
دکتر سیدمحمدامین علوی

مدیر توسعه کسب و کار حوزه نفت، گاز، پتروشیمی 
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

1400اسفندماه 

انو معرفی برنامه ها و حمایت های ستاد ویژه توسعه فناوری ن
در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی



سرفصل

ستادگیریشکلتاریخچه
ستاداهدافواندازچشم
ستاداولویت دارحوزه های
تادستاییدموردمحصوالتآمارونانوفناوریحوزهدرفعالشرکت هایوضعیت
نانوفناوریپایهبرمحصوالتبازار
ارزشزنجیرهبرپتروشیمیوگازنفت،حوزهتمرکز
ارتباطیراه هایوتماساطالعات



INIC 3اسالید 

جایگاه ستاد نانو

انو
ی ن

ور
فنا

ه 
سع

 تو
ژه

 وی
اد

ست

معاونت علم و فناوری ریاست 
جمهوری

سیاست گذاری

افزایش آگاهی عمومی

توسعه فناوری

توسعه صنعتی

توسعه بازار داخلی و صادرات

ارزیابی فعالیت ها و دستاوردها

وابسته به

ول
سئ

م



INIC اسالید 

برنامه راهبردی اول

(ساله10)1384–1394

:با تمرکز بر

آگاهی بخشی
توسعه منابع انسانی
ایجاد و توسعه زیرساخت
توسعه علم و فناوری

برنامه راهبردی دوم

(  ساله10)1404-1395

:با تمرکز بر

همکاری بین المللی
انوتوسعه صنعتی و تولید محصوالت ن
تجاری سازی
والت و بازاریابی بین المللی، صادرات محص

فناوری

4

سند راهبردی توسعه فناوری نانو



INIC 5اسالید 

چشم انداز

فناوری نانوتوسعه پایدار از طریق 

بهبود کیفیت زندگی مردم
و

تولید ثروت



INIC 6اسالید 

ماموریت

1

2

3

4

(انوسهم از بازار داخلی و جهانی ن)توسعه بازار 5

(ISIکمیت و کیفیت مقاالت )تولید علوم نانو 

(حجم و تنوع محصوالت نانو)توسعه صنعتی نانو 

(و تنوع متخصصین فناوری نانوتعداد )توسعه منابع انسانی

(بین المللتعداد و میزان فروش اختراعات معتبر )و نوآوری توسعه فناوری 

و شاخص ها
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حوزه های ملی اولویت دار فناوری نانو

انرژی
نفت، گاز، پتروشیمی و سلول های خورشیدی سالمت آب، محیط زیست کشاورزی



توسعة صنعتي و تجاري سازي
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نانومحصوالت فناوری مسیر توسعه 

موادنانو : 1فاز
نانو لوله هاي کربني، نانو سیلیس 

(نانو بهبود)رسوخ در صنعت : 2فاز
لوله هاي بي صدا، فیلتر توربین نیروگاهي، رنگ ترافیکي

( نانو پدید)محصوالت هوشمند : 3فاز
(ترمیم شونده)داروهاي هوشمند، مواد هوشمند 



INIC اسالید 

نانوییشرکت های صنعتی دارای محصول 
321:شرکت هاتعداد کل 

%9, کاالی خانگی

%6, دارو، بهداشت و سالمت

خدمات و ملزومات )سایر 

%11, (صنعتی

%19, عمران و ساختمان %6, هانرژی، نفت و صنایع وابست

%8, حمل و نقل

%9, نساجی و پوشاک

%3,آب، کشاورزی و بسته بندی

%3, اپتیک و الکترونیک

%7, مواد اولیه

%19,تجهیزات ساخت، تولید و آنالیز



INIC اسالید 

834: محصوالتتعداد کل 

نانو ایرانتعداد محصوالت و تجهیزات فناوری 

%9, کاالی خانگی

%7, دارو، بهداشت و سالمت

خدمات و ملزومات )سایر 

%8, (صنعتی

%16, عمران و ساختمان

%4, هانرژی، نفت و صنایع وابست
%7, حمل و نقل

%9, نساجی و پوشاک

%2, آب، کشاورزی و بسته بندی
%3, کاپتیک و الکترونی

%7, مواد اولیه

%28, تجهیزات ساخت، تولید و آنالیز
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سال گذشته10رشد تولید محصوالت نانو طی 
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(تجهیز۳0بیش از )صنعتی تجهیزات 

صنعتيدستگاه الکتروریسي 
ي با دستگاه الیه نشاني تبخیر فیزیک(فیلتر هوا)

استفاده از قوس کاتدي

دستگاه الیه نشاني قوس 
کاتدي صنعتي
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کشور

14

ختلفنانو به کشورهای مصادرات محصوالت فناوری 

4۵

قاره۵
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حجم بازار محصوالت، تجهیزات و خدمات نانو

با فروش شرکت ها در هر سال تقری
برابر شده است2
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(دفتر12)پایگاه های صادراتی 

هند
دهلی-

چین
(پایگاه2)سوژو -
گوانگجو-
شانگهای-
عراقایشین-

سلیمانیه-
بغداد-

اندونزی
جاکارتا-

ترکیه
استانبول-
وان-

سوریه
دمشق-
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سیمانکاری چاه های نفت و گازازدیاد برداشت سیاالت حفاری

روغني

آبي

امولسیوني

افزودني ها سیال پایه

روان کننده

ویسکوزیفایر

شکننده

پایدارکننده

وزن افزا

کنترل کننده  pH

CSS

SAGD

SASI

روش هاي غیرحرارتي روش هاي حرارتي

الکترومغناطیسي

الکتریکي

شتابدهنده ها

تأخیردهنده ها

توسعه دهنده ها

وزن افزا

کاهنده هرزروي

عامل بسط دهنده

عامل ضد کانال

پخش کننده

عوامل ضدفوم

تزریق آب داغ و بخار

تزریق آب داغ

احتراق درجا

روش شیمیایي روش غیرشیمیایي

نانوسنسورها

نانوسیال ها

نانوسیال نانوذرات

نانوسیال پلیمري

نانوفوم

نانوامولسیون

نانوسورفکتانت

تزریق امتزاجي گاز

تزریق غیرامتزاجي گاز

روش میکروبي

عوامل تقویت کننده 
خواص مکانیکي

عوامل تقویت کننده 
خواص رئولوژیکي

عوامل مهار انقباض 
پخت

نانوسنسور

تولید

افزودني ها

نانوسیال شکست 
هیدرولیکي

نانوسیال اسیدي

نانوسیال مهار 
رسوب

نانوسیال مسدود 
آب

تجهیزات

Complition
Tools

پکر و پالگ

مته هاي حفاري

صنعت نفت و گازباالدستدرخت فناوری نانو در حوزه 

سیستم 
نانوفیلتراسیون

هرزرويکاهنده

ضدخوردگي



13۹۹قراردادهاي سال 

شرکت متقاضی

عملیات اکتشاف

فالت قاره

سروک آذر

PDK

Top Select

OIEC

1۴۰۰قراردادهاي سال 

شرکت متقاضی

سروک آذر

فالت قاره

فالت قاره

(DCI)پتروایران 

مناطق نفتخیز جنوب

CMPC

OIEC

توسعه محصول کیاصنعت 
شریف

کاهش هزینه ها در استحکام سیمان حفاری

کاهش هزینه های عملیات جاری در فرایند اسید زنی انتخابی



مینی پاالیشگاه ها



پیشگام صنعت فرس

درصد0.5با گوگرد زیر LSFOتن در روز 400واحد مینی ریفاینری با ظرفیت 4

نفت سفید

ترشنفتاي 

قیر

Residue LSFO%3.۵مازوت 



کاتالیست های پاالیشگاهی 
و پتروشیمی



:  محصوالت
Hydro-desulfurization (HDS)کاتالیست های 

ZnO)جاذب سولفورزدایی  Sulfur Removal Adsorbents)
Pre-Reformingکاتالیست 

Primary Steam Reformingکاتالیست ریفورمینگ اولیه بخار آب 
Secondary Reformingکاتالیست ریفورمینگ ثانویه 

High-Temperature Shift (HTS)کاتالیست 
Low-Temperature Shift (LTS)کاتالیست 

Methanationکاتالیست متاناسیون 

:پروژه ها
گهر، گل ، نی ریز، مبارکه، غدیر سبزوار، خوزستانفوالد کاتالیست تامین 

تامین کاتالیست پاالیشگاه اصفهان و پتروشیمی های خارک، آپادانا، پردیس، هنگام، شازند، کرمانشاه



انولکاتالیست سنتز مت

هیدروژناسیون استیلن

آرین متانول، هنگام، مرجانپتروشیمی های مسجد سلیمان، شیراز،
پاالیشگاه اصفهان

فوالد هرمزگان



:محصوالت
.اکسی کلراسیون بستر سیال و بستر ثابتکاتالیست 

(HDS)کاتالیست دهیدروژناسیون، کاتالیست گوگردزدا 

:پروژه ها
.غدیر و بندرامام-اروند-آبادانپتروشیمی  EDC/VCMواحدهای کاتالیست 

آریاشرکت شیمی تکس MEKکاتالیست واحد تولید 



27

لیاتوسعه دانش و فناوری ای

%۵۸کاهش مصرف سوخت دیزل قابل رقابت با نمونه های خارجی و کاهش آالینده ها تا 

کاتالیست رفرمینگ نفتا

افزودنی سوخت دیزل 



Nano.ir            63100
Nanoindustry.ir     63102374
Nanoproduct.ir      63103108


