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سهم شرکت های دانش بنیان در اقتصاد کشور 

1

های شرکتهای افزایش سهم راه
در اقتصاد کشوردانش بنیان 

بنیانبه شرکت های صنعتی دانشکوچک و متوسط های شرکتتبدیل شدن -1

در زنجیره ارزش شرکت های صنعتی کشورکوچک و متوسط های شرکتقرار گرفتن -2

2نوپا نوع 

25%

1تولیدی نوع 

11%

1نوپا نوع 
10%

می باشد%2/07سهم شرکت های دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی 

کل شرکت ها 

میلیارد دالر 446

شرکت های دانش بنیان

میلیارد دالر 9/230

2تولیدی نوع 

54%

https://tradingeconomics.com/iran/gdphttps://pub.daneshbonyan.ir: منبع

https://tradingeconomics.com/iran/gdpمنبع
https://tradingeconomics.com/iran/gdpمنبع
https://pub.daneshbonyan.ir/


معضالال  اقالم تحریمی و حل سازی بومی
تجهیزا در تامین مواد و صنایع 

کیفیالالتو بهبالالود ارزش افالالزوده ارتقالالا 
محصوال  صنعتی

های تولیدهزینهکاهش 

2

پاسخ به انتظارا  جامعاله و صالنعت بالرای
کشورحل چالش های 

و در نتیجاله پالییری رقابالتافزایش سطح 
صادرا بازار و توسعه

باله سالبد محصالو  جدیالد اضافه شالدن 
محصوال  صنایع

در محورهای کوچک فناوریقرار گرفتن نوآوری شرکت

المللیهای بزرگ و بینزنجیره ارزش شرکت



توانمندی های مکمل شرکت های دانش بنیان و شرکت های صنعتی

های تولیدداشتن زیرساخت•

باال سرمایه گیاری قدر  •

شناخت بازار•

های بازاردسترسی به کانا •

• های مناسب برای تولیدزیرساختنداشتن 

• کافینداشتن سرمایه 

• بازارآشنا نبودن به کانا  های 

• کارهای کسب و ضعف در مهار 

• باال توانمند در نوآوری 

• پییریانعطاف

• دانشگاه هاسهولت ارتباط با 

نوآوری برای حفظ رقابت پییرینیازمند •

های نوظهورضعف در پایش و کسب فناوری•

یهای دانشگاهبی اعتمادی به نتایج پژوهش•
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کنندگان عرضه
فناوری

متقاضیان 
فناوری

زمان
انرژی
 دانش

منابع انسانی
 مشتریان
 سازمان هامیان نهادها و اعتماد
 سازمانی/ برند شخصی

طالعا ا
  مهار
 مالیمنابع

انواع منابع



توسعه زیر ساخت های  
شبکه

1397

1394

جیب عمومی و 
توانمندسازی کارگزاران

1395

اندازی آزمایشی راه
برنامه

1393

مطالعه نهادهای 
المللیمشابه بین

شبکه تبادل فناوریگیری تاریخچه شکل

1398

ارائه خدما  در سطح 
المللیبین

1396
ترویج و برندسازی شبکه 

1399

توسعه خدما  به حوزه
دانش بنیان و 
ش دربرگیری برنامه چال
های فناورانه
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انواع روندهای تقاضا و پروژه در شبکه تبادل

5

پاسخ به نیازهای صنعتی با کمک فناوری های موجود

پاسخ به نیازهای صنعتی به صور  تحقیق و توسعه

م عدم وجود فناوری ارزیابی شده و تالش برای یافتن تی
های دارای پتانسیل

همکاری در قالب تحقیق و توسعه صادراتی

همکاری جهت توسعه بازار شرکت های فناور در حوزه های 
هدف گیاری شده

1

5

4

2
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های معرفی فرصت
فناوری

ت تمایل صنع
از به استفاده
فناوری

ژهپیگیری پرو

انعقاد قرارداد پروژه موفق

بله

خیر

مواد پیشرفته

بهداشت و سالمت

آب و محیط 
زیست

نانوالکترونیک

پایان

ا توسعه فناوری ب
توجه به نیاز 
صنعت

فناوریفرایند تبادل از طرف روش اجرا در 

شناسایی و 
ارزیاب فناوری



نیازهای فناورانه و 
نوآورانه صنایع

انتخاب و معرفی 
فناور به کارگزار

های فراخوان طرح
نوآورانه

شناسایی فناور

پروژه توسعه فناوری

  پیگیری تا حصو
به انعقاد قرارداد

پروژه موفق

صنعتروش اجرا در فرایند تبادل از طرف 

آیا فناوری توسعه 
ه یافته ای در پاسخ ب

؟موجود استنیاز 

ی شناسایی و ارزیاب
فناوری

ی
فرایند بهم رسان
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پایان

بله

خیر
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نقش کارگزاران در فعالیت های شبکه تبادل 

:کنندگان فناوریعرضه
هسته های، های دانش بنیانشرکت

...فناور و

:فناوریمتقاضیان 
ها، های صنعتی، سازمانشرکت

...وسرمایه گیاران 

1کارگزار

2کارگزار 

nکارگزار

انعقاد قرارداد تباد 
فناوری بین طرفین

کمک به فروش 
تجهیزا ، محصوال  و 

خدما  فناورانه

فناورانه حل راهجستجوی 
برای تقاضاهای واقعی 

شناسایی 
ی تقاضاهای صنعت

کارگزاران تباد  فناوریوظایف 
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تعداد

20

43

vipکارگزاران 

سایر کارگزاران

تعداد

38

25

کارگزاران 
حقیقی

کارگزاران 
حقوقی

1

1

6

5 1

1

1

43

1

1

2

1الف

4ب

18ج

20آزمایشی

تعداد کارگزاران فعال در شبکه تبادل 
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پلیمر و 
کامپوزیت

هوایی

خودرو

آب و پساب

نساجی

سالمت

نفت

عمران

دریایی

صنایع غیایی

ریلی

های مختلفای کارگزاران در حوزهساختار شبکه

مواد
پیشرفته

پوشش و 
پالسما

باتری

انرژی

کشاورزی

لوازم خانگی 

فلزی
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(InnoTEN)چالش های فناوری و نوآوری 

تدریافجهتمشخصزمانیبازهدررقابتینوآوری،چالش های

اینوتن.استمشخصمسئله ایبرایفناورانهپاسخی

(InnoTEN)ریفناوتبادلشبکههایبرنامهازیکیبه عنوان

.استنوآوریوفناوریهایچالشاجرایمتولینانو

InnoTENتیم اجرائی 

کارگزاران اجرایی چالش 
11

بکه تباد  فناوری ش



هاهای حمایتی پروژهمکانیزم-3 یترویج تبادل فناور-1

زیرساخت های تبادل-2
(سایت و واسطه گری مالیوب)

تبادل فناوریشبکهسازوکارهای 

12



یترویج تبادل فناور-1

Reverse Pitchبرگزاری رویدادهای 

سازوکارهای شبکه تبادل فناوری

99انو نتفاهم نامه مشترک بین گروه صنعتی بارز و ستاد امضای 

های تخصصی و نمایشگاه هامعرفی مفهوم از طریق نشست

13

97د نشست پاالیشگاه سوم پارس جنوبی؛ اسفن

98نشست ریورس خوردگی حوزه نفت

ینشست هم اندیشی شرکت های سازنده تجهیزا  نانوی



تبادلزیرساخت های -2
(سایت و واسطه گری مالیوب)

سازوکارهای شبکه تبادل فناوری

(...وهاچالشنیازها،)متقاضیاناطالعاتیبانک

(هفناورانرویکردبا)کنندگانعرضهاطالعاتیبانک

ضاتقاوعرضهقراردادهایمالیواسطعنوانبهشبکه
14



های حمایتی مکانیزم-3
هاپروژه

4 3 2 1

4 3 2 1

خدما  مورد نیاز 
فرآیند تباد 

اعطای 
تسهیال 

پوشش / کاهش
ریسک صنعت

اثبا  فناوری
به صنعت

سازوکارهای شبکه تبادل فناوری

15



4 3 2 1

4 3 2 1

1
57 6

14 3 2 اعطای نمونه 
رایگان

اخی تاییدیه های 
عملکردی از مراجع 
داخلی و خارجی

تحقیق و 
قی توسعه تطبی
و تکمیلی

تسهیال  
به )بالعوض 

(شرط موفقیت

تسهیال  
ارزان قیمت به
فناوران

معرفی نیرویایجاد پایلو 
متخصص

هاهای حمایتی پروژهمکانیزم
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4 3 2 1

4 3 2 1

12

2

معرفی فناوران 
توانمند

در قالبتضمین فناوری 
نامه صندوق هاارائه ضمانت

هاهای حمایتی پروژهمکانیزم

پییرش ریسک فنی صنایع 
توسط ستاد

3

17



4 3 2 1

4 3 2 1

3

12 بهره به فناوران تسهیال  کم
برای تحقیق و توسعه

تسهیال  توسعه خط 
شروتولید برای صنعت پی

34

تسهیال  ارزان قیمت 
تولید برای صنعتخط

لیزینگ تجهیزا 

هاهای حمایتی پروژهمکانیزم
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4 3 2 1

4 3 2 1

4

12 خدما  حقوقی 
قراردادها

رصد فناوری و تحلیل 
پتنت

34

خدما  مورد نیاز متقاضی
مثل تست و آزمون

مالکیت فکری

هاهای حمایتی پروژهمکانیزم
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وضعیت پروژه های شبکه تبادل فناوری

20

عهعقد قرارداد تحقیق و توس

59

عقد قرارداد فروش محصول

10

تعداد عقد قرارداداها 
برحسب رتبه کارگزاران

729

203

84

69

3190

264

تعداد کل تقاضاهای
احصا شده

تعداد کل
های موفقپروژه

از ابتدای شروع فعالیت 99در سال 

تعداد پروژه های در جریان

99آبان 18: تاریخ بروز رسانی

11 vip

3 الف

10 ب

29 ج

4 آزمایشی 

12 ثابت



اوریبرخی از متقاضیان استفاده از خدمات شبکه تبادل فن

خودرو صنعت 
ساختمان

،دریایی، هوایی
ریلی

نفت و انرژی

21



ناوریاستفاده از خدمات شبکه تبادل فبرخی از متقاضیان 

پلیمر و 
تکامپوزی

لوازم خانگی ب و پساب آ

سالمت، 
یصنایع غیای

22



ناوریاستفاده از خدمات شبکه تبادل فبرخی از متقاضیان 

شرکت های

نساجی هلدینگ ها

نیروگاهی فلزی و معدنی

23



24



هایی از نمونه
محصوال 

هوایی
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:مزایای فنی
دوام باالی رنگ
 چسبندگی عالی
براقیت مناسب
 تولید فام های مختلف رنگی

:مزایای اقتصادی
 خارجینمونه عدم وابستگی به
 تومان1،800،000نمونه خارجی کیلویی.
 تومان300،000نمونه شرکت گوهرفام کیلویی.
تن در سال400بازار رنگ هوایی کشور در حدود.

:اقتصادیمزایای

دالر2500حدود:خارجیقیمت

تومان1،200،000:داخلیتولید

دالرمیلیون5:کشوربازار

:مزایای فنی
برایساختوطراحی

300سریهواپیمای

20تاعمرکاریافزایش%
الیافنانوازاستفادهبابدلیل

oماهان
:یمتقاضیان صنعت

oگوهر فام
:شرکت فناور

oزاد فیلترآ
:شرکت فناور

26



بندی بهبود مقاومت به ضربه ظروف بسته
PPمواد شیمیایی برپایه 

oپاکان پالست کار
:متقاضی صنعتی

oآریا پلیمر پیشگام
:بنیانشرکت دانش

:مبلغ قرارداد
میلیون تومان400

:ازارمیزان تاثیر سالیانه در ب
سا تومان در میلیارد 4

حاوی نانوذراتسخت  UPVCلوله فاضالب ساختمانی 

oپیشگام پالست اهواز
:متقاضی صنعتی

oآریا پلیمر پیشگام
:بنیانشرکت دانش
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oرکت مپناش
:متقاضی صنعتی

oششرکت پاکان آتیه نانو دان
:بنیانشرکت دانش

بلنکت صفحه ای آیروژل

28

oرکت توگاش
:متقاضی صنعتی

oپاالیشگاه نفت تبریز
:متقاضی صنعتی

oرکت ملی سرب و روی زنجانش
:متقاضی صنعتی

میلیون تومان140مبلغ قرارداد

میلیون تومان100مبلغ قرارداد

تومانمیلیارد 2/8مبلغ قرارداد

تومانمیلیارد 60مبلغ قرارداد



تایرآمیزه رویه مواد در استفاده از نانو 

oگروه صنعتی بارز
:متقاضی صنعتی

oهای نوین فدکمجتمع فناوری
:بنیانشرکت دانش

برآورد بازار فناورینتایج تحول در بهبود خواص

o مقایمووت)بهبووود اووواز فیزی ووی ی م ووا ی ی
(سایشی ی غلطشی

oاستح ام در برابر پارگی

oکاهش مصرف سوات

تن در ماه50تا 10:تولید فعلی شرکت فدک

تن در ماه200:رزتولید شرکت فدک بعد از همکاری با با

تن در سا 4،180:هبینی نیاز بازار در آیندپیش

برای افزایشمیلیارد تومانی 20گیاری سرمایه
29مقیاس تولید



نمک زدایی از آب روستائیان خوزستان

:مبلغ قرارداد
میلیون تومان400

:ازارمیزان تاثیر سالیانه در ب
سا تومان در میلیارد 4

oانشرکت آب و فاضالب روستایی استان خوزست
:متقاضی صنعتی

oپیام آوران نانوفناوری فردانگر

:بنیانشرکت دانش

30



oرکت ملی نفتکشش
:متقاضی صنعتی

oآتیه پردازان ظهور شریف
:بنیانشرکت دانش

اهمیت قرارداد 

برآورد بازار فناوری

oالزاماترعایتتحریمی؛تجهیزIMOرییبر
شنایرها

عدد12تعداد شناور ها 

هزار دالر700هر شناور مبلغ قرارداد

میلیون دالر 150حجم بازار داخلی 

طراحی و ساخت سیستم مدیریت آب توازن شناورها
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oرکت ملی حفاریش
:متقاضی صنعتی

oپترو پژوهان نانوگستر
:بنیانشرکت دانش

اهمیت قرارداد 

برآورد بازار فناوری

oوارداتیکامالمحصو باجایگزینی

چاه درد دسترس30تعداد چاه ها

میلیارد تومان9مبلغ قرارداد

میلیارد تومان 330حجم بازار داخلی 

طراحی و ساخت سیال تکمیل چاه
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oرکت قطعا  خودرو اتحادیه نوینش
:متقاضی صنعتی

oکاوش یاران فن پویا
:بنیانشرکت دانش

اهمیت قرارداد 

برآورد بازار فناوری

oهای بهبود کیفیت و  بهبود عملکرد چراغ
تولیدی

میلیون تومان60مبلغ قرارداد

میلیارد تومان 4بیش از حجم بازار داخلی 

جت پالسمای سرد اتمسفری برای چراغ اتومبیلدستگاه 
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oهصنایع آهن و فوالد سرمد ابرکو
:متقاضی صنعتی

o فارسشرکت افزار کیمیا
oشرکت بهبود صنعت مهان

:بنیانشرکت دانش

اهمیت قرارداد 

برآورد بازار فناوری

o کاهش زمان خواب -از ارزبریجلوگیری
خطوط

میلیارد تومان2مبلغ قرارداد

KSBهای طراحی، ساخت و تعمیرات ایمپلر و کیسینگ، شافت، کوپلینگ و سنسورهای پمپ

34

میلیارد تومان120حجم بازار داخلی



زنجیره ارزش فناوری الکتروریسی و فیلترهای صنعتی

اسشرکت فناوران نانو مقیشرکت بهران فیلتر
شرکت آزاد فیلتر
شرکت فیلتر سرکان
های ماسکتولیدکننده

کارایی%1ازبیشبهبودتاثیر:نیروگاه ها

صنعت نفت و پتروشیمی
(کارایی% 1تاثیر بهبود بیش از )

صنعت کشتی رانی
هواپیمایی

فیلترهای صنعتی
 دستگاه الکتروریسی

صنعتی

میلیارد10: حجم بازار

35میلیارد22: حجم بازار



ها و های سخت متهپوشش

هافرزها و قالب

های سختزنجیره ارزش صنعت پوشش

 شرکت مهندسی سطح
سوین پالسما

شرکت اوتک
شرکت مپنا
سازیهای قالبشرکت
سازشرکت الماسه

تعمیرا  و نگهداری/ نیروگاه ها
کنندگان قالبمصرف
کنندگان مته و فرزمصرف
 قطعا  صنعتی و....

دستگاهPVD
های سختپوشش
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لحشرکت یارنیکان صا

:تولیدکنندگان
شیرآال  بهداشتی
لوستر
رادیاتور تزیینی
ظروف خانگی
کاشی و سرامیک
 و...

کننده نهاییمصرف
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از توجه شما سپاسگزارم
3-02166523602

nanoten.ir

@NanoTEN.ir

@NanoTEN

@nanoten


