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تمامی فناوران کشور، اعم از دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، شرکت های خصوصی و دولتی و شرکت های دانش بنیان و ...، که توانایی 
رفع نیازهای ارائه شده را دارند، دعوت می شود تا با تماس به شماره ۸۸۶۷5۶5۰ داخلی ۱۱۷ - ۱۱۸ و ۰۹۹۰۶۸۱۱۷۲۰ آمادگی خود جهت 

رفع نیاز را به دبیرخانه نمایشگاه تستا اعالم نمایند تا اقدامات الزم جهت برقراری ارتباط بین آنها و متقاضی فناوری انجام پذیرد.
)بعضی نیازهای فناورانه به دلیل ماهیت محرمانگی در لیست ارائه نشده است(



                                    ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری
عتف

۸۸۶۷5۶5۰ داخلی ۱۱۷ - ۱۱۸   و   ۰۹۹۰۶۸۱۱۷۲۰ 

نمایشــگاه هفتــه پژوهــش ســال 1397 بــا یــک تغییــر 
ــن  ــد. در ای ــزار ش ــل برگ ــای قب ــال ه ــه س ــبت ب نس
نمایشــگاه در کنــار دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری، 
موضــوع تقاضــا محــوری تحــت عنــوان نمایشــگاه 
تقاضــای ســاخت و تولیــد ایرانــی یــا تســتا مطــرح شــد. 
ایــن نمایشــگاه بــا هــدف ارائــه تقاضاهــای پژوهشــی و 
بویــژه فناورانــه ســازمان هــا و شــرکت هــای خصوصــی 
ســازی  تجــاری  بــرای  ســازی  بســتر  دولتــی،  و 
یافتــه هــای پژوهشــی و فنــاوری هــای توســعه یافتــه و 
برقــراری ارتبــاط ســازنده میــان پژوهشــگران و فنــاوران 
ــورای  ــه ش ــط دبیرخان ــتاوردها توس ــداران دس و خری
ــای  ــکاری ه ــز هم ــکاری مرک ــا هم ــف و ب ــی عت عال

ــد. ــزار گردی ــوری برگ ــت جمه ریاس
ــت  ــی اس ــگاه های ــس نمایش ــگاه از جن ــن نمایش ای
ــوس  ــای معک ــگاه ه ــوان نمایش ــا عن ــا ب ــه در دنی ک

شــناخته مــی شــوند. نمایشــگاه هــای معکــوس 
ــتند  ــاوری هس ــش و فن ــای پژوه ــر تقاض ــی ب مبتن
ــک  ــای ی ــعه و نیازه ــای توس ــا ظرفیت ه ــه در آنه ک
ــاالن،  ــه فع ــگاهی ب ــب نمایش ــاص در قال ــت خ صنع
ــا  ــتارت آپ ه ــان، اس ــاور و دانش بنی ــرکت های فن ش
ــا  ــود و از آن ه ــی ش ــی م ــوزه معرف ــن ح و متخصصی
ــخص  ــی مش ــازه زمان ــک ب ــود در ی ــته می ش خواس
ــع  ــت رف ــه جه ــود را ب ــای خ ــا و فناوری ه نوآوری ه

ــد. ــی نماین ــدگان معرف ــاز برگزارکنن نی
ــه  ــه س ــوان ب ــی ت ــگاه را م ــن دوره از نمایش ــه ای برنام
ــس  ــگاه و پ ــن نمایش ــگاه، حی ــل از نمایش ــمت قب قس
ــه اقدامــات قبــل از  از نمایشــگاه تقســیم کــرد. از جمل
ــی  ــه دائم ــکیل دبیرخان ــه تش ــوان ب ــی ت ــگاه م نمایش
ــات؛  ــری اقدام ــت و راهب ــور مدیری ــه منظ ــگاه ب نمایش
مکاتبــه و تشــکیل جلســات با دســتگاه هــا، ســازمان ها 

ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــی عل ــرکل شــورای عال  دبی
از انعقــاد ۸۵ تفاهم نامــه بــه مبلــغ 1۲3 میلیــارد 
تومــان در نمایشــگاه تســتا خبــر داد و گفــت: از ســوی 
دبیرخانــه شــورای »عتــف« پــی گیری هــای الزم 
ــرارداد  ــه ق ــا ب ــن تفاهم نامه ه ــدن ای ــل ش ــرای تبدی ب

ــرار دارد.  ــتور کار ق در دس

ــد  ــعود برومن ــر مس ــف دکت ــریه عت ــزارش نش ــه گ ب
ــیون  ــن کمیس ــاد و چهارمی ــد و هفت ــیه یکص در حاش
دائمــی شــورای عالــی علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در 
ــزاری نمایشــگاه  ــه برگ ــا اشــاره ب ــگاران ب جمــع خبرن
ــزود: در  ــل اف ــاخت داخ ــگاهی س تجهیــزات آزمایش
ایــن نمایشــگاه 7۰ شــرکت بــا حــدود 9۰۰ نیازمنــدی 

ــتند. ــاوری حضــور داش فن
ــه  ــگاه ۸۵ تفاهم نام ــن دوره از نمایش ــزود: در ای وی اف
ــتگاه های  ــان دس ــان می ــارد توم ــغ 1۲3 میلی ــا مبل ب
عرضــه  و  کننــده  تولیــد  شــرکت های  اجرایــی، 
ــاوری منعقــد شــد. کننــدگان خدمــات پژوهــش و فن

ــر اینکــه در حــال حاضــر در  ــد ب ــا تاکی ــد ب دکتربرومن
ــاوری  ــات و فن ــوم تحقیق ــی عل ــورای عال ــه ش دبیرخان
ــتور  ــا در دس ــن تفاهم نامه ه ــی شــدن ای ــری نهای پیگی
کار قــرار دارد، خاطرنشــان کــرد: ایــن تفاهم نامه هــا در 
مــدت زمــان یــک مــاه آینــده بایــد بــه قــرارداد تبدیــل 
شــوند تــا از ایــن طریــق نیازمندی هــای فناورانــه کشــور 

ــن شــود. ــی تامی ــاور داخل ــب شــرکت های فن در قال
معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم بــا اشــاره بــه 
راه انــدازی ســامانه تســتا خاطرنشــان کــرد: این ســامانه 
یــک ســامانه آنالیــن اســت کــه در آن نیازمندی هــای 
ــن  ــت و درای ــده اس ــذاری ش ــرکت ها بارگ ــه ش فناوران
جلســه کمیســیون دائمــی شــورای عتف پیشــنهاد شــد 
کــه ایــن ســامانه یــک ســامانه فعــال باقــی بمانــد و در 
ــا از  ــود ت ــذاری ش ــا بارگ ــورد تقاض ــای م آن فناوری ه
ایــن طریــق بتــوان نمایشــگاه مجــازی از دســتاوردهای 

فناورانــه ایجــاد کــرد.
دیگــر  از  را  پیگیــری طرح هــای کالن  دکتربرومنــد، 
دســتورات جلســه ایــن کمیســیون نــام بــرد و گفــت: در 

جلســه امــروز همچنیــن پیگیــری طرح هــای کالن ملــی 
مطــرح شــد.

ــه  ــی را از جمل ــی شــدن ۲۰ طــرح کالن مل وی اجرای
محورهــای گفت وگوهــای ایــن جلســه نــام بــرد و 
ــن  ــدن ای ــی ش ــا عملیات ــه ب ــرد ک ــدواری ک ــراز امی اب
طرح هــا اعتبــارات مــورد نیــاز کــه دســتگاه های 

ــود. ــق ش ــده اند، محق ــد ش ــی متعه اجرای
 9۸ ســال  بودجــه  بــه  همچنیــن  دکتربرومنــد 
ــه  ــن اســت ک ــر ای ــا ب ــالش م ــت: ت ــرد و گف ــاره ک اش
بودجه هــای پژوهــش و فنــاوری ســال 9۸ افزایــش یابــد 
ــش  ــز افزای ــا نی ــوق و مزای ــه حق ــت ک ــرار اس ــر ق و اگ
ــود. ــر نش ــن ام ــرف ای ــی ص ــای پژوهش ــد، بودجه ه یاب
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــی عل ــورای عال ــرکل ش دبی
ــزات  ــرای تجهی ــون ب ــا کن ــه ت ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
آزمایشــگاهی هیــچ ردیــف بودجــه ای در نظــر گرفتــه 
نشــده اســت، گفــت: دانشــگاه ها بایــد اعتبــارات 
ــه  ــا ب ــد ت ــن کنن ــر را تامی ــن ام ــرای ای ــاز ب ــورد نی م
ــود. ــی وارد نش ــاوری خلل ــش و فن ــای پژوه فعالیت ه
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معرفی نمایشگاه 
تقاضای ساخت و تولید ایرانی )تستا(

و شــرکت هــا )دولتــی و خصوصــی(؛ جمــع آوری و 
مستندســازی نیازهــای فناورانــه ســازمانها؛ شناســایی 
ــور  ــت حض ــری جه ــای بروک ــرکت ه ــی ش و ارزیاب
ــرمایه  ــای س ــدوق ه ــا صن ــره ب ــگاه؛ مذاک در نمایش
گــذاری و ایجــاد ســامانه ثبــت و مشــاهده تقاضاهــای 
فناورانــه اشــاره کــرد. بــه لطــف خــدا و همــت 
مســئولین اجرایــی نمایشــگاه 9۰۰ تقاضــای فناورانــه 
از ســوی 7۰ شــرکت جمــع آوری، مستندســازی و در 

ســامانه تســتا ثبــت شــد.
ــا توجــه بــه همزمانــی  حیــن برگــزاری نمایشــگاه ب
ــتاوردهای  ــگاه »دس ــا نمایش ــگاه ب ــزاری نمایش برگ
ــاط مناســبی  ــازار« ارتب ــن ب ــاوری و ف پژوهــش، فن
بیــن بخــش عرضــه و تقاضــا انجــام گرفــت و حــدود 
۸9 تفاهــم نامــه بــه امضــا رســید. بــی شــک مهــم 
تریــن بخــش نمایشــگاه، پیگیری هــای پــس از 
ــداد،  ــن روی ــی ای ــالت اصل ــا رس ــگاه اســت ت نمایش
یعنــی انعقــاد قــرارداد بــرای حمایــت از تولیــد 
کننــدگان داخلــی در جهــت رفــع نیازهــای کشــور 
صنعــت صــورت پذیــرد؛ کــه ایــن مهــم در دبیرخانه 

ــال انجــام اســت. ــی نمایشــگاه در ح دائم

پیام چینی فروشان                                                                                    مسئول هماهنگی تستا 
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گزارش نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی )تستا( 

معرفی نمایشگاه تستا
بــه منظــور  و  ایرانــی  از کاالی  در ســال حمایــت 
ــای  ــیل ه ــا و پتاس ــت ه ــتفاده از قابلی ــناخت و اس ش
در  کشــور  داخــل  صنعتگــران  تخصصــی  و  فنــی 
ــزات و  ــات، تجهی ــواد، قطع ــد و ســاخت م ــه تولی زمین
سیســتم هــای مــورد نیــاز داخلــی کشــور، نمایشــگاه 
تقاضــای ســاخت و تولیــد ایرانــی )تســتا( بــا همــکاری 
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــی عل ــه شــورای عال دبیرخان
ــت  ــرفت ریاس ــول و پیش ــای تح ــکاری ه ــز هم و مرک
نوزدهمیــن  بــا  انــدازی و همزمــان  راه  جمهــوری 
ــن  ــاوری و ف ــش، فن ــتاوردهای پژوه ــگاه »دس نمایش
بــازار« و ششــمین نمایشــگاه »تجهیــزات و مــواد 
آزمایشــگاهی ســاخت ایــران« در محــل نمایشــگاه 
بین المللــی تهــران از تاریــخ 3 تــا 6 دی مــاه در محــل 
دائمــی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی تهــران در محلــی 

ــد. ــزار گردی ــع برگ ــر مرب ــعت 3۰۰۰ مت ــه وس ب
ــودن  ــم نم ــی: )1( فراه ــداف اصل ــا اه ــگاه ب ــن نمایش ای
امــکان ارتبــاط تقاضــا و عرضــه، )۲( تغییــر رویکــرد 
فعالیــت هــای علمــی و تحقیقاتــی بــه مســئله محــوری 
و )3( رفــع نیازهــای کشــور توســط ظرفیتهــای علمــی و 

ــد. ــزار ش ــور برگ ــل کش ــی داخ تخصص

از ویژگــی هــای ایــن نمایشــگاه مــی تــوان بــه مــوارد 
زیــر اشــاره کــرد:

●  ارائه نیازمندیها به جای عرضه توانمندیها
ــا  ●  پاســخگویی بــه نیازمندیهــای مــورد نیــاز صنایــع ب

ــوان داخلــی اســتفاده از ت
ــه  ــاد ب ــا اعتم ــا ب ــم ه ــر تحری ــازی در براب ــاوم س ●  مق

ــی ــدی داخل توانمن
●  بســتر ســازی جهــت شناســایی و ارائــه نیازمندیهــای 

شــرکت هــای دولتــی و خصوصــی
●  هدفمندســازی پژوهــش هــا و تــالش هــای فناورانه در 

راســتای نیازهای کشــور
●  شناسایی پتانسیل های موجود در کشور.

دستاوردهای نمایشگاه 
● جلــب مشــارکت شــرکت هــا و دســتگاه هــای 

اجرایــی جهــت حضــور در نمایشــگاه
ــن نمایشــگاه  در مجمــوع 7۰ ســازمان و شــرکت در ای
در  را  خــود  فناورانــه  نیازهــای  و  یافتــه  حضــور 
حــوزه هــای صنایــع دفاعــی، تجهیــزات پزشــکی، 
و  گاز  غذایــی،  صنایــع  فلــزی،  و  معدنــی  صنایــع 
فنــاوری  کشــاورزی،  انــرژی،  و  بــرق  پتروشــیمی، 

اطالعــات، صنایــع شــیمیایی ارائــه دادنــد.
 

 
 
 

● جمــع آوری و مستندســازی نیازهــای فناورانــه 
شــرکت هــا و دســتگاه هــای اجرایــی

بــا تــالش هــای انجــام گرفتــه بیــش از 9۰۰ نیــاز فناورانــه 
در ســامانه نمایشــگاه تســتا بــه ثبت رســید.

 

عــالوه بــر ســازمان هــا و شــرکت هــای حاضــر، 4 صندوق 
ــا  ــط ب ــری، مرتب ــای بروک ــذاری و شــرکت ه ســرمایه گ
حــوزه هــای فعالیــت شــرکت هــا، نیــز در ایــن نمایشــگاه

 حضور داشتند.

● انعقاد تفاهم نامه های همکاری
ــه  ــوان ب ــی ت ــگاه م ــن نمایش ــتاوردهای ای ــه دس از جمل
ــه ارزش تقریبــی 1۲۰ میلیــارد  عقــد ۸9 تفاهــم نامــه  ب
تومــان در حــوزه صنایــع معدنــی و فلــزی، دفاعــی، بــرق 
ــکی، گاز و  ــزات پزش ــات، تجهی ــاوری اطالع ــرژی، فن و ان

ــرد. ــاره ک ــیمی و ... اش پتروش
 

ــی  ــا را م ــام نیازمندیه ــای متقاضــی انج ــت فناوره ماهی
تــوان در چهــار گــروه دســته بنــدی کــرد: دانشــگاه هــا، 
ــی و  ــای فن ــرکت ه ــان، ش ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش

ــی. ــخاص حقیق ــی و اش مهندس
 

ــه درج شــده در  پیگیــری تحقــق انجــام نیازهــای فناوران
ــه  ــتور کار دبیرخان ــکاری در دس ــای هم ــه ه ــم نام تفاه

ــرار دارد. ــی نمایشــگاه تســتا ق دائم
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نظــام نــوآوری مفهومــی اســت کــه اولیــن بــار توســط فریمــن در ســال 19۸۵ معرفــی گردیــد و از آن زمــان تــا کنــون محققــان مختلفــی آن  را مــورد گســترش داده و مبنــای 
ــوآوری تحولــی در حــوزه  ــه مفهــوم ن ــا اتخــاذ رویکــرد سیســتمی ب ــد. ایــن رویکــرد کــه برخواســته از خــط فکــری اقتصــاد تکاملــی اســت ب تحلیل هــای خــود قــرار داده ان
مطالعــات علــم، فنــاوری و نــوآوری ایجــاد نمــود. کارآمــدی ایــن چارچــوب در نگــرش جامــع بــه نــوآوری، ارائــه تحلیل هــای چنــد بعــدی و خصوصــا توجــه بــه نقــش نهادهــا در 
فرآینــد نــوآوری از ویژگی هــای بــارز آن اســت. محققــان مختلــف چارچوب هــای گوناگونــی را بــرای تحلیــل در نظام هــای نــوآوری ارائــه نموده انــد. یکــی از ایــن چارچوب هــا 
تحلیــل بازیگــران، بــر حســب نــوع نقشــی کــه ایفــا می نماینــد. بــر ایــن اســاس نهادهــای درگیــر در فرآینــد نــوآوری را بــه ســه دســته نهادهــای طــرف عرضــه، نهادهــای طــرف 

تقاضــا و نهایتــا نهادهــای میانجــی تقســیم می کننــد.

بــا توجــه بــه اهمیــت نقــش نهادهــای میانجــی 
ــرف  ــه و ط ــرف عرض ــن ط ــاط بی ــراری ارتب در برق
تقاضــا، مطالعــه ایــن نــوع نهادهــا در ســال های 
بخــش  و  اســت  یافتــه  بیشــتری  اهمیــت  اخیــر 
ــص  ــود تخصی ــه خ ــات را ب ــی از مطالع ــل توجه قاب
ــازمان های  ــورد س ــری در م ــینه نظ ــت. پیش داده اس
میانجــی دارای نوعــی پراکندگــی اســت و بــه عقیــده 
ــد. از  ــری می باش ــکل گی ــال ش ــوز در ح ــز  هن هاول
ــاره آنهــا وجــود  ــف مــورد توافقــی درب ــن رو تعاری ای
نــدارد. می تــوان تعریــف هاولــز را از ایــن ســازمان ها 

ــمرد.  ــر ش ــع ب ــف جام ــا تعاری تنه
ــوان  ــه عن ــه ب ــه ک ــا بدن ــازمان ی ــک س "ی
ــه ای از  ــر جنب ــط در ه ــا واس ــل ی ــک عام ی
ــرف،  ــد ط ــا چن ــان دو ی ــوآوری، می ــد ن فراین
ایــن  فعالیت هــای  برخــی  عمــل می کنــد. 
ــم  ــه فراه ــک ب ــد از کم ــا عبارتن میانجی گره
بالقــوه،  دربــاره همــکاران  اطالعــات  آوردن 
وســاطت بــرای نقــل و انتقــال بیــن دو یــا چنــد 
ــازمان ها  ــن س ــطه گری بی ــام کار واس ــرف، انج ط
ــد  ــکاری دارن ــر هم ــا یکدیگ ــه ب ــی ک و بدنه های
ــی و  ــن مال ــی، تامی ــن آگاه ــه یافت ــک ب و کم
ــه همکاری هــا." ــرای نتایــج نوآوران پشــتیبانی ب
صــورت  هاولــز  توســط  کــه  تعریفــی  اینکــه  بــا 
ــا  ــا ب ــد ام ــر می رس ــه نظ ــع ب ــی جام ــه، تعریف گرفت
ــر  ــن ام ــه ای ــوان ب ــف می ت ــن تعری دقیــق شــدن در ای
ــه نقــش مســتقیم  ــوق بیشــتر ب ــف ف رســید کــه تعری
ــت  ــوآوری دالل ــن ســازمان ها در ســاختار تولیــدی ن ای
دارد. در واقــع از نظــر هاولــز ایــن ســازمان ها گماشــته 
ــه  ــتند ک ــبکه هس ــود در ش ــای موج ــی از بدنه ه یک
ــازش  ــورد نی ــات م ــد، اطالع ــکار می یاب ــرای آن هم ب
را فراهــم می کنــد و بیــن آن و دیگــر ســازمان ها 
ــا  ــن میانجی ه ــر ای ــف دیگ ــد. تعری واســطه گری می کن

ــه کــه تمرکــز  توســط وینــچ و کورتنــی صــورت گرفت
بیشــتری روی میانجی هــای فراســاختاری دارنــد. 

"ســازمان هایی کــه بــه عنــوان عضــوی از 
شــبکه بازیگــران یــک سیســتم عمــل می کننــد 
و تمرکــز آنهــا نــه بــر تولیــد نــوآوری و نــه بــر 
پیاده ســازی نــوآوری اســت؛ بلکــه توانمندســازی 

ــت." ــوآوری اس ــرای ن ــازمان ها ب ــر س دیگ
تعریــف ارائــه شــده در بــاال نشــان دهنده بدنــه ای اســت 
کــه نقــش توانمندســاز بــرای نــوآوری ایفــا می کنــد؛ چه 
بــه صــورت مســتقیم و چــه بــه صــورت غیــر مســتقیم. 
لــذا تعریــف کامل تــری اســت کــه انــواع میانجــی را در 

ــد. خــود جــای می ده
ــتوارت و  ــی را اس ــای میانج ــازمان ه ــر س ــف دیگ تعری

ــد: ــه داده ان ــالو  ارائ هایس
"بازیگرانــی کــه مــی تواننــد فضــا و فرصتهایــی 
را ایجــاد کننــد تــا دیگــر بازیگرانــی کــه بعنــوان 
توســعه دهنــده یــا مصــرف کننــده شــناخته می 
شــوند، محصــوالت فرهنگــی یــا فنــی در حــال 

ظهــور را خلــق و یــا اســتفاده کننــد."

در  میانجی گرهــا  نقش هــای  دربــاره  بحــث 
نــوآوری ریشــه در 4 دســته ادبیات داشــته اســت:

●  ادبیات انتقال و انتشار فناوری ؛
●  مطالعــات نــوآوری  دربــاره نقــش و مدیریــت 
فعالیت هــا  ایــن  از  کــه  شــرکت هایی  و  فعالیت هــا 

می کننــد؛ پشــتیبانی 
●  ادبیات نظام ها و شبکه های نوآوریی نوآوری ؛

ــه  ــی   و ب ــازمان های خدمات ــاره س ــی درب ●  تحقیقات
خصــوص در شــرکت های تجــارت خدمــات دانــش 

.)KIBS(بــر
هــر کــدام از ایــن 4 دســته مطالعــات عناویــن و 
ــی  ــازمان های میانج ــرای س ــی را ب ــای متفاوت کارکرده

ــاره  ــا اش ــن آنه ــه مهم تری ــه ب ــه در ادام برشــمرده اند ک
ــد. ــد ش خواه

در مطالعــه گوســتون، از میانجی گرهــا بــه عنــوان 
ســازمان های مــرزی  یــاد شــده اســت. خاســتگاه 
ــان  ســازمان های مــرزی از وجــود مســائل مشــترک می
علــم و سیاســت ناشــی می شــود. ایــن مســائل مشــترک 
کــه مســائل  موضــوع مــرزی  نامیــده می شــود، در مــرز 
دو حــوزه علــم و سیاســت وجــود دارنــد و بازیگــران هــر 
ــتفاده های  ــا اس ــود از آنه ــن خ ــد معی ــه مقاص ــوزه ب ح
ــود  ــت خ ــائل هوی ــن مس ــی ای ــد ول ــی می کنن متفاوت
را حفــظ می کننــد. یــک مثــال از مســائل مــرزی 
پتنــت هــا هســتند کــه در حــوزه علــم بــه هــدف بهــره 
ــود  ــتفاده می ش ــی اس ــه علم ــاء درج ــا ارتق تجــاری و ی
در حالیکــه در سیاســت بــرای انــدازه گیــری بهــره وری 
تحقیقــات از آن بهــره می جوینــد. ســازمان های مــرزی 
ــن  ــتن طرفی ــه داش ــداری و خشــنود نگ در صــورت پای
موفــق خواهنــد بــود. ایــن ســازمان ها در مدیریــت 
اثربخــش مشــارکت دارنــد. آنهــا ایــن مهــم را بــا انجــام 

ــد: ــر عهــده دارن ــر ب کارهــای زی
ــطح  ــم و س ــان عل ــرزی می ــره م ــه مذاک ــک ب 1.  کم

ــری؛ ــم گی تصمی
ــر دو  ــرای ه ــری ب ــئولیت پذی ــردن مس ــم ک ۲.  فراه

ــرف؛ ط
3.  انتقال اطالعات؛

4.  هماهنگی تولید اطالعات؛
ــای نســبی و  ــه ســرمایه گــذاری روی مزای ۵.  کمــک ب

وابســته بــه مقیــاس؛
6.  تشویق مدیریت اقتباسی و تطبیقی.

بــه اعتقــاد کلرکــس و لیوویــس 3 کارکــرد عمــده 
ــود دارد:  ــوآوری  وج ــای ن ــرای میانجی ه ب

ــوآوری  ــای ن ــدی نیازه ــا : پیکربن ــدی تقاض 1.  پیکربن

نهادهای میانجی: مفهوم و کارکرد

مهدی پاکزاد                                                                                مسئول امور اجرایی شورای عالی عتف و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
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ــاوری،  ــش، فن ــای دان و معــادل کــردن تقاضاهــا در معن
ــی و سیاســت؛ ــن مال تامی

۲.  شــکل  دهــی تشــکیل شــبکه : تســهیل ارتباطــات 
غربالگــری  هدفگــذاری،  )پایــش،  بازیگــران  میــان 
ــی(؛ ــکاران احتمال ــن هم ــطه گری بی ــگ  و واس فیلترین

3.  مدیریــت فراینــد نــوآوری : بهبــود تنظیــم و 
ــامل  ــه ش ــر ک ــد بازیگ ــا چن ــبکه ای ب ــری ش یادگی
فراینــد  در  همــکاری  و  یادگیــری  در  تســهیل 

ــت. ــوآوری اس ن

ــی  ــازمان های میانج ــرای س ــش ب ــون 5 نق جانس
برشــمرده اســت: 

●  میانجی گری/ داوری  که بر 3 فعالیت مترتب است:
-  تضمیــن مکانیســم هایی بــرای بهبــود درگیــری 
ایجــاد شــده در شــبکه نــوآوری توزیعــی بــرای تســهیل 

ــر؛ ــکاری موث هم
در  اختالفــات  در  عدالــت  و  انصــاف  برقــراری    -

ای؛ منطقــه   S&T هــای  زیرســاخت 
-  برقــراری اصطــکاک کمتــر در همــکاری و در نتیجــه 
کاهــش بالقــوه هزینــه هــای مبادلــه در داخــل شــبکه.

ــی : شــامل دو  ●  پشــتیبان/ تامیــن کننــده منایــع مال
فعالیــت:

ــرکتهای  ــرای ش ــژه ب ــه وی ــی، ب ــع مال ــن مناب -  تامی
ــوآور  ــا ســهم کوچکتــر ســرمایه امــا بســیار ن فنــاوری ب

آزمایشــگاه ها؛ و 
-  قــادر ســاختن توزیــع بودجــه بــه برنامــه های توســعه 

ــمند. فناوری ارزش
●  پاالیش گــر/ مشــروعیت بخــش : شــامل 3 فعالیــت 

عمــده:
-  مشروعیت بخشی به بازیگران کوچکتر فناوری؛

-  فراهــم کــردن دسترســی بــه پیشــرفت هــای 
بزرگتــر؛ شــرکت های  بــرای  موجــود  تکنولوژیــک 
-  کــم کــردن هزینه هــای مبادلــه  بــه علــت شــفافیت 

بهتــر از ارزش فنــاوری.
●  واسطه گری  فناوری : مشتمل بر 3 فعالیت:

-  فراهــم آوردن مکانیســم های انتقــال تکنولــوژی و 
ــع  ــط در شــبکه توزی ــزی رواب ــت مرک ــا مدیری ــش ب دان

ــوآوری؛  ن
-  تسهیل شبکه فناوری؛

ــی و  ــش فن ــع دان ــت مناب ــن ازانباش ــان یافت -  اطمین
منطقــه ای.   S&T زیرســاخت های  در  تخصــص 

ــت :    ــده مدیری ــم آورن ــع/ فراه ــده مناب ــم آورن ●  فراه
ــت: ــامل دو فعالی ش

-  فراهــم کــردن الگــو و منابــع مدیریــت همــکاری بــرای 
هــم شــرکت های کوچــک و هــم بــزرگ  بــه ویــژه مهــم 
بــرای شــرکت هایی کــه همــکاری بــا دیگــران را تجربــه 

ــت؛  نکرده اس
ــدون  ــع ب ــوآوری توزی ــع ن ــت توزی ــراری مدیری -  برق

ــت. ــتقیم دول ــه مس مداخل

گــروه   هــاوارد  4 نقــش بــرای میانجی هــا 
برشــمرده اســت: 

1. مشــاوره : کمــک از طریــق فراهــم کــردن اطالعــات 
و  اکتســاب  شــناخت،  زمینــه  در  توصیه هایــی  و 
تــوان  و  دانــش  فکــری،  دارائی هــای  بهینه ســازی 

فنــاوری؛
۲. واســطه گری : واســطه گری بــرای نقــل و انتقــال 

ــد طــرف؛ ــا چن ــن دو ی بی
ــه طــور  ــای نقــش طــرف ســوم ب 3. میانجی گــری : ایف
ــکاری  ــک هم ــرای ی ــازمان ب ــه دو س ــه ب ــتقل ک مس

ــد؛ ــک می کن ــه کم ــل یافت ــودمند تکام س
4. فراهــم آورنــده منابــع : عاملــی کــه دسترســی 
ــع مالــی و ســایر حمایت هــای مــادی  ــه مناب مطمئــن ب
بــرای نتایــج نوآوری هــای حاصــل از همکاری هــا را 

فراهــم می کنــد.

ــطح  ــه س ــا در س ــر، میانجی ه ــری دیگ از منظ
ــن  ــد. ای ــی دارن ــای متفاوت ــاوت کارکرده متف
ســطوح عبارتنــد از ســطح سیاســتی  ، ســطح 
اســتراتژیک راهبــردی  و ســطح عملیاتــی 
. انــواع کارکردهــای آنهــا در هــر ســطح 

ــد از:  عبارتن
●  ســطح سیاســتی: نقــش حمایــت : شــکل دهی 
سیاســت های علمــی و فنــاوری و صنعتــی، فراهــم 
آوردن منابــع تامیــن مالــی؛ در ایــن ســطح، میانجی هــا 
ــش و  بیــن عاملیــن سیاســتگذار، تولیــد کننــدگان دان
ــه  ــه ب ــه ک ــرار گرفت ــن آژانس هــای ســرمایه ای ق عاملی
ــگاه ها و  ــش در دانش ــد دان ــان تولی ــه می ــش فاصل کاه
مراکــز تحقیقاتــی و کاربــرد دانــش در ســطح شــرکت ها 

کمــک می کننــد.
ــطه گر:  ــش واس ــتراتژیک : نق ــردی اس ــطح راهب ●  س
ایجــاد ارتباطــات و تعامــالت، دسترســی بــه منابــع 
حفره هــای  میانجی هــا  ســطح،  ایــن  در  بیرونــی؛ 
ســاختاری ناشــی از عــدم تقــارن در دسترســی بــه منابع 

را رفــع می کننــد.
ــا :  ــی مرزه ــش ده ــش پوش ــی: نق ــطح عملیات ●  س
ــات؛  ــم آوردن خدم ــش، فراه ــان دان ــازی جری تسهیل س
ــت  ــان صنعــت، دول ــش می ــد چرخــش دان ــاء فراین ارتق

ــگاه. و دانش
در  میانجــی  نهادهــای  نقــش  مطالعــه  در  الیاســی 
همــکاری فناورانــه و نوآورانــه، بــا رویکــرد تحقیــق 
ــط  ــم محی ــش تنظی ــاوری، 3 نق ــال فن ــعه و انتق و توس
و  تســهیل گری  و  قابلیت ســازی  همــکاری،  نهــادی 
ــا  ــای میانجی گره ــاد نقش ه ــوان ابع ــه عن ــاعه را ب اش

ــت.  ــرده اس ــایی ک شناس
میانجــی،  ســازمان های  شــکل های  از  یکــی 
ســازمان های پژوهــش و فنــاوری    هســتند کــه از نظــر 
ــواع نهادهــای  ماهیــت ســازمانی، یکــی از شــایع ترین ان
میانجــی بــه شــمار می رونــد. ایجــاد ســازمان های 

ــا  ــاز و کاره ــن س ــه مهم تری ــاوری از جمل پژوهــش و فن
در نظــام ملــی نــوآوری می باشــد کــه متاســفانه در 
ــوآوری  ــعه ن ــا در توس ــت آنه ــورها اهمی ــی از کش برخ

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــت ق ــورد غفل م
در تعریــف ایــن ســازمان ها، تکنوپولیــس اینگونــه 
شــرح می دهــد: ایــن ســازمان ها عمدتــا در زمــره 
ــرار داشــته و  ــی ق ــا نیمــه دولت ــی ی ســازمان های دولت
ــند.  ــی می باش ــال خصوص ــا کام ــی از آنه ــداد اندک تع
ایــن ســازمان ها بــا ســاختاری تجــاری در محیــط 
رقابتــی فعالیــت می کننــد و معمــوال بــه شــکل شــفاف 
یــا غیــر شــفاف دارای ماموریت هــای خــاص حاکمیتــی 
هســتند )مثــال توســعه فنــاوری در یــک زمینــه خــاص 
بــر پروژه هــای  اعتبــارات و نظــارت  یــا مدیریــت 
دولتــی(. ایــن ســازمان ها هــم از حمایــت مالــی دولــت 
ــال جــذب  ــه دنب ــال ب ــن ح ــم در عی ــد و ه برخوردارن

ــتند.  ــر هس ــتریان دیگ مش

کارکــرد و گســتره فعالیــت ایــن ســازمان ها 
ــا  ــن کارکرده ــه ای از ای ــت. مجموع ــوع اس متن

عبارتنــد از :
قانونــی،  تجــاری،  فنــی،  اطالعاتــی،  خدمــات    ●

آن؛ امثــال  و  منابــع  محصــوالت، 
●  مشاوره فنی و تجاری برای بهبود فرایند؛
●  همکاری در توسعه و بکارگیری فناوری؛

●  ایجــاد همــکاری بیــن محققــان و بنگاه هــا و انتقــال 
؛ به تجر

●  ایجــاد ارتباطــات از طریــق انتشــار خبرنامــه، گــزارش 
و امثــال آن..

در نهایــت، هاولــز فهرســتی از 1۰ کارکــرد کلــی 
ــور  ــا متص ــرای آنه ــه ب ــی ک ــا و فعالیت های میانجی ه
ــگاری  ــد از آینده ن ــه عبارتن ــه داده اســت ک اســت  ارائ
ــردازش؛  ــات؛ پ ــردازش اطالع ــش و پ ــخیص؛ پای و تش
ــطه گری؛  ــی و واس ــش؛ دروازه بان ــب دان ــد و ترکی تولی
آزمایــش؛ صحه گــذاری و آمــوزش؛ مجوزهــای رســمی 
و اســتانداردها؛ قانونگــذاری و مشــروعیت بخشــی؛ 
حمایــت از نتایــج؛ مالکیــت فکــری IP؛ تجاری ســازی؛  

ــیابی.  ــی و ارزش ارزیاب
ــای  ــن ابزاره ــش ای ــده نق ــه ش ــه گفت ــور ک همانط
ــت ها در  ــل شکس ــه دلی ــا- ب ــتمی – میانجی ه سیس
ــل  ــن دلی ــه ای ــذا ب ــوآوری اســت. ل ــرد نظــام ن عملک
کــه کاهــش شکســت سیســتمی موجــب توجــه 
ــی  ــم بخش ــت ک ــود، دس ــه می ش ــه مداخل ــت ب دول
ــط  ــی توس ــازمان های میانج ــن س ــی ای ــع مال از مناب
می شــود.  تامیــن  عمومــی  بودجــه  از  و  دولت هــا 
بــه  شــکل دهی  رویکــرد  بــا  دولت هــا  واقــع،  در 
نقش هایــی  از  آن  نظایــر  و  شــبکه ها  خوشــه ها، 
نظیــر واســطه گری، شــکل دهــی و انتقــال تجربیــات 
و دانــش کــه توســط ایــن نهادهــای میانجــی انجــام 

می کنــد.  حمایــت  می شــوند، 



                                    ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری
عتف
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برق و انرژی

صنعت نام عنوان   کد نیاز فناورانه

1)ASU( برق و انرژیدانش فنی طراحی جداکننده ی هوا

برق و انرژیدانش فنی طراحی آب شیرین کن۲

برق و انرژیدانش فنی طراحی کوره های فرآیندی3

برق و انرژیساخت سنسورهای پایش کمی و کیفی مرتبط با آب4

۵
ساخت کنتور حجمی هوشمند جریان آب با اندازه گیری پارامترهای آب چاه ها از جمله 

دبی و حجم و ارسال به مرکز
برق و انرژی

برق و انرژیطراحی و ساخت دستگاه رفلکتور جهت فاصله یابی نقطه عیب در کابل ها6

7routing data با قابلیت رمزگذاری دیتا و کانال و uhf برق و انرژیطراحی و تولید مودم

۸
تبدیل upsها به حالتی برای تامین ورودی برق از سیستم فتوولتاتیک و برق شهر بنابر 

شرایط و اولویت ها حتی االمکان بدون تغییر استراکچر upsها
برق و انرژی

برق و انرژیارتقای ups های موجود به ups های هیبرید 9

برق و انرژیتولید سوالر فیلم با راندمان باالی 1۰%۲7

برق و انرژیتولید اینورتر برق خورشیدی با توان باال11

برق و انرژیطراحی سیستم ردیاب arc در تابلوهای فشارمتوسط17

برق و انرژیهوشمندسازی تابلوهای فشارمتوسط1۸

برق و انرژیآنالیز و شبیه سازی نرم افزاری تست های الکتریکی19

برق و انرژیجوشکاری تلفیقی لوله های نفت و گاز۲۰

برق و انرژیطراحی و تولید سیمان سبک۲1

برق و انرژیطراحی و ساخت نمونه گیر سیال مخزنی۲۲

برق و انرژیساخت الینر سرامیکی۲3

برق و انرژیساخت یونیت نمودارگیری از گل حفاری۲4

۲۵ Acousticبرق و انرژیتعمیر و ساخت مدار تخمین فوران به روش

برق و انرژیسنتز مواد افزودني براي استفاده در فرموالسیون روغن ها و سیاالت خنک کننده۲6

برق و انرژیارتقاء کیفیت روغن هاي پایه۲7

برق و انرژیکاهش ترکیبات پلي آروماتیک حلقوي )PCA( در روغن هاي فرایند۲۸

برق و انرژی
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تجهیزات پزشکی

صنعتنام عنوانکد نیاز فناورانه

تجهیزات پزشکیگلوله های از جنس آلومینا با کاربرد سایش و پولیش۲9

تجهیزات پزشکیBCA مصرفی در لوله خون گیری3۰

تجهیزات پزشکیچسب اپوکسی برای اتصال کانوال )سوزن( به پایه سوزن )هاب(31

تجهیزات پزشکیمواد اولیه تولید گسکت )آب بند( سرنگ3۲

تجهیزات پزشکیگسکت )آب بند( سرنگ33

تجهیزات پزشکیفیلم شرینک تیوب استیل ضد زنگ 343۰4

تجهیزات پزشکیروغن سیلیکون )PDMS( مدیکال گرید برای مصرف سیلندر و سوزن سرنگ3۵

تجهیزات پزشکیتیوب سیلیکونی36

3۸)Back Eye( بر روی سوزن فیستوال )تجهیزات پزشکیتکنولوژی ایجاد سوراخ )حفره

تجهیزات پزشکیدرام سیلیکونی39

تجهیزات پزشکیتسمه استیل جهت تولید سرسوزن4۰

41PET و PP تجهیزات پزشکیانواع لیبل جهت نصب بر روی

تجهیزات پزشکیپودر شیشه جهت هونینگ سرسوزن4۲

تجهیزات پزشکیتیوب EFTE رادیواپک )تشخیص اشعهX (جهت تولید آنژیوکت43

تجهیزات پزشکینوار چسب پالستیکی44

تجهیزات پزشکیدستگاه اندازه گیری زوایای سوزن بک کات )زاویه سنج(46

تجهیزات پزشکیسنگ دستگاه سنگ زنی47

تجهیزات پزشکیفیلتر PVDF جهت تولید آنژیوکت4۸

تجهیزات پزشکیسورتر گسکت سرنگ انسولین49

تجهیزات پزشکیرابر استاپر جهت تولید تیوب خون گیری۵۰

تجهیزات پزشکیرابر سرسوزن خون گیری۵1

تجهیزات پزشکیژل مصرفی در تیوب خون گیری۵۲

تجهیزات پزشکیفک های ثابت و متحرک دستگاه سنگ زنی کانوال۵3

تجهیزات پزشکیدستگاه ها و تجهیزات آزمون ویژگی های محصول در آزمایشگاه کنترل کیفیت۵4

تجهیزات پزشکیدستگاه سونوگرافي۵۵

تجهیزات پزشکیدستگاه سی تی اسکن۵6

تجهیزات پزشکی
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تجهیزات پزشکی

صنعتنام عنوانکد نیاز فناورانه

تجهیزات پزشکیدستگاه سمعک۵7

تجهیزات پزشکیدستگاه ام آر آی۵۸

تجهیزات پزشکیدستگاه لیزر ترکیبي الکساندرایت و ان دي یگ۵9

تجهیزات پزشکیاستنت دارویی6۰

تجهیزات پزشکیآفاکیا محفظه خلفی61

تجهیزات پزشکیفیلم های دیجیتال خشک6۲

تجهیزات پزشکیکارتریج استپلر الپاراسکوپي63

تجهیزات پزشکیآنژیوکت64

6۵D تجهیزات پزشکیمعرف اندازه گیری ۲۵ هیدروکسی ویتامین

تجهیزات پزشکینوار تست قند خون66

تجهیزات پزشکیدستگاه تست قند خون67

6۸Chemiluminescent Analyserتجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکیلوله های خون گیری خالء69

7۰OPG تجهیزات پزشکیدستگاه

71CBCT تجهیزات پزشکیدستگاه تصویربرداری

تجهیزات پزشکیدستگاه فسفر پلیت7۲

تجهیزات پزشکیدستگاه کد کم73

تجهیزات پزشکیدستگاه میکروموتور جراحي74

تجهیزات پزشکیسیستم ایمپلنت7۵

تجهیزات پزشکیفیکسچر76

تجهیزات پزشکیاباتمنت ایمپلنت77

تجهیزات پزشکیکامپوزیت تک تیوپ7۸

تجهیزات پزشکیوارنیش79

تجهیزات پزشکیفیلم و کاغذ بسته بندی۸۰

تجهیزات پزشکیتیتانیوم گرید 6 و ۸1۵

۸۲316LVM تجهیزات پزشکیفوالد زنگ نزن

۸3)Medical Grade( تجهیزات پزشکیپلی پروپیلن با گرید پزشکی

۸4)Medical Grade( تجهیزات پزشکیپلی اتیلن با گرید پزشکی

۸۵)Medical Grade( تجهیزات پزشکیپلی استایرن با گرید پزشکی

۸6)Medical Grade( با گرید پزشکی PVC تجهیزات پزشکیپودر
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خودرو

صنعتنام عنوان     کد نیاز فناورانه    

دستیابی به پروسه تولید فوالد آلیاژی قالب دایکست تعیین چوشش PVD مناسب ۸7
خودروجهت افزایش تیراژ تولید

خودرودانش فنی تولید ورق های آلیاژی فوالدهای DP )دوفازی( ۸۸

ساختمان

صنعتنام عنوان    کد نیاز فناورانه   

دانش فنی تولید قطعات بتنی مقاومت باال حاوی الیاف فوالدی از جنس بتن پودری ۸9
ساختمانواکنش زا

دانش فنی تولید تیرچه پیش تنیده از جنس بتن مقاومت باالی RPC با کاربرد جهت 9۰
ساختماناجرای سقف ساختمان های مقاوم در برابر زلزله

 دانش فنی تولید بلوک و دیوار پیش ساخته عایق فوق سبک ساختمانی با استفاده از 91
ساختمانضایعات پلی استایرن منبسط شده

9۲RPC ساختمان دانش فنی تولید قفل مکانیکی جهت دریچه های منهول بتنی

خودرو

ساختمان
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سایر صنایع

صنعتنام عنوان   کد نیاز فناورانه   
سایر صنایعشناسایی خودروهای تک سرنشین93

94 EURO V  به EURO II سایر صنایعارتقاء موتورهای دیزلی با استاندارد

9۵AMT سایر صنایعسیستم انتقال قدرت

سایر صنایعEthernet Test Modules ساخت دستگاه96

9۸IML سایر صنایعنمایشگر

سایر صنایعکنترلر و راه انداز کمپرسور اینورتری یا خطی99

سایر صنایعپیدا کردن جایگزین مناسب برای مواد اولیه پالستیکی1۰۰

سایر صنایعطراحی و تولید موتور فن1۰1

سایر صنایعطراحی و تولید دستگاه داده بردار1۰۲

سایر صنایعطراحی دستگیره درب یخچال و فریزر پنهان1۰3

1۰4PU سایر صنایعساخت اهرم قرقره ای ماشین بافندگی سولزر روتی

1۰۵PU سایر صنایعساخت بادامک ضربه ماشین بافندگی سولزر روتی

1۰6PU سایر صنایعساخت پروژکتایل ماشین بافندگی سولزر روتی

1۰7PU سایر صنایعساخت هاوسینگ ماشین بافندگی سولزر روتی

سایر صنایعداخلی سازی قطعات مهم و پر گردش اتوبوس )خودرو سنگین(1۰۸

سایر صنایعوابل پلتفرم برش1۰9

سایر صنایعشیر تقسیم هیدرولیک         11۰

سایر صنایعپمپ ترمز111

سایر صنایعپمپ برقی گازوئیل11۲

سایر صنایعآکوموالتور113
سایر صنایعپمپ کالج114
سایر صنایعساخت و تجهیز ایستگاه های راه آهن117
سایر صنایع هوشمندسازی نظارت محیطی11۸

سایر صنایع امنیت در خانه هوشمند119

سایر صنایع سفارش سازی سیستم عامل موبایل1۲۰

سایر صنایع سفارش سازی برنامه ها و سرویس ها1۲1

سایر صنایع
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سایر صنایع

صنعتنام عنوان   کد نیاز فناورانه   
1۲۲hidden سایر صنایع  اجرای برنامه های فلش به صورت

1۲3IU سایر صنایع  سفارش سازی سیستم های

1۲4
  ارایه راهکارهای علمی جهت تفکیک عملیات سایبری از رخدادهای غیرامنیتی در 

زیرساخت های حیاتی
سایر صنایع

سایر صنایع  ارائه راهکار authentication برای الیه شبکه تجهیزات کنترل محلی1۲۵

سایر صنایع ارائه راهکار رمزنگاری برای ترافیک تجهیزات کنترل صنعتی1۲6

1۲7

ایجاد بانک اطالعات استعالم و معرفی نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری واحدهای 
تولیدی با استفاده از توان تشکلها و واحدهای تولیدی عضو به منظور ایجاد ارتباط مؤثر 

بین صاحبان اندیشه و ایده و متخصصین امور تحقیق و پژوهش و نیز دانشجویان و 
اساتید دانشگاهی با مدیران واحدهای تولیدی ـ مشتمل بر تهیه سخت افزار دیتا سنتر و 

ایجاد پایگاه اطالعاتی و انجام فعالیتهای ترویجی و اطالع رسانی

سایر صنایع

1۲۸
ایجاد فن بازار تخصصی صنایع و معادن به منظور تسهیل معرفی ایده های کاربردی 

به سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان در پروژه ها ـ مشتمل بر تهیه سخت افزار دیتا 
سنتر و ایجاد پایگاه اطالعاتی و انجام فعالیتهای ترویجی و اطالع رسانی

سایر صنایع

13۰
ایجاد امکان و تسهیل و ترغیب واحدهای تولیدی جهت مشارکت در انجام فعالیت های 
تحقیق و توسعه ای هم نیاز ـ شامل شناسایی نوع فعالیت و معرفی به واحدهای ذینفع 

جهت ترغیب آنها به مشارکت
سایر صنایع

131
توسعه همکاری با دانشگاهها و مراکز علمی تحقیقاتی داخلی و خارجی در جهت توسعه 

فناوری و تحقیقات کاربردی 
سایر صنایع

سایر صنایعپشتیبانی حقوقی، مادی و معنوی از خانه های استانها و فعاالن اقتصادی 13۲

سایر صنایعکمک به ارتقاء و بهبود کیفیت در تولیدات و خدمات و افزایش بهره وری 133

134
کمک به توسعه مدیریت کارآفرینی و ارتقاء توانائیهای فنی و تخصصی اعضاء و واحدهای 

تحت پوشش آنها از طریق خانه های استانی 
سایر صنایع

13۵
کمک به فراهم سازی امکانات ورود و بهره گیری از سرمایه ، اطالعات ، دانش، فناوری ، 

فنون ، تجربیات خارجی و داخلی در جهت توسعه فعالیت های اقتصادی.
سایر صنایع

سایر صنایعایجاد مکانیزم، زیرساخت و چرخه هدفمند جریان سازی، هویت سازی و برندسازی ملی و بومی136

سایر صنایعطراحی، تدوین و بومی سازی سازوکار، فرایند و ساختار سامانه صنف و صنعت مد و پوشاک137

13۸
طراحی و برنامه ریزی برنامه تخصصی تلویزیونی بر بستر اینترنت و فضای مجازی با 

عنوان » پوشاک  دات آی آر «
سایر صنایع

سایر صنایع تولید ساندویچ پانل های مدوالر139

سایر صنایع تولید هواسازهای با سطح کیفی باال و استانداردهای روز دنیا14۰

141)GHP سایر صنایعسیستم گرمایشی، سرمایشی )هیت پمپ زمین گرمایی
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سایر صنایع

صنعتنام عنوان   کد نیاز فناورانه   

14۲Power & Free سایر صنایعکانوایر هوایی

سایر صنایعپانل سیستم های گرمایشی تابشی جهت استفاده در کوره های پخت رنگ143

سایر صنایعربات های پاشش رنگ با هدف حداقل سازی مصرف رنگ و یکنواختی پاشش144

14۵
شبکه زنجیره تامین در صنایع با اولویت صنایع غذایی و دارویی با استفاده از فناوری 

Block Chain
سایر صنایع

146Block Chain  سایر صنایعبازاریابی در پتروشیمی با استفاده از فناوری

147
شبکه بازاریابی و فروش تولیدات صنایع کوچک براساس خوشه های صنعتی با استفاده 

Block Chain از فناوری
سایر صنایع

14۸
برنامه باالنس سفارش و موجودی از شبکه تامین کنندگان با محوریت کاهش هزینه و 
Block Chain افزایش بهره وری شرکت مادر از طریق قراردادهای هوشمند در بستر

سایر صنایع

سایر صنایعتوسعه فناوری فرآوری مواد معدنی  و استحصال فلزات به روش های کم آب و خشک149

سایر صنایعبهینه سازی مصارف و بازیافت انرژی و آب در معادن  و صنایع معدنی1۵۰

سایر صنایعبهبود و تغییر کاربردهای مواد معدنی و محصوالت صنایع معدنی1۵1

سایر صنایعتوسعه فناوری های استحصال مواد و محصوالت معدنی مورد استفاده در فناوری های نوظهور 1۵۲

سایر صنایعتوسعه فناوری های استحصال عناصر و مواد معدنی از منابع آبی و شورابه ای 1۵3

سایر صنایعتوسعه فناوری های سیار )Mobile(  فرآوری و استحصال مواد معدنی 1۵4

سایر صنایعتوسعه فناوری های  بازیافت فلزات گرانبها از منابع  معدنی ثانویه و منابع غیر معدنی 1۵۵

1۵6)REE(  سایر صنایعتوسعه فناوری های  فرآوری و استحصال عناصر نادر خاکی

سایر صنایعتوسعه فناوری های  استحصال و  بازیافت  پسماندهای جامد و گازهای خروجی صنایع معدنی1۵7

1۵۸
توسعه فناوری های مرتبط با مدیریت زیست محیطی پسماندهای جامد و گازهای 

خروجی صنایع معدنی
سایر صنایع

1۵9
 توسعه فناوری های فرآوری و استحصال  کانسنگ های کم عیار،   باطله ها و نرمه های 

مفید معدنی 
سایر صنایع

16۰
  )HSE( توسعه فناوری های  بهبود و ارتقای سطح  ایمنی، بهداشت و محیط زیست  

معادن و صنایع معدنی 
سایر صنایع

سایر صنایعتوسعه فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( در بخش معدن و صنایع معدنی161

سایر صنایعتوسعه فناوریهای اتوماسیون و کنترل از راه دور در مدیریت عملیات  معدنی و صنایع معدنی16۲

سایر صنایع  فناوری پیشرفته آتشباری حفاری و ترابری در عملیات معدنی163

164
توسعه فناوری های نانو و بایو در فرآوری ، استحصال و بهبود  کیفیت وکاربردهای مواد 

معدنی و محصوالت صنایع معدنی
سایر صنایع

سایر صنایعتوسعه  فناوری های  جایگزینی انرژی های پاک  و تجدیدپذیر در  معادن و صنایع معدنی16۵
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سایر صنایع

صنعتنام عنوان   کد نیاز فناورانه   

166
پژوهش های کاربردی در زمینه توسعه منابع انسانی و مدیریت  بنگاه های معدنی و 

صنایع معدنی 
سایر صنایع

سایر صنایعپژوهش های کاربردی در زمینه بهره وری و رقابت پذیری بنگاه های معدنی و صنایع معدنی167

16۸
پژوهش های کاربردی در زمینه بهبود و تامین مواد مصرفی،  لوازم، تجهیزات و 

ماشین آالت معدنی و صنایع معدنی
سایر صنایع

سایر صنایعپژوهش های کاربردی در زمینه بازاریابی کاالها و محصوالت معدنی و صنایع معدنی169

17۰
پژوهش های کاربردی در زمینه زیرساخت های فیزیکی و نهادی بخش معدن و صنایع 

معدنی کشور
سایر صنایع

سایر صنایعبهینه  سازی ابعاد کارگاه استخراج بر اساس عیار و شرایط ژئوتکنیکی کانسار171

سایر صنایعافزایش بازدهی استخراج با طراحی مجدد و بازیابی پایه های سنگی17۲

سایر صنایعاجرای طرح  توسعه معدن برای استفاده مجدد از باطله های مفید معدنی173

سایر صنایع اصالح الگوی انفجار با هدف افزایش بازدهی عملیات و کاهش انرژی در مرحله خردایش174

سایر صنایعاصالح و بهینه سازی عملیات ترابری با هدف افزایش بازدهی عملیات17۵

سایر صنایعتوسعه و به کارگیری سیستم های ترابری پیوسته برای انتقال مواد معدنی176

سایر صنایعمدیریت انرژی شامل بهینه سازی مصرف و بازیابی انرژی در فرآیندهای استخراجی و فرآوری177

سایر صنایعمدیریت آب شامل بهینه سازی مصرف و بازیابی آب در فرآیندهای استخراجی و فرآوری17۸

سایر صنایعطراحی و توسعه تجهیزات کنترل از راه دور برای مدیریت بخش های مختلف عملیات استخراج179

سایر صنایعاستفاده از تجهیزات و فناوری های نوین حفاری1۸۰

سایر صنایعتوسعه فناوری های نوین به منظور کنترل سطح دما و میزان نشت گاز در معادن زیرزمینی1۸1

سایر صنایعنوسازی تجهیزات و سیستم های نگهداری با توجه به شرایط ژئومکانیکی معدن1۸۲

1۸3
به  کارگیری نرم افزارهای جدید طراحی و مدلسازی بخش های مختلف عملیات 

استخراج معدن
سایر صنایع

سایر صنایعمکانیزاسیون عملیات استخراج الیه های نازک زغالسنگ1۸4

سایر صنایعاستقرار و توسعه آزمایشگاه های شناسایی و کنترل کیفیت1۸۵

سایر صنایعاستفاده از انرژی های نو برای تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز معدن1۸6

سایر صنایعبه  کارگیری تجهیزات پایش میزان گرد و غبار و گازهای سمی1۸7

سایر صنایعاحداث و پایش و تحلیل پایداری سدهای باطله1۸۸

سایر صنایعکنترل زهاب های اسیدی1۸9

سایر صنایعکنترل گردوغبار با اصالح فرآیندهای استخراج و محل انباشت مواد باطله19۰
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عتف
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سایر صنایع

صنعتنام عنوان   کد نیاز فناورانه   

سایر صنایعمدیریت آب های زیرزمینی و استفاده بهینه از آن ها191

سایر صنایعمدیریت و حافظت از آب های سطحی حین عملیات معدنکاری19۲

سایر صنایعمدیریت و کنترل آالینده های صوتی193

سایر صنایعطراحی و اجرای عملیات بازسازی و بستن معدن194

سایر صنایعطراحی، بهینه سازی و اصالح سیستم روشنایی19۵

سایر صنایعطراحی، بهینه سازی و اصالح سیستم تهویه196

سایر صنایعبه  کارگیری تجهیزات ضدآب و ضدحریق197

سایر صنایعطراحی، بهینه سازی و اصالح سامانه های آبکشی و زهکشی19۸

سایر صنایعتبدیل فضاهای زیرزمینی معادن با هدف استفاده مفید از آن ها پس از پایان عمر معدن199

سایر صنایعاستقرار سیستم پایش پایداری پله های معادن۲۰۰

سایر صنایعفرآوری مواد معدنی کم عیار۲۰1

سایر صنایعبهینه سازی مدار کارخانه فرآوری۲۰۲

سایر صنایع تلویزیون- بومی سازی اپلکیشن های تلویزیون های هوشمند۲۰3

سایر صنایع تلویزیون- ارائه راهکار های بومی اینترنت اشیا۲۰4

سایر صنایع یخچال و فریزر- راهکارهای اینترنت اشیا در یخچال و فریزر۲۰۵

سایر صنایع یخچال و فریزر- راهکارهای بهبود مداوم بهره وری مصرف انرژی۲۰6

۲۰7
ماشین لباسشویی- پیشنهاد برنامه های زمانبندی و شستشو بر اساس اقلیم و پوشش 

البسه کشور
سایر صنایع

سایر صنایعماشین لباسشویی- اینترنت اشیا و ارتباط با اپلیکیشن های خانه های هوشمند۲۰۸

سایر صنایع ماشین لباسشویی- راهکار هایی برای کاهش مصرف آب و انرژی۲۰9

سایر صنایعلوازم خانگی- ارائه راهکار طراحی های نوین در این حوزه و نمونه سازی صنعتی۲1۰

سایر صنایع لوازم خانگی- راهکارهای کاهش نویز اکوستیکی و طول دوره بهره برداری۲11

۲1۲
 لوازم صوتی تصویری و لوازم خانگی- راهکارهای ایمنی و حفاظت و پدافند غیر عامل 

در محیط های مختلف مورد بهره برداری
سایر صنایع
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شیمیایی

صنعتنام عنوان کد نیاز فناورانه  

شیمیاییتولید شاتون ماشین های سنگین با روش ریخته گری ماسه ای۲13

شیمیاییتولید سیل مکانیکی پمپ های سانتریفیوژی۲14

شیمیاییتولید شاتون ماشین  سنگین به روش فورج ۲1۵

شیمیاییریخته گری آلومینیوم۲16

شیمیاییریخته گری چدن خاکستری۲17

شیمیاییپوشش مقاوم به سایش۲1۸

شیمیاییساخت دستگاه جوش فلزات۲19

شیمیاییتولید چسب سایتون۲۲۰

شیمیاییعملیات حرارتی ورق آهن آلیاژی۲۲1

شیمیاییتولید فلوتر پمپ کف کش۲۲۲

شیمیاییفورج ناخن فوالدی مورد استفاده در زیر بندی ماشین آالت راه سازی۲۲3

شیمیاییتولید رنگ فلورسین سدیم۲۲4

۲۲۵23 Acid Yellow شیمیاییتولید رنگ

۲۲69 Acid Blue شیمیاییتولید رنگ

شیمیاییفرموالسیون لنت ترمز۲۲7

شیمیایی رفع خوردگی لوله های آتش نشانی نیروگاه۲۲۸

شیمیایی شناسایی جریان های الکتریکی سرگردان در شناورها و سازه های دریایی ۲3۰

شیمیایی
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شیمیایی

صنعتنام عنوان کد نیاز فناورانه  

شیمیایی کاهش میدان های مغناطیسی ناشی از حفاظت کاتدی۲31

 مانیتورینگ برخط ضخامت ورق های فوالدی و آلومینیومی در اثر خوردگی )تماس ۲3۲
شیمیاییدائمی با سیال(

شیمیاییپوشش جایگزین مناسب برای ترمال اسپری ۲33

شیمیاییتخریب سریع سازه های بتنی و فلزی در محیط های دریایی۲34

شیمیاییجلوگیری از رشد ترکهای HIC در بدنه تجهیزات۲3۵

شیمیاییالکترود مشابه مس کروم زیرکونیم )الکترود جوش نقطه ای(۲36

شیمیاییافزایش مقاومت به سایش در دستگاه های با تماس مستقیم با خاک و شن۲37

شیمیایی جایگزین نمک برای معابر یخ زده۲3۸

شیمیاییافزایش مقاومت به سایش در دستگاه های جاروب و بیل های برف روب۲39

شیمیایی پوشش مناسب جهت تجهیزات برف روبی۲4۰

شیمیایی افزایش مقاومت خوردگی در بدنه ی تانکرهای آب۲41

شیمیایی افزایش مقاومت خوردگی باکس های فلزی در تماس با گل و خاک مرطوب و خیس۲4۲

شیمیایی افزایش مقاومت خوردگی بدنه تانکر حمل شیرابه زباله۲43

شیمیاییحذف سختی موقت آب۲44

شیمیایی مدیریت خوردگی در صنعت هوایی۲4۵

۲46FECL3 شیمیایی کنترل خوردگی دیواره های بتنی در آب آشامیدنی

 مانیتورینگ برخط ضخامت ورق های فوالدی و آلومینیومی در اثر خوردگی )تماس ۲47
شیمیاییاتفاقی با سیال(
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شیمیایی

صنعتنام عنوان کد نیاز فناورانه  

 مانیتورینگ برخط ضخامت ورق های فوالدی و آلومینیومی در اثر خوردگی )شرایط ۲4۸
شیمیاییاتمسفر خورنده(

 آسیاب سپراتور جدید ترکیب هوشمندانه بال میل و سپراتور توربو در یک سیستم بسته ۲49
شیمیاییراندمان فوق العاده کاهش شدید مصرف انرژی

بال میل های عمودی مناسب جهت تولید ذرات تا ۲ میکرون مناسب جهت مواد با ۲۵۰
شیمیاییسختی باال

آسیاب غلطکی مدل hjm مناسب جهت تولید پودرنرم و مواد سخت راندمان باال کاهش ۲۵1
شیمیاییمصرف انرژی

تجهیزات جهت تولید پودر با مش بندی های مختلف و دانه بندی 1/۰ - ۸/۰ میلیمتر ۲۵۲
شیمیاییبدون خاکه به طور همرمان

شیمیاییتجهیزات تولید ذرات نانو کربنات کلسیم۲۵3

شیمیایی تولید ماده موثره سوفوسبوویر۲۵۸

شیمیایی تولید ماده موثره گلیکالزید۲۵9

شیمیاییتولید ماده موثره ارتوگلیفلوزین۲6۰

شیمیاییدانش فنی تولید پودرهای سوپرمیکرونیزه کمتر از ۲ میکرون۲61

شیمیاییتولید پودرهای اکسید کلسیم در ابعاد نانو )کمتر 1۰۰نانو متر(۲6۲

شیمیاییالیاف پلی استر پلی پروپیلن و فایبر گلس برای تولید الیه های صنعتی۲63

شیمیاییآزمایشگاه جهت انجام modification روی الیاف پلیمری۲64

شیمیاییشرکت های تامین کننده الیاف نانو۲6۵

شیمیاییشرکت سازنده وتامین کننده set up های آزمایشگاهی۲66

۲67silencer شیمیاییآزمایشگاه با امکانات آکوستیک جهت

۲6۸ static mixer- : آزمایشگاه با امکان تامین بخار وآب بافشار باال جهت آزمایش
ejector- coalescer fìlterشیمیایی
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غذایی و آشامیدنی

صنعتنام عنوانکد نیاز فناورانه 

غذایی و آشامیدنیسیستم پایش و ردیابی محصول۲69

۲7۰Brix و Conductivity غذایی و آشامیدنیسنجش آنالین

غذایی و آشامیدنیسنجش برخط CO2 و O2 در نوشیدنی۲71

غذایی و آشامیدنی مقاوم سازی پالت های محصول۲7۲

غذایی و آشامیدنیتصفیه پساب و بازچرخانی آب به همراه اصالح سیستم و باز طراحی۲73

غذایی و آشامیدنیتولید نوشیدنی های سالمت محور بر پایه عصاره گیاهان۲74

غذایی و آشامیدنیدستگاه آسیاب خالل۲7۵

غذایی و آشامیدنیکشت چغندر مقاوم به شوری و خشکی با دوره رشد کوتاه تر۲76

غذایی و آشامیدنیاستخراج هیدروکلویید و تولید فیلم زیست تخریب پذیر۲77

غذایی و آشامیدنیتولید استارتر لبنی۲7۸

غذایی و آشامیدنیتولید کیت های آنتی بیوتیک۲79

غذایی و آشامیدنیاندازه گیری آنالین بار میکروبی، کلی فرم و هموژنیزه سازی ماست۲۸۰

غذایی و آشامیدنیراهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت غذا و نوشیدنی۲۸1

غذایی و آشامیدنیراهکارهای نوین ایده تا تجاری سازی۲۸۲

غذایی و آشامیدنیهوشمندسازی انبارهای نگهداری کاال در سردخانه۲۸3

غذایی و آشامیدنیطراحی و یکپارچه سازی مجدد فرآیندها جهت شناسایی فرایند ارائه خدمات بهینه۲۸4

غذایی و آشامیدنیراهکارهای نوین بازاریابی و بازارسازی۲۸۵

غذایی و آشامیدنیراهکارهای افزایش سرعت تخلیه و بارگیری کاال۲۸6

غذایی و آشامیدنیتنظیم رطوبت انبارهای نگهداری مواد غذایی۲۸7

۲۸۸pet غذایی و آشامیدنیجایگزین نمودن بطر پالستیکی قابل بازیافت به جای بطر

غذایی و آشامیدنی
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غذایی و آشامیدنی

صنعتنام عنوانکد نیاز فناورانه 

غذایی و آشامیدنیتدوین مدل های پیشرفته پیش بینی اقتصادی، مالی و فنی۲۸9

غذایی و آشامیدنیدیگ تحت خالء برای پخت شیره نبات۲9۰

غذایی و آشامیدنیفیلترکردن و سفیدکردن شیره نبات۲91

غذایی و آشامیدنی فرآوری پسماند شیره نبات۲9۲

غذایی و آشامیدنیدستگاه ساشه زن پودری و مایع۲93

غذایی و آشامیدنیطعم زنی نبات بصورت اتومات۲94

جذب ایده های نو در زمینه تولید انواع بیسکویت های سخت و نرم, تافی و آبنبات و ۲9۵
غذایی و آشامیدنیغالت صبحانه

غذایی و آشامیدنیاستفاده از جایگزین های چربی و قند و نمک با هدف ارتقائ سطح سالمت مصرف کننده۲96

غذایی و آشامیدنیدانش تولید ویتامین امگا 3 ویژه غنی سازی محصوالت در صنایع غذایی۲97

دانش تولید ویتامین های محلول در آب )A  D E K ( ویژه غنی سازی محصوالت در ۲9۸
غذایی و آشامیدنیصنایع غذایی

غذایی و آشامیدنیحذف اسید سیتیک در فرایند فراوری سبوس مورد استفاده در محصوالت غذایی۲99

 دانش فنی تولید امولســیفایرهای صنعت کیک و کلوچه باهدف بهبود خواص 3۰۰
غذایی و آشامیدنیرئولوژیکی خمیر

 دانش فنی تولید امولسیفایرهای صنعت کیک و کلوچه با هدف نرمی بافت و  افزایش 3۰1
غذایی و آشامیدنیحجم و تردی محصوالت  

 دانش فنی تولید آنزیم های مورد استفاده در صنعت کیک و کلوچه بمنظور کاهش 3۰۲
غذایی و آشامیدنیسرعت بیات شدن نان

 دانش فنی تولید آنزیم های مورد استفاده در صنعت کیک و کلوچه جهت  افزایش 3۰3
غذایی و آشامیدنیزمان ماندگاری محصوالت

دانش فنی حداقل سازی استفاده از مواد نگهدارنده در محصوالت کیک و کلوچه، بدون 3۰4
غذایی و آشامیدنیکاهش  زمان ماندگاری

غذایی و آشامیدنیتولید نگهدارنده با پایه طبیعی برای محصوالت کیک و کلوچه3۰۵

غذایی و آشامیدنیصنعتی سازی استریلیزاسیون مواد پودری خوراکی )ادویه جات( با استفاده از سیستم فرابخار3۰6

غذایی و آشامیدنیتولید PET ویژه بسته بندی ادویه و چاشنی مطابق آخرین فناوری های دنیا3۰7

غذایی و آشامیدنیدانش فنی تولید پودر کیک فاقد گلوتن3۰۸

غذایی و آشامیدنیدانش تولید دم نوش های پروبیوتیک3۰9

غذایی و آشامیدنیدانش بسته بندی چای ارگانیک جهت حفظ ویژگیهای ارگانیکی31۰

غذایی و آشامیدنیبسته بندی چاشنی ها و ادویه جات ارگانیک 311
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فناوری اطالعات

فناوری اطالعات

صنعتنام عنوانکد نیاز فناورانه

31۲Cloud Forensicsفناوری اطالعات

313IOT Forensicsفناوری اطالعات

فناوری اطالعاتNLP زبان فارسی314

31۵Block chain فناوری اطالعاتابزارهای خودکارسازی و ردگیری تراکنش ها در

فناوری اطالعاتاستخراج تاریخ مورد اشاره در متن316

فناوری اطالعاتبهبود کیفیت تصاویر دوربین317

فناوری اطالعاتتشخیص احساس متن31۸

فناوری اطالعاتتشخیص فیشینگ319

3۲۰Dark Net فناوری اطالعاتموتور جستجوی

فناوری اطالعاتمایکروداکت هفت یا چهار کاناله 1۰/14 و کانکتور های مربوطه3۲1

فناوری اطالعاتکابل میکرو فایبر 4۸ تار قابل شوتینگ با حداکثر قطر 6 میلیمتر3۲۲

فناوری اطالعاتمفصل میکرو فایبر با ظرفیت 144 تار فیوژن مناسب نصب در حوضچه3۲3

فناوری اطالعاتمفصل کابل فیبرنوری ADSS با ظرفیت 144 تار فیوژن مناسب نصب بر روی پایه3۲4

فناوری اطالعاتترمینال باکس فیبر نوری با ظرفیت پیاده سازی  4۸ تار فیبرنوری3۲۵

فناوری اطالعاتترانسفورماتورهای خشک و روغنی3۲6

3۲7SFPفناوری اطالعات

3۲۸Massive MIMO و TDD فناوری اطالعاتآنتن های مخابراتی

فناوری اطالعاتانواع جامپر ، پچ کورد و پچ پنل3۲9

فناوری اطالعاتکابل شبکه33۰

فناوری اطالعاتکابل برق AC , DC  و کابل تغذیه RRU و کابل ارت331
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فناوری اطالعات

صنعتنام عنوانکد نیاز فناورانه

33۲AH 200 , 100AH فناوری اطالعاتباتری

33312K Power system فناوری اطالعاتمنابع تغذیه

فناوری اطالعاتانواع دکل334

فناوری اطالعاتانواع ریپیتر و تقویت کننده های رادیویی33۵

فناوری اطالعاتسایه بان336

فناوری اطالعاتدستگاه Tape Library و کلیه قطعات و ملزومات مربوطه337

فناوری اطالعاتپیمانکاران ساخت سایت33۸

فناوری اطالعاتپیمانکار تعمیر قطعات مخابراتی339

فناوری اطالعاتخدمات مشاوره جهت طراحی محصول34۰

فناوری اطالعاتطراحی و پیاده سازی اپلیکیشن و  راه حلهای نرم افزاری 341

فناوری اطالعاتخدمات پشتیبانی نرم افزار34۲

فناوری اطالعاتتامین تجهیزات آزمایشگاه سنجش از دوری343

فناوری اطالعاتتامین داده های ماهواره ای344

فناوری اطالعاتتوسعه خدمات کاربردی و ارائه سرویس ها )کسب و کارها(34۵

فناوری اطالعاتماهواره مخابراتی: تامین و ساخت- اپراتوری346

فناوری اطالعاتبهره برداری از استفاده های اخذ داده های ماهواره ای347

فناوری اطالعاتماهواره سنجش از دور: تامین و ساخت-اپراتوری34۸

فناوری اطالعاتایستگاه های زمینی : چند منظوره- دریافت داده ها349

3۵۰TT&C فناوری اطالعاتمناقصه طراحی و تجهیزات ایستگاه زمینی

فناوری اطالعاتزیرساخت های پردازشی شامل دیتا سنتر، سرور و دسترسی به اینترنت3۵1

فناوری اطالعاتایجاد بازار داخلی و بین المللی3۵۲

فناوری اطالعاتمانیتورینگ فنی و کسب و کاری3۵3
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فناوری اطالعات

صنعتنام عنوانکد نیاز فناورانه

فناوری اطالعاتایجاد مراکز نوآوری و شتابدهی تخصصی3۵4

فناوری اطالعاتپیاده سازی یادگیری ماشینی در یک وبسایت )قابلیت آموختن رفتار کاربر و تحلیل آن(3۵۵

تحلیل و ارزیابی داده های کمی و تخصیص ضریب وزنی به داده ها ) یک آنالیز 3۵6
فناوری اطالعاتریاضیاتی و آماری بر روی تعدادی پارامتر کمی(

 شبکه بازاریابی و اطالع رسانی  در صنایع با اولویت مشاوره های تخصصی مالی  با 3۵7
فناوری اطالعاتاستفاده از شبکه های مجازی و فرآیند های مختلف

 بازاریابی نرم افزارهایی مالی در شرکت های نوپا  با استفاده از تکنیکها و مدل های 3۵۸
فناوری اطالعاتحمایتی

3۵9
 شبکه بازاریابی و ارایه خدمات مالی و حسابداری نرم افزاری به  خوشه های صنعتی با 

استفاده از اپلیکیشنهای تخصصی
فناوری اطالعات

فناوری اطالعات ایجاد بازی های مدیریتی و مالی جهت ارتقاء سطح دانش مدیران به صورت مجازی36۰

361»)NGN/IMS( فناوری اطالعات »دانش طراحی و پیاده سازی سیستم های نسل جدید مخابرات

سامانه کشف ویروس ها و حمالت ناشناخته به دستگاه های کنترل صنعتی )اسکادا(, 36۲
فناوری اطالعاتامنیت اشیاء

363
شرکت های دانش بنیان با پتانسیل های علمی و تجربی در حوزه های

 ,BIG DATA ANALYSIS ,CLOUD, C-RAN,SDN,NFV, 
فناوری اطالعات

فناوری اطالعاتشرکت های نرم افزاری با دانش در حوزه آنالیز کالن داده ها.364

36۵.DWDM و OTN فناوری اطالعاتشرکت های تولید کننده تجهیزات

366
 شرکت های تحقیقاتی در حوزه های Massive MIMO و Beam forming  و

mmW
فناوری اطالعات

فناوری اطالعات شرکت های تامین کننده راه کارهای IoT شامل Device و پلتفرم در سطح کریر367
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کشاورزی

معدنی و فلزی

کشاورزی

صنعتنام عنوانکد نیاز فناورانه

نوآوری و ارتقا سیستم های بسته بندی طیور با هدف کاهش ضایعات و افزایش 36۸
ماندگاری

کشاورزی

تولید کود ارگانیک جایگزین کود و سموم شیمیایی از مواد اولیه  گزنه ،گیاه آقطی یا 369
پلم ،ساقه برنج، گندم،  جو و کود مرغی

کشاورزی

 »تکمیل و بازسازی ماشین آالت پردازش و بازیافت پسماندها شامل:37۰
 دستگاه خرد کن با سرند دوار، سرند دیسکی،سرند لرزشی )ماشین آالت مذکور ساخت 

شرکت komptech می باشد( «

کشاورزی

ارتقاع کیفیت بسته بندی محصوالت با هدف افزایش طول عمر محصول زعفران و ورود 371
به بازارهای جهانی

کشاورزی

معدنی و فلزی

صنعتنام عنوانکد نیاز فناورانه

معدنی و فلزیساخت صفحات جذب غبار الکتروفیلترها37۲

معدنی و فلزیریل آگلومراسیون373

374Sinter cooler معدنی و فلزیریل

37۵)blower( معدنی و فلزیکمپرسور آهن اسفنجی

376EGF، ESP معدنی و فلزییاتاقان های ژورنال فن های

معدنی و فلزیلنت با سیم فوالدی377

معدنی و فلزیاتمایزر )روغن پاش(37۸
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معدنی و فلزی

صنعتنام عنوانکد نیاز فناورانه

معدنی و فلزیطراحی و ساخت ثبات های بدون کاغذ379

معدنی و فلزیتولید گازهای کالیبراسیون در رنج های PPM, PPB با دقت باال3۸۰

معدنی و فلزیلودسل و سیستم های توزین استاتیک و دینامیک3۸1

معدنی و فلزیسیستم های اعالم حریق با مشخصات و همخوانی با تجهیزات موجود3۸۲

معدنی و فلزیدوربین دید داخل کوره با امکان اندازه گیری دما3۸3

3۸4F.N.C معدنی و فلزیتأمین نسوز مکانیزیم کشویی

معدنی و فلزیانواع مختلف هیدروکوپلینگ3۸۵

معدنی و فلزیتضمین نسوز مکانیزیم کشویی تاندیش3۸6

3۸7CS60 - معدنی و فلزینسوز مکانیزم کشویی پاتیل فوالد

معدنی و فلزیلدل شرود3۸۸

معدنی و فلزینیم نازل3۸9

معدنی و فلزیاستکان تاندیش39۰

معدنی و فلزیبلوک کربنی391

معدنی و فلزیبلوک های کوراندومی ذوبی39۲

معدنی و فلزیبلوک گرافیتی393

معدنی و فلزیخمیر کربنی394

معدنی و فلزیآکوموالتورهای سیستم هیدرولیک39۵

معدنی و فلزیپرعیارسازی ) کاهش ناخالصی ها ( بوکسیت شیلی396

معدنی و فلزیتوسعه تصفیه خانه فاضالب شرکت و استفاده از تکنولوژی روز 397

معدنی و فلزیپوشش دهی کروم برروی شفت ها و داخل سیلندرهای هیدرولیکی و پنوماتیکی4۰۰

معدنی و فلزیدرایر ) Dryer ( برای کمپرسورهای هوا4۰1

معدنی و فلزیتولید برق با تکیه بر فن آوریهای نو4۰۲

4۰3)PLC و قطعات DC و AC و زیمنس )الکترو موتور های abb معدنی و فلزیتامین  محصوالت شرکت

معدنی و فلزیاستفاده از فیلتراسیون جهت تصفیه آب ورودی کانال ها به خطوط تولید4۰4

استفاده از برج های خنک کننده ی با سیستم بسته برای خنک سازی آب خط نورد در 4۰۵
معدنی و فلزیجهت کاهش مصرف آب
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معدنی و فلزی

صنعتنام عنوانکد نیاز فناورانه

معدنی و فلزیتامین بلبرینگ های مورد نیاز استند های خطوط تولید4۰6

معدنی و فلزیتامین شمش مرغوب مورد نیاز شرکت و نبود استاندارد کیفی برای تهیه آن 4۰7

اتوماسیون صنعتی کوره های پیش گرم نورد و تامین آناالیزر های مورد نیاز جهت 4۰۸
معدنی و فلزیپایش کوره 

ارائه طرح جایگزین  آب به عنوان سیستم خنک کننده در خط تولید نورد )بهینه سازی 411
معدنی و فلزیمصرف آب(

معدنی و فلزیارائه طرح آکوستیک جهت کاهش صدا در خط تولید 41۲

معدنی و فلزیآموزش درایور های abb dc  پیشرفته414

معدنی و فلزیآموزش کالیبراسیون نورد خطوط تولید41۵

معدنی و فلزینیاز مشاوره ای جهت کاهش اکسید در کوره ها و خط تولید نورد416

معدنی و فلزیراهکارهای حذف جوش از کالیبراسیون  غلطک های رافینگ خطوط تولید417

معدنی و فلزیآموزش تغییر در سربندی های موتور dc  برای تغییر   مینیمم سرعت41۸

معدنی و فلزی بررسی روشهای پیرومتالورژیکی بازیابی هماتیت419

معدنی و فلزی ارائه روشهای فرآوری  هماتیت های آبدار4۲۰

معدنی و فلزی شبیه سازی فرآیندها در کوره های گندله سازی4۲1

بومی سازی و ارائه دانش فنی تولید مواد شیمیایی مورد نیاز در فرآیندهای  فلوتاسیون 4۲۲
معدنی و فلزیو ته نشینی باطله های صنایع معدنی

عملیاتی کردن فرآیند بازیابی محصوالت جانبی ) مس، کبالت و نیکل( از باطله های 4۲3
معدنی و فلزیفلوتاسیون شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

معدنی و فلزیتولید میزهای لرزان فراوری محصوالت معدنی با قابلیت کنترل ارتعاش و فرکانس4۲4

معدنی و فلزیتولید روکش های پی وی سی با خاصیت ضد سایش و مقاوم در برابر اب4۲۵

معدنی و فلزی طراحی و ساخت کارخانه تولید کنسانتره خشک مگنتیت4۲6

معدنی و فلزی طراحی و ساخت سیستم کاهش مصرف آب در فراوری مگنتیت در معادن استان خراسان4۲۸

معدنی و فلزیتولید کانتینیوس و مستقیم آهن اسفنجی از هماتیت های کم عیار4۲9

معدنی و فلزیروش های مدرن اکتشافی بدون نیاز به حفاری و گمانه زنی43۰

معدنی و فلزیروش های فراوری مواد معدنی با استفاده از ایکس ری در اشل صنعتی431
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معدنی و فلزی

صنعتنام عنوانکد نیاز فناورانه

معدنی و فلزی کاهش مصرف الکترود کوره قوس الکتریکی وکوره پاتیلی43۲

معدنی و فلزی کاهش مصرف نسوز433

معدنی و فلزی کاهش مصرف برق434

معدنی و فلزیکاهش مصرف آب43۵

معدنی و فلزی کاهش مصرف گاز436

 مهندسی معکوس قطعات و تجهیزات )لیست قطعات و تجهیزات مربوطه در نمایشگاه 437
معدنی و فلزیارئه خواهد شد (

معدنی و فلزی بومی سازی روغنهای هیدرولیک43۸

معدنی و فلزیبازیافت و استفاده از سرباره کوره قوس الکتریکی439

معدنی و فلزی بازیافت و استفاده از غبار کوره قوس الکتریکی44۰

441 category  مبتنی بر معماری 3 الیه و دارای قابلیتهای IT ایجاد زیرساخت سیستم 
 management flex fieldمعدنی و فلزی

طراحی و تدوین مدل برنامه ریزی پیشرفته زنجیره تامین مبتنی بر برنامه ریزی 44۲
معدنی و فلزیهمزمان فرایند های تامین ، تولید و فروش

 ایجاد قابلیت performance management در الیه زیر ساخت سیستمی فن 443
معدنی و فلزیآوری اطالعات از کاربر تا database و infrastructure به صورت یکپارچه

  شناسایی و طراحی مدل پیشبینی تقاضا و کنترل موجودی مواد اولیه و قطعات یدکی 444
معدنی و فلزیبرای کاالهای استراتژیک ، گلوگاهی و اهرم

 شناسایی و طراحی مدل pricing محصول با توجه به کلیه المانهای مواد اولیه، تولید، 44۵
معدنی و فلزیبازرسی و کنترل کیفی و حمل

446
بهینه سازی و تنظیم اکسیژن و کربن تزریقی به کوره با هدف دستیابی به مناسبترین 

ضخامت سرباره پفکی به منظور حصول اطمینان از انطباق ضخامت حاصله با طول 
قوس الکتریکی

معدنی و فلزی

 بهینه سازی سیستم خنک سازی الکترودها بصورت پویا با توجه به تغییرات شرایط 447
معدنی و فلزیقوس الکتریکی

  سنتز روغن مناسب برای ریخته گری پیوسته با هدف کاهش گازهای متصاعد شونده 44۸
معدنی و فلزیدر زمان ریخته گری

  اصالح و بهینه سازی سیستم خنک سازی شمش فوالدی با هدف کاهش پوسته های 449
معدنی و فلزیاکسیدی
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معدنی و فلزی

صنعتنام عنوانکد نیاز فناورانه

معدنی و فلزی بازیافت و استفاده از لجن اکسیدی تولید شده در فرایند احیا مستقیم4۵۰

  بهینه سازی خروجی تصفیه خانه آب به منظور استفاده در فضای سبز و همچنین 4۵1
معدنی و فلزیانتخاب پوشش گیاهی سازگار با شرایط منطقه و آب تصفیه شده

4۵۲
»دانش فنی سیستم های Zero Liquid Discahrge )به منظور به حداقل 

رسانی اتالف آب در واحدهای صنعتی بویژه واحدهای فرآوری کنسانتره سنگ آهن، 
گندله سازی، احیا مستقیم و نیز فوالدسازی(«

معدنی و فلزی

معدنی و فلزیتجهیزات،قطعات و مواد شیمیایی 4۵3

معدنی و فلزیشبیه سازی و تولید آرموفلوت 619 )کلکتور فرآیند فلوتاسیون کارخانه پتاس(4۵4

معدنی و فلزی تولید آنتی کیک و حالل آنتی کیک کلرید پتاسیم4۵۵

معدنی و فلزیرفع نشت مثبت و منفی استخرهای تبخیر خورشیدی4۵6

معدنی و فلزی تبدیل دستگاه هاروستر به ترنچر4۵7

معدنی و فلزی استخراج کارنالیت از استخرها به روش تر بدون نیاز به زهکشی استخر4۵۸

4۵96Kv معدنی و فلزی تولید قطعات سافت استارت

 اسکن اجزای مختلف تجهیزات حساس کارخانه پتاس جهت تهیه شناسنامه فنی و 46۰
معدنی و فلزیمهندسی معکوس به منظور بومی سازی و ساخت قطعات یدکی

 تبخیر شورابه با استفاده از انرژی خورشیدی ضمن استحصال آب شیرین و امالح 461
معدنی و فلزیموجود در شورابه

معدنی و فلزیتکنولوژی تولید کک سوزنی به عنوان ماده اولیه الکترود گرافیتی46۲

463
 »رفع نیاز در جهت فناوری های حوزه اکتشاف، استخراج:

عملیات اجرایي جهت کاهش ارتفاع، تسطیح محوطه و بطور کلي آماده سازی سکوی 
»B سنگ شکن توده

معدنی و فلزی
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نفت و گاز و پتروشیمی

نفت و گاز و پتروشیمی

صنعتنام عنوانکد نیاز فناورانه

464 SUCTION GAS FILTERنفت و گاز و پتروشیمی

469
Discharge Check Valve Complete Set   6" -cl 

.300,RF   (KR2-30) CODE Bنفت و گاز و پتروشیمی

47۰
Discharge Check Valve Complete Set   10" -cl 

.300,RF , (KR2-50) CODE Cنفت و گاز و پتروشیمی

471
Check Valve Complete Set, 4" ,CL 150,RF    TYPE 

:NR140-CT4نفت و گاز و پتروشیمی

47۲
Discharge Check Valve Complete Set   6" -cl 

.300,RF , (KR112-20) CODE Aنفت و گاز و پتروشیمی

473
check valve, non-return valve , type : 50-218    

burckardt compression    nrv95601- a/b نفت و گاز و پتروشیمی

474
EXCESS FLOW VALVE E , CMPLET SET SIZE : 4" 

D,150, FLANGE , RFنفت و گاز و پتروشیمی

47۵
EXCESS FLOW VALVE E , CMPLET SET SIZE : 6" 

D,150, FLANGE , RFنفت و گاز و پتروشیمی

476
EXCESS FLOW VALVE E , CMPLET SET SIZE : 12" 

D,150, FLANGE , RFنفت و گاز و پتروشیمی

477
STRAINER, Y TYPE, T TYPE, CONICAL  

(Different size and material)نفت و گاز و پتروشیمی

47۸Laser Sourceنفت و گاز و پتروشیمی

479Super Headنفت و گاز و پتروشیمی

4۸۰Transducer Boardنفت و گاز و پتروشیمی

4۸1Electronic Boardنفت و گاز و پتروشیمی

 stainless steel & alloy اقالم پایپپینگ و فیتینگ با جنس4۸۲
steel 46« نفت و گاز و پتروشیمی از سایز »2/1 الي
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نفت و گاز و پتروشیمی

صنعتنام عنوانکد نیاز فناورانه

4۸3
PARTS FOR “EBARA” CENTRIFUGAL PUMP, TYPE/

»IMPELLER WEAR RING«KSM63 500X350 SIZEنفت و گاز و پتروشیمی

4۸4
»PARTS FOR “EBARA” CENTRIFUGAL PUMP, TYPE/

SIZE 400X300 KSM71, M56 
IMPELLER – 400 X 300 KS56-«

نفت و گاز و پتروشیمی

4۸۵
PARTS FOR »EBARA« CENTRIFUGAL PUMP, TYPE 

80 SPRB104, SHAFTنفت و گاز و پتروشیمی

4۸6Balancing Pistonنفت و گاز و پتروشیمی

4۸7Balance piston sealنفت و گاز و پتروشیمی

4۸۸oil seal ringنفت و گاز و پتروشیمی

4۸9290mm PISTON(ONE PIECE TYPE)نفت و گاز و پتروشیمی

49۰57mm PISTON ROD(WITH NUT)نفت و گاز و پتروشیمی

491CONNECTING ROD(WITH BOLT)(KR20)نفت و گاز و پتروشیمی

49۲290mm CYLINDER LINERنفت و گاز و پتروشیمی

493SUC. UNLOADER ASSYنفت و گاز و پتروشیمی

494SUCTION VALVE ASS›Y نفت و گاز و پتروشیمی

49۵DISCHARGE VALVE ASS›Yنفت و گاز و پتروشیمی

496VALVE PLATEنفت و گاز و پتروشیمی

497DAMPING PLATEنفت و گاز و پتروشیمی

49۸VALVE DAMPING SPRINGنفت و گاز و پتروشیمی

499VALVE SPRINGنفت و گاز و پتروشیمی

۵۰۰
PARTS FOR F. ‹›METERINNG PUMP , TYPE PDC 

125DSX25, RELIFE VALVEنفت و گاز و پتروشیمی

۵۰1SHAFTنفت و گاز و پتروشیمی

۵۰۲IMPELLERنفت و گاز و پتروشیمی

۵۰3MECHANICAL SEALنفت و گاز و پتروشیمی

۵۰4Thrust Bearingنفت و گاز و پتروشیمی

۵۰۵Journal Bearingنفت و گاز و پتروشیمی
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نفت و گاز و پتروشیمی

صنعتنام عنوانکد نیاز فناورانه

۵۰6Refilling Valveنفت و گاز و پتروشیمی

۵۰7Catalyst LD 145نفت و گاز و پتروشیمی

۵۰۸
Catalyst LD 365 & Catalyst LD465 & Catalyst 

LD485نفت و گاز و پتروشیمی

۵۰9Catalyst HR 406 & Catalyst 306/516/506Cنفت و گاز و پتروشیمی

۵1۰CHIMEC 1044نفت و گاز و پتروشیمی

۵11CHIMEC4031نفت و گاز و پتروشیمی

۵1۲S400 & DMDSنفت و گاز و پتروشیمی

۵13Catalyst AR405- &  Catalyst AR701-نفت و گاز و پتروشیمی

۵14Catalyst LD267Rنفت و گاز و پتروشیمی

۵1۵Caustic sodaنفت و گاز و پتروشیمی

۵16Ceramic ball Size  2/1 & »4/1 & »4/3« نفت و گاز و پتروشیمی

۵17
»Tri-Sodium  
Phosphate«نفت و گاز و پتروشیمی

۵1۸
»Di-Sodium 
Phosphate«نفت و گاز و پتروشیمی

۵19Activated carbonنفت و گاز و پتروشیمی

۵۲۰Aluminum oxideنفت و گاز و پتروشیمی

۵۲1Silica gelنفت و گاز و پتروشیمی

۵۲۲Activated Alumina 5-2 grade Dنفت و گاز و پتروشیمی

۵۲3C2CL2نفت و گاز و پتروشیمی
۵۲4Puraspec2250نفت و گاز و پتروشیمی
۵۲۵Puraspec6250(Gohnson Matthey)نفت و گاز و پتروشیمی
۵۲6Tonsil CO 610G & GZ36- & GK36-نفت و گاز و پتروشیمی
۵۲7T84- & HAT096Mنفت و گاز و پتروشیمی

۵۲۸T85- & HLD001PLUSEنفت و گاز و پتروشیمی

۵۲9TAC9نفت و گاز و پتروشیمی
۵3۰SPX 3000نفت و گاز و پتروشیمی
۵31Catalyst  CY8835نفت و گاز و پتروشیمی

۵3۲PDEBنفت و گاز و پتروشیمی

۵33NFMنفت و گاز و پتروشیمی
۵34ACT 139نفت و گاز و پتروشیمی
۵3۵ACT 108نفت و گاز و پتروشیمی
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نفت و گاز و پتروشیمی

صنعتنام عنوانکد نیاز فناورانه

۵36068 ACTنفت و گاز و پتروشیمی

۵37sand 800 -400 ) 4-2)نفت و گاز و پتروشیمی

۵3۸sand 0800-400) 8-4 )نفت و گاز و پتروشیمی

۵39sand 800-400) 20-10)نفت و گاز و پتروشیمی

۵4۰sand 800 - 400) 30-20)نفت و گاز و پتروشیمی

۵41
Hydrogen sulfide drager 6728041

 (15~ 0.5 ppm) نفت و گاز و پتروشیمی

۵4۲
Hydrogen sulfide drager CH28101 

(7~0.2 % VOL)نفت و گاز و پتروشیمی

۵43
 Carbon nono oxide drager CH29901

(%7~0.3 VOL)نفت و گاز و پتروشیمی

۵44
Carbon nono oxide drager CH25101

(%20~1 VOL)نفت و گاز و پتروشیمی

۵4۵
Hydrogen sulfide drager 8101211

(%40~2 VOL)نفت و گاز و پتروشیمی

۵46Druger Tube (H2S)نفت و گاز و پتروشیمی

۵47Druger Tube (HCL)نفت و گاز و پتروشیمی

نفت و گاز و پتروشیمیباتری های نیکل کادمیوم۵4۸

بومی سازی فناوری پرتو نگاری مستقیم دیجیتال (DDR) در پروژه هتی خطوط ۵49
نفت و گاز و پتروشیمیلوله انتقال گاز

۵۵۰Heat shrikable sleeve نفت و گاز و پتروشیمیپوشش سرجوش ها

نفت و گاز و پتروشیمیاستفاده از جوشکاری اتوماتیک در پروژه های احداث خطوط لوله انتقال گاز۵۵1

استفاده از تجهیزات نوین جهت اجرای خطوط انتقال کاز در سراشیبی ها ۵۵۲
(Geogrid)نفت و گاز و پتروشیمی

استفاده از سورفکتانت ها و مواد شیمیایی به منظور افزایش ظرفیت ذخیره سازی ۵۵3
نفت و گاز و پتروشیمیگاز در آبخوان

نفت و گاز و پتروشیمیقطعات شیرآالت توپکی از جمله seat ring و ball از سایز ۲۰تا۵6 اینچ۵۵4

۵۵۵ESD-L/B نفت و گاز و پتروشیمیعمل کننده های گازی برای نصب بر روی شیرآالت توپکی باسیستم

مسیر یابی خطوط لوله انتقال گاز با استفاده از فناوری های نوین(بکارگیری پهباد ۵۵6
نفت و گاز و پتروشیمینقشه برداری و اسکن لیزری و...)

دستگاه GPS  چند فرکانسه(شامل گیرنده GNSS ، کنترلر ، ژالون و سایر ۵۵7
نفت و گاز و پتروشیمیملزومات)

نفت و گاز و پتروشیمیگیرنده GNSS همراه (تبلت ، موبایل و...)۵۵۸
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صنعتنام عنوانکد نیاز فناورانه

۵۵9UVZ نفت و گاز و پتروشیمیچشمی گرمکن گازی

۵6۰Top Entery نفت و گاز و پتروشیمیرگالتور سایز ۸ اینچ به باال از نوع

نفت و گاز و پتروشیمیمودم APN (مورد مصرف در پروژه های مانیتورینگ ایستگاههای گاز)۵61

نفت و گاز و پتروشیمیشیر برقی گرمکن گازی _شیر پنوماتیک۵6۲

نفت و گاز و پتروشیمیاقالم و تجهیزات مانیتورینگ ایستگاهها۵63

گروه کاالهای ایمنی شامل : دستگاههای نشت یاب _لوله یاب پلی اتیلن_ ۵64
نفت و گاز و پتروشیمیدستگاههای گاز سنج و بوسنج

نفت و گاز و پتروشیمیکنتور توربینی اندازه گیری گاز۵6۵

تصحیح کننده های حجم توربینی و سنسورهای دما و فشار مربوطه به همراه کابل ۵66
نفت و گاز و پتروشیمیoptical انتقال دیتا

نفت و گاز و پتروشیمیکنتور التراسونیک و تجهیزات مربوطه از جمله فلو کامپیوتر۵67

نفت و گاز و پتروشیمیاسلیو 6 اینچ کالس 6۰۰ جهت رگوالتورهای اکسیال۵6۸

نفت و گاز و پتروشیمیترانسمیترهای دما، فشار و اختالف فشار۵69

نفت و گاز و پتروشیمیاقالم مورد نیاز مانیتورینگ شامل PLC، RTU، UPSو دیگر اقالم الکترونیکی۵7۰

۵71Psi ۲۵۰ نفت و گاز و پتروشیمیطراحی و ساخت لوله پلیمری با فشار کاری

نفت و گاز و پتروشیمینمونه کیری از جریان گاز طبیعی به منظور آنالیز ذرات جامد موجود در آن۵7۲

استفاده از فناوری های جدید برای گرم کردن گاز بجای هیترهای موجود در ۵73
نفت و گاز و پتروشیمیایستگاه های تقلیل فشار

طراحی ایستگاه تقلیل فشار ایده آل (آلودگی صوتی پائین، عملکرد مناسب ۵74
نفت و گاز و پتروشیمیفیلتراسیون و... )

۵7۵Odor Handy نفت و گاز و پتروشیمیساخت یا احیای سنسور دستگاه های بوسنج

نفت و گاز و پتروشیمیدستگاه نشت یاب ماشینی۵76

نفت و گاز و پتروشیمیساخت و یا تعمیر بردهای الکترونیکی مربوط به فلوکامپیوترها۵77

نفت و گاز و پتروشیمیدستگاه نشت یاب لیزری۵7۸

۵79PCM (Pipeline Current Mapper) نفت و گاز و پتروشیمیدستگاه

۵۸۰cold cutter نفت و گاز و پتروشیمیدستگاه برش لوله به روش سرد
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نفت و گاز و پتروشیمیدستگاه مکانیکی نرم کننده خاک و سرند کردن خاک۵۸1

۵۸۲
EXPLOSION PROOF ELECTRIC MOTOR (LV – MV 

AND HV TYPES)نفت، گاز و پتروشیمی

۵۸3
COILED TUBING REEL STRING (QT700- ,QT-

800,SINGEL / TAPERED  TYPES,H2S SERVICE & 
…./ OTHER TYPES AND BRANDS )

نفت، گاز و پتروشیمی

۵۸4CEMENTING UNIT/PUMP TRUCKنفت، گاز و پتروشیمی

۵۸۵
DOWNHOLE MOTORS (PDM- POSITIVE 
DISPLACEMENT MOTORS, TURBODRILL 

MOTORS)
نفت، گاز و پتروشیمی

۵۸6
MONOBORE COMPLETION FOR SOUR GAS 

FIELD (10000-6000 PSI)نفت، گاز و پتروشیمی

۵۸7WORK OVER RIG (1500& 1000 HP)نفت، گاز و پتروشیمی

۵۸۸UNITIZED WELLHEADنفت، گاز و پتروشیمی

۵۸9
CENTERFUGE FOR MUD PURIFICATION SYSTEM 

ON DRILLING RIGSنفت، گاز و پتروشیمی

۵9۰
WASTE WATER TREATMENT SYSTEM FOR 

DESALTING PLANTSنفت، گاز و پتروشیمی

۵91
GAS ENGINE SUITABLE FOR MECHANICAL 

DRIVEنفت، گاز و پتروشیمی

۵9۲MAIN PUMP FOR PUMP STATIONS -API 610 BB2نفت، گاز و پتروشیمی

۵93
PROGRESSIVE CAVITY PUMP (PCP) FOR 

UPSTREAM & DOWN STREAM APPLICATIONSنفت، گاز و پتروشیمی

۵94COLD BOXنفت، گاز و پتروشیمی

۵9۵BLOW OUT PREVENTER (BOP)نفت، گاز و پتروشیمی

۵96MULTIPHASE PUMPSنفت، گاز و پتروشیمی

۵97DRILLING DOWNHOLE MOTORنفت، گاز و پتروشیمی

۵9۸
GAS LIFT MANDRELS & VALVES (GAS LIFTING 

EQUIPMENT)نفت، گاز و پتروشیمی

۵99WELL STIMULATION EQUIPMENTنفت، گاز و پتروشیمی

6۰۰DESALTING UNIT FOR DESALTING PLANTنفت، گاز و پتروشیمی
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6۰1
HIGH THICKNESS REACTOR FOR PROCESS 

PLANT (OVER 24CM THICK)نفت، گاز و پتروشیمی

6۰۲
CUSTODY TRANSFER, FISCAL, MULTI PHASE 

AND WET GAS SKID METERING AND 
CALIBRATION SYSTEMS

نفت، گاز و پتروشیمی

6۰3

EMERGENCY SHUTDOWN SYSTEM 
(ESD), FIELDBUS CONTROL SYSTEM 

(FCS), DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM 
(DCS), SUPERVISORY CONTROL AND 

DATA AQUSITION SYSTEM (SCADA) AND 
MONITORING SYSTEMS

نفت، گاز و پتروشیمی

6۰4
TANK MANAGEMENT, INVENTORY AND 

GAUGING SYSTEMS (RADAR TYPE AS 
PREFERNCE)

نفت، گاز و پتروشیمی

6۰۵
VIBRATION MONITORING SYSTEMS AND 

SENSORS FOR ROTATING EQUIPMENTنفت، گاز و پتروشیمی

6۰6INDUSTRIAL PROCESS INSTRUMENTATIONنفت، گاز و پتروشیمی

6۰7GAS ANALYZERSنفت، گاز و پتروشیمی

6۰۸
ACTUATORS (ELECTRICAL, PENEUMATIC, 

HYDRAULIC)نفت، گاز و پتروشیمی

6۰9GAS INSULATED SWITCH GEAR (GIS)نفت، گاز و پتروشیمی

61۰CONTROL VALVEنفت، گاز و پتروشیمی

611SAFTY VALVEنفت، گاز و پتروشیمی

61۲LBV&MOV VALVEنفت، گاز و پتروشیمی

613LBV (LINE BREAK VALVE)نفت، گاز و پتروشیمی

614MOV (MOTOR OPERATED VALVE)نفت، گاز و پتروشیمی

61۵
CATALYSTS (NON- POLYMERIC AND POLYMERIC 

TYPES OF PROSSES CATALYSTS)نفت، گاز و پتروشیمی

616CEMENT,CLASS Gنفت، گاز و پتروشیمی

617METERS (EXPLOSION PROOF & NON-EX)نفت، گاز و پتروشیمی

61۸
PRESSURE SWITCH- ALL (EXPLOSION PROOF 

&NON-EX) TYPESنفت، گاز و پتروشیمی
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نفت و گاز و پتروشیمی

صنعتنام عنوانکد نیاز فناورانه

619
LEVEL SWITCH- ALL (EXPLOSION PROOF &NON-

EX) TYPESنفت، گاز و پتروشیمی

6۲۰
FIRE & GAS DETECTION SYSTEMS (Fast 

Response)نفت، گاز و پتروشیمی

6۲1GAS ANALYZER (Fast Response)نفت، گاز و پتروشیمی

6۲۲GAS CHROMATOGRAPH (Fast Response)نفت، گاز و پتروشیمی

6۲3SMART PIG (BEST TECHNOLOGY FOR 16 “ AND 54” )نفت، گاز و پتروشیمی

نفت، گاز و پتروشیمیکمپرسور مادر فاز c 1-1101   تامین و یا تعمیر rotor  کمپرسور6۲4

نفت، گاز و پتروشیمیکمپرسور مادر فاز 2c 2-1711 تامین و یا تعمیر rotor  کمپرسور6۲۵

کمپرسورهای رفت و برگشتی فاز c 1-1162  تامین قطعه و یا قرار داد6۲6
health careنفت، گاز و پتروشیمی

کمپرسورهای رفت و برگشتی فاز c 2-1811   تامین قطعه و یا 6۲7
health care نفت، گاز و پتروشیمیقرارداد

6۲۸health care مربوط به هر دو فاز تامین قطعه و یا قرار داد r.v.fنفت، گاز و پتروشیمی

نفت، گاز و پتروشیمیcutter در رابطه با تیغه سرامیکی وتیغه کاتر6۲9

نفت، گاز و پتروشیمیفیلتر پلیمر در رابطه با تامین کندل های فیلتر63۰

نفت، گاز و پتروشیمیفیلتر هوای کمپرسور وشله631

نفت، گاز و پتروشیمیفیلتر 1831 فاز 63۲2

نفت، گاز و پتروشیمیکنترل ولو های مهم واحد pv   2401-lv-2330 , و....633

نفت، گاز و پتروشیمیقطعات کمپرسور 6341811

نفت، گاز و پتروشیمی تولید کلمپ، اسپلیت اسلیو الزم برای تعمیر خطوط لوله ( خشکی)63۵

 تولید اسمارت فلنج و اسمارت کلمپ و کلمپ های رفع نشت از خطوط لوله زیر 636
offshore(دریا )نفت، گاز و پتروشیمیآب

636
P/F »SIEMENS« PROGRAMMABLE LOGIC 
CONTROLLERSERIES S7, TYPES S400/100 7نفت، گاز و پتروشیمی

637
DIGITAL OUTPUT MODULE            6ES7 

1-322BH-01SM 322, DO 16X24VDC/0.5ANOTE:A-B      
REP8517622081-

نفت، گاز و پتروشیمی
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صنعتنام عنوانکد نیاز فناورانه

63۸
ANALOG INPUT MODULE              6ES7 

7-331KF-02NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

639
DIGITAL OUTPUT MODULE SM6      322ES7 

1-322BL-00NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

64۰
INPUT MODULE, ANALOG         4AI 6ES7 

7-331RD-00NOTE:A-B  (ERG)نفت، گاز و پتروشیمی

641
COMMUNICATION PROCESSOR MODULE,  6ES7 

1-341CH-02NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

64۲
DIGITAL INPUT 32DI, 24VDC       6ES1-321 7BL-00

NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

643
FRONT CONNECTOR FOR DI,DO AND AI 6ES7 

1-392AM-00NOTE:A-B  (ERG)/ 40 PINنفت، گاز و پتروشیمی

644
S400-7H, UR-2H RACK          6ES2-400 7JA-00

NOTE:REP8517622081- A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

64۵
ANALOG OUTPUT MODULE  SM 6     332ES7 

5-332HF-00NOTE:A-B  (ERG)نفت، گاز و پتروشیمی

646
POWER SUPPLY           6ES0-407 7KA-02

NOTE:REP8517622081-  A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

647
DISTRIBUTED I/O UNIT          6ES2-153 7BA-02

NOTE:REP8517622081-نفت، گاز و پتروشیمی

64۸
REDUNDANCE MODULE                6EP1 

3-961BA21NOTE:A-SG-10Bنفت، گاز و پتروشیمی

649CPU 3-412H          6ES3-412-7HJ-14NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

6۵۰
POWER SUPPLY FOR RACK PS6      405ES-405-7

0DA-02NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

6۵1PLUG           6ES0-972-7BA-52NOTE:A-B   (ERG)نفت، گاز و پتروشیمی

6۵۲
RAIL         6ES1-195-7GG-30NOTE:A-B    REP-

نفت، گاز و پتروشیمی8517622081

6۵3
POWER SUPPLY SITOP           6EP1 

2-334BA20NOTE:A-SG-10Bنفت، گاز و پتروشیمی
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نفت و گاز و پتروشیمی

صنعتنام عنوانکد نیاز فناورانه

6۵4
SIMATIC S400-7, CPU5-417H        6ES5-417 7HT-06

NOTE:REP8517622081-  A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

6۵4
PARTS FOR »KEISO« LEVEL TRANSMITTERSERIES 

FST3000-, DISPLACEMENT TYPEنفت، گاز و پتروشیمی

6۵۵
CPU DISPLAY BOARD          AT001-257201NOTE:A-

SG-10B/RED9323515-,RES9231879-نفت، گاز و پتروشیمی

6۵6
ANGLE CONVERTOR           AT001-257206NOTE:A-

SG-10B/RED9323515-,RES9231879-نفت، گاز و پتروشیمی

6۵7
O-RING, 79.4X3.1, F/TERMINAL BOX G80NOTE:A-

CR-D /RED9323515-,RES9231879-نفت، گاز و پتروشیمی

6۵۸
O-RING, 109.4X3.1, F/TRANSMIT. C G110NOTE:A-

CR-D/RED9323515-,RES9231879-نفت، گاز و پتروشیمی

6۵9
MOTHER BOARD              AT001-257202NOTE:A-

SG-10B/RED9323515-,RES9231879-نفت، گاز و پتروشیمی

66۰
AMPLIFIER BOARD                AT-257203

001NOTE:A-SG-10B/RED9323515-,RES9231879-نفت، گاز و پتروشیمی

661
20-4MA ANALOGUE BOARD            AT-257204
001NOTE:A-SG-10B/RED9323515-,RES9231879-نفت، گاز و پتروشیمی

66۲
KEY BOARD CARD             AT001-257207NOTE:A-

SG-10B/RED9323515-,RES9231879-نفت، گاز و پتروشیمی

663
HART COMMUNICATION CARD          AT-257205

001NOTE:A-SG-10B/RED9323515-,RES9231879-نفت، گاز و پتروشیمی

663P/F »YOKOGAWA« PROSAFE PLS & ESD SYSTEMنفت، گاز و پتروشیمی

664
PROCESSOR MODULE FOR SSC50X      SCP-451

11NOTE:A-SG-10B/RES9332149-نفت، گاز و پتروشیمی

66۵
ESB BUS COUPLER MODULE           SEC-401

11NOTE:A-SG-10B/RES9332149-نفت، گاز و پتروشیمی
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666
ANALOG INPUT MODULE, 20-4 MA. 16 SAI-143

H33NOTE:A-SG-10B /RES9332149-نفت، گاز و پتروشیمی

667
DIGITAL INPUT MODULE   -16CHANNE SDV-144

S33NOTE:A-SG-10B/RES9332149-نفت، گاز و پتروشیمی

66۸
DIGITAL OUTPUT MODULE   -16CHANN 
SDV-541S33NOTE:A-SG-10B /RES9332149-نفت، گاز و پتروشیمی

669
ANALOG OUTPUT MODULE, 20-4 MA. 8 

SAI533H33PRPNOTE:RES9332149-نفت، گاز و پتروشیمی

67۰
POWER SUPPLY MODULE, 120-100 VAC 
SPW48111NOTE:A-SG-10B/RES9332149-نفت، گاز و پتروشیمی

67۰
»ROSEMOUNT« ELECTRONIC DIFF. PRESSURE 

TRANSMITTETYPE  3051CDMODELنفت، گاز و پتروشیمی

671
3051CD 3A02A1BS5I1MSQ4Q8P1TYPE 

3021 CD . 200-0 MBAR, CLASS: EEX IA IIC 
T3,«EMERSON«NOTE:A-B  (ERG)

نفت، گاز و پتروشیمی

67۲3051CD4A52A1BC1M5I1D1V5P1Q4Q8TRA9111نفت، گاز و پتروشیمی

673
3051CD3A52A1BC1M5I1D1V5P1Q4Q8TRA9111NO

TE:A-B (ERG)نفت، گاز و پتروشیمی

674
3051CD2A52A1BC1M5I1D1V5P1Q4Q8TRA9111NO

TE:A-B  (ERG)نفت، گاز و پتروشیمی

67۵
3051CD3A22A1AS1M5I1DFP1Q1199+4WDA93AFF

W91CA00MA1نفت، گاز و پتروشیمی

676
3051CG5-A02A1BM5I1P1S5Q4Q8NOTE:A-SG-10B 

(ERG)نفت، گاز و پتروشیمی

6773051CD3A02A1BM5E5S5NOTE:A-B:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

67۸3051CD4A02A1BM5E5S0305+5FC52B11B4NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی
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6793051CD2A22A1AM5B4I1DNOTE:A-SG-10Bنفت، گاز و پتروشیمی

679
»ROSEMOUNT« DIFFERENTIAL PRESSURE 

TRANSMITTERSSERIES 1151MODELنفت، گاز و پتروشیمی

6۸۰
MODEL 1151DP3S12B1NOTE:A-B     RE008/95- - 

REP6910107001-نفت، گاز و پتروشیمی

6۸۰
»ENDRESS+HAUSER« DIFFERENTIAL PRESSURE 

TRANSMITTMODEL PMD , FMDنفت، گاز و پتروشیمی

6۸1
MODEL PMD3-75CJ7881DCBU, M.W.P. 160 

BAR,NOTE:A-B (ERG)نفت، گاز و پتروشیمی

6۸1
»FUJI« DIFFERENTIAL PRESSURE 
TRANSMITTERSSERIES  FCX-A/Cنفت، گاز و پتروشیمی

6۸۲
MODEL:FKCW35V53KCYYAU, SPAN LIMIT:130-1.3 

KPA, 2OUTPUT:20-4 MADC, M.W.P. 160 BAR, 
RANGE LIMIT:-/NOTE:A-B      REP8517622248-

نفت، گاز و پتروشیمی

6۸۲
»YOKOGAWA« ELECTRONIC DIFF. PRESSURE 

TRANSMITTERSERIES EJA & EJXMODELنفت، گاز و پتروشیمی

6۸3
EJA110A-FLS5B99-DN/KS25/M01/T12/

LC1NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

6۸4
EJA110A-FMS5B99-DN/KS25/M01/T12/

LC1NOTE:A-SG-10Bنفت، گاز و پتروشیمی

6۸۵
EJA118W-FHSA2CB-AA99-05DB/KS25/D3/M05/

T37NOTE:A-SG-10Bنفت، گاز و پتروشیمی

6۸6
EJA118E-FMSCJ914-DB-WA22B1SW-00AA25/KS26/

D4/M2WNOTE:MUST BE DELETEنفت، گاز و پتروشیمی

6۸7
EJX110A-EMS5G92-DN/KU21/M01/T13NOTE:A-

SG-10Bنفت، گاز و پتروشیمی

6۸۸
EJX110A-EMS5G92-DDN/KU22/D3/T13NOTE:R

EP8517621879,22000,22667-نفت، گاز و پتروشیمی
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6۸۸
»ROSEMOUNT« PRESSURE 

TRANSMITTERSSERIES 3051MODELنفت، گاز و پتروشیمی

6۸93051CG4A02A1BM5E5S5NOTE:A-B:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

69۰3051CG5A02A1BM5E5S5NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

6913051CG5A02A1BM5I1S5Q4NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

69۲3051CG5-A02A1BCTM5V5S5I1Q4Q8TRنفت، گاز و پتروشیمی

693
3051CG4A52A1BC1M5I1D1V5P1Q4Q8TRNOTE:A-B 

GASOLINE PRODUCTIONنفت، گاز و پتروشیمی

6943051S2TA3A2E11A1BC8I1Q4Q8A9413نفت، گاز و پتروشیمی

69۵3051CG5A02A1BM5I1V5P1S5Q4Q8CTTRنفت، گاز و پتروشیمی

696
3051S2TA3A2A11A1BI1M5C1Q4Q8NOTE:A-SG-10B 

(ERG)نفت، گاز و پتروشیمی

697
3051CG4A02A1BM5I1P1S5Q4Q8NOTE:A-SG-10B 

(ERG)نفت، گاز و پتروشیمی

69۸
3051CG5A52A1BC1M5I1D1V5P1Q4Q8TRA9111NO

TE:A-B  (ERG)نفت، گاز و پتروشیمی

699
3051CG3A52A1BC1M5I1D1V5P1Q4Q8TRA9111NO

TE:A-B  (ERG)نفت، گاز و پتروشیمی

7۰۰
3051TG2A2B21BS5B4I1M5Q4Q8TYPE 3051 TG, 6-0 BAR, 

CLASS: EEX IA IIC T3   PO« EMERSON«NOTE:A-B  
(ERG)

نفت، گاز و پتروشیمی

7۰1
3051 TG3A2B21BS5B4I1MSQ4Q8TYPE 3051 TG , 12-0 
BAR , CLASS: EEX IA IIC T3«EMERSON«NOTE:A-B  

(ERG)
نفت، گاز و پتروشیمی

7۰۲
3051CG4A02A1BCTM5V5S5I1Q4Q8TRNOTE:A-B 

GASOLINE PRODUCTIONنفت، گاز و پتروشیمی
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نفت و گاز و پتروشیمی

صنعتنام عنوانکد نیاز فناورانه

7۰3
3051CD3A02A1BM5I1P1S5Q4Q8NOTE:A-B 

GASOLINE PRODUCTIONنفت، گاز و پتروشیمی

7۰43051CG3A02A1BM5I1S5Q4NOTE:REP:8517621981نفت، گاز و پتروشیمی

7۰۵3051S2TA3A2E11A1BI1M5Q4NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

7۰63051CD3A02A1BM5I1SQ4HR5NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

7۰73051CA3A02A1BH2I1M5نفت، گاز و پتروشیمی

7۰7
»ENDRESS&HAUSER« PRESSURE 

TRANSMITTERCERABAR S PMC 631, PMP 635 & 
PMP71 & PMP75TYPE               CONN. SIZE

نفت، گاز و پتروشیمی

7۰۸
MODEL PMP3-71CA1UB1RHABA, M.W.P. 100 

BAR,NOTE:A-B (ERG)نفت، گاز و پتروشیمی

7۰۸
»YOKOGAWA« ELECTRONIC PRESSURE 

TRANSMITTERSSERIES EJXنفت، گاز و پتروشیمی

7۰9EJX530A-S-2ECS7N019-DF/KU21NOTE:A-B  ERGنفت، گاز و پتروشیمی

71۰EJX530A-EBS7N019-DF/KU21NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

711
»YOKOGAWA« ELECTRONIC PRESSURE 

TRANSMITTERSSERIES  EJAMODELS:نفت، گاز و پتروشیمی

711
EJA430E-FAS5J914-DB/KS26/D3/M01NOTE:MUST 

BE DELETEDنفت، گاز و پتروشیمی

71۲
EJA530A-EBS4N09-DN/KU2/D3/X1/T06/

M15NOTE:A-SG-10Bنفت، گاز و پتروشیمی

713
EJA530A-ECS4N09-DN/KU2/D3/X1/T07/

M15NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

714
EJA530A-FCS4N09-DN/KS25/D3/T07/M15/

LC1NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی
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صنعتنام عنوانکد نیاز فناورانه

71۵
EJA530A-FBS4N09-DN/KS25/D3/T07/M15/

LC1NOTE:A-SG-10Bنفت، گاز و پتروشیمی

716
EJA118W-EHSA2CB-AA0599DB/KS2/D3/M05/

T37NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

717
EJA118W-FMSA2CB-AA99-03DB/KS25/M05/

T37NOTE:A-SG-10Bنفت، گاز و پتروشیمی

71۸
EJA118W-FMSA2CB-AA99-05DB/KS25/D4/M15/

T37NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

719
EJA110A-FHS5B99-DN/KS25/D3/M01/T12/

LC1NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

7۲۰EJA430A-FAS5B99-DN/KS25/D3/LC1NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

7۲1EJA430A-FBS5B99-DN/KS25/D3/LC1NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

7۲۲
EJA430A-FAS4B9-DDJ/KF21/D3/N4/M11/

T03NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

7۲۲
»ROSEMOUNT« SMART TEMPERATURE 
TRANSMITTERSERIES 600, MODEL 644نفت، گاز و پتروشیمی

7۲3644RAI1C8Q4نفت، گاز و پتروشیمی

7۲4
MODEL 644HAI1XAQ300-0 ,4 DEG. C.NOTE:A-B     

ERG025-  C72201-نفت، گاز و پتروشیمی

7۲۵
MODEL 644HAI1XAM5Q4, WITH 

THERMOWELL,STEM.LEN. 3NOTE:A-SG-10B (ERG)نفت، گاز و پتروشیمی

7۲6
644HAI1XAJ5M5Q4, WITH THERMOWELL,STEM.

LEN. 290MMNOTE:A-SG-10B (ERG)نفت، گاز و پتروشیمی

7۲7
644HAI1XAJ5M5Q4 WITH RTD & 

THERMOWELLNOTE:A-B GASOLINE 
PRODUCTION

نفت، گاز و پتروشیمی

7۲7
»ROSEMOUNT« PLATINUM TEMPRATURE 

SENSORSSERIES 3 ,65 WIREنفت، گاز و پتروشیمی
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نفت و گاز و پتروشیمی

صنعتنام عنوانکد نیاز فناورانه

7۲۸0065C05D0135Y0305F28A1I1M99Q8R01, W/WELLنفت، گاز و پتروشیمی

7۲90065C05D0135Y0220F28A1I1M99Q8R01, W/WELLنفت، گاز و پتروشیمی

73۰0065C0730135N0370A1I1M99XA, W/WELLنفت، گاز و پتروشیمی

731
0065C0730135N0405A1I1M99XAG1NOTE:A-B   

(ERG025-)نفت، گاز و پتروشیمی

نفت، گاز و پتروشیمی73۲31159819

73۲
»YOKOGAWA« ELECTRONIC TEMPERATURE 

TRANSMITTERSSERIES YTAMODEL:نفت، گاز و پتروشیمی

733YTA-110EA4DN/KU2/E1/C3NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

734YTA-320FA4DN/KS25/E1/C3/LC1NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

73۵YTA-320EA4DN/KU2/E1/C3NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

73۵
»THERMO ELECTRIC« INTEGRATED TEMP. 

TRANSMITTER (SERIES XTM20.000-, O/P 20-4 MA.نفت، گاز و پتروشیمی

736
MODEL KEMA 03ATEX1245XNOTE:GASOLINE 

PRODUCTIONنفت، گاز و پتروشیمی

736»SAMI« VIBRATION SWITCHMODEL VBSنفت، گاز و پتروشیمی

737
VIBRATION SWITCH COMPLETE, RANGE 
5-0 GSUPPLY:220 VAC, 60/50 HZ, I:10 A.,P:9 

WNOTE:A-R     REP8517622211-
نفت، گاز و پتروشیمی

737»DEUTRONIC« POWER SUPPLYSERIES D-TOPنفت، گاز و پتروشیمی

73۸
MODEL D-TOP2/500, INPUT VOL. 240-100 VAC, 
OUTPUTNOTE:A-B      C72202-    RED9323857-نفت، گاز و پتروشیمی

73۸
»MOXA« ETHERNET MEDIA CONVERTERSSERIES 

PTC101-نفت، گاز و پتروشیمی
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739MODEL PTC-101-S-SC-HVNOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

739»SIEMENS« I/P TRANSDUCERنفت، گاز و پتروشیمی

74۰
MODEL 16-77, I/P 20-4 MA., O/P 3 

3126026NOTE:A-SG-10Bنفت، گاز و پتروشیمی

74۰»SAMSON« ELECTROPNEUMATIC POSITIONERنفت، گاز و پتروشیمی

74۰INPUT SIGNAL 4 TO 20 MAنفت، گاز و پتروشیمی

741
MODEL 3-3730 WITH HART 

COMMUNICATIONNOTE:A-SG-10Bنفت، گاز و پتروشیمی

74۲
MODEL 5-3730 WITH LCD & AUTOTONE 

1085022NOTE:A-SG-10Bنفت، گاز و پتروشیمی

743
MODEL 1-3730, SUPPLY AIR 1.4 TO 7 BAR  

COMPLETENOTE:A-B (ERG)نفت، گاز و پتروشیمی

744MODEL 31001000400000000.01-3730NOTE:A-SG-10B 
(ERG)نفت، گاز و پتروشیمی

744

»FAIRCHILD« AIR VOLUME BOOSTER 
RELAYSMAX. PRESS. 250 PSI,MAX. LOAD 150 

PSI,MAX. OUTPUMODEL     CAT NO.  SIZE PRESS 
RATIO  FLOW CAPACI

نفت، گاز و پتروشیمی

74۵
150         »4/3        4516      4500 

SCFMNOTE:ERG085-نفت، گاز و پتروشیمی

74۵»SOLDO« LIMIT SWITCHE BOXESنفت، گاز و پتروشیمی

746MODEL SIF2-39281NOTE:A-B   RE/50/94نفت، گاز و پتروشیمی

746»SAMSOMATIC«  LIMIT SWITCHESنفت، گاز و پتروشیمی

747
TYPE 3776  WITH 1.00 TYPE PROTEC 

2535646DOUBLE INDUCTIVE PROXIMITY 
SWITCH NCN3 F-24N4(LENOTE:A-B    ERG085-

نفت، گاز و پتروشیمی
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747»GM INTERNATIONAL« INSTRUMENT DEVICESنفت، گاز و پتروشیمی

74۸
2CH, REPEATER POWER SUPPLY       D1014D/

BNOTE:RED9323946-نفت، گاز و پتروشیمی

749
2CH, POWERED ISOLATING DRIVER    D1020D/

BNOTE:RED9323946-نفت، گاز و پتروشیمی

7۵۰
2 CH, TEMPERATURE CONVERTER      D1072D/

BNOTE:A-B      RED9323946-نفت، گاز و پتروشیمی

7۵1
SAFETY INTERPOSING RELAYS, SIL 3 

D1092SNOTE:GASOLINE PRODUCTION   A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

7۵۲
DIGITAL INPUT SAFTYY BARRIER2-CA 

D1030DNOTE:GASOLINE PRODUCTION  A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

7۵۲
»HARTMANN & BRAUN« INSTRUMENT 

DIVICESISULATING AMPLIFIER, 40-18 VOLT, 
D9700201-461.21

نفت، گاز و پتروشیمی

7۵3
ISULATING AMPLIFIER, 40-18 VOLT, D-461.21

9700201NOTE:A-SG-10B (ERG)نفت، گاز و پتروشیمی

7۵4RELAY MODULE, 40-18 V., 5 VA.    E103775401-1615نفت، گاز و پتروشیمی

7۵۵
SPEED DISPLAY, 40-18 V., 5 VA.   E-1667

10375396NOTE:A-SG-10B (ERG)نفت، گاز و پتروشیمی

7۵6
TEST DISPLAY, 40-18 V., 5 VA.    E-1697

10375399NOTE:A-SG-10B (ERG)نفت، گاز و پتروشیمی

7۵6»PEPPERL+FUCHS« INSTRUMENT DEVICESنفت، گاز و پتروشیمی

7۵7
DIGITAL OUTPUT BARRIER           KFD-2SL-2EX2.

BNOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

7۵۸
SAFETY BARRIER                   KFD-2SR-2

EX.1NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

7۵9
PROXIMITY SWITCH, NCB12-2GM-35NO 

181094NOTE:A-B  ERG024- / REF:75.89.02.063.9نفت، گاز و پتروشیمی
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76۰
SWITCH,                          NJ12-4GM-40

E2NOTE:A-B: REP8517622082-/ ITEM NO 28نفت، گاز و پتروشیمی

761
POWER SUPPLY MODULE              HD-2FBPS-

1.500NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

76۲
INDUCTIVE SENSOR                 NJ-11-2N-

GNOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

763
ISOL.FOR DIGITAL INPUT,OUTPUT RE KFD-2SR-2

EX2.2SNOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

764
BARRIER                          KFD-2STC-4

EX2NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

76۵
IS DI MODULE ,  P/NO 181005      KFD-2SOT-2

EX2,1NOTE:A-SG-10Bنفت، گاز و پتروشیمی

766
PROXIMITY SWITCH                 NJ-11-5N-

GNOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

767
INDUCTIVE PROXIMITY SWITCH       NJ12-4GK-

NNOTE:A-SG-10Bنفت، گاز و پتروشیمی

76۸
SLOT PROXIMITY SENSOR            SJ-3.5

SNNOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

769
PROXIMITY SWITCH                 NCN12-4GM-35

NONOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

77۰
IS. MOTHERBOARD, -16CH. DO.      MB-RS-S-

DO-16AKNOTE:A-B      REP8517622694-نفت، گاز و پتروشیمی

771
MOTHER BOARD 1S CHANNEL AO       MB-C-3

AO-16KS1-NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

77۲
IS BARRIER                  KFD-2SCD-2EX2.

YNOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

773
MOTHER BOARD FOR 32 CHANNEL DI   MB-C-3

DI-32AKB-NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

774
MOTHER BOARD FOR 32 CHANNEL DO   MB-

C-3DO-32AKB-NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی
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صنعتنام عنوانکد نیاز فناورانه

77۵
FF FIELD POWER CONDITIONER MODUL MB-

FB4-R.YONOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

776FIELD BARRIER         RDO-FB.EX4NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

777
MOTHER BOARD FOR 16 CHANNEL AI   MB-C-3

AI-16KS1-NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

77۸
FIELD BARRIER                    F.FB0.S-11

A04.1NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

779
FIELDBUS TEMP. INTERFACE         F.T10.S12.

A08.1NOTE:A-B/ NIMA 51079نفت، گاز و پتروشیمی

7۸۰
DUMMY BARRIER                    KFD-0LGH-

Y34868NOTE:A-B/  NIMA 51079نفت، گاز و پتروشیمی

7۸1
PROBE           NCB12-4GM-40NO-NOTE:A-B  

(ERG)نفت، گاز و پتروشیمی

7۸۲
TERMINAL BLOCK, 204061           TB-RS-DO-16

AKBNOTE:A-SG-10Bنفت، گاز و پتروشیمی

7۸3
MOTHERBOARD, -16CH ANALOG INPUTT MB-

RS-S-AI-16KSNOTE:A-SG-10Bنفت، گاز و پتروشیمی

7۸4
DI TERMINAL RS BOARD, 16 CH, MOD TBRS-

DI16AKB18-NOTE:A-SG-10Bنفت، گاز و پتروشیمی

7۸۵
BARRIER BOARD            MBRSSDI16AKB-

19NOTE:A-SG-10Bنفت، گاز و پتروشیمی

7۸۵»PHOENIX« INSTRUMENT DEVICESنفت، گاز و پتروشیمی

7۸6
POWER SUPPLY, INPUT 240-100 VAC, TRIO-
PS/1AC/24DNOTE:A-B          RED9323859-نفت، گاز و پتروشیمی

7۸7
POWER SUPPLY TYPE QUINT-PS/1AC/2 

2866763NOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

7۸۸
POWER SUPPLY, 24 VDC 20 A.       QUINT-PS-

1ACNOTE:A-B          PN:2866776نفت، گاز و پتروشیمی
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7۸9
POWER SUPPLY, 24 VDC 40 A.       QUINT-PS-100-

24NOTE:A-B          PN:2938879نفت، گاز و پتروشیمی

79۰
POWER SUPPLY, I/P 240-100 VAC, O TRIO-

PS/1AC/48DNOTE:A-B     ERG      PN:2866501نفت، گاز و پتروشیمی

791
POWER SUPPLY. I/P 24 VDC, 14 A., QUINT-

PS/24DC/1NOTE:A-B          PN:2320092        RED-
9323859

نفت، گاز و پتروشیمی

79۲
POWER SUPPLY 24DC/40             QUINT-

PS/1AC/24NOTE:A-B          PN2866789-     RED-
9323858

نفت، گاز و پتروشیمی

793
QUINT-DIODE               QUINT-DIODE/-12

NOTE:******/ RED9323858-نفت، گاز و پتروشیمی

793»SCHNEIDER« INSTRUMENT DEVICESنفت، گاز و پتروشیمی

794
DIGITALLY INPUT MODULE           

BMXDDI3202Kنفت، گاز و پتروشیمی

79۵
DIGITALLY OUTPUT MODULE          

BMXDDO3202Kنفت، گاز و پتروشیمی

796POWER SUPPLY, AC            BMXCPS2000نفت، گاز و پتروشیمی

796»WEIDMULLER« INSTRUMENT DIVICESنفت، گاز و پتروشیمی

797
ETHERNET SWITCH IE-SW-5ECO   /10 

نفت، گاز و پتروشیمی8808230000

79۸
DI RELAY BOARD, 24 VDC           

YAI32HRNOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

799
DO RELAY BOARD, 24 VDC           

YAO32HRNOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

799»NORGREN« AIR FILTER REGULATORSERIES B & Rنفت، گاز و پتروشیمی

۸۰۰
MODEL B74G4-AS995-, RANGE 10-0.4 BAR, 150-6 

PSINOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

۸۰1
MODEL B72G2-AS980-, CONN. 4/1«, MAX.INLET 

PRESSUNOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی
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صنعتنام عنوانکد نیاز فناورانه

۸۰۲MODEL B68G8-AS005-, SIZE 1« NPTNOTE:A-Bنفت، گاز و پتروشیمی

۸,۲»SAMSON« AIR FILTER REGULATING VALVESنفت، گاز و پتروشیمی

۸۰3
MODEL 6-105201010000,0.5-4708 BA 

1610304NOTE:A-B (ERG)نفت، گاز و پتروشیمی

۸۰4
MODEL 6-0.5 ,6352020100000-4708 BARNOTE:A-B 

(ERG)نفت، گاز و پتروشیمی

۸۰۵
MODEL 12-4708  RANGE 6-0.5 BAR,G 

1606577NOTE:A-B  ERG085-نفت، گاز و پتروشیمی

۸۰6
MODEL 2/1 ,45-4708 NPT, 6-0.5 BA 1604720COMP. 

MODELNOTE:ERG085-نفت، گاز و پتروشیمی

۸۰7CFPP  نفت، گاز و پتروشیمینقطه ریزش گازوئیل

۸۰۸ANTI ICINGنفت، گاز و پتروشیمی

۸۰9MBA 8110     BIOCIDEنفت، گاز و پتروشیمی

۸1۰MBA 8118      نفت، گاز و پتروشیمی

۸11MBA 8120      BIOCIDEنفت، گاز و پتروشیمی

۸1۲KAISER SULFUR CATALYSTنفت، گاز و پتروشیمی

نفت، گاز و پتروشیمیکاتالیست هیدرو تریتینگ                             ۸13

۸14ICI DECHLORINATION CATALYSTنفت، گاز و پتروشیمی

۸1۵CCI PRIMARY REFORMING CATALYSTنفت، گاز و پتروشیمی

۸16
GIRDLER PLATINUM ON ALUMINA CATALYST  

TYPE G43-نفت، گاز و پتروشیمی

نفت، گاز و پتروشیمیکاتالیست متانساز۸17

۸1۸
GIRDLER PLATINUM ON ALUMINA CATALYST 

TYPE G740-نفت، گاز و پتروشیمی

۸19
SULPHUR REMOVAL ZINC OXIDE CATALYST  

C2-7نفت، گاز و پتروشیمی
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نفت و گاز و پتروشیمی

صنعتنام عنوانکد نیاز فناورانه

۸۲۰HTS نفت، گاز و پتروشیمیکاتالیست

۸۲1L.T.S   نفت، گاز و پتروشیمیکاتالیست

۸۲۲DGAنفت، گاز و پتروشیمی

۸۲3DMDSنفت، گاز و پتروشیمی

۸۲4ETHYL MERCAPTANنفت، گاز و پتروشیمی

۸۲۵ASA3نفت، گاز و پتروشیمی

۸۲6MBA 9511      AZOLEنفت، گاز و پتروشیمی

۸۲7SENTOLENE Cنفت، گاز و پتروشیمی

۸۲۸TOPANOL Aنفت، گاز و پتروشیمی

۸۲9AMDEAنفت، گاز و پتروشیمی

۸3۰(CORR. INHIBITOR (WETTREAT10201نفت، گاز و پتروشیمی

۸31MBA 5547 نفت، گاز و پتروشیمی

۸3۲FINEAMIN( 06 )نفت، گاز و پتروشیمی

۸33FINEAMIN(  506)نفت، گاز و پتروشیمی

۸34FINEAMIN(  88i)نفت، گاز و پتروشیمی

۸3۵FINEAMIN(  24i) نفت، گاز و پتروشیمی

۸36MBA 4110نفت، گاز و پتروشیمی

۸37MBA 4442نفت، گاز و پتروشیمی

۸3۸MBA 2500نفت، گاز و پتروشیمی

۸39MBA 8115      BIOCIDEنفت، گاز و پتروشیمی

۸4۰MBA 2100      BIOCIDEنفت، گاز و پتروشیمی

۸41ISO OCTANنفت، گاز و پتروشیمی

۸4۲OCTAN 80نفت، گاز و پتروشیمی

۸43PERCHLOROETHYLENEنفت، گاز و پتروشیمی



ویژه نامه   ▕شماره 28   ▕بهمن 97 
۸۸۶۷5۶5۰ داخلی ۱۱۷ - ۱۱۸   و   ۰۹۹۰۶۸۱۱۷۲۰ 

۵1

مدیــرکل دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت وزارت علــوم ،  تحقیقــات و فنــاوری بــا اعــالم ایجــاد 
ســاز و کار پایــش نــرخ اشــتغال فارغ التحصیــالن دانشــگاهی بــا مشــارکت بیــش از ۸۰ 
دانشــگاه کشــور در ســال 1397 توســط ایــن وزارتخانــه گفــت: در حــال حاضــر حــدود 

6۲ درصــد فارغ التحصیــالن دانشــگاهی دارای اشــتغال هســتند. 
 

ــر  ــوم، دکت ــی وزارت عل ــط عموم ــل از  اداره کل رواب ــه نق ــف ب ــزارش نشــریه عت ــه گ ب
محمدســعید ســیف در نشســت تخصصــی ارائــه تجــارب و الگوهــای موفــق دانشــگاه ها 
در راســتای توســعه کمــی و کیفــی دوره هــای کارآمــوزی دانشــجویان کــه در محــل ایــن 
وزارت برگــزار شــد، بــا بیــان اینکــه اکوسیســتم مرتبــط بــا صنعــت و جامعــه حوزه هــای 
مختلفــی از جملــه کارآمــوزی، کارورزی و پایان نامه هــا دارد، در خصــوص اقدامــات 
ــه فعالیت هــای  انجــام شــده از ســوی وزارت عتــف در حــوزه کارآمــوزی گفــت: ازجمل
ــر اســاس  انجــام شــده اعطــای مشــوق های خدمتــی بــه فارغ التحصیــالن اســت کــه ب
ــت اعطــای  ــای مســلح در جه ــتاد کل نیروه ــا س ــه ب ــی تفاهم نام ــای اجرای آن روش ه

ــد. ــن ش ــارت تدوی ــالن دارای مه ــه فارغ التحصی ــی ب ــوق های خدمت مش
ــرخ اشــتغال فارغ التحصیــالن دانشــگاهی  ــزود: همچنیــن ســاز و کار پایــش ن وی اف
بــا مشــارکت بیــش از ۸۰ دانشــگاه کشــور در ســال 1397 ایجــاد شــد کــه براســاس 
ــالن دارای  ــد فارغ التحصی ــدود 6۲ درص ــر ح ــال حاض ــه در ح ــد ک ــخص ش آن مش

اشــتغال هســتند.
دکتــر ســیف ادامــه داد: هماهنگــی و توســعه دوره هــای فرصــت مطالعاتی اعضــای هیئت 
علمــی در جامعــه و صنعــت بــه منظــور هم راســتایی فعالیت هــای علمــی و تحقیقاتــی بــا 
نیازهــای کشــور از دیگــر اقدامــات انجــام شــده توســط وزارت علــوم در حــوزه کارآمــوزی 
ــاع و  ــا وزارت دف ــه همیــن منظــور، تفاهم نامه هــای همــکاری ب ــود کــه ب دانشــجویان ب
پشــتیبانی نیروهــای مســلح، وزارت نیــرو، وزارت نفــت، وزارت صعــت، معــدن و تجــارت و 

ســازمان محیــط زیســت امضــا شــد.
مدیــرکل دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت وزارت علــوم تصریــح کــرد: عــالوه بــر مــوارد مذکور، 
شناســایی و ترویــج تجــارب و الگوهــای موفــق دانشــگاه ها در جهــت رفــع مســائل و 
ــرد  ــر به ف ــژه و منحص ــتاوردهای وی ــازی دس ــایی و مستندس ــی، شناس ــکالت مل مش
دانشــگاه  های در حــوزه ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه در ســال 1396و 1397، تعییــن 
الزامــات انعقــاد قراردادهــای تحقیقاتــی موسســات آموزشــی، پژوهشــی و فنــاوری بــه 
منظــور ســاماندهی، استاندارســازی، قاعده مندســازی و پشــتیبانی از تعامــالت و 
ارتباطــات بیــن دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی کشــور و دســتگاه های اجرایــی و ارتقــاء 
ــوزی  ــوزه کارآم ــف در ح ــر وزارت عت ــات دیگ ــز اقدام ــا نی ــی قرارداده ــت اجرای کیفی

دانشــجویان اســت.
ــی  ــی و قانون ــه آسیب شناســی مســتمر مســائل و مشــکالت حقوق ــان اینک ــا بی وی ب
ــور  ــی کش ــتگاه های اجرای ــع و دس ــا صنای ــکاری ب ــای هم ــگاه ها در قرارداده دانش
ــه  ــب از جمل ــای مناس ــن و راهکاره ــق قوانی ــا از طری ــع آن ه ــت رف ــالش در جه و ت
اقدامــات انجــام شــده دیگــر اســت، اظهــار داشــت: بــه منظــور توســعه ارتبــاط صنعــت 
و دانشــگاه همچنیــن ثبــت نیازهــا و اولویت هــای تحقیقاتــی، ســامانه های مــورد نیــاز 

ــدازی و گســترش یافــت. راه ان
 

خاســتگاه اســتانداردهای آموزشــی ســازمان فنــی و حرفــه ای کشــور، مبتنی 
بــر نیازهای شــغلی اســت

ــم زاده معــاون آمــوزش ســازمان آمــوزش فنــی  در ادامــه ایــن نشســت، علیرضــا حات
ــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ایــن ســازمان 31 اداره کل دارد،  و حرفــه ای کشــور ب
گفــت: اصلی تریــن ایــن مراکــز، دولتــی هســتند کــه حــدود ۵ هــزار کارگاه و بیــش ۲ 

هــزار عنــوان حرفــه آموزشــی دارنــد.
ــز در  ــه ای کشــور حــدود 46 مرک ــی حرف ــون ســازمان فن ــه اینکــه اکن ــا اشــاره ب وی ب
جــوار دانشــگاه ها دارد کــه کار مهارت آمــوزی را مدیریــت می کننــد، افــزود: بطــور کلــی 
اســتاندارهای آموزشــی در 4 حــوزه صنعتــی، فرهنگــی، خدمــات و کشــاورزی وجــود دارد 
کــه خاســتگاه اســتانداردهای آموزشــی ایــن ســازمان، مبتنــی بــر نیازهــای شــغلی اســت 
کــه در حــال حاضــر بیشــترین آن در حــوزه صنعــت بــا وجــود 3 هــزار اســتاندارد اســت.

حاتــم زاده در رابطــه بــا وضعیــت بــازار کار کشــور اظهــار داشــت: ایــران در مقایســه بــا 
دیگــر کشــورها کمتریــن نــرخ مشــارکت اقتصــادی و بیشــترین نــرخ بیــکاری و اشــتغال 
ــکاری  ــرخ بی ــز ن ــف نی ــنوات مختل ــود، در س ــای موج ــاس آماره ــص را دارد و براس ناق

درحــال افزایــش اســت.
معــاون آمــوزش ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور بــا بیــان اینکــه اکنــون میزان 
جمعیــت مهارت آمــوزان دانشــگاهی زن 47.۵ و مــرد ۵۲.۵ اســت، تصریــح کــرد: نســبت 
ــی 43.۵ درصــد و  ــازمان در بخــش دولت ــوزان س ــه کل کارآم ــوزان دانشــگاهی ب کارآم
ــه ای کشــور در  ــی حرف ــوزان ســازمان فن ــه کل کارآم ــوزان دانشــگاهی ب نســبت کارآم

بخــش غیــر دولتــی 33 درصــد اســت.
وی عنــوان کــرد: در حــال حاضــر طــرح کارآفرینــی مهــارت بنیــان در ایــن ســازمان در 
دســتور کار قــرار دارد کــه براســاس آن، گروهــی از دانشــجویان کــه ایده هــای نــو دارنــد، بــا 
شــرکت در دوره کارآفرینــی، می تواننــد حــدود 6 مــاه یکــی از کارگاه هــای ســازمان فنــی و 

حرفــه ای کشــور را در اختیــار گیرنــد تــا بتوانــد طــرح و ایــده خــود را تجــاری کننــد.
ــی  ــش اثربخش ــت افزای ــنهادی جه ــای پیش ــت، راهکاره ــن نشس ــر ای ــش دیگ در بخ
دوره هــای کارآمــوزی در دانشــگاه و موسســات آمــوزش عالــی، الگوهــا و تجارب دانشــگاه 
ــی  ــم صدای ــامانه ه ــی س ــوزی، معرف ــای کارآم ــزاری دوره ه ــوص برگ ــران در خص ته
ــری از  ــوزی، بهره گی ــای کارآم ــر جهــت ســازماندهی دوره ه ــی امیرکبی دانشــگاه صنعت
ظرفیــت شــرکت های دانــش بنیــان بــرای برگــزاری دوره هــای کارآمــوزی، بهره گیــری 
ــرای برگــزاری دوره هــای کارآمــوزی، بررســی  ــان ب ــش بنی از ظرفیــت شــرکت های دان
ــده  ــوزی از نظــر شــرکت های پذیرن ــا و راهکارهــای برگــزاری دوره هــای کارآم چالش ه
کارآمــوز ازجملــه شــرکت تــام ایــران خــودرو و شــرکت توربیــن ســازی مپنــا و اقدامات و 
برنامه هــای ســازمان پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران در راســتای توســعه ســامانه 

کارآمــوزی مطــرح شــد.

مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم در نشست تخصصی ارائه تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها:

در حال حاضر حدود ۶2 درصد فارغ التحصیالن شاغل هستند
 لزوم شناسایی و ترویج تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها به منظور رفع مشکالت ملی
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◼  شمار ه ۲۸ ◼ بهمن ماه 1397 ◼ جمادی الثانی 144۰ ◼ فوریه ۲۰19

اعضای تحریریه:
دکتر علی نیک بخت

دکتر علیرضا عبداللهی نژاد
دکتر مهدی پاکزاد

احسان احتشام نژاد
دکتر مسعود عزیزي

همکار ان ا ین شمار ه:
بابک چوبد اری

لیال فالح نژاد
پیام چینی فروشان 

حمید رضا مسیبی
دکتر آرش رزمی 

امید پاکزاد
ابولفضل لطفی

بهروز عزتی
معصومه رمضانی
نوشین ا یل بیگی

امیر بامه

محبوبه کریمي
رضا بابا یی

زهره مشتاقی عراق
معصومه غفاری
رحیم ستار زاده

علی رستمی

ــت  ــه جه ــای فناوران ــائل و نیازه ــع آوری مس ــور جم ــه منظ ب
ــا بیــش از 7۰  ــه در نمایشــگاه تســتا جلســات متعــددی ب ارائ
ــای  ــایی نیازه ــای شناس ــرم ه ــزار و ف ــرکت برگ ــازمان و ش س
فناورانــه از آنهــا دریافــت شــد. در ادامــه لیســت کامــل مســائل 
ــور  ــاوران کش ــی فن ــی تمام ــت آگاه ــه جه ــای فناوران و نیازه
ــم از  ــور، اع ــاوران کش ــی فن ــذا از تمام ــد. ل ــد ش ــه خواه ارائ
ــای  ــرکت ه ــی، ش ــی و تحقیقات ــز پژوهش ــا، مراک ــگاه ه دانش
ــه  ــای ارائ ــع نیازه ــی رف ــه توانای ــی و ...، ک ــی و دولت خصوص
شــده را دارنــد، دعــوت مــی شــود تــا بــا تمــاس بــا شــماره هــا 
ــت  ــود جه ــی خ ــا، آمادگ ــت نیازه ــاالی لیس ــده در ب ــر ش ذک
رفــع نیــاز را بــه دبیرخانــه نمایشــگاه تســتا اعــالم نماینــد تــا 
ــاط بیــن آنهــا و متقاضــی  ــراری ارتب ــات الزم جهــت برق اقدام

ــرد. ــاوری انجــام پذی فن
جــدول زیــر تقســیم بنــدی نیازهــای فناورانــه ارائــه شــده در 

نمایشــگاه را از لحــاظ حــوزه صنعــت نشــان مــی دهــد. 

تعداد نیاز دریافت شدهحوزه صنعتردیف

۲۸برق و انرژی1
7۰دفاع۲
۵۸تجهیزات پزشکی3
۲خودرو4
4ساختمان۵
1۲۰سایر صنایع6
۵6شیمیایی7
43غذایی و آشامیدنی۸
۵6فناوری اطالعات9
4کشاورزی1۰
9۲معدنی و فلزی11
3۸۰نفت و گاز و پتروشیمی1۲

913مجموع

نیازهای فناورانه جمع آوری شده

تمامی فناوران کشور، اعم از دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، شرکت های خصوصی و دولتی و شرکت های دانش بنیان و ...، که توانایی رفع نیازهای 
ارائه شده را دارند، دعوت می شود تا با تماس به شماره ۸۸۶۷5۶5۰ داخلی ۱۱۷ - ۱۱۸ و ۰۹۹۰۶۸۱۱۷۲۰ آمادگی خود جهت رفع نیاز را به دبیرخانه 

نمایشگاه تستا اعالم نمایند تا اقدامات الزم جهت برقراری ارتباط بین آنها و متقاضی فناوری انجام پذیرد.
)بعضی نیازهای فناورانه به دلیل ماهیت محرمانگی در لیست ارائه نشده است(


