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بهنامخالقیکتا


بکه1385معاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریبهعنوانیکدستگاهحاکمیتیازابتدایشکک گیکریدراواخکرسکال•
جهتتأمیننیازهایفناورانهوضروریملیودرراستایتوسعهاقتصاددانشبنیانومقاومتی،ارتقاءنظکامملکینکوآوریو

ایجادمرکزطرحهایککالنملکی.تجاریسازیدستاوردهایفناوریونوآوریاقداماتگوناگونیرابهانجامرساندهاست
.گاممهمیدرجهتنی بهایناهدافمیباشد1387فناوریدراواخرسال

:طرحهایاینمرکزرامیتواندرسهدستهکلیبهشرحذی طبقهبندینمود•
فنکاوریهکای)شام توسعهیکفناورینوینبرایباراولبابازارمناسکبفعلکییکاآتکی:طرحهایتوسعهفناوری•

،(نوظهور
شام توسعهیکفناورینوینبرایباراولکهموردنیازاساسیکشورباشد:طرحهایملیفناوری•
شام توسعهیکفناورینکویندرکشکوربکرایبکاراولککهبکرایاجکرایآننیازمنکد:طرحهایکالنملیفناوری•

.هماهنگیبیندویاچنددستگاهاجراییبودهوناظربهباالبردنتواندانشوفناوریکشورباشد
اینطرحها،عمدتاازویژگیهایبارزمشترکیهمچوناثربخشیملی،منطقهاییابینالمللی،ایجادهمافزائیوهمکاهنگی•

توسعهفناوریبرایباراول،وجودپیچیدگیهای.بینسازمانهایدولتی،بخشخصوصیوکارآفرینیفناورانهبرخوردارند
فناورانه،اولویتملیومبتنیبرنیازداخلیووجودمجریبخکشخصوصکیوبهکرهداریکامشکارکتکننکدهمکالیازدیگکر

.ویژگیهایبارزاینطرحهااست

 مقدمه
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دراینگزارشسعیشدهاستبااستفادهازنظراتنخبگانصنعتیدرحوزههایمختلف،اولویتهایفناورانکهای•
کهتوسطاینمرکزوباهمکاریدفترهماهنگیاقتصکاددانکشبنیکاندرمعاونکتسیاسکتگذاریوتوسکعهومرککز
شرکتهاومؤسساتدانشبنیانشناساییشدهاستبرایجلبهمکاریشرکتهایفنکاورودانکشبنیکانمعرفکی

.گردد
ذکرایننکتهحائزاهمیتاستکهاینگزارشاولویتهایفناورانهایرامدنظرقراردادهکهدرچکارچوبضکوابط•

.هایفناورانهکشورنیستحمایتهایاینمرکزقرارداشتهوبهدنبالمعرفیاولویت
برخیدیگرازاولویتهایفناورانهکشورکهدراینگزارشبهآناشارهنشدهاسکت،ازطریکقسکتادهایتوسکعه•

فناوریهایراهبردیدرمعاونتعلمیوفناوریدردستپیگیریقرارداشتهوحمایتهکایمربوطکهازآنطریکق
.دردستورکارمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریقراردارد

.ماههموردویرایشقکرارگیکرد3بااتکالواستعانتازخداوندمتعالدرنظراستاینگزارشدربازههایزمانی•
ازاینروازمخاطبینگرامیتقاضامیشودپیشنهاداتاصالحیخکودراازطریکقمکاتبکهبکاایکنمرککزیکارایانامکه

megaprojectscenter@isti.irبامادرمیانبگذراند.
مرکزطرحهایکالنملیفناوری

فناوریوتجاریسازیمعاونتنوآوری
معاونتعلمیوفناوریرئیسجمهور

 مقدمه
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 معرفی مرکز طرح های کالن ملی فناوری  



 اهداف اصلی مرکز طرح های کالن ملی فناوری 12

4 

2 

1 

3 

حمایت از توسعه محصوالت جدیدد ردیا    
اولین رار و مدور  ییداز وردور می بد  ردی      
تحقیق و توسعه  اخل   ر قالد  ووشد    

جل  مراروت و همکار  یها ها   ول د     زمای  ریسک
عموم  و خصوص   ر اجیا  طدی هدا  ردا    
سطح یسدی ا  رداال  امدا ف  وبداور   ارا      

 ور  مل 

ایجدددا   توسدددعه  ای قددداس و ردددوم  سددداز  
 وباور  ها   ای  ربیان راهیی    ر ورور

اس فا ه از تسهیالت مال   ول د  جهدت   
اهیم ساز  و جذب مبارع مدال  از سدایی   
 سدد هاه هددا و رصدد  خصوصدد  رددیا    

 ویریی  اهداف طی

5 
حمایددت از تحقیددق و توسددعه وبدداور  هددا    
یوظهور و ایبده یهدی مطدارق ردا رویدد توسدعه      
وباور   ر  ییا ره مبظور ارتقاء سطح ویفیدت  

 زیدف  و ایجا  مزیت رقار   ریا  ورور



 حمایت های مرکز طرح های کالن ملی فناوری 13

مدلهایحمایتی
مرکزطرحهای

کالن

کمکبهکاهشریسکپروژههااینااورنهاهو
نولینباریدرکشور

حمایتنزدرخونستهاایماالینزطریاعمیرنایباه
صادوقتوسیهملیوسایرصادوقهایتابیه

نعطااایتساا یال بااهطاارحهاااینااورنهااهدر
خوشههایکلیدیصایتی

کمکباهنبااا ناااوریونه اامنزماونهاای
عملکردیوصحهگذنری

کمااااکدرنخااااذم وزهاااااانسااااتاهدنردهاو
تأییدیههایالزمنزمرنجعذیصالح

کماااکباااهمیرنااایمحماااوال وخااادما 
دنهااشبایااانبااهدسااتباههااااب اارهبااردنرننو

ذیهفیان
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های اصلی و مراحل اجرایی طرح کالن ملی فناوری مولفه  



 مراحل اجرایی طرح های کالن ملی فناوری 15

بررسیاولیهپیشنهادطرحوشرکتارائهدهنده 1
 توسطکارشناسان(مجری)

بررسیوتصویبدرکارگروهتخصصیمربوط 2
 بههرحوزه

 هماهنگیبادستگاههایاجراییمرتبط 4

3 
ایجککادتعامکک وتنظککیمموافقککتنامککهبککینمجککری،
بهککککرهبککککردارومعاونککککتعلمککککیوفنککککاوری

 ریاستجمهوری

5 
نظارتمرحلکهبکهمرحلکهوتأییکدپیشکرفت

طرحوآزادسازیاعتبار



 ساختار یا مشارکت کنندگان اصلی اجرای طرح ها 16

طرحکالن
 ملیفناوری

 شرکتخموصییادولتی:ب رهبردنر

 میاوهتعلمیونااوریریاستجم وری:کارنرما

 شرکتخموصی:م ری

 شرکتخموصییاه ادمالی:مشارکتکاادهمالی



17 

مرتبط با  معرفی خوشه های صنعتی کلیدی 
 طرح های کالن ملی فناوری



 خوشه های صنعتی کلیدی مرتبط با طرح های کالن ملی فناوری 18

نبومحیطزیست

تصفیه و 
 نمک زدایی

 پسماند

سالمت

 سالمت هوشمند

 تجهیزات و 
 ملزومات پزشکی

کشاورزیوصاایعغذنیی

 نان

 پروتئین  پاالیش غالت
 دامی

 شیالت روغن لبنیات

 بذر

حوزۀصایت

 نساجی

کاشی و 
 سرامیک

 فوالد  معدن

 طیور

 سم و
 آفت کش

 میکرو و نانو الکترونیک

 ماشین آالت کود
 کشاورزی

 کشاورزی
 نوین

نااوریهایهوظ ور

حمل و نقل  علوم شناختی
 هوشمند

 پوشاک

شیمیایی و 
 پتروشیمی

 بالک چین ساختمان

 باتری هوش مصنوعی رباتیک
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 معرفی اولویت های 
 فناورانه احصا شده در خوشه های صنعتی کلیدی
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 معرفی اولویت های  
 فناورانه احصا شده در حوزۀ سالمت





پزشکی تجهیزات و ملزوماتاولویتهایفناورانهخوشه 23 1 

تولیدلونزمممرنیبااتکاولاوژیبااالماهاادنساتادهاو
*هایتستقادخونباباالترینمیزنننرزبریکیت 1 

3 
تولیاادت  یاازن پزشااکیپیشاارنتهوپینیاادهماهاااد

ج ااتنسااکنوهمودیااالیزبااهتاایساای اMRIدسااتباه
*ونبستبیبهخارجنزکشور

*جاهایویدکیلونزمت  یزوتأمین 2

تولیدموندنولیهگریدپزشکیماهاادماایعهلیاومبارنی 4
*وهالونایاربرنیدستباههمودیالیز MRIدستباه

*ت  یزن نزمایشباهیپزشکی 6 هاوت  یزن نزکاارننتاادهبااح ا ریفربیشدستباه 5
*میلیاردتومان4000بازنرتقریای

درکهنیادهمحوروباالتکاولوژیباهونورنههت  یزن  7
همیباشددرماهیمرنکزهیازنیلیحالت

.توضیحا تکمیلیدرصفحا بیدینرنئهشدهنست*



 اولویت های ملزومات مصرفی 24

کیسهجمعنوریخون نستاتهایدنروییاقلایوعروقی
 نهدنیی

 سرهگنهژکتورمادهحاجب ونیافلیتورSCوNCبالونهای

تکادووسهICDدستباه دریچه های بیولوژیکی قلب اکسیژناتور مش پلیمریک 
 حفرهنیالیدوپیسمیکر

3 2 4 5 6 1 7 



 اولویت های لوازم یدکی و جانبی 25

High Voltage Cable Server Unit Inverter 

Leaser Head Power Supply Unit Pump Sensor 

Digital X-Ray Generator 

1 2 3 4 5 6 7 



 اولویت های تجهیزات پیشرفته پزشکی 26

/سوهوگرننیوپروب  (MRI)نمنرنی
 نکوسوهوپرتابل

 نهژیوگرننی

OPG 

ویدئو
/نهدوسکوپ/گاسترنسکوپ
کولوهوسکوپ/الرهبوسکوپ  

 نلوئوروسکوپ

نکو/نکوکاردیوگرنف بروهکوسکوپ
 سوهوپرتابل

NCPAP میکروسکوپجرنحی
 نعماب/ENT/چش 

1 2 3 1 4 5 6 7 



 اولویت های مواد اولیه پزشکی   27

پلیپروپیلنباگریدپزشکیپلینترنترکتونباگریدپزشکی باگریدپزشکیPVCرزین

صانیدیالیزپلیسولفونوپلی
 نترسولفون

 LVM 316ورقومیلبردنستالسنستیل پلیکرباا باگریدپزشکی مایعهلیوم

23تیتاهیومگرید  

2 4 1 3 5 6 7 
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1 3 4 7 6 5 2 

 سوهوگرننی

 ها و تجهیزات از کار افتاده  ریفربیش دستگاه

 دستباهدیالیز نلکتروشوک دستباهبی وشی

 نهدوسکوپ پمپسرموسرهگ نتوکالو رندیولوژیبابت

 وهتیالتور

 سیتینسکن



 اولویت تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی   29

 بالدگز سلکاهترپارشیال نتونهالیزرسرعتباال لولهخونگیریخالء

1 3 4 7 5 6 2 



سالمت دیجیتالاولویتهایفناورانهخوشه 30 2 

3 
تولیدننزنرههاومحموال سالمتدی یتالماتایبار

سختننزنرمثلننزنرهاوحسبرهایپوشیدهی

نعتاارتأییدونزمونبرنیالزمهایزیرساختنی اد 2
دی یتالسالمتجدیدخدما ومحموال 

پلتفرمهایالزمبرنیتیاملبازیبرنن 4

5 
حوزهمرنقاتیجدیدخدما ومحموال توسیه

سالمادیوتونهاخشی

خلعمحماوال وخادما جدیادناااوریمحاورحاوزه
تشخیصومرنقاتپیشرنتهماتایبرهوشمماوعی 1 
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 معرفی اولویت های 
 فناورانه احصا شده در حوزۀ آب و محیط زیست





آباولویتهایفناورانهخوشه 33

 2 1 *بومیسازیگلوگاههاینااوریهمکزدنیی
بومیسازیگلوگاههاینااوریتمفیهنبو

 *بازچرخاهیپسابازهنبوناضالب

نااوریهایکاهشتاخیرنبوحفظ 3 *نااوریهاینهتقالوتوزیعنب 4
*رطوبتخاک  

.توضیحا تکمیلیدرصفحا بیدینرنئهشدهنست*

3 
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 ROغشای

مخازنتحتنشارسیست های
 همکزدنییغشایی

طرنحیوتوسیهنااوری
هایشیرینسازینب

 بدونپساب

طرنحیوتوسیهنااوریهای
کاهشابازچرخاهیونستفادهم دد

 نزپسابنبشیرینکنها

نااوریهایکاهشممرفبرقو
بازیابینهرژیونحدهایهمکزدنییو

 نبشیرینکن

 بومی سازی گلوگاه های فناوری نمک زدایی

 CDIرنکتورسیست 

3 2 4 1 

سیست هایهمکزدنیینزنبدریابا
هدفکاهشممرفنهرژیاکاهش
 پساباکاهشقیمتنبتولیدی
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نلیاف/تخت)ممارنن
سیست نولترن(توخالی

 ((UFنیلترنسیون

هایکاهشسیست 
کدور نب

بهویژهدرشرنیط)
 (بحرنن

غشاهایسرنمیکی
حذفکدور و
 نلزن سابین

غشایسیست 
بیورنکتورهای

 (MBR)غشائی

ت  یزن نااورنهه
تمفیهخاهههاینب
 وناضالبماهادبلوئر

سیست هایحذف
نالیادههانزنبا

جاذبنالیادههاینب
 بهویژهنلزن سابین

 بومی سازی گلوگاه های فناوری تصفیه آب و بازچرخانی پساب، زه آب و فاضالب

3 2 4 1 

 رزینهایتاادلیوهی

ممارننسیست 
هاهونیلترنسیون

NF)) 

نستفادهم ددنز
 ل ن

سیست های
نستحمالنهرژینز

 ناضالب



 فناوری های استحصال و کاهش تبخیر آب، آبیاری و حفظ رطوبت خاک 36

طرنحیساماهههایجدیداب یاهسازیزیرساختهاوبهروزرساهیسااماهههاایموجاودپاایشاپایشبیاایو
هشدنرپدیدههایجویاخشکسالیاسیلوتغییرنقلی 

نستحمالوب رهبردنرینزماابعنبجویادستباههاینستحمالنبنزرطوبتهونوموندهاهوجاذب
رطوبت

هیروگاههایشااورخورشیدیبرنیکاهشتاخیرنزسطحدریاچهها

سیست هایهوینتأمیننبونهرژیگلخاهههانزنبدریا

سیست هایک نبیاریبهویژهدرمحموال کشاورزینببر

3 2 4 1 

سیست هایبیایانزدنییوجلوگیرینزنهتشارگردوغاار

سیست هاینبیاریبانبشور



 فناوری های انتقال، توزیع و جلوگیری از هدر رفت  آب 37

3 2 4 1 

سیست هایشااسایی
ومدیریتهدررنت

نب

کاتورهایهوشماد
نهدنزهگیریممرف

نبباقابلیتقرنئتنز
دورونتمالبهتلفن

همرنه

سیست هایهوشماد
تفکیکممرفنب
مشاعدرساختمانها

سیست هایبازرسیو
هشتیابخطوطتوزیع

ونهتقالباهدف
کاهشنتالفنب



پسمانداولویتهایفناورانهخوشه 38 4 

نااوریهاض خشک 1 

3 
نااوریهایهوشمادسازیمدیریت

 پسماهد

 نااوریهایتولیدنهرژینززباله 2

4 
نااوریهایتولیدخورنکدنمنز

پسماهدهایتر

نااوریتمفیهشیرنبهمرنکزدننزباله 6  گرانبهافلزاتبازیافتفناوری 5
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 معرفی اولویت های 
 فناورانه احصا شده در حوزۀ کشاورزی و صنایع غذایی





بذر اولویتهایفناورانهخوشه 41 5 

وبزیسهاپلوئیدیداب وگلخانههیبریدبذر
 1 (هندوانهوخیارفرنگی،گوجهشام )صیفی

ای،علوفهچغندرشام )ایعلوفهگیاهانبذر 3
 (تریتیکالهسورگوم،ذرت،

 2 چغندرقندبذر

4 
گندمشام )روغنیهایدانهوغالتبذر
پنبه،آفتابگردان،کلزا،دوروم،گندمنان،
 (کاملیناوسویا

5 
استراتژیکگیاهانپرمحصولشدهاصالحبذر

 (...وبرنجگندم،شام )خشکیوشوریبهمقاوم



کوداولویتهایفناورانهحوزه 42 6 

مواداولیه،تجهیزاتودانش
کودباکاربردماندگاریمحصول 2 1 *فنیبرایتولیدومصرفکود

*کشاورزیوکنترلکیفیت  

.توضیحا تکمیلیدرصفحا بیدینرنئهشدهنست*



43 

 نموهیوم؛سولفا

تریپل؛نسفا سوپر

گرنهوله؛نسفا نموهیومدی

 پتاسی ؛سولفا

پتاسی کلرید



1 

اهن )ممرفک عااصرحاویکودهای 
؛(رور مس  مبهبز  رو  

گوگردی؛کودهای

تلفیقی؛وبیولوژیککودهای

نلیکودهای





2 

مواداولیه،تجهیزاتودانشفنی
 برایتولیدومصرف

 ماندگاریمحصولوکنترلکیفیت

 اولویت های فناورانه حوزۀ کود



سم و آفت کشاولویتهایفناورانهحوزۀ 44 7 

هایشیمیاییتولیدمادهتکنیکالآفتکش 3

هایجدیدزیستیاتولیدننتکش 2 *کبیولوژیهایکشآفتتولید 1
*گیاهپایهوبیوشیمیایی

.توضیحا تکمیلیدرصفحا بیدینرنئهشدهنست*



45 

1 3 

گیاهپایهوبیوشیمیاییننتکشهای

میکروبیننتکشهای

وجلبوجفتیابیدرنخاللنرومونهای
شکار

ننا کاترلکاادهماکرونرگاهیس عونمل
گیاهی

وخطرک گیاهیرشدتاظی کاادههای
خطرمتوسط

آفتکشهایبیولوژیک
تولیدسموآفتکشبرایعوام 

 خسارتزایگیاهی

برهجساقهخونرکرم

برهجپ نبرگوهازکبرگهرزعلفهای

زردزهگونوزنریومعلینلخموصگادمبیماریهای

چن ویوالفعلینلخموصگادمهرزعلفهای

(نروپاییوسزنمیا)ذر ساقهخونر

(...وهخودپااها)زرنعیمحموال هلیوتیس

سیبکرم

سیبسیاهلکه

میوهدرختانکاه

نهبورخونرخوشه





2 

 اولویت های فناورانه خوشه سم و آفت کش



46 

1 2 3 

 اولویت های فناورانه خوشه سم و آفت کش

نتیون

نوزنلون

پرتیالکلر

کاربوکسین

سدی پیرباکبیس

نلومیایومنوزتیل

هایشیمیاییتولیدمادهتکنیکالآفتکش



ماشین آالت کشاورزیاولویتهایفناورانهحوزه 47

*ماشیننال حوزهدنم 3

*طیورحوزهماشیننال  2

*ماشیننال حوزهشیال  4

*ماشیننال حوزهباغااهی 5

*ماشیننال حوزهکشاورزی 1 

8 

.توضیحا تکمیلیدرصفحهبیدینرنئهشدهنست*



 اولویت های فناورانه حوزه ماشین آالت کشاورزی 48

هشاکارشالیبرهج

ماشینهایبردنشت
گیاهاندنرویی

زعفرنناگل)
...(محمدیازیرهو

ماشینهایبردنشت
حاوبا 



1 

حوزهکشاورزی

کاهتیارحملجوجه
یکروزه

ت  یزن خطدو
کشتارگاهیمرغ

هیپلنبخوریمرغ
گوشتیوتخ گذنر





 حوزهطیور

2 3 

 حوزهدام

4 

 حوزهباغبانی حوزهشیالت

5 

ماشینهایمرتاط
باتوسیه

مکاهیزنسیونباغا 
درسطوحشیادنر

ماشینهایبردنشت
محموال باغی





نیشپمپ

دستباهدی یتال
نهدنزهگیریذرن 

...(پینچمترو)نب

 ت  یزن
ماهیتوریاگو

غذندهیپرورش
ماهیدردریا

ت  یزن مرتاطبا
پرورشماهیدر

قفس





سیالژببر

سپرنتور

شیردوشهوین
روتاری

الیارشیردوشی

ت  یزن بیوگاز









کشاورزی نوین اولویتهایفناورانهخوشه 49 9 

برایحشراتپرورشهایفناوری
 کشاورزیمختلفمحصوالتکشتاتاق 2 1 طیورودامغذایتولید

 5 عمودی-شهریکشاورزی

3 
باتلفیقیوپایدارخودهایگلخانه
 4 حشراتوآبزیانپرورش

وریب رهدرنشیانیاترهتنزنستفاده
کشاورزی



ناناولویتهایفناورانهحوزۀ 50 10 

 1 *توسعۀنانهایجدید

 *آنزیمهاومکم ها 3

*ماشینآالتوتجهیزات 2  

.توضیحا تکمیلیدرصفحا بیدینرنئهشدهنست*



51 

3 2 1 

 توسعۀ نان های جدید

 هانبرنیبیمارنندیابتی

 PKUهانبرنیبیمارنن

هانبرنیبیمارننبا
 هانبرنیبیمارننکلیوی مشکلنشارخون

هانحاصلنزخمیر
 ترش

هانناقدگلوتنبرنی
 بیمارننسلیاکی

هانباکالریبسیارباال
برنیجیرهبادیپدنناد
 غیرعاملوهیروهایمسلح



52 

3 2 1 

هاهونییصحرنیی

 ماشین آالت و تجهیزات

 ماشیننرمدهیکیتهایونکاشسریع

طرنحیوساختماشیننال نرماهتورساوستخمیری
 صاایعهانباب رهوریباال



53 

3 2 1 

 آنزیم ها و مکمل ها

نهزی لیپاز نهزی نلفانمیالزقارچی نهزی زنیالهاز

سایرنهزی هایموردهیازنهزی گلوکز



پاالیش غالتاولویتهایفناورانهخوشه 54

*تجهیزاتوماشینآالت 1 

3 

2 
توسعهدانشفنیوایجادالیسنس
 تولیدماکارونیوپاالیشغالت

11 

4 
بکرایارتقکاءکیفیکتونهزی هاومکملهایموردهیاز

تنوعبخشیدنبهطعمونوعمحصوالت
توسیهمحموال ماکاروهینرنسودماد

.توضیحا تکمیلیدرصفحا بیدینرنئهشدهنست*



 تجهیزات و ماشین آالت ساخت بار اول 55

3 2 4 1 

 :تجهیزاتپیشنهادیبرایتولیددرداخ کشور

پرس•

نسپریدر•

پیشخشککن•

نلونتورورودیخشککن•

خشککن•

رطوبتزهیوکولر•

سیلو•

نستریپر•

هیبرگردنن•



نلونتوربستهبادی•

•CNR 

توزین•

بستهبادی•

چکویر•

متالدتکتور•

کارتنزن•

چکویرکارتن•

ربا پالتچین•

 



لبنیاتاولویتهایفناورانهحوزۀ 56 12 

تولیدآنزیمهایلبنی  تولیدباراولتجهیزات 2 1

 نهزی الکتاز

 نهزی رهت

نهزی ترنهسگلوتامیااز
(TG) 

ت  یزن تولیدشیر
 (UHT)نرندما

 هموژهایزرنسپتیک

ت  یزن تولیدشیر
 (ESL)نرنپاستوریزه



روغناولویتهایفناورانهحوزۀ 57 13 

تولیدنرقامنصالحشدهبذردنهههای
روغای 1 

ساختهدمخموصبردنشتدنهههای 3
روغای

2 
تولیدویتامینهایماندگاردردمای

باالیروغنسرخکردنی



پروتئین دامیاولویتهایفناورانهحوزۀ 58 14 

*ماشیننال وت  یزن  3

2 
توسیهنااوریهایتولیدوهب دنرینسپرمگاوو

گاومیشج تتولیدوتکثیرهژندهایممتاز

4 
ریزترنشهبرنیشااساییاهویتگذنری

 وباتدنم

تولیدمثلهژندهایبرتردنمی 1 

.توضیحا تکمیلیدرصفحا بیدینرنئهشدهنست*



59 

1 2 4 3 

سپرنتور
(کودخشککن)

ننهای
بزرگدنخلگاودنری

پاکهسقفیبزرگ)
(دنمدنری

دستباهنحلیابو
شااساییمدیریتگله

ماشینجمعنوریو
حملکوددنمی

ماشینپش چینبرقی
وموتوری

ت  یزن 
رطوبتساز
گاودنری

(مهپاش)

کودروب
یا

نسکریپر

دستباه
بستهباد
علونه

دستباه
سیالژ
ببر

ت  یزنت
بیوگاز

نیدرمیکسر
بابتوخود

 کششی

برس
نتوماتیک
گاویاقشو

ت  یزن 
دنمی

 ماشین آالت و تجهیزات



شیالتاولویتهایفناورانهحوزۀ 60 15 

توسعهدانشفنیتولیدکیتینوکیتوساناز
ضایعاتمیگوبرایاستفادهدرپدهایدرمانی 1 

3 

و3توسعهدانشفنیتولیدژالتین،امگا 2
پروتئازازضایعاتماهی

طرنحیوتولیدت  یزن قفسوسیست های 4
مدنربسته

تولیدونکسنهاینولویتدنرنبزیانوتولیدالین
 SPR))نبزیانمقاومبهبیماریهایویروسی

تولیدالینهاینصالحهژندشدهوسریعنلرشد 6هیدرولیزضایعاتماهیوپرمرغ 5
ماهیانپرممرفوخاویاری



طیور اولویتهایفناورانهحوزۀ 16 

تولیداسیدآمینهمتیونین تولیداسیدآمینهلیزین 2 1

61 





63 

 معرفی اولویت های 
 فناورانه احصا شده در حوزۀ صنعت





فوالد و صنایع فوالدیاولویتهایفناورانهحوزۀ 65 17 

بومیسازیت  یزن سرمایهنیو
*محموال بانرزشننزودهباال توسیهدنهشنایتولیدموندنولیهبا 2 1

*نرزبریباالدرصایتنوالد

.توضیحا تکمیلیدرصفحا بیدینرنئهشدهنست*



 تجهیزات سرمایه ای و محصوالت با ارزش افزوده باال 66

 میکسرننقی  ها گازژهرنتور گروهت  یزن کورهدونر ت  یزن کورهنحیایمستقی 

 قفسههایهورد تاهدیش پاتیلذوب

1 2 



67 

 تولیدنلکترودگرننیتی

 توسعه دانش فنی تولید مواد اولیه با ارزبری باال در صنعت فوالد

 تولیدککسوزهی

1 2 



 18 صنعت ساختماناولویتهایفناورانهحوزۀ 68

*ممالحهوینساختماهی 1 

خاهههایسازهوشماد 3

 *سیست هایهوینساختماهی 2

.توضیحا تکمیلیدرصفحا بیدینرنئهشدهنست*



 مصالح نوین ساختمانی  69

3 2 1 

پرونیلهایساکو
مقاوم

مال خشکنماده

شیشهما شوهده
برقی

ننزودهیهایکاهشدهادهننزودهیهایحاابساز
خوردگیبتن

شیشههاینتوولتائیک

نلیافهایمقاومساز
(FRP)ساختمان



 سیستم های نوین ساختمانی 70

چاپبرسهبیدی
ساختمان

سیست هایهوینو
سریعبلادمرتاهسازی

2 1 3 

سیست ساختمانسازی
پیشساختهماژوالر



نفت، گاز، پتروشیمی و شیمیاییاولویتهایفناورانهحوزۀ 71 19 

*کاتالیستهاوموندننزودهی 2 *دنهشنایتولیدمحموال پایهپتروشیمی 1

*نبزنردقیعونتوماسیونصایتی 4 *ت  یزن سرمایهنی 3

 *موندنولیۀشیمیایی 5
.توضیحا تکمیلیدرصفحا بیدینرنئهشدهنست*



72 

 نرنیادهایتولیدپروپیلن نرنیادهایتولیدنتیلن نرنیادهایتولیدنموهیاک نرنیادهایتولیدمتاهول

نرنیادهایتولیدبوتادین
 وبوتیلن

 BTXنرنیادهایجدنسازی BTXنرنیادهایتولید

3 2 4 1 

 دانش فنی تولید محصوالت پایه پتروشیمی

5 



73 

3 4 1 2 5 

 افزودنیکاتالیست ها و مواد 

 کاتالیسترنرمیاگخشک کاتالیستمتاهاسیون کاتالیستنکسیکلریااسیوننتیلن

 کاتالیستهیدروژهاسیونبازینپیرولیز LTSCکاتالیست

 سیلیکاژلمخموصهفتوگازجاذب

 CMBکاتالیست

 RCDکاتالیست

 ZSM-5کاتالیست V2O5کاتالیست



74 

2 4 1 3 

 تجهیزات سرمایه ای

5 

 دیگبخاربازیانتحرنر  سیست بازچرخاهینب

 EORسیست های ESP Pump تاپدرنیو کمپرسورهایرنتوبرگشتی

15توربوکمپرسور
 مباون 

نلکتروموتورهایضد
 نهف اردورمتغیر

پکیجشیرکاترلینختالطو
 توزیعیکاونختهمکزدنیی

External Casing Packer 

(ECP) 

Hydraulic Drilling 

Jar Double Action 

پکیجپمپنشارقوی
 قابلحمل

سیست گلبرگشتی
RMR 

 توپکهوشماد



75 

ساماههکاترل
 (DCS)توزیعشده

ساماههکاترلمیدنن
(FCS) 

کاترلنرنیادپیشرنته
(APC) 

شایهسازنموزشنپرنتور
(OTS) 

ساماههقطعنضطرنری
(ESD) 

 LBVشیرهای HIPSساماههحفاظتی
ساماههمدیریتبویلر

(BMS) 

ساماههحفاظتبویلر
(BPS) 

نرزیابییکپارچبیچاههای
 well)هفتوگاز

integrity) 

ساماههتاهکگی یاگ
(TGS) 

 پاهلکاترل

تابلوهایکاترلموزنئیکی
(Mimic Panel) کاترلگرها 

ساماههجمعنوریدندهو
 (SCADA)کاترلهظارتی

ونحدپایاههدوردست
(RTU) 

همایشبرها
(Indicators) 

 ساماههپایشوضییت رکوردرهایصایتی

ساماههتشخیصهشتی
(LDS) 

 نهالیزورها نبزنردقیعبیسی 

 ساماهههموههگیری

 ساسورها

 ترنهسمیترها

 سوئیچها

3 2 1 4 

 ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی

5 

نشکارسازها
(Detectors) 

جریانساجهای
 چادنازی

indicator gauge 

coiled tubing injector 

head 



76 

3 2 1 4 5 

 مواد اولیه شیمیایی 

لختهسازنببرپایه
 پلینکریلوهیتریل

نسیدنرمیک پتاسی هیدروکسید

سولفا کروم
 بازیک

 نسیدنکریلیک

موهولیتپایه
 کاتالیستخودرو

 دینتیلنترینمین

 همکهایپالتین
کادکاادهخوردگی

 هفتاگازونب
وC5رزینهای
C9 

 ترینتیلنتترننمین

وکاالتهمکهای
 مولیادن

-ونکسهاینیشر
 تروپس

 نتیلندینمین

نلزن نیالشامل
هیکلاپالتیناپاالدیوما

 هقره

 نیزوپروپیلنلکل
روغنهایپایه

 ونستونناول 3و2گروه

تیتاهیومتترنکلرنیدا
 مایزی نتوکسید

 ننزودهیهایروغن

 پلینترپلینل
روغنشیرنال 

601 

پلیمرهایسوپرجاذب
 گریدب دنشتی

نهتینکسیدننهای
 پلیمروالستیک

نغازگرهاونختتامدهاده
 هایپلیمریزنسیون

هبزننلوروئید
 گوگرد

پلیدیمتیل
 سیلوکسان

دیمتیلدیسولفید
(DMDS) 

 پلیمرپلیسولفید

 پلیگلیکوزیدنلکیل

نستایرنبالک
اSEBSاSBSکوپلیمرها

SIS 

کلروپرنوپلی
 کلروپرن

 سیاهونکریال 

 PTFEپلیمر

 تیتاهیومدینکساید

 سیلیکایسایاده

نلومیااوگامانلومیاابا
 خلوصباالوبوهمیت

زئولیتهای
HZSM-5وY 

ا13Xزئولیتهای
5A3اA 



 20 معدناولویتهایفناورانهحوزۀ 77

*هیازمادیهایماتایبرنااورینطالعا  2 ماشیننال وت  یزن پرکاربرد
*میدن 1 

.توضیحا تکمیلیدرصفحا بیدینرنئهشدهنست*



 تجهیزات سنگین و نیمه سنگین پرکاربرد معدن 78

دستباههایژئونیزیک
 (PSI)زمیای

 Boringگروهدستباههای ترنکهایبدونسرهشین

 دستباههاینلوتاسیون دستباهپرعیارسازی دستباههایبارگیریوباربری

 گروهدستباهخردنیش

1 2 



79 

هرمننزنرهایشایهساز
 سهبیدی

هرمننزنرهایژئونیزیک
 وژئومکاهیک

ساماهههایپشتیااهی ساماهههایمیدهکاریهوشماد
 نیالیتهایمیدن

 نیازمندی های مبتنی بر فناوری اطالعات

1 2 



کاشی و سرامیکاولویتهایفناورانهحوزۀ 80 21 

*بومیسازیت  یزن سرمایهنی 1 2 
موندنولیهپرکاربردونردنتیدر

*صایتکاشیوسرنمیک

.توضیحا تکمیلیدرصفحا بیدینرنئهشدهنست*



 تجهیزات و ماشین آالت پرکاربرد وارداتی در صنعت کاشی و سرامیک  81

 نسپریدرنیر باکسنیدر (crusher)دستباهساگشکن

 بستهبادیودرجهبادی خطلیابودکورزهی کورههایرولریوتوهلی پرس

 نیکساتیو

1 2 



 مواد اولیه پر کاربرد وارداتی در صنعت کاشی و سرامیک 82

 نهونعرهگ چسبسینمسی
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 *ماشیننال چاپوتکمیل 1

ساختماشیننال کلیادیباناادگیشاامل 3
*بانادگینرشاپارچهولااسوپوشاک

 *ماشیننال ریسادگیوبانادگی 2

.توضیحا تکمیلیدرصفحا بیدینرنئهشدهنست*
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1 2 

 اولویت های فناورانه خوشه نساجی

 ماشینآالتچاپوتکمی 

روتاریدیجیتال،چاپماشینآالتچاپ،

سابلیمیشنچاپ

ماشینآالتتکمی پوشاک

ایندیگورنگرزیخط

کتینگباقابلیتاستنتر

تکمی پالسمایفرشوپارچه

ترموزولکفورنگرزی

سی مکانیکال

پیگمنتخمیر 

 

 

 بافندگیوریسندگیماشینآالت

بانتتاروپودیجتهونوجتنب

سیلادردوروگردبافحلقویبانت

چرخخیاطیصایتیرنستهوچرخخیاطی

سردوز

متربهباال2پارچهعرضژنکاردبانت

شاههبهباال1500ماشینبانتنرش
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1 2 3 

فرشبافندگی
راپیریتک

راپیریدو

راپیریسه

الکترونیکیژاکارد
شاهه1000

شاهه1200

شاهه1500

شاهه1700

سیستمبافنده
بانادگیشاههیودنتین

شاملپودگذنریسیست 

ارزروپودابوبینقفسهی

گریپرورنپیر

ماشینآالتبافتپارچه
ماکودنر

-جتونتر-نیرجت)بدونماکو

(کامپکت

 اولویت های ماشین آالت بافندگی  
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درفروش  ARبکارگیریفناوری 1
ماشینآالتوقطعاتپرمصرفودارای 2محصوالت

*صرفهاقتصادی

.توضیحا تکمیلیدرصفحا بیدینرنئهشدهنست*
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.نیندستباهبرنیبرشنتوماتیکپارچهمطابعبانلبویتییینشدهموردنستفادهقرنرمیگیردوقیمتهساتاباالییدنرد
.نستفادهنزنیندستباهدربخشصایتیکارنرنییودقتتولیدرنباالخونهدبرد


این دستگاه با پایش آنالین سالم بودن سطح پارچه با استفاده از فناوری پردازش تصویر  در تشخیص سریع نقصص دسصتگاه   

 . بافت بسیار موثر است

دستگاه
 CNCبرش

دستباهپایش
نهالینسطح

 پارچه

نرمافزار
الگوساز

بهماظورطرنحىدقیعاسریعوبدونخطاىنلبومطابعباخونستتولیدکاادگانوکاهشپر پارچاههیاازباههارمننزنرهاایی
نستکهدرحالحاضرنزخارجنزکشورتامینمیشوهد

شستشودهادهباخلوصباالبرنینهونعنلیافگیاهیاحیونهیومماوعیاخاصیتلکهبریبرنیلکههایروغناچربیاگاریس
.درونحدهایتولیدیبسیارپرکاربردوموردهیازنست… و

.تولیدالبسهمعطرویژگیجدیدیاستکهمیتواندمشکالتناشیازبوینامطبوعبدنانسانرارفعنمایدتکمیلمیطر

 ماشین آالت و قطعات پر مصرف و دارای صرفه اقتصادی -2

ونسامزهاهونیلترنسایونامیکرونیلترنسایون)هاامماارننتکاولوژیهایماوردنساتفادهمیماولشااملنهیقاادولختاهساازیا
انکسیدنسایون(اجااذبهاایطاییایوممااوعیبیولاوژیکیگرنهولاهارساکربننیالسیلیس)نیلترنسیونجذبو(میکوس

و(هااونزیوباایهااونزی)اروشهااایبیولااوژیکی(زهااینزنانرنیااادهاینکسیدنساایونتکمیلاایانتوکاتالیسااتاناتااون)
.میباشدنلکتروکونگوالسیون

نینهخنزنلیافکوتاهتابیدهشدهپااهکهبرنیننزنیشدرخشادگیونستحکامننتحتنبرسودسوزنورقرنرگرنتهاتشاکیل
نزدیبار.نینهخناقدخاصیتکشساهینستومااسببرنیدوختپارچههایتااروپاودیباانلیاافطاییاینسات.شدهنست

 .خموصیا نینهخادرخشادگیباالوخاصیترهگپذیریرنمیتوننهامبرد

سیستمهای
تصفیهپساب

صابونلکهبر

سوزنبافندگی
ودوزندگی

هاایباناادگیحلقاویباهشامارترینعااصرنصلیبانتدرماشایننینلزیوقالبدنرنستکهیکینزم  سوزنقطیه
سوزنبانادگیودوزدگینزجملهلونزمبسیارپرممرفدرصاایتهسااجیوپوشااکمایباشادکاهدرحاال.رودمی

.حاضرونبستبیکاملدرنینبخشوجوددنرد

هخ
 مرسریزه
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 POTN 1طراحیوساختسیستمهای

طراحیوساختچیپهایپرکاربرد 3
 (خودروECUچیپکارتهوشمند،چیپ)

طراحیوساختدستگاهالکتروندهی 2
 موادغذایی

 هیمههادیNGSطرنحیوساختدستباههای 4

FABطرنحیوساختدستباههاوت  یزن  5
 میکرووهاهونلکتروهیک
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 معرفی اولویت های 
 فناورانه احصا شده در حوزۀ فناوری های نوظهور





فناوری های نوظهوراولویتهایفناورانهحوزۀ 91 25 

سیستمهایحم ونق هوشمندوبدون
 1 سرنشین

هوش/فناوریهایحوزۀشناختی 3
 مصنوعی

استفادهازفناوریبالکچیندرباالبردنبهره 2
 وریکسبوکارهاوخدماتزیرساختی

 نااوریهایحوزۀهوشمماوعی 5

کاربردفناوریهایرباتیکدرباالبردنبهره 4
 وریکسبوکارهاوخدماتاساسی

فناوریهایحوزهذخیرهانرژیوباتری 6
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