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تجاری سـازی موفـق محصـوالت نوآورانـه ای کـه هـر روز در گوشـه و کنـار کشـور بـه دسـت پژوهشـگران و 
فنـاوران توانمنـد ایرانـی توسـعه می یابنـد، مسـتلزم اقدامـات متعـددی اسـت کـه از جملـه آن ها می تـوان به 
شبکه سـازی و جـذب منابـع مالـی مـورد نیـاز اشـاره کـرد. بی تردیـد تقویت تعامـل پژوهشـگران و فنـاوران با 
سـایر عناصـر اکوسیسـتم نوآوری کشـور، از دسـتگاه های دولتی و عمومی گرفته تا شـرکت های بـزرگ صنعتی، 
سـرمایه گذاران خطرپذیـر و نهادهـای حمایتـی همچـون پارک ها، مراکز رشـد یا شـتابدهنده ها می توانـد فرایند 
تبدیل شـدن یـک »نمونـه آزمایشـگاهی« بـه یـک »محصـول صنعتـی موفـق« را بـه طور چشـمگیری سـرعت 

 . بخشد
در طول سـال های گذشـته سـتاد ویژه توسـعه فناوری نانو تالش های مختلفی به منظور توسـعه و تجاری سـازی 
حوزه هـای مختلـف فنـاوری نانـو و به ویـژه حـوزه »نانوالیـاف« انجـام داده اسـت. بـا توجـه بـه دسـتاوردهای 
دانشـی و فناورانـه چشـمگیر کشـور در حـوزه نانوالیـاف، کارگـروه صنعـت و بـازار سـتاد بـه منظـور کمک به 
تجاری سـازی ایـن دسـتاوردها اقـدام بـه برگـزاری »نخسـتین فن بـازار نانوالیـاف« در حاشـیه اولیـن همایـش 
بین المللـی نانوالیـاف ایـران )ICNF2017( نمـوده اسـت که هـدف اصلـی آن، تقویت تعامـالت صاحبان دانش 

فنـی بـا سـایر بازیگـران اکوسیسـتم نـوآوری و جـذب منابـع مالی مـورد نیاز برای تجاری سـازی اسـت. 
8 طـرح  فناورانـه ای کـه در ایـن فن بـازار در معـرض دیـد متقاضیان و سـرمایه گذاران قـرار می گیرنـد، در دو 
محـور »زخم پوش هـای نانولیفـی بـا قابلیـت ترمیـم زخم هـای دیابتـی« و »سـامانه های فیلتـر تهیـه آب سـالم 
برپایـه نانوالیـاف« و بـر پایـه رقابـت نفس گیر از میـان 140 طرح واصله بـه دبیرخانه فن بازار انتخاب شـده اند. 
ایـن 8 طـرح که همه آن ها دسـت کم به مرحله سـاخت »نمونه آزمایشـگاهی« رسـیده  اند، توسـط کارشناسـان 
کارگـروه صنعـت و بـازار مـورد ارزیابـی  اولیـه قـرار گرفتـه و هم اکنـون آمـاده جـذب سـرمایه بـرای انجـام 

فعالیت هـای تکمیلـی و ورود بـه بازار هسـتند. 
برگـزاری ایـن فن بـازار، از مرحلـه تدویـن و اطالع رسـانی فراخـوان تـا داوری و ارزیابـی طرح هـا، و همچنیـن 
آماده سـازی طرح هـا بـرای ارایه نزد متقاضیـان و سـرمایه گذاران برعهده آی چلنـج )iChallenge( بوده اسـت. 
آی چلنـج یـک کارگـزار فنـاوری و نـوآوری اسـت که می کوشـد چالش هـای فناورانـه بنگاه های صنعتی کشـور 
را شناسـایی و آن هـا را بـه فراخـوان بگـذارد و از ایـن طریـق، به حـل مشـکالت بنگاه های صنعتـی کمک کند. 
کتابچـه حاضـر بـا هـدف معرفـی 8 طـرح  برگزیـده ایـن فن بـازار بـه متقاضیـان و سـرمایه گذاران تهیه شـده 
اسـت. پـس از ایـن مقدمـه کوتـاه، ماموریـت، اهـداف و برنامه هـای کارگـروه صنعـت و بـازار سـتاد توسـعه 
فنـاوری نانـو و سـپس، طرح هـای فناورانـه را مالحظـه خواهید کـرد. امید اسـت برگـزاری این فن بـازار بتواند 
گامـی در جهـت تجاری سـازی ایـن طرح هـای فناورانـه و در پـی آن، ایجـاد اشـتغال و خلق ثـروت دانش بنیان 

در میهن اسـالمی باشـد. 
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نـوآوری فناورانـه محـور افزایـش کیفیت محصوالت و خدمـات، حفظ توان رقابتی صنعـت و ورود بـه بازارهای جدید 
اسـت و امروزه سـهم بزرگی از اقتصاد کشـورهای پیشـرفته را به خود اختصاص داده اسـت. با وجود این، آمارها نشـان 
می دهـد بیـش از 80 درصـد محصوالتی کـه برپایه فناوری های جدید شـکل می گیرند، با شکسـت مواجه می شـوند.

در حـوزه فنـاوری نانـو کـه یـک فنـاوری تاثیرگـذار و کاربردی در بسـیاری از صنایع محسـوب می شـود، سـتاد ویژه 
توسـعه فنـاوری نانـو با تشـکیل »کارگروه صنعـت و بازار« می کوشـد با هـدف کاهش زمان تجاری سـازی فنـاوری و 
افزایـش نرخ موفقیت توسـعه صنعتی این فنـاوری، زمینه های الزم بـرای حمایت از سـرمایه گذاران، صاحبان صنایع و 

فنـاوران این حـوزه را فراهم آورد.
کارگـروه صنعـت و بـازار بـه منظـور »تجاری سـازی دسـتاوردهای دانش بنیـان نانـو«، »ایجاد ارتبـاط بین فنـاوران و 
شـرکت های صنعتـی« و همچنین »حمایت از توسـعه بـازار محصوالت نانـو« برنامه های متنوعی را در سـال های اخیر 

دنبـال کرده اسـت که مهمتریـن آن هـا عبارتند از:
•  ارائـه بیـش از ۵۵ نـوع خدمـت متنـوع در ارتبـاط با تجاری سـازی فنـاوری مانند تهیـه طرح های تجاری سـازی و 

توسـعه محصـول، ارائه خدمـات حقوقی و مالیاتـی، ثبت مالکیت معنـوی و ...
•  حضور در نمایشگاه های صنعتی داخلی و معرفی محصوالت نانویی به صنایع مختلف

•  برگـزاری نشسـت های صنعتـی و ایجـاد شـبکه کارگـزاران با هـدف بهبود محصـوالت و حل مشـکالت صنعتی با 
اسـتفاده از فناوری نانو

•  اعطای تسهیالت مالی به منظور حمایت از تحقیق و توسعه، ساخت پایلوت و توسعه خطوط تولید
•  کمک به ایجاد و توسعه برندهای موفق از محصوالت نانو

•  کمک به افزایش حجم فروش و صادرات محصوالت فناوری نانو 
•  کمک به دسترسی آسان و گسترش شبکه های توزیع محصوالت فناوری نانو در سطح کشور

همچنین کارگروه صنعت و بازار در راسـتای »توسـعه سـرمایه گذاری در حوزه فناوری نانو« ضمن تشـویق و تسـهیل 
سـرمایه گذاری، ریسـک سـرمایه گذاری را بـرای متقاضیـان کاهش می دهـد. اهم برنامه هـای کارگـروه در این زمینه 

عبارتند از:
•  شناسایی فرصت های توسعه و تولید محصوالت جدید در حوزه فناوری نانو برای صنایع 

•  حمایت و رشد ایده های نوآورانه برای ارائه به متقاضیان صنعتی
•  برگزاری رویداد های مختلف جهت معرفی طرح های جذاب سرمایه گذاری

•  حمایت از ایجاد همکاری بین تیم های فناور و سرمایه گذار
•  حمایت از سرمایه گذاران برای تحقیقات بازار و بازارسنجی محصوالت نانو

•  حمایت از تحلیل پتنت و شناسایی فناوری ها و محصوالت نوآورانه نانو برای متقاضیان سرمایه گذاری
•  حمایت از ارزش گذاری فناوری برای تسهیل نحوه همکاری

•  ارایه مشاوره های مالی، حقوقی و بازاریابی، و ...
اگـر مایـل به اسـتفاده از فنـاوری نانو برای آزمـودن راه حل های جدیـد، ارتقای محصـوالت فعلی یا ورود بـه بازارهای 

جدید هسـتید، با ما تمـاس بگیرید. 
www.nanoproduct.ir و www.nanoindustry.ir

کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

نگاهی اجمالی به ماموریت ، اهداف و برنامه های کارگروه
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زخم پوش های مبتنی بر نانوالیاف
طرح اول

نام و نام خانوادگی صاحب طرح:
نفیسه محمودی

عنوان طرح:
نانو الیاف کامپوزیتی الکتروریسی شده آنتی باکتریال با قابلیت رهایش دارو به عنوان زخم پوش بیماران دیابتی

دانشگاه و مقطع تحصیلی:
دانشگاه صنعتی شریف )دکتری مهندسی مواد(

شهر محل سکونت:
تهران

نحوه یا نحوه های همکاری مطلوب

فروش دانش فنی

فروش حق بهره برداری )الیسنس(

همکاری با شرکت های صنعتی

فروش نانوالیاف به شرکت های تولید زخم پوش

VC جذب سرمایه در قالب

تست ها و تأییدیه ها

تست های حیوانی

تست های بالینی

مجوز سازمان غذا و دارو

وضعیت ارائه دهنده طرح

فرد حقیقی

فرد حقوقی

شرکت دانش بنیان

مرحله بلوغ محصول

ساخت 
نمونه اولیه

تولید نیمه 
صنعتی

تولید صنعتیطرح اولیه
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خالصه اطالعات فنی طرح :
خالصـه اطالعـات فنـی طـرح : در این طرح زخم پـوش آنتی باکتریال پایه پلیمری ایـن طرح، با اسـتفاده از پلیمرهای طبیعی 
و سـنتزی الکتروریسـی شـده و نانوالیـاف حاصـل بـرای اولین بار بـا قطر حـدود 60 نانومتر با افـزودن نانوالیه هـای گرافنی 
در حیـن الکتروریسـی قابلیت هـای فیزیکـی ، مکانیکـی و زیسـتی مناسـبی جهت اسـتفاده به عنـوان زخم پـوش در زخم های 
سـوختگی، برشـی و دیابتی را داراسـت. بسـتر متخلخل کنترل شـده میزان اکسیژن رسـانی به بافت آسـیب دیده را افزایش 

داده و فرآینـد بهبـود زخم را تسـهیل می کند.
از جملـه مزیت هـای نانو الیـاف کامپوزیتی پیشنهاد شـده در این طرح خـواص فیزیکی باال )تخلخل، نفوذ پذیری، ترشـوندگی( ، 
خـواص مکانیکـی مناسـب به عنـوان جایگزین موقت پوسـت در طول دوران ترمیم زخم و خواص زیسـتی مناسـب )خواص 
آنتی باکتریـال در برابـر باکتری هـای گـرم منفـی و مثبت، زیست سـازگاری باال و عدم سـمیت( و ایجاد یک بسـتر مناسـب 
بـرای رشـد و تکثیـر سـلولی بـه دلیـل مرفولـوژی نانو الیـه ای گرافنـی و نانو فایبر کیتوسـان  می باشـد. بررسـی تسـت های 
برون تنـی بـر روی رت )مـوش صحرایـی( نشـان داد کـه  این زخم پوش سـبب تسـریع فرآینـد بهبود زخم بـدون هیچ گونه 
عفونـت و اسـکار می شـود. زخم پـوش پیشـنهادی قابلیت رهایـش تدریجـی دارو )در این طـرح فنیتویین مورد اسـتفاده قرار 

گرفته بود( را داراسـت.
از دیگـر ویژگی هـای ایـن طـرح می تـوان به ایـن موارد اشـاره کـرد: نانوالیـاف بـا قطـر 60 نانومترکامپوزیت پایـه پلیمری 
زیست سـازگار، عدم سـمیت در برابر سـلول های بنیادی مزانشیمی و پوستی )فیبروبالسـت(، آنتی باکتریالی قوی، نفوذپذیری 
قابـل کنتـرل متناسـب با درصـد نانو الیه گرافنی، میزان تخلخل باال، ترشـوندگی مناسـب، قابلیت هموسـتات بـودن، خواص 
مکانیکـی متناسـب بـا پوسـت انسـان، تسـریع فرآینـد بهبـود زخـم در موش، نـرخ بـاالی مهاجـرت سـلولی در مجاورت 
زخم پـوش، عـدم ایجاد عفونت در بیماران خصوصا دیابتی ها، بسـته شـدن سـریع دهانـه زخم، قابلیت رهایـش تدریجی دارو 

در حیـن ترمیم

برآورد هزینه های طرح:
6000 میلیون ریال هزینه الزم برای تولید نمونه صنعتی و اخذ تاییدیه سازمان غذا و دارو

حدود 20 میلیارد ریال برای ایجاد خط تولید صنعتی با تمام تجهیزات و مکان و نیروی انسانی مورد نیاز 
ظرفیت تولید ساالنه 360.000  زخم پوش با ابعاد cm2 ۵×۵ با سرمایه گذاری معادل 20 میلیارد ریال 

برآورد قیمت نهایی محصول:
1۵0.000-2۵0.000 ریال

مشتریان بالقوه :
بیمارستان ها، داروخا نه ها، مصرف کنندگان خانگی، برای  بیماران دیابتی، بیماران دچار سانحه سوختگی

زمان مورد نیاز برای رسیدن به تولید انبوه/صنعتی:
 12 ماه کاری برای دریافت مجوز تولید از سازمان غذا و دارو و تجاری سازی محصول



طرح های سرمایه پذیر نخستین فن بازار نانوالیاف 6۵

نام و نام خانوادگی صاحبان طرح:
مهندس مجید محمدي، دکتر صمد ندري، دکتر یوسف محمدي

عنوان طرح:
طراحی و ساخت سامانه هوشمند هیبریدي نانوساختار )پوشش زخم هوشمند( متشکل از یک ماتریس بیوپلیمری 

کامپوزیتی و نانوالیاف توخالی حاوی عوامل رشد سلولی و فاکتورهای التهابی و تلفیق آن با سلول های بنیادی به منظور 
ترمیم زخم های دیابتی

دانشگاه و مقطع تحصیلی:
دانشگاه صنعتي امیرکبیر )کارشناسي ارشد مدیریت فناوری اطالعات(، دانشگاه تهران )دکتري نانوفناوری پزشکی(، 

دانشگاه ایالتي کارولیناي شمالي )فوق دکتري مهندسی پلیمر/ مهندسی پزشکی(

شهر محل سکونت:
تهران

فروش دانش فنی

فروش حق بهره برداری )الیسنس(

همکاری با شرکت های صنعتی

فروش نانوالیاف به شرکت های تولید زخم پوش

VC جذب سرمایه در قالب

تست های حیوانی

تست های بالینی

مجوز سازمان غذا و دارو

فرد حقیقی

فرد حقوقی

شرکت دانش بنیان

مرحله بلوغ محصول

ساخت 
نمونه اولیه

تولید نیمه 
صنعتی

تولید صنعتیطرح اولیه

نحوه یا نحوه های همکاری مطلوب

تست ها و تأییدیه ها وضعیت ارائه دهنده طرح

زخم پوش های مبتنی بر نانوالیاف
طرح دوم
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خالصه اطالعات فنی طرح:
در ایـن طـرح، طراحـي و سـاخت یـک سـامانه نوین بـراي ترمیم کامـل زخم هاي دیابتي اجرا شـده اسـت. این سـامانه یک 
سـامانه هوشـمند هیبریدي نانوسـاختار حاوي عوامل رشـد سـلولی، فاکتورهای التهابی، و سـلول های بنیادی مي باشد. طراحي 

و اجـراي این طرح براسـاس مراحـل زیر صورت پذیرفته اسـت:
1. طراحي و ساخت سامانه هوشمند هیبریدي نانوساختار

2. تمایز، کشت، و تکثیر سلول های بنیادی و تلفیق سلول ها با سامانه هوشمند هیبریدي نانوساختار مرحله اول
3. ارزیابی تولید سلول های پوستی در محل زخم 

در طراحـي، سـاخت، و عملکـرد ایـن سـامانه هوشـمند هیبریـدي نانوسـاختار از 3 فناوري پوشـش زخم، مهندسـي بافت، و 
سـامانه هاي رهـش کنترل شـده عوامـل بیولوژیکـي به صـورت هم زمان اسـتفاده شـده اسـت. در حقیقت محصول ارائه شـده 
یک داربسـت اسـتاندارد موقت با خصوصیات تخریب پذیري مناسـب براي مهندسـي بافت پوسـت و نیز عملکرد مناسـب 

از منظـر رهش هوشـمند فاکتورهاي رشـد مي باشـد.

برآورد هزینه های طرح )ریال(:
اجراي این طرح در مقیاس صنعتي و تجاري سازي آن با هزینه اي بالغ بر 30 میلیارد ریال امکان پذیر مي باشد. 

برآورد قیمت نهایی محصول:
ایـن محصـول نمونـه خارجـي نداشـته و بـراي اولیـن بـار به عنـوان یک محصـول با فنـاوري بسـیار بـاال و نیز بـا قابلیت ها 
و عملکـرد فوق العـاده بـاال به صـورت بومـي در داخل کشـور طراحي و سـاخته شـده اسـت. بـا توجه بـه برآوردهـاي اولیه 
صورت پذیرفتـه در مقیـاس آزمایشـگاهي و نیمه صنعتـي، پیش بیني مي شـود قیمت نهایـي این محصول در حـدود یک پنجم 

محصوالتـي باشـد کـه بـراي درمـان زخم ها توسـط شـرکت هاي تجـاري در دنیا عرضه مي شـوند. 

مشتریان بالقوه:
بـا توجـه بـه طراحـي خـاص و منحصر به فرد، این محصول عالوه بر پتانسـیل بسـیار بـاال در ترمیم زخم هـاي دیابتي، قابلیت 
به کارگیـري در درمـان بسـیار موثـر انواع سـوختگي ها و نیز ترمیم بافت پوسـت از طریق فناوري مهندسـي بافت هوشـمند 

داراست. را 

زمان مورد نیاز برای رسیدن به تولید انبوه/صنعتی: 
ارائه دهنـدگان طـرح از دانـش طراحـي و سـاخت تجهیـزات مـورد نیـاز بـراي اجراي ایـن طرح به صـورت پیوسـته و انبوه 
برخـوردار مي باشـند و قبـاًل طرح هـاي صنعتـي متعـددي را در حوزه هاي مشـابه بـا موفقیت به اجـرا رسـانده اند. پیش بیني 

مي شـود تولیـد انبـوه ایـن محصـول در فاصله زمانـي از حداقـل 6 ماه تـا حداکثر یک سـال امکان پذیر باشـد.
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نام و نام خانوادگی صاحب طرح:
عادله قلی پور کنعانی

عنوان طرح:
تولید زخم پوش نانولیفی بر پایه کیتوسان - پلی کاپروالکتون برای ترمیم انواع زخم های پوستی به ویژه زخم دیابتی

دانشگاه و مقطع تحصیلی:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر )فوق دکتری(

شهر محل سکونت:
تهران

فروش دانش فنی

فروش حق بهره برداری )الیسنس(

همکاری با شرکت های صنعتی

فروش نانوالیاف به شرکت های تولید زخم پوش

VC جذب سرمایه در قالب

تست های حیوانی

تست های بالینی

مجوز سازمان غذا و دارو

فرد حقیقی

فرد حقوقی

شرکت دانش بنیان

مرحله بلوغ محصول

ساخت 
نمونه اولیه

تولید نیمه 
صنعتی

تولید صنعتیطرح اولیه

نحوه یا نحوه های همکاری مطلوب

تست ها و تأییدیه ها وضعیت ارائه دهنده طرح

زخم پوش های مبتنی بر نانوالیاف
طرح سوم
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خالصه اطالعات فنی طرح :
ـ پلی کاپروالکتـون بـه روش الکتروریسـی تهیه شـده اسـت. این پوشـش  به دلیل  زخم پـوش نانولیفـی حاصـل از کیتوسـان 
شـباهت سـاختاری زیـاد بـه بافت پوسـت طبیعی مـی تواند به عنـوان جایگزین موقت پوسـت بـرای ترمیم انـواع زخم های 
برشـی تمـام عمـق، زخم هـای سـوختگی درجـه 3، زخم هـای دیابتـی و ... مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. در ایـن راسـتا تمامی 
آزمون هـای فیزیکـی، مکانیکـی و مرفولوژیکـی و همچنیـن آزمون هـای بیولوژیکی شـامل کشـت سـلول )به ویژه سـلول های 
بنیـادی(، آزمون هـای ضدمیکروب بـودن، آزمون هـای پـری کلینیـکال روی مـدل های حیوانـی موش و سـگ بـا موفقیت به 
انجـام رسـیده اسـت. نتایج نشـان دهنده کارامـدی فوق العاده محصـول به عنوان یک زخـم پوش )جایگزین موفقت پوسـت( 

در درمـان انـواع زخم های پوسـتی می باشـد. 

برآورد هزینه های طرح:
•  هزینه انجام تست های انسانی و دریافت مجوز: حدود 120 میلیون تومان

•  هزینه راه اندازی واحد صنعتی )تهیه سـوله اسـتاندارد بهداشـتی با متراژ ۵00 مترمربع، خرید تجهیزاتی مانند دستگاه الکتروریسی 
صنعتی، همزن های صنعتی، دسـتگاه اسـتریل تحت UV، دسـتگاه های برش و بسـته بندی و ...(: حدود 2.۵ میلیارد تومان

برآورد قیمت نهایی محصول:
این محصول می تواند با قیمت قابل رقابت با محصوالت خارجی به قیمت بیش از 30.000 تومان به فروش برسد.

مشتریان بالقوه :
داروخانه ها، مطب ها، کلینیک  های تخصصی و خصوصی

زمان مورد نیاز برای رسیدن به تولید انبوه/صنعتی: 
6-12 ماه زمان برای انجام تست های انسانی و پس از آن دریافت مجوز های الزم
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نام و نام خانوادگی صاحبان طرح:
دکتر ولی اهلل بابایی پور، علی رسولی، سمانه بختیاری، مهتاب پاسازاد، حسین نیک کامی

عنوان طرح:
پانسمان آنتی باکتریال زخم پای دیابتی با استفاده از نانو کامپوزیت سلولز باکتریایی/ نانو ذرات نقره

دانشگاه و مقطع تحصیلی:
دانشگاه صنعتی مالک اشتر )عضو هیئت علمی، دکتری مهندسی بیوتکنولوژی(، دانشگاه صنعتی مالک اشتر 

)کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی(، دانشگاه صنعتی مالک اشتر )کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی(، 
دانشگاه صنعتی مالک اشتر )کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی(، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر )کارشناسی ارشد 

 مهندسی مواد(

شهر محل سکونت:
تهران

نحوه یا نحوه های همکاری مطلوب

فروش دانش فنی

فروش حق بهره برداری )الیسنس(

همکاری با شرکت های صنعتی

فروش نانوالیاف به شرکت های تولید زخم پوش

VC جذب سرمایه در قالب

تست های حیوانی

تست های بالینی

مجوز سازمان غذا و دارو

فرد حقیقی

فرد حقوقی

شرکت دانش بنیان

مرحله بلوغ محصول

ساخت 
نمونه اولیه

تولید نیمه 
صنعتی

تولید صنعتیطرح اولیه

تست ها و تأییدیه ها وضعیت ارائه دهنده طرح

زخم پوش های مبتنی بر نانوالیاف
طرح چهارم
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خالصه اطالعات فنی طرح :
در حـال حاضـر انـواع مختلفـی از پانسـمان های تجـاری به منظـور درمـان زخـم پای دیابتـی موجود می باشـند کـه در نوع 
عملکـرد، مـواد سـازنده و نیز روش های مورد اسـتفاده در تولید با یکدیگر تفاوت دارند. مواد سـازنده این پانسـمان ها شـامل 
پلیمرهـای طبیعـی، مصنوعـی و بهینه شـده و یا ترکیبی از آن ها بوده که در شـکل های فیلم، فـوم، هیدروکلوئید و هیدروژل ها 
موجـود می باشـند. عـالوه بـر ایـن، در برخی پانسـمان های موجود از پانسـمان به عنـوان ابزاری برای رسـاندن مـواد درمانی 
و ارتقـاء دهنـدگان فراینـد ترمیـم زخم )دارو، عوامل رشـد دهنده، پپتیدها، سـلول های بنیـادی، مواد آنتی باکتریال و یا سـایر 
مـواد زیسـت فعـال( اسـتفاده می شـود. در این طـرح به منظور سـاخت پانسـمان آنتی باکتریال جهـت درمان سـریع تر زخم 
پـای دیابتـی، از ترکیب سـلولز باکتریایی و نانو ذرات نقره اسـتفاده می شـود. انتظـار می رود با توجه به کاربرد موثر پانسـمان 
تولیـدی در ایـن محصـول از یک سـو و صرفـه اقتصادی تولید آن از سـوی دیگر، بتوان بـه راه حل مناسـبی در جهت ارتقاء 

سـالمت بیمـاران مبتـال به زخـم پای دیابتـی و نیز کاهش هزینـه ی درمانی آنان دسـت یافت.

برآورد هزینه های طرح )ریال(:
برای رسیدن به تولید 1000 عدد حدود 600 میلیون تومان نیاز است.

برآورد قیمت نهایی محصول:
سایز 20×30 با قیمت 10000 تومان

مشتریان بالقوه :
بیمارستان ها، داروخانه ها، فروشگاه های مختص بیماری دیابت، انجمن دیابت، هالل احمر

زمان مورد نیاز برای رسیدن به تولید انبوه/صنعتی: 
12 ماه
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نام و نام خانوادگی صاحب طرح:
دکتر مرضیه ابراهیمی، مریم مومنی، دکتر حامد دائمی، محمدحسین قانیان، محمد کاظمی آشتیانی، دکتر معصومه نوری

عنوان طرح:
تولید و ساخت زخم پوش دیابتی مبتنی بر نانوالیاف آلژینات در ترکیب با عصاره پرده آمنیوتیک

دانشگاه و مقطع تحصیلی:
پژوهشگاه رویان )عضو هیئت علمی، دکتری ایمنولوژیست(، پژوهشگاه رویان )کارشناسی ارشد زیست شناسی تکوینی(، 
پژوهشگاه رویان )عضو هیئت علمی، دکتری مهندسی پلیمر(، دانشگاه صنعتی امیرکبیر )دانشجوی دکتری مهندسی 

پلیمر(، دانشگاه صنعتی امیرکبیر )دانشجوی دکتری مهندسی پلیمر(، پژوهشگاه ژنتیک )دکتری مهندسی ژنتیک(

شهر محل سکونت:
تهران

نحوه یا نحوه های همکاری مطلوب

فروش دانش فنی

فروش حق بهره برداری )الیسنس(

همکاری با شرکت های صنعتی

فروش نانوالیاف به شرکت های تولید زخم پوش

VC جذب سرمایه در قالب

تست های حیوانی

تست های بالینی

مجوز سازمان غذا و دارو

فرد حقیقی

فرد حقوقی

شرکت دانش بنیان

مرحله بلوغ محصول

ساخت 
نمونه اولیه

تولید نیمه 
صنعتی

تولید صنعتیطرح اولیه

تست ها و تأییدیه ها وضعیت ارائه دهنده طرح

زخم پوش های مبتنی بر نانوالیاف
طرح پنجم
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خالصه اطالعات فنی طرح :
ایـن زخم پـوش حـاوی دو ترکیـب می باشـد. ترکیب پایـه که متشـکل از نانوالیـاف آلژینات بوده کـه دارای اسـتانداردهای 
FDA می باشـد. تحقیقـات زیـادی در مـورد اثـر آلژینات بر بهبـود زخم ها انجام  گرفته و نتایج خوبی به دنبال داشـته اسـت. 
عـالوه بـر این کـه خـود آلژینـات در فرآینـد بهبود زخـم موثر اسـت، آلژینات اصالح شـده نیز کنتـرل رهایـش فاکتورهای 
رشـد را دارا می باشـد. از طـرف دیگـر عصـاره پـرده آمنیوتیـک حـاوی مقادیـر زیـادی از  سـیتوکین ها و فاکتورهای رشـد 
مختلـف از جملـه EGF، bFGF، PDGF، VEGF ، TGFb و IL1a می باشـد کـه ایـن فاکتورهای رشـد نقش بسـیار مهمی در 
مراحـل مختلـف پدیـده بهبـود زخم ایفـا می کننـد. از جمله تکثیر سـلولی و نفوذ فیبروبالسـت ها بـه زخـم )FGF(، تحریک 
مهاجـرت کراتینوسـیت ها و اپـی تلیال زایـی مجـدد )EGF(، تعامـل میـان فیبروبالسـت و کراتینوسـیت ها در بهبـود زخـم 
)TGFb و IL1a( و غیـره. درنتیجـه بـا اسـتفاده از ایـن عصـاره هم زمان چندین فاکتور رشـد و سـیتوکین در محـل زخم آزاد 
می گـردد. همچنیـن در مقایسـه بـا سـایر زخم پوش هـای تجـاری موجـود، می توانـد بـا کاهـش هزینه هـای درمان از فشـار 
اقتصادی وارد شـده به بیمار کاسـت. ترکیب این دو می تواند منجر به سـاخت زخم پوشـی شـود که می تواند سـبب تسـریع 

فرآینـد بهبود زخـم گردد. 

برآورد هزینه های طرح )ریال(: 
در مقیاس آزمایشگاهی و کلینیکال: 1.000.000.000 ریال

در مقیاس نیمه صنعتی: 100.000.000.000 ریال

برآورد قیمت نهایی محصول: 
زخم پوش با اندازه ۵×۵ سانتی متر مربع: 1.000.000 ریال

مشتریان بالقوه :
 بیماران دارای زخم دیابتیک، سوختگی ها، انواع زخم های سطحی و عمیق

زمان مورد نیاز برای رسیدن به تولید انبوه/صنعتی:
 18 ماه
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نام و نام خانوادگی صاحبان طرح:
مهندس مجید محمدي، دکتر یوسف محمدي

عنوان طرح:
طراحی و ساخت فیلتر هیبریدي فوق آبگریز میکرومتخلخل متشکل از نانوالیاف براي تهیه آب سالم در 

فرآیندهاي تقطیر غشایي

دانشگاه و مقطع تحصیلی:
دانشگاه صنعتي امیرکبیر )کارشناسي ارشد مدیریت فناوری اطالعات(، دانشگاه ایالتي کارولیناي شمالي )فوق دکتري 

مهندسی پلیمر/ مهندسی پزشکی(

شهر محل سکونت:
تهران

نحوه یا نحوه های همکاری مطلوب

فروش دانش فنی

فروش حق بهره برداری )الیسنس(

همکاری با شرکت های صنعتی

VC جذب سرمایه در قالب

فرد حقیقی

فرد حقوقی

شرکت دانش بنیان

وضعیت ارائه دهنده طرح

مرحله بلوغ محصول

ساخت 
نمونه اولیه

تولید نیمه 
صنعتی

تولید صنعتیطرح اولیه

سامانه های فیلتر تهیه آب سالم
طرح اول
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خالصه اطالعات فنی طرح:
در طـرح حاضـر، تصفیـه آب و تهیـه آب سـالم از آب شـور و پسـاب بـه کمـک فنـاوري تقطیـر غشـایي مـد نظـر 
مي باشـد. فنـاوري تقطیـر غشـایي یـک فنـاوري نسـبتاً جدید با آینده اي بسـیار درخشـان مي باشـد به  گونـه اي که از 
آن به عنـوان رقیـب اصلي فرآیندهاي غشـایي مرسـوم و پرطرفدار تصفیه آب یعني روش هاي غشـایي اسـمزمعکوس 

و نانوفیلتراسـیون نـام برده مي شـود.
در ایـن روش غشـایي، نیـروي محرکـه براي انجام جداسـازي و تصفیه آب، اختالف دماي دو سـمت غشـاء میباشـد. 
ایـن در حالـي اسـت که در اکثر روش هاي غشـایي تصفیه آب، نیـروي محرکه براي انجام فرآیند جداسـازي و تصفیه 
آب، اختالف فشـار که ایجاد آن موضوعي پرهزینه اسـت، مي باشـد. در حقیقت در این فناوري، غشـاء در داخل یک 
مـدول مناسـب کـه شـامل دو صفحـه خاص فلزي مي باشـد قـرار مي گیرد بـه گونه اي که اجـزا براسـاس اختالف در 

فشـار بخار جزئـي از یکدیگر جدا مي شـوند.
در فرآینـد تصفیـه آب شـور و یـا پسـاب ها و تهیـه آب سـالم با ایـن روش، جریـان خـوراک )معموالً آب شـور و یا 
پسـاب( بـا دمایي باال در حدود 70-60 درجه سـانتیگراد از یک سـمت غشـاء عبـور مي نماید )عبـور جریان خوراک 
به صـورت مماسـي بـا سـطح غشـاء صـورت مي پذیـرد(. حـال آنکـه از صفحـه دیگر مـدول، جریـان آب و یا سـیال 
دیگـري بـا دمایـي پائین تـر و در محـدوده 2۵-20 درجه سـانتیگراد عبور مي نمایـد. به دلیل اختالف در فشـار جزئي 
اجـزاء و نیـز حضـور یـک نیـروي محرکـه از نوع اختالف دمـا در دو سـمت مدول، مولکول هـاي آب در فـاز بخار، از 
غشـاء میکرومتخلخـل عبـور کـرده و در سـمت دیگـر برروي صفحـه سـردکننده به مایـع )آب تصفیه شـده( تبدیل 
شـده و جمـع آوري مي شـوند. نکتـه جالب توجه آن اسـت کـه غشـاء میکروفیلتر به دلیـل خاصیت آبگریـزي، اجازه 

عبـور بـه مولکول هـاي آب در فـاز مایـع را نـداده و فقـط مولکول هـاي آب به  صـورت بخـار اجازه عبـور مي یابند.

برآورد هزینه های طرح )ریال(:
اجراي این طرح در مقیاس صنعتي و تجاري سازي آن با هزینه اي بالغ بر 2۵ میلیارد ریال امکان پذیر مي باشد.

برآورد قیمت نهایی محصول:
این محصول در تمامي ظرفیت ها )یعني از مدل هاي خانگي تا صنعتي(، از تمامي رقباي غشـایي )اسـمزمعکوس و نانوفیلتراسـیون( 

و غیرغشـایي )تقطیـر و تبخیر چندمرحله اي( خود مقرون به صرفه تر مي باشـد )تقریبـاً یک پنجم تا یک دهم(. 

مشتریان بالقوه:
ایـن محصـول در ظرفیت هـاي کوچـک قابـل اسـتفاده در منـازل و در ظرفیت هـاي بزرگ تـر قابـل اسـتفاده در 
صنایـع مختلـف جهـت تولید آب سـالم مي باشـد. نکته جالب توجه آن اسـت که درصـورت تلفیق ایـن فناوري با 
انرژي هـاي تجدیدپذیـر، امـکان به کارگیـري آن در مناطـق دورافتـاده و مناطقي کـه تامین و دسترسـي به جریان 
بـرق مشـکل و یـا غیرممکن مي باشـد نیز میسـر مي شـود. همچنین، بـا توجه به کیفیت بـاالي آب تهیه شـده، این 
محصـول عـالوه بـر تولید آب شـرب و آب مناسـب بـراي صنایـع، از قابلیت به کارگیـري در صنایـع خاص نظیر 
صنایـع پزشـکي، دارویـي، و تمامـي صنایعـي که نیاز بـه آب فـوق خالـص )Ultra Pure( دارند نیز قابل اسـتفاده 

مي باشد.

زمان مورد نیاز برای رسیدن به تولید انبوه/صنعتی: 
ارائه دهنـدگان طـرح از دانـش طراحـي و سـاخت تجهیـزات مورد نیـاز براي اجـراي این طـرح به صورت پیوسـته و انبوه 
برخـوردار مي باشـند و قبـاًل طرح هـاي صنعتي متعـددي را در حوزه هاي مشـابه با موفقیت بـه اجرا رسـانده اند. پیش بیني 

مي شـود تولیـد انبـوه ایـن محصـول در فاصله زمانـي از حداقل 6 مـاه تا حداکثر یک سـال امکان پذیر باشـد.
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نام و نام خانوادگی صاحب طرح:
دکتر حسین مهدوی، محسن مصلحی 

عنوان طرح:
تهیه ی غشای نانوفیلتراسیون بر مبنای نانو الیاف

دانشگاه و مقطع تحصیلی:
دانشگاه تهران )عضو هیئت علمی دانشکده شیمی پلیمر(، دانشگاه تهران )دانشجوی دکتری شیمی پلیمر(

شهر محل سکونت:
تهران

1۵

نحوه یا نحوه های همکاری مطلوب

فروش دانش فنی

فروش حق بهره برداری )الیسنس(

همکاری با شرکت های صنعتی

VC جذب سرمایه در قالب

فرد حقیقی

فرد حقوقی

شرکت دانش بنیان

مرحله بلوغ محصول

ساخت 
نمونه اولیه

تولید نیمه 
صنعتی

تولید صنعتیطرح اولیه

وضعیت ارائه دهنده طرح

سامانه های فیلتر تهیه آب سالم
طرح دوم
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خالصه اطالعات فنی طرح :
موضـوع اصلـی ایـن طـرح، تهیه ی غشـای کامپوزیت الیه نـازک نانوالیافی بـر پایه الیـه خود نگهدارنده نانوالیـاف پلی اتیلن 
ترفتاالت می باشـد. به همین منظور با اسـتفاده از تکنیک الکتروریسـی غشـاهای نانوالیافی پلی اتیلن ترفتاالت تهیه و سـپس 
از تکنیک اصالح حرارتی جهت افزایش مقاومت مکانیکی غشـای نانوالیافی اسـتفاده گردید. در ادامه تکنیک پلیمریزاسـیون 
بین سـطحی جهت تهیه ی غشـای نانوفیلتراسـیون کامپوزیت الیه نازک نانوالیافی مورد اسـتفاده قرار گرفت. جهت مقایسـه، 
غشـای نانوفیلتراسـیون الیه نازک بر پایه غشـای اولترا فیلتر پلی اتر سـولفون در شـرایط مشابه و یکسـان تهیه و عملکرد این 
دو غشـا به عنوان زیرالیه جهت سـاخت غشـای نانوفیلتراسـیون مورد بررسـی قرار گرفت. سـاختار شـیمیایی ، مرفولوژی و 
خـواص مکانیکـی غشـا به ترتیـب توسـط آنالیزهـای ATR-FTIR، SEM و Tensile test  مورد بررسـی و همچنین عملکرد 
فیلتراسـیون توسـط شـار عبوری، دفع حل شـونده مورد نظـر، زاویه تماس آب و تسـت MWCO مورد مطالعـه قرار گرفت. 
نتایـج نشـان داد که غشـای نانو فیلتراسـیون سـاخته شـده بر مبنای نانو الیـاف هم دارای دفـع نمک باالتر و هم دارای شـار 

عبوری چهار برابر بیشـتر نسـبت به غشـای نانوفیلتراسـیون رایج بر پایه فیلم می باشـد.

ویژگی های اصلی طرح:
1. استفاده از تکنیک الکتروریسی جهت ساخت غشای زیرالیه : 

•  افزایش کنترل روی تهیه ی غشا از طریق کنترل شرایط الکتروریسی. 
•  کاهش هزینه ساخت غشا نانو فیلتراسیون.

•  قابلیت تجاری سازی باال  با استفاده از دستگاه های الکتروریسی صنعتی.
2. استفاده از نانو الیاف به عنوان زیرالیه جهت ساخت غشای نانوفیلتراسیون به جای غشای فیلمی:

•  افزایش شار عبوری به دلیل باالتر بودن تخلخل زیرالیه. 
•  کاهش فشار عملیاتی و در نتیجه کاهش میزان انرژی مصرفی جهت انجام عملیات فیلتراسیون.

3. استفاده از نانو الیاف پلی اتیلن ترفتاالت جهت ساخت غشای زیر الیه:
•  مطالعه خواص غشـای تهیه شـده بر مبنای این نانو الیاف جهت اسـتفاده از فرایند الکتروریسـی محلول یا الکتروریسـی 

مـذاب از پلی اتیلن ترفتـاالت بازیافتی.

برآورد هزینه های طرح )ریال(:
هزینـه هـای طرح شـامل نیروی انسـانی، تجهیـزات صنعتی جهت راه انـدازی خط تولید، مـواد اولیه، دفتر و فضـای کارگاهی 

و هزینـه راه انـدازی مرکز آزمایشـگاهی کنترل کیفیت محصـول بین 7 تا 10 میلیارد تومان اسـت. 

برآورد قیمت نهایی محصول:
بسـته به نوع ماژول و نوع محصول فروشـی و خواص سـطح آن متغیر اسـت، اما پیش بینی می شـود نسـبت به محصوالت 

نانو فیلتـر موجود در بازار قیمت کمتری داشـته باشـد.
مشتریان بالقوه :

وزارت نیـرو، تمامـی مراکز تصفیه آب، پاالیشـگاه ها و پتروشـیمی، صنایـع خودرویی، صنایع رنگ و نسـاجی، صنایع غذایی از 
جملـه تغلیظ پروتئین

زمان مورد نیاز برای رسیدن به تولید انبوه/صنعتی: 
•  مدت زمان الزم برای رسیدن محصول به بازار از زمان جذب سرمایه: 2 سال

•  یک سال جهت طراحی و راه اندازی اتومات خط تولید  و راه اندازی بخش تحقیق و توسعه
•  یک سال جهت بررسی و کنترل کیفیت محصول تولید شده و اخذ مجوزهای تولید

16
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نام و نام خانوادگی صاحب طرح:
دکتر شیرین کیانی

عنوان طرح:
فیلتر متشکل از الیه نازک روی پایه نانوالیافی

دانشگاه و مقطع تحصیلی:
دانشگاه فردوسی مشهد )دکتری مهندسی شیمی(

شهر محل سکونت:
مشهد

نحوه یا نحوه های همکاری مطلوب

فروش دانش فنی

فروش حق بهره برداری )الیسنس(

همکاری با شرکت های صنعتی

VC جذب سرمایه در قالب

فرد حقیقی

فرد حقوقی

شرکت دانش بنیان

مرحله بلوغ محصول

ساخت 
نمونه اولیه

تولید نیمه 
صنعتی

تولید صنعتیطرح اولیه

وضعیت ارائه دهنده طرح

سامانه های فیلتر تهیه آب سالم
طرح سوم



1918طرح های سرمایه پذیر نخستین فن بازار نانوالیاف

خالصه اطالعات فنی طرح :
•  در این طرح روشی جدید و ساده برای ساخت فیلتر مرکب شامل الیه نازک روی پایه نانوالیافی ارائه شده است.

•  این روش با استفاده از انواع مختلف پلیمرها قابل اجرا است.
•  در این روش می توان به فیلترهایی با اندازه منافذی در محدوده مورد نظر دست یافت.
•  فیلترهای حاصل از این روش، 7 برابر شار بیشتری در مقایسه با فیلترهای رایج دارند.
•  استحکام مکانیکی فیلترهای حاصل، 6 برابر بیشتر از فیلترهای معمول نانوالیافی است.

مشتریان بالقوه :
فیلترهای تهیه شـده طی روش ارایه شـده در این طرح از پتانسـیل بالقوه ای جهت کاربرد در محدوده وسـیعی از فعالیت های 
صنعتی و تحقیقاتی شـامل تصفیه آب و پسـاب، صنایع پزشـکی و داروسـازی، صنایع شـیمیایی، صنایع غذایی و ... برخوردار 

است.

زمان مورد نیاز برای رسیدن به تولید انبوه/صنعتی: 
تولید انبوه فیلتر با استفاده از روش ارایه شده در این طرح، در کمتر از یک سال امکان پذیر است.




