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نوستاد ویژه توسعه فناوری نا

ریمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهو

للگروه روابط بین الموریگروه توسعه فناگروه ترویج گروه بازار عتگروه توسعه صن
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ایجاد خودباوری نسبت به توانمندی داخلی

 پلیمرینانوکامپوزیت هایصنعتی –شدن ایران به قطب علمی تبدیل

در منطقه خاورمیانه و آسیا

بهبود کیفیت زندگی مردم

 ثروت تولید
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پلیمروکامپوزیتصنعتدرنانوفناوریرسوخبهکمک

تبادلکهشبطریقازصنعتیشرکت هایفناورانهتقاضاهایرفعوشناسایی

،نانوناوریفزمینهدرفعالنوپایشرکت هایسازیتوانمندوارزیابیشناسایی

نانوفناوریحوزهدرفنیدانشتوسعهبرایالزمهایزیرساختایجاد

یالمللبینسطحدربنیاندانشنانوفناورانهمحصوالتبازارتوسعه
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رزینو رنگ، پلیمر، توسعه نانوکامپوزیتکاری مرکز حوزه های 

رنگ و رزین نانوکامپوزیت ها

سرامیکی پلیمری فلزی

االستومری ترموستکترموپالستی

رزین و چسبرنگ ها
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ارتباطات
مرکز

فناورها

سرمایهگذارها

کارگزارها

یشرکتهایصنعت

شبکه
تبادل 
فناوری

ارموسسه خدمات فناوری تا باز 
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مشاورهبیمهومالیات

مشاورهتوسعهبازاروفروش

مشاورهتوسعهفنیمحصول

مشاورهارزیابیوتوسعهمحصول

مشاورهحقوقیومالکیتفکری

مشاورهصادراتوواردات

مشاورهعمومیوتخصصیمدیریت کز
مر
ی
ها
ور
شا
یم

ها
ت

مای
ح

https://tmsc.ir 
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تدوین قرارداد های داخلی و بین المللی
 (خارجی و /ثبت اختراع داخلی)مشاوره مالکیت فکری...

 کاربرنامه راهبردی توسعه کسب و تدوین
 سازمانیمدیریت و ساختار مشاوره
 انسانیمشاوره منابع
طراحی صنعتی محصول
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تحقیقات بازار داخلی و بین الملل
 انجام مطالعه فرصت(Opportunity Study)
 مشاوره ارزش گذاری دانش فنی و قیمت گذاری سهام
تدوین گزارش امکانسنجی راه اندازی و توسعه کسب و کار
مشاوره بازاریابی داخلی و بین الملل
تدوین و اجرای برنامه بازاریابی
بازاریابی دیجیتال
 و...
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ن  ن -شانگهای –گوانگجو –( پایگاه2)سوژو : چی  ایشی 

نودهیل:هند 

جاکارتا: اندونزی 

وان–استانبول: ترکیه 

بغداد–سلیمانیه : عراق 

دمشق: سوریه 
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 تسهیالت تحقیق و توسعه:

 (قرض الحسنه)تا سقف دو میلیارد ریال : تکمییل

 (درصد12سود وام )تا سقف ده میلیارد ریال : درونزا

ن مواد اولیهتسهیالت رسمایه در گردش برای تأمی 

 (12ساالنه )ماه 6خرید دین تا سقف% کز
مر
ی

مال
ی
ها
ت

مای
ح
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میلیارد ریال 10تا سقف :مبلغ تسهیالت

 درصد12:  سود وام

 ماه 24: مدت زمان وام

ماه6تا 3: مدت زمان تنفس

ماه21تا 18: مدت زمان بازپرداخت

 درصدی سود وام با دریافت تأییدیه نانومقیاس2کاهش

 درصدی سود وام3کاهش

 (>10)%بالعوض شدن بخشی از وام
ان مشخص  ن در صورت فروش محصول به می 

ن  در بازه زمانن معی 
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گام اول:

تولید محصول با استفاده از فناوری نانو

گام دوم:

نانودریافت گواهینامه نانومقیاس از واحد ارزیانی محصوالت ستاد فناوری

https://nanoproduct.ir
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ی از تخریب توسط نور خورش  ساختمان ها به منظور جلوگی 
ن
ون یدکاربرد در نمای بی 

 اع خارجی US Patentدارای ثبت اخیر
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