
برنامه ها، سیاست ها و حمایت های 
ویژه توسعه فناوری نانو در حوزه نفت، گاز و پتروشیمیستاد 

علویسیدمحمدامین دکتر 

پتروشیمینفت، گاز، حوزه مدیر توسعه کسب و کار 
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

1399آبان ماه 28چهارشنبه 
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انو
ی ن

ور
فنا

ه 
سع

 تو
ژه

 وی
اد

ست
معاونت علم و فناوری ریاست 

جمهوری

سیاست گذاری

افزایش آگاهی عمومی

توسعه فناوری

ارزیابی فعالیت ها و دستاوردها

وابسته به

ول
سئ

م

نو
 نا

اد
ست

اه 
یگ

جا



تاریخچه

1380
وریبررسی و مطالعات اولیه در نانو توسط دفتر همکاری های ریاست جمه•
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تصویب سند راهبرد آینده•

1394
1404فناوری نانو در افق •



برنامه راهبردی اول

1394–1384(10
(ساله

:با تمرکز بر

آگاهی بخشی
توسعه منابع انسانی
ایجاد و توسعه زیرساخت
توسعه علم و فناوری

برنامه راهبردی دوم

(  ساله10)1404-1395

:با تمرکز بر

همکاری بین المللی
انوتوسعه صنعتی و تولید محصوالت ن
تجاری سازی
والت و بازاریابی بین المللی، صادرات محص

فناوری

سند راهبردی توسعه فناوری نانو



حوزه های ملی اولویت دار فناوری نانو

انرژی
نفت، گاز، پتروشیمی و سلول های خورشیدی

نانو مواد ساخت و سازتجهیزات صنعتی

سالمت آب و محیط زیست



شرکت های صنعتی دارای محصول نانویی
264:شرکت هاتعداد کل 

عمران و ساختمان

14%

رنگ و رزین

2%

بهداشت، سالمت و دارو

8%

خدمات و پوشش

4%

لوازم خانگی

6%

خودرو

4%
تهنفت، انرژی و صنایع وابس

6%
سایر حوزه ها

6%

پلیمر کامپوزیت

7%

نانو مواد

8%

نساجی و پوشاک

11%

الیزتجهیزات ساخت، تولید و آن

24%



694:محصوالتکل تعداد 

تعداد محصوالت و تجهیزات فناوری نانو ایران

عمران و ساختمان
9%

سایر حوزه ها
6%

نانو پوشش
4%

پلیمر و کامپوزیت
5%

هنفت، انرژی و صنایع وابست
4%

کاالی خانگی
4%

نانو مواد
3%

دارو، پزشکی، بهداشت و 
سالمت
15%

خودرو و حمل ونقل
3%

نساجی و پوشاک
10%

زتجهیزات ساخت، تولید و آنالی
37%



وضعیت فناوری نانو در حوزه نفت









ستتحلیل بازار کاتالی
(میلیون دالر)ارزش بازار بازار بالفعلکاتالیست

79تن10،292*پاالیشگاهی

ریپتروشیمی پلیم

PE500140تن

PP5922تن

-تن562سایر

-تن196مترمکعب و 2،102پتروشیمی شیمیایی

1،01518پتروشیمی مشترک

(میلیون یورو215معادل )دالر   میلیون 259ارزش ساالنه کاتالیست

شامل کاتالیست های پاالیشگاه های نفت و گاز و کاتالیست های مشترک مورد استفاده در پاالیشگاه ها*

97آذر



های گروه توسعه صنعت برای حوزه نفت، گاز و پتروشیمیبرنامه 

 فناوریشبکه تبادل

چالش نوآوری

 درونزاتوسعه



اقالم تحریمی و حل معضالالت سازی بومی
صنایع در تامین مواد و تجهیزات

کیفیالالتو بهبالالود ارزش افالالزوده ارتقالالا 
محصوالت صنعتی

های تولیدهزینهکاهش 

پاسخ به انتظارات جامعاله و صالنعت بالرای
حل چالش های کشور

و در نتیجاله پالییری رقابالتافزایش سطح 
صادراتتوسعه بازار و 

باله سالبد محصالول جدیالد اضافه شالدن 
محصوالت صنایع

در محورهای کوچک فناوریقرار گرفتن نوآوری شرکت

المللیهای بزرگ و بینزنجیره ارزش شرکت



وضعیت پروژه های شبکه تبادل فناوری

عهعقد قرارداد تحقیق و توس

59

عقد قرارداد فروش محصول

10

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



نقش کارگزاران در فعالیت های شبکه تبادل 

:کنندگان فناوریعرضه
های دانش بنیان، هسته هایشرکت

...فناور و

:متقاضیان فناوری
ها، های صنعتی، سازمانشرکت

...سرمایه گیاران و

1کارگزار 

2کارگزار 

nکارگزار 

انعقاد قرارداد تبادل
فناوری بین طرفین

کمک به فروش 
تجهیزات، محصوالت و 

خدمات فناورانه

حل فناورانه جستجوی راه
برای تقاضاهای واقعی 

شناسایی 
ی تقاضاهای صنعت

وظایف کارگزاران تبادل فناوری





(InnoTEN)چالش های فناوری و نوآوری 

تدریافجهتمشخصزمانیبازهدررقابتینوآوری،چالش های

اینوتن.استمشخصمسئله ایبرایفناورانهپاسخی

(InnoTEN)ریفناوتبادلشبکههایبرنامهازیکیبه عنوان

.استنوآوریوفناوریهایچالشاجرایمتولینانو

InnoTENتیم اجرائی 

کارگزاران اجرایی چالش 

شبکه تبادل فناوری 



فرآیند برگزاری چالش های فناوری و نوآوری

اطالع رسانی دریافت طرح ارزیابی طرح ها هتولید نمون الهتعریف مساارزیابی نمونه ه

فراخوان 

همنتشر شد

44

مسئله های 

تعریف شده 

47

طرح های ارائه 

و غربال شده

1522

چالش موفق 

پایان یافته

14

چالش های 

درجریان

24

طرح های برگزیده 

جهت ساخت نمونه

133



چالش های فناوری و نوآوری برگزار شده



برنامه توسعه درونزا

حمایت از طرح های توسعه محصول

شرکتهای دانش بنیان

ارائه تسهیالت تا رسیدن به دانش فنی ساخت نمونه اولیه و دریافت تاییدیه های صنعتی





تجاری سازی؟خدمات چرا 

دره مرگ

فناوری

بازار

!!نددرصد کارآفرینی های مبتنی بر فناوری به بازار نمی رس85تا 80

موسسه خدمات فناوری 
تا بازار



یتعیین قیمت پایه فناوری ها جهت استفاده در مذاکرات تبادل فناور: ارزشگذاری فناوری



ساطالعات تما
Nano.ir

Nanoindustry.ir

intt.nanoindustry.ir

Nanoproduct.ir

63102374-021:        تلفن

63106301-021:       فکس



تشکر از توجه شما


