




 عاالنف اختیار در را فرصت این نانو فناوری نوآورانه طرح های برنامه

 و فناوران دانش بنیان، و نوپا رشکت های کسب وکار، حوزه

 توسعه را خود نوآورانه دستاوردهای که می دهد قرار دانشگاهیان

.بردارند قدم دانش از ثروت آفرینی راستای در و داده

NanoMatch ارتقای آرمان با که است ح�یتی کامال برنامه یک 

 رکشو  رسارس از طرح دریافت به اقدام ساله همه کشور در نوآوری

 همراهی و ح�یت در سعی نهایی، طرح های انتخاب از پس و �وده

 به دورو  و تجاری سازی مسیر �ودن طی در کسب وکار حوزه مشتاقان

.دارد بازار و صنعت

اعالم فراخوان دریافت طرح در برنامه●
ارسال طرح و ارزیابی و پذیرش در برنامه●
آغاز همکاری با برنامه●
دریافت تاییدیه نانومقیاس●
منتورشیپ طرح ها●
نتوراستفاده از بسته های ح�یتی چهارگانه بنا به تشخیص م●
تکمیل مستندات فنی و رسمایه گذاری هر طرح●
توسعه و تکمیل محصول●
دسرتسی به منابع مالی و ارتباطی الزم●
ساخت دمو●
�ایش طرح در �ایشگاه ها●
حضور در رویدادهای رسمایه گذاری●
نتیجه دهی●



توا�ندشناسایی و ح�یت از تیم ها و رشکت های 

صنعتهمسوسازی دستاوردهای علمی با نیاز 

تجاری سازیتسهیل و ترسیع در فرآیند 

رسمایه گذاریایجاد فرصت های 

ح�یت از دستاوردهای دارای نوآوری در سطح جهانی؛

باشد�ونه اولیه ای از محصول ساخته شده ●

نباشدرصفا مطالعات و پژوهش های منتهی به گزارش های مکتوب ●

باشداز سطح نوآوری باالیی برخوردار ●

باشدمرتبط با فناوری نانو ●

باشدمشابه تجاری داخلی نداشته ●

.ه باشددرصورت وجود مشابه، جهش اقتصادی و یا ارتقای کیفیت نسبت به آنها داشت○

باشدیکی و یا ترکیبی از موارد زیر را داشته ●

باشدبازار بالقوه مناسبی داشته ○

باشد؛مورد نیاز صنعت ○
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مراجعه به سایت برنامه 
قسمت ثبت طرح

ثبت نام در
سامانه برنامه

تکمیل مدارك و ارسال 
طرح به دبیرخانـه

داوري ساختاري
و اولیه

داوري فنی
و اقتصادي

اعالم نتایج به متقاضی
ازطریق پرتال

آغاز همکاريپـذیــرشمصاحبه حضوري
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