این  ، مجموعه فعالیت هایی برای تدوین برنامه جدید توســعه فناور ی نانو رهبری در »گام دوم انقالب« در تداوم پیشــرفت های کشــور در فناور
ی نانو در حوزه های اولویت دار  کثری فنــاور ی حدا ی«، »اثرگذار «، »صنعتی ســاز ی کشــور یکردهای جدیدی از قبیل »مرجعیت علمی و فناور برنامــه بــر اهداف و رو
ی در زندگی مردم« تمرکز شــده اســت. اهدافی که الزمه دســتیابی بــه آنان، حفظ  صنعتــی«، »ورود محصــوالت نانــو بــه بازارهــای جهانــی« و »نقش آفرینی این فناور
، رفع چالش ها و قانع نشــدن به پیشــرفت های کنونی و تالش مســتمر و حرکت جهادی و با برنامه در راه رسیدن  ویژگی های مثبت و مناســب این حرکت تا به امروز

به قله هاست.
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یخ 5 بهمن ماه 1398 با ارســال پیش نویس  ، فرایند بررســی و تصویب این برنامه از تار ی نانو در ســتاد نانو بعد از تدوین ویرایش نخســت برنامه جدید توســعه فناور
ی  این ســند به دبیرخانه ســتاد نقشــه جامع علمی کشــور شــروع شد. در ســال 1399، در نشســت های متعددی در دبیرخانه این ســتاد، پیش نویس سند ملی فناور
نانو توســط کارشناســان و خبرگان مورد بررســی قرار گرفت و در 26 بهمن 1399، آخرین ویرایش این ســند برای تصویب به شورای عالی انقالب فرهنگی ارسال شد. 
ی و اقتصاد دانش بنیان دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی از تیرماه 1۴۰۰ آغاز  ی، نوآور ی نانو در سال 1۴۰۰، در کمیسیون فناور فرایند تصویب سند ملی فناور
ی شش جلسه کمیسیون مذکور و جلسات متعدد کارشناسی ذیل کمیسیون، در نهایت با تصویب سند در ششمین جلسه کمیسیون مورخ 26  شد. بعد از برگزار
دی ماه 1۴۰۰ بررســی ســند نانو در این کمیســیون خاتمه یافت و ســند برای بررسی و تصویب به شــورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور ارجاع شد. در جلسه 
، ســند ملی  ی نانو 16۰ شــورای ســتاد راهبری نقشــه جامع علمی کشــور مورخ 17 اســفندماه 1۴۰۰، بعد از ارائه گزارش اجرای برنامه ها و دســتاوردهای کشــور در فناور
یافت نظرات اعضای شــورا در مورد روند پیشرفت های نانو در کشور و کلیات سند، سه ماده 1، 2  ی نانو در ایران 1۴12 بررســی شــد. در این جلســه، عالوه بر در فناور

و 3 مورد نقد، بررسی و تصویب قرار گرفت. بررسی و تصویب بندهای باقیمانده از سند نانو در این شورا، در سال 1۴۰1 ادامه خواهد یافت. 

پایش و مستندسازی وضعیت اجرای سند گسترش کاربرد فناوری نانو۲-1
• تدوین و انتشار گزارش عملکرد ساالنه اجرای سند

ی نانو در افق 1۴۰۴ مصــوب هیئت وزیران،  ی ســند گســترش کاربرد فنــاور ی برنامه ها و اقدامات به عمل آمده در راســتای پیاده ســاز بــه منظــور پایش و مستندســاز
ی نانو در کشور تدوین و منتشر می شود. این گزارش به ارائه اطالعات، آمار و تحلیل هایی در محورهای زیر می پردازد: گزارش عملکرد ساالنه پیشرفت فناور

1. دست یابی به چشم انداز و اهداف کالن
2. اقدامات اجرایی صورت گرفته

یابی شاخص های برنامه های مختلف 3. ارز
۴. اقدامات دستگاه های اجرایی کشور

5. تأمین مالی و نحوه هزینه کرد برنامه ها

الزم به ذکر است که فرایند تدوین گزارش عملکرد ساالنه از بهمن ماه هر سال آغاز می شود و پس از طی مراحل مختلف، گزارش نهایی در ابتدای سال بعد منتشر 
ی نانو ایران در سال 1۴۰۰ در تیرماه 1۴۰1 منتشر شد. می شود. گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناور

• تدوین و ارسال گزارش های دوره ای پیشرفت فناوری نانو
، روندها و تحلیل های  ، گزارش های مختلف دوره ای در خصوص آمار در راســتای شــفافیت و پاســخ گویی و ارائه بازخورد به نهادهای تصمیم گیر و ناظر در کشــور
ی نانو در کشــور تدوین شــده و برای نهادهایی مانند مجلس شــورای اســالمی، شــورای عالی انقالب فرهنگی، معاونت علمی و  مرتبط با وضعیت پیشــرفت فناور

، سازمان برنامه وبودجه و دیوان محاسبات ارسال می شود. ، سازمان بازرسی کل کشور ی رئیس جمهور فناور
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• تدوین و انتشار گزارش انگلیسی پیشرفت برنامه فناوری نانو در ایران
ی نانو در ایران1 « توســط ستاد نانو منتشر شــد. در این گزارش، فعالیت ها و پیشرفت های صورت  در اســفند 1۴۰۰، گزارش انگلیســی »بررســی پیشــرفت برنامه فناور

ی نانو ایران از زمان شروع برنامه تا پایان سال 2۰21 تشریح شده است. این گزارش در 6 بخش تنظیم شده است. گرفته در چارچوب برنامه فناور
ی بیان شــده است. در بخش دوم با عنوان  یخی شــکل گیری ســتاد نانو و سیاســت های ملی توســعه این فناور در بخش اول با عنوان در جســتجوی تعالی، روند تار
ی و دانشــجویی معرفی شــده اســت. در بخش ســوم، دســتاوردهای ایــران در تحقیقات  ، فعالیت ها و دســتاوردهای آموزش دانش آموز ی نانو منابــع انســانی فنــاور
ی  ی نانو و بخش آخر نیز به بازار فناور ی فناور ی نانو در ایران تشریح شده است. بخش پنجم به صنعتی ساز ی نانو و در بخش چهارم، زیرساخت های فناور فناور

نانو در ایران اختصاص دارد.

• تدوین گزارش عملکرد 20 ساله ترویج فناوری نانو در جمهوری اسالمی ایران
ی نانو که از نیمه دوم سال 1399 آغاز شده بود، در نهایت در شهریورماه 1۴۰۰ پایان یافت. این گزارش شامل چهار  یج فناور فرایند تدوین گزارش عملکرد 2۰ ساله ترو
ی  « و »توســعه گفتمان فناور ی نانو یج صنعتی فناور «، »ترو ی نانو یج دانشــجویی فناور «، »آموزش و ترو ی نانو ی فناور یــج دانش آموز بخــش بــا عناویــن »آموزش و ترو

نانو در رسانه ها« است.

1- Progress Review of Iran Nanotechnology Plan
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2- پایش و ارزیابی راهبردی توسعه فناوری نانو در ایران و جهان

توسعه شبکه رصد نانو1-۲
ی در چنین جهانی مستلزم بینش عمیق نسبت به روند  جهان امروز با تحوالت سریع، افزایش پیچیدگی ها و نیز فضای شدید رقابتی شناخته می شود. تصمیم ساز
تحوالت آینده اســت و تصمیماتی که بر اســاس چنین بینشــی اتخاذ شــود، از موفقیت و رقابت پذیری باالتری برخوردار خواهند بود. تحقق چنین بینشــی مســتلزم 
ی نانو و دستیابی  ی در فناور ی، شناسایی مسائل نوظهور و آینده پژوهی است. ستاد نانو نیز به منظور پیشتاز ی و نوآور رصد مداوم و نظام مند روندهای علم، فناور
ی به عنوان یکی از زیرســاخت های مهم دســتیابی به این اهداف،  کنــون رصد فناور یکردی اســت. هم ا بــه مرجعیــت جهانــی در ایــن حوزه نیازمند اتخاذ چنین رو
یه واحد در حوزه رصد، نتایج به دســت آمده در ســاختارهای  در برنامه های مختلف ســتاد نانو در حال انجام اســت؛ اما معموًال به دلیل عدم وجود چارچوب و رو
ی از موارد به دلیل عدم ثبت نتایج در بانک های اطالعاتی و بهره گیری از علم  گون و وابســته به نیاز گروه های خاص تعریف شــده اســت. همچنین در بســیار گونا

ی هایی همراه بوده است. داده، دسترسی به نتایج رصد، به روزرسانی و تحلیل آن ها با پیچیدگی و دشوار
ی های نانو اســت. در این  ســتاد نانــو در برنامــه شــبکه رصد نانــو به دنبال ایجاد چارچوبی برای نظم بخشــیدن بــه برنامه ها و مطالعات متنــوع در حوزه پایش فناور
ی و محصوالت جدید  ی ایرانی، زمینه تعریف و هدایت پروژه های توســعه فنــاور ی محصــوالت و پلتفرم های فنــاور ی ســاز یابی وضعیت تجار برنامــه، عــالوه بــر ارز
، عالوه بر یکپارچه کــردن برنامه های مختلف پایش و اســتاندارد کردن خروجی های آن هــا، ثبت نتایج در  فراهــم می شــود. از جمله دســتاوردهای شــبکه رصد نانــو
بانک های اطالعاتی جهت ســهولت در دسترســی های بعدی و به روزرســانی های آتی آن ها خواهد بود. همچنین نتایج پایش عالوه بر ارائه آن ها در داشــبوردهای 
یســت بوم  ، گزارش، اینفوگراف و شــبکه های اجتماعی منتشــر خواهد شــد و در اختیار ذی نفعان و مخاطبان ز آنالیــن، از طریــق شــیوه های مختلفــی همچون خبر
ی نانــو قرار خواهد گرفت. همچنین با ارتقای سیســتم های جســتجوگر و همچنین ابزارهای هوش مصنوعی، زیرســاخت الزم جهــت فرایندهای رصد ایجاد  فنــاور

می شود.



۲۷4۲۷4

سیاست گذاری پیشرفت فناوری نانو و ارزیابی برنامه ها و نهادها

کنون در حال  ، بانک های اطالعاتی آن است. در این شبکه انواع گزارش های رصد که در گذشته انجام شده و یا هم ا یکی از زیرساخت های اصلی شبکه رصد نانو
، مقاله، پتنت، پایان نامه، پروژه های  انجام اســت شناســایی و دســته بندی می شوند. همچنین اطالعات از ســایر منابع علمی و فناورانه معتبر )در قالب های خبر
یافت انبوه اطالعات همچون خزش گرها( و شــبکه ای از متخصصان اســتخراج شــده و پس از  ی )سیســتم های در ...( و با اســتفاده از ابزارهای نرم افزار تحقیقاتی و

ی، دسته بندی و اعتبارسنجی به عنوان بانک های اطالعاتی در دسترس قرار می گیرد. داده کاو
یدادها و اسناد سیاستی و اخبار  ی نانو در دسته های »محصوالت، شرکت ها، نانومواد، استانداردها، سازمان ها، رو کنون بانک های اطالعات بین المللی فناور هم ا
ی و صنعت نانو سازمان دهی شده اند که داده های آن به شرح جدول زیر  ی نانو کشورها« با حمایت ستاد نانو در پایگاه آمار و اطالعات علم، فناور مرتبط با فناور
ی  ی نانو در جهان و مقایســه وضعیت پیشــرفت ایران در فناور اســت. شــبکه رصد نانو با به روزرســانی این بانک ها، داده های موردنیاز را برای پایش وضعیت فناور

نانو در مقایسه با سایر کشورها فراهم می آورد.

جدول 1- اطالعات موجود در بانک های اطالعاتی پایگاه علم، فناوری و صنعت نانو تا پایان سال 1400

تعداد کشورتعداد داده های موجودعنوان بانک اطالعاتیردیف

ی نانو1 97396۴بانک محصوالت فناور

ی نانو2 ۴18867بانک شرکت های فناور

-5۴بانک نانومواد3

ی نانو۴ 3۰۴2۴3بانک استانداردهای فناور

ی نانو5 82953بانک سازمان های تحقیقاتی فناور

ی نانو6 یدادهای فناور 289268بانک رو

ی نانو7 683۴7بانک اسناد سیاستی فناور

ی نانو8 -2826۰بانک اخبار فناور

در ادامه جزئیات بیشتری از هر بانک اطالعاتی ارائه شده است.

• بانک محصوالت فناوری نانو
ی نانو جهان ایجاد شده است. مخاطبان  ی، طبقه بندی، تحلیل و انتشار اطالعات محصوالت مبتنی بر فناور یت جمع آور ی نانو با مأمور بانک محصوالت فناور
ی، نوع محصول، ویژگی ها،  قادر هســتند با جســتجو در هر بخش صنعتی، با شــرکت ها و محصوالت آشــنا شده و جزئیات بیشــتری از جمله نوع نانومواد، مورفولوژ
کاربردهــا، بــه همــراه تأییدیه های کســب شــده را نیز مشــاهده کنند. تا پایان ســال 1۴۰۰، تعداد 9739 محصــول در 15 حوزه صنعتی مختلــف در بانک محصوالت 
ی نانو به ثبت رسیده است. این تعداد محصول متعلق به 2923 شرکت از 6۴ کشور مختلف هستند. به منظور کمک به فرآیند پایش و در راستای توسعه و  فناور
یافت انبوه اطالعات، با استفاده از ابزارهای خزش گر اطالعات 13 هزار شرکت استخراج شد و با بهره گیری از هوش مصنوعی 15۰۰ شرکت جدید  ارتقاء ابزارهای در

ی نانو شناسایی شدند که اطالعات محصوالت آن ها در سال 1۴۰1 به بانک محصوالت اضافه خواهد شد. فناور

• بانک نانومواد
 ، در بانک نانومواد، 5۴ نوع نانوماده در 2 دسته نانوشیء و نانوساختار معرفی شده اند. هر نانوماده دارای یک پروفایل است که در آن، تعریف نانوماده از منابع معتبر

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
ی نانو در جهان در این بانک ثبت شــده اســت که توســط 5۰ ســازمان ملی از ۴3 کشور  تا پایان ســال 1۴۰۰، تعداد 3۰۴2 اســتاندارد ملی و بین المللی مرتبط با فناور
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و ۴ سازمان بین المللی تصویب شده اند.

• بانک سازمان های تحقیقاتی فناوری نانو
ی نانو در ســال دارند )بر اســاس  کزی که بیــش از 5۰ مقالــه مرتبط با فناور کــز دانشــگاهی و تحقیقاتــی، آمــار مقــاالت نانو و ارجاعــات مرا در ایــن بانــک، عنــوان مرا
اطالعات پایگاه Web of Science( ثبت شده است. تا پایان سال 1۴۰۰، اطالعات 829 مرکز دانشگاه و تحقیقاتی از 53 کشور به ثبت رسیده که همراه با جزئیات 

بیشتر در بانک نمایش داده شده است.

• بانک رویدادهای فناوری نانو
یدادهای بین المللی اعم از نمایشــگاه ها، کنفرانس ها، کارگاه های علمی و آموزشــی، اســتارت آپ ها، فروم ها،  ، بخش وســیعی از رو ی نانو یدادهــای فنــاور بانــک رو
یداد از 68 کشــور مختلف در این بانک با جزئیاتی از قبیل نوع و  ی نانو را پوشــش می دهد. تا پایان ســال 1۴۰۰، تعداد 2892 رو بهم رســانی ها و جوایز در حوزه فناور

یداد موردنظر ثبت شده اند. یخ های مهم و خالصه ای از رو ی، بخش های مختلف، برگزارکننده، تار یداد، محل و زمان برگزار حوزه رو

• بانک اسناد سیاستی فناوری نانو
ی نانو در کشورهای مختلف به همراه اطالعات مختلف مربوط به هر سند است. اسناد سیاستی  ی نانو شامل اسناد سیاستی فناور بانک اسناد سیاستی فناور
ی نانو به وســیله حکومت و نهادهای متعلق به آن مانند وزارتخانه ها و ســازمان های دولتی تدوین شــده و شــامل ســطوح و ماهیت های مختلف سیاســت  فناور
ی نانو در بانک اسناد سیاستی وجود دارند که متعلق به ۴7 کشور هستند. در این راستا، نسخه جدید  است. تا پایان سال 1۴۰۰، تعداد 683 سند سیاستی فناور
 ، ی شــد. در این ویرایش بانک، طبقه بندی های مختلفی از اســناد بر اساس سطح پوشــش، بازه زمانی انتشار بانک اســناد سیاســتی در ابتدای ســال 1۴۰۰ راه انداز
یســت، اجتماعی و اخالقی در هر سند و مؤلفه های محتوایی مانند  ســازمان منتشــرکننده، ماهیت سیاســتی، حوزه صنعتی، مالحظات سالمت، ایمنی، محیط ز

یت در بانک اسناد سیاستی ایجاد شده است. اولویت، چشم انداز و مأمور

• بانک اخبار فناوری نانو
یافت و در این بانک ثبت شده است. ارتقاء این بانک از طریق بهره گیری  ی نانو از 5۰ منبع خبری در جهان در تا پایان سال 1۴۰۰، تعداد 2826۰ خبر مرتبط با فناور
کنون در جریان است. یافت شده و همچنین دسته بندی موضوعی آن ها در سال 1۴۰۰ آغاز شد و هم ا از ابزارهای یادگیری ماشین جهت تمیز نمودن متن اخبار در

پایش و ارزیابی شاخص های پیشرفت فناوری نانو۲-۲
یابی برنامه های تدوین شــده مشــخص شــده اند که این شاخص ها در سه  ی نانو در ایران، شــاخص های مختلفی برای پایش و ارز مطابق اســناد ملی توســعه فناور
یابی کالن، برنامه کالن و عملیاتی تقسیم می شوند. متناسب با تغییرات و بازنگری برنامه ها، اهداف کالن و عملیاتی، الزم است که شاخص های پایش  سطح ارز

ی نانو نیز به صورت مداوم به روزرسانی شوند. توسعه فناور

طرح ها و پروژه ها و نتایجاقدام اجرایی

اهداف عملیاتی و شاخص ها

اهداف برنامه و شاخص ها

چشم انداز و اهداف کالن و شاخص ها

برنامه عملیاتی

برنامه کالن

سیاست
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ی نانو بازنگری شــدند. این شــاخص ها که فهرســت کامل آن هــا در فصل پنجم  بــرد فنــاور  در همیــن راســتا، در ســال 1۴۰۰، شــاخص های کالن ســند گســترش کار
یابی برنامه های کالن می شــوند. از شــاخص های جدید تدوین شــده می توان به  یابی اهداف کالن و 2۰ شــاخص ارز این گزارش آمده اســت شــامل 7 شــاخص ارز
تعداد و ســهم مقاالت نانو منتشــر شــده در مجالت با کیفیت )Q1( و مجالت برتر )دهک اول(، تعداد شــرکت های زایشی دانشگاهی به ازای هر 1۰۰۰ مقاله، تعداد 

ی ها و نوع محصوالت نانو اشاره کرد. ی جهانی، تعداد فناور ی دارای نوآور کسب وکارهای نوآفرین ایجاد شده و موفق شده، تعداد محصوالت تجار
 

پیمایش حجم بازار محصوالت نانو ساخت ایران3-۲
ی نانو تولید داخل در هر سال انجام می شود. در سال 1۴۰۰، فرایند »پیمایش  ی نانو کشور جهت اندازه گیری میزان فروش کاالها و خدمات فناور پیمایش بازار فناور
حجــم بــازار محصوالت نانو مربوط به ســال 1399« در بازه زمانی اردیبهشــت تا بهمن مــاه صورت گرفت. بنگاه های هدف را شــرکت های تولیدکننده محصوالت و 
یافت کرده اند، تشــکیل می دادند که فرم هــای آمارگیری  ارائه دهنــده خدمــات نانــو که در ســال هــدف )1399( گواهی نانومقیــاس از واحد نانومقیاس ســتاد نانو در
ی انسانی و ... برای آن ها ارسال شد. از 327 شرکت هدف،  ی، نیرو ی نانو و جزئیات فروش، سرمایه گذار ی موارد مربوط به آمار فروش و صادرات شرکت فناور حاو
23۰ شــرکت )6۴ درصد( در طرح مشــارکت کردند. اعتبار یافته ها نیز از طریق اســتفاده از داده های منابع معتبر دیگر از قبیل اطالعات کاالهای صادراتی گمرک، 

شرکت های دانش بنیان و شناخت رابط شرکت در ستاد نانو بررسی شد.
یادی  الت بهداشــتی، کاشــی های تزئینــی، نانوپولیــش و یا نانوکاتالیســت ها کــه نرخ مشــارکت در طرح پایین بــود یا اینکه تعــداد ز در برخــی از حوزه هــا ماننــد شــیرآ
از شــرکت های تولیدکننــده بــه دالیــل مختلــف برای گرفتن گواهــی نانومقیاس به ســتاد نانو مراجعــه نمی کنند، حجم فروش و صــادرات حوزه مرتبط با اســتفاده از 
روش های تحقیقات بازار و بر اســاس یافته های معتبر مانند مشــخصات فنی و عملکرد حقیقی دســتگاه یا تجهیزات تولید محصول نانو یا نانوماده اولیه مصرفی 
الت بهداشــتی  در تولیــد محصــول نهایــی کــه خود دارای گواهی نانومقیاس هســتند و همچنین مصاحبه و مشــاوره با نهادهای مرجع آن حوزه مانند انجمن شــیرآ

تخمین زده شدند.
نتایج پیمایش در فصل اول )بخش حجم بازار محصوالت نانو ســاخت ایران( تشــریح شــده اســت. همچنین »گزارش تفصیلی بازار محصوالت نانو ساخت ایران 

در سال 1399« تدوین و منتشر شده است.
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 3- راهبری و ارزیابی دستگاه های اجرایی در راستای اجرای سند گسترش کاربرد فناوری نانو

یخ 29 آذر 1396 به دستگاه های اجرایی ابالغ شده است. در این مصوبه  ی نانو در افق 1۴۰۴« در تار مصوبه هیئت دولت تحت عنوان »سند گسترش کاربرد فناور
یت های مشــخصی تعیین شــده اســت. در ســال 1۴۰۰ در پاســخ به درخواست ستاد نانو از دســتگاه های اجرایی جهت  برای 13 وزارتخانه و ســازمان دولتی، مأمور
ی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت  ارســال گزارش عملکرد ســال چهارم اجرای مصوبه؛ وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، وزارت جهاد کشاورز
ی اســالمی، گزارشــی در خصوص اقدامات خود ارســال نکرده اند. سایر دستگاه ها، گزارش عملکرد مربوطه  آموزش وپرورش، ســازمان برنامه وبودجه و گمرک جمهور
ی مقدمات« و »اقدامات«، عملکردی به شــرح جدول های زیر  را ارســال کرده اند. بررســی گزارش های ارســالی نشــان می دهد که نهادهای متولی در 2 محور »برقرار
داشــته اند. در اســفند 1۴۰۰، گــزارش جمع بنــدی اقدامات دســتگاه های اجرایی برای ارائه گــزارش در هیئت وزیران مطابق ماده 2۰ مصوبه، بــرای دبیر هیئت دولت 

ارسال شد. مشروح اقدامات دستگاه های اجرایی در فصل چهارم بیان شده است.

جدول ۲- برقراری مقدمات اجرای سند گسترش کاربرد فناوری نانو توسط دستگاه های اجرایی )سال 1400(

تشکیل کمیته یا کارگروه فناوری نانو در دستگاه مربوطهمعرفی نماینده دستگاه اجرایی به ستاد توسعه فناوری نانودستگاه اجراییردیف

وزارت نیرو1
در سال های گذشته، دو نماینده از طرف پژوهشگاه نیرو به ستاد 

نانو معرفی شده اند.
×

×وزارت نفت2
در سال های گذشته در ذیل معاونت مهندسی، پژوهش و 

ی نانو تشکیل شده است. ی، کارگروه فناور فناور

ی3 وزارت راه و شهرساز
در سال های گذشته، نماینده ای از سوی سازمان مجری 

ساختمان ها و تأسیسات عمومی و دولتی به ستاد نانو معرفی 
شده است

×
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۴
وزارت صنعت، معدن و 

تجارت
××

5
وزارت علوم، تحقیقات و 

ی فناور
××

سازمان ملی استاندارد6
در سال های گذشته، نمایندگانی از سوی سازمان استاندارد به 

ستاد نانو معرفی شده اند.
×

7
سازمان حفاظت 

یست محیط ز
در سال های گذشته، نماینده ای از سوی سازمان حفاظت 

یست به ستاد نانو معرفی شده است. محیط ز
×

ادامه جدول ۲- برقراری مقدمات اجرای سند گسترش کاربرد فناوری نانو توسط دستگاه های اجرایی )سال 1400(

 جدول 3- اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه های اجرایی در حوزه مجوزهای مرتبط با فناوری نانو )سال 1400(

توضیحاتدستگاه اجراییردیف

سازمان استاندارد1
، شیوه نامه  سازمان استاندارد در راستای عملیاتی کردن مصوبه اعطای نشان نانو و همچنین دستورالعمل اعطای نشان نانو

فرایندهای مرتبط با اعطای پروانه نانو نماد را در اجالسیه شورای معاونین این سازمان به تصویب رسانده است. ستاد نانو طی 
نامه ای با ذکر دلیل، عدم موافقت خود را با این شیوه نامه به سازمان اعالم کرده است.

×سایر دستگاه ها2
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4- مدیریت فناوری اطالعات و دانش فرایندهای توسعه فناوری نانو

ارتقای زیرساخت های فناوری اطالعات در جهت اجرای برنامه های توسعه فناوری نانو1-4
ی، دستگاه های پردازش اطالعات، سیستم های انتقال و دستیابی به اطالعات است و به منزله بستر  ی اطالعات شامل دستگاه های ذخیره ساز زیرساخت فناور

ی اطالعات شامل مولفه های زیر است: یس ها و خدمات اطالعاتی با کیفیت مطلوب را فراهم می کند. زیرساخت فناور سامانه های اطالعاتی، امکان ارائه سرو
1. سخت افزار مانند سرورها، کامپیوترها، سوئیچ ها، هاب، روترها و دیتاسنترها.

ی و یا تهیه می شوند. ی که بسته به نیاز سازمان، طراحی و پیاده ساز 2. برنامه های کاربردی نرم افزار
ی شبکه، فایروال و امنیت، اتصال به اینترنت که تحت عنوان زیرساخت شبکه شناخته می شود. 3. شبکه شامل توانمندساز

ی  ، می بایست سخت افزار و نرم افزارهای متعددی تهیه و بهره بردار ی اطالعات متشکل از مولفه های مذکور به منظور انجام عملیات و مدیریت زیرساخت فناور
شوند. مهم ترین اقدامات صورت گرفته در این راستا در سال 1۴۰۰ به شرح زیر است:

ی سرورهای سامانه های ستاد نانو ینگ، پشتیبانی و ارتقای نرم افزار 1. مانیتور
ی سرورها ی و سخت افزار 2. پشتیبانی و ارتقای فایروال های نرم افزار

ی سرورها ینگ تجهیزات سخت افزار 3. ارتقای ابزارهای مانیتور
۴. ارتقای امنیتی برخی سامانه های اطالعاتی ستاد نانو

ی سرورها و نگهداشت اطالعات ی برای حفظ پایدار 5. تأمین سخت افزارهای پشتیبان ضرور
ی با حفظ یکپارچگی با سایر سامانه ها ی برخی سامانه های نرم افزار 6. جداساز
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مدیریت و ساماندهی فرآیندهای اجرای برنامه های توسعه نانو۲-4
ی وبگاه ها و  ی ارائه خدمات به آن ها، به طراحی و پیاده ساز ســازمان ها به منظور حفظ ارتباط با مشــتریان و کاربران خود در خارج از ســازمان و تســریع و بهینه ســاز
ی می پردازند. ستاد نانو نیز طی سال های فعالیت خود، بسته به برنامه های عملیاتی و اقدامات تدوین شده در راستای اهداف و برنامه های  سامانه های نرم افزار
یافت اطالعات و خدمات  ی نانو جهت در ی کرده تا پل ارتباطی میان ستاد و فعاالن و عالقه مندان حوزه فناور کالن خود، سامانه ها و وبگاه های متعددی راه انداز

باشد. در همین راستا، در سال 1۴۰۰ اقدامات توسعه ای متعددی در سامانه های اطالعاتی ستاد نانو صورت گرفته که نتایج آن در جدول زیر بیان شده است.

جدول 4- وضعیت سامانه های اطالعاتی ستاد نانو )سال 1400(

جدول 5- اقدامات مرتبط با توسعه نرم افزاری سامانه های فناوری نانو )سال 1400(

مقدارواحدشاخص

یس های ایجاد شده در پرتال مدیریت محتوا یستعداد سرو 23سرو

ی نانو 16وبگاهتعداد وبگاه های فعال فناور

789نفرتعداد مدیران سیستم و کاربران

۴78۰53شخص )حقیقی و حقوقی(تعداد مخاطب ثبت شده در سایت های ستاد نانو

533گزارشتعداد گزارش های ایجاد شده در سیستم مدیریت گزارش ها

وضعیتاقداماتردیف

1
توسعه و ارتقای بانک جامع اطالعات شرکت های نانو )شامل ایجاد فهرست با قابلیت فیلتر کردن، به روزرسانی 

پلتفرم سامانه، ارتباط با سایر بانک های اطالعاتی(
اتمام یافته

اتمام یافتهارتقای سرعت سامانه آمار و اطالعات تعامالت بین الملل2

ی نانو3 ی بانک اطالعاتی باشگاه محققان فناور اتمام یافتهراه انداز

ی هوشمند اطالعات شرکت های نانو۴ اتمام یافتهاجرای پروژه گردآور

ی ARCHIVE READER در پورتال مدیریت محتوا5 در حال انجامراه انداز

ی سامانه احراز هویت اشخاص حقیقی6 در حال انجامراه انداز

ی نانو )بخش مالی(7 ی فاز دوم باشگاه محققان فناور در حال انجامراه انداز

ی8 در حال انجامتوسعه و ارتقای سامانه تبادل فناور

در حال انجاماجرای پروژه هوش مصنوعی برای تعیین نانومواد در محصوالت نانو9

ی نانو در جهان1۰ در حال انجاماجرای پروژه پاالیش هوشمند اخبار فناور

ی نانو صورت گرفته و منجر به نتایج مذکور شده، در ادامه بیان شده است. ی سامانه های فناور عناوین اقداماتی که در این سال برای توسعه نرم افزار
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ارتقای استفاده از داده ها در تصمیم گیری و اجرای برنامه های توسعه نانو3-4
کیــد بــر »بهره گیــری از داده هــا و تحلیــل آن در یک فعالیــت به جای اتکای صرف بر شــهود یا تجربه شــخصی«. دســتیابی به این  ی عبــارت اســت از تأ داده محــور
یابی و تحلیل داده و از همه مهم تر ایجاد توانایی ها و فرهنگ مناســبی است  ی، باز توانمندی، مســتلزم توســعه و بهره گیری از ابزارهای مختلف برای ثبت، نگهدار
، مجموعه فعالیت هایی در دو محور زیر برای بهره گیری بهتر  یست بوم نانو ی و برنامه ریزی در ز که بر پایه داده عمل می کند. در راستای ارتقای فرایند سیاست گذار

از داده ها در تصمیم گیری و اجرای برنامه های توسعه نانو آغاز شد.

•ایجاد مرکز کالن داده های نانو
یادی تولید و ثبت  ، داده هــای ز ی نانو ی و نوآور یســت بوم فناور ی، فراهم آوردن داده ها و اطالعات مناســب اســت. در ز یکــی از ارکان حرکــت به ســمت داده محور
ی آن ها برای تحلیل های کارشناســانه و مدیریتی از فعالیت های مهمی اســت که در  می شــوند. شناســایی، ســاماندهی و ســاختاردهی به این داده ها و آماده ســاز
ی و شناسنامه دار شده و در ساختار  ی، »مجموعه داده های مختلف« شناسایی، گردآور « دنبال می شود. در این مرکز مجاز برنامه »ایجاد مرکز کالن داده های نانو
ی نانو ایجاد می شود که می تواند با سازوکارهایی در اختیار  ی و نوآور یســت بوم فناور مناســب ذخیره می شــوند. ذیل این برنامه، کتابخانه ای از مجموعه داده های ز
ی این کتابخانه در سال 1۴۰۰ طراحی شد. با استفاده از مجموعه داده های ثبت  یست بوم نانو برای بهره گیری از داده ها قرار گیرد. ساختار و مدل راه انداز فعاالن ز
، بانک های اطالعاتــی مرجع و گزارش های توصیفی و تحلیلی مناســب بــرای اســتفاده در تصمیم گیری ها ایجاد  شــده در ایــن کتابخانــه و تقاطــع آن ها بــا یکدیگر

می شود.

•راهبری پروژه های داده محوری مبتنی بر حل مسائل
، تیم های چابک با حضور مسئول مستقیم  ی توسعه نانو شروع می شود. به این منظور اجرای این فعالیت با شناسایی مسائل مهم و دارای اولویت در سیاست گذار
مســئله تشــکیل شــده و پیرامون مســئله و جزئیات آن بحث و همفکری صورت می گیرد. خروجی این فرآیند، تعریف و اجرای پروژه های حل مســئله بر پایه تحلیل 
ی  داده اســت. در این فعالیت، داده های الزم برای حل مســئله موردنظر و وضعیت فعلی داده های در دســترس تحلیل می شــود. همچنین اقداماتی جهت گردآور
داده های موردنیاز تعریف شده و تحلیل هایی که می تواند به شناخت و دستیابی به راه حل مسئله کمک کند پیش بینی می شود. به طور کلی، طرح هایی که ذیل 

این فعالیت تعریف می شوند را می توان در سه دسته قرار داد:
ی داده ها ی و آماده ساز • طرح های مربوط به ثبت، گردآور

ی گزارش های تحلیلی • طرح های مرتبط با شناسایی و آماده ساز
• طرح های مرتبط با طراحی و استقرار فرایندهای تصمیم مبتنی بر داده

ی های آینده«، پروژه هــای مختلفی تعریف و به اجرا درآمد. همچنین مقرر شــد بر اســاس تجربه  ی و شــناخت فناور در ســال 1۴۰۰ بــا تمرکــز بــر مســئله »پایش فناور
ی  ی«، تیم های داده محور ی« و »صنعتی ســاز ی و نوآور حاصل از اقدامات صورت گرفته در ســال 1۴۰۰، در ســه حوزه »توســعه ســرمایه های انســانی«، »توسعه فناور

برای شناسایی مسائل و حرکت در جهت حل آن ها بر مبنای تحلیل داده در سال آتی تشکیل شود.
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5- تبیین الگوی پیشرفت فناوری نانو

مستندسازی تجربیات موفق توسعه فناوری و تجاری سازی محصوالت نانو کشور1-5
، طرح هــای تحقیقاتی متعددی توســط انتشــارات  ی محصــوالت نانــو ی ســاز ی هــای نانــو و تجار ی تجربیــات توســعه فناور در ســال 1۴۰۰، در راســتای مستندســاز

« با حمایت ستاد نانو اجرا شد که در ادامه بیان می شوند. »الگونگار پیشرفت« و انتشارات »راه یار

• تجربه نگاری سیاست گذاری، توسعه فناوری و تجاری سازی محصوالت نانو ایرانی در حوزه نساجی
ی نانو به صنعت نساجی که این صنعت از  ی پرداخته شده است. تجربه ورود فناور ی به یک حوزه صنعتی و نه فقط یک محصول یا فناور در این طرح تجربه نگار
ی نوین به یک حوزه صنعتی با سابقه در کشور  یخی قابل توجهی در ایران برخوردار است، می تواند فراز و نشیب ها و تهدید و فرصت های ورود یک فناور سابقه تار

ی برای انتشار آغاز شد. را روایت کند. نگارش این کتاب در سال 1۴۰۰ به اتمام رسید و فرایند آماده ساز

یا • تجربه نگاری شرکت آتیه پردازان ظهور شریف؛ توسعه دهنده سامانه های الکترولیز آب در
ی باال در صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی  شــرکت آتیه پردازان ظهور شــریف، در ســال 139۰ تأســیس شــد و از شــرکت های دانش بنیان تولیدکننده تجهیزات با فناور
کنون توانسته بیش از 5۰  اســت و از شــرکت های پیرامونی دانشــگاه صنعتی شــریف اســت که با در اختیار داشــتن تجهیزات کارگاهی و آزمایشــگاهی مناســب، تا
کنون چندین محصول را به صنعت کشور  ی، افزایش طول عمر و مشاوره به انجام رساند. این شرکت تا قرارداد ساخت و تحویل محصوالت تخصصی، بهینه ساز
ی این شــرکت توسط انتشارات راه یار تدوین  ی ساز معرفی نموده و در راســتای حل مشــکالت واحدهای صنعتی کشــور حرکت کرده اســت. کتاب تجربیات تجار

شده است و در مرحله انتشار قرار دارد.
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 PVD یت به روش • تجربه نگاری شرکت مهندسی سطح سوین پالسما؛ توسعه دهنده پوشش های نانوالیه و نانوکامپوز
ی تجهیزات  ی ساز شــرکت ســوین پالسما تولیدکننده تجهیزات پوشش های نانوالیه و ارائه کننده خدمات پوشش دهی به سایر شرکت هاست. تجربه تولید و تجار
ی  ی درس ها و فرازونشیب های قابل توجهی است که توسط انتشارات الگونگار پیشرفت در حال مستندساز پوشش دهی و صادرات این تجهیزات به چین، حاو

است. در اواخر سال 1۴۰۰، نگارش متن اولیه کتاب به اتمام رسید و در سال آینده منتشر خواهد شد.

یا؛ توسعه دهنده تجهیزات تشخیص سرطان • تجربه نگاری شرکت نانوحسگرسازان سالمت آر
ی ویژه برای تشــخیص سرطان اســت که آن را در قالب چندین اختراع بین المللی  ی از یک فناور یا، برخوردار ویژگی قابل توجه شــرکت نانوحسگرســازان ســالمت آر
یافت مجوزهای موردنیاز محصول برای ورود به  ی توسط انتشارات الگونگار پیشرفت، هم زمان با توسعه محصول و در ی این فناور ثبت کرده است. کار تجربه نگار

بازار در حال انجام است. مصاحبه های مرتبط با این طرح در سال 1۴۰۰ ادامه یافت.

حمایت از برگزاری جایزه کتاب »روایت پیشرفت«۲-5
یابی و تقدیر از کتاب هایی است  یداد، رصد، ارز نخستین جایزه کتاب »روایت پیشرفت«، تابستان 1۴۰۰ توسط انجمن روایت پیشرفت برگزار شد. هدف از این رو
یداد، حدود 3۰۰ اثر  ی، فرهنگی و اجتماعی، دفاعی و امنیتی و حکمرانی روایت شــده اســت. در این رو که در آن ها، یکی از تجربه های کشــور در حوزه علم و فناور
کنون منتشر شده اند در بخش »حکمرانی«  ی نهایی راه یافتند. مجموعه کتاب های الگوی پیشرفت نانو که تا مورد بررسی اولیه قرار گرفته و ۴1 کتاب به مرحله داور
ی در شــرکت پوشــش های نانوســاختار روایت شــده  ی« این جایزه حضور یافتند. کتاب »ســطح عمیق« که در آن تجربه مهندس احمدرضا مهدو و »علم و فناور
ی این جایزه را از آن خود کرد. همچنین تجربیات ستاد نانو با توجه به سابقه ای که از حدود ده سال قبل در تدوین کتاب های  است، رتبه دوم بخش علمی- فناور

یداد قرار گرفته است. ی این رو ی نانو داشته است، در اختیار تیم طراحی و سیاست گذار روایت پیشرفت توسعه فناور



ایران، قم، تیمچه بزرگ بازار نو



گمرک جمهوری 
اسالمی ایران

ستاد ویژه توسعه 
فناوری نانو

سازمان برنامه و 
بودجه

وزارت جهاد وزارت نیرو
کشاورزی

وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی

وزارت راه و وزارت نفت
شهرسازی

وزارت صنعت، 
معدن و تجارت

وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری

وزارت آموزش و پرورش معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری

سازمان حفاظت 
محیط زیست

سازمان ملی 
استاندارد ایران

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

فصل چهارم
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گزارشاقداماتدستگاههایاجراییدرراستایتکالیفسندگسترشکاربردفناورینانو

یخ 29 آذر 1396 به دستگاه های اجرایی ابالغ شده است. در این مصوبه  ی نانو در افق 1۴۰۴« در تار مصوبه هیئت دولت تحت عنوان »سند گسترش کاربرد فناور
یت های مشخصی تعیین شده است: ، مأمور برای 13 وزارتخانه و سازمان دولتی زیر

جدول 1- دستگاه های اجرایی مسئول در مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 1404

سازمان هاوزارتخانه ها

ینفتنیرو استانداردجهاد کشاورز

یتعاون، کار و رفاه اجتماعیبهداشت، درمان و آموزش پزشکی یستراه و شهرساز حفاظت محیط ز

یصنعت، معدن و تجارت گمرکآموزش وپرورشعلوم، تحقیقات و فناور

برنامه و بودجه

یت های ذکر شــده در مصوبه در بازه زمانی ابتدای دی ماه 1399 تا ابتدای دی ماه  جمع بندی اقدامات صورت گرفته توســط دســتگاه های اجرایی بر اســاس مأمور
1۴۰۰ به شرح زیر است:

جدول ۲- اقدامات وزارت نیرو در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

 وزارت نیرو ماده 3

ی مقدمات اجرایی توسط وزارت نیرو برقرار

ی نانو ×تشکیل کمیته فناور

معرفی نماینده به ستاد نانو

×
در سال های قبل، در سطح سازمان های زیرمجموعه 

(، 2 نماینده در حوزه سلول های  )پژوهشگاه نیرو
ی به ستاد نانو معرفی  خورشیدی و ذخیره سازهای انرژ

شده است.

ی نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو ×برگزار

یت ها اقدامات وزارت نیرومأمور

1
( هوای نیروگاهی بر اساس جدیدترین  گسترش کاربرد و ارتقای استاندارد پاالیشگر )فیلتر

توانمندی های فناورانه داخلی و استانداردهای بین المللی

اقدام مؤثری در خصوص تصویب و اجرایی نمودن 
دستورالعمل استفاده از فیلترها/ نانوفیلترهای هوای 

ورودی در نیروگاه های برق صورت نگرفته است.

2
هوای  )نانوفیلترهای(  پاالیشگرهای  نانو  مصرف  بــرای  تشویقی  ســازوکــارهــای  به کارگیری 
ی بومی به منظور افزایش سهم استفاده از این نوع پاالیشگرها  نیروگاهی تولید داخل با فناور
)فیلترها( تا شصت درصد بازار پاالیشگرهای )فیلترهای( هوای نیروگاهی کشور تا سال 1۴۰۰

×

3
ی  برنامه ریزی و تالش برای دستیابی به دانش فنی تولید و به کارگیری ذخیره سازهای انرژ

ی های تجدیدپذیر تا سال 1۴۰۰ ی نانو بومی در حداقل یک مرکز تولید انرژ مبتنی بر فناور
×

۴
ی برای به کارگیری مقره های ضد رطوبت و آلودگی با استفاده از  تدوین آیین نامه و بسترساز

ی نانو بومی فناور

اقدام مؤثری در خصوص تصویب و اجرایی نمودن 
دستورالعمل های مرتبط با استفاده از نانوپوشش ها در 

مقره ها صورت نگرفته است.

5
ی بومی )با بازده باالتر از  به کارگیری سلول های خورشیدی نانو پربازده ساخت داخل با فناور

سلول های خورشیدی غیر نانویی( در حداقل یک نیروگاه خورشیدی تا سال 1۴۰۰
×
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یت ها اقدامات وزارت نیرومأمور

6
نانوپوشش های  و  نانو سیاالت  به کارگیری  ــرای  ب ی  بسترساز و  آیین نامه  ــالغ  اب و  تــدویــن 
ی بومی در داخل تولید می شوند، با هدف افزایش  افزایش دهنده انتقال حرارت که با فناور

ی تولید برق و ارتقای بازده نیروگاه ها بهره ور

اقدام مؤثری در خصوص تصویب و اجرایی نمودن 
دستورالعمل استفاده از نانو سیاالت خنک کننده 

نیروگاهی صورت نگرفته است.

7

یا با در اختیار  ، لب شور و آب در گسترش واحدهای تصفیه آب شرب و نمک زدایی آب شور
: گذاشتن زیرساخت ها و به کارگیری سازوکارهای تشویقی با اهداف زیر

ی  -رسیدن به مقیاس تا یک میلیون مترمکعب در روز برای نمک زدایی با استفاده از فناور
ی بومی تا سال 1۴۰۰. نانو تولید داخل با فناور

-رسیدن به مقیاس تا یک میلیون مترمکعب در روز برای تصفیه آب شرب و با کاربری های 
ی نانو تولید داخل  تصفیه سختی، فلزات سنگین، نیترات و امالح مضر با استفاده از فناور

ی بومی تا سال 1۴۰۰. با فناور

×

8
ی برای استفاده از نانوبتن ها، نانوپوشش ها و محصوالت مرتبط در سازه های آبی و  بسترساز

اجرای آن حداقل در یک طرح آزمونی )پایلوت( تا سال 1۴۰۰.
×

9
ی در تدوین استانداردهای ملی، آیین نامه ها و مقررات برای ایجاد سازوکار نظارتی  همکار

ی نانو تا سال 1398. مناسب جهت استفاده از فناور
×

جدول 3- اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

وزارت جهاد کشاورزی ماده 4

ی مقدمات اجرایی توسط  برقرار
ی وزارت جهادکشاورز

ی نانو تشکیل کمیته فناور
یاست معاون وزیر  ی نانو به ر کمیته فناور

یج  و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترو
ی تشکیل شده است. کشاورز

×معرفی نماینده به ستاد نانو

ی نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو ×برگزار

یت ها اقدامات وزارت جهاد کشاورزیمأمور

1

کاهش ضایعات، تدابیری برای حمایت از  ی و غذایی و  کشاورز الف- به منظور افزایش ارزش افـــزوده در محصوالت 
افزایش تولید و افزایش یک تا دو درصدی سهم بازار محصوالت زیر و به کارگیری آن ها با استفاده از دانش فنی و نانومواد 
ی محصوالت  ی بومی اتخاذ شود: 1- استفاده از بسته بندی نانو افزایش دهنده زمان نگهدار افزودنی تولید داخل با فناور
ی مربوط تا پایان سال 1398. 2- افزایش  ی و میوه )پس از برداشت( با هدف کاهش ضایعات محصوالت کشاورز کشاورز
سهم استفاده از پوشش های نانو گلخانه ها. 3- افزایش سهم استفاده از کودهای نانوی آهسته رهش با هدف کاهش 
یستی )نانو آفت کش ارگانیک(  مصرف کود شیمیایی تا پایان سال 1398. ۴- افزایش سهم استفاده از نانو آفت کش ز

-آهسته رهش جهت کاهش مصرف آفت کش های شیمیایی تا پایان سال 1398.
ی، گزارش عملکرد خود  وزارت جهاد کشاورز

را به ستاد نانو ارسال نکرده 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 سال پس از آن اعطا می شود: 
1- نانو کود 2- نانوآفت کش 3- نایلون های مقاوم گلخانه ۴- بسته بندی های افزایش دهنده زمان نگهداری مواد غذایی 5- 

)Nano Cavitation( یست تخریب پذیر 6- پاستوریزه کردن سرد شیر به کمک فرایند نانو حفره زایی بسته بندی های ز

3
ی بومی برای رسیدن به حداقل مقیاس پنج میلیون مترمکعب در روز  پ-گسترش واحدهای تصفیه آب لب شور با فناور

ی و با کاربری های تصفیه سختی، فلزات سنگین، نیترات و امالح مضر تا سال 1398 برای تصفیه آب کشاورز

ادامه جدول ۲- اقدامات وزارت نیرو در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400
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جدول 4- اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ماده 5

ی مقدمات اجرایی توسط وزارت بهداشت برقرار
ی نانو تشکیل کمیته فناور

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

×معرفی نماینده به ستاد نانو

ی نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو ×برگزار

یت ها اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمأمور

1
یــر اقـــدام نــمــایــد: 1- حمایت از ایجاد  الـــف- ســازمــان غــذا و دارو مــوظــف اســت نسبت بــه مـــوارد ز
یابی ایمنی محصوالت نانو 2- تسریع در فرایند ثبت و بررسی نانوداروها  آزمایشگاه های مرجع برای ارز

ی نانوداروها 3 - حمایت از قیمت گذار

-
وزارت بهداشت، گزارش عملکرد خود را به ستاد نانو ارسال 

نکرده است.

2

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با رعایت قوانین اقدامات زیر را برای به کارگیری 
ی بومی در حوزه های ذی ربط اجرا کند: ب- حمایت و تشویق  محصوالت نانو ساخت داخل با فناور
نانو  محصوالت  از  استفاده  بــه  اجــرایــی  دستگاه های  درمــانــگــاه هــای  بیمارستان ها،  درمــانــی،  کــز  مــرا
و  ضد سالک  )آنتی بیوتیک(،  یست  پادز ضد سرطان،  )نــانــوداروهــای  نانوداروها  شامل  سالمت محور 
غیره(، مکمل و داروهای گیاهی، ملزومات پزشکی )پدهای ترمیم زخم نانو و ماسک های )پوشانه های( 

( و فرآورده های آرایشی و بهداشتی تولید داخل. نانو

3

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با رعایت قوانین اقدامات زیر را برای به کارگیری 
ی بومی در حوزه های ذی ربــط اجرا کند: پ- حمایت از ورود  محصوالت نانو ساخت داخل با فناور
ی بومی در داخل ساخته شده اند، به  محصوالت نانو دارویی و فراورده های سالمت حوزه نانو که با فناور
فهرست های رسمی کشور برای محصوالتی مانند: 1- انواع نانوداروها نظیر نانوداروهای ضد سرطان.2- 
ملزومات و تجهیزات دارویی.3- لوازم )کیت( تشخیص نانو نظیر لوازم )کیت( تشخیص سلول های 
. 5- محصوالت نانو با کاربرد در حوزه سالمت نظیر انواع  سرطانی.۴- فراورده های آرایشی-بهداشتی نانو

. کتری یا خودتمیزشونده، مواد تمیزکننده و منسوجات نانو رنگ و کاشی ضدبا

جدول 5- اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیماده 6

ی مقدمات اجرایی توسط وزارت تعاون برقرار

ی نانو ×تشکیل کمیته فناور

معرفی نماینده به ستاد نانو
در سال های گذشته، نمایندگانی از سوی وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی به ستاد نانو معرفی شده اند.

ی نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو ×برگزار

یت ها اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیمأمور

و دارای 1 بومی  ی  فــنــاور با  نانو ساخت داخــل  نــانــوداروهــا و محصوالت سالمت محور  کثری  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

ی بومی و دارای مجوز  سازمان تأمین اجتماعی استفاده از محصوالت نانو سالمت محور ساخت داخــل با فناور
یست )آنتی بیوتیک(، ضد سالک و غیره(، مکمل و داروهای  مصرف نظیر نانوداروها )نانوداروهای ضد سرطان، پادز
آرایــشــی و  ــای  ــراورده ه ف و   ) نانو و ماسک های )پوشانه های(  نانو  ترمیم زخــم  )پــدهــای  گیاهی، ملزومات پزشکی 

کز درمانی، بیمارستان ها و درمانگاه های تحت نظر را حمایت و تشویق کند. بهداشتی، در کلیه مرا

حمایت و تشویق مجموعه های تولیدی و بنگاه های اقتصادی به تولید و به کارگیری محصوالت نانو ساخت داخل با 3
ی بومی که دارای بازار مصرف مناسب هستند. فناور
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جدول 6- اقدامات وزارت نفت در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

 وزارت نفتماده 7

ی مقدمات اجرایی توسط وزارت نفت برقرار

ی نانو تشکیل کمیته فناور

 ×
)در سال های گذشته، کارگروه 

فناوری نانو ذیل شرکت ملی نفت 
ایران تشکیل شده است(

×معرفی نماینده به ستاد نانو

ی نشست مشترک با ستاد نانو ×برگزار

یت ها اقدامات وزارت نفتمأمور

ی بومی با  الف- حمایت از انجام آزمایش های میدانی و افزایش سهم خرید در حوزه های دارای محصوالت نانو ساخت داخل با فناور
: 1- به کارگیری نانونامیزه ها )نانوامولسیون ها( و نانوسیاالت در ازدیاد برداشت از مخازن.2- به کارگیری نانو افزایه ها در سیاالت  اهداف زیر
ی به طور مشخص نانوساختارهای سیلیسی و نانولوله های کربنی.3- به کارگیری نانوبازدارنده های خوردگی در بخش های مختلف  حفار
یافت بخارات هیدروکربن با نانوجاذب ها.5- به کارگیری نانوجاذب ها  درون چاهی و سرچاهی و عملیاتی.۴- به کارگیری سیستم های باز
کسید کربن.6- افزایش  ی دی ا ی گازها و جذب و ذخیره ساز ی گازها )ANG(، نم زدایی و جداساز در صنعت نفت در زمینه های ذخیره ساز
( هوای نانو تولید  ی بومی.7- افزایش استفاده از پاالیشگر )فیلتر سهم استفاده از نانو کاتالیزگرها )نانوکاتالیست های( تولید داخل با فناور
ی بومی و کیفیت اثبات شده، برای پاالیشگرهای )فیلترهای( هوایی مورد استفاده در صنایع نفت تا شصت درصد میزان  داخل با فناور
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 حــرارت.1۰- به کارگیری عایق نانو و 
.12- به کارگیری نانوحسگرها در صنعت نفت  رنگ های نانو در واحدهای عملیاتی صنعت نفت.11- حذف لکه های نفتی با پدهای نانو
. تبصره- انجام  ی نانو الینده و سمی.13- به کارگیری سامانه های )سیستم های( پساب مبتنی بر فرآیندهای فناور برای سنجش گازهای آ
کنون آزمون کارایی خود را به اتمام نرسانده اند، تسریع شود و در صورت موفقیت نتایج این آزمون ها،  آزمون میدانی برای محصوالتی که تا

افزایش سهم خرید در صنعت نفت مورد توجه قرار گیرد.

شرکت ملی نفت ایران در حال 
یسک استفاده  بررسی مالحظات ر

ی نانو در قراردادهای  از فناور
مربوطه است.

ب- شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایــران به منظور افزایش ارزش افــزوده و جلوگیری از خام فروشی در محصوالت تولیدی موظف 
است تدابیری برای تولید محصوالت مورد تقاضا با استفاده از دانش فنی نانو و نانومواد افزودنی تولید داخل برای تأمین تقاضای مواد 
یت های پلیمری( مقاوم به ضربه  ی )نانوکامپوز اولیه صنایع پایین دستی از قبیل موارد زیر اتخاذ نماید:1- نانو چندسازه های بسپار
یت های پلیمری(  ی )نانوکامپوز جهت استفاده در محصوالت بسته بندی مواد شیمیایی و شوینده ها.2- نانو چندسازه های بسپار
کتری  یت های پلیمری( ضد با ی )نانوکامپوز ضد خش جهت کاربرد در صنعت خودرو مانند داشبورد.3- نانو چندسازه های بسپار
یت های( با استحکام به وزن  برای مصارف حوزه نساجی، بهداشت و سالمت و لوازم خانگی.۴- نانوچندسازه های )نانوکامپوز

یاد. مناسب و با طول عمر ز

×

جدول ۷- اقدامات وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

 وزارت راه و شهرسازیماده 8

ی مقدمات  برقرار
اجرایی توسط 

وزارت راه و 
ی شهرساز

ی نانو ×تشکیل کمیته فناور

معرفی نماینده به ستاد نانو

×
)در سال های گذشته، نماینده ای از 

سوی سازمان زیرمجموعه یعنی سازمان 
مجری ساختمان ها و تأسیسات عمومی 

و دولتی به ستاد نانو معرفی شده است(

ی نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو ×برگزار
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یت ها اقدامات وزارت راه و شهرسازیمأمور

صدور گواهینامه 
فنی

ی بومی زیر تا سال 1396: صدور گواهینامه فنی برای محصوالت نانو تولید داخل با فناور
الف- قطعات پیش ساخته )پانل های( بتنی که در ساختار آن ها از نانومواد استفاده شده است. ب- رنگ ها 
الینده، ضدآب و لک، ضدمه،  کتری، خودتمیزشونده، ضدآ و پوشش های نانو دارای خواصی از قبیل ضدبا
 . ی نانو ، ضدخش و سایش و ضدخوردگی. پ- لوله ها و اتصاالت فاضالبی تولید شده با فناور ضدگردوغبار
. ث- عایق های حرارتی، رطوبتی و صوتی تولید شده  ی نانو ت- پروفیل های در و پنجره تولید شده با فناور
چ-   . ی نانو ج- قطعات پیش ساخته )پانل های( خورشیدی تولید شده توسط فناور  . ی نانو توسط فناور
ی از قبیل آسفالت هایی که در تولید آن ها از نانومواد استفاده می شود. محصوالت نانو مورد استفاده در راه ساز

×

تدوین مقررات 
ملی ساختمان

درج مطالب تصویب شده در ارتباط با محصوالت نانو در مباحث مقررات ملی ساختمان با هدف ارتقای 
: الف- درج الزامات مرتبط با مصالح ساختمانی نانو و نانو مواد در  کیفیت ساخت وسازها با سرفصل های زیر
ی  مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان )مصالح و فراورده های ساختمانی(. ب- درج الزامات مرتبط با فناور
نانو در حوزٔه بتن در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان )طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه(. پ- درج 
ی نانو در حوزٔه فوالد در مبحث دهم )طرح و اجرای ساختمان های فوالدی(. ت- درج  الزامات مرتبط با فناور
کوستیک( در مبحث هجدهم )عایق بندی و تنظیم صدا(. ث- درج  الزامات مرتبط با مصالح عایق صدا )آ

ی(. ی در مبحث نوزدهم )صرفه جویی در مصرف انرژ الزامات مرتبط با مصالح کنترل کنندٔه انرژ

×

خرید محصوالت 
نانو

به کارگیری محصوالت نانو تولید داخل به شرح زیر در پروژه های سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات 
دولتی و عمومی:

ی )LOW-E( ب. پوشش های آب گریز الف- شیشه کنترل کننده انرژ
ینی مقاوم در برابر سایش. نانوبتن سبک سازه ای پ- کف پوش رز

، مقاوم در برابر اشعه فرابنفش. ج. رنگ خودتمیزشونده  کتری، ضدآب و لک، کندسوز ث- منسوجات ضدبا
چ. رنگ عایق حرارت و رطوبت

×

جدول ۸- اقدامات وزارت صمت در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

 وزارت صمتماده 9

ی مقدمات اجرایی توسط وزارت صمت برقرار
ی نانو ×تشکیل کمیته فناور

×معرفی نماینده به ستاد نانو

ی نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو ×برگزار

یت ها اقدامات وزارت صمتمأمور

ارائه مشوق ها و 
زیرساخت ها

ی بومی نانو ×الف- اختصاص جایزه صادراتی برای محصوالت نوین ساخت داخل با فناور

نانو در حداقل سه  بر ظرفیت های شرکت های  نانو )Nano Zone( منطبق  ب- اختصاص بخش 
، اصفهان، شیراز و مشهد تا سال  شهرک صنعتی در تهران و سه شهرک صنعتی در شهرهای تبریز
ی حق انتفاع از زمین به صورت اقساطی با لحاظ مقررات مربوط 2- تسهیل اخذ  گــذار 1398: 1- وا

ی و مجوزهای افزایش تولید مجوزهای بهره بردار

ارائه تسهیالت مرتبط با حق انتفاع از زمین 
توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی به شرکت های دانش بنیان از جمله 

ی نانو شرکت های فناور

پ- افزایش هدفمند تعرفه واردات محصوالت نانو خارجی دارای مشابه ساخت داخل در یک بازه 
ی بومی که فهرست این محصوالت  زمانی مشخص برای افزایش رقابت پذیری محصوالت نانو با فناور

همه ساله توسط ستاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأیید مراجع ذی ربط اعالم می شود.
×

کز تحقیق و توسعه نانو مشترک با شرکت های صنعتی خارجی در  ت- حمایت از ایجاد و استقرار مرا
ی قطعات خودرو در کالن شهرها شهرک های فناور

×

ادامه جدول ۷- اقدامات وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400
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ادامه جدول ۸- اقدامات وزارت صمت در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

یت ها اقدامات وزارت صمتمأمور

صنایع 
ی خودروساز

( هوا با هدف کاهش میزان آلودگی هوا بر  الف- برنامه ریزی به منظور استفاده از نانوپاالیشگر )نانوفیلتر
اساس آخرین استانداردها.

×

ب-تشویق خودروسازان برای استفاده از محصوالت نانو تولید داخل با فناوری بومی به منظور افزایش 
بهره وری فرایند تولید و کیفیت، ایمنی، رفاه سرنشین و کاهش مصرف سوخت با هدف رسیدن به حداقل 

: )5۰( قطعه نانو در خودروهای داخلی تا سال 1398 مانند محصوالت زیر
یتی( بــرای اتمام خطوط و تولید سایر انــواع سره و  استفاده از سره جوش نانو چندسازه ای )نانوکامپوز
( روغن ۴-  ( هوا 3- نانوپاالیشگر )نانوفیلتر کمک این فناوری 2- نانوپاالیشگر )نانوفیلتر اتصاالت با 
روغن موتور 5- سیال خنک کننده 6- شیشه ضدآب و لک 7- جایگزینی شیشه با پلی اورتان مقاوم به 
ینگ، پیستون، سوپاپ استکان  سایش 8- پوشش های سخت و مقاوم با خاصیت خود روانکاری در ر
... مطابق استاندارد یورو ۴ و  یچه ها )ولوها( و زیرسوپاپی )تایپیت ها(، انگشتی پیستون )گژانپین ها(، در
یورو 5 9- فناوری ضدآب و لک برای منسوجات و قطعات تزئینی اتاق داخل خودرو 1۰- محصوالت 
کتری برای تریم داخلی 11- داشبورد ضدخش 12- نانو کاتالیزگر )نانوکاتالیست(  بسپاری )پلیمری( ضدبا

... اگزوز 13- الستیک و تایر نانو 1۴- سایر بخش های بسپاری )پلیمری( مثل سینی پروانه )فن( و

×

صنایع فلزی

الف- تشویق به گسترش واحدهای نیمه صنعتی )پایلوت( استخراج فلزات گران بها از شورابه های 
ی های نانو مبتنی بر توانمندی های داخلی تا سال 1398  معادن، لجن آندی و سرباره ها با کمک فناور

با هدف ممانعت از خام فروشی باطله های با ارزش
×

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

×

ی، استحصال و بهبود کیفیت و کاربرد مواد معدنی و محصوالت  ی نانو در فرآور پ- به کارگیری فناور
صنایع معدنی

×

تصفیه پساب های 
صنعتی

تشویق به استفاده از توانمندی فناوری نانو داخلی مانند غشای بسپاری )پلیمری( نانو و غشای سرامیکی 
نانو برای تصفیه پیشرفته )تکمیلی( پساب با هدف رسیدن به مقیاس دو هزار مترمکعب در روز برای 

تصفیه پساب و استحصال آب صنعتی از پساب تصفیه خانه های شهرک های صنعتی تا سال 1398.

استفاده از سیستم های غشایی در 
تصفیه خانه مستقر در شهرک صنعتی خمین 

با ظرفیت استحصال 3۰۰ مترمکعب

جدول ۹- اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

یستماده 10  سازمان حفاظت محیط ز

یست ی مقدمات اجرایی توسط سازمان محیط ز برقرار

ی نانو ×تشکیل کمیته فناور

معرفی نماینده به ستاد نانو
در سال های گذشته، نماینده ای از سوی 
یست به ستاد نانو معرفی  سازمان محیط ز

شده است.

×برگزاری نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو

یت ها یستمأمور اقدامات سازمان محیط ز

1

الینده موجود  الف- تدوین و اعمال سیاست های تشویقی و بازدارنده برای ترغیب صنایع نسبت به جایگزین کردن روش های آ
: 1- به کارگیری  یست مبتنی بر محصوالت نانو تولید داخل با فناوری بومی مانند موارد زیر با فناوری های دوستدار محیط ز
تجهیزات صنعتی پوشش دهی به روش رسوب فیزیکی بخار در مجموعه های صنعتی که با روش های آبکاری سنتی در حال 
( آبکاری(.2- جایگزینی پوشش های تبدیلی نانوزیرکونیوم با روش های  کار هستند )جایگزینی با روش های ساخت )سنتز
مرسوم فسفاتی )فسفاته( و کروماتی )کروماته(.3-استفاده از واحدهای صنعتی )پایلوت( تصفیه هوا با روش پالسما برای 
 -5. یست تخریب پذیر کارخانجات صنعتی و محیط های بهداشتی.۴- استفاده از محصوالت بسپاری )پلیمری( نانوز

به کارگیری سامانه های )سیستم های( نانو بومی تصفیه پساب های صنعتی.

 تشکیل کارگروه مشترک با انجمن 
ی صنایع آبکار

ی جلسات مشترک با انجمن صنایع  برگزار
ی و احصا مسائل این حوزه آبکار

ی نانو برای جلوگیری از انتشار ریزگردها.2 ک و شن های روان با استفاده از فناور حمایت از طرح های تثبیت خا
بررسی محصول یک شرکت متقاضی در 

ک و تأیید آن در مرحله اول حوزه تثبیت خا
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 سازمان استانداردماده 11

ی مقدمات  برقرار
اجرایی توسط سازمان 

استاندارد

ی نانو تشکیل کمیته فناور
با  نانو  ابــالغ مصوبه(، توسط ستاد  از  نانو )قبل  ی  فــنــاور کمیته فنی استانداردهای   

مشارکت سازمان استاندارد تشکیل شده است.

در سال های گذشته، نمایندگانی از سازمان استاندارد به ستاد نانو معرفی شده اند.معرفی نماینده به ستاد نانو

ی نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو جلسات مشترک کارشناسی این سازمان با ستاد نانو برگزار شده است.برگزار

یت ها اقدامات سازمان استانداردمأمور

بر  مبتنی  محصوالت  کیفیت  و  سالمت  از  مصرف کنندگان  اطمینان  ــرای  ب الــف- 
، نشانی به نام »نانونماد« به عنوان یک عالمت رسمی دولتی به محصوالت  ی نانو فناور
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 
ی ستاد و به کارگیری ظرفیت بخش خصوصی در قالب شرکت های بازرسی،  با همکار
یابی های الزم، اعطا شود. آیین نامه نحوه  ی نانو پس از ارز به محصوالت مبتنی بر فناور

ی ستاد و سازمان ملی استاندارد ایران تدوین خواهد شد. اعطای این نشان با همکار

• سازمان استاندارد در راستای عملیاتی کردن مصوبه اعطای نشان نانو و همچنین 
، شیوه نامه فرایندهای مرتبط با اعطای پروانه نانونماد را  دستورالعمل اعطای نشان نانو
در اجالسیه شورای معاونان این سازمان به تصویب رسانده است. ستاد نانو طی نامه ای 

با ذکر دلیل، عدم موافقت خود را با این شیوه نامه به سازمان اعالم کرده است.
ی نانو انجام شده و روند تأیید صالحیت 2  • تأیید صالحیت یک شرکت بازرسی فناور

شرکت دیگر توسط سازمان استاندارد در حال انجام است.
یافت نشان نانو در حال انجام است. • بررسی مدارک واحدهای تولیدی متقاضی در

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.

ی( نانو و  پ- حمایت از ایجاد و توسعه آزمایشگاه های مرجع و اندازه شناسی )مترولوژ
. حمایت از تولید مواد مرجع نانو

ی توسط رئیس سازمان ملی استاندارد و دبیر ستاد  امضای سند راهبردی نانومترولوژ
ی نانو ویژه توسعه فناور

یکرد اولویت  ی نانو با رو ت- مشارکت مؤثر در تدوین استانداردهای بین المللی فناور
تدوین استانداردهای محصول و ایمنی محصول در راستای حفظ منافع و مصالح 

ملی و افزایش بازار محصوالت داخلی در سراسر دنیا.

ی  - سازمان ملی استاندارد در خصوص تدوین استانداردهای بین المللی حوزه فناور
ی )ISO(« را بر  ، نقش »هماهنگ کننده و رابط با سازمان بین المللی استانداردساز نانو

عهده داشته است.

ی نانو در  ث- تأیید صالحیت آزمایشگاه های آزمون مواد و محصوالت مبتنی بر فناور
کلیه حوزه ها

  NACI/LAB/1391تأیید صالحیت مرکز تحقیقات کاربردی دارویی به شماره گواهینامه
بر اساس استاندارد آیزو آی ای سی 17۰25

ی نانو که محصول آن ها مشمول استاندارد  ج- کلیه تولیدکنندگان محصوالت فناور
ملی  استانداردهای  با  خود  محصول  انطباق  ی  خوداظهار به  نسبت  موظفند  است 
یابی انطباق محصوالت، سازمان ملی  و یا بین المللی معتبر اقدام نمایند. مرجع ارز

ی سازمان اقدام می کند. استاندارد ایران است که طبق قوانین جار

ی  خوداظهار بــه  بخشی  نانونماد،  پــروانــه  اعــطــای  بــا  مرتبط  فرایندهای  شیوه نامه  در 
اختصاص یافته است.

جدول 11- اقدامات گمرک جمهوری اسالمی ایران در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

 گمرک جمهوری اسالمی ایرانماده 12

ی مقدمات اجرایی توسط گمرک برقرار

ی نانو ×تشکیل کمیته فناور

×معرفی نماینده به ستاد نانو

ی نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو ×برگزار

یت ها اقدامات گمرکمأمور

1
ی نانو در مبادی ورودی کشور به  ی اسالمی ایران موظف است مقررات الزم را برای ثبت محصوالت فناور گمرک جمهور
ی، تهیه و تنظیم نماید و با هماهنگی ستاد آیین نامه و کاربرگ های الزم را ظرف شش ماه پس از ابالغ این  صورت خوداظهار

-تصویب نامه تدوین کند.
ی اسالمی، گزارش عملکرد  گمرک جمهور

خود را به ستاد نانو ارسال نکرده است. ی )سیستم کد( تعرفه کاالها )HS Code( را در خصوص 2 ی اسالمی ایران موظف است توسعه سامانه کدگذار گمرک جمهور
ی نماید. ی نانو طراحی و پیاده ساز محصوالت فناور

ی در 3 ی نانو را به صورت ادوار ی اسالمی ایران موظف است آمار واردات و صادرات کاالهای مرتبط با فناور گمرک جمهور
اختیار ستاد قرار دهد.
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جدول 1۲- اقدامات سازمان برنامه و بودجه در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

 سازمان برنامه و بودجه ماده 13 و 18

ی مقدمات اجرایی توسط سازمان برنامه  برقرار
و بودجه

ی نانو ×تشکیل کمیته فناور

×معرفی نماینده به ستاد نانو

ی نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو ×برگزار

یت ها اقدامات سازمان برنامه و بودجهمأمور

1

ماده 13- سازمان برنامه و بودجه موظف است با رعایت قوانین با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ردیف های مرتبط با 
محصوالت نانو دارای تأییدیه از معاونت مذکور از جمله موارد زیر را که توسط یک یا چند شرکت داخلی تولید می شود و گواهینامه ها، 
یافت نموده اند، در فهرست های بها درج  استانداردها و مجوزهای الزم در ارتباط با تولید و کاربرد محصول را از مراجع ذی صالح در
نماید و جزئیات آن ها را در قالب آیین نامه ها و نشریه ها اعالم کند: الف- شیشه نانو کنترل کننده انرژی )شیشه نانو کم گسیل(. ب- 
. پ- پروفیل های نانو )UPVC( برای درب و پنجره. ت- لوله ها و اتصاالت فاضالبی مستحکم نانو از جنس  بتن سبک سازه ای نانو
کتریال( نانو  کتری )آنتی با .... ج- کاشی های ضدبا )UPVC(. -ث- کف پوش های نانو ضدخش برای توقفگاه ها )پارکینگ ها( و
کتریال(،  کتری )آنتی با برای مراکز بهداشتی، بیمارستان ها و درمانگاه ها و کلیه سرویس های بهداشتی. چ- رنگ های نانو ضدبا

.... ح- پوشش های نانو آب گریز یا ضدآب. ضدخش )ترافیکی(، عایق، خود تمیزشونده، تزئینی و

-
سازمان برنامه و بودجه، گزارش 

عملکرد خود را به ستاد نانو ارسال 
نکرده است.

2
یابی گزارش عملکرد اجرایی سالیانه برنامه های این تصویب نامه و  یافت و ارز ماده 18- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با در

برنامه های آن که توسط ستاد تهیه می شود، اعتبارات متناسب برای تحقق اهداف آن را در لوایح بودجه سالیانه منظور کند.

جدول 13- اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

 وزارت عتفماده 14

ی مقدمات  برقرار
اجرایی توسط 

وزارت عتف

ی نانو ×تشکیل کمیته فناور

×معرفی نماینده به ستاد نانو

ی نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو ×برگزار

یت ها اقدامات صورت گرفته توسط وزارت عتفمأمور

ی نانو با  کز رشد فعال در فناور ی و مرا کز پژوهشی، قطب ها، پارک های فناور یابی و ساماندهی دانشگاه ها، مرا الف- ارز
کید بر رشد کیفی و جلوگیری از افزایش نامتوازن کمی آن ها به گونه ای که طی سال های اجرای برنامه به صورت مستمر  تأ
کز صنعتی و یا  ی های بومی مورد نیاز کاربردی در مرا کز پژوهشی کشور بتوانند تأمین کننده دانش و فناور دانشگاه ها و مرا

شرکت های دانش بنیان باشند.

×

:1- تقاضا محور و کارآمد  ب- بازنگری و ساماندهی دوره های تحصیالت تکمیلی علوم و فناوری نانو با شرایط و رویکردهای زیر
 -3. .2- در نظرگرفتن بازار کار آینده فناوری نانو و تخصص های مورد نیاز کشور شدن دوره های تحصیالت تکمیلی فناوری نانو
دارا بودن تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی و پژوهشی مرتبط با دوره. ۴- طراحی دوره ها مبتنی بر آموزش هم زمان مباحث عملی 
کید بر دستاوردهای فناورانه )مانند اختراع و ساخت  کید بر آموزش مهارت های کسب وکار و کارآفرینی. 6- تأ و نظری.5- تأ

نمونه( به عنوان دستاورد دوره )با اقداماتی از قبیل صدور اجازه دفاع از پایان نامه دوره با ثبت اختراع معتبر داخلی و خارجی(.

×

ی نانو در راستای  پ جهت دهی به تعریف و انجام پایان نامه های تحصیالت تکمیلی و سایر پژوهش های حوزه فناور
. ی نانو و نیازهای صنایع کشور ×اولویت های ده ساله دوم توسعه علم و فناور

ی نانو به منظور ارتقای مهارت های کسب وکار  ی سرمایه های انسانی فناور ی دوره های توانمندساز ت- حمایت از برگزار
ی نانو از طریق اختصاص زیرساخت های مورد نیاز از قبیل  و کارآفرینی با اولویت دانشجویان تحصیالت تکمیلی فناور

فضای آموزشی، امکانات کارگاهی و خوابگاهی به دوره ها.
×

ی شامل  ی ساز کز پژوهشی کشور به ستاد برای انجام حمایت های تجار ث- معرفی شرکت های زایشی دانشگاه ها و مرا
ی خطرپذیر از طریق به کارگیری  ی، حمایت های تشویقی و سرمایه گذار ی ساز یافت مشاوره و خدمات تجار ارائه یارانه در

ی. نهادهای تأمین مالی تخصصی نظیر صندوق های پژوهش و فناور
×
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جدول 14- اقدامات وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال ۹ 1400

 وزارت آموزش و پرورشماده 15

ی مقدمات اجرایی توسط  برقرار
وزارت آموزش و پرورش

ی نانو ×تشکیل کمیته فناور

×معرفی نماینده به ستاد نانو

ی نشست مدیریتی مشترک با ستاد نانو ×برگزار

یت ها اقدامات صورت گرفته توسط وزارت آموزش و پرورشمأمور

ی نانو در بین دانش آموزان و معلمان1 یجی فناور یع جغرافیایی مناسب فعالیت های ترو تالش برای توز

-
وزارت آموزش و پرورش، گزارش عملکرد خود را به ستاد نانو 

ارسال نکرده است.

2

ی نانو در برنامه درسی با عنایت به مفاد سند تحول بنیادین  تدوین و گنجاندن سرفصل های مرتبط با فناور
: یکردهای زیر آموزش و پرورش، با رو

ی در بهبود کیفیت زندگی. 2- معرفی  ی نانو و شناساندن کاربردهای این فناور 1- آموزش مقدماتی فناور
ی. 3- معرفی  ایجاد روحیه خــودبــاور به جهت  نانو  ی  فناور ایــران در  ی اسالمی  توانمندی های جمهور

ی نانو کسب وکارهای دانش بنیان با استفاده از مصادیق فناور

ی نانو3 پیش بینی شناسه دوره )کد دوره( ضمن خدمت تخصصی برای معلمان و کارشناسان مرتبط با فناور

۴
پیش بینی شناسه دوره )کد دوره( ضمن خدمت عمومی برای همه معلمان، با موضوع آموزش مقدماتی 

ی در بهبود کیفیت زندگی ی نانو و شناساندن کاربردهای این فناور فناور

5
کز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،  ی نانو در مرا فراهم نمودن شرایط الزم برای آموزش تجربی فناور
کز  کــار و دانــش و مرا کز فنی و حرفه ای و  ی، مرا مــدارس دولتی و غیردولتی، پژوهش سراهای دانــش آمــوز

استعدادهای درخشان.

6
بر اساس  و رتبه بندی پژوهش سراها  یــابــی  ارز نانو به  ی  فــنــاور با  افـــزودن شاخص های عملکردی مرتبط 

اطالعات ستاد.

کثری و ارتقای سطح ایمنی آزمایشگاه های شبکه توانا7 ی حدا فراهم نمودن شرایط الزم برای بهره بردار

بهره مندسازی برگزیدگان المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از مزایای قانونی برگزیدگان المپیادهای علمی8

جدول 15- اقدامات کارگروه ایمنی در راستای اجرای مصوبه گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

کارگروه ایمنی )دستگاه های مربوطه(ماده 16

ی  برقرار
مقدمات 

اجرایی توسط 
کارگروه ایمنی

معرفی نماینده به ستاد نانو

در سال های گذشته، 1- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
یست ۴- وزارت  2- سازمان ملی استاندارد ایران 3- سازمان محیط ز

ی و 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  عتف 5- وزارت جهاد کشاورز
نمایندگانی را جهت عضویت در کمیته به ستاد نانو معرفی کرده اند.

ی نشست مشترک ×برگزار

یت ها اقدامات کارگروه ایمنیمأمور

ی نانو با حضور نمایندگان وزارتخانه های بهداشت، درمان و  کارگروه تخصصی ایمنی کاربرد فناور
یست  ی، سازمان های حفاظت محیط ز ی، علوم، تحقیقات و فناور آموزش پزشکی، جهاد کشاورز
( در ستاد توسعه  ی نانو ی رئیس جمهور )ستاد فناور و ملی استاندارد ایران و معاونت علمی و فناور
ی نانو تشکیل می شود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و از محل اعتبارات مربوط اعمال  فناور
یست محیطی و بهداشتی( و تنظیم ضوابط مورد نیاز را از  واپایش های )کنترل های( ایمنی )از منظر ز

طریق دستگاه های اجرایی مسئول و مراجع ذی ربط پیگیری می کند.

-
، گزارش عملکرد خود را به ستاد نانو ارسال نکرده است. کارگروه ایمنی نانو
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ایران، کاشان، خانه  طباطبایی ها
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مقدار برای سال 1400واحدعنوان شاخصبرنامه

یج ی نانوترو یج فناور یدادتعداد افراد آموزش دیده در برنامه های ترو -رو 1,529,6۴6نفر

سرمایه انسانی

22نفرتعداد محققان ایرانی تراز اول جهان

)Top10%/Q1( کیفیت 35.8درصدسهم مقاالت منتشرشده در مجالت برتر از مقاالت مجالت با

2.1-نسبت تعداد شرکت های نانوی زایشی دانشگاه ها به هر 1۰۰۰ مقاله نانو کشور )تجمعی(

ی توسعه فناور

168تعدادتعداد کسب وکارهای نوآفرین ایجاد شده

26تعدادتعداد کسب وکارهای نوآفرین موفق شده

کثر 5 کشور تولیدکننده در جهان( ی جهانی )با حدا 1تعدادتعداد محصول دارای نوآور

توسعه صنعت

الت و تجهیزات نانو ساخت ایران )تجمعی( 158تعدادتعداد خطوط تولیدی با ماشین آ

ی های نانو صنعتی شده )تجمعی( 277تعدادتعداد فناور

ی نانو ( استفاده کننده از فناور 139تعدادتعداد شرکت های بزرگ کشور )معادل 1۰ میلیون دالر

استاندارد

ی نانو 139تعدادتعداد استانداردهای ملی فناور

ی نانو با مسئولیت کشور 9تعدادتعداد استانداردهای تدوین شده بین المللی فناور

1تعدادتعداد استانداردهای ملی ارتقایافته

1تعداد حوزهتعداد حوزه های صنعتی اولویت دار دارای مقررات ارتقایافته با مباحث نانو

توسعه بازار

61 )1399(شرکتتعداد شرکت ها با حجم باالی 2 میلیون دالر فروش )داخلی و خارجی( محصوالت نانو

212 )1399(درصدرشد مٔوثر فروش ساالنه محصوالت مصرفی نانو

9 )1399(شرکتتعداد شرکت های با صادرات باال )یک میلیون دالر صادرات(

بین الملل
...مشارکت مٔوثر کشور در مجامع منطقه ای و بین المللی نانو

ANF, ISO, EC, ECO, EU NanoSafety-
Cluster, INISSnano* )establishment (

ی های بین المللی در انتشارات علمی نانو 31.۴درصدسهم همکار

جدول 1-شاخص های برنامه های کالن پیشرفت فناوری نانو و مقادیر مربوطه )سال 1400(

۱- شاخص های برنامه های کالن پیشرفت فناوری نانو

* INISSnano: International Network Initiative on safe and Sustainable Nano
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مقدار برای سال واحدعنوان شاخصبرنامه
1400

یج
ترو

ی زیرساخت های   فعال ساز
فرهنگی کشور برای پشتیبانی 

ی نانو از توسعه فناور

ی نانو در صدا و سیما 1۰,672دقیقهمقدار برنامه های فناور

ی ها و روزنامه ها ی نانو در خبرگزار 7,891خبرتعداد اخبار فناور

ی نانو  75نفرتعداد افراد شاخص شبکه های اجتماعی فعال شده در حوزه فناور

1,3۰7موردتعداد اخبار و مقاالت منتشر شده در سایت ستاد نانو

توسعه کمی و کیفی باشگاه 
ی نانو و  ی فناور دانش آموز

شبکه توانا

88آزمایشگاهتعداد آزمایشگاه های عضو شبکه توانا

یجی )شامل پژوهشسرا، مدرسه و شرکت خصوصی( همکار در  تعداد نهادهای ترو
ی نانو )ساالنه( یدادهای دانش آموز ی رو برگزار

یجی 15۰نهاد ترو

ی نانو )ساالنه( 3استانتعداد استان های فعال در آموزش فناور

ی های  ی نانو عضو شبکه آزمایشگاهی فناور تعداد آزمایشگاه های آموزشی فناور
راهبردی

1۰آزمایشگاه

5,597نفرتعداد افراد آموزش دیده در قالب کار عملی در شبکه توانا

۴۴7,313نفرتعداد افراد آموزش دیده در شبکه توانا )تجمعی(

162,171نفرتعداد افراد آموزش دیده در سمینارها و کارگاه های توانا

ی و دوره های ضمن خدمت  تعداد معلمان آموزش دیده در کارگاه های مجاز
)تجمعی(

6,558نفر

ی نانو دارای تاییدیه- )تجمعی( 32محصولتعداد محصوالت آموزشی فناور

ی نانو ی فناور 22مجموعهتعداد مجموعه های فعال در تولید و ارائه خدمات آموزش دانش آموز

توسعه بنیاد آموزش نانو و 
یجی  شبکه نهادهای ترو

ی نانو فناور

ی نانو 16,۰۰۰نفرتعداد اعضای فعال سایت آموزش فناور

31نفرتعداد اعضای هیئت علمی همکار در سایت آموزش

یس 1۰3نفرتعداد مدرس دارای گواهی توانمندی تدر

یج نانو 7۴نهادتعداد نهادهای فعال در ترو

ی نانو ۴,656نفرتعداد داوطلبان مسابقه ملی فناور

ی( ی و غیرحضور یجی در سطح دانشگاه ها )حضور یدادهای آموزشی-ترو 135سمینارتعداد رو

ی و  یجی )حضور یدادهای آموزشی-ترو تعداد دانشجوی آموزش دیده در رو
ی( غیرحضور

13,938نفر

ی نانو یافتی مطابق آیین نامه های رقابتی بنیاد آموزش فناور 78اثرتعداد آثار دانشجویی در

23تیمتعداد هسته فناور فعال شده در برنامه نانو استارت آپ

ی( ی-غیرحضور ی و کس و کار )حضور 783نفرتعداد افراد آشناشده با مفاهیم توسعه فناور

6گواهیتعداد گواهی نانومقیاس اعطایی به طرح های برنامه نانواستارت آپ

23نمونهتعداد نمونه اولیه توسعه یافته در برنامه نانواستارت آپ

جدول ۲-شاخص های برنامه های عملیاتی پیشرفت فناوری نانو و مقادیر مربوطه )سال 1400(

2- شاخص های برنامه های عملیاتی پیشرفت فناوری نانو
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ادامه جدول ۲-شاخص های برنامه های عملیاتی پیشرفت فناوری نانو و مقادیر مربوطه )سال 1400(

مقدار برای سال واحدعنوان شاخصبرنامه
1400

یج
توسعه شبکه مروجان ترو

صنعتی و خانه نانو و صنعت

یج صنعتی 253سمینارتعداد سمینارهای ترو

21گزارشتعداد گزارش صنعتی منتشر شده

25نمایشگاهتعداد حضور در نمایشگاه های صنعتی

یدئویی رسانه نانو و صنعت یدئوتعداد تولیدات و 89و

نی
سا

ه ان
مای

سر

تشویق انتشارات علمی 
کیفیت و محققان تراز اول  با

ی نانو فناور

1,13۴مقالهتعداد مقاالت ISI تایید شده چاپ شده در مجالت منتخب

۴7کتابتعداد عنوان کتاب یا فصلی از کتاب تأیید شده

6مجلهتعداد مجالت تخصصی تأیید شده

حمایت از تحقیقات 
یت گرا و مبتنی بر نیاز  مامور

صنایع
یت گرا یتحمایت از دوره های مامور 2مامور

ی سرمایه های  توانمندساز
انسانی )شامل توانمندی های 

) فنی و کسب وکار
) ی سرمایه های انسانی )کارنو (دوره توانمندساز 223/۴)دوره/نفر

ی
اور

 فن
عه

وس
ت

طرح های نوآورانه برای 
ی و حمایت از  اثبات  فناور

شرکت های نوپا )نانومچ(

ی شده در برنامه طرح های نوآورانه  1۴9طرحتعداد طرح های داور

25طرحتعداد طرح های برگزیده در برنامه طرح های نوآورانه

تعداد افراد شرکت کننده در دوره های توان افزایی فناوران برگزیده در برنامه طرح های 
نوآورانه

3۰نفر

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

33درصدنسبت اختراعات نانوی منتشر شده ایران به کل اختراعات خارجی ایران

53درخواستتعداد درخواست های ثبت اختراع خارجی ارجاع شده به ستاد نانو

/کل( 69/12اختراع موقتتعداد اختراعات ثبت شده به صورت موقت یکساله )نانو

128اختراعتعداد درخواست های اختراعات داخلی ارجاع شده به ستاد نانو

ی
ساز

ی 
جار

ت ت
دما

خ

 توسعه شبکه خدمات 
ی ی ساز تجار

ی 1,۴98خدمتتعداد خدمات ارائه شده توسط کارگزاران ارائه خدمات توسعه فناور

119خدمتتعداد خدمات تحت پوشش

173کارگزارتعداد کارگزاران خدماتی جذب یا ایجاد شده

یالمیزان حمایت پرداخت شده به شرکت ها ۴5میلیارد ر

68درصددرصد حمایت پرداخت شده از منابع خارج از ستاد
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ارزیابی شاخص ها و گزارش تأمین مالی برنامه پیشرفت فناوری نانو

مقدار برای سال واحدعنوان شاخصبرنامه
1400

ی
ساز

ی 
جار

ت ت
دما

خ

 آموزش فناوران و شرکت های 
تولیدی، خدماتی و کارگزاران 

ی انتقال فناور

22دورهتعداد دوره آموزشی برگزار شده

812نفر ساعتتعداد شرکت کنندگان در دوره آموزشی

12درصدمیزان مشارکت شرکت های نانو در برنامه های آموزشی

 تٔامین و توسعه زیرساخت 
فیزیکی استقرار صنعت نانو

یابی شده در واحد توسعه تعامالت 1۰8شرکتتعداد شرکت ارز

7۴شرکتتعداد شرکت های بهره مند شده از خدمات و پشتیبانی واحد توسعه تعامالت

ی و   ارتقای سخت افزار
ی شبکه آزمایشگاهی  نرم افزار

ی نانو فناور

کز عضو شبکه آزمایشگاهی نانو  18استانسطح پوشش جغرافیایی مرا

کز عضو شبکه آزمایشگاهی نانو 85مرکزتعداد مرا

2917دستگاهتعداد دستگاه آزمایشگاهی ثبت شده در پایگاه اینترنتی شبکه از سوی اعضای شبکه

کز عضو شبکه آزمایشگاهی نانو یالمیزان حمایت پشتیبانی از تجهیزات مرا 15 /2.63۰مورد/میلیارد ر

کز عضو شبکه آزمایشگاهی نانو یالمیزان حمایت خرید تجهیزات ایرانی برای مرا ۴ /2.858مورد/میلیارد ر

کز عضو  میزان حمایت )بالعوض یا تسهیالت( خرید تجهیزات خارجی برای مرا
شبکه 

یال 2.۴۰۰/3مورد/میلیارد ر

کز عضو شبکه ی و استقرار استانداردهای آزمایشگاه در مرا یالمیزان حمایت از پیاده ساز ۰.27میلیارد ر

کز عضو شبکه در دوره های آموزش تخصصی یالمیزان حمایت از حضور کارشناسان مرا ۰.۰83/1۰دوره/میلیارد ر

یافت خدمات  ۴۴8,231مراجعهتعداد مراجعه به آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی نانو برای در

کز عضو شبکه آزمایشگاهی نانو  یالدرآمد حاصل از ارائه خدمات مرا 55۰میلیارد ر

کز عضو شبکه آزمایشگاهی که استاندارد)های( آزمایشگاهی را استقرار  تعداد مرا
داده اند )تجمیعی(

22مرکز

کز عضو شبکه آزمایشگاهی که نرم افزار LIMS را استقرار داده اند )تجمیعی( 23مرکزتعداد مرا

ت
نع

ص
عه 

وس
ت

یابی، پایش و نظارت  ارز
ی نانو  بر محصوالت فناور

)نانومقیاس(
1111محصولتعداد محصوالت نانو دارای تاییدیه نانومقیاس

شناسایی و معرفی 
چالش های صنعتی و 
عمومی کشور )چالش(

27دورهتعداد چالش های برگزار شده برای نهادهای حمایتی )تجمیعی(

22دورهتعداد چالش برگزار شده برای شرکت های بزرگ )تجمیعی(

1۰دورهتعداد 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(

ادامه جدول ۲-شاخص های برنامه های عملیاتی پیشرفت فناوری نانو و مقادیر مربوطه )سال 1400(
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مقدار برای سال واحدعنوان شاخصبرنامه
1400

ت
نع

ص
عه 

وس
ت

ی نانو  حمایت از انتقال فناور
به صنایع موجود )انتقال 

ی( فناور

3,828تقاضاتعداد تقاضاهای احصا شده )تجمیعی(

2۰3پروژهتعداد پروژه های در جریان

1۰۴پروژهتعداد پروژه های در مرحله عقد قرارداد

31پروژهتعداد پروژه های موفق با شرکت های بزرگ

۴پروژهتعداد پروژه های موفق با شرکت های متوسط و کوچک

21پروژهتعداد پروژه موفق پژوهش و توسعه

1۴پروژهتعداد پروژه موفق توسعه بازار

۴۴کارگزارتعداد کارگزار فعال

1۰کارگزارتعداد کارگزار دارای پروژه موفق نانویی

حمایت از توسعه محصول 
نانو در صنایع موجود )توسعه 

محصول(

ی یالحجم تسهیالت ارائه شده جهت تحقیق و توسعه و اثبات فناور 1۰۰.9میلیارد ر

22پروژهتعداد پروژه توسعه محصول و درون زا 

ارد
ند

ستا
ا

تدوین و استقرار 
استانداردهای ملی و 

بین المللی، راهنماها و 
دستورالعمل ها

ی  تعداد پیشنهاد استاندارد بین المللی مصوب در سازمان جهانی استانداردساز
) )ایزو

13استاندارد

راهبری و ارتقای فرایند 
اعطای نشان 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 196نفرتعداد نیرو

19تعداد مشاورهارائه مشاوره های ایمنی و استاندارد برای صنعت

زار
ه با

سع
تو

 ایجاد ابزارهای حمایتی و 
تسهیل گری برای توسعه بازار 

داخلی محصوالت

9کانال/شبکهتعداد کانال ها و شبکه های فروش فعال

7فهرستتعداد فهرست تٔامین کنندگان شناسایی و فعال شده برای تحریک بازار

۴6محصول-شرکتتعداد محصوالت بهره مند از پروتکل های تاییدی برای توسعه بازار

یافت نانونماد/ تعداد محصوالت معرفی شده به کمیته استاندارد برای در
ی استانداردهای اجبار

۴5محصول

61محصول-شرکتتعداد محصوالت معرفی شده برای اخذ نانومقیاس از طریق پایش بازار

توسعه محصوالت مصرفی 
نانو

ی و صنعت 21فرصتتعداد فرصت های معرفی شده به بخش های توسعه فناور

یالحجم سرمایه تٔامین شده از شرکت ها/طرح ها، خارج از ستاد نانو و معاونتتٔامین مالی و جذب سرمایه 339میلیارد ر

ارتقای توانمندی صادراتی 
بنگاه ها و حمایت از 

صادرات محصوالت نانو

2۰شرکتتعداد شرکت های ارتقایافته براساس شاخص آمادگی صادراتی

) 7 )1399(شرکتتعداد شرکت های با صادرات مستمر )سه سال حداقل 1۰۰ هزار دالر

121 )1399(شرکت-مقصدتعداد شرکت-مقصدهای صادراتی

15واسطهتعداد واسطه های بین المللی فعال

33 )1399(کشورتعداد کشورهای مقصد صادرات با سه سال استمرار

۴7 )1399(کشورتعداد کشورهای مقصد صادرات )ساالنه(

ادامه جدول ۲-شاخص های برنامه های عملیاتی پیشرفت فناوری نانو و مقادیر مربوطه )سال 1400(
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ارزیابی شاخص ها و گزارش تأمین مالی برنامه پیشرفت فناوری نانو

مقدار برای سال واحدعنوان شاخصبرنامه
1400

زار
ه با

سع
تو

یابی بازار  پایش و ارز
محصوالت نانو

یالحجم فروش محصوالت نانو )حجم بازار کل( 115.۴5 )1399(هزار میلیارد ر

یالحجم صادرات محصوالت نانو 8.۴6 )1399(هزار میلیارد ر

113.5 )1399(درصدنرخ رشد ساالنه فروش محصوالت نانو در 5 حوزه صنعتی منتخب )فراتر از تورم سال(

ادامه جدول ۲-شاخص های برنامه های عملیاتی پیشرفت فناوری نانو و مقادیر مربوطه )سال 1400(
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جدول 3-تأمین مالی برنامه های پیشرفت فناوری نانو به تفکیک برنامه در سال 1400

3- تأمین مالی برنامه های پیشرفت فناوری نانو در ایران

بودجه به تفکیک برنامه های برنامه عملیاتیبرنامه کالن
یال( عملیاتی )میلیون ر

بودجه به تفکیک برنامه های 
یال( کالن )میلیون ر

ی نانو  یج و فرهنگ ساز 1- ترو

ی زیرساخت های فرهنگی کشور برای پشتیبانی  1-1- فعال ساز
ی نانو از توسعه فناور

17,۰93

1۰2,155

ی نانو و  ی فناور 1-2- توسعه کمی و کیفی باشگاه دانش آموز
شبکه توانا

27,597

ی  یجی فناور 1-3- توسعه بنیاد آموزش نانو و شبکه نهادهای ترو
نانو

۴۴,2۴6

113,219-۴-توسعه شبکه مروجان صنعتی و خانه  نانو و صنعت

ی نانو 1۰-5-ایجاد زیرساخت رصد فناور

2- توسعه سرمایه انسانی و 
کیفیت علمی نانو

ی نانو 279,۰۰۰-1- حمایت عمومی از تحقیقات در فناور

132,71۴

ی نانو 235,16۰-2- حمایت از سرآمدان علم و فناور

ی سرمایه های انسانی نانو 212,۴3۴-3- توانمندساز

2-۴- حمایت از تحقیقات نانو مبتنی بر برنامه های کاربردی 
صنعتی

6,12۰

ی های کلیدی  3- توسعه فناور
نانو

33۴,6۰2-1-  توسعه طرح های نوآورانه و حمایت از شرکت های نوپا

288,۰۰2 ی در محیط های تحقیقاتی یج گفتمان تولید فناور 312,1۴3-2- ترو

ی های  3-3- حمایت های هدفمند برای ایجاد و توسعه فناور
منتخب

1۴8,365

۴- سازماندهی و توسعه 
خدمات و زیرساخت های 

ی نانو ی ساز تجار

335,883-۴-  حمایت از تولید، حفاظت و به کارگیری دارایی های فکری

ی های نوظهور 312,721-5-  شناسایی فناوران و رصد فناور

ی در سطح جهانی ی های با نوآور 38,693-6-  راهبردی توسعه فناور

335,593-7-  توسعه پلتفرم های تخصصی تولید نیمه صنعتی
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بودجه به تفکیک برنامه های برنامه عملیاتیبرنامه کالن
یال( عملیاتی )میلیون ر

بودجه به تفکیک برنامه های 
یال( کالن )میلیون ر

۴- سازماندهی و توسعه 
خدمات و زیرساخت های 

ی نانو ی ساز تجار

ی نانو ی ساز ۴11,781-1- توسعه شبکه خدمات تجار

63,8۴8

۴-2- آموزش فناوران و شرکت های  تولیدی، خدماتی و کارگزاران 
ی نانو انتقال فناور

959

۴۰-3- تٔامین و توسعه زیرساخت فیزیکی استقرار صنعت نانو

۴-۴- به کارگیری زیرساخت های تٔامین مالی کشور برای توسعه 
صنعت و بازار نانو

۰

ی شبکه آزمایشگاهی  ی و نرم افزار ۴-5- ارتقای سخت افزار
ی نانو فناور

51,1۰8

5- توسعه صنعت نانو

5-1- حمایت از شرکت های نوپا و طرح های نوآورانه برای اثبات و 
ی نانو توسعه کاربرد محصوالت فناور

171,785

325,883

51,۰۴7-2- شناسایی و تولید نانومواد دارای بازار

ی  الت صنعتی فناور 5-3- توسعه و تولید تجهیزات و ماشین آ
نانو

1,756

5-۴- حمایت از ایجاد امکانات ساخت و تولید )نانوفب( و 
خدمات فنی 

7۰,712

یسک سرمایه گذاران در صنعت نانو 51,3۴6-5-کمک به کاهش ر

ی به منظور حمایت از به کارگیری  5-6-توسعه شبکه تبادل فناور
ی نانو در صنایع فناور

79,237

ی استاندارد و  6- پیاده ساز
ایمنی نانو

6-1-تدوین و استقرار استانداردهای ملی و بین المللی، 
ی نانو راهنماها و دستورالعمل های فناور

13,63۰

76,827

ی ظرفیت های نهادهای تنظیم گر برای استفاده  6-2- فعال  ساز
ی نانو کثر از محصوالت فناور حدا

16,987

یابی، نظارت و  ی و اجرای سیستم جامع ارز 6-3- پیاده ساز
مجوزدهی و اعطای نانونماد

38,5۰۰

ی ی نظام ملی نانومترولوژ 61,736-۴-پیاده ساز

یج، اطالع رسانی و آموزش درباره استاندارد و ایمنی نانو 63,583-5- ترو

61,886-6-راهبری تحقیقات در حوزه استاندارد و ایمنی نانو

6-7- تشخیص و مدیریت جنبه های اخالقی، حقوقی، قانونی و 
ی نانو اجتماعی فناور

5۰5

ادامه جدول 3-تأمین مالی برنامه های پیشرفت فناوری نانو به تفکیک برنامه در سال 1400
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بودجه به تفکیک برنامه های برنامه عملیاتیبرنامه کالن
یال( عملیاتی )میلیون ر

بودجه به تفکیک برنامه های 
یال( کالن )میلیون ر

7- توسعه و مدیریت بازار نانو

7-1- ایجاد ابزارهای حمایتی و تسهیل گری برای توسعه بازار 
داخلی محصوالت نانو

18,918

161,278
یابی بازار محصوالت نانو 7۰-2-پایش و ارز

7-3- ارتقای توانمندی صادراتی بنگاه ها و حمایت از صادرات 
محصوالت نانو

139,۴3۴

ی محصوالت 72,926-۴-ایجاد برندها و نشان های تجار

ی های  8- ارتقای همکار
ی نانو بین المللی فناور

8-1- عضویت و حضور فعال کشور در مجامع و شبکه های 
ی نانو یا مشارکت فعال در تٔاسیس آن ها منطقه ای و جهانی فناور

5,95۰

2۰,۴95 ی های  ی و ایجاد زیرساخت توسعه همکار 8-2- زمینه ساز
ی نهادهای داخلی برای  ی نانو و توانمندساز بین المللی فناور

حضور در عرصه بین الملل
1۴,5۴5

یابی  ی و ارز 9- سیاست گذار
ی نانو پیشرفت فناور

ی  1-راهبری تحقیقات سیاستی و تدوین اسناد سیاست گذار
ی نانو پیشرفت فناور

6,361

۴1,68۰

یابی راهبردی توسعه نانو و تعیین جایگاه  2- پایش و ارز
ی نانو ی و نوآور بین المللی کشور در علم، فناور

17,۰29

ی  3- شناسایی و بهره گیری از زیرساخت های نهادی و ساختار
ی نانو ی سیاست های توسعه فناور کشور برای پیاده ساز

2,2۰۰

ی اطالعات و دانش فرایندهای توسعه  ۴- مدیریت فناور
ی نانو فناور

1۰,673

ی تجربیات و  ی نانو با مستندساز 5- تبیین الگوی پیشرفت فناور
دانش کسب شده و انتشار الگوها

5,۴17

یال( ی نانو در سال 1۴۰۰ )میلیون ر 1,212,880کل بودجه دولتی برای اجرای سند گسترش کاربرد فناور

ی نانو یبودجه ستاد ویژه توسعه فناور یاست جمهور ی ر حمایت های معاونت علمی و فناور

957،855255،۰25

ادامه جدول 3-تأمین مالی برنامه های پیشرفت فناوری نانو به تفکیک برنامه در سال 1400



306306

ارزیابی شاخص ها و گزارش تأمین مالی برنامه پیشرفت فناوری نانو

نمودار 1- توزیع بودجه برنامه های کالن پیشرفت فناوری نانو در سال 1400

نمودار ۲- سهم برنامه های کالن از بودجه سال 1400 در پیشرفت فناوری نانو

همکاری های بین المللی؛۲%سیاست گذاری و ارزیابی؛%3

ترویج و فرهنگ سازی؛%۸

توسعه سرمایه انسانی و کیفیت علمی؛ %11
استاندارد و ایمنی؛ %6

توسعه و مدیریت بازار نانو؛ %13

توسعه صنعت نانو؛ ۲۷%توسعه فناوری های کلیدی؛ %۲5

خدمات  و زیرساخت های تجاری سازی؛ %5

، برنامه  توســعه صنعت نانــو و برنامه توســعه  ی نانــو در ســال 1۴۰۰ آمــده اســت؛ مطابــق ایــن نمــودار یــع بودجــه برنامه هــای کالن پیشــرفت فنــاور یــر توز در نمــودار ز
ی های کلیدی به ترتیب با 27 درصد و 25 درصد، بیشترین سهم را از بودجه  سال 1۴۰۰ داشته اند. فناور

یــم، تأمین مالی  ی و توســعه بازار درنظر بگیر ی و 3- صنعتی ســاز ی و نوآور ی نانو را شــامل: 1- تولید و انتشــار علم 2- توســعه فناور گــر حوزه هــای پیشــرفت فناور ا
صورت گرفته در هر کدام از این حوزه ها، در قالب نمودارهای 2 و 3 قابل بررسی و تحلیل است. 

35
30
۲5
۲0
15
10
5
0

ترویج و 
فرهنگ سازی

توسعه سرمایه 
انسانی و کیفیت 

علمی

توسعه استاندارد و ایمنی
فناوری های 

کلیدی

توسعه و 
مدیریت بازار 

نانو

خدمات و 
زیرساخت های 

تجاری سازی

همکاری های 
بین المللی

توسعه
صنعت نانو

سیاست گذاری 
و ارزیابی

1.56
۲.31
4.55

0.35
0.۷6
۹.۸3

1.4۸
۲۲.۲۷

۲.۲۷
1.5
1.5

۲6.۸5

5.۸4
0.۲5
0.۲5

13.3
0.56
0.56
0.56

1.15
1.15
1.15

تولید و انتشار علمتوسعه فناوری و نوآوریصنعتی سازی و توسعه بازار
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گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1400

30۷

نمودار 3- توزیع بودجه در حوزه های مختلف پیشرفت فناوری نانو در سه سال اخیر

تولید و انتشار علمتوسعه فناوری و نوآوریصنعتی سازی و توسعه بازار

سال 13۹۸

سال 13۹۹

سال 1400

۲۷

1۹

54
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53

35
۲۹

15
1۸
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