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نحوه احصاء تقاضاهای چالش 4

ارتباط با شرکت های متقاضی جهت دریافت تقاضاها

تماس با کارشناسان حوزهای صنعتی ستاد نانو

دریافت تقاضاهایی که فناور ندارند از شبکه تبادل فناوری 

بررسی پتانسیل های موجود در بازار به کمک به تیم فنی شبکه تبادل 
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دریافت تقاضا به کمک کارگزاران 5
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اعطای گرنت شبکه 
آزمایشگاهی 

اعطای گرنت نقدی جهت 
ساخت نمونه اولیه

حمایت در راستای 
توسعه نمونه های موفق 

ورود به محصوالت 
نانویی از طریق 

دریافت گواهینامه نانو 
مقیاس



سایت چالش های فناوری و نوآوری 8

Innoten.ir



همکاران چالش های فناوری و نوآوری 9

کارگروهصنعتوبازار

شتابدهندهها شبکهتبادلفناوری

واحدتجهیزاتستادنانو
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خالصه آماری چالش های اجرا شده 11

چالش های موفق
پایان یافته 

چالش های در 
حال جریان 

طرح برگزیده 
برای ساخت 

نمونه 

ارائه و طرح
غربال شده 

ر فراخوان منتش
شده 

ده    مسأله تعریف ش
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افزایش زمان مانگاری محصوالت کشاورزی

 ور تولید سالیانه محصوالت کشاورزی کش% 30تبدیل
ضایعاتبه 

گاری دستیابی به دو محصول با قابلیت افزایش ماند
روز20محصوالتی نظیر قارچ و خیار تا 

ر روی تولید نانوپوشش های چربی گریز پایدا
سطوح فلزی و شیشه ای

از تولید محلول و اسپری چربی گریز با ماندگاری بیش
یکسال

 محلوللیتر 300در حال انعقاد قرارداد برای فروش
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کاهش نفوذپذیری هوا در الیه داخلی تایر خودرو

 نفوذپذیری هوا در نمونه های % 30بیش از کاهش
اولیه توسط سه تیم برتر چالش

 ماهه جاده به 6حلقه تایر و انجام تست 200تولید
منظور دریافت تاییدیه نهایی

طراحی وساخت سلول باتری لیتیومی

 ارائهدو تیم به معیارهای فنی و دستیابی
پروپوزال برای آغاز همکاری با شرکت توان

برخی از  چالش های موفق
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بهبود خواص مهندسی کامپوزیت های پلیمری

م های رقابت سه تیم با طرح های در زمینه تولید فیل
و UVگلخانه ای، تولید سفال های مقاوم در برابر 

PVCنیز تولید فیلم پلی اتیلنی جایگزین 
ساخت جوهرهای رسانا و نیمه رسانا 
برای کاربردهای الکترونیک چاپی

ی و توسعه بکارگیری فناوری الکترونیک چاپ
جوهرهای رسانا در کاربردهای مختلف

 تیم 6طرح مفهومی و انتخاب 55دریافت
2برای مرحله 

برخی از چالش های موفق
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بهبود خواص مهندسی کامپوزیت های پلیمری

م های رقابت سه تیم با طرح های در زمینه تولید فیل
و UVگلخانه ای، تولید سفال های مقاوم در برابر 

PVCنیز تولید فیلم پلی اتیلنی جایگزین 
در 3افزایش پایداری حرارتی ویتامین د

روغن های مایع خوراکی

در روغن های خوراکی 3عدم ماندگاری ویتامین د
دعای بویژه به سبب پایداری حرارتی پایین علی رغم ا

بسیاری شرکت ها
 طرح مفهومی به منظور غلبه بر این 18دریافت

چالش

برخی از  چالش های موفق
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وضعیتمتقاضیچالشعنوان ردیف

ساخت نمونه اولیه بوفالوافزایش مقاومت برشی الیه های پلیمری در دستکش ایمنی1

ساخت نمونه اولیه بوفالوظباال بردن مقاومت الیه پلیمری در مقابل حرارت در دستکش های ایمنی و محاف2

ساخت نمونه اولیه ستاد نانوساخت پوشش های ضداثرانگشت شفاف روی زیرالیه  استیل3

ساخت نمونه اولیه ستاد نانوساخت فیلتر ریخته گری چدن خاکستری4

ستاد نانوساخت سنگ ساب برای فلزات ریخته گری5
ساخت نمونه اولیه 

خدمات کشاورزیاصالح کود فسفاته به منظور جلوگیری از نامحلول شدن و تثبیت آن در خاک6
ساخت نمونه اولیه 

خدمات کشاورزیکاهش آب شویی و هدررفت کود اوره در مصارف کشاورزی7
ساخت نمونه اولیه 

8
و حفظ حداکثری Aتوام با چنگ زنی خیس رده Aدستیابی به مقاومت غلتشی رده 

با استفاده از نانو موادTBRمقاومت سایش رویه تایر 
درحالدریافتطرحبارز
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متقاضیعنوان چالش ردیف 
وضعیت

9
از محل بلت سیمی و استفاده از نانو مواد جهت TBRکاهش احتمال جدایش در تایر 

چسبندگی سیم به آمیزه
در حال دریافت طرحبارز

10
اده از نانو افزایش مقاومت در برابر شروع و رشد ترک شیاری رویه تایر بایاس با استف

مواد
در حال طراحی چالشبارز

اولیهداورین گروه مهندسی آیککاربردهای نوین نانوالیاف در صنعت پوشاک پیشرفته11

در حال طراحی چالشهواپیمایی ماهان ماتولید کفپوش داخلی هواپیما و همچنین کفپوش سوله های تعمیراتی هواپی12

در حال طراحی چالشصا ایرانطراحی و ساخت پوشش زیست سازگار مقاوم به سایش روی آلیاژ زیرکونیوم13

در حال طراحی چالشن گروه مهندسی آیک(SPS)توسعه محصول با استفاده از دستگاه اسپارک پالسما سینترینگ 14

15
در حال طراحی چالشریتبادل فناوشبکهپلیمری تولید کلر آلکالی غشا

برخی از چالش های جاری 
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