گزارش عملکرد اجرای «برنامه پیشرفت فناورینانو درایران  »1404درسال 1394

فصلچهارم

ارزیابیشاخصهای
برنامهپیشرفتفناورینانو

ارزیابی شاخصهای برنامه پیشرفت فناورینانو

 -1شاخصهای برنامههای کالن
برنامه ترویج و آموزش عمومی نانو برای افزایش مشارکت ذینفعان در توسعه و بكارگیری فناورینانو
ردیف

عنوان شاخص

مقدار برای سال 94

هدفگذاری سال 94

1

موقعیت فناورینانو در گفتمان پیشرفت کشور

در حال اندازهگیری

-

2

میانگین سواد علمی نانوی دانشآموزان

در حال اندازهگیری

4%

3

میانگین سواد علمی نانوی دانشجویان

در حال اندازهگیری

4%

4

اشتغال برگزیدگان ترویج

در حال اندازهگیری

2%

5

تناسب جغرافیایی برنامههای آموزشی فناورینانو

-

-

6

میزان آشنایی بنگاههای تولیدی هدف با فناورینانو

-

-

7

تعداد تقاضای ثبت شده در سامانه تبادل فناوری

1819

-

برنامه ارتقاء کیفیت علمی و پرورش سرمایههای انسانی کارآمد
ردیف

عنوان شاخص

مقدار برای سال 94

هدفگذاری سال 94

8

تعداد محققان ایرانی تراز اول جهان

در حال اندازهگیری

 7نفر

9

تعداد مقاالت در مجالت برتر بینالمللی

در حال اندازهگیری

 70مقاله

10

سهم مقاالت نانوی برتر از کل مقاالت نانو

در حال اندازهگیری

1/5%

11

جایگاه جهانی کشور در میانگین  5ساله ارجاع به مقاالت نانو

24

22

12

سهم تحقیقات دانشگاهی هدفمند و دارای دستاورد فناورانه

در حال اندازهگیری

7%

13

سهم فارغالتحصیالن نانو شاغل در حوزه فناورینانو
از کل فارغالتحصیالن نانو

در حال اندازهگیری

10%

ی با هدایت محققان و فناوران مستعد برای شکلگیری صنعت نانو
برنامه مدیریت توسعه فناور 
ردیف

عنوان شاخص

مقدار برای سال 94

هدف گذاری سال 94

14

تعداد فناوریهای نوآورانه با پشتیبانی تحقیق و توسعه مداوم

در حال اندازهگیری

30

15

تعداد شرکتهای فناور با نقشآفرینی محققان نانو

45

40

16

تعداد پتنت به ازای هر  100مقاله نانو

0/52

0/5

17

سهم فناوری از دستاوردهای موسسات

در حال اندازهگیری

15%

برنامه سازماندهی و توسعه خدمات و زیرساختهای تجاریسازی

202

ردیف

عنوان شاخص

مقدار برای سال 94

هدفگذاری سال 94

18

نرخ تجاریسازی فناوریهای عرضه شده

38%

37%

19

متوسط زمان تجاریسازی فناوریهای عرضه شده

 45ماه

 46ماه

برنامه ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناورینانو
ردیف

عنوان شاخص

مقدار برای سال 94

هدفگذاری سال 94

20

تعداد شرکتهای نانو

187

220

21

تعداد خط تولید نانو راهاندازی شده با دانش طراحی  /ماشینآالت ایرانی

15

15

22

تعداد محصوالت نانو

332

320

23

حجم سرمایهگذاری در تولید محصوالت نانو

 800میلیارد ریال

 600میلیارد ریال

24

تعداد بنگاههای صنعتی غیرنانو که فناورینانو سبب بهبود بهرهوری/
ارتقای زیستمحیطی آنها شده است

17

20

برنامه پیادهسازی نظام استاندارد ،کنترل کیفی و ایمنی فناورینانو
ردیف

عنوان شاخص

مقدار برای سال 94

هدفگذاری سال 94

25

تعداد استانداردهای ملی فناورینانو

41

45

26

تعداد استانداردهای بینالمللی فناورینانو با پیشنهاد و نقشآفرینی ایران

3

3

27

سهم محصوالت نهایی دارای گواهی کیفیت و ایمنی معتبر در حوزه نانو

در حال اندازهگیری

-

28

سهم محیطهای تحقیق و توسعه دارای شناسنامه ایمنی در حوزه نانو

در حال اندازهگیری

-

29

سهم محیطهای تولیدی دارای شناسنامهایمنی در حوزه نانو

در حال اندازهگیری

-

30

تعداد استانداردهای ملی ارتقاءیافته در حوزه نانو

1

1

برنامه توسعه و مدیریت بازار محصوالت نانو
ردیف

عنوان شاخص

مقدار برای سال 94

هدفگذاری سال 94

31

حجم بازار فناورینانو تولید ایران

 3085میلیارد ریال

 3000میلیارد ریال

32

تعداد نشانهای تجاری (شامل عالئم تجاری و عالئم جمعی)
شناختهشده در بازار در حوزه نانو

35

30

33

سهم صادرات از بازار فناورینانو

35

30

34

تعداد شرکتهای بینالمللی ایرانی در حوزه نانو

0

2

برنامه ارتقای همکاریها و تعامالت بینالمللی
ردیف

عنوان شاخص

مقدار برای سال 94

هدفگذاری سال 94

35

میزان مشارکت موثر کشور در مجامع منطقهای و بینالمللی نانو

مشارکت موثر در  ANFو  ISOو
SICAM

-

36

نسبت تعداد شرکتهای با فعالیت بینالمللی از تعداد کل
شرکتهای نانو کشور

0

-

37

سهم همکاریهای بینالمللی در انتشارات علمی نانو

17/7

18
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203

ارزیابی شاخصهای برنامه پیشرفت فناورینانو

 -2شاخصهای برنامههای عملیاتی
برنامه
کالن

برنامه عملیاتی
 -1-1فعالسازی زیرساختهای
فرهنگی کشور برای پشتیبانی از
توسعه فناورینانو

 -۲-۱توسعه کمی و کیفی باشگاه
دانشآموزی فناورینانو و شبکه
توانا

 .1ترویج و فرهنگسازی

 -۳-۱توسعه بنیاد آموزش نانو و
شبکه نهادهای ترویجی فناورینانو

 -۴-۱توسعه شبکه مروجین
صنعتی و خانه نانو و صنعت

 -۵-۱ایجاد زیر ساخت رصد
فناورینانو

204

شاخصهای عملیاتی

واحد

مقدار تحقق
یافته در سال 94

تعداد برنامههای فناورینانو در صدا و سیما

دقیقه

6340

تعداد اخبار فناورینانو در خبرگزاریها و روزنامهها

خبر

3233

تعداد اخبار و مقاالت منتشر شده در سایت ستاد نانو

مورد

1788

تعداد آزمایشگاههای جدید شبکه توانا

آزمایشگاه

18

افراد آموزشدیده در کارگاههای دانشآموزی شبکه توانا

نفر

16684

تعداد کارگاه آموزشی برگزارشده شبکه توانا در خارج از کشور

کارگاه

1

تعداد داوطلبان المپیاد فناورینانو

داوطلب

28479

تعداد نهادهای ترویجی همکار در المپیاد دانشآموزی فناورینانو

نهاد
ترویجی

208

تعداد سمینار و کارگاه آموزشی حمایت شده

سمینار

962

تعداد دانشآموزان آموزشدیده در سمینارها و کارگاهها

دانشآموز

86396

افراد آموزشدیده در کانون برگزیدگان باشگاهنانو

نفر

286

تعداد طرحها در جشنواره دانشآموزی علوم و فناورینانو

طرح

353

تعداد نفر-آزمون برگزارشده در سایت آموزشنانو

نفر-آزمون

28684

تعداد نهادهای فعال در ترویج نانو

نهاد

360

تعداد شرکتکنندگان در دورههای توانافزایی مروجان نانو

نفر

194

تعداد داوطلبان مسابقه ملی فناورینانو

نفر

6320

تعداد سمینار و کارگاه دانشجویی حمایت شده

سمینار

216

تعداد دانشجوی آموزشدیده در سمینارها و کارگاهها

نفر

17944

تعداد نشریه دانشجویی حمایتشده

نشریه

8

تعداد حمایت از خرید کتب

نسخه

12824

تعداد دانشجویان بازدیدکننده از جشنواره نانو و نمایشگاههای
عکس

نفر

8763

تعداد تفاضای فناوری ثبت شده در رویدادهای صنعتی

عنوان تقاضا

1815

تعداد کارگزاران فعال ترویج صنعتی

نهاد

12

تعداد مشارکت در برگزاری نمایشگاههای صنعتی

نمایشگاه

13

تعداد سمینارهای صنعتی حمایتشده

سمینار

58

تعداد گزارش صنعتی منتشر شده

گزارش

137

تعداد نشریه تخصصی حمایتشده

نشریه

38

تعداد گزارش تحلیلی رصد فناورینانو

گزارش

18

برنامه
کالن

 .2توسعه سرمایه انسانی و کیفیت علمی

برنامه عملیاتی

شاخصهای عملیاتی

واحد

مقدار تحقق
یافته در سال 94

 -1-2حمایت عمودی از محققان
سرآمد و فعالیت در حوزههای
منتخب

تعداد پژوهانه پژوهشی و آزمایشگاهی اعطا شده به سرامدان
علمی

محقق

48

تعداد پروپوزال و پایاننامه کارشناسی ارشد حمایت شده

پایاننامه

5894

تعداد پروپوزال و پایاننامه دکتری حمایت شده

پایاننامه

1945

تعداد مقاالت  ISIتشویق شده

مقاله

6635

تعداد مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای بینالمللی

مقاله

176

تعداد مقاالت علمی و پژوهشی داخلی

مقاله

461

تعداد عنوان کتاب حمایت شده

کتاب

55

تعداد مجالت تخصصی حمایت شده

مجله

12

تعداد مأموریتهای فناوری اعضای هیات علمی حمایت شده

مأموریت

2

تعداد استخدام شدگان از طریق پایگاه اطالعرسانی اشتغال و
مشاوره منابع انسانی

نهاد

72

تعداد متخصصان نانو استخدام شده در نهادهای فعال نانو مورد
حمایت ستاد

نفر

117

تعداد استخدامشدگان از طریق پایگاه اطالعرسانی اشتغال و
مشاوره منابع انسانی

نفر

56

تعداد شرکتکنندگان در دوره توانمندسازی

(دوره -نفر)

526 - 6

افراد مستعد در توسعه فناوری منتخب

فناور

3

تعداد رقابتهای تحلیلی فناورانه

مسابقه

1

گزارش فناوریهای کلیدی تدوینشده

گزارش

1

تعداد شرکت فعال در مدیریت پروژههای توسعه فناورینانو

شرکت

2

 -2-2حمایت افقی هدفمند از
تحقیقات

 -3-2توانمندسازی سرمایههای
انسانی

 .3توسعه فناوریهای کلیدی

 -1-3ترویج گفتمان تولید
فناوری در محیطهای تحقیقاتی

 -2-3حمایتهای هدفمند
برای ایجاد و توسعه فناوریهای
منتخب
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205

ارزیابی شاخصهای برنامه پیشرفت فناورینانو

برنامه
کالن

برنامه عملیاتی

 -1-4توسعه شبکه خدمات
تجاریسازی

 -2-4آموزش فناوران و
شرکتهای تولیدی ،خدماتی و
کارگزاران انتقال فناوری

 -3-4تامین و توسعه زیرساخت
فیزیکی استقرار صنعت نانو
 .4خدمات و زیرساختهای تجاریسازی

 -4-4بهکارگیری زیرساختهای
تامین مالی کشور برای توسعه
صنعت و بازار نانو

 -5-4حمایت از تولید ،حفاظت و
بکارگیری داراییهای فکری

206

شاخصهای عملیاتی

واحد

مقدار تحقق
یافته در سال 94

تعداد خدمات ارایهشده توسط کارگزاران ارایه خدمات توسعه
فناوری

خدمات

244

حجم بازار ارایه خدمات تجاریسازی در حوزه نانو

میلیارد ریال

6.7

تعداد خدمات استاندارد شده از نظر کیفی

درصد

47

تعداد خدمات تحت پوشش

خدمات

65

تعداد کارگزاران خدماتی فعال دارای صالحیت جذب شده

کارگزار

73

تعداد دوره آموزشی برگزار شده

دوره

20

تعداد شرکتکنندگان در دوره آموزشی

نفر-ساعت

2928

میزان مشارکت شرکتهای نانو در برنامههای آموزشی

درصد

45

تعداد شرکتهای نانو و فناوران مستقر شده در مراکز رشد با
تسهیلگری ستاد

حمایت

5

میزان فضای نیمهصنعتی و صنعتی اختصاص یافته برای استقرار
شرکتها و فناوراننانو

مترمربع

187

میزان تسهیالت ارائه شده به شرکتها برای استقرار فیزیکی

میلیارد ریال

8

منابع مالی جذب شده از بانکها و نهادهای مالی در حوزه نانو

میلیارد ریال

25

میزان مشوقهای مالی برای کاهش ریسک نهادهای
سرمایهگذاری خطرپذیر فعال در حوزهنانو

میلیارد ریال

9

نسبت اختراعات نانوی گرنتشده ایران به کل اختراعات خارجی
ایران

درصد

39

نسبت اختراعات نانوی منتشر شده ایران به کل اختراعات خارجی
ایران

درصد

49

تعداد درخواستهای ثبت اختراع خارجی ارجاع شده به ستاد نانو

درخواست

68

تعداد اختراعات ثبتشده به صورت موقت یکساله

پروویژنال

17

تعداد درخواستهای اختراعات داخلی ارجاع شده به ستاد نانو

اختراع

479

تعداد خدمت حمایت از ثبت عالمت تجاری در حوزه فناورینانو

خدمت

4

تعداد پروژههای تحلیل پتنت و رصد فناور 
ی اجرا شده در واحد
مالکیت فکری

پروژه

8

تعداد افراد شرکتکننده در نشستها و کارگاههای آموزشی
مالکیت فکری و ثبت اختراع

نفر-ساعت

300

میزان مشوق مالی اعطاشده به شرکتهای صاحب ثبت اختراع
معتبر

میلیون ریال

500

برنامه
کالن

برنامه عملیاتی

 .4خدمات و زیرساختهای تجاریسازی

 -6-4ارتقای سختافزاری و
نرمافزاری شبکه آزمایشگاهی
فناورینانو

 .5توسعه صنعت نانو

 -1-5حمایت از شرکتهای نوپا
و طرحهای نوآورانه برای اثبات و
توسعه کاربرد محصوالت

 -2-5شناسایی و تولید نانومواد
دارای بازار

شاخصهای عملیاتی

واحد

مقدار تحقق
یافته در سال 94

سطح پوشش جغرافیایی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهینانو

استان

16

تعداد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهینانو

مرکز

74

تعداد دستگاه آزمایشگاهی ثبتشده در پایگاه اینترنتی شبکه از
سوی اعضای شبکه

دستگاه

1278

میزان حمایت پشتیبانی از تجهیزات مراکز عضو شبکه
آزمایشگاهینانو

مورد
-میلیارد ریال

5/493 - 37

میزان حمایت خرید تجهیزات ایرانی برای مراکز عضو شبکه
آزمایشگاهینانو

مورد-
میلیارد ریال

0/806 - 8

میزان حمایت (بالعوض یا تسهیالت) خرید تجهیزات خارجی
برای مراکز عضو شبکه

مورد-
میلیارد ریال

11/2 - 4

میزان حمایت از پیادهسازی و استقرار استانداردهای آزمایشگاه در
مراکز عضو شبکه

میلیارد ریال

0.1

میزان حمایت از استقرار سامانه مدیریت اطالعات آزمایشگاهی
( )LIMSدر مراکز عضو شبکه

میلیارد ریال

0.153

میزان حمایت از حضور کارشناسان مراکز عضو شبکه در دورههای
آموزش تخصصی

دوره -
میلیارد ریال

0/232 - 50

تعداد مراجعه به آزمایشگاههای عضو شبکه آزمایشگاهینانو برای
دریافت خدمات

مراجعه

146‚400

درآمد حاصل از ارائه خدمات مراکز عضو شبکه آزمایشگاهینانو

میلیارد ریال

182

تعداد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی که استاندارد(های)
آزمایشگاهی را استقرار دادهاند(تجمیعی)

مرکز

7

تعداد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی که نرمافزار  LIMSرا استقرار
دادهاند (تجمیعی)

مرکز

7

تعداد شرکت و فناور نانویی تحت حمایت ستاد برای گذار از
عرصههای چهارگانه توسعه فناوری

شرکت/
فناور

12

میزان تسهیالت ارائه شده به شرکتها و فناوران برای اثبات
فناوری ،توسعه محصول جدید و تجاریسازی محصول

میلیارد ریال

1.3

تعداد طرحهای داوریشده در برنامه طرحهای نوآورانه

طرح

120

تعداد طرحهای برگزیده در برنامه طرحهای نوآورانه

طرح

24

تعداد افراد شرکتکننده در دورههای توانمندسازی فناوران برگزیده
در برنامه طرحهای نوآورانه

نفر

66

تعداد گزارش تهیه شده برای تحلیل و رصد بازار نانو مواد

گزارش

26

تعداد طرح تولید انبوه محصول نانوماده پرکاربرد در صنایع
(نانومواد منتخب) با حمایت ستاد

طرح

گزارش عملکرد اجرای برنامه پیشرفت فناوری نانو در سال 1394
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برنامه
کالن

برنامه عملیاتی

 -3-5توسعه و تولید تجهیزات و
ماشین آالتصنعتی

 -4-5حمایت از ایجاد زیرساخت
تولید (نانوفب) و خدمات فنی
 .5توسعه صنعت نانو

 -5-5کمک به کاهش ریسک
سرمایهگذاران در صنعت نانو

 -6-5توسعه شبکه تبادل فناوری
به منظور حمایت از بهکارگیری
فناورینانو در صنایع

 .6استاندارد و ایمنی

208

 -1-6تدوین و استقرار
استانداردهای ملی و بینالمللی،
راهنماها و دستورالعملها

 -2-6فعالسازی ظرفیتهای
نهادهای تنظیمگر برای استفاده
حداکثر از محصوالت فناورینانو

شاخصهای عملیاتی

واحد

مقدار تحقق
یافته در سال 94

میزان فروش تجهیزات نانویی ساخت داخل

میلیارد ریال

200

میزان صادرات تجهیزات نانویی ساخت داخل

میلیون دالر

0.5

میزان حمایت از ساخت تجهیزات و ارتقاء فنی تجهیزات
آزمایشگاهینانو

میلیارد ریال

14.45

میزان حمایت از ساخت و توسعه کاربرد ماشینآالت صنعتینانو

میلیارد ریال

8.14

تعداد خدمات تجاریسازی ارائه شده به شرکتهای سازنده
تجهیزات نانو و تنوع آنها

خدمت  -نوع

13 - 27

میزان حمایت از ایجاد برند در شرکتهای سازنده تجهیزات نانو

میلیارد ریال

13

میزان حمایت از ایجاد زیرساخت تولید (نانوفب) و خدمات فنی

میلیارد ریال

20

حمایت از ایجاد و توسعه پایلوتهای صنعت نانو

میلیارد ریال

4.1

تعداد بستههای سرمایهگذاری برای ترغیب سرمایهگذاران جهت
ورود به حوزه فناورینانو

بسته

10

میزان تسهیالت ارائه شده برای تدوین بستههای سرمایهگذاری
برای ترغیب سرمایهگذاران جهت ورود به حوزه فناورینانو

میلیارد ریال

0.5

تعداد طرح حمایتشده در صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر

طرح

6

میزان مشارکت ستاد برای کاهش ریسک طرحهای مورد عالقه
سرمایهگذاران در حوزه نانو

میلیارد ریال

13.2

تعداد تقاضای صنعتی ثبتشده در سامانه تبادل فناوری پس از
حضور در نمایشگاههای تخصصی صنعتی

تقاضای
صنعتی

2350

تعداد تقاضای صنعتی ارزیابی شده و در حال پیگیری در سامانه
تبادل فناوری

تقاضای
صنعتی

163

تعداد کارگزاران تبادل فناوری برای پیگیری تقاضاهای ثبتشده
در سامانه

کارگزار

18

تعداد تقاضای صنعتی ثبتشده در سامانه تبادل فناوری پس از
نشستهای تخصصی در حوزههای مختلف صنعتی

تقاضای
صنعتی

770

تعداد نشستهای تخصصی در حوزههای مختلف صنعتی برای
معرفی فناوری به صنعتگران

نشست
تخصصی

20

تعداد استانداردهای ملی منتشر شده

استاندارد

11

تعداد استانداردهای بینالمللی تدوینشده به سرپرستی جمهوری
اسالمی ایران

استاندارد

1

تعداد پیشنهاد استاندارد بینالمللی مصوب در سازمان جهانی
استانداردسازی (ایزو)

استاندارد

3

تعداد استانداردهای ملی بازنگریشده برای توسعه محصوالت نانو

استاندارد

1

برنامه
کالن

برنامه عملیاتی

 -1-7ایجاد ابزارهای حمایتی
و تسهیلگری برای توسعه بازار
داخلی محصوالت

 .7توسعه و مدیریت بازار نانو

 -2-7پایش و ارزیابی بازار
محصوالت نانو

 -3-7ارتقاء توانمندی صادراتی
بنگاهها و حمایت از صادرات
محصوالت نانو

 -4-7ایجاد برندها و نشانهای
تجاری محصوالت

شاخصهای عملیاتی

واحد

مقدار تحقق
یافته در سال 94

حجم حمایتهای انجامشده در قالبهای لیزینگ ،بیمه ،ضمانت
فناوری ،یارانه قیمت و سایر

میلیارد ریال

1.7

تعداد محصوالت درجشده در فهارس خرید سازمانهای دولتی،
فهارس بها و آییننامههای ملی

محصول

2

حجم قراردادهای خرید دولتی محصوالت نانو

میلیارد ریال

139.0

تعداد کانالهای توزیع و فروش محصوالت نانو (فروشگاههای
زنجیرهای ،سایتهای فروش اینترنتی ،شرکتهای بازرگانی و
فروش و نظیر آن)

محصول

1

تعداد ابزارهای نظارتی و اعتباربخشی (نهادها و کمیتههای ایجاد
شده در سازمانهای ذیربط ،مجوزها و تاییدیههای تدوینی و نظیر
آن)

نهاد

2

تعداد برندهای داخلی ایجاد شده با حمایت ستاد

برند

15

تعداد برندهای جمعی ایجاد شده با حمایت ستاد

برند

۳

تعداد برندهای معتبر وارد شده به حوزهنانو

برند

15

تعداد برندهای بینالمللی ایجاد شده در حوزه نانو با حمایت ستاد

برند

۰

تعداد تحقیقات انجام شده برای بازارهای صادراتی

گزارش

3

حجم حمایتهای انجام گرفته برای توسعه صادرات

میلیون ریال

تعداد قراردادهای همکاری با شرکتهای بازرگانی ایرانی به منظور
صادرات محصوالت نانو

قرارداد
همکاری

۰

تعداد نمایندگیهای فروش و خدمات پس از فروش خارج از
کشور

نمایندگی

4

تعداد محصوالت تولید مشترک در سایر کشورها

محصول

1

حجم قراردادهای انتقال فناوری داخلی به سایر کشورها

میلیون دالر

1

تعداد قراردادهای همکاری با شرکتها و نهادهای خارجی و دفاتر
تجاری سایر کشورها

قرارداد
همکاری

1

تعداد فرصتهای جذاب شناساییشده در حوزه بازار نانو

گزارش

27
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برنامه
کالن

 .8همکاریهای بینالمللی

برنامه عملیاتی

شاخصهای عملیاتی

واحد

مقدار تحقق
یافته در سال 94

 -1-8عضویت و حضور فعاالنه
کشور در مجامع منطقهای و جهانی

تعداد حضور شرکتهای فناورینانو در نمایشگاههای سایر
کشورها

نمایشگاه

3

تعداد همایشهای مشترک فناورینانو با دیگر کشورها

همایش

8

مذاکره با نمایندگان کشورها در خصوص دستاوردها و فعالیتهای
فناورینانو در کشور

نشست

8

تعداد سازمانهای منطقهای و بینالمللی همکار با ج.ا.ایران در
فناورینانو

سازمان

۳

تعداد پروژههای فعال تحقیقات سیاستی و تدوین اسناد
سیاستگذاری

پروژه

5

ک اطالعات فناورینانوی فعال در ایران با مقیاس جهانی
تعداد بان 

بانک
اطالعاتی

5

تعداد کشورهای دارای کاربر فعال در وبگاه بانکهای اطالعاتی و
آماری فناورینانو (استت نانو)

کشور

49

مجموع هدایای نقدی جهت تقدیر از برگزیدگان دهمین جشنواره
برترینهای فناورینانو

میلیون ریال

2,320

مجموع تسهیالت مالی تخصیصیافته به برگزیدگان دهمین
جشنواره برترینهای فناورینانو

میلیون ریال

15,600

تعداد پروژههای توسعه نرمافزاری فعال ستاد در طی سال

پروژه

6

تعداد سرویسهای افزوده شده به پرتال ستاد

سرویس

280

تعداد وبگاههای جدید فناورینانو

وبگاه

10

تعداد گزارش تدوین و یا منتشر شده از روایتهای سیاستنگارانه
فناورینانو

گزارش

4

تعداد پروژههای مستندسازی از تجربیات موفق تجاریسازی
محصوالت نانو

محصول

1

 -2-8ایجاد زیرساخت توسعه
همکاریهای بینالمللی و
توانمندسازی مراکز و شرکتهای
داخلی برای حضور در عرصه
بینالملل
 -1-9راهبری تحقیقات سیاستی
و تدوین اسناد سیاستگذاری
پیشرفت فناورینانو
 -2-9پایش و ارزیابی راهبردی
توسعه نانو و تعیین جایگاه
بینالمللی کشور در علم ،فناوری و
نوآوری نانو

 .9سیاستگذاری و ارزیابی

 -3-9شناسایی و بهرهگیری
از زیرساختهای نهادی و
ساختاری کشور برای پیادهسازی
سیاستهای توسعه فناورینانو
(مهندسی نهادی و ساختاری)
 -4-9مدیریت فناوری اطالعات
و دانش فرایندهای توسعه
فناورینانو

 -5-9تبیین الگوی پیشرفت
فناورینانو با مستندسازی
تجربیات و دانش کسبشده و
انتشار الگوها (سیاستنگاری)
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 -۳هزینهکرد بودجه
کد برنامه
کالن

برنامه کالن

1

ترویج و
فرهنگسازی

2

توسعه سرمایه
انسانی و کیفیت
علمی

3

توسعه
فناوریهای
کلیدی

4

خدمات و
زیرساختهای
تجاریسازی

برنامه عملیاتی

برنامه عملیاتی
(میلیون ریال)

 -1-1فعالسازی زیرساختهای فرهنگی کشور برای
پشتیبانی از توسعه فناورینانو

8,829

برنامه کالن
(میلیون ریال)

33,428

 -2-1توسعه کمی و کیفی باشگاه دانشآموزی فناورینانو
و شبکه توانا

16,640
حمایت معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری
برای تجهیز شبکه توانا
10,740
حمایت وزارت آموزش و
پرورش برای تجهیزشبکه توانا

 -3-1توسعه بنیاد آموزش نانو و شبکه نهادهای ترویجی
فناوری نانو

9,226

 -4-1توسعه شبکه مروجین صنعتی و خانهی نانو و صنعت

16,500

 -5-1ایجاد زیرساخت رصد فناوری نانو

2,160

 -1-2حمایت عمودی از محققان سرآمد و فعالیت در
حوزههای منتخب

5,976

 -2-2حمایت افقی هدفمند از تحقیقات

129,883

 -3-2توانمندسازی سرمایههای انسانی

15,486

 -4-2حمایت از دورههای آموزشی مبتنی بر برنامههای
کاربردی صنعتی

0

 -1-3ترویج گفتمان تولید فناوری در محیطهای تحقیقاتی

5,737

 -2-3حمایتهای هدفمند برای ایجاد و توسعه
فناوریهای منتخب

5,706

 -1-4توسعه شبکه خدمات تجاریسازی

10,182

 -2-4آموزش فناوران و شرکتهای تولیدی ،خدماتی و
کارگزاران انتقال فناوری

682

 -3-4تامین و توسعه زیرساخت فیزیکی استقرار صنعت نانو

682

 -4-4بهکارگیری زیرساختهای تامین مالی کشور برای
توسعه صنعت و بازار نانو

682

 -5-4حمایت از تولید ،حفاظت و بکارگیری داراییهای فکری

682

97,523

151,344

11,443

36,544

11,632
 -6-4ارتقای سختافزاری و نرمافزاری شبکه آزمایشگاهی
فناوری نانو

12,000
حمایت معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری
برای تجهیز شبکه
آزمایشگاهی نانو
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کد برنامه
کالن

برنامه کالن

5

توسعه صنعت
نانو

6

استاندارد و
ایمنی

7

توسعه و
مدیریت بازار نانو

8

همکاریهای
بینالمللی

212

برنامه عملیاتی

برنامه عملیاتی
(میلیون ریال)

 -1-5حمایت از شرکتهای نوپا و طرحهای نوآورانه برای
اثبات و توسعه کاربرد محصوالت

7,319

 -2-5شناسایی و تولید نانومواد دارای بازار

2,718

 -3-5توسعه و تولید تجهیزات و ماشینآالت صنعتی

772

 -4-5حمایت از ایجاد زیرساخت تولید (نانوفب) و
خدمات فنی

20,718

 -5-5کمک به کاهش ریسک سرمایهگذاران در صنعت نانو

703

 -6-5توسعه شبکه تبادل فناوری به منظور حمایت از
بهکارگیری فناوری نانو در صنایع

37,884

 -1-6تدوین و استقرار استانداردهای ملی و بینالمللی،
راهنماها و دستورالعملها

5,236

 -2-6فعالسازی ظرفیتهای نهادهای تنظیمگر برای
استفاده حداکثر از محصوالت فناوری نانو

0

 -3-6پیادهسازی و اجرای سیستم جامع ارزیابی ،نظارت
و مجوزدهی و اعطای نانونماد

2,932

 -4-6پیادهسازی نظام ملی نانومترولوژی

2,748

 -5-6ترویج ،اطالعرسانی و آموزش درباره استاندارد و
ایمنی نانو

3,748

 -6-6راهبری تحقیقات در حوزه استاندارد و ایمنی نانو

2,319

 -7-6تشخیص و مدیریت جنبههای اخالقی ،حقوقی،
قانونی و اجتماعی فناورینانو

1,692

 -1-7ایجاد ابزارهای حمایتی و تسهیلگری برای توسعه
بازار داخلی محصوالت

28,158

 -2-7پایش و ارزیابی بازار محصوالت نانو

5,673

 -3-7ارتقاء توانمندی صادراتی بنگاهها و حمایت از
صادرات محصوالت نانو

2,888

 -4-7ایجاد برندها و نشانهای تجاری محصوالت

688

 -1-8عضویت و حضور فعاالنه کشور در مجامع منطقهای
و جهانی

6,077

 -2-8ایجاد زیرساخت توسعه همکاریهای بینالمللی
و توانمندسازی مراکز و شرکتهای داخلی برای حضور در
عرصه بینالملل

33,885

برنامه کالن
(میلیون ریال)

70,114

18,676

37,406

39,962

کد برنامه
کالن

برنامه کالن

9

سیاستگذاری و
ارزیابی

کل بودجه جذب شده در
برنامه پیشرفت فناوری نانو

برنامه عملیاتی

برنامه عملیاتی
(میلیون ریال)

 -1-9راهبری تحقیقات سیاستی و تدوین اسناد
سیاستگذاری پیشرفت فناورینانو

5,136

 -2-9پایش و ارزیابی راهبردی توسعه نانو و تعیین جایگاه
بینالمللی کشور در علم ،فناوری و نوآوری نانو

8,560

 -3-9شناسایی و بهرهگیری از زیرساختهای نهادی
و ساختاری کشور برای پیادهسازی سیاستهای توسعه
فناورینانو (مهندسی نهادی و ساختاری)

5,501

 -4-9مدیریت فناوری اطالعات و دانش فرایندهای توسعه
فناورینانو

4,938

 -5-9تبیین الگوی پیشرفت فناورینانو با مستندسازی
تجربیات و دانش کسبشده و انتشار الگوها
(سیاستنگاری)

5,113

بودجه ستاد توسعه فناوری نانو

452,880

حمایتهای سایر دستگاههای اجرایی

39,380

ترویج و فرهنگسازی%20 ،

برنامه کالن
(میلیون ریال)

29,249

492,260

سیاستگذاری و ارزیابی%6 ،
همکاریهای بینالمللی%8 ،

توسعه و مدیریت بازار نانو%8 ،
استاندارد و ایمنی%4 ،
توسعه سرمایه انسانی و
کیفیت علمی،
%31

توسعه فناوریهای کلیدی%2 ،

توسعه صنعت نانو%14 ،

خدمات و زیرساختهای تجاریسازی%7 ،
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ارزیابی شاخصهای برنامه پیشرفت فناورینانو

%35
صنعتیسازی و توسعه بازار

%30

%1/19
%1/46

تولید و توسعه فناوری
تولید و انتشار علم

%25
%20
%28/10

%12/76

%10

%7/37
%3/53

%3/23

%2/29

%1/21
%1/50

سیاستگذاری
و ارزیابی

%2/29

%1/31

%2/20

%7/35

%1/90
%0/50
%1/39

%0/25

توسعه و
همکاریهای
بینالمللی مدیریت بازار نانو

استاندارد و
ایمنی

%6/87

%15

%2/20
%3/03

خدمات و
توسعه صنعت
زیرساختهای
نانو
تجاریسازی

%5/74

%2/32

توسعه
فناوریهای
کلیدی

%5

ترویج و
توسعه
سرمایه انسانی فرهنگسازی
و کیفیت علمی

%0

نمودار  -2سهم برنامههای سند از بودجه سال  1394در مراحل پیشرفت فناورینانو

صنعتیسازی و توسعه بازار
تولید و توسعه فناوری
تولید و انتشار علم

42٪

38٪

48٪

40٪

14٪
میانگین سا لهای 1390-1393
18٪
نمودار  -3مقایسه توزیع بودجه در مراحل پیشرفت فناورینانو
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