گزارش عملکرد برنامه پیشرفت فناوری نانو ایران (سند ملی دهساله دوم) درسال 1395

فصلچهارم

ارزیابی شاخصها و گزارشتأمین
مالی برنامه پیشرفت فناورینانو

ارزیابی شاخصهای برنامه پیشرفت فناورینانو

 -1شاخصهای برنامههای کالن
برنامه ترویج و آموزش عمومی فناوری نانو برای افزایش مشارکت ذینفعان در توسعه و بكارگیری آن
عنوان شاخص

واحد

مقدار برای سال 95

هدفگذاری سال 95

سهم صنعت و بازار در نگرش مردم نسبت به فناوری
نانو در ایران

درصد

28

28

تعداد افراد آموزشدیده در برنامههای ترویج فناوری نانو

نفر-رویداد

808,811

800,000

درصد اشتغال برگزیدگان و فعاالن ترویج فناوری نانو

درصد

20

20

درصد بنگاههای عالقمند به استفاده از فناوری نانو از
میان بنگاههای هدف

درصد

در حال اندازهگیری

-

برنامه ارتقاء کیفیت علمی و پرورش سرمایههای انسانی کارآمد فناورینانو
عنوان شاخص

واحد

مقدار برای سال 95

هدفگذاری سال 95

تعداد محققان ایرانی تراز اول جهان

نفر

در حال اندازهگیری

10

تعداد مقاالت در مجالت برتر بینالمللی

مقاله

در حال اندازهگیری

100

سهم مقاالت نانوی برتر از کل مقاالت نانو

درصد

در حال اندازهگیری

2

جایگاه جهانی کشور در میانگین ارجاع به مقاالت نانو

رتبه

24

22

سهم تحقیقات دانشگاهی هدفمند و دارای دستاورد
فناورانه

درصد

6.83

10

سهم فارغالتحصیالن نانو شاغل در حوزه فناورینانو از
کل فارغالتحصیالن نانو

درصد

در حال اندازهگیری

12

برنامه مدیریت توسعه فناوری با هدایت محققان و فناوران مستعد برای شکلگیری صنعت نانو
عنوان شاخص

واحد

مقدار برای سال 95

هدفگذاری سال 95

تعداد فناوریهای نوآورانه با پشتیبانی تحقیق و
توسعه مداوم

فناوری

در حال اندازهگیری

40

تعداد شرکتهای فناور با نقشآفرینی محققان نانو

شرکت

57

60

تعداد پتنت به ازای هر  100مقاله نانو

پتنت به  100مقاله

0.45

1

سهم فناوری از دستاوردهای موسسات

درصد

در حال اندازهگیری

-

برنامه سازماندهی و توسعه خدمات و زیرساختهای تجاریسازی فناورینانو

230

عنوان شاخص

واحد

مقدار برای سال 95

هدفگذاری سال 95

نرخ تجاریسازی فناوریهای عرضه شده

درصد

45

40

متوسط زمان تجاریسازی فناوریهای عرضه شده

ماه

38

43

برنامه ارتقاء صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو
عنوان شاخص

واحد

مقدار برای سال 95

هدفگذاری سال 95

تعداد شرکتهای نانو

شرکت

157

200

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

خط تولید

22

18

تعداد محصوالت نانو

محصول

361

450

حجم سرمایهگذاری در تولید محصوالت نانو

میلیارد ریال

800

1000

تعداد بنگاههای صنعتی غیرنانو که فناوری نانو سبب
بهبود بهرهوری /ارتقاء زیستمحیطی آنها شده است

بنگاه

61

70

برنامه پیادهسازی نظام اسـتاندارد ،کنترل کیفی و ایمنی فناورینانو
عنوان شاخص

واحد

مقدار برای سال 95

هدفگذاری سال 95

تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو

استاندارد

61

60

تعداد استانداردهای بینالمللی فناوری نانو با پیشنهاد
و نقشآفرینی ایران

استاندارد

3

3

تعداد استانداردهای ملی ارتقاءیافته

استاندارد

2

4

برنامه توسعه و مدیریت بازار محصوالت نانو
عنوان شاخص

واحد

مقدار برای سال 95

هدفگذاری سال 95

حجم بازار فناورینانو تولید ایران

میلیارد ریال

درحال اندازهگیری

4500

تعداد نشانهای تجاری شناختهشده در بازار

نشان تجاری

28

15

سهم صادرات از بازار فناورینانو

درصد

درحال اندازهگیری

2

تعداد شرکتهای بینالمللی ایرانی

شرکت

0

-

برنامه ارتقاء همکاریهای بینالمللی در حوزه فناورینانو
عنوان شاخص

واحد

مقدار برای سال 95

هدفگذاری سال 95

مشارکت موثر کشور در مجامع منطقهای و بینالمللی
نانو

...

WHO, COMSTECH,
ANF, ISO, ECO

-

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

...

0

-

سهم همکاریهای بینالمللی در انتشارات علمی نانو

درصد

18

19
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231

ارزیابی شاخصهای برنامه پیشرفت فناورینانو

 -2شاخصهای برنامههای عملیاتی
برنامه
کالن

برنامه عملیاتی

 -1-1فعال سازی
زیرساختهای فرهنگی کشور
برای پشتیبانی از توسعه
فناوری نانو

 -2-1توسعه کمی و کیفی
باشگاه دانشآموزی فناوری
نانو و شبکه توانا
 -1ترویج و فرهنگسازی
 -3-1توسعه بنیاد آموزش
نانو و شبکه نهادهای ترویجی
ترویجی فناوری نانو

232

شاخصهای عملیاتی

واحد

مقدار تحقق
یافته در سال 95

مقدار برنامههای فناوری نانو در صدا و سیما

دقیقه

8036

تعداد اخبار فناوری نانو در خبرگزاریها و روزنامهها

خبر

3234

تعداد اخبار و مقاالت منتشر شده در سایت ستاد نانو

مورد

1597

سهم صنعت و بازار از محتوای رسانه های عمومی فناوری نانو

درصد

43

تعداد آزمایشگاههای عضو شبکه توانا

آزمایشگاه

76

تعداد افراد آموزشدیده در شبکه توانا

نفر

23979

تعداد داوطلبان المپیاد فناوری نانو

داوطلب

30016

تعداد نهادهای ترویجی همکار در المپیاد دانشآموزی فناوری نانو

نهاد ترویجی

245

تعداد سمینار و کارگاه آموزشی برگزارشده در آموزش و پرورش

سمینار

1079

تعداد دانشآموز و معلم آموزشدیده در سمینارها و کارگاهها

دانشآموز

99282

افراد آموزشدیده در کانون برگزیدگان باشگاه نانو

نفر-دوره

301

تعداد استانهای تراز الف در برنامههای ترویج دانشآموزی

استان

11

تعداد تیمهای شرکتکننده در مسابقه ملی توانمند

تیم

23

تعداد طرحها در جشنواره دانشآموزی علوم و فناوری نانو

طرح

200

تعداد آزمون برگزارشده در سایت آموزش نانو

نفر-آزمون

18417

تعداد نهادهای فعال در ترویج نانو

نهاد

404

تعداد شرکتکنندگان در دورههای توانافزایی مروجان نانو

نفر

84

تعداد داوطلبان مسابقه ملی فناورینانو

نفر

4545

تعداد سمینار و کارگاه آموزشی برگزارشده در دانشگاهها

سمینار

240

تعداد دانشجوی آموزش دیده در سمینارها و کارگاهها

نفر

23649

تعداد نشریه دانشجویی حمایت شده

نشریه

9

تعداد حمایت از خرید کتب

نسخه

13762

تعداد دانشجویان بازدیدکننده از جشنواره نانو و نمایشگاههای
عکس

نفر

14621

تعداد استانهای تراز الف در برنامههای ترویج دانشجویی

استان

14

برنامه
کالن
 -1ترویج و فرهنگسازی
 -2توسعه سرمایه انسانی و کیفیت علمی
 -3توسعه فناوریهای کلیدی
 -4خدمات و زیرساختهای تجاریسازی

شاخصهای عملیاتی

واحد

مقدار تحقق
یافته در سال 95

تعداد تفاضای فناوری ثبت شده در رویدادهای صنعتی

عنوان تقاضا

1954

تعداد کارگزاران فعال ترویج صنعتی

نهاد

15

تعداد مشارکت در برگزاری نمایشگاههای صنعتی

نمایشگاه

19

تعداد سمینارهای ترویج صنعتی

سمینار

39

تعداد گزارش صنعتی منتشر شده

گزارش

20

تعداد نشریه تخصصی حمایت شده

نشریه

32

تعداد پروپزال و پایاننامه کارشناسیارشد تایید شده

پایاننامه

3464

تعداد پروپزال و پایاننامه دکتری تایید شده

پایاننامه

1203

تعداد مقاالت  ISIتایید شده

مقاله

5924

تعداد مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای بینالمللی

مقاله

50

تعداد مقاالت علمی و پژوهشی داخلی

مقاله

604

تعداد عنوان کتاب تایید شده

کتاب

36

تعداد مجالت تخصصی تایید شده

مجله

10

تعداد مأموریتهای فناوری اعضای هیات علمی تایید شده

مآموریت

4

 -2-2توانمندسازی
سرمایههای انسانی

تعداد شرکت کنندگان در دوره توانمندسازی

(دوره/نفر)

8/669

 -3-2حمایت از محققان
دارای دستاوردهای علمی با
کیفیت در حوزه فناوری نانو

تعداد پژوهانه پژوهشی و آزمایشگاهی اعطا شده به سرامدان علمی

محققان

در حال
اندازهگیری

افراد مستعد در توسعه فناوری منتخب

فناور

13

تعداد رقابتهای تحلیلی فناورانه

مسابقه

5

گزارش فناوریهای کلیدی تدوین شده

گزارش

1

تعداد شرکت فعال در مدیریت پروژههای توسعه فناوری نانو

شرکت

2

تعداد خدمات ارائه شده توسط کارگزاران ارائه خدمات توسعه فناوری

خدمت

575

حجم ریالی خدمات تجاریسازی در حوزه نانو

میلیارد ریال

*89

تعداد خدمات تحت پوشش

خدمت

82

تعداد خدمات ارتقاء یافته از لحاظ کیفی

خدمات

4

تعداد کارگزاران خدماتی جذب یا ایجاد شده

کارگزار

83

برنامه عملیاتی

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

 -1-2حمایت عمومی از
تحقیقات در فناوری نانو

 -1-3ترویج گفتمان
تولید فناوری در محیطهای
تحقیقاتی
 -2-3حمایتهای
هدفمند برای ایجاد و توسعه
فناوریهای منتخب

 -1-4توسعه شبکه خدمات
تجاریسازی

* از سال  ،95میزان ریالی تسهیالت ارائه شده به شرکتهای نانویی به عنوان یکی از خدمات تجاریسازی به آمار اضافه شده است.
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233

ارزیابی شاخصهای برنامه پیشرفت فناورینانو

برنامه
کالن

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

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

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

 -4خدمات و زیرساختهای تجاریسازی

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

 -6-4ارتقاء سخت
افزاری و نرمافزاری شبکه
آزمایشگاهی فناوری نانو

234

شاخصهای عملیاتی

واحد

مقدار تحقق
یافته در سال 95

تعداد دوره آموزشی برگزار شده

دوره

18

تعداد شرکت کنندگان در دوره آموزشی

نفر ساعت

688

میزان مشارکت شرکتهای نانو در برنامههای آموزشی

درصد

26.6

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

شرکت

9

میزان فضای نیمه صنعتی و صنعتی اختصاص یافته برای استقرار
شرکتها و فناوران نانو

مترمربع

564

میزان تسهیالت بالعوض از مراکز رشد و شرکت های نانویی مستقر

میلیون ریال

190

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

میلیارد ریال

37.5

میزان مشوقهای مالی برای کاهش ریسک نهادهای سرمایهگذاری
خطرپذیر فعال در حوزه نانو

میلیارد ریال

13.2

نسبت اختراعات نانوی گرنت شده ایران به کل اختراعات خارجی
ایران

درصد

37

نسبت اختراعات نانوی منتشر شده ایران به کل اختراعات خارجی
ایران

درصد

29

تعداد درخواست های ثبت اختراع خارجی ارجاع شده به ستاد نانو

درخواست

113

تعداد اختراعات ثبت شده به صورت موقت یکساله

پروویژنال

54

تعداد درخواست های اختراعات داخلی ارجاع شده به ستاد نانو

اختراع

359

تعداد خدمت حمایت از ثبت عالمت تجاری در حوزه فناوری نانو

خدمت

1

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

پروژه

9

تعداد افراد شرکت کننده در نشستها و کارگاه های آموزشی
مالکیت فکری و ثبت اختراع

نفر-ساعت

8000

سطح پوشش جغرافیایی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی نانو

استان

15

تعداد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی نانو

مرکز

80

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

دستگاه

1489

میزان حمایت پشتیبانی از تجهیزات مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی
نانو

مورد/میلیارد
ریال

18/3.67

میزان حمایت خرید تجهیزات ایرانی برای مراکز عضو شبکه
آزمایشگاهی نانو

مورد/میلیارد
ریال

3/0.21

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

مورد/میلیارد
ریال

3/7.3

برنامه
کالن

برنامه عملیاتی

 -4خدمات و زیرساختهای تجاریسازی

 -6-4ارتقاء سخت
افزاری و نرمافزاری شبکه
آزمایشگاهی فناوری نانو

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

 -5توسعه صنعت نانو

 -2-5شناسایی و تولید
نانومواد دارای بازار

 -3-5توسعه و تولید
تجهیزات و ماشین آالت
صنعتی

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

شاخصهای عملیاتی

واحد

مقدار تحقق
یافته در سال 95

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

میلیارد ریال

0.02

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

میلیارد ریال

0.278

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

دوره/میلیارد
ریال

34/0.456

تعداد مراجعه به آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی نانو برای
دریافت خدمات

مراجعه

123,000

درآمد حاصل از ارائه خدمات مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی نانو

میلیارد ریال

220

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

مرکز

11

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

مرکز

9

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

شرکت/فناور

65

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

میلیارد ریال

10.44

تعداد طرحهای داوری شده در برنامه طرحهای نوآورانه

طرح

150

تعداد طرحهای برگزیده در برنامه طرح های نوآورانه

طرح

14

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

نفر

40

تعداد گزارش تهیه شده برای تحلیل و رصد بازار نانو مواد

گزارش

5

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

طرح

3

میزان فروش تجهیزات نانویی ساخت داخل

میلیارد ریال

در حال
اندازهگیری

میزان صادرات تجهیزات نانویی ساخت داخل

میلیون دالر

در حال
اندازهگیری

میزان حمایت از ساخت تجهیزات و ارتقاء فنی تجهیزات
آزمایشگاهی نانو

میلیارد ریال

16.2

میزان حمایت از ساخت و توسعه کاربرد ماشینآالت صنعتی نانو

میلیارد ریال

8

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

خدمت/نوع

32/11

میزان حمایت از ایجاد برند در شرکتهای سازنده تجهیزات نانو

میلیارد ریال

0.2

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

میلیارد ریال

10

حمایت از ایجاد و توسعه پایلوتهای صنعت نانو

میلیارد ریال

10.44
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ارزیابی شاخصهای برنامه پیشرفت فناورینانو

برنامه
کالن

برنامه عملیاتی

 -5-5کمک به کاهش
ریسک سرمایهگذاران در
صنعت نانو
 -5توسعه صنعت نانو
 -6استاندارد و ایمنی
 -7توسعه و مدیریت بازار نانو
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 -6-5توسعه شبکه تبادل
فناوری به منظور حمایت از
بهکارگیری فناوری نانو در
صنایع

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

شاخصهای عملیاتی

واحد

مقدار تحقق
یافته در سال 95

تعداد بستههای سرمایهگذاری برای ترغیب سرمایهگذاران جهت
ورود به حوزه فناوری نانو

بسته

7

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

میلیارد ریال

0.63

تعداد طرح حمایت شده در صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر

طرح

5

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

میلیارد ریال

24.9

تعداد تقاضای صنعتی ثبت شده در سامانه تبادل فناوری پس از
حضور در نمایشگاهها و نشستهای تخصصی صنعتی

تقاضای
صنعتی

2950

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

تقاضای
صنعتی

520

تعداد کارگزاران تبادل فناوری برای پیگیری تقاضاهای ثبت شده در
سامانه

کارگزار

30

تعداد نشست های تخصصی در حوزه های مختلف صنعتی برای
معرفی فناوری به صنعت گران

نشست
تخصصی

39

تعداد استانداردهای ملی منتشرشده

استاندارد

21

تعداد استانداردهای بینالمللی تدوین شده به سرپرستی جمهوری
اسالمی ایران

استاندارد

1

تعداد پیشنهاد استاندارد بین المللی مصوب در سازمان جهانی
استانداردسازی (ایزو)

استاندارد

1

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

تعداد استانداردهای ملی بازنگریشده برای توسعه محصوالت نانو

استاندارد

2

 -3-6ترویج ،اطالع رسانی
و آموزش درباره استاندارد و
ایمنی نانو

تعداد نیروی آموزشدیده در حوزه استاندارد و ایمنی

نفر

260

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

میلیارد ریال

1.8

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

محصول

درحال
اندازهگیری

حجم قراردادهای خرید دولتی محصوالت نانو

میلیارد ریال

درحال
اندازهگیری

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

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

برنامه
کالن

شاخصهای عملیاتی

واحد

مقدار تحقق
یافته در سال 95

تعداد برندهای داخلی ایجاد شده با حمایت ستاد

برند

9

تعداد برندهای جمعی ایجاد شده با حمایت ستاد

برند

3

تعداد برندهای معتبر وارد شده به حوزه نانو

برند

9

تعداد تحقیقات انجام شده برای بازارهای صادراتی

گزارش

2

حجم حمایتهای انجام گرفته برای توسعه صادرات

میلیون ریال

2500

تعداد نمایندگیهای فروش و خدمات پس از فروش خارج از
کشور

نمایندگی

5

تعداد محصوالت تولید مشترک در سایر کشورها

محصول

1

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

قرارداد همکاری

1

 -4-7ایجاد برندها و
نشانهای تجاری محصوالت

تعداد فرصتهای جذاب شناسایی شده در حوزه بازار نانو

گزارش

39

 -1-8عضویت و حضور
فعاالنه کشور در مجامع
منطقه ای و جهانی

تعداد حضور شرکتهای فناوری نانو در نمایشگاههای سایر کشورها

نمایشگاه

4

تعداد همایشهای مشترک فناوری نانو با دیگر کشورها

همایش

5

مذاکره با نمایندگان کشورها در خصوص دستاوردها و فعالیتهای
فناوری نانو در کشور

نشست

24

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

سازمان

4

برنامه عملیاتی

 -2-7پایش و ارزیابی بازار
محصوالت نانو

 -7توسعه و مدیریت بازار نانو

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

 -8همکاریهای بینالمللی

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

 -9سیاستگذاری و ارزیابی

 -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

تعداد اسناد سیاستی تدوین شده

سند

1

ک اطالعات فناورینانو فعال در ایران با مقیاس جهانی
تعداد بان 

بانک اطالعاتی

5

تعداد گزارشات آماری  -تحلیلی سایت STATNANO

گزارش

5

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

کشور

52
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ارزیابی شاخصهای برنامه پیشرفت فناورینانو

برنامه
کالن

 -9سیاستگذاری و ارزیابی

برنامه عملیاتی

شاخصهای عملیاتی

واحد

مقدار تحقق
یافته در سال 95

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

مجموع هدایای نقدی جهت تقدیر از برگزیدگان دهمین جشنواره
برترینهای فناورینانو

میلیون ریال

2,300

مجموع تسهیالت مالی تخصیصیافته به برگزیدگان دهمین
جشنواره برترینهای فناورینانو

میلیون ریال

13,700

تعداد پروژههای توسعه نرمافزاری فعال ستاد در طی سال

پروژه

7

تعداد سرویسهای افزوده شده به پرتال ستاد

سرویس

300

تعداد وبگاههای جدید فناورینانو

وبگاه

5

تعداد گزارش تدوین و یا منتشر شده از روایتهای سیاستنگارانه
فناوری نانو

گزارش

6

تعداد کتابهای تدوین و منتشر شده از برنامهها و تجربیات موفق
نانو در کشور

کتاب

4

تعداد مصاحبه و مقالههای منتشر شده در حوزه «الگوی پیشرفت
نانو» در رسانهها

مقاله

16

تعداد پروژههای مستندسازی از تجربیات موفق تجاریسازی
محصوالت نانو

محصول

3

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

 -5-9تبیین الگوی
پیشرفت فناورینانو با
مستندسازی تجربیات و
دانش کسب شده و انتشار
الگوها (سیاستنگاری)
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 -۳تأمین مالی برنامههای پیشرفت فناوری نانو
برنامه کالن

برنامه عملیاتی

بودجه برنامه عملیاتی (میلیون ریال)

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

10,970

بودجه برنامه کالن
(میلیون ریال)

28،845

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

5,871
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری برای تجهیز شبکه توانا
4,409
حمایت وزارت آموزش و پرورش برای تجهیز
شبکه توانا

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

11,142

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

13,259

-5-1ایجاد زیرساخت رصد فناوری نانو

2,287

 -1-2حمایت عمومی از تحقیقات در فناوری نانو

137,079

76,783

2,363

 -2توسعه
سرمایه انسانی
و کیفیت علمی
نانو

 -2-2حمایت از محققان دارای دستاوردهای
علمی باکیفیت در حوزه فناوری نانو

حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
از محققان دارای دستاوردهای علمی باکیفیت

13,166
 -3-2توانمندسازی سرمایههای انسانی نانو

 -3توسعه
فناوریهای
کلیدی نانو

11,200

178,809

15,000
حمایت بنیاد ملی نخبگان از دانشمندان نانوی
ایرانی غیرمقیم

 -4-2حمایت از تحقیقات نانو مبتنی بر
برنامههای کاربردی صنعتی

0

 -1-3ترویج گفتمان تولید فناوری نانو در
محیطهای تحقیقاتی

6,064

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

7,861

13,925
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ارزیابی شاخصهای برنامه پیشرفت فناورینانو

برنامه کالن

 -4سازماندهی
و توسعه
خدمات و
زیرساختهای
تجاریسازی
نانو

برنامه عملیاتی

بودجه برنامه عملیاتی (میلیون ریال)

 -1-4توسعه شبکه خدمات تجاریسازی نانو

32,915

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

5,881

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

21,968

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

0

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

4,994

بودجه برنامه کالن
(میلیون ریال)

84,328

5,846
 -6-4ارتقاء سختافزاری و نرمافزاری شبکه
آزمایشگاهی فناوری نانو

12,724
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری برای تجهیز شبکه آزمایشگاهی نانو

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

60,276

 -2-5شناسایی و تولید نانومواد دارای بازار

1,748
3,341

 -5توسعه
صنعت نانو

 -6پیادهسازی
استاندارد و
ایمنی نانو
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 -3-5توسعه و تولید تجهیزات و ماشینآالت
صنعتی فناوری نانو

8,000
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری از ساخت تجهیزات صنعتی نانو

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

21,448

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

1,488

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

29,265

-1-6تدوین و استقرار استانداردهای ملی و
بینالمللی ،راهنماها و دستورالعملهای فناوری نانو

3,421

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

1,704

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

8,138

-4-6پیاده سازی نظام ملی نانومترولوژی

2,680

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

4,353

-6-6راهبری تحقیقات درحوزه استاندارد و ایمنی نانو

1,818

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

0

125,567

22,114

برنامه کالن

 -7توسعه و
مدیریت بازار
نانو

 -8ارتقاء
همکاریهای
بینالمللی
فناوری نانو

سیاستگذاری
و ارزیابی
پیشرفت
فناوری نانو

کل بودجه
جذب شده
در برنامه ملی
پیشرفت فناوری
نانو

برنامه عملیاتی

بودجه برنامه عملیاتی (میلیون ریال)

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

13,886

-2-7پایش و ارزیابی بازار محصوالت نانو

2,539
6,501

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

بودجه برنامه کالن
(میلیون ریال)

26,585

2,000
حمایت کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری
از شرکتهای صادرکننده محصوالت نانو

-4-7ایجاد برندها و نشانهای تجاری محصوالت نانو

1,659

 -1-8عضویت و حضور فعال کشور در مجامع و شبکه
های منطقه ای و جهانی فناوری نانو یا مشارکت فعال
در تأسیس آنها

1,543

 -2-8زمینه سازی و ایجاد زیرساخت توسعه
همکاریهای بینالمللی فناوری نانو و توانمندسازی
نهادهای داخلی برای حضور در عرصه بینالملل

13,041

 -1راهبری تحقیقات سیاستی و تدوین اسناد
سیاستگذاری پیشرفت فناورینانو

3,143

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

7,651

 -3شناسایی و بهرهگیری از زیرساختهای نهادی
و ساختاری کشور برای پیادهسازی سیاستهای
توسعه فناورینانو

3,978

 -4مدیریت فناوری اطالعات و دانش فرآیندهای
توسعه فناورینانو

7,835

 -5تبیین الگوی پیشرفت فناورینانو با
مستندسازی تجربیات و دانش کسب شده و انتشار
الگوها

5,536

بودجه ستاد توسعه فناوری نانو

511,633

حمایت سایر نهادها

59,204

14,584

28,143

570,838
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ارزیابی شاخصهای برنامه پیشرفت فناورینانو

نمودار زیر توزیع بودجه برنامههای کالن پیشــرفت فناوری نانو در ســال  1395را نشــان میدهد .همانطور که در نمودار  1مشخص است؛ برنام ه
توسعه سرمایه انسانی و کیفیت علمی بیشترین سهم را از بودجه سال  1395داشته است .با توجه به سیاستهای اتخاذ شده در ده ساله دوم پیشرفت
فناوری نانو در کشــور ،تأمین مالی صورت گرفته در برنامههای مرتبط با صنعت و بازار نانو نســبت به سال  1394افزایش  13درصدی داشته است؛
به طوری که تأمین مالی صورت گرفته در ســه برنام ه «خدمات و زیرســاختهای تجاریسازی»« ،توسعه صنعت نانو» و «توسعه و مدیریت بازار
نانو» از حدود  144میلیارد ریال به بیش از  236میلیارد ریال رســیده اســت .نتایج این امر را میتوان در افزایش تعداد محصوالت نانو و بهبود سایر
شاخصهای مرتبط با صنعت و بازار نانو که در بخش  1و  2همین فصل ذکر شده ،مشاهده نمود.
سیاستگذاری و ارزیابی%5 ،
ترویج و فرهنگسازی%13 ،
همکاریهای بینالمللی%3 ،

توسعه و مدیریت بازار نانو%5 ،
استاندارد و ایمنی%4 ،

توسعه سرمایه انسانی و
کیفیت علمی،
%31

توسعه فناوریهای کلیدی%2 ،

توسعه صنعت نانو%22 ،

خدمات و زیرساختهای تجاریسازی%15 ،

نمودار  -1توزیع بودجه برنامههای کالن پیشرفت فناوری نانو در سال 1395

اگر حوزههای پیشرفت فناوری نانو را شامل -1 :تولید و انتشار علم  -2توسعه فناوری و نوآوری و  -3صنعتیسازی و توسعه بازار در نظر بگیریم،
تأمین مالی صورت گرفته در هر کدام از این حوزهها ،در قالب نمودارهای  2و  3قابل بررسی و تحلیل است.
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%35
صنعتیسازی و توسعه بازار

%30

%1/92

توسعه فناوری و نوآوری
تولید و انتشار علم

%4/16

%25
%20
%15

%25/24
%19/73
%7/25

%12/94
%2/05
%1/42
%1/46

سیاستگذاری
و ارزیابی

%1/77
%0/39
%0/39

%1/15

%3/75
%4/66

%0/06
%0/07

توسعه و
همکاریهای
بینالمللی مدیریت بازار نانو

استاندارد و
ایمنی

%2/26

%0/32
%2/12

%1/00
%0/84

خدمات و
توسعه صنعت
زیرساختهای
نانو
تجاریسازی

توسعه
فناوریهای
کلیدی

%5/05

ترویج و
توسعه
سرمایه انسانی فرهنگسازی
و کیفیت علمی

%10
%5
%0

نمودار  -2سهم برنامه های کالن از بودجه سال  1395در  پیشرفت فناوری نانو

همانطور که در نمودار  3مشاهده میشود ،میزان تأمین مالی حوزه صنعتیسازی و توسعه بازار نانو در سال  1395با رشد  15درصدی نسبت به سال گذشته،
ش
به میزان  54درصد رســیده است .با توجه به تغییر رویکرد سند دهســال ه دوم پیشرفت فناوری نانو در ایران در خصوص توسعه صنعت و بازار نانو ،افزای 
ســرمایهگذاریها در این حوزه و به تبع آن توسعه دستاوردهای شرکتها و صنایع فعال نانو و افزایش حجم بازار داخلی و خارجی محصوالت فناوری نانو
ساخت ایران انتظار میرود .نتایج میانمدت و بلندمدت حاصل از این رشد ،در سالهای آینده ملموستر خواهد بود.
صنعتیسازی و توسعه بازار
توسعه فناوری و نوآوری

تولید و انتشار علم

33٪
42٪
40٪
54٪

13٪

18٪

سال 1395
سال 1394

نمودار  -3مقایسه توزیع بودجه در مراحل پیشرفت فناوری نانو در سا لهای  1394و 1395
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