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با ظهور و رواج فناوريهاي برتر و گســترش روزافزون عرصههاي مختلف علمي ،جهان امروز آكنده از تغييرات متنوع و سريع شده
است؛ در این فضا ،ارتباط و تعامل علمي با سازمانهاي ملي و بينالمللي اهميت بيشتري یافته است .بر همین اساس ،ستاد ویژه توسعه
فناورینانو ،با هدف برقراری ارتباط سازنده و ایفای نقشی مؤثر در تصمیمات مجامع جهانی ،پا به عرصه تعامالت منطقهای و بینالمللی
گذاشــته است .در اين ارتباط دوسويه ،شناســاندن ظرفیتهای موجود علمي كشور نيز از اهميت ويژهايي برخوردار است؛ لذا اين ستاد
ميكوشد با تبادل آخرين اطالعات علمي و فناوريهاي جديد با ساير نهادها و سازمانهاي علمي بينالمللي ،سطح علمي کشور را در
این حوزه ارتقا بخشد و دستاوردهاي علمي کشور را نیز در مجامع بينالمللي ارائه کند.
ی الزم برای شــناخت وضعیت فناورینانو در سایر کشورها به منظور تدوین برنامههای همکاری با آنها در راستای
انجام بررســیها 
سیاســت بینالمللیسازی ستاد ،تدوین خطمشــیها و برنامههای مربوط به روابط و همکاریهای بینالمللی و منطقهای ستاد با سایر
ستادها و مراکز علمی و تحقیقاتی بینالمللی ،بررسیها و مطالعات الزم برای تدوین قراردادها ،موافقتنامهها ،پروتکلها و یادداشتهای
تفاه م در چارچوب وظایف محوله با معرفی ظرفیتهای علمی کشور و پیگیری تا تحقق موارد توافقشده ،برنامهریزی الزم برای اعزام
کارشناســان و متخصصان این حوزه برای شرکت در کنگرهها ،کنفرانسها و سمینارهای بینالمللی و برنامهریزی و هماهنگی در مورد
دیدارهای رسمی مسؤوالن ستاد ،تنها بخشی از وظایف این حوزه است.
ســتاد توســعه فناورینانو ،در حوزه همکاریها و تعامالت بینالمللی ،دو برنامه و رویکرد کلی را مد نظر دارد که در ادامه ،به تشریح
فعالیتهای هر یک در سال  93میپردازیم.
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سیاستگذاریوبرنامهریزیبرایعضویت،حضورومشارکتاثرگذاروهدفمند
کشور در مجامع منطقهای و جهانی

جمهوری اســامی ایران ســالها است که توسعه فناوریهای راهبردی ،از جمله فناورینانو را در دســتور کار خود قرار داده است .حضور مستمر و
مشارکت اثرگذار ایران در مجامع جهانی نهتنها میتواند منجر به شناخت توانمندیهای دیگر کشورها شود ،بلکه نقش ایران را به عنوان کشوری پیشرو
در این حوزه تثبیت میکند.

 -1-9شرکت در هفدهمین اجالس کمیته بینالمللی استانداردسازی فناورینانو

هفدهمین اجالس کمیته بینالمللی استانداردســازی فناورینانو از تاریخ  12تا  16آبانماه  1393با حضور نمایندگانی از  19کشــور دنیا در دهلی نو
برگزار شد .در این اجالس ،نمایندگان ایران در کنار حدود  150نماینده از  19کشور دنیا حضور داشتند.
در این اجالس ،نمایندگانی از کشــورهای ایران ،ایاالت متحده،آلمان ،آفریقای
جنوبی ،استرالیا،انگلســتان ،برزیل ،چین ،سوئیس ،سنگاپور ،روسیه ،ژاپن ،فرانسه،
کانــادا ،کره جنوبی ،لهســتان ،مالــزی،مکزیک ،هند و هلند حضور داشــتند و به
بحث و تبــادل نظر در مورد تدوین اســتانداردهای بینالمللی در زمینه فناورینانو
پرداختند .همچنیــن نمایندگانی از ســازمانهای )Asian Nano Forum (ANF
،
) Center (JRCو برخی از کمیتههای فنی ایزو نیز در این اجالس حاضر بودند.
در حــدود  3ســال پیش ،ایران اســتانداردی را بــا عنوان «تعاریــف مرتبط با
شاخصهای علم ،فناوری و نوآوری نانو» به ایزو پیشنهاد کرده بود که در رأیگیری
اولیه ،کشورهای عضو کمیته  ISO/TC229آن را پذیرفته بودند .در طول  3سال گذشته ،این استاندارد با رهبری ایران توسعه داده شد و کشورها نظرات
مختلفی اعم از فنی ،عمومی و ویرایشی در مورد این استاندارد ارائه کردند .این استاندارد تعاریفی را در مورد واژههایی مانند محصول نانو ،شرکت نانو،
بازار فناورینانو ،تجهیزات نانو و غیره ارائه میدهد که برای شــاخصهای ارزیابی فناورینانو بسیار کلیدی هستند .این استاندارد در مورد شاخصهای
ارزیابی فناورینانو در سطح بینالمللی است و در واقع با این استاندارد میتوان اثرات اقتصادی ،حجم بازار فناورینانو ،تعداد شرکتها و محصوالت را
ارزیابی کرد؛ به این دلیل برای کشورها بسیار اهمیت داشت و بهویژه کشورهای پیشرو در نانو توجه زیادی به این استاندارد داشتند .این استاندارد برای
رأیگیری مرحله آخر ،به کشــورهای عضو اصلی کمیته ارسال شــد و در روز  10آبان  ،1393نتیجه رأیگیری به صورت رسمی منتشر شد که نتیجه
آن ،پذیرش اســتاندارد توسط اکثریت آرا بود .فقط سه کشور فرانســه ،آمریکا و آلمان رأی مخالف داده بودند و همچنین ،نظرات تخصصی مختلفی از
چندین کشور ارسال شده بود .در طی اجالس چندینروزه ،بحثها و مذاکرات چالشی مختلفی در مورد این استاندارد صورت گرفت تا توافقاتی صورت
گیرد و در نهایت ،با تالشهای مســؤول پروژه و ســایر نمایندگان ایران ،سایر کشورها این استاندارد را پذیرفتند و بدین ترتیب ،پس از اعمال نظرات،
در اوایل سال  2015منتشر خواهد شد.
در این اجالس ،ایران برای  2ســال دیگر به عضویت در گروه مشــاوران رییس کمیته منصوب شــد .همچنین ایران پیشــنهاد اولیهای را به عنوان
 Potential NWIPدر مورد استاندارد ویژگیهای مواد نانوذرات خاک رس ارائه کرد که از آن استقبال شد و مقرر شد که ایران ،تا قبل از اجالس سال
آینده ،این پیشنهاد را به صورت رسمی ارائه کند.

 -2-9شرکت در اجالس ساالنه فروم آسیایی نانو ()ANF

هیأت نمایندگی جمهوری اســامی ایران در اجالس ســاالنه فروم آسیایی نانو که در روزهای ســوم و چهارم مهرماه  ،1393در سوژو چین برگزار
شــد مشارکت کرد .نمایندگانی از کشورهای ژاپن ،کره جنوبی ،ســنگاپور ،مالزی ،چین ،اندونزی ،فیلیپین ،تایلند و ایران به عنوان اعضای اصلی فروم
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آســیایی نانو و همچنین اتریش و سریالنکا به عنوان کشــورهای ناظر حضور داشتند .در این اجالس ،تیم اعزامی کشور ،گزارشهایی
در مــورد فعالیتهای آینده ،از جمله در مورد برنامههای کمپ آســیایی فناورینانو دانشــمندان جــوان در تهران (همزمان با هفتمین
جشــنواره فناورینانو در مهرماه  )1393و همچنین ،تشــکیل کارگروه آب و انرژی و برگزاری کنفرانس  ANFC2015در جزیره کیش
(اســفند ماه  )1393ارائه کردند .در بخش دیگری از اجالس که به ارائه گزارش سالیانه کشورها اختصاص داشت ،گزارشی از فعالیتها
و دستاوردهای سال گذشته حوزه فناورینانو در کشور ارائه شد.
 -3-9شرکت در اجالس  IRNدر حاشیه نمایشگاه CHINANO2014

در این اجالس که ســاالنه برگزار میشــود ،نمایندگانی از کشــورهای چین ،آلمان ،آمریکا ،مالزی ،ایران و جمهوری چک به ارائه
موضوعاتــی در حوزههای صنعتی ،تجاری و استانداردســازی مرتبط بــا فناورینانو پرداختند .با توجه به موضــوع و ترکیب مدعوین
گردهمایی که بر شــرکتهای حوزه فناورینانو تمرکز داشــت ،آقای دکتر بیتاللهی به عنوان نماینده ایران ،سخنرانی خود را در مورد
فعالیتهای ستاد فناورینانو در حمایت و خدمترسانی به شرکتهای حوزه نانو در قالب موسسه «خدمات فناوری تا بازار» ارائه کردند.
ایشان همچنین به موضوع نانونماد ( )NANO MARKاشاره کردند و عالقهمندی ایران را برای همکاری در این حوزه اعالم کردند.

 -4-9شرکت در اجالس  NanoSurدر ونزوئال

این کنفرانس و نمایشگاه که پاییز سال  1393در ونزوئال برگزار شد ،به تبادل دانش و تجربیات در حوزه فناورینانو بین کشورهای
آمریکای التین اختصاص داشــت؛ پیرو دعوت رســمی از طرف برگزارکنندگان ،هیأت اعزامی از ستاد توســعه فناورینانو نیز در این
کنفرانس شــرکت کرد .دکتر ســرکار ،دبیر ستاد نانو ،طی سخنرانی در کنفرانس ،به معرفی دســتاوردهای حوزه نانو در ایران پرداخت.
همچنین ،در ســطوح سیاستگذاری و توســعه فناوری به تبادل تجربیات پرداخته شد و در مورد فرصتهای آتی همکاری نیز بحث و
بررســی صورت گرفت .به عالوه ،برخی دستاوردهای فناورینانو ایران
در غرفهای در نمایشــگاه حاشیه کنفرانس در معرض بازدید قرار گرفت.
در این اجالس ،همچنین نشســت مشــترک ایران ،ونزوئال و کوبا برای
بررســی زمینههای همکاری در حوزه اســتاندارد و ایمنی برگزار شد .در
این زمینه مقرر شد برای برقراری ارتباط بین کارشناسان و محققان این
سه کشــور و همکاری در حوزههای مرتبط با مباحث استاندارد و ایمنی
محصوالت نانو برنامهریزی شــود .همچنین برگزارکنندگان این اجالس
از پیشنهاد عضویت ایران در شــبکه  NanoSURبه عنوان عضو ناظر،
استقبال کردند.
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برقراری ارتباطات بینالمللی میان مراکز علمی ،فناوری و صنعتی داخل و خارج کشور
در حوزة فناورینانو

یکی از روشهای مؤثر برای اطالعرســانی فعالیتهای کشور در عرصه جهانی ،حضور در نمایشگاههای بینالمللی است .حضور در این نمایشگاهها
فرصــت مناســبی را برای متخصصان و فعــاالن داخلی در حوزه فناورینانو فراهم مــیآورد تا بتوانند روند فناوری در دیگر کشــورها را رصد کنند و
همچنین ،بتوانند محصوالت و فناوریهای خود را با نمونههای مشابه خارجی مقایسه کنند .در کنار نمایشگاههای خارج از کشور ،برنامهها ،کنفرانسها
و نمایشــگاههای بینالمللی داخلی نیز فرصت ارزشــمندی برای تعامالت بینالمللی فراهم میکنند .در ادامه گزارشی از فعالیتهای انجامشده در این
ارتباط بیان میشود.

 -1-10حضور در نمایشگاه فناورینانو کره جنوبی

در نمایشــگاه فناورینانــو کره جنوبی که در تیرماه  1393برگزار شــد ،تعدادی
از شــرکتهای فناورینانو ایرانی به همراه متخصصانی از ستاد توسعه فناورینانو
حضــور پیــدا کردند و ضمــن ارائه محصوالت و دســتاوردهای خــود ،از آخرین
محصوالت ارائهشده کشورهای شــرکتکننده در نمایشگاه بازدید کردند .در مدت
حضور در کشــور کره جنوبی ،بازدیدی از Korea Advanced Nano Fab Center
انجام شد که یکی از شش فب ساختهشده در کره جنوبی است و امکانات خود را در
اختیار صنایع و دانشگاهها قرار میدهد .یک برنامه دیگر ،برگزاری کارگاه بینالمللی
تجاریسازی نانوی ایران و کره جنوبی در مرکز  NTRAبود .همچنین ،بازدیدی از
فدراســیون صنایع کوچک و متوســط کره جنوبی ( )KBIZو مؤسسه ) Science and Technology Policy Institute (STEPIانجام گرفت که شامل
کارگاه مشــترکی در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری نیز بود .ب ه عالوه ،از مؤسسه  KRISSدر شهر دایجون که مؤسسه مترولوژی کره جنوبی است
نیز بازدید شــد .بازدید دیگر ،مربوط به شــرکت  HCTبود که در زمینه فرایندهای آزمون و کالیبراســیون فعالیت دارد .این بازدید منجر به توافق برای
اجرای یک کارگاه آموزشی در سال  2015در ایران شد که در نیمه دوم اسفندماه در تهران و در کیش برگزار شد.
 -2-10حضور در نمایشگاه و کنفرانس CHINANO2014

ستاد توسعه فناورینانو در این نمایشگاه که در شهر سوژو چین برگزار شد ،با ارائه محصوالت فناورینانو کشور حضور پیدا کرد .به دعوت برگزارکنندگان
این کنفرانس ،آقای دکتر ســرکار ،ریاست ستاد ویژه توسعه فناورینانو ،در افتتاحیه کنفرانس سخنرانی کردند .همچنین ،در طول این نمایشگاه ،مسؤولین
حوزه فناورینانو چین از افزایش همکاریها در این حوزه با ایران استقبال کردند و از ایران برای ایجاد یک مرکز همکاری مشترک در حوزه فناورینانو در
نانوپلیس دعوت به عمل آوردند .استقبال بازدیدکنندگان از غرفه ایران نیز چشمگیر بود و منجر به آغاز مذاکراتی در راستای انتقال فناوری شد.

 -3-10حضور در نمایشگاه فناورینانو  2015ژاپن

تعدادی از شــرکتهای نانوفناور با حمایت ستاد فناورینانو در نمایشگاه ساالنه
فناورینانــو ژاپن در بهمنمــاه  1393حضور یافتند و محصــوالت و فناوریهای
توسعهدادهشــده خود را به مراجعان عالقهمند در نمایشــگاه عرضه کردند .در این
نمایشــگاه که در روزهای  8تا  10بهمنماه ( 28تا  30ژانویه) برگزار شــد ،هیأت
ایرانی ،متشــکل از  3شرکت فعال درحوزه فناورینانو کشور و تعدادی از مدیران و
کارشناسان ســتاد فناورینانو ،از آخرین دستاوردهای فناورینانو شرکتهای ژاپنی
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و دیگر کشــورهای شرکتکننده در این نمایشــگاه بازدید و در مورد فرصتهای همکاری یا انتقال فناوری مذاکره کردند .محصوالت
شرکتهای ایرانی حاضر در این نمایشگاه عبارت بود از:
سیستم تصفیه آب و پساب غشایی هیدروداینامیکی ،شرکت مهسار؛
نانوکاتالیستها ،شرکت نانوپارس اسپادانا؛
محصوالت نانوسلولزی ،شرکت نانونوین پلیمر؛
و محصوالت دارویی ،شرکت اکسیرنانوسینا.

 -4-10نمایشگاه اختصاصی ایران در عراق (بهمن )1393

در نمایشــگاه اختصاصی ایران در بغداد که در نیمه دوم بهمنماه  ،1393به همت ســازمان توسعه تجارت برگزار شد ،معاونت علمی
و فناوری ریاســت جمهوری غرفهای را به عرضه دستاوردهای علمی و فناوری پیشرفته در ایران اختصاص داد .ستاد فناورینانو نیز با
ارائه آخرین دستاوردهای کشور در حوزه فناورینانو در این نمایشگاه حضور داشت.

 -5-10برگزاری هفتمین جشنواره فناورینانو

هفتمین جشــنواره و نمایشــگاه فناورینانو در روزهای  14تا  17مهر  1393با حضور شــرکتها ،مؤسســات فناوری و پژوهشی و
همچنین نمایندگانی از کشــور کره جنوبی در محل نمایشــگاه بینالمللی تهران برگزار شــد .با توجه به اینکه جایگاه ایران در حوزه
فناورینانو در میان کشــورهای مهم و فعال این حوزه به رســمیت شناخته شده اســت ،یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه معرفی
دســتاوردها و ارتقای روابط ایران با دیگر کشــورهای جهان در حوزه فناورینانو اســت .در این راستا ،تعدادی از متخصصان خارجی و
همچنین مقامات و کارشناسان سفارتخانههای کشورهای خارجی در ایران از نمایشگاه نانو امسال بازدید کردند.

 -6-10برگزاری کمپ آسیایی دانشمندان جوان در ایران

کمپ آسیایی دانشمندان جوان ،به عنوان یکی از فعالیتهای ساالنه فروم آسیایی نانو ،در سال  1393در تهران برگزار شد .این دوره
با حضور  23محقق جوان از کشورهای تایلند ،سنگاپور ،زالندنو،
مالــزی ،کره جنوبی ،ژاپن ،ایران ،اندونزی و چین از تاریخ  17تا
 23مهر ( 9تا  15اکتبر  )2014برگزار شد .از برنامههای این دوره
میتوان به برگزاری چهار کارگاه آموزشــی مرتبط با فناورینانو
در زمینههای انرژی و محیط زیســت ،توسعه طرح کسبوکار،
گرافــن و کاربردهایش و نانوداروها اشــاره کرد که متخصصان
ایرانــی ارائه کردند .شــرکتکنندگان در این کمپ همچنین از
هفتمین نمایشگاه فناورینانو بازدید کردند و در فروم بینالمللی
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سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

اقتصاد نانو و مراســم برترینهای نانو شرکت کردند .به عالوه ،بازدیدهایی از مرکز پژوهشهای صنعت نفت و پارک فناوری پردیس نیز انجام گرفت.
شرکتکنندگان خارجی در این کمپ ،این فرصت را یافتند تا از برخی مناطق دیدنی تهران نیز بازدید کنند و با فرهنگ ایران بیشتر آشنا شوند.

 -7-10برگزاری سومین مجمع بینالمللی فناورینانو

ســومین دوره مجمع بینالمللی اقتصاد فناورینانو ،در روزهای  19تا  20مهرماه  ،1393با هدف آشــنایی نیروهای متخصص و عالقهمند به مباحث
مرتبط با اقتصاد نانو ،از قبیل تجاریسازی ،سرمایهگذاری ،مدیریت ریسک ،رسوخ فناوری ،ایمنی و بازاریابی در حوزههای فناورینانو و تبادل تجربیات
بین فناوران ،ســرمایهگذاران ،متخصصان و فعاالن داخلی و خارجی در حوزههای فناورینانو در مرکز همایشهای بینالمللی ســازمان صدا و ســیما
برگزار شــد .برنامههای مجمع در طی دو روز با نشست اعضا و سخنرانان برجسته در ارتباط با صندوقهای سرمایهگذاری و سازمانهای تجاریسازی
و شــرکتهای موفق و با هدف ایجاد فرصتی مناســب برای رفع مشکالت و نیازهای شرکتهای دانشبنیان در شش پانل با حضور استادان و مدیران
برجسته حوزههای مرتبط برگزار شد .دکتر بیتاللهی ،رییس مجمع اقتصاد فناورینانو ،در سخنرانی خود در این نشست ،رسالت ستاد توسعه فناورینانو
را به عنوان ســازمان حامی توســعه فناورینانو در کشور ،در برنامه دهساله دوم آن ،رســوخ فناورینانو در صنایع ،ایجاد صنایع جدید ،توسعه تحقیق و
توسعه و تجاریسازی برشمرد .وی مجمع بینالمللی اقتصاد فناورینانو را فرصتی برای آشنایی و تبادل اطالعات بین فناوران ،پژوهشگران ،صنعتگران
و سرمایهگذاران در حوزه فناورینانو دانست.

 -8-10کنفرانس مجمع آسیایی نانو ()ANFC2015

اولین کنفرانس فروم آســیایی نانو با محوریت فناورینانو در اجتماع ،از  17تا  20اســفندماه  ،1393در جزیره کیش برگزار شد .در این کنفرانس که
ستاد ویژه توســعه فناورینانو و فروم آسیایی نانو به طور مشترک آن را
برگزار کردند ،آخرین دستاوردهای شرکتکنندگان در کاربرد فناورینانو
در بخشهای انرژی ،محیط زیســت ،سالمت و همچنین مباحث ایمنی
در کاربرد فناورینانو ارائه شــد .عالوه بر سخنرانی افتتاحیه وزیر محترم
علوم ،تحقیقات و فناوری ،دبیر ســتاد توسعه فناورینانو و ریاست فروم
آسیایی نانو ،ســخنرانیهای کلیدی توسط سخنرانان مدعو از حوزههای
مختلف مورد اشــاره ،ارائه شــد .در این کنفرانس چهارروزه ،متخصصان
برجستهای از کشورهای آسیایی در کنار متخصصان بنام اروپا ،استرالیا و
آمریکا حضور پیدا کردند و ضمن ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی خود،
با استادان ،دانشپژوهان و دانشجویان داخلی به تبادل دانش و تجربه پرداختند .حضور تعدادی از استادان ایرانی مقیم خارج از کشور در این کنفرانس
نیز قابل توجه بود .در حاشیه کنفرانس ،تعدادی کارگاه تخصصی برگزار شد که از جمله آنها ،میتوان به کارگاه ارائهشده توسط یک شرکت بینالمللی
فعال در حوزه ایمنی فناورینانو اشاره کرد.
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