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ضرورت ارزیابی محصوالت 1

ایجاد نوآوری در 

تولید محصوالت 

صنایع مختلف با کمک 

فناوری نانو



ضرورت ارزیابی محصوالت 2

و محصوالت فناوری نانفروش خوب و رشد چشم گیر ارزش بازار •

هموار شدن زمینه برای برخی سودجویان و متقلبان •

ار ورود محصوالتی به نام نانو و بدون اخذ گواهینامه ها و مجوزهای مربوطه به باز•

اهمیت گواهینامه و مجوزهای محصول•



چارت سازمانی  3

موسسه خدمات فناوری

کارگزاران

مهندسی نوآوران ژرفانگر ایرانیان توان پیشرو صنعت آوید نوین فن سنجش آویسا

واحد ارزیابی محصوالت

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو



شاخص های ارزیابی 4

شاخص های ارزیابی 
ارتباط یک محصول 
با حوزه فناوری نانو

اندازه ذرات در 
نانومتر1-100بازه 

بهبود خواص در 
مقایسه با حالت
غیر نانومتری

مهندسی  و تکرار
ندپذیر بودن فرآی

ISO 18110



شاخص های ارزیابی 5

ثبت نام اولیه اطالعات در  سایت 
(Nanoproduct.ir)

بررسی مدارک و مستندات ارسالی
جلسه و درصورت نیازمتقاضی

حضوری
امکان سنجی بازرسی

عدم پذیرش

پذیرش مشروط

پذیرش

ثبت نام و ارزیابی اولیه



شاخص های ارزیابی 6

تدوین طرح آزمون 
بازرسی

بازدید و 
نمونه برداری

انجام آزمون ها و 
تهیه گزارش

جمع بندی نظرات در 
کمیته تخصصی

تایید محصول

عدم تایید 
محصول

بازرسی و اهدای گواهینامه



نشان تاییدی نانو 7

ثبت عنوان تأییدی 

د و به نام ستاد در سازمان ثبت اسنا

امالک کشور

و استفاده از ابزارهای حقوقی و 

کیفری مرتبط با 

مالکیت انحصاری بر این عنوان



سایر فعالیت ها

5

پشتیبانی فنی

حمایت از انجام 
آزمون های عملکردی و 

اخذ مجوزهای الزامی

ی حمایت از مشخصه یاب
نیو تکمیل مستندات ف

نظارت بر بازار 
محصوالت فناوری نانو

ایجاد بانک اطالعات 
محصوالت و شرکت های 

فناوری نانو

8



تشکر از توجه شما


