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 بنيان مروري رب چگونگي تهيه فهرست كاالاهي دانش

تشخيص شركتها و موسسات دانش آنيي»از آنجا هك رب اساس 
تشخيص صالحيت شركتها و موسسات دانش»مصوب كارگروه   ،«بنيان انهم 

بنيان يكي از شرطهاي  ، توليد كاالاهي دانش«بنيان و نظارت رب اجرا  ارزيابي و 

كشوراه و رد دستور كار قرار گرفت. رباي اين منظور ابتدا تجربيات مشاهب ساري اه،  شركتاين با هدف شناسايي و حمايت از « بنيان دانش االاهيك فهرست»تهيه رود،  بنيان هب شمار مي الزم رباي شركتهاي توليدكننده دانش

Yet2 ،APCTT دنيا مانندرد مراكز ااقتنل تكنولوژي ربخي اهي  بندي دستهتوان هب  از آن جمله مي. و ربرسي شدمطالعه رباي گزينش كاالاهي راهبردي يا كاالاهي با فناوري ربرت  المللي اهي نيب سازمان
1

و  

RTTN
كاري تحقيقات المللي از جمله  نيباز مطالعات و ربخي ديگر  ،3سازمان جهاني مالكيت فكريپيشنهادي  چارچوب ،2 فهرست اشاره نمود.  5سازمان مللبخش آمار بندي  و دسته 4اهي اقتصادي و توسعه سازمان هم

 . 6قرار گرفته استتوهج مورد رد همين زمينه اهي اتحادهي اروپا و شوراي امنيت سازمان ملل نيز از اسناد مهمي بود هك  كاالاهي مشمول تحريم

 : شد اه، صناعي و كاالاهي معرفي شده رد اسناد ملي مرتبط نظير موارد زري نيز ربرسي رد اداهم اين فرايند، فناوري 

 «كشور علمي جامع نقشه»فناوري اهي  اولويت -

 (01/5/11 مورخ وزريان هيئت كيلومتر تهران )جهت اجراي مصوهب 021 شعاع رد استقرار رباي نوين صناعي فهرست -

  0330سال  -تهيه شده توسط دبيرخاهن شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري « سياستها و اولويتهاي ژپوهش و فناوري كشور» -

 تجارت  و معدن صنعت، تهيه شده توسط وزارت پيشرفته، فناوریهاي بخش ،«معدني  و صنعتي آمایش طرح» -

 بندي سازمان گسترش و نوسازي صناعي رد خصوص صناعي پيشرفته  دسته -

 .اهي ملي نيز مورد ربرسي قرار گرفت اهي ربگزيده كشور رد جشنواره بنيان و طرح نشاهي قبلي از شركتهاي دا  الذكر، ربخي تجربيات داخلي مرتبط، هب وژيه تجربيات مربوط هب حمايت اهي فوق بندي عالوه رب دسته

  بنيان تهيه شد. اي از كاالاهي دانش بندي اوليه آنها، فهرست و دستهاوليه بندي  جمعبا عنايت هب كليه موارد فوق و 

تشكيل و  داشته باشد، شبكه گستردهاقتضائات بومي و ملي را نيز تناسب الزم با آخرين ، و ساري اسناد و تجربيات ملي رد سطح جهاني فناوري اخير عالوه رب لحاظ نمودن تحوالت هك اما بمنظور تهيه فهرست مناسبي 
اي از صاحبنظران 

صصاني از اهي فناوري يا صنعت  رد ره يك از حوزهالمقدور  حتياي انتخاب شد هك  نظرات ایشان اخذ شد. رتكيب صاحبنظران مورد مشاوره هب گوهن تشكل2(دااگشنهها و مراكز ژپوهشي، 0ي، متخ
اهي بخش خصوصي، و  (صناعي و 

گاههاي دولتي متولي و مرتبط با آن حوزه، حضور داشته باشند. 3  فت: گر قرار توهج بنيان مورد دانش كاالاهي )هك طي جلسات كارشناسي استخراج شد( رباي گزينش زري اه و معياراهي رد اين مرحله، وژيگي(دست

صص توسط رزيي شده  متمركز و ربانهم توسعه و تحقيقاهي  فعاليت هب نياز - متخ
 گروههاي 

 كشور رباي حياتي و راهبردي اهميت -

  باال ارزربي و تحريم از انشي اهي رد كنار دشواري  خارج هب وابستگي -

 محصول  آن رد كشور رد بعضا تقاضا( )و رعهض بازار نگرفتن نوآوري رد سطح ملي و شكل -

  باال افزوده ارزش داراي -

                                                           
1 -Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology 
2 -The Russian Technology Transfer Network (RTTN)  
3 -WIPO 
4 -Hatzichronoglou, T. (1991), “Revision of the High-Technology Sector and Product Classification”, OECD Science, 
Technology and Industry Working Papers, OECD Publishing. 
5 -UN (United Nations)(2111). UN Commodity Trade Statistics )Comtrade) database. 

6
بندي كاالهاي  توان به دسته به عنوان مثال مي ، حسب مورد، بررسي شده است.خارجي معتبر اسناد برخي نيز ها فناوري از يك هر با مرتبط «بخشي» هاي حوزه در همچنين 

 اشاره نمود. فوتونيك المللي بين انجمنتوسط  فوتونيك



 
 

تكميل و نهايتا هب اه، هب صورت مكرر و طي فراينداهي رفت و ربگشتي انجام پذريفت و رد ره مرحله نظرات ره يك از صاحبنظران، توسط ساري مشاوران آن حوزه ب كسب نظرات از افراد رد ره يك از حوزه
ازنگري و 

گاههاي حاكميتي مرتبط با صنعت و بخشجمعبندي نهايي رسيد.  دي از صاحبنظران حوزه جمعبندي نهايي رد دو مرحله هب اطالع كليه دست ري و فناوري نيز رسيده و نظرات ایشان  اهي توليدي كشور، و تعدا هب شد. اخذ نيز اهي سياستگذا

 . عميق قرار گرفتمورد بازنگري جدي و ري كشور، متناسب با آخرين تحوالت و راهبرداهي صنعتي و فناو،  اين رتتيب فهرست اوليه

صصان تن از صاحبنظران  051 ، شيب ازبنيان محصوالت دانش منظور تهيه فهرست رد مجموع و هب گاه  اهي و اتحادهي هاراهبردي، انجمن  هايفناوری  اهيدولتي، ستاد اهي و سازمان اه فعال رد وزارتخاهنو متخ كز ا مر  و هاصنفي، ژپوهش

 شده است: اه رب اساس دو رويكرد زري مشخص  اين حوزهاند.  حوزه اصلي، معرفي شده 00بنيان مورد نياز كشور ذيل  و نهايتاً كاالاهي دانشاند  فعال رد بخش خصوصي مورد مشورت قرار گرفته هاي ربرت، و شركت هادااگشنه ژپوهشي، 

 اننو، فناوري  زیستي، فناوري  اهي حوزهنظير . است صنعتي و فناوري   اهي حوزه ساري از رتشیب آنها رد توسعه و تحقيق فعاليتهاي متوسط و دارد را  غالب وهج هاآن  ردو با فناوري ربرت  بنيان دانش كاالاهي وجود هك اهيي حوزه -0

 . هوافضا وپيشرفته،  توليد و ساخت ،پيشرفته مواد الکترونيك، دارو، ، تجديدپذري ارنژیهاي ارتباطات، و اطالعات فناوري  اپتيك، و فوتونيك

رد غلب رد آنها  بنيان دانش كاالاهي وجود هك ييبخشها و اه حوزه ساري -2 ، معدن، ربق، نقل، و حمل و عمران گاز، و نفتنظير  .شود مي مشاهده آنها رد بنيان دانش محصوالت ظهور وهاي ربرت فناوری  رسوخ اماه ندا  كشاورزي

 ...و هوا  و آب

تكميل باشد و طبيعتا بايد رد آينده و متناسب با تح 
  شود. روز  والت فناوري و صنعتي، هبالزم هب ذكر است فهرست تهيه شده ممكن است رد ربخي موارد همچنان نيازمند اصالح و 

كاري  گاهها، صاحبنظران و زبرگواراني هك رد تهيه وريایش اول اين فهرست هم  نمودند صميماهن سپاسگزاري نماميي.  رد اينجا الزم است از همه دست

 

 

تشخيص صالحيتدبيرخاهن كارگروه 
 ارزيابي و 

 بنيان و نظارت رب اجرا  اه و موسسات دانش شركت



دمات دانش بنيانردیف حوزه اهي كاالاه وخ

، صنعتي و محيط زيست)فناوري زيستي 1 (زپشكي، كشاورزي

(محصوالت و  مواد )فناوري اننو 2

(مواد، قطعات و ساماهن اه)اپتيک و فوتونيک 3

(فلزات، كامپوزيتها، سراميكها، پليمراه   ) مواد پيشرفته   4

راه، سخت افزار كاویپمرت و ساماهن اه)الكترونيک و کنترل 5 (ميكروالكترونيک، قطعات، مدا

فناوري اطالعات وارتباطات و رنم افزاراهي كاویپمرتي6

تجهیزات پيشرفته ساخت، توليد و آزمااگشیهي7

دارواهي پيشرفته و مهندسي زپشكي9

ده اه، ماهواره اه، موشكها)هوافضا 8 (رپن

(هسته اي و تجدید پذری)ارنژيهاي نو 10

(...نفت و گاز و )محصوالت پيشرفته ساری بخش اه 11



زير دسته سومزيردسته دومزيردسته اولدسته اصلي
توليد پادزهرها و آنتي باديهاي حيواني و انساني

توليد داروهاي ضد سرطان، آنتي بيوتيك ها، هورمون ها، واكسن ها، آنتي بادي هاي مونوكلونال درماني، دارو و پروتئين نوتركيب و ...توليد انواع داروها و واكسن هاي انساني و غيرانساني تزريقي و مشتقات آنها  
توليد داروهاي پيشرفته گياهي به روش بيوتكنولوژي

توليد داروهاي موضعي پيشرفته
گرفت ها، بيوايمپلنت ها، ناقلين دارو در خون و ....مهندسي بافت و توليد مواد زيست سازگار مرتبط با جريان خون 

آنتي بادي هاي مونوكلونال تشخيصي، آنزيمهاي تشخيصي، مولكولي و ....توليد كيت هاي پيشرفته تشخيص سريع بيماري ها
بيوسنتز تركيبات شيميايي

توليد زيست حسگرهاي پيشرفته داروئي
توليد پروتئينهاي تك ياخته به عنوان مكمل غذائي با استفاده از سويه جداشده

پربيوتيك ها، اسيد آمينه ها، مواد رنگي از قبيل كاروتن ها و...توليد انواع مكمل هاي پيشرفته انساني و دامي خوراكي 
كيت تشخيص تقلبات غذايي و ...توليد كيتهاي ييشرفته تشخيص سريع در صنايع غذائي

توليد محصوالت بيوتكنولوژي با استفاده از تكنيك هاي كشت سلول و  بافت گياهي
توليد آفتكشهاي پيشرفته بيولوژيك با استفاده از سويه جداشده
توليد كودهاي پيشرفته بيولوژيك با استفاده از سويه جداشده 

براي انواع بيماريها، خشكي، شوري و... توليد ارقام بيولوژيك هيبريد و پر بازده و يا مقاوم به تنشهاي زيستي و محيطي
ساخت كيتهاي پيشرفته بيولوژيك تشخيصي بيماريهاي گياهي، دام، طيور و آبزيان

توليد دارو و واكسن بيولوژيك براي دام و طيور
توليد حيوانات و گياهان تراريخت

توليد زيست حسگرهاي پيشرفته كشاورزي
توليد بيوكامپوستهاي پيشرفته

توليد مواد غذائي بروشهاي پيشرفته بيوفناوري
توليد ماهيان و ساير موجودات آبزي بروشهاي پيشرفته بيوفناوري

Molecular Farming (مولكوالرفارمينگ) توليد پروتئينهاي نوتركيبكشاورزي مولكولي
Molecular Breeding  (مولكوالربريدينگ) توليد محصوالت اصالح نژاد شدهنژادگيري مولكولي

توليد محصوالت مبتني بر فناوري بيوتكنولوژي مورد مصرف در هوافضافناوريهاي زيست فضا
...توليد مواد زيستي پيشرفته يا بيومتريال ها پليمرهاي زيستي و

آنزيم ها و ...توليد انواع كاتاليست هاي پيشرفته زيستي با كاربرد غير پزشكي 
توليد مواد بيولوژيكي پيشرفته جهت استخراج فلزات و ازدياد برداشت نفت

توليد مواد بيولوژيكي پيشرفته رفع آاليندگيهاي نفتي
توليد آغازگرها و بهبود دهنده هاي پيشرفته با روش زيستي

توليد و بكار گيري محصوالت زيستي در محصوالت يا فرايندهاي صنعتي
طراحي و ساخت بيوفيلترهاي پيشرفته براي حذف آالينده ها و تصفيه فاضالب

(Bioremidiation) طراحي و پياده سازي سامانه هاي زيست پاالئي
توليد محصوالت بر پايه مطالعات ژنوميكس

توليد محصوالت بر پايه مطالعات پروتئوميكس
توليد محصوالت بر پايه مطالعات متابولوميكس

توليد محصوالت بر پايه مهندسي پروتئين و آنزيم
توليد محصوالت بر پايه مهندسي متابوليك

(Biosensors) توليد حسگرهاي اپتيكي و مكانيكي زيستي
توليد محصوالت بر پايه مطالعات سيستم بيولوژي
توليد محصوالت بر پايه مطالعات بيوانفورماتيك

كشاورزي، دامي و 
گياهي

تي
زيس

ري 
ناو

ف

زيست فناوري 
مولكولي

غذائي

صنعتي و محيط 
زيست

پزشكي و دارويي

صفحه 1



زير دسته سومزيردسته دومزيردسته اولدسته اصلي
توليد نانو مواد پيشرفته ضد خوردگي فوالد
توليد نانو فيلمهاي پيشرفته عايق حرارت

توليد نانو مواد پيشرفته حفاظت از آثار باستاني
توليد نانو بتنهاي پيشرفته مقاوم در برابر محيطهاي خورنده
توليد نانو بتنهاي پيشرفته سبك سازه اي و غير سازه اي
توليد نانو مواد پيشرفته مقاوم در برابر تشعشعات هسته اي

توليد نانو مواد پيشرفته مقاوم در برابر اشعه UV ويژه نماها و پروفيل پنجره ها
پوشش هاي سخت، مقاوم به خوردگي، مقاوم به سايش و ...توليد پوششهاي پيشرفته نانو ساختار فلزي 

توليد نانو پوششهاي پيشرفته مقاوم در برار حرارت و صوت
توليد نانو پوششهاي پيشرفته مقاوم در برابر سايش و ترك خوردگي

كاشي، سراميك و ...توليد نانو پوششهاي پيشرفته آنتي باكتريال
ضد آاليندگي و ...توليد نانو پوششهاي پيشرفته با كاربرد در نماي بيروني و داخلي ساختمانها 

بر روي بتن، پارچه و ...توليد نانو پوششهاي پيشرفته ضد آب و لك و تميزشونده 
عايق، ضدخش، و ...توليد نانو رنگ هاي پيشرفته
آئروژل و ...توليد نانو عايق هاي پيشرفته

توليد نانو داروها 
محصوالت رهايش داروتوليد و استفاده از حاملهاي دارو (روش هاي نوين دارورساني)

آرايشي و بهداشتي،  پانسمان، ضدعفوني كننده و ...توليد محصوالت پيشرفته نانوپزشكي
خنك كننده و ... توليد نانوسيال هاي پيشرفته
فيلتر نيروگاهي،  ماسك و ...توليد نانوالياف هاي پيشرفته 
از نوع پليمري، كامپوزيتي، سراميكي،  زئوليتي، آكواپورين و ...توليد نانوغشاءهاي پيشرفته 

با كاربردهاي بسيار متنوع از جمله نانو افزودنيتوليد نانوذرات پيشرفته فلزي و اكسيد فلزي
توليد نانوحسگرها و نانوترانزيستورهاي پيشرفته

مورد استفاده در صنعت نفت، كشاورزي و ...توليد نانوجاذبهاي پيشرفته مبتني بر زئوليت 
توليد فولرين و نانو لوله هاي كربني پيشرفته

توليد نانو كاتاليست هاي پيشرفته

پزشكي

ساير محصوالت

پوششها و روكشها

مواد

انو
ي ن

اور
فن

صفحه 2



زيردسته سومزيردسته دومزير دسته اولدسته اصلي
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته كامپيوتري نوريكامپيوترهاي نوري

(DVD هارد و) طراحي و ساخت تجهيزات ذخيره سازي اطالعات با ظرفيت باال
طراحي و ساخت ادوات پيشرفته ذخيره سازي اپتيكي هولوگرافي

طراحي و ساخت مدوالتورهاي پيشرفته
توليد فيبر نوري

طراحي و ساخت قطعات پيشرفته نوري 
طراحي و ساخت سامانه هاي پيشرفته تشخيص

طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته تصويربرداري صنعتي
طراحي و ساخت ادوات پيشرفته ليتوگرافي
طراحي و  ساخت ميكروسكوپهاي پيشرفته

(XRAY) و ايكس (IR) طراحي و ساخت اداوت پيشرفته مادون قرمز
طراحي و ساخت اداوات پيشرفته طيف سنجي ليزري و پزشكياسپكتروسكوپي و طيف سنجي

طراحي و ساخت اداوات پيشرفته سامانه هاي هوشمند و ايمني
(3D و NTD روشهاي) طراحي و ساخت اداوات پيشرفته مترولوژي اپتيكي

طراحي و ساخت سنسورهاي پيشرفته فيبر نوري
طراحي و ساخت اداوات پيشرفته تست هولوگرافي

طراحي و ساخت سنسورهاي پيشرفته نوري مغناطيسي
طراحي و ساخت اداوات پيشرفته ليدار و فاصله سنجيسنجش از راه دور

طراحي و ساخت اداوات پيشرفته آناليز و شبيه سازي
طراحي و ساخت هولوگرام، X ray  و ...سامانه هاي امنيتي

طراحي و ساخت اداوات پيشرفته مكاترونيك نوري
طراحي و ساخت اداوات پيشرفته اپتيك فضائي

طراحي و ساخت اداوات پيشرفته برهم كنش ليزر با مواد
طراحي و ساخت سلول با راندمان باالسلولهاي انرژي خورشيدي

طراحي و ساخت تلسكوپها و راديوسكوپهاي پيشرفته
بلور، سراميك، كامپوزيت و ...مواد پيشرفته ليزري (محيط ليزري)

(MOEMS) مواد تلفيقي
توليد كريستالهاي مايع LCD و LEDكريستالهاي فوتونيك
مواد مغناطيسي نوري
مواد نوري آلي و پليمر

مواد بر پايه سيليكون
طراحي و ساخت قطعات پيشرفته سيليكوني (سلولهاي خورشيدي)

كريستالهاي فوتونيكي، ليزرهاي پايه سيليكوني، تشديدگر نوري براي دتكتورهاي حساس)
( MMI,Grating)pain  طراحي و ساخت قطعات پيشرفته

بيو سنسورهاي پيشرفته 
طراحي و ساخت ابزارهاي دقيق پزشكي

عينكهاي سه بعدي پيشرفتهتوليد ادوات پيشرفته اپتوالكترونيك، لنزها و عدسيهاي ويژه
توليد ادوات پيشرفته ميكرواپتيك و اپتومكانيك

طراحي و ساخت دستگاههاي پيشرفته اليه نشاني ليزري
طراحي و ساخت دستگاههاي پيشرفته اليه نشاني قطعات اپتيكي

طراحي و ساخت ليزرهاي پيشرفته دندانپزشكي
برش ليزري (چاقوي ليزري)، بخيه كاري ليزري، اورولوژي، چشم پزشكي، زنان، پوست، الپراسكوپيطراحي و ساخت ليزرهاي پيشرفته جراحي
ليزر جوانسازي، رفع ضايعات سطحي پوست طراحي و ساخت ليزرهاي پيشرفته زيبايي

فيزيوتراپي،كاهش درد، بهبود سريعتر انواع زخمهاطراحي و ساخت دستگاههاي پيشرفته ليزرتراپي
طراحي و ساخت ليزرهاي پيشرفته تشخيصي
طراحي و ساخت دستگاه فوتوديناميك تراپي

طراحي و ساخت دستگاه تموگرافي همدوس اپتيكي
طراحي و ساخت دستگاه آناليز اپتيكي

طراحي و ساخت دستگاه اسپكتروسكوپي پزشكي
فلزات، سراميكها و كامپوزيتهاطراحي و ساخت دستگاههاي پيشرفته برش و جوش ليزري

طراحي و ساخت دستگاههاي پيشرفته سختكاري ليزري
سوراخكاري ظريفطراحي و ساخت دستگاههاي پيشرفته ميكرو ماشين كاري ليزري

طراحي و ساخت دستگاههاي پيشرفته اليه نشاني و پوشش دهي ليزري
طراحي و ساخت دستگاههاي پيشرفته تصويربرداري سه بعدي

طراحي و ساخت دستگاههاي پيشرفته هولوگرافي ليزري
طراحي و ساخت دستگاههاي پيشرفته اسپكتروسكوپي ليزري
طراحي و ساخت سيستم پيشرفته گداخت و شكافت ليزري

طراحي و ساخت ميكروسكوپ ليزري
ليزرهاي فوق سريع، ليزرهاي فيبري، ليزرهاي SLAB و ليزرهاي با دمش ديوديطراحي و ساخت ليزرهاي پرتوان و پر انرژي
طراحي و ساخت شتاب دهنده هاي ليزري

طراحي و ساخت سيستمهاي پيشرفته خنك كننده ليزري
(TLW ) طراحي و ساخت سامانه هاي ليزري تخريبي

(INS) طراحي و ساخت سيستم ليزري ناوبري لخت
(FSO) طراحي و ساخت سيستم انتقال اپتيكي اطالعات در فضاي آزاد

(RFL)طراحي و ساخت فاصله ياب ليزري
(LADAR)طراحي و ساخت رادار ليزري

(LES) طراحي و ساخت شبيه سازي ليزري اهداف
(GDS)طراحي و ساخت آشكارساز ليزري گازهاي شيميايي

توليد ليزر و پالسما
توليد متا مواد

(Femto) طراحي و ساخت ليزرهاي فوق كوتاه
طراحي و ساخت سامانه هاي پالسمونيك و پالسمون سطحي

(Bose-Einstein) اپتيك كوانتمي و پديده چگالش
(Quantum information) اطالعات كوانتمي

پديده و اثر اپتيك غيرخطي
Quantum entag lement  

اليه نشاني

تجهيزات مخابرات نوري

سامانه هاي محاسباتي، ذخيره سازي اطالعات و 
مخابراتي

سامانه هاي تصويربرداري نوري

سنجش، بازبيني و تستهاي غيرمخرب سامانه هاي تشخيصي و اندازه گيري

ليزر هاي پزشكي

ليزرهاي صنعتي

ليزرهاي تحقيقاتي

ليزرهاي دفاعي

تجهيزات  اپتيكي

سامانه هاي اپتيكي، نجومي و خورشيدي

تجهيزات نوري ذخيره سازي اطالعات

نانو فوتونيك و ميكرو نانو اپتيك

سيليكون مواد نوري

بيومواد فوتونيكي
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اپتيك پزشكي

سامانه هاي مربوط به فناوريهاي نوين

طراحي و ساخت سامانه هاي اپتيكي غيرخطي و اپتيكي كوانتمي
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(ترموست)تولید پالستیک های پیشرفته گرماسخت 

(ترموپالست)تولید پالستیک های پیشرفته گرمانرم 

تولید آلیاژهای پلیمری پیشرفته

تولید مواد پیشرفته پلیمری با مقاومت حرارتی باال

تولید مواد پلیمری پیشرفته پراستحکام
 Ultra)و الیاف پلی اتیلن با وزن مولکولی سنگین  (کوالر)نظیر الیاف پلیمری 

High Molecular Weight PolyEthylen)

تولید پلیمرهای پیشرفته خودترمیم شونده

 و واکنش دهنده به دماPHتولید پلیمرهای پیشرفته حساس به 

...نظیر کریستال های مایع، پلی آنیلین و تولید پلیمرهای پیشرفته الکتروکرومیک

... و azobenzene, diarylethene, spiropyranتولید پلیمرهای پیشرفته فوتوکرومیک

تولید االستومرهای پیشرفته دی الکتریک و پلیمرهای پیشرفته اپتوالکترونیک

(OPEs)تولید مواد الکترونیکی آلی 

(DSC)تولید سلول های خورشیدی حساس شده به رنگ 

تولید الستیک های مصنوعی پیشرفته عملکرد باال

تولید الستیک های پیشرفتة چندکارکردی

غشاهای پلیمری

(به غیر از نانوغشاء ها)
تولید غشاهای پیشرفته اسمزی و اسمز معکوس

تولید پلیمرهای پیشرفتة زیست تخریب پذیر

تولید پلیمرهای پیشرفته رسانا و نیمه رسانا

تولید چسب ها و مواد چسبنده پیشرفته و خاص

تولید رزین های و مواد پیشرفته درزگیر

تولید بتونه ها، رنگ ها و آئروژلهای پیشرفته

نظیر پارچه های مورد استفاده در گالیدرها و انواع هواپیماهای سبک ورزشی

نظیر پارچه های ضدحریق داخل هواپیماها

....رس، کائولن و : تولید پودر معدنی با قابلیت شکل پذیری پالستیک مثلتولید مواد پیشرفته پالستیکی 

...تالک، کربنات سدیم و : تولید پودر معدنی مانندتولید مواد پیشرفته غیرپالستیکی

نظیر اکسیدها، نیتریدها، کاربیدها، بوریدها و سیلیسیدهای پیشرفتهتولید بلورینهای پیشرفته

مواد اولیه پیشرفته تهیه شده به روش ذوبیتولید آمورفهای پیشرفته

تولید فروالکتریک ها، پایروالکتریک ها و پیزوالکتریک های پیشرفته

...ترمیستور، وریستور و تولید عایق ها، نیمه هادی ها، رساناها و ابررساناهای پیشرفته

تولید آهنرباها و جاذب های امواج الکترومغناطیس پیشرفتهسرامیک های پیشرفته مغناطیسی

تولید سرامیک های ساینده، مقاوم به ضربه و ابزارهای برش سرامیکی پیشرفتهسرامیک های پیشرفته مکانیکی

تولید مواد سرامیکی زیست سازگار و زیست فعالسرامیک های پیشرفته زیستی

تولید سرامیک های شفاف، پشت پیدا و مولدهای پیشرفته لیزر
تولید شیشه های پیشرفته کم گسیل

تولید شیشه های پیشرفته خودتمیزشونده

تولید شیشه های پیشرفته بسیار مقاوم نظیر شیشه شناورهای زیرسطحی

(حسگر نوری)تولید سرامیک های حساس به نور 

تولید رنگدانه های پیشرفته و سرامیکهای فلورسنت

تولید ممبران و فیلترهای پیشرفته سرامیکی، زیرپایة کاتالیست ها

تولید اتصاالت، درزگیرها و آب بندهای پیشرفته سرامیکی

تولید سرامیک های پیشرفته مورد استفاده در پیل سوختی و باتری ها

تولید سرامیک های فوق دما باال، عایقهای حرارتی، سرامیکهای با هدایت حرارتی باالسرامیک های پیشرفته حرارتی

تولید سوخت های سرامیکی هسته ای و مواد جاذب نوترونای سرامیکهای پیشرفته هسته

مواد پلیمری

پلیمرهای با عملکرد باال

پلیمرهای هوشمند 

تولید سلول های خورشیدی بر پایة مواد پیشرفته پلیمریمواد پلیمری فوتوولتائیک

الستیک ها

تولید انواع پارچه های پیشرفته

مواد 

سرامیکی

مواد اولیه سرامیکی معدنی

مواد اولیه سرامیکی سنتزی

 شیشه های پیشرفته

سرامیک های پیشرفته شیمیایی

سرامیک های پیشرفته الکتریکی

سرامیک های پیشرفته نوری
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تولید فلزات بسیار خالص و فلزات گران بها

تولید فلزات کمیاب

تولید آلیاژهای ریخته گری

غیرقابل عملیات حرارتی (Wrought)تولید آلیاژهای کارشدة 

قابل عملیات حرارتی (Wrought)تولید آلیاژهای کارشدة 

تولید آلیاژهای پیشرفتة تیتانیوم آلومیناید گاماتیتانیوم و آلیاژهای پیشرفتة آن

تولید منیزیم و آلیاژهای پیشرفتة آن

...تولید تنگستن، مولیبدن، رنیوم، تانتالم، زیرکونیم، هافنیم، وانادیم، نایوبیم و فلزات و آلیاژهای دما باال

...مولیبدنی و - تولید فوالدهای کروم(HSLA)فوالدهای پراستحکام کم آلیاژ  

تولید فوالدهای کم آلیاژ با کربن بسیار پائین

تولید فوالدهای زنگ نزن آستنیتی، فوالدهای میکروآلیاژی، فوالدهای دوفازی

، فوالدهای مقاوم در برابر حرارتIF، فوالدهای (Maraging)تولید فوالدهای ماراِیجینگ 

تولید سوپرآلیاژهای پایة نیکل، کبالت، آهن

تولید سوپر آلیاژهای کارپذیر، سوپر آلیاژهای متالورژی پودر

تولید سوپر آلیاژهای پلی کریستال ریختگی، سوپر آلیاژهای تك کریستال انجماد جهت دار

...از جمله آلیاژهای کروم، کبالت، نیوبیوم، نیکل و تولید سایر آلیاژهای پیشرفته فلزی

تولید مواد فلزی ابررسانا

(Shape memory alloys)تولید آلیاژهای حافظه دار ترکیبی 

(Magnetic shape memory alloys)تولید آلیاژهای حافظه دار مغناطیسی 

تولید مواد فروالکتریك، ترموالکتریك، غشاها و حسگرهای هوشمند، محرک ها

تولید سیلیکون خورشیدیمواد فلزی فوتوولتاییك

(بی شکل )تولید فلزات و آلیاژهای پیشرفته شیشه ای 

... و Ni-Ti ، Fe-Ni (غیرنانویی/ نانوساختار)تولید ترکیبات پیشرفته بین فلزی 

...تولید فوالد زنگ نزن، آلیاژهای پایه کبالت و پایه تیتانیوم، آمالگام دندانی و 

تولید فلزات دیگر از قبیل طال، کروم، نیکل، نقره، پالتین، تانتالم، مولیبدن، تنگستن و آلیاژهای آنها

فلزی پیشرفته (FGM)تولید مواد تابعی 

فوم های فلزی، غشاهای فلزی متخلخلتولید ساختارهای پیشرفته فلزی متخلخل 

تولید مواد پیشرفته فلزی مقاوم در برابر خوردگی

تولید پوشش های مقاوم در برابر خوردگی و اکسیداسیون، پوشش های ضدسایش

تولید پوشش های مقاوم در برابر مواد شیمیایی، پوشش های مانع حرارتی

...پاالدیوم و- آلومینیوم، نقره- مانند تانتالوم، نیکل، مس، نقره، پالتین، روی، و آلیاژهای نیکل(Metallic Thin Films)تولید الیه نازک های پیشرفته فلزی 

...نظیر غشاهای متخلخل فوالدی زنگ نزن برای تصفیه پسابها وتولید غشاهای فلزی متخلخل و غیر متخلخل (Metallic Membranes)غشاهای پیشرفته فلزی 

تولید حسگرهای پیشرفته فلزی

تولید مواد الکتریکی و مغناطیسی پیشرفته

(Shape Memory Alloys)تولید آلیاژهای حافظه دار شکلی 

(MEMS  یا Microelectromechanical  Systems)تولید سیستم های میکروالکترومکانیکی 

(FGMs)تولید مواد تابعی 

تولید مواد انرژی 

(در منابع قدرت و سامانه های نوین تولید، ذخیره و انتقال انرژی)
مواد مورد استفاده در باتری های با کارایی برتر

polyster  و یا  epoxyدر زمینة رزینی همانند  (Kevlar) و یا کِوالر Boronتولید الیاف کربن، شیشه، سازه های کامپوزیتی سبك و مستحکم(PMC)کامپوزیت های زمینة پلیمری 

تولید کامپوزیت های سرامیکی پیشرفتة مقاوم در برابر شوک های حرارتی و مکانیکی

تولید کامپوزیت های سرامیکی پیشرفتة مقاوم در برابر سایش و خوردگی

(MMC)تولید کامپوزیت های زمینة فلزی 

تولید کامپوزیت های زیست سازگار 

تولید کامپوزیت های زیست تخریب پذیر

تولید کامپوزیت های جاذب صوت و انرژی

تولید پوشش های کامپوزیتی رادار گریز
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مواد فلزی

فلزات و آلیاژهای سبك

آلیاژهای پیشرفتة آلومینیوم

فوالدهای پیشرفته  

انواع سوپرآلیاژها

مواد فلزی هوشمند
آلیاژهای حافظه دار

کامپوزیتها

(CMC)کامپوزیت های زمینة سرامیکی 

(بیومواد)زیست مواد پیشرفته فلزی 

پوشش های پیشرفته فلزی

(Multifunctional Materials)مواد پیشرفته چندکارکردی 
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طراحی و ساخت ادوات پیشرفته پردازش

طراحی و ساخت ادوات پیشرفته ذخیره سازی اطالعات

طراحی و ساخت کامپیوترهای پیشرفته قابل حمل

طراحی و ساخت تلفنهای هوشمند و تبلتهای پیشرفته

(Wearable Computers)طراحی و ساخت رایانه های پیشرفته پوشیدنی و پردازش پوشیدنی 

(MDF)طراحی و ساخت نمایشگرهای پیشرفته سه بعدی، نمایشگرهای چندمنظوره با وضوح تصویر باال 

طراحی و ساخت ادوات تصویربرداری پیشرفته و اسکن سه بعدی

تولید حسگرهای پیشرفته تصویربرداری و فاصله سنجی دیجیتال

(Smart Home )طراحی، ساخت و پیاده سازی سیستمهای اتوماسیون خانه و اداره 

طراحی مدارهای مجتمع

تولید نرم افزارهای طراحی

طراحی و ساخت دیودهای غیرحساس به نور

(به استثنای ترانزیستورهای حساس به نور)طراحی و ساخت ترانزیستور 

triacs و diacsطراحی و ساخت تریستورها، 

طراحی و ساخت تجهیزات نیمه هادی حساس به نور

طراحی و ساخت مدارهای مجتمع یکپارچه دیجیتال

طراحی و ساخت مدارهای مجتمع یکپارچه آنالوگ

طراحی و ساخت مدارهای مجتمع ترکیبی

طراحی و ساخت دیگر مدارهای مجتمع  الکترونیکی

طراحی و ساخت انواع تجهیزات پیشرفته خأل و تست خأل

طراحی و ساخت انواع تجهیزات پیشرفته الیه نشانی

طراحی و ساخت انواع تجهیزات پیشرفته اکسیداسیون

طراحی و ساخت انواع تجهیزات پیشرفته لیتوگرافی

طراحی و ساخت انواع تجهیزات پیشرفته آالیش

طراحی و ساخت انواع تجهیزات پیشرفته زدایش

با ویژگیها و کاربردهای خاص... تولید دیود، مقاومت، خازن، ابرخازن و قطعات الكترونيكي خاص

...دارایورها و طراحی

 الیه به باال4تولید مدارچاپی 

 الیه به باال4طراحی و ساخت تجهیزات تولید مدارچاپی 

DC Motorsطراحی و ساخت موتورهای دی سی پیشرفته 

Stepper Motors طراحی و ساخت موتورهای استپر پیشرفته 

Servo Motors طراحی و ساخت سروو موتورهای پیشرفته 

موتورهای الكتريكي
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رایانه های قابل حمل و اجزای آنها

ادوات نوین تعامل با کاربر

تجهیزات نیمه هادی

مدارهای مجتمع الکتریکی و میکرومونتاژها ميكروالكترونيك

تجهیزات الکترونیکی

(با امکان بکارگیری در فرآیند یک میکرون و پائین تر)

تولید
مداراهای الكترونيكي

سخت افزار کامپيوتری

 اجزای رایانه های شخصی و صنعتی

5- 1صفحه 



زيردسته سومزيردسته دومزيردسته اولدسته اصلي
نظير حسگرهاي پيشرفته حرارتي، مغناطيسي، صوتي

(RLG, FOG, INS) نظير حسگرهاي پيشرفته موقعيت ياب
طراحي و ساخت نشان دهنده هاي پيشرفته
طراحي و ساخت سوييچ هاي پيشرفته
طراحي و ساخت ترانسميترهاي پيشرفته

طراحي و ساخت ابزارهاي پيشرفته تجزيه و تحليل
(Analitical Instrument)

طراحي و ساخت ابزارهاي پيشرفته اندازه گيري دبي و سطح
طراحي و ساخت شيرهاي كنترل پيشرفته
طراحي و ساخت وسايل پيشرفته جانبي
طراحي و ساخت كابلهاي پيشرفته

طراحي و ساخت انواع كانكتورهاي پيشرفته
طراحي و ساخت وسايل پيشرفته اتصالي

(Linking Device)
(HUB) طراحي و ساخت هابهاي پيشرفته

I/O)سخت افزارهاي پيشرفته cards) طراحي و ساخت كانالهاي پيشرفته ورودي و خروجي
Distributed Control System DCS( )

Foundation Field bus control system FCS ( )
طراحي و ساخت كنترلرهاي قابل برنامه ريزي

Programmable logic controller(PLC)  
طراحي و ساخت سامانه كنترل سرپرستي و گردآوري داده

Supervisory control and data acquisition system(SCADA) 
طراحي و ساخت سامانه ارزيابي عملكرد چرخه ها

Loop Performance Assessment

طراحي و ساخت سامانه ارزيابي چرخه عمر تجهيزات
Equipment Life cycle Assesssment

طراحي و ساخت ابزار پيشرفته ارزيابي ميزان بهره وري انرژي و فرآيند
Processs and Energy efficiency Asssessment Tools 

CM و تشخيص عيوب اطراحي و ساخت ابزار پيشرفته ارزيابي
Failure Diagnosis and Condition Monitoring Assessment Tools 
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اندازه گيري و 
انتقال (ابزاردقيق)

طراحي و ساخت سنسورهاي پيشرفته

سيستم هاي 
ارتباطي و شبكه

كنترل فرايند

راه حلهاي تلفيقي
Integrated Solution 

الگوريتم ها و نرم افزارهاي كنترل فرايند
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زيردسته چهارمزيردسته سومزيردسته دومزير دسته اولدسته اصلي

(Data Center)طراحی و ایجاد مرکز داده پیشرفته 

(Call Center)طراحی و ایجاد مرکز تلفن پیشرفته 

 طراحی و ساخت نرم افزارها و ادوات پیشرفته مربوط به شبکه های نسل آینده

Next Generation Network (NGN)

(IPTV)طراحی و تولید تلویزیونهای پیشرفته مبتنی بر  پروتوکول اینترنت 

Video on Demand طراحی و تولید برنامه های  ویدئویی پیشرفته مورد نیاز ضبط شده 

VoIP/ IP Phone  طراحی و تولید

طراحی، ساخت و پیاده سازی ایستگاههای زمینی دریافت و پردازش اطالعات ماهواره ای

طراحی و ساخت سونار، عمق یاب و تلفن های  پیشرفته زیرآبی

VLF و HF، (نظامی) VHF و UHFرادیو در باند فرکانسی طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته انتقال امواج برای رادیو، تلفن و تلویزیون

طراحی و ساخت دوربین های تلویزیونی پیشرفته

طراحی و ساخت المپهای ماکرویو راداری

طراحی و ساخت دوربینهای پیشرفته راداری

اپتیکی، مغناطیسی و رادیویی...طراحی و تولید جستجوگرها، شناساگرها، تجهیزات ناوبری و هدایت، تجهیزات دریایی، ردیاب و

، یا تلویزیون، چه با دستگاه radio broadcasting،برای پخش رادیویی Transmission apparatusدستگاههای فرستنده 

گیرنده، دستگاه ضبط یا باز تولید صوت یکپارچه شده یا نشده باشند؛ دوربین های تلویزیونی، دوربین های دیجیتال و دوربین های 

.ضبط ویدئویی

طراحی و ساخت سیستمهای پیشرفته اینترکام

طراحی و ساخت سامانه های پیشرفته کنترل و هدایت از راه دور

...، پیجر،آنتن های فرستنده و گیرنده بی سیم و GPSطراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته ارتباطات بی سیم

انواع سوئیچهای پیشرفته

انواع روترهای پیشرفته

UTMطراحی و ساخت 

Unified Threat Manangement (UTM)مدیریت یکپارچه تهدیدات 

SDHطراحی و ساخت 

Synchoronus Digital Hierarchy (SDH)سلسله مراتب دیجیتال همزمان 

طراحی و ساخت سامانه های پیشرفته مسیریاب

طراحی و ساخت ذخیره سازهای پیشرفته تحت شبکه

(DLP)طراحی وساخت ادوات پیشرفته جلوگیری از نشت اطالعات 

... و LTE, WiMax, GSMطراحی و ساخت تجهیزات انتقال بی سیم

... و DWDMطراحی و ساخت تجهیزات انتقال فیبرنوری

تولید ضد بدافزارهای پیشرفته

(جنگ سایبری، تک و پاتک)تولید نرم افزارهای پیشرفته مربوط به مباحث سایبری 

(Cluster Computing)طراحی و ساخت ادوات پیشرفته رایانش خوشه ای 

(Cloud Computing)طراحی و ساخت اداوت پیشرفته رایانش ابری 

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته ایمنی خودرو به کمک پردازش تصویر و ادغام حسگر

طراحی و ساخت سیستمهای پیشرفته ناوبری، امداد و کنترل از راه دور خودرو

طراحی و ساخت اداوت پیشرفته کنترل هوشمند ترافیک

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته شبکه های موردی بین خودرویی

(بهبود، فشرده سازی و انتقال تصویر و فیلم)طراحی و ساخت اداوات پیشرفته پردازش سیگنال، ویدئو، متن، صوت و تصویر 

طراحی و ساخت ادوات پیشرفته نظارت تصویری هوشمند

(Biometrics)سامانه های تشخیص هویت زیست سنجی 

(Augmented Reality)واقعیت افزوده 

...تولید نرم افزارهای تبدیل کننده گفتار به نوشتار، نوشتار به گفتار و 

(Data mining)تولید نرم افزارهای پیشرفته داده کاوی 

...تولید نرم افزارهای پیشرفته ترجمه متن و تولید نرم افزارهای پردازش زبان طبیعی

تولید موتور بازیهای پیشرفتهتولید بازیهای رایانه ای پیشرفته

تولید کنسول بازیهای پیشرفتهتولید جلوه های صوت و تصویر

تولید فیزیک بازیهای پیشرفتهتولید نرم افزارهای پیشرفته تدوین فیلم

Multimedia Builderتولید نرم افزارهای 

Motion Captureتولید نرم افزارهای 

تولید نرم افزارهای کروماکی

نرم افزارهای پیشرفته رمزنگار و رمزخوان

 های هوشمندLMSنرم افزارهای آموزشی هوشمند و 

تولید نرم افزارهای شناختی و رفتاری

...تولید نرم افزارهای پیشرفته تجهیزات مکانیکی، نفتی، فرآیندهای شیمیایی و 

Human Machine interface (HMI)تولید نرم افزارهای پیشرفته رابط انسان و ماشین  

تولید نرم افزارهای پیشرفته ویژه کنترل فرآیند در اتوماسیون صنعتی

تولید نرم افزارهای پیشرفته طراحی و انتشار نور، انتشار نور در محیطهای مختلف

طراحی و تولید سیستم عاملهای پیشرفته

تولید قطعات و زیرمجموعه های شبیه سازهای انواع تسلیحات

تولید شبیه سازهای پیشرفته نیروگاههای هسته ای

تولید شبیه سازهای پیشرفته آموزشی سامانه های موشکی

تولید شبیه سازهای پیشرفته دریایی

تولید نرم افزارهای پیشرفته بومی شبیه سازی مخازن نفت و گاز

تولید شبیه سازهای پیشرفته پروزار و رانندگی

و هولوگرام (VR)واقعیت مجازی تولید سایر شبیه سازهای پیشرفته

نرم افزارهای تولید و پردازش محیط مجازی

نرم افزارهای رسانه ای و رسانه پرداز

تجهیزات راداری
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شبکه

تجهیزات مخابراتی پیشرفته

تجهیزات ارتباطی و 

مخابراتی

نرم افزار کامپیوتری

سامانه ها

فناوری اطالعات

پردازش موازی، رایانش و گرید

سامانه های حمل و نقل هوشمند

Intelligent Transportation System (ITS)

هوش مصنوعی

شبیه سازها

تجهیزات انتقال داده

سامانه های ارتباطات چندرسانه ای

نرم افزارهای کاربردی ارزش افزوده باال

ادوات امنیت شبکه

.تجهیزات مخابراتی و راداري مربوط به حوزه هوافضا، ذیل حوزه هوافضا بوده و در این بخش مطرح نمی گردد* 

راهکارهای نرم افزاری امنیت شبکه های کامپیوتری

تجهیزات امنیتی

6صفحه 



زيردسته سومزيردسته دومزيردسته اولدسته اصلي
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته توليد پودر و نانوپودر
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته توليد فايبر و نانوفايبر

طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته توليد ويسكرو نانو ويسكر و تك بلور
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته توليد مواد سراميكي شفاف

تجهيزات پيشرفته پوشش دهي بروش پاشش و زينتر
تجهيزات پيشرفته پوشش دهي بروش غوطه وري و زينتر

تجهيزات پيشرفته پوشش دهي بروش پالسما اسپري
تجهيزات پيشرفته پوشش دهي بروش سل ژل

تجهيزات پيشرفته پوشش دهي بروش الكتروفورتيك
تجهيزات پيشرفته پوشش دهي بروش رسوب گذاري فيزيكي از فاز بخار
تجهيزات پيشرفته پوشش دهي بروش رسوب گذاري شيميايي از فاز بخار

تجهيزات پيشرفته پوشش دهي بروش ريخته گري نواري
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته توليد جرمها، مالتها و سيمانهاي ديرگداز

(SHS) طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته توليد و زينتر درجا
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته توليد از فاز مذاب

طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته توليد به روش شكل دهي پودر و زينتر
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته توليد به روش زينتر بدون فشار
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته توليد به روش زينتر تحت فشار

طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته پوشش دهي پلي يورتانتجهيزات پيشرفته پوشش  دهي
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته قالب گيري دمشي

طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته قالب گيري نوار مداوم
CNC طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته ماشين كاري
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته قالب گيري تزريقي

طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته قالب گيري با رزين مايع
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته شكل دهي با فشار

Profile Extrusion طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته شكل دهي چرخشي
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته شكل دهي حرارتي

Twin Sheet Forming طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته شكل دهي تحت خالء
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته حرارت دهي خارجي

Processes Involving External Heating 
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته حرارت دهي اصطكاكي

Processes Involving Frictional and Hysteresis Heating   
Adhesives طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته اتصاالت چسبي
Acrylics طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته اتصاالت آكريليكي

Anaerobics  طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته اتصاالت بي هوازي
(Super Glues)Cyanoacrylates   طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته

Epoxies طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته اتصاالت اپوكسيها
Hot Melts طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته اتصاالت ذوبهاي داغ

Phenolics  طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته اتصاالت فنولي
Plastisols طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته اتصاالت

Polyimides طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته اتصاالت پلي آميدي
Polyurethanes طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته اتصاالت پلي يورتاني

Pressure-sensitive Adhesives طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته اتصاالت چسبي حساس به فشار
(PVAs)Polyvinyl Acetate  طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته اتصاالت پلي ونيل استات

Silicones  طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته اتصاالت سيليكوني
Autoclave Molding   طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته  قالب گيري اتوكالو

Centrifugal Casting   طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته ريخته گري گريز ار مركز
Compression Molding طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته قالب گيري فشرده

Continuous Lamination طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته ورقه ورقه شدن پيوسته
Filament Winding طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته سيم پيچي رشته اي

Hand Lay-Up  طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته
Pressure Bag Molding طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته قالب گيري كيسه فشار

Pulshaping  طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته
Pultrusion طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته قالب گيري پالتروژن

(RIM)Reaction Injection Molding  طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته
(RTM)Resin transfer molding  طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته

Spray-up طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته
(SRIM)Structural Reaction Injection Molding  طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته

Tape / Fiber Placement طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته
Vacuum Bag Molding طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته

Vacuum Infusion طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته تزريق تحت خالء

تجهيزات پيشرفته توليد محصوالت مياني و يا 
تكميل كننده (سراميك هاي بي شكل)

فناوري هاي ساخت و 
توليد مواد و 

محصوالت كامپوزيتي

تجهيزات پيشرفته قالب گيري و شكل دهي 
كامپوزيتي
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فناوري هاي ساخت و 
توليد مواد و محصوالت 

پليمري

تجهيزات پيشرفته شكل دهي و قالب گيري 
پالستيكها

تجهيزات پيشرفته اتصال پالستيكي

 
فناوري هاي ساخت و 

توليد مواد و محصوالت 
سراميكي

تجهيزات پيشرفته توليد مواد اوليه سراميكي 
سنتزي

تجهيزات پيشرفته توليد محصوالت نهايي 
(سراميك هاي شكل دار)
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زيردسته چهارمزيردسته سومزيردسته دومزيردسته اولدسته اصلي
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته قالبگيري متداول
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته قالب گيريِ دقيق 

طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته قالبگيريِ ماسه اي با پيوند شيميايي
Chemically Bonded Sand Molding Processes     

طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته قالبگيري و ريخته گري نوين
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته ريخته گري دقيق، دوراني، نيمه جامد

طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته ريخته گري آلياژهاي خاص، قطعات بزرگ و سنگين
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته آهنگري و نورد
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته اكستروژن
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته  كشش

Deep Drawing  كشش عميق
Electro-hydraulic Forming  شكل دهي الكترو هيدروليك
Electro-magnetic Forming  شكل دهي الكترومغناطيسي

Explosive Forming  شكل دهي انفجاري
Fine Blanking  سوراخكاريِ دقيق
Hydro-forming  هيدروفرمينگ

Magnetic Pulse Forming  شكل دهي پالسي مغناطيسي
Metal Spinning  شكل دهي چرخشيِ فلزات

Peen Forming  شكل دهي از طريق ساچمه پاشي
Press Braking / Brake Forming  خم كاري پِرِسي

Shearing  برش زني
Stretch Forming  شكل دهي اتساعي

Superplastic Forming  شكل دهي سوپرپالستيك
Tube Bending  خمش لوله

Stamping  كليشه زني
توليد پودرهاي فلزي

قطعات صنعتي و سازه اي
روش هاي به كارگيرندة بستر پليمري

آلياژسازي مكانيكي
جوش كاري،   لحيم كاري و Brazingطراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته فرآيندهاي اتصال دهي

Rapid Prototyping  نمونه سازي اولية سريع
Spray Deposition  رسوب دهي پاششي

رسوب دهي در خأل 
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته پوشش دهي

طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته بهينه سازي سطح
 طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته براده برداري

طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته رشد بلور
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته پايش وضعيت و تخمين عمر قطعات

بازرسي هاي چشمي
بازرسي با استفاده از مواد نافذ
بازرسي هاي الكترومغناطيسي

بازرسي با استفاده از ذرات مغناطيسي
بازرسي با استفاده از امواج صوتي

بازرسي با استفاده از امواج مافوق صوت
بازرسي از طريق پرتونگاري (ايكس، گاما؛ ذرات بتا و ...)

طراحي و ساخت CNC هاي پيشرفته
طراحي و ساخت كوره هاي پيشرفته

سختي سنج روبشي اتوماتيك و ...طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته مشخصه يابي مواد
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته هيدروليكي و پنوماتيكيهيدروليك و پنوماتيك

رزمي، پوشيدني تحرك و ...طراحي و ساخت رباتهاي نظامي
لوله نورد و ...طراحي و ساخت رباتهاي صنعتي و خط توليد

 طراحي و ساخت رباتهاي فضا نورد
طراحي و ساخت رباتهاي پرنده
حمل مصدوم، آتش نشان و ...طراحي و ساخت رباتهاي امدادگر
طراحي و ساخت رباتهاي مسيرياب

 بهبود كيفي، تعميرات و 
نگهداري

ماشين آالت و تجهيزات

طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته شكل دهي ورق
فرآيندهاي شكل دهي و 

ساخت

تجهيزات پيشرفته ريخته گري

طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته متالورژي پودر

طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته نمونه سازي اوليه

انواع رباتهاي كاربردي
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ساير

تجهيزات پيشرفته عمليات سطح

تجهيزات ساخت و 
توليد مواد و محصوالت 

فلزي

(NDT) طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته بازرسي هاي غير مخرب
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زيردسته سومزيردسته دومزيردسته اولدسته اصلي
PET،MEG، MRI، fMRI، NIR،fNIRS،TDS,EEG و كليه متعلقات ثبتهاي همزمانتجهيزات پيشرفته نقشه برداري مغزي و عصبي

DBSتجهيزات پيشرفته تحريك مغزي و نخاعي TMS rTMS tDCS tACS Ultrasound Stimulation Optical Stimulator,  , , , , ,
Eyeتجهيزات پيشرفته آزمايشهاي مطالعات رفتاري انساني Tracking Motion Tracking Vigilance Measurment ,  ,   

تقويت كننده ها، تحريك كننده ها و پروبهاي امپدانس باالي مرتبط با الكتروفيزيولوژي ، ابزار ثبت پتانسيل ميداني، ابزار هاي  ثبت سلوليتجهيزات پيشرفته ثبت الكتروفيزيولوژي انساني و حيواني
نرم افزار ها و سخت افزارهاي ثبت داده  با تعداد كانال باال، آناليز سيگنالهاي EEG، EMGو EP..، نرمافزار هاي تركيب داده هاي تصوير مغزي و سيگنالهاي مغزيسيستمهاي پيشرفته ثبت و تحليل سيگنالها و تصاوير مغزي و عصبي

انواع ماز هاي اتوماتيك كنترل شونده  شناختي، نرم افزارهاي تحليل و تست رفتاري آزمايشگاهيابزارها و تستهاي پيشرفته مطالعات رفتاري حيواني
ابزار هاي ثبت مانيتورينگ سيگنالهاي زيستي و رفتارهاي انساني وحيوانيتجهيزات پيشرفته آزمايشگاههاي سايكوفارماكولوژي انساني و حيواني
انواع استيروتاكسي هاي دستي و  اتوماتيك كنترل شونده  جهت جراحي مغزي   تجهيزات پيشرفته نگه داري و جراحي حيوان جهت مطالعات شناختي

اطالعات نرماتيو fMRI، PET، EEG در افراد سالم و گروه هاي مختلف بيماران بانكهاي پيشرفته اطالعات نرماتيو نقشه هاي مغزي 
PET،MEG، MRI، fMRI، NIR،fNIRS،TDS,EEG و كليه متعلقات كاله ثبت EEG،تقويت كننده EEG،  تبت بي سيم EEG، ثبت مغزي حين خوابREM، EOGوECOGتجهيزات پيشرفته تصوير برداري مغزي باليني

دستگاه هاي مربوط به Sensory Integration Therapy، Auditory Therapy, Visual Therapy, SLPسخت افزارهاي پيشرفته روشهاي توانبخشي شناختي
حافظه، توجه، زبان، درك حسي، درك فضايي زماني، كنش حركتي و...سخت افزارهاي پيشرفته اندازه گيري كنش ها و كاركردهاي شناختي

نرم افزارهاي مشابه  CNS Agent، Fepsy, CANTAB,VSXنرم افزارهاي توان بخشي شناختي
نرم افزار هاي هدايت كننده تحريك با تصاوير مغزي ,DBS,TMS ,tDCS,tACSسيستم هاي تحريك مغزي و نخاعي جهت كنترل و درمان بيماري هاي شناختي

نروفيدبك دوكاناله، نروفيدبك چند كاناله، نروفيدبك بر اساس امواج مغزي، بيوفيدبك دمايي، هدايت پوستي و عضالنيتجهيزات و ادوات پيشرفته نوروفيدبك و بيوفيدبك
Transdermalتحريك كننده هاي پيشرفته عصبي و عضالني جهت كنترل و درمان بيماريهاي شناختي Neuromodulation

...طراحي و ساخت اداوات پيشرفته اتاقهاي تميز كالس 100 به باال نظير هواسازها، فيلترها، ديواره ها و
 طراحي و ساخت انكوباتورهاي پيشرفته، ژرميناتورهاي پيشرفته 

طراحي و ساخت ادوات پيشرفته اتاق رشد گياه
نظير محيط كشت و ....توليد مواد اوليه خاص و تجهيزات پيشرفته مورد نياز زيست فناوري 

SPM,STM، AFM و ...طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته ميكروسكوپي روبشي
GC، الكتروفورز و ...طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته آناليز شيميايي 
DTA/DSC و ...طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته آناليز حرارتي 

(VSM، BE و ...طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته آناليز خواص فيزيكي 
PACVD، CVD و ...طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته پوشش دهي نانو 

(DIRIE) طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته حكاكي نانو
(Nano Imaging) تجهيزات تصويربرداري پزشكي

طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته توليد نانوپودر
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته توليد نانوالياف

طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته توليد قطعات نانو
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته نانوكاويتاسيون

توليد فيلترهاي پيشرفته جهت تصفية بيولوژيكي مايعات
توليد فيلترهاي جهت تصفية و استريليزاسيون گازها

طراحي و ساخت بيو راكتورهاي پيشرفته
...طراحي و ساخت سانتريفيوژهاي پيشرفته نظير سانتريفيوژهاي پيوسته دور باال و
طراحي و ساخت فريز درايرهاي پيشرفته
طراحي و ساخت فرمانتورهاي پيشرفته

(بويژه توليد نازل) طراحي و ساخت اسپري درايرهاي پيشرفته
...طراحي و ساخت مبدلهاي پيشرفته حرارتي نظير مبدلهاي حرارتي با حساسيت باال و

طراحي و ساخت ستونهاي پيشرفته تقطير و پااليش
طراحي و ساخت اتومايزرها و سپرايرهاي پيشرفته براي مايعات

طراحي و ساخت پمپ هاي پيشرفته پريستاليتيك
طراحي و ساخت ميكسرهاي پيشرفته يك جداره، دو جداره و سه جداره

طراحي و ساخت ميكسرهاي پيشرفته هموژنايزرهاي تك و يا دوبل
...طراحي و ساخت راكتورهاي پيشرفته  نظير راكتورهاي گلس الين دورباال و

گلس الين دورباال بلندرهاي پيشرفته مواد خشك و مايع
طراحي و ساخت انواع خشك كن هاي پيشرفته با بازدهي باال

array طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته مبتني بر فناوري مولكولي، فناوري
طراحي و ساخت سامانه هاي كمي لومينسانس و رباتيك، فناوريهاي مبتني بر هيبريديزيشن، 

طراحي و ساخت ادوات پيشرفته فلوسايتومتري و ايمونوفلورسانس
توليد لوله هاي خالء پيشرفته، وسايل پيشرفته تشخيص سريع، ادوات پيشرفته راديو ايمونواسي 

طراحي و ساخت دستگاههاي پيشرفته آنااليزر، اسپكتروفوتومتر، رفراكتومتر، دانسيتومتر 
توليد ستونهاي پيشرفته الكتروفورز، كروماتوگراف هاي پيشرفته، تيشو پروسسوراسمومترهاي پيشرفته و چمبرهاي پيشرفته

طراحي و ساخت هودها، فورها، ميكروسكوپها، سيتومترها و سمپلرهاي پيشرفته

تجهيزات عمومي

تجهيزات زيست فناوري

تجهيزات داروسازي

 
تجهيزات  نانو فناوري

تجهيزات آزمايشگاهي مطالعات عصب شناختي

هي
شگا

ماي
 آز

د و
ولي

ت، ت
ساخ

ته 
شرف

ت پي
يزا

جه
ت

تجهيزات شناختي باليني

صفحه 3- 7



زيردسته سومزيردسته دومزيردسته اولدسته اصلي
(API) سنتز مواد موثره خاص

سنتز جانبي هاي خاص
سنتز يا استخراج پرو ويتامين ها، ويتامين ها و اسيدهاي آمينه خاص

سنتز هورمونهاي خاص و مشتقات خاص هورمونها
سنتز يا استخراج هورمون ها، پروستاگلندين ها، ترومبوگسان ها، پلي پپديدها و ليكوترين ها

سنتز يا استخراج هتروزيدهاي (گليكوزيدها) خاص
سنتز يا استخراج آلكالوئيدهاي نباتي و طبيعي جديد و خاص

سنتز آنتي بيوتيكهاي خاص
...سنتز داروهاي پيشرفته براي بيماريهاي خاص MS، سرطان، هپاتيت، ايدز و نظير داروي درمان

سنتز محافظت كننده اشعه پرتو اتمي
فناوريهاي دارو رساني آهسته رهش، دارورساني هدفمندسنتز حاملهاي دارورسان بهبوديافته عصبي مغزي
سنتز دارو هاي ارتقاء عملكرد شناختي، داروهاي كاهنده عملكرد شناختي و ...سنتز داروهاي پيشرفته درمان اختالالت شناختي

سنتز داروهاي سروتونيني، دوپاميني، گلوتاماتي ، گاباماتي، نيتريك اكسيدي، كانابينوئيدي و...سنتز داروهاي پيشرفته عصبي مبتني بر نروترانسميترها
سنتز داروهاي گياهي انساني پيشرفته داروهاي گياهي
سنتز راديودارهاي تشخيصي و درماني راديوداروها

انواع كاتتر، بالون و كانوال، انواع استنت، انواع گرافت، انواع دريچه مصنوعي قبلي، دستگاه الكتروشوك قلبي و مغزي،  پمپ خون جراحي قلب باز
اكسيژناتور پيس ميكر اينترنال و اكسترنال، فيكساتروهاي ارتوپدي، پروتز مفصل هيپ، پروتز زانو و شانه

لنزهاي تماسي و داخل چشمي، دستگاه فيكو، دستگاه ويتركتومي، فيلتر و ماسك ضد ش.م.ه
دستگاههاي راديوتراپي و دستگاههاي وابسته، دستگاه بيهوشي، ونتيالتور، نيواليزر، همودياليز و دياليز صفاقي

سمعك، الكتروكوتر، كيسه هاي كولستومي، يوروستومي، وايايوستومي، وپورايزرهاي پيشرفته
انواع پروتز به غير از ارتوپدي، تجهيزات درمان ناباروري، تختهاي تخصصي بيمارستاني، سنگ شكن،
انواع مانيتورهاي پزشكي، فشارسنج ديجيتالي، تب سنج ديجيتالي، پلي تيسموگرافي، پالس اكسيمتر

هولتر مانيتورينگ، نوروسكوپ، انواع ميكروسكوپهاي جراحي، دستگاه آنسفالوگراف، الكتروكارديوگراف
اتورفركتومتر، انواع آندوسكوپها، راديوگرافي ديجيتال و غيرديجيتال، تونومتر، انواع بن دانسيمتر

سونوگرافي، ماموگرافي، آنژيوگرافي، سي تي اسكن، گاماكمرا، اكوكارديوگراف
سفالومتر، اسپيرومتر، اديومتر، الكتروميوگراف، محركهاي عصبي، فتال مانتيورينگ

MRI ،انواع الپراسكوپ، مديايتنسكوپ، اتوسكوپ، الرنگسكوپ، تست ورزش، دفيبريالتور، آنژيوسكوپ
الكتروفيزيولوژي، فوتوتراپي، راديوفركوينسي، دياترمي، گفتاردرمانيطراحي و ساخت تجهيزات بازتواني و توانبخشي پيشرفته

ابزار، يونيت، يونيت ارتودنسي، يونيت پرتابل، اتوكالو، ساكشن، راديوگرافي و سونوگرافي، راديوسرجري، الكتروسرجري، ايمپلنت، موتورهاي جراحي ايمپلنتطراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته داندان پزشكي

پودرهاي پيشرفته پرسلن و آلياژها، مواد پيشرفته بليچينگ، كوره پرسلن، كوره گليزر، كستينگ ماشين القائي، ترموپالست، سيستمهاي پيشرفته cad cam و اسكنرهاي پيشرفته طراحي، ساخت و توليد مواد و وسائل پيشرفته البراتوري
درماني

طراحي و ساخت دستگاههاي پيشرفته توان سنجي، كاليبراتور، سنجش پرتو و شبيه سازتجهيزات آزمون و كاليبراسيون
اكسيژن سازهاي پيشرفته مركزي، كمپرسورهاي پيشرفته توليد و انتقال گازهاي طبي، تصفيه كننده هاي پيشرفته هواطراحي و ساخت ادوات پيشرفته توليد گازهاي طبي

استرياليزرهاي پيشرفته (بخار آب، گاز، نوري)طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته استريل و شستشو
دستگاههاي پيشرفته بيخطرساز و دفع پسماندطراحي و ساخت ادوات پيشرفته مديريت پسماند

 تجهيزات 
دندان پزشكي

 تجهيزات بيمارستاني

طراحي و ساخت تجهيزات درماني پيشرفته

داروهاي شيميايي

طراحي و ساخت تجهيزات تشخيصي پيشرفته

كي تجهيزات عمومي پزشكي
زش

ي پ
دس

مهن
و و 

دار

دارو هاي عصبي شناختي

ماده اوليه داروها و مكملها
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زيردسته سومزيردسته دومزير دسته اولدسته اصلي

(Aircraft)بدون موتور و ساير هواپيماهاي (Hang ) گاليدرها، گاليدرهاي معلق ( Dirigibles) بالون ها و هواناوهاي قابل هدايت 
پيشرفته (non-powered) بدون موتور

...طراحي و ساخت سامانه هاي پيشرفته هوايي و فضايي نظير هواپيما، هلي كوپتر و
...طراحي و ساخت سيستم هاي پيشرفته هدايت و كنترل نظير سامانه هاي پيشرفته كنترل از راه دور و

... موتورهاي توربوجت، توربوفن، رم جت و
(توربين، كمپرسور، محفظه احتراق، سيستم كنترل سوخت و ...)  متعلقات موتورهاي جت

نظير هواپيما، هليكوپتر و ...طراحي و ساخت پرنده هاي پيشرفته بدون سرنشين
طراحي و ايجاد مركز اطالعات و تصوير پيشرفته

 (Auto Pilot ) طراحي و ساخت سيستم هاي پيشرفته خلبان خودكار
...طراحي و ساخت زيرسيستم هاي پيشرفته پرنده هاي بدون سرنشين موتور و

طراحي و ساخت رادارهاي پيشرفته هوايي، دريايي و مخابراتي
X و S، ارتفاع سنج و هواپايه طراحي و ساخت قطعات و زيرمجموعه هاي رادارهاي آرايه فازي، باند

(اخالل گر) طراحي و ساخت قطعات و زيرمجموعه هاي جمر
طراحي و ساخت المپهاي ماكرويو راداري

اپتيكي، مغناطيسي و راديوييطراحي و توليد جستجوگرها، شناساگرها، تجهيزات ناوبري و هدايت، تجهيزات هوايي و دريايي، ردياب و...
طراحي و ساخت سامانه هاي پيشرفته كنترل و هدايت از راه دور

طراحي و ساخت سيستمهاي  پيشرفته الكترونيكي زميني جهت يابي  
طراحي و ساخت سيستمهاي  پيشرفته الكترونيكي هوائي جهت يابي  

ليزري و ...طراحي و ساخت ادوات و تجهيزات پيشرفته تله متري و مسافت يابي 
طراحي و ساخت منابع تغذيه پيشرفته ژنراتور

دستگاهها و ادوات براي پرتاب وسايل نقليه هوايي؛ دستگاهها و ادوات براي فرودآمدن وسايل نقليه هوايي روي عرشه ناو
نظير دستگاه هاي زميني برا ي آموزش پرواز؛ اجزاء و قطعات آنهاهواپيمابر و دستگاهها و ادوات

طراحي و ساخت قطعات و زيرمجموعه هاي پيشرفته
طراحي و ساخت موتور ماهواره

تجهيزات پيشرفتهفرودگاهي
طراحي و ساخت توربوفن، توربوجت، رم جت، اسكرم جمپيشرانش هواتنفسي

طراحي و ساخت پيشرانش جامد دوپايه، پيش رانش جامد مركب، پيشرانش مايع، پايشرانش سوخت مايعجلوبرنده ها
طراحي و ساخت پيش رانش كنترل وضعيت ( تراستر) 

طراحي و ساخت  ادوات پيشرفته سازه بدنه، مخازن تحت فشار، لوله و اتصاالت، بال و بالكسازه هاي فضائي

طراحي و ساخت ادوات و تجهيزات پيشرفته توجيه و نشاره روي، سكوي پرتاب، پرتاب سرد، پايگاه پرتاب فضائي، جابجائي و حمل و نقل، تزريق سوخت و ...آماده سازي و پرتاب ( سامانه هاي پدافندي، موشكهاي بالستيك و ماهواره بر) 

توليد مواد پرانرژي و پيروتكنيك
 (Radome ) طراحي و ساخت رادومهاي پيشرفته موشك

طراحي و ساخت سيكرها و فيوزهاي راديويي پيشرفته، جستجوگرهاي پيشرفته ليزري، جستجوگرهاي پيشرفته الكترواپتيكي، IR و IIRجستجوگرها
طراحي و ساخت ادوات پيشرفته سرعت سنج، شتاب سنج، ارتفاع سنج، زاويه سنج، قطب نماهاي ژيروسكوپي و ...اجزاء دقيق

الكتريكي، پنوماتيكي، هيدروليكيطراحي و ساخت عملگرهاي پيشرفته
رادار جستجو، رادار رهياب، رادار روشن كننده، جنگ الكترونيكطراحي و ساخت رادارهاي پيشرفته

طراحي و ساخت سامانه هاي پيشرفته ناوبري و موقعيت يابي
طراحي و ساخت سيسيتمهاي كنترل آتش سامانه هاي پدافندي

طراحي و ساخت ادوات پيشرفته دورسنجي، فرمان از دور و ثبت اطالعات

* محصوالت بخش هوافضا بايد مبتني بر استانداردهاي هوافضا ارائه گردند.
* تجهيزات مخابراتي و راداري مربوط به حوزه هاي غير از هوافضا، ذيل حوزه فناوري اطالعات بوده و در اين بخش مطرح نمي گردد.

موشكي

طراحي و ساخت قطعات پيشرفته موتور هواگردها

ماهواره

پرنده هاي سرنشين 
دار

پرنده هاي بدون 
سرنشين

سيستم هاي اويونيك ( موقعيت ياب)  سامانه هاي هوايي و فضايي

ضا
واف

ه

اويونيك، مخابرات و 
رادار
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زيردسته سومزيردسته دومزير دسته اولدسته اصلي
UF4 و UO2، UF6 تجهيزات پيشرفته فرآوري و توليد

تجهيزات پيشرفته توليد اسفنج زيركونيوم
تجهيزات پيشرفته توليد ورق، لوله و غالف سوخت زيركونيوم

H2S و توليد آب سنگين تجهيزات پيشرفته توليد
تجهيزات پيشرفته توليد قرص اورانيوم و توليد مونتاژ ميله و صفحه سوخت

تجهيزات پيشرفته توليد منيزيم خالص
عناصر شيميايي راديو اكتيو و ايزوتوپ هاي راديواكتيو ( همچنين عناصر شيميايي و ايزوتوپ هاي قابل 

شكافتن (Fissilesّ)   يا حاصلخيز ( Fertiles)  و تركيبات آنها؛ مخلوط ها و فضوالت داراي اين 
محصوالت

مجموعه موتور و استاتور ماشين سانتريفيوژ
مجموعه روتور ماشين سانتريفيوژ

مجموعه گازرساني ماشين سانتريفيوژ
مجموعه پايه و بدنه ماشين سانتريفيوژ

تجهيزات پيشرفته خوراك دهي و غني سازي در سانتريفيوژ
تجهيزات پيشرفته مرتبط با راكتور

تجهيزات پيشرفته مرتبط با گنبد ايمني راكتور
تجهيزات پيشرفته مرتبط با مدار اول، دوم و سوم راكتور

تجهيزات پيشرفته مرتبط با اندازه گيري و كنترل
تجهيزات پيشرفته مرتبط با ايمني راكتور

تجهيزات پيشرفته مرتبط با چشمه پرتوزا و سلول پرتودهي در سامانه پرتودهي
تجهيزات پيشرفته مرتبط با ساخت حوضچه و سيستم انتقال مواد در سامانه پرتودهي

(سيكلوترون)  تجهيزات پيشرفته مرتبط با شتاب دهنده
تجهيزات پيشرفته مرتبط با توليد ايزوتوپ غني شده، راديوايزوتوپ و مواد اوليه راديودارو

تجهيزات پيشرفته مرتبط با گداخت ( شامل محصورسازي مغناطيسي، محصورسازي اينرسي و ...) 

ي نو
يها

نرژ
ا

غني سازيهسته اي

نيروگاهي ( قدرت و غيرقدرت) 

ساير

چرخه سوخت
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زیردسته سومزیردسته دومزیردسته اولدسته اصلی
(ATR)طراحی و ساخت رفرمر های پیشرفته گاز طبیعی در کاربرد خانگی بر اساس رفرمینگ اتورتوترمال 

(SR)طراحی و ساخت رفرمر های پیشرفته جایگاهی برای تولید هیدروژن برای استفاده در خودرو با تکیه بر رفرمینگ بخار 

طراحی و ساخت رفرمر های پیشرفته متانول و اتانول برای کاربردهای عام و خاص خودرو

تولید هیدروژن با استفاده از روش الکتروالیزر

طراحی و ساخت سامانه های پیشرفته خالص سازی گاز هیدروژن

(...فشرده سازی، هییدریدهای فلزی، نانو ساختارهای کربنی،  شبکه های آلی فلزی و )طراحی و ساخت سیستمهای پیشرفته ذخیره سازی گاز هیدروژن 

طراحی و ساخت پیل سوختی پلیمری و اجزای آن با اولویت تولید پودر کاتالیست، الیه نفوذ گاز و غشا برای اجزا

طراحی و ساخت پیل سوختی اکسید جامد و اجزای آن با اولویت پیل سوختی با ساختار صفحه

PEMSو پیل سوختی  (SOFC) با اولویت ساخت الکترولیت و کاربری های خاص، پیل سوختی اکسید جامد DAFCطراحی و ساخت پیل سوختی 

طراحی و ساخت سیستم های پیشرفته انتقال و توزیع گاز هیدروژن و اجزای مرتبط با آن

فناوریهای مایع سازی هیدروژن

فناوریهای پیشرفته خورشیدی در سرمایش و گرمایش

(سازه، سطوح انعکاسی، سیستم های کنترل و حرکتی، سیستم های ردیابی و بخش های جاذب انرژی)طراحی و ساخت اجزاء نوین و پیشرفته کلکتورها 

حرارتی نیروگاه های خورشیدی تولید سیال های پیشرفته عامل

رشد کریستال و تولید ویفر

طراحی و ساخت سیستم های پیشرفته ذخیره انرژی

طراحی و ساخت تجهیزات و قطعات پیشرفته مرتبط با توربین

طراحی و ساخت ادوات پیشرفته رانر، شفت سیل، تجهیزات و قطعات مرتبط با ژنراتور، استاتورشیت، مواد عایقی و سیستم متحرک

طراحی و ساخت تجهیزات و قطعات پیشرفته مرتبط با گاورنر، تجهیزات و قطعات پیشرفته مرتبط با سیستم های حفاظت، کنترل و اندازه گیری

طراحی و ساخت رله های پیشرفته حفاظتی نیروگاه و پست های بالفصل

طراحی و ساخت سنکرونسکوپهای پیشرفته

(RCC)ساخت سیستم پیشرفته کنترل توربین بادی 

PMطراحی و ساخت ژنراتورهای 

...طراحی و ساخت قطعات پیشرفته توربین بادی از قبیل، آلورینگ، ژل کوت و 

فناوریهای پیشرفته حوزه زمین گرمائیزمین گرمایی

های پیشرفته حرارتی طراحی و ساخت کوره

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته سیستمهای تبادل حرارتی

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته سیستمهای خنک کاری

های پیشرفته کنترل بهینه سیستم طراحی و ساخت کوره

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته پردازش و آماده سازی خوراک زباله سوز

طراحی و ساخت الینرهای پیشرفته

طراحی و ساخت موتورهای پیشرفته بیوگازسوز

طراحی و ساخت سیستم پیشرفته تصفیه بیوگاز

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تزریق بیوگاز به شبکه گاز سراسری

سازی سیستم طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته ایمن

سازی با سوخت زائدات چوبی، سوخت زائدات گیاهی و کشاورزی و سوخت زائدات جامدات شهری طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته سیستمهای گازی

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تصفیه گاز سنتز تولید شده

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید برق و حرارت همزمان

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته پیرولیز زائدات جامدات شهری، لجن، زائدات چوبی و کشاورزی

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته هضم خشک، هضم نیمه خشک، هضم سریع و هضم نرخ باالی  مواد آلی

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تصفیه و ذخیره بیوگاز خروجی

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته افزایش بازده خروجی سیستمهای هضم بی هوازی

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته آبگیری محصوالت خروجی

RDF و سامانه های حمل و نقل RDF، تغذیه سیستمهای RDFهای مختلف، ساخت کوره های تولید   در ظرفیتRDFتولید 

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته خردکن مواد ورودی

تولید، تصفیه و ذخیره سازی سوختهای زیستی از زائدات

گیری از مواد زائدات کشاورزی طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته روغن

(نسل دوم و سوم )تولید بیواتانول 

ترویش- تولید بیودیزل از جلبک، از گازسازی، از فرآیند فیشر

(ترانس اسیتریفیک سیون  )تولید بیودیزل 

DMEتولید بیو بوتانول، 

(از طریق ریفورینگ  )تولید بیوگاز 

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته ذخیره سازی

زیست توده

خورشیدی

آب

باد

نو
ی 

ها
ژی

نر
ا

یر
پذ

د 
دی

تج
 

پیل سوختی و 

هیدروژن

.ساخت انواع سلولهای خورشیدی ذیل حوزه اپتیک و فوتونیک ارائه شده است* 
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زيردسته چهارمزيردسته سومزيردسته دومزيردسته اولدسته اصلي

طراحي و ساخت ابزارها و تجهيزات بررسيهاي ژئوفيزيكي و تهيه و عرضه نقشه هاي ژئوفيزيك
طراحي و ساخت ابزارها و تجهيزات آناليز نمونه هاي بدست آمده از ترانشه ها و چاهكها

طراحي و ساخت ابزارها و تجهيزات آناليز مغزه ها و برشها (Coring و Cutting ) جهت تشخيص امتداد و گسترش ماده معدني 
ساخت ابزارهاي ژئوفيزيك مغناطيسي

ساخت ابزارهاي ثقل سنجي
ساخت دستگاههاي حفاري

ساخت قطعات خاص نظير سرمته و راد با ويژگي سبكي و استحكام
طراحي و ساخت ابزارهاي مربوطعمليات چاه نگاري و رسم الگ گمانه ها 

طراحي و ساخت ابزارهاي مربوطمطالعات مينرالوگرافي و پتروگرافي 
Icp Mass (... عيار مقدار باطله و) براي عناصر خاصطراحي و ساخت ابزارها و تجهيزات آناليز و تعيين مشخصات دقيق ماده معدني

تجهيزات خاص نظير بالسترگشايش معادن زيرزميني و روباز
طراحي سيستم نگهداري و پايداري ( مطالعات مكانيك سنگ و درزه نگاري )

ماشين آالت ترابري (شاولها- اكسكاواتورها- دامپ تراك- اسكريپرهاي موتوري و ...)
ماشين آالت استخراج

Icp Mass براي عناصر خاصطراحي و ساخت ابزارها و تجهيزات آناليز
طراحي و ساخت ابزارها و تجهيزات برداشت نمونه تست تكنولوژي

نظير سلولها، فيلتر پرس ها و تيكنرهاطراحي و ساخت ماشين آالت پيشرفته فلوتاسيون
طراحي و ساخت ماشين آالت پيشرفته بسته بندي
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معدن

فرآوري

مطالعات و عمليات ژئوفيزيك

طراحي سيستم
طراحي معدن

حفاري - حفر گمانه تفضيلي اكتشاف

نيمه تفضيلي اكتشاف
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زيردسته چهارمزيردسته سومزيردسته دومزيردسته اولدسته اصلي
بتنها، سيمانها و آرماتورهاي خاص

نماهاي پيشرفته عايق صوت و حرارت
مواد پيشرفته افزودني بتن

سيستمهاي پيشرفته ميراكننده انرژي زلزله
سازه ها و اتصاالت سازه اي پيشرفته

شيرآالت پيشرفته الكترونيكي، نوري، ترموستات دار
چيلرهاي پربازده

اسپليتهاي كم مصرف، كولرهاي گازي كم مصرف
ماشين آالت پيشرفته حفاري

تجهيزات پيشرفته تثبيت
تجهيرات پيشرفته حذف آالينده ها و ...تجهيزات پيشرفته ايمني

امولسيونهاي قيري پيشرفته
ماشين االت پيشرفته حمل قير

قيرهاي پليمري پيشرفته
آسفالتهاي گوگردي پيشرفته

آسفالتهاي رنگي پيشرفته
بتن فشرده غلتكي

رويه هاي بتني جديد
ژئوتكستايل

فينيشرهاي ويژه پخش اليه اساس و زيراساسماشين آالت احداث
تابلوهاي هوشمند

مواد بازتاب دهنده نور
مواد پيشرفته جوان كننده آسفالت و قير

مواد پيشرفته جايگزين نمك
درزگيرهاي پيشرفته آسفالت قيري و بتني

طراحي و ساخت بدنه و سيستم تعليقخودروهاي تاكتيكي و ...
اداوات و تجهيزات پيشرفته صنايع خودرو

سيستمهاي پيشرفته ايمن سازي و ...تجهيزات پيشرفته ريلي
قطارهاي پرسرعت

سازه هاي پيشرفته دريايي
كابلهاي پيشرفته و ...تجهيزات پيشرفته دريايي

350 تا 5000 اسب بخارمغناطيسي، يوني، سوخت اتمي
محفظه احتراق، توربوشارژ، سيستم كنترل سوخت، سيستم خنك كاري موتور و ...متعلقات پيشرفته موتورها

سازه هاي پيشرفته با بدنه رادار گريز و ...سطح و اثرسطحي
سيستمهاي پيشرفته خنثي سازي ارتعاشات مكانيكي

سازه هاي پيشرفته شناور با بدنه عدم انتشار صوت، حرارت، مغناطيس و ...
سيستمهاي پيشرفته اكسيژن ساز

قطعات پيشرفته شناور
طراحي و  ساخت اتاقهاي فشار

طراحي و ساخت برجهاي غواصي و مخازن اشباع
طراحي و ساخت غواص برهاي پيشرفته
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فناوريهاي ساختمان 
و مسكن

مصالح ساختماني

فناوريهاي راه سازي

فناوريهاي ريلي

فناوريهاي دريايي

سازه

سيستم گرمايشي - سرمايشي متمركز و غيرمتمركزتأسيسات و تجهيزات نوين

تونل سازي 

روسازي

زيرسازي

عالئمايمني و بهره برداري

روشهاي نوين نگهداري

خودروهاي پيشرفته

موتورهاي دريايي

زيرسطحيشناور

غواصي
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زيردسته چهارمزيردسته سومزيردسته دومزيردسته اولدسته اصلي
طراحي، توليد و پياده سازي مواد و سامانه هاي پيشرفته كنترل آفات و بيماريها

طراحي، توليد و پياده سازي مواد و سامانه هاي پيشرفته توليد محصوالت ارگانيك
توليد، استخراج و خالص سازي انواع ماده موثره گياهان داروئي اعم از بومي و غير بومي مبتني بر استانداردهاي ملي و بين المللي به 

روشهاي پيشرفته

توليد انواع داروهاي گياهي دامي پيشرفته كه اثربخشي (Efficacy)، ايمني(Security) و قدرت داروئي (Potency) باالئي دارند.

توليد انواع افزودنيها و نگهدارنده هاي گياهي و طبيعي استاندارد به روشهاي پيشرفته
فني و مهندسي
كشاورزي

طراحي و ساخت ماشين آالت پيشرفته كاشت، داشت، برداشت و فرآوري محصوالت كشاورزي و گياهان داروئيماشين آالت پيشرفته

توليد بذر استاندارد متحمل به شوري و خشكي 
توليد بذر مادري استاندارد

توليد بذر استاندارد با ماده موثره باالتر
توليد بذر استاندارد با عملكرد باالتر
توليد بذر استاندارد با كيفيت باالتر

طراحي، توليد و پياده سازي سامانه هاي پيشرفته بيابان زدائيسامانه هاي مرتبط با بيابان زدايي
طراحي، توليد و پياده سازي سامانه هاي پيشرفته كاهش آلودگي خاك

طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته مديريت پسماند
طراحي، توليد و پياده سازي سامانه هاي پيشرفته فرسايش زدائي

طراحي، توليد و پياده سازي سامانه هاي پيشرفته مبارزه با خشكسالي و شوري
طراحي، توليد و پياده سازي سامانه هاي پيشرفته آبياري

طراحي، توليد و پياده سازي سامانه هاي پيشرفته انتقال آب
سامانه هاي پيشرفته پيش بيني و شبيه سازي كميت و كيفيت آب سطحي

سامانه هاي پيشرفته سخت افزاري و نرم افزاري مديريت مصرف آب سطحي

كاشت، داشت و برداشت

گياهان داروئي و طب 
سنتي
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سامانه هاي مرتبط با حفاظت خاك

آب و آبياري

خاك و آب كشاورزي

فناوري اصالح و تهيه 
بذر و نهال

فرآوري و استحصال

فناوري بذر و نهال در گياهان داروئي و 
محصوالت كشاورزي زي

اور
كش
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زيردسته پنجمزيردسته چهارمزيردسته سومزيردسته دومزيردسته اولدسته اصلي
سيستمهاي پيش بيني و شبيه سازي

طراحي و ساخت سيستمهاي پيشرفته جذب و انبارش كربنسيستمهاي سخت افزاري و نرم افزاري كاهش آلودگي هوا
فناوريهاي كاهش يا انتقال ريزگردها

سيستمهاي پيشرفته توليد آب از رطوبت
سيستمهاي پيشرفته توليد آب از شبنم

سيستمهاي پيشرفته جذب، كنترل و ايمني بارش
طراحي و ساخت سيستمهاي پيشرفته توليد آب از بارانسيستمهاي پيشرفته مديريت ابر

سيستمهاي پيشرفته كاهش مصرف آب
تجهيزات و مواد جلوگيري از تبخير آبهاي سطح از سطح درياچه ها و مخازن سدها

سيستمهاي پيشرفته انتقال آب
سيستمهاي پيشرفته استحصال و بهره برداري

سيستمهاي پيشرفته پيش بيني و شبيه سازي كميت و كيفيت آب زيرزميني
سيستمهاي پيشرفته سخت افزاري و نرم افزاري مديريت مصرف آب زيرزميني

سيستمهاي پيشرفته پيش بيني و هشدار سيل و زلزلهسامانه هاي مرتبط با تغيير آب و هوا
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته نمك زدائي حرارتي
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته نمك زدائي غشائي

طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته نمك زدائي با غشائهاي كم فشار
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته سيستمهاي پيش تصفيه
طراحي و ساخت سامانه پيشرفته جذب آب گياهي ديوتيون

MemStill طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته نمك زدائي با غشاء
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته بازيافت نمك و  نمك زدائي بدون پساب

طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته سيستم بيوراكتورهاي غشائي بي هوازي
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته سيستم سلولهاي سوختي ميكروبي

طراحي و ساخت سيستم پيشرفته فيلتراسيون شيميايي پيشرفتهتجهيزات و مواد تصفيه اوليه پيشرفته با انرژي كارآمد (راندمان باال)
طراحي و ساخت شفتهاي پيشرفته هوادهي عميقسامانه هاي هوادهي با انرژي كارا (راندمان باال)

طراحي و ساخت پمپهاي پيشرفته گرمائي
طراحي و ساخت مبدلهاي پيشرفته حرارتي

طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته تبديل لجن به مواد نفتي (پيروليز)
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته تبديل لجن به مواد سوختي جامد

توليد بيوپالستيك از پساب
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته پيش تصفيه لجن

طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته هضم بي هوازي دومرحله اي
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته اوزوناسيون

طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته آبگيري از لجن به روش الكترواسمز
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته خشك كردن لجن با استفاده از انرژي خورشيدي
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته اكسيداسيون لجن در شرايط جريان فوق بحراني

طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته تصفيه جريان جانبي
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته بازيافت فسفر از لجن پساب

طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته بازيافت مستقيم فسفر از پساب
طراحي و ساخت تجهيزات هضم تركيبي

طراحي و ساخت تجهيزات پرتوزائي با اشعه فرابنفش
UV طراحي و ساخت محفظه با قابليت باالي بازتاب

AirDischarge طراحي و ساخت تجهيزات
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته ازناسيون بروش الكتروليز

UV طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته ازناسيون بروش المپ
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته اكسيداسيون بروش ازن + پراكسيد هيدروژن
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته اكسيداسيون بروش ازن + اشعه ماوراء بنفش

طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته اكسيداسيون بروش ازن + اشعه ماوراء بنفش + پراكسيد هيدروژن
طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته گندزدائي با استفاده از اشعه مافوق صوت

طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته گندزدائي با برم
طراحي و ساخت تجهيزات پاستوريزاسيون با كمك گرماي تلف شده

روش اشعه ماوراء بنفش

روش ازناسيون

سامانه هاي مرتبط با رطوبت و شبنم هوا

سامانه هاي پيشرفته شيرين سازي

فناوريهاي پيشرفته نمك زدائي

فناوريهاي تقطير غشائي
سامانه هاي مرتبط با آب شور دريا

سامانه هاي مرتبط با بارش

هوا
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آ

سامانه هاي مرتبط با بازيافت و فاضالب
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سامانه هاي مرتبط با آب سطحي

سامانه هاي پيشرفته تصفيه 

تجهيزات مربوط به بازيافت گرماي تلف شده

روشهاي پيشرفته بهره برداري از لجن

روشهاي پيشرفته تصفيه لجن و دفع آن

سامانه هاي نوين استحصال انرژي از پساب (شامل آب و برق)

فناوريهاي پيشرفته اكسيداسيون

روشهاي پيشرفته بازيافت / خارج ساخت مواد مغذي

سامانه مرتبط با اتمسفر و هوا

سامانه هاي مرتبط با آب زيرزميني

سامانه هاي پيشرفته گندزدائي
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زيردسته چهارمزيردسته سومزيردسته دومزير دسته اولدسته اصلي

ادوات كنترل حيوانات از طريق سيگنالهاي مغزيتر افزارهاي پيشرفته

اندام هاي مصنوعي كنترل شونده با فرمانهاي مغزي و عصبي، سيستمهاي كنترل شونده با فرمانهاي مغزي (اتومبيل، موبايل، صندلي)سيستمهاي پيشرفته كنترل شونده با سيگنالهاي مغزي

نرم افزار هاي مدلسازي نورون ها، شبكه هاي نروني، مدل هاي تحليل رفتارنرم افزار هاي مدلسازي رفتار

حسگر ها، سيستم هاي پردازش، سيستم هاي فيدبك مغزيسيستمهاي پيشرفته واسط مغز و رايانه

رباتهاي هوشمند ، ماشين هاي هوشمند، رباتهاي يادگير، رباتهاي مورد استفاده در درمان و تشخيص اختالالت شناختي رباتهاي پيشرفته شناختي

ابزارهاي آموزش و پرورش شناختيبسته هاي پيشرفته آموزشي شناختي

بازيهاي ارتقاء توجه، بازيهاي ارتقاء شناخت اجتماعي ،بازيهاي ارتقاء توانمندي هاي تصميم گيري، قضاوت، حافظه و ديگر قابليت هاي شناختيبازيهاي پيشرفته نرم افزاري شناختي

اسباب بازيهاي هوشمند تشخيص اختالالت شناختي و توانبخشياسباب بازيهاي پيشرفته شناختي

طراحي ژنراتور، ساخت و ...ژنراتورهاي پيشرفته

بوشينگ هاي KV400 و220 ، تپ چنجر، ورق هسته، روغنهاي پايه نفتانيك و ...ترانسفورماتور هاي پيشرفته

طراحي توربين ، ساخت توربين، پره توربين و ...توربينهاي پيشرفته

بوشينگ هاي KV400 و220 ، تپ چنجر، ورق هسته، روغنهاي پايه نفتانيك و ...ترانسفورماتورهاي انتقال

بريكر هاي KV400 و230 ( SF6، خأل و ...)كليدها پيشرفته

شبكه هاي هوشمند انرژي (Smart grid)، كنتورهاي پيشرفته و هوشمندتجهيزات توزيع

ذوب كوره، ركتيفاير، حمل و نقل، HVDC و ...ترانسفورماتورهاي پيشرفته صنايعصنايع

براي توليد ليزر، مغناطيس و انواع اشعه هاي نامرئي

دوآرميچري يك مگاوات، مغناطيس دائم، پرسرعت آهنربا و ..موتور ژنراتورهاي پيشرفته

نوارهاي مغناطيسي پر انرژي

با ظرفيت باال

تجهيزات آموزش و پرورش 
شناختي

صنعت بـــرق 
(قدرت)

تجهيزات توليد نيروگاهي

تجهيزات انتقال

منبع تغذيه پيشرفته

سيستمهاي يادگيري و 
رباتيك شناختي
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علوم شناختي
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زيردسته چهارمزيردسته سومزيردسته دومزير دسته اولدسته اصلي
...طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته اكتشاف تحهيزات انفجاري و

Laul، Laux و ...طراحي و ساخت ابزارهاي دقيق ژئوفون، كابل، بالستر،
ابزارها و تجهيزات پيشرفته چاه پيمايي

انحرافي، مته، دكل حفاري و ...تجهيزات پيشرفته حفاري / بويژه حفاري افقي
تجهيزات پيشرفته تكميل و آماده سازي چاه

اندازه گيري در حال حفاري با پالس مثبت mwdابزارهاي دقيق تست و اندازه گيري
(جهت يابي در محيط هاي مغناطيسي) طراحي و ساخت جايرو

(RSS) طراحي و ساخت سيستم گردشي قابل هدايت
طراحي و ساخت چگالي سنج هاي پيشرفته هسته اي با كاربري در صنعت حفاري

تجهيزات پيشرفته آزمايشات ويژه مغزه براي نفتهاي سنگين و فشارهاي باال
تجهيزات پيشرفته ذخيره سازي زيرزميني گاز طبيعي و دي اكسيد كربن

تجهيزات پيشرفته فرازآوري مصنوعي 
سيستمهاي پيشرفته كنترل هوشمند (چاههاي هوشمند)

(PIT) ابزارهاي پيشرفته ثبت اطالعات توليد از چاه
درخت كريسمس و تفكيك گر و ...تجهيزات پيشرفته بهره برداري

پمپ درون چاهي و ...طراحي، توليد و پاياده سازي كليه فناوريهاي مربوط به ازدياد برداشت 
توربين، توربوكمپرسور، الكتروموتور، پمپ، ژنراتور و ...ماشينهاي دوار پيشرفته

كمپرسورهاي پيشرفته بويژه با ظرفيت فوق باال
انواع لوله و پروفيل و اتصاالت پيشرفته

مخازن و برجهاي تقطير و ظروف تحت فشار (Pressure Vessel) پيشرفته بويژه فشار باال و آلياژي
مبدلهاي حرارتي، چگالنده ها و ... ساخت تجهيزات پيشرفته حرارتي و برودتي

(Flare Gas Recovery)و بسته هاي بازيافت گازهاي مشعل (Flare Tip) تيپ مشعل
شيرهاي صنعتي پيشرفته

سيستمهاي تهويه و تبريد پيشرفته
تجهيزات پيشرفته ويژه پايش خوردگي و حفاظت كاتديك

اكرولئين، آلفا الفين ها، پلي استال، EVA، اسيد اكريليك، اتيلن پروپيلن االستومر، اتيلن اكسايد، اكسيد پروپيلن، اكريلونيتريل
دمولسيفايرهاي جداكننده نفت و آب

طراحي و توليد سيستمهاي پيشرفته بازيافت كاتاليستهاي مصرفي صنعت نفت وگاز و پتروشيمي
توليد جاذب هاي پيشرفته مصرفي صنعت نفت وگاز و پتروشيمي

توليد مواد يا طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته پااليش نفت و گاز و بهينه سازي توليد
توليد مواد يا طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته انتقال گاز، نفت و فرآورده ها 

توليد مواد يا طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته بهبود عملكرد و ارتقاء راندمان واحد هاي عملياتي
توليد مواد يا طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته سولفور زدايي و شيرين سازي نفت و فرآورده هاي نفتي

توليد مواد يا طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته كراكينگ نفت خام و فرآورده هاي سنگين 
توليد مواد يا طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته نمك زدايي از نفت خام

 افزايش عدد اكتان و  …توليد مواد يا طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته بهبود كيفيت خواص فرآورده ها
توليد مواد يا طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته كاهش ارسال گاز به فلر و بازيافت گازهاي ارسالي به فلر
توليد مواد يا طراحي و ساخت تجهيزات پيشرفته پايش، مونيتورينگ و ارتقاء سيستمهاي حفاظت صنعتي

ميايي مربوط به حوزه نفت و گاز ذيل حوزه شيمي و مواد پيشرفته ارائه مي گردد و در اين بخش عنوان نمي شود.
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مواد پتروشيميايي پيشرفته

پايين دستي
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توليد بازدارنده هاي خوردگي و رسوب، افزودني به فرآورده ها و محصوالت ، حاللهاي جداسازي و تصفيه و شيرين 
… سازي، روان كننده هاي خاص و

 توليد ازت، اكسيژن، تزريق مواد شيميايي، بازيابي گاليكل، بازيافت حرارت و زباله سوز
توليد افزودنيهاي دما و فشار باال، گلهاي نانو، گلهاي پليمري، مواد ضد خوردگي دما و فشار باال

توليد كاتاليستهاي داراي عناصر نادر خاكي 
توليد كاتاليستهاي داراي عناصر فلزي نظير كبالت، روي و نقره 

توليد كاتاليستهاي زئوليتي
توليد كاتاليستهاي پايه آلومينا

توليد كاتاليست هاي RFCC، FCC و HT (گوگردزدايي) در واحدهاي پااليشگاهي و پتروشيميايي
توليد افزودنيهاي شيميايي در هنگام فلوتاسيونمواد شيميايي پيشرفتهمعدن

بويژه  با ظرفيت باالباتريهاي ليتيومي/ يوني 
حرارتي، آلومنيوم / اكسيد نقره و روس / اكسيد نقرهباتريهاي رزرو 

توليد باتريهاي سرب / اسيد با ظرفيت باال
(Flow) توليد باتريهاي در جريان

توليد باتريهاي فركتالي، نانوباتري، ژله اي
توليد اسيد هيدرفلوئوريك

توليد فيوسيت اسيد (ماده اوليه آنتيبيوتيكهاي گياهي)
توليد كامپاندهاي بلوئور (اسيد فلئوريدريك)

توليد پراكسي اسيد استيك
توليد اسيد كالوالنيك

توليد اسيد فسفريك و اسيد سولفوريك

محصوالت شيميايي 
پيشرفته
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كاتاليستهاي پيشرفته مصرفي صنعت نفت و گاز و پتروشيمي

باتريها
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