ﺴ ﻪ ﻌﺎ ﯽ

ﮐﺎر وه ارزﯾﺎ ﯽ و ﺺ ﺻﻼ ﺖ ﺮ ﮫﺎ و ﻮ ﺴﺎت دا ﺶ ﯿﺎن و ﻈﺎرت ا ا

ﺖ ﮐﺎﻻ ی دا ﺶ ﯿﺎن

ز ﺘﺎن ٩١

مروري رب چگونگي تهيه فهرست كاالاهي دانشبنيان
تش
تش
از آنجا هك رب اساس «آنييانهم خيص شركتها و موسسات دانشبنيان» ،مصوب كارگروه «ارزيابي و خيص صالحيت شركتها و موسسات دانشبنيان و نظارت رب اجرا» ،توليد كاالاهي دانشبنيان يكي از شرطهاي
الزم رباي شركتهاي توليدكننده دانشبنيان هب شمار ميرود ،تهيه «فهرست كاالاهي دانشبنيان» با هدف شناسايي و حمايت از اين شركتاه ،رد دستور كار قرار گرفت .رباي اين منظور ابتدا تجربيات مشاهب ساري كشوراه و
ل
سازماناهي نيبا مللي رباي گزينش كاالاهي راهبردي يا كاالاهي با فناوري ربرت مطالعه و ربرسي شد .از آن جمله ميتوان هب دستهبندياهي ربخي مراكز ااقتنل تكنولوژي رد دنيا مانند  1APCTT ،Yet2و
 ،2RTTNچارچوب پيشنهادي سازمان جهاني مالكيت فكري ،3و ربخي ديگر از مطالعات نيبالمللي از جمله تحقيقات سازمان هم كارياهي اقتصادي و توسعه 4و دستهبندي بخش آمار سازمان ملل 5اشاره نمود .فهرست
كاالاهي مشمول تحريماهياتحادهياروپا و شورايامنيت سازمان ملل نيز از اسناد مهمي بود هك رد همينزمينه مورد توهج قرار گرفتهاست.6
رداداهماين فرايند ،فناوري اه ،صناعي و كاالاهي معرفي شده رداسناد ملي مرتبط نظير مواردزري نيز ربرسي شد:
اولويتاهي فناوري «نقشه جامع علمي كشور»فهرست صناعي نوين رباي استقرار رد شعاع  021كيلومتر تهران (جهت اجراي مصوهب هيئت وزريان مورخ )11/5/01«سياستها واولويتهاي ژپوهش و فناوري كشور» تهيه شده توسط دبيرخاهن شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري -سال 0330«طرح آمایش صنعتي و معدني» ،بخش فناوریهاي پيشرفته ،تهيه شده توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارتدستهبندي سازمان گسترش و نوسازي صناعي رد خصوص صناعي پيشرفتهعالوه رب دستهبندياهي فوقالذكر ،ربخيتجربيات داخلي مرتبط ،هب وژيه تجربيات مربوط هب حمايتاهي قبلياز شركتهاي دانشبنيان و طرحاهي ربگزيده كشور رد جشنوارهاهي ملي نيز مورد ربرسي قرار گرفت.
با عنايت هب كليه موارد فوق و جمعبندياوليه آنها ،فهرست و دستهبندياوليهاياز كاالاهي دانشبنيان تهيه شد.

ت
اما بمنظور تهيه فهرست مناسبي هك عالوه رب لحاظ نمودن تحوالتاخير فناوري رد سطح جهاني و ساري اسناد و تجربيات ملي ،تناسب الزم با آخرين اقتضائات بومي و ملي را نيز داشته باشد ،شبكه گستردهاياز صاحبنظران شكيل و
ت
نظرات ایشان اخذ شد .رتكيب صاحبنظران مورد مشاوره هب گوهناي انتخاب شد هك حتيالمقدور رد ره يك از حوزهاهي فناوري يا صنعتي ،متخ صصاني از )0دااگشنهها و مراكز ژپوهشي)2 ،صناعي و شكلاهي بخش خصوصي ،و
)3دست گاههاي دولتي متولي و مرتبط با آن حوزه ،حضور داشته باشند .رداين مرحله ،وژيگياه و معياراهيزري (هك طي جلسات كارشناسياستخراج شد) رباي گزينش كاالاهي دانشبنيان مورد توهج قرار گرفت:
متخ
نياز هب فعاليتاهي تحقيق و توسعه متمركز و ربانهمرزيي شده توسط گروههاي صصاهميت راهبردي و حياتي رباي كشوروابستگي هب خارج رد كنار دشوارياهي انشي از تحريم و ارزربي باال نوآوري رد سطح ملي و شكل نگرفتن بازار رعهض (و بعضا تقاضا) رد كشور رد آن محصولداراي ارزش افزوده باال1 -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
همچنين در حوزههاي «بخشي» مرتبط با هر يك از فناوريها نيز برخي اسناد معتبر خارجي ،حسب مورد ،بررسي شده است .به عنوان مثال ميتوان به دستهبندي كاالهاي
فوتونيك توسط انجمن بينالمللي فوتونيك اشاره نمود.

تكم
كسب نظرات از افراد رد ره يك از حوزهاه ،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 بازنگري و يل و نهايتا هب
جمعبندي نهايي رسيد .جمعبندي نهايي رد دو مرحله هب اطالع كليه دست گاههاي حاكميتي مرتبط با صنعت و بخشاهي توليدي كشور ،و تعدا دياز صاحبنظران حوزهاهي سياستگذا ري و فناوري نيز رسيده و نظراتایشان نيز اخذ شد .هب
اين رتتيب فهرست اوليه ،متناسب با آخرين تحوالت و راهبرداهي صنعتي و فناوري كشور ،مورد بازنگري جدي و عميق قرار گرفت.
رد مجموع و هبمنظور تهيه فهرست محصوالت دانشبنيان ،شيب از  051تن از صاحبنظران و متخ صصان فعال رد وزارتخاهناه و سازماناهي دولتي ،ستاداهي فناوریهاي راهبردي،انجمنها واتحادهياهي صنفي ،ژپوهش گاهها و مراكز
مش
ژپوهشي ،دااگشنهها ،و شركتهاي ربرت فعال رد بخش خصوصي مورد مشورت قرار گرفتهاند و نهاي ًتا كاالاهي دانشبنيان مورد نياز كشور ذيل  00حوزهاصلي ،معرفي شدهاند.اين حوزهاه رباساس دو رويكردزري خص شده است:
 -0حوزه اهيي هك وجود كاالاهي دانشبنيان و با فناوري ربرت رد آنها وهج غالب را دارد و متوسط فعاليتهاي تحقيق و توسعه رد آنها رتشیب از ساري حوزه اهي فناوري و صنعتي است .نظير حوزه اهي فناوري زیستي ،فناوري اننو،

فوتونيك و اپتيك ،فناوري اطالعات و ارتباطات،ارنژیهاي تجديدپذري  ،دارو،الکترونيك ،مواد پيشرفته ،ساخت و توليد پيشرفته ،و هوافضا.
 -2ساري حوزهاه و بخشهايي هك وجود كاالاهي دانشبنيان رد آنها غلبه ندا رد اما رسوخ فناوریهاي ربرت و ظهور محصوالت دانشبنيان رد آنها مشاهده ميشود .نظير نفت و گاز ،عمران و حمل و نقل ،ربق ،معدن ،كشاورزي،
آب و هوا و...

تكم
الزم هب ذكراست فهرست تهيه شده ممكناست رد ربخي موارد همچنان نيازمنداصالح و يل باشد و طبيعتا بايد رد آينده و متناسب با تحوالت فناوري و صنعتي ،هبروز شود.
رداينجا الزم است از همه دست گاهها ،صاحبنظران و زبرگواراني هك رد تهيه وريایشاولاين فهرست هم كاري نمودند صميماهن سپاسگزاري نماميي.

تش
دبيرخاهن كارگروهارزيابي و خيص صالحيت
شركتاه و موسسات دانشبنيان و نظارت رباجرا

رد ی ف

حوزه اهي كاالاه وخدمات دانش بنيان

1

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

2

فناوري اننو (محصوالت و مواد )

3

اپتيک و فوتونيک (مواد ،طقعات و ساماهن اه)

4

مواد پيشرفته (فلزات ،كامپوزيتها ،سراميكها ،پليمراه )

5

الكترونيک و کنترل (ميكروالكترونيک ،طقعات ،مداراه،سخت افزار كاویپمرت و ساماهن اه)

6

فناوري اطالعات وارتباطات و رنم افزاراهي كاویپمرتي

7

جتهیزات پيشرفته ساخت ،توليد و آزمااگشیهي

9

دارواهيپيشرفته و مهندسي زپشكي

8

هوافضا (رپنده اه ،ماهواره اه،موشكها)

10

ارنژيهاي نو (هسته اي و تجدید پذری)

11

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

دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ

زﻳﺮدﺳﺘﻪ اول

زﻳﺮ دﺳﺘﻪ ﺳﻮم

زﻳﺮدﺳﺘﻪ دوم

ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺘﻲ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎدزﻫﺮﻫﺎ و آﻧﺘﻲ ﺑﺎدﻳﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع داروﻫﺎ و واﻛﺴﻦ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺰرﻳﻘﻲ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آﻧﻬﺎ
ﺗﻮﻟﻴﺪ داروﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ روش ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
ﺗﻮﻟﻴﺪ داروﻫﺎي ﻣﻮﺿﻌﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﭘﺰﺷﻜﻲ و داروﻳﻲ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن
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
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﻜﻤﻞﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ و داﻣﻲ ﺧﻮراﻛﻲ
ﻏﺬاﺋﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺘﻬﺎي ﻳﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﺋﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت 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
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
ﻛﺸﺎورزي ،داﻣﻲ و
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺮارﻳﺨﺖ
ﮔﻴﺎﻫﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺴﺖ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻛﺸﺎورزي
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﻛﺎﻣﭙﻮﺳﺘﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺮوﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴﻮﻓﻨﺎوري
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺑﺮوﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴﻮﻓﻨﺎوري
ﻛﺸﺎورزي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ )ﻣﻮﻟﻜﻮﻻرﻓﺎرﻣﻴﻨﮓ( Molecular Farming
ﻧﮋادﮔﻴﺮي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ )ﻣﻮﻟﻜﻮﻻرﺑﺮﻳﺪﻳﻨﮓ( Molecular Breeding
ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻓﻀﺎ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد زﻳﺴﺘﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺎلﻫﺎ
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻏﻴﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻠﺰات و ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻔﺖ
ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﺤﻴﻂ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ رﻓﻊ آﻻﻳﻨﺪﮔﻴﻬﺎي ﻧﻔﺘﻲ
زﻳﺴﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪهﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ روش زﻳﺴﺘﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻳﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺣﺬف آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب
ﻃﺮاﺣﻲ و ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﭘﺎﻻﺋﻲ )(Bioremidiation
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﻮﻣﻴﻜﺲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻮﻣﻴﻜﺲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻮﻣﻴﻜﺲ
زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و آﻧﺰﻳﻢ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي اﭘﺘﻴﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ زﻳﺴﺘﻲ )(Biosensors
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻮﻟﻮژي
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ

ﺗﻮﻟﻴﺪ داروﻫﺎي ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ،آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ،ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ ،واﻛﺴﻦ ﻫﺎ ،آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮﻛﻠﻮﻧﺎل درﻣﺎﻧﻲ ،دارو و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ و ...

ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺎ ،ﺑﻴﻮاﻳﻤﭙﻠﻨﺖ ﻫﺎ ،ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ دارو در ﺧﻮن و ....
آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮﻛﻠﻮﻧﺎل ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ،آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ،ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ....

ﭘﺮﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ،اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ،ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎروﺗﻦ ﻫﺎ و...
ﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ و ...

ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ،ﺧﺸﻜﻲ ،ﺷﻮري و...

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺷﺪه
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﻫﻮاﻓﻀﺎ
ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ...
آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ و ...
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دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ

زﻳﺮدﺳﺘﻪ اول

زﻳﺮ دﺳﺘﻪ ﺳﻮم

زﻳﺮدﺳﺘﻪ دوم

ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻮاد ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺿﺪ ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻮﻻد
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻋﺎﻳﻖ ﺣﺮارت
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻮاد ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮ ﺑﺘﻨﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺧﻮرﻧﺪه
ﻣﻮاد
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  UVوﻳﮋه ﻧﻤﺎﻫﺎ و ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ
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
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل
ﭘﻮﺷﺸﻬﺎ و روﻛﺸﻬﺎ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد در ﻧﻤﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ و داﺧﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺿﺪ آب و ﻟﻚ و ﺗﻤﻴﺰﺷﻮﻧﺪه
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮ رﻧﮓ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮ ﻋﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮ داروﻫﺎ
ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﻣﻠﻬﺎي دارو )روش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ دارورﺳﺎﻧﻲ(
ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﺎﻧﻮﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺎل ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮﻏﺸﺎءﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﻠﺰي و اﻛﺴﻴﺪ ﻓﻠﺰي
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و ﻧﺎﻧﻮﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮﺟﺎذﺑﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ زﺋﻮﻟﻴﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻟﺮﻳﻦ و ﻧﺎﻧﻮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻛﺮﺑﻨﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
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ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ،ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﻲ ،ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺶ و ...

ﻛﺎﺷﻲ ،ﺳﺮاﻣﻴﻚ و ...
ﺿﺪ آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ و ...
ﺑﺮ روي ﺑﺘﻦ ،ﭘﺎرﭼﻪ و ...
ﻋﺎﻳﻖ ،ﺿﺪﺧﺶ ،و ...
آﺋﺮوژل و ...
ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻫﺎﻳﺶ دارو
آراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ،ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ،ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه و ...
ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه و ...
ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ ،ﻣﺎﺳﻚ و ...
از ﻧﻮع ﭘﻠﻴﻤﺮي ،ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ،ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ ،زﺋﻮﻟﻴﺘﻲ ،آﻛﻮاﭘﻮرﻳﻦ و ...
ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻧﻮ اﻓﺰودﻧﻲ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﻛﺸﺎورزي و ...

دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ

زﻳﺮدﺳﺘﻪ دوم

زﻳﺮ دﺳﺘﻪ اول
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي ﻧﻮري
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ،ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت و

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻮري ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت

ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻧﻮري

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻧﻮري

اﺳﭙﻜﺘﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﭘﺘﻴﻜﻲ ،ﻧﺠﻮﻣﻲ و ﺧﻮرﺷﻴﺪي

اﭘﺘﻴﻚ و ﻓﻮﺗﻮﻧﻴﻚ )ﻣﻮاد ،ﻗﻄﻌﺎت و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ(

ﻣﻮاد ﻧﻮري

ﺳﻨﺠﺶ ،ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ و ﺗﺴﺘﻬﺎي ﻏﻴﺮﻣﺨﺮب

ﺳﻨﺠﺶ از راه دور
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ اداوات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي
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
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﻴﺪي
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻠﺴﻜﻮﭘﻬﺎ و رادﻳﻮﺳﻜﻮﭘﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻮاد ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻟﻴﺰري )ﻣﺤﻴﻂ ﻟﻴﺰري(
ﻣﻮاد ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ )(MOEMS
ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻬﺎي ﻓﻮﺗﻮﻧﻴﻚ
ﻣﻮاد ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻧﻮري
ﻣﻮاد ﻧﻮري آﻟﻲ و ﭘﻠﻴﻤﺮ
ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن
ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻮﺗﻮﻧﻴﻚ و ﻣﻴﻜﺮو ﻧﺎﻧﻮ اﭘﺘﻴﻚ
ﺑﻴﻮﻣﻮاد ﻓﻮﺗﻮﻧﻴﻜﻲ

ﺗﺠﻬﻴﺰات اﭘﺘﻴﻜﻲ
ﻻﻳﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ

ﻟﻴﺰر ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ

اﭘﺘﻴﻚ ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﻟﻴﺰرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﻟﻴﺰرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ

ﻟﻴﺰرﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ادوات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﭘﺘﻮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ،ﻟﻨﺰﻫﺎ و ﻋﺪﺳﻴﻬﺎي وﻳﮋه
ﺗﻮﻟﻴﺪ ادوات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﻜﺮواﭘﺘﻴﻚ و اﭘﺘﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻚ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻻﻳﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻟﻴﺰري
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻻﻳﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻗﻄﻌﺎت اﭘﺘﻴﻜﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻴﺰرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻴﺰرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﺮاﺣﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻴﺰرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ 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
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮش و ﺟﻮش ﻟﻴﺰري
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺨﺘﻜﺎري ﻟﻴﺰري
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﻜﺮو ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺎري ﻟﻴﺰري
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻻﻳﻪ 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
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻴﺰرﻫﺎي ﭘﺮﺗﻮان و ﭘﺮ اﻧﺮژي
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﻟﻴﺰري
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻟﻴﺰري
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻟﻴﺰري ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ) (TLW
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻴﺰري ﻧﺎوﺑﺮي ﻟﺨﺖ )(INS
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل اﭘﺘﻴﻜﻲ اﻃﻼﻋﺎت در ﻓﻀﺎي آزاد )(FSO
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺎب ﻟﻴﺰري)(RFL
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ رادار ﻟﻴﺰري)(LADAR
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻟﻴﺰري اﻫﺪاف )(LES
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻟﻴﺰري ﮔﺎزﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ)(GDS
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻴﺰر و ﭘﻼﺳﻤﺎ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎ ﻣﻮاد
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻴﺰرﻫﺎي ﻓﻮق ﻛﻮﺗﺎه )(Femto
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﻮﻧﻴﻚ و ﭘﻼﺳﻤﻮن ﺳﻄﺤﻲ

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﭘﺘﻴﻜﻲ ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ و اﭘﺘﻴﻜﻲ ﻛﻮاﻧﺘﻤﻲ

ﺻﻔﺤﻪ 3

زﻳﺮدﺳﺘﻪ ﺳﻮم
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻧﻮري
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻ )ﻫﺎرد و (DVD
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ادوات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﭘﺘﻴﻜﻲ ﻫﻮﻟﻮﮔﺮاﻓﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪوﻻﺗﻮرﻫﺎي 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
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ اداوت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ) (IRو اﻳﻜﺲ )(XRAY
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ اداوات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ﻟﻴﺰري و ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ اداوات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و اﻳﻤﻨﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ اداوات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺘﺮوﻟﻮژي اﭘﺘﻴﻜﻲ )روﺷﻬﺎي  NTDو (3D
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 ﺳﻨﺠﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮﻟﻮﮔﺮام X ray ،و ...

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻠﻮل ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ
ﺑﻠﻮر ،ﺳﺮاﻣﻴﻚ ،ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ و ...
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻬﺎي ﻣﺎﻳﻊ  LCDو LED

ﻣﻮاد ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮﻧﻲ )ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮرﺷﻴﺪي(
ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻬﺎي ﻓﻮﺗﻮﻧﻴﻜﻲ ،ﻟﻴﺰرﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮﻧﻲ ،ﺗﺸﺪﻳﺪﮔﺮ ﻧﻮري ﺑﺮاي دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي ﺣﺴﺎس(
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ( MMI,Grating)pain
ﺑﻴﻮ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰارﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻋﻴﻨﻜﻬﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

ﺑﺮش ﻟﻴﺰري )ﭼﺎﻗﻮي ﻟﻴﺰري( ،ﺑﺨﻴﻪ ﻛﺎري ﻟﻴﺰري ،اوروﻟﻮژي ،ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ،زﻧﺎن ،ﭘﻮﺳﺖ ،ﻻﭘﺮاﺳﻜﻮﭘﻲ
ﻟﻴﺰر ﺟﻮاﻧﺴﺎزي ،رﻓﻊ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﭘﻮﺳﺖ
ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ،ﻛﺎﻫﺶ درد ،ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ اﻧﻮاع زﺧﻤﻬﺎ

ﻓﻠﺰات ،ﺳﺮاﻣﻴﻜﻬﺎ و ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻬﺎ
ﺳﻮراﺧﻜﺎري ﻇﺮﻳﻒ

ﻟﻴﺰرﻫﺎي ﻓﻮق ﺳﺮﻳﻊ ،ﻟﻴﺰرﻫﺎي ﻓﻴﺒﺮي ،ﻟﻴﺰرﻫﺎي  SLABو ﻟﻴﺰرﻫﺎي ﺑﺎ دﻣﺶ دﻳﻮدي

اﭘﺘﻴﻚ ﻛﻮاﻧﺘﻤﻲ و ﭘﺪﻳﺪه ﭼﮕﺎﻟﺶ )(Bose-Einstein
اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻮاﻧﺘﻤﻲ )(Quantum information
ﭘﺪﻳﺪه و اﺛﺮ اﭘﺘﻴﻚ ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ
Quantum entag lement

دسته اصلی

زیردسته اول

زیردسته دوم

زیردسته چهارم

زیردسته سوم

تولید پالستیکهای پیشرفته گرماسخت (ترموست)
تولید پالستیکهای پیشرفته گرمانرم (ترموپالست)
تولید آلیاژهای پلیمری پیشرفته
تولید مواد پیشرفته پلیمری با مقاومت حرارتی باال
پلیمرهای با عملکرد باال

پلیمرهای هوشمند

مواد پيشرفته (فلزات ،كامپوزيتها ،سراميكها ،پليمرها )

مواد پلیمری

مواد پلیمری فوتوولتائیک
الستیکها
غشاهای پلیمری
(به غیر از نانوغشاء ها)
تولید پلیمرهای پیشرفتة زیستتخریبپذیر
تولید پلیمرهای پیشرفته رسانا و نیمه رسانا
تولید چسبها و مواد چسبنده پیشرفته و خاص
تولید رزینهای و مواد پیشرفته درزگیر
تولید بتونهها ،رنگها و آئروژلهای پیشرفته
تولید انواع پارچههای پیشرفته
مواد اولیه سرامیکی معدنی
مواد اولیه سرامیکی سنتزی
سرامیکهای پیشرفته الکتریکی

مواد

سرامیکهای پیشرفته مغناطیسی
سرامیکهای پیشرفته مکانیکی
سرامیکهای پیشرفته زیستی

سرامیکی
سرامیکهای پیشرفته نوری

سرامیکهای پیشرفته شیمیایی
سرامیکهای پیشرفته حرارتی
سرامیکهای پیشرفته هستهای

نظیر الیاف پلیمری (کوالر) و الیاف پلیاتیلن با وزن مولکولی سنگین (Ultra
)High Molecular Weight PolyEthylen

تولید مواد پلیمری پیشرفته پراستحکام
تولید پلیمرهای پیشرفته خودترمیمشونده
تولید پلیمرهای پیشرفته حساس به  PHو واکنش دهنده به دما
تولید پلیمرهای پیشرفته الکتروکرومیک
تولید پلیمرهای پیشرفته فوتوکرومیک
تولید االستومرهای پیشرفته دیالکتریک و پلیمرهای پیشرفته اپتوالکترونیک
تولید سلولهای خورشیدی بر پایة مواد پیشرفته پلیمری

نظیر کریستالهای مایع ،پلی آنیلین و ...
 azobenzene, diarylethene, spiropyranو ...
تولید مواد الکترونیکی آلی ()OPEs
تولید سلولهای خورشیدی حساسشده به رنگ ()DSC

تولید الستیکهای مصنوعی پیشرفته عملکرد باال
تولید الستیکهای پیشرفتة چندکارکردی
تولید غشاهای پیشرفته اسمزی و اسمز معکوس

نظیر پارچه های مورد استفاده در گالیدرها و انواع هواپیماهای سبک ورزشی
نظیر پارچههای ضدحریق داخل هواپیماها
تولید مواد پیشرفته پالستیکی
تولید مواد پیشرفته غیرپالستیکی
تولید بلورینهای پیشرفته
تولید آمورفهای پیشرفته
تولید فروالکتریکها ،پایروالکتریکها و پیزوالکتریکهای پیشرفته
تولید عایقها ،نیمه هادی ها ،رساناها و ابررساناهای پیشرفته
تولید آهنرباها و جاذبهای امواج الکترومغناطیس پیشرفته
تولید سرامیکهای ساینده ،مقاوم به ضربه و ابزارهای برش سرامیکی پیشرفته
تولید مواد سرامیکی زیستسازگار و زیست فعال
تولید سرامیکهای شفاف ،پشتپیدا و مولدهای پیشرفته لیزر

تولید پودر معدنی با قابلیت شکل پذیری پالستیک مثل :رس ،کائولن و ....
تولید پودر معدنی مانند :تالک ،کربنات سدیم و ...
نظیر اکسیدها ،نیتریدها ،کاربیدها ،بوریدها و سیلیسیدهای پیشرفته
مواد اولیه پیشرفته تهیه شده به روش ذوبی
ترمیستور ،وریستور و ...

تولید شیشه های پیشرفته کم گسیل
تولید شیشه های پیشرفته خودتمیزشونده

شیشه های پیشرفته

تولید شیشه های پیشرفته بسیار مقاوم نظیر شیشه شناورهای زیرسطحی
تولید سرامیکهای حساس به نور (حسگر نوری)
تولید رنگدانه های پیشرفته و سرامیکهای فلورسنت
تولید ممبران و فیلترهای پیشرفته سرامیکی ،زیرپایة کاتالیستها
تولید اتصاالت ،درزگیرها و آببندهای پیشرفته سرامیکی
تولید سرامیکهای پیشرفته مورد استفاده در پیل سوختی و باتریها
تولید سرامیکهای فوق دما باال ،عایقهای حرارتی ،سرامیکهای با هدایت حرارتی باال
تولید سوختهای سرامیکی هستهای و مواد جاذب نوترون
صفحه 4-1

دسته اصلی

زیردسته اول

زیردسته دوم

زیردسته چهارم

زیردسته سوم

تولید فلزات بسیار خالص و فلزات گران بها
تولید فلزات کمیاب
آلیاژهای پیشرفتة آلومینیوم
فلزات و آلیاژهای سبك

فلزات و آلیاژهای دما باال
فوالدهای پیشرفته

مواد پيشرفته ( فلزات ،كامپوزيتها ،سراميكها ،پليمرها )

انواع سوپرآلیاژها
تولید سایر آلیاژهای پیشرفته فلزی
تولید مواد فلزی ابررسانا
مواد فلزی هوشمند

مواد فلزی
مواد فلزی فوتوولتاییك
تولید فلزات و آلیاژهای پیشرفته شیشه ای ( بی شکل)
تولید ترکیبات پیشرفته بینفلزی (نانوساختار /غیرنانویی)
زیستمواد پیشرفته فلزی (بیومواد)
تولید مواد تابعی ( )FGMفلزی پیشرفته
تولید ساختارهای پیشرفته فلزی متخلخل
تولید مواد پیشرفته فلزی مقاوم در برابر خوردگی
پوششهای پیشرفته فلزی
تولید الیهنازکهای پیشرفته فلزی ()Metallic Thin Films
غشاهای پیشرفته فلزی ()Metallic Membranes
تولید حسگرهای پیشرفته فلزی
تولید مواد الکتریکی و مغناطیسی پیشرفته
مواد پیشرفته چندکارکردی ()Multifunctional Materials
تولید مواد انرژی
(در منابع قدرت و سامانههای نوین تولید ،ذخیره و انتقال انرژی)
کامپوزیتهای زمینة پلیمری ()PMC
کامپوزیتهای زمینة سرامیکی ()CMC

کامپوزیتها

تیتانیوم و آلیاژهای پیشرفتة آن
تولید منیزیم و آلیاژهای پیشرفتة آن
تولید تنگستن ،مولیبدن ،رنیوم ،تانتالم ،زیرکونیم ،هافنیم ،وانادیم ،نایوبیم و ...
فوالدهای پراستحکام کمآلیاژ ()HSLA
تولید فوالدهای کم آلیاژ با کربن بسیار پائین
تولید فوالدهای زنگنزن آستنیتی ،فوالدهای میکروآلیاژی ،فوالدهای دوفازی
تولید فوالدهای ماراِیجینگ ( ،)Maragingفوالدهای  ،IFفوالدهای مقاوم در برابر حرارت
تولید سوپرآلیاژهای پایة نیکل ،کبالت ،آهن
تولید سوپر آلیاژهای کارپذیر ،سوپر آلیاژهای متالورژی پودر
تولید سوپر آلیاژهای پلیکریستال ریختگی ،سوپر آلیاژهای تكکریستال انجماد جهت دار
از جمله آلیاژهای کروم ،کبالت ،نیوبیوم ،نیکل و ...

تولید آلیاژهای ریختهگری
تولید آلیاژهای کارشدة ( )Wroughtغیرقابل عملیات حرارتی
تولید آلیاژهای کارشدة ( )Wroughtقابل عملیات حرارتی
تولید آلیاژهای پیشرفتة تیتانیوم آلومیناید گاما

تولید فوالدهای کروم -مولیبدنی و ...

تولید آلیاژهای حافظه دار ترکیبی ()Shape memory alloys
تولید آلیاژهای حافظهدار مغناطیسی ()Magnetic shape memory alloys

آلیاژهای حافظهدار
تولید مواد فروالکتریك ،ترموالکتریك ،غشاها و حسگرهای هوشمند ،محرک ها
تولید سیلیکون خورشیدی
 Ni-Ti ، Fe-Niو ...
تولید فوالد زنگنزن ،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
فومهای فلزی ،غشاهای فلزی متخلخل
تولید پوشش های مقاوم در برابر خوردگی و اکسیداسیون ،پوشش های ضدسایش
تولید پوشش های مقاوم در برابر مواد شیمیایی ،پوشش های مانع حرارتی
مانند تانتالوم ،نیکل ،مس ،نقره ،پالتین ،روی ،و آلیاژهای نیکل -آلومینیوم ،نقره -پاالدیوم و...
تولید غشاهای فلزی متخلخل و غیر متخلخل

نظیر غشاهای متخلخل فوالدی زنگنزن برای تصفیه پسابها و...

تولید آلیاژهای حافظه دار شکلی ()Shape Memory Alloys
تولید سیستم های میکروالکترومکانیکی ( Microelectromechanical Systemsیا )MEMS
تولید مواد تابعی ()FGMs
مواد مورد استفاده در باتریهای با کارایی برتر
سازههای کامپوزیتی سبك و مستحکم
تولید کامپوزیتهای سرامیکی پیشرفتة مقاوم در برابر شوکهای حرارتی و مکانیکی
تولید کامپوزیتهای سرامیکی پیشرفتة مقاوم در برابر سایش و خوردگی

تولید کامپوزیتهای زمینة فلزی ()MMC
تولید کامپوزیتهای زیستسازگار
تولید کامپوزیتهای زیستتخریبپذیر
تولید کامپوزیتهای جاذب صوت و انرژی
تولید پوششهای کامپوزیتی رادار گریز
صفحه 4-2

تولید الیاف کربن ،شیشه Boron ،و یا کِوالر ( )Kevlarدر زمینة رزینی همانند  epoxyو یا polyster

دسته اصلي

زير دسته اول

زيردسته دوم
اجزای رایانه های شخصی و صنعتی

زيردسته سوم
طراحی و ساخت ادوات پیشرفته پردازش
طراحی و ساخت ادوات پیشرفته ذخیره سازی اطالعات
طراحی و ساخت کامپیوترهای پیشرفته قابل حمل

رایانه های قابل حمل و اجزای آنها

سخت افزار کامپيوتری

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

ادوات نوین تعامل با کاربر

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

تولید حسگرهای پیشرفته تصویربرداری و فاصله سنجی دیجیتال
طراحی ،ساخت و پیاده سازی سیستمهای اتوماسیون خانه و اداره ( )Smart Home

الکترونیک ،کنترل و سخت افزار کامپیوتری

طراحی مدارهای مجتمع
تولید نرم افزارهای طراحی
طراحی و ساخت دیودهای غیرحساس به نور
تجهیزات نیمه هادی

طراحی و ساخت ترانزیستور (به استثنای ترانزیستورهای حساس به نور)
طراحی و ساخت تریستورها diacs ،و triacs
طراحی و ساخت تجهیزات نیمه هادی حساس به نور
طراحی و ساخت مدارهای مجتمع یکپارچه دیجیتال

ميكروالكترونيك

مدارهای مجتمع الکتریکی و میکرومونتاژها

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 الیهنشانی

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

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

قطعات الكترونيكي خاص

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

مداراهای الكترونيكي

تولید

دارایورها و ...
تولید مدارچاپی  4الیه به باال
طراحی و ساخت تجهیزات تولید مدارچاپی  4الیه به باال

طراحی و ساخت موتورهای دی سی پیشرفته DC Motors

موتورهای الكتريكي

طراحی و ساخت موتورهای استپر پیشرفته Stepper Motors
طراحی و ساخت سروو موتورهای پیشرفته Servo Motors

صفحه 5 -1

دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ

زﻳﺮدﺳﺘﻪ اول

زﻳﺮدﺳﺘﻪ دوم
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

زﻳﺮدﺳﺘﻪ ﺳﻮم
ﻧﻈﻴﺮ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ،ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ،ﺻﻮﺗﻲ
ﻧﻈﻴﺮ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎب )(RLG, FOG, INS

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﻳﻴﭻ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و
اﻧﺘﻘﺎل )اﺑﺰاردﻗﻴﻖ(

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻤﻴﺘﺮﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ،ﻛﻨﺘﺮل و ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي

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

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻛﺎﻧﻜﺘﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﺷﺒﻜﻪ

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎﻳﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺗﺼﺎﻟﻲ
)(Linking Device
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﺑﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ )(HUB
ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

راه ﺣﻠﻬﺎي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ
Integrated Solution

ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮاﻳﻨﺪ

اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻫﺎ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮاﻳﻨﺪ

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ )(I/O cards
)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
اﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰار ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ  CMو ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻴﻮب
Failure Diagnosis and Condition Monitoring Assessment Tools
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دسته اصلي

زير دسته اول

زيردسته دوم
سامانه ها

فناوری اطالعات

زيردسته سوم

زيردسته چهارم

طراحی و ایجاد مرکز داده پیشرفته ()Data Center
طراحی و ایجاد مرکز تلفن پیشرفته ()Call Center

طراحی و ساخت نرم افزارها و ادوات پیشرفته مربوط به شبکه های نسل آینده
)Next Generation Network (NGN
طراحی و تولید تلویزیونهای پیشرفته مبتنی بر پروتوکول اینترنت ()IPTV
سامانه های ارتباطات چندرسانه ای

طراحی و تولید برنامه های ویدئویی پیشرفته مورد نیاز ضبط شده Video on Demand
طراحی و تولید VoIP/ IP Phone
طراحی ،ساخت و پیاده سازی ایستگاههای زمینی دریافت و پردازش اطالعات ماهواره ای
طراحی و ساخت سونار ،عمق یاب و تلفن های پیشرفته زیرآبی
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته انتقال امواج برای رادیو ،تلفن و تلویزیون

رادیو در باند فرکانسی  UHFو ( VHFنظامی) HF ،و VLF

طراحی و ساخت دوربین های تلویزیونی پیشرفته
طراحی و ساخت المپهای ماکرویو راداری

تجهیزات راداری

طراحی و ساخت دوربینهای پیشرفته راداری

تجهیزات مخابراتی پیشرفته
طراحی و تولید جستجوگرها ،شناساگرها ،تجهیزات ناوبری و هدایت ،تجهیزات دریایی ،ردیاب و...

اپتیکی ،مغناطیسی و رادیویی

دستگاههای فرستنده ،Transmission apparatusبرای پخش رادیویی  ،radio broadcastingیا تلویزیون ،چه با دستگاه
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

تجهیزات ارتباطی و
مخابراتی

طراحی و ساخت سامانه های پیشرفته کنترل و هدایت از راه دور
تجهیزات پیشرفته ارتباطات بی سیم

طراحی و ساخت  ،GPSپیجر،آنتن های فرستنده و گیرنده بی سیم و ...
انواع سوئیچهای پیشرفته
انواع روترهای پیشرفته

تجهیزات امنیتی

فناوري اطالعات وارتباطات و نرم افزارهاي کامپیوتري

طراحی و ساخت UTM
مدیریت یکپارچه تهدیدات )UTM(Unified Threat Manangement
طراحی و ساخت SDH
سلسله مراتب دیجیتال همزمان )SDH(Synchoronus Digital Hierarchy
طراحی و ساخت سامانه های پیشرفته مسیریاب
ادوات امنیت شبکه

طراحی و ساخت ذخیره سازهای پیشرفته تحت شبکه
طراحی وساخت ادوات پیشرفته جلوگیری از نشت اطالعات ()DLP

تجهیزات انتقال داده
شبکه
پردازش موازی ،رایانش و گرید

طراحی و ساخت تجهیزات انتقال بیسیم

 LTE, WiMax, GSMو ...

طراحی و ساخت تجهیزات انتقال فیبرنوری

 DWDMو ...

راهکارهای نرم افزاری امنیت شبکه های کامپیوتری

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

طراحی و ساخت ادوات پیشرفته رایانش خوشه ای ()Cluster Computing
طراحی و ساخت اداوت پیشرفته رایانش ابری ()Cloud Computing
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته ایمنی خودرو به کمک پردازش تصویر و ادغام حسگر

سامانه های حمل و نقل هوشمند
)Intelligent Transportation System (ITS

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
طراحی و ساخت اداوات پیشرفته پردازش سیگنال ،ویدئو ،متن ،صوت و تصویر (بهبود ،فشرده سازی و انتقال تصویر و فیلم)
طراحی و ساخت ادوات پیشرفته نظارت تصویری هوشمند
سامانه های تشخیص هویت زیست سنجی ()Biometrics

هوش مصنوعی

واقعیت افزوده ()Augmented Reality
تولید نرم افزارهای تبدیل کننده گفتار به نوشتار ،نوشتار به گفتار و ...
تولید نرم افزارهای پیشرفته داده کاوی ()Data mining

نرم افزار کامپیوتری

نرم افزارهای رسانه ای و رسانه پرداز

تولید نرم افزارهای پردازش زبان طبیعی

تولید نرم افزارهای پیشرفته ترجمه متن و ...

تولید بازیهای رایانه ای پیشرفته

تولید موتور بازیهای پیشرفته

تولید جلوه های صوت و تصویر

تولید کنسول بازیهای پیشرفته

تولید نرم افزارهای پیشرفته تدوین فیلم

تولید فیزیک بازیهای پیشرفته
تولید نرم افزارهای Multimedia Builder

نرم افزارهای تولید و پردازش محیط مجازی

تولید نرم افزارهای Motion Capture
تولید نرم افزارهای کروماکی

نرم افزارهای پیشرفته رمزنگار و رمزخوان
نرم افزارهای آموزشی هوشمند و  LMSهای هوشمند
تولید نرم افزارهای شناختی و رفتاری
تولید نرم افزارهای پیشرفته تجهیزات مکانیکی ،نفتی ،فرآیندهای شیمیایی و ...
نرم افزارهای کاربردی ارزش افزوده باال

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

تولید شبیه سازهای پیشرفته دریایی
تولید نرم افزارهای پیشرفته بومی شبیه سازی مخازن نفت و گاز
تولید شبیه سازهای پیشرفته پروزار و رانندگی
تولید سایر شبیه سازهای پیشرفته

واقعیت مجازی ( )VRو هولوگرام

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

صفحه 6

دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ

زﻳﺮدﺳﺘﻪ اول

زﻳﺮدﺳﺘﻪ دوم
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ
ﺳﻨﺘﺰي

ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ و
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد و ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻳﺎ
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه )ﺳﺮاﻣﻴﻚﻫﺎي ﺑﻲ ﺷﻜﻞ(

ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﻳﻲ
)ﺳﺮاﻣﻴﻚﻫﺎي ﺷﻜﻞدار(

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻲ

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﻜﻞ دﻫﻲ و ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي
ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻬﺎ

ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ و
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد و ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﭘﻠﻴﻤﺮي

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺗﺼﺎل ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ

ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ و
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد و
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي و ﺷﻜﻞ دﻫﻲ
ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ

زﻳﺮدﺳﺘﻪ ﺳﻮم
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 ﭘﻼﺳﻤﺎ 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 رﻳﺨﺘﻪﮔﺮي ﻧﻮاري
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺮﻣﻬﺎ ،ﻣﻼﺗﻬﺎ و ﺳﻴﻤﺎﻧﻬﺎي دﻳﺮﮔﺪاز
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و زﻳﻨﺘﺮ درﺟﺎ )(SHS
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻓﺎز ﻣﺬاب
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ روش ﺷﻜﻞدﻫﻲ 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 ﻳﻮرﺗﺎن
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي دﻣﺸﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي ﻧﻮار ﻣﺪاوم
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺎري CNC
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
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ Profile Extrusion
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﻜﻞ دﻫﻲ ﭼﺮﺧﺸﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﻜﻞ دﻫﻲ ﺣﺮارﺗﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ Twin Sheet Forming
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﻜﻞ دﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﺧﻼء
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
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﭼﺴﺒﻲ Adhesives
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺗﺼﺎﻻت آﻛﺮﻳﻠﻴﻜﻲ Acrylics
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﻲ ﻫﻮازي Anaerobics
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ (Super Glues)Cyanoacrylates
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺗﺼﺎﻻت اﭘﻮﻛﺴﻴﻬﺎ Epoxies
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺗﺼﺎﻻت ذوﺑﻬﺎي داغ Hot Melts
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻨﻮﻟﻲ Phenolics
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺗﺼﺎﻻت Plastisols
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪي Polyimides
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﭘﻠﻲ ﻳﻮرﺗﺎﻧﻲ Polyurethanes
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﭼﺴﺒﻲ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻓﺸﺎر Pressure-sensitive Adhesives
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﭘﻠﻲ وﻧﻴﻞ اﺳﺘﺎت (PVAs)Polyvinyl Acetate
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﺳﻴﻠﻴﻜﻮﻧﻲ Silicones
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي اﺗﻮﻛﻼو Autoclave Molding
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﮔﺮﻳﺰ ار ﻣﺮﻛﺰ Centrifugal Casting
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي ﻓﺸﺮده Compression Molding
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ورﻗﻪ ورﻗﻪ ﺷﺪن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ Continuous Lamination
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ رﺷﺘﻪ اي Filament Winding
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ Hand Lay-Up
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي ﻛﻴﺴﻪ ﻓﺸﺎر Pressure Bag Molding
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ Pulshaping
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي ﭘﺎﻟﺘﺮوژن Pultrusion
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ (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 ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﺤﺖ ﺧﻼء Vacuum Infusion
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دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ

زﻳﺮدﺳﺘﻪ اول

زﻳﺮدﺳﺘﻪ دوم

زﻳﺮدﺳﺘﻪ ﺳﻮم

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ رﻳﺨﺘﻪﮔﺮي

زﻳﺮدﺳﺘﻪ ﭼﻬﺎرم
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﻟﺒﮕﻴﺮي ﻣﺘﺪاول
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﻟﺐﮔﻴﺮيِ دﻗﻴﻖ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﻟﺒﮕﻴﺮيِ ﻣﺎﺳﻪاي ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
Chemically Bonded Sand Molding Processes

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

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ

ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻜﻞدﻫﻲ و
ﺳﺎﺧﺖ

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﻜﻞدﻫﻲ ورق

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﺎﺧﺖ و
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد و ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻓﻠﺰي
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺘﺎﻟﻮرژي ﭘﻮدر

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي اﺗﺼﺎلدﻫﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻄﺢ

ﻛﺸﺶ ﻋﻤﻴﻖ Deep Drawing
ﺷﻜﻞدﻫﻲ اﻟﻜﺘﺮو ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ Electro-hydraulic Forming
ﺷﻜﻞدﻫﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ Electro-magnetic Forming
ﺷﻜﻞدﻫﻲ اﻧﻔﺠﺎري Explosive Forming
ﺳﻮراﺧﻜﺎريِ دﻗﻴﻖ Fine Blanking
ﻫﻴﺪروﻓﺮﻣﻴﻨﮓ Hydro-forming
ﺷﻜﻞدﻫﻲ ﭘﺎﻟﺴﻲ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ Magnetic Pulse Forming
ﺷﻜﻞدﻫﻲ ﭼﺮﺧﺸﻲِ ﻓﻠﺰات Metal Spinning
ﺷﻜﻞدﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﭼﻤﻪ ﭘﺎﺷﻲ Peen Forming
ﺧﻢﻛﺎري ﭘِﺮِﺳﻲ Press Braking / Brake Forming
ﺑﺮشزﻧﻲ Shearing
ﺷﻜﻞدﻫﻲ اﺗﺴﺎﻋﻲ Stretch Forming
ﺷﻜﻞدﻫﻲ ﺳﻮﭘﺮﭘﻼﺳﺘﻴﻚ Superplastic Forming
ﺧﻤﺶ ﻟﻮﻟﻪ Tube Bending
ﻛﻠﻴﺸﻪ زﻧﻲ Stamping
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدرﻫﺎي ﻓﻠﺰي
ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺳﺎزهاي
روشﻫﺎي ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮﻧﺪة ﺑﺴﺘﺮ ﭘﻠﻴﻤﺮي
آﻟﻴﺎژﺳﺎزي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
ﺟﻮشﻛﺎري ،ﻟﺤﻴﻢﻛﺎري و Brazing
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزي اوﻟﻴﺔ ﺳﺮﻳﻊ Rapid Prototyping
رﺳﻮب دﻫﻲ ﭘﺎﺷﺸﻲ Spray Deposition
رﺳﻮبدﻫﻲ در ﺧﻸ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﻮﺷﺶدﻫﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﺳﻄﺢ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮادهﺑﺮداري
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ رﺷﺪ ﺑﻠﻮر

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﻄﻌﺎت

ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻲ ،ﺗﻌﻤﻴﺮات و
ﻧﮕﻬﺪاري

ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ و ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻚ

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎزرﺳﻲﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮب )(NDT

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ  CNCﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻮرهﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮاد
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ و ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎﺗﻬﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎﺗﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﺳﺎﻳﺮ

اﻧﻮاع رﺑﺎﺗﻬﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي

ﺑﺎزرﺳﻲﻫﺎي ﭼﺸﻤﻲ
ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻧﺎﻓﺬ
ﺑﺎزرﺳﻲﻫﺎي 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 (...

ﺳﺨﺘﻲﺳﻨﺞ روﺑﺸﻲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و ...
رزﻣﻲ ،ﭘﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﺗﺤﺮك و ...
ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻮرد و ...

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

دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ

زﻳﺮدﺳﺘﻪ اول

ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ

ﺗﺠﻬﻴﺰات زﻳﺴﺖﻓﻨﺎوري

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻨﺎوري

ﺗﺠﻬﻴﺰات داروﺳﺎزي

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻋﻤﻮﻣﻲ

زﻳﺮدﺳﺘﻪ ﺳﻮم

زﻳﺮدﺳﺘﻪ دوم
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ﻣﻐﺰي و ﻋﺼﺒﻲ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻐﺰي و ﻧﺨﺎﻋﻲ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻓﺘﺎري اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺛﺒﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺛﺒﺖ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻐﺰي و ﻋﺼﺒﻲ
اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﺴﺘﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻓﺘﺎري ﺣﻴﻮاﻧﻲ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﻳﻜﻮﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﮕﻪ داري و ﺟﺮاﺣﻲ ﺣﻴﻮان ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻐﺰي
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮداري ﻣﻐﺰي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ روﺷﻬﺎي ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻨﺶ ﻫﺎ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺗﻮان ﺑﺨﺸﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻐﺰي و ﻧﺨﺎﻋﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﺗﺠﻬﻴﺰات و ادوات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻮروﻓﻴﺪﺑﻚ و ﺑﻴﻮﻓﻴﺪﺑﻚ
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻋﺼﺒﻲ و ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ اداوات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺗﺎﻗﻬﺎي ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻼس  100ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ،ژرﻣﻴﻨﺎﺗﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ادوات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺗﺎق رﺷﺪ ﮔﻴﺎه
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺧﺎص و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ روﺑﺸﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺮارﺗﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻲ ﻧﺎﻧﻮ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺣﻜﺎﻛﻲ ﻧﺎﻧﻮ )(DIRIE
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﭘﺰﺷﻜﻲ )(Nano Imaging
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
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﻳﺰ دراﻳﺮﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺘﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ اﺳﭙﺮي دراﻳﺮﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ )ﺑﻮﻳﮋه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎزل(
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺒﺪﻟﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺣﺮارﺗﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻘﻄﻴﺮ و ﭘﺎﻻﻳﺶ
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
ﮔﻠﺲ ﻻﻳﻦ دورﺑﺎﻻ ﺑﻠﻨﺪرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮاد ﺧﺸﻚ و ﻣﺎﻳﻊ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﺎﻻ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ،ﻓﻨﺎوري array
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﻟﻮﻣﻴﻨﺴﺎﻧﺲ و رﺑﺎﺗﻴﻚ ،ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻳﺰﻳﺸﻦ،
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ادوات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي و اﻳﻤﻮﻧﻮﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﻼء ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ،وﺳﺎﻳﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ ،ادوات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ رادﻳﻮ اﻳﻤﻮﻧﻮاﺳﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ آﻧﺎﻻﻳﺰر ،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
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 PET،MEG، MRI، fMRI، NIR،fNIRS،TDS,EEGو ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺛﺒﺘﻬﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎن
DBS,TMS , rTMS,tDCS,tACS, Ultrasound Stimulation,Optical Stimulator
Eye Tracking,Motion Tracking, Vigilance Measurment
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ،ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ و ﭘﺮوﺑﻬﺎي اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺑﺎﻻي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي  ،اﺑﺰار ﺛﺒﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ،اﺑﺰار ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ
ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎي ﺛﺒﺖ داده ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺎﻻ ،آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي EEG، EMGو  ،..EPﻧﺮﻣﺎﻓﺰار ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ داده ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻐﺰي و ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي ﻣﻐﺰي
اﻧﻮاع ﻣﺎز ﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ،ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺴﺖ رﻓﺘﺎري آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
اﺑﺰار ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ وﺣﻴﻮاﻧﻲ
اﻧﻮاع اﺳﺘﻴﺮوﺗﺎﻛﺴﻲ ﻫﺎي دﺳﺘﻲ و اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪه ﺟﻬﺖ ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻐﺰي
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮ  fMRI، PET، EEGدر اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎران
 PET،MEG، MRI، fMRI، NIR،fNIRS،TDS,EEGو ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻛﻼه ﺛﺒﺖ ،EEGﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه  ،EEGﺗﺒﺖ ﺑﻲ ﺳﻴﻢ  ،EEGﺛﺒﺖ ﻣﻐﺰي ﺣﻴﻦ ﺧﻮابREM، EOGوECOG
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ Sensory Integration Therapy، Auditory Therapy, Visual Therapy, SLP
ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺗﻮﺟﻪ ،زﺑﺎن ،درك ﺣﺴﻲ ،درك ﻓﻀﺎﻳﻲ زﻣﺎﻧﻲ ،ﻛﻨﺶ ﺣﺮﻛﺘﻲ و...
ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ CNS Agent، Fepsy, CANTAB,VSX
ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻐﺰي DBS,TMS ,tDCS,tACS,
ﻧﺮوﻓﻴﺪﺑﻚ دوﻛﺎﻧﺎﻟﻪ ،ﻧﺮوﻓﻴﺪﺑﻚ ﭼﻨﺪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻪ ،ﻧﺮوﻓﻴﺪﺑﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﻮاج ﻣﻐﺰي ،ﺑﻴﻮﻓﻴﺪﺑﻚ دﻣﺎﻳﻲ ،ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﻋﻀﻼﻧﻲ
Transdermal Neuromodulation
ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻮاﺳﺎزﻫﺎ ،ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ،دﻳﻮارهﻫﺎ و ...

ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ و ....
 SPM,STM، AFMو ...
 ،GCاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و ...
 DTA/DSCو ...
) VSM، BEو ...
 PACVD، CVDو ...

ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژﻫﺎي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ دور ﺑﺎﻻ و ...

ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺒﺪﻟﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ...

ﻧﻈﻴﺮ راﻛﺘﻮرﻫﺎي ﮔﻠﺲ ﻻﻳﻦ دورﺑﺎﻻ و ...

دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ

زﻳﺮدﺳﺘﻪ اول

ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ داروﻫﺎ و ﻣﻜﻤﻠﻬﺎ

زﻳﺮدﺳﺘﻪ ﺳﻮم

زﻳﺮدﺳﺘﻪ دوم
ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﺧﺎص )(API
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

داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

دارو ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ

دارو و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ

داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ
رادﻳﻮداروﻫﺎ

ﺳﻨﺘﺰ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎي ﺧﺎص
ﺳﻨﺘﺰ داروﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺧﺎص
ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﺷﻌﻪ ﭘﺮﺗﻮ اﺗﻤﻲ

ﻧﻈﻴﺮ داروي درﻣﺎن  ،MSﺳﺮﻃﺎن ،ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ ،اﻳﺪز و ...

ﺳﻨﺘﺰ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎي دارورﺳﺎن ﺑﻬﺒﻮدﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻐﺰي

ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي دارو رﺳﺎﻧﻲ آﻫﺴﺘﻪ رﻫﺶ ،دارورﺳﺎﻧﻲ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ

ﺳﻨﺘﺰ داروﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ

ﺳﻨﺘﺰ دارو ﻫﺎي ارﺗﻘﺎء ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ،داروﻫﺎي ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ...

ﺳﻨﺘﺰ داروﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺮوﺗﺮاﻧﺴﻤﻴﺘﺮﻫﺎ

ﺳﻨﺘﺰ داروﻫﺎي ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻨﻲ ،دوﭘﺎﻣﻴﻨﻲ ،ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎﺗﻲ  ،ﮔﺎﺑﺎﻣﺎﺗﻲ ،ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﻴﺪي ،ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮﺋﻴﺪي و...

ﺳﻨﺘﺰ داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺳﻨﺘﺰ رادﻳﻮدارﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و درﻣﺎﻧﻲ
اﻧﻮاع ﻛﺎﺗﺘﺮ ،ﺑﺎﻟﻮن و ﻛﺎﻧﻮﻻ ،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 ،وﻧﺘﻴﻼﺗﻮر ،ﻧﻴﻮﻻﻳﺰر ،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
اﻧﻮاع ﻻﭘﺮاﺳﻜﻮپ ،ﻣﺪﻳﺎﻳﺘﻨﺴﻜﻮپ ،اﺗﻮﺳﻜﻮپ ،ﻻرﻧﮕﺴﻜﻮپ ،ﺗﺴﺖ ورزش ،دﻓﻴﺒﺮﻳﻼﺗﻮر ،آﻧﮋﻳﻮﺳﻜﻮپMRI ،
اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ،ﻓﻮﺗﻮﺗﺮاﭘﻲ ،رادﻳﻮﻓﺮﻛﻮﻳﻨﺴﻲ ،دﻳﺎﺗﺮﻣﻲ ،ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﻲ
اﺑﺰار ،ﻳﻮﻧﻴﺖ ،ﻳﻮﻧﻴﺖ ارﺗﻮدﻧﺴﻲ ،ﻳﻮﻧﻴﺖ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ،اﺗﻮﻛﻼو ،ﺳﺎﻛﺸﻦ ،رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ،رادﻳﻮﺳﺮﺟﺮي ،اﻟﻜﺘﺮوﺳﺮﺟﺮي ،اﻳﻤﭙﻠﻨﺖ ،ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ اﻳﻤﭙﻠﻨﺖ
ﭘﻮدرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﺮﺳﻠﻦ و آﻟﻴﺎژﻫﺎ ،ﻣﻮاد ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻠﻴﭽﻴﻨﮓ ،ﻛﻮره ﭘﺮﺳﻠﻦ ،ﻛﻮره ﮔﻠﻴﺰر ،ﻛﺴﺘﻴﻨﮓ ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﺋﻲ ،ﺗﺮﻣﻮﭘﻼﺳﺖ ،ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ  cad camو اﺳﻜﻨﺮﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
درﻣﺎﻧﻲ

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات درﻣﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

ﺗﺠﻬﻴﺰات
دﻧﺪان ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﻮن و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ داﻧﺪان ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ ،ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد و وﺳﺎﺋﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻻﺑﺮاﺗﻮري
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮان ﺳﻨﺠﻲ ،ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺗﻮر ،ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮﺗﻮ و ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ادوات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎزﻫﺎي ﻃﺒﻲ

اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎزﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ،ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎزﻫﺎي ﻃﺒﻲ ،ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻮا

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﺮﻳﻞ و ﺷﺴﺘﺸﻮ

اﺳﺘﺮﻳﻼﻳﺰرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ )ﺑﺨﺎر آب ،ﮔﺎز ،ﻧﻮري(

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ادوات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ

دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴﺨﻄﺮﺳﺎز و دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ

ﺻﻔﺤﻪ 8

دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ

زﻳﺮ دﺳﺘﻪ اول

ﺑﺪون ﻣﻮﺗﻮر
ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺳﺮﻧﺸﻴﻦ
دار
ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺪون
ﺳﺮﻧﺸﻴﻦ

اوﻳﻮﻧﻴﻚ ،ﻣﺨﺎﺑﺮات و
رادار

ﻫﻮاﻓﻀﺎ
ﻣﺎﻫﻮاره
ﻓﺮودﮔﺎﻫﻲ

ﻣﻮﺷﻜﻲ

زﻳﺮدﺳﺘﻪ دوم
ﺑﺎﻟﻮن ﻫﺎ و ﻫﻮاﻧﺎوﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺪاﻳﺖ ) ( Dirigiblesﮔﻼﻳﺪرﻫﺎ ،ﮔﻼﻳﺪرﻫﺎي ﻣﻌﻠﻖ ) (Hangو ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎي )(Aircraft
ﺑﺪون ﻣﻮﺗﻮر ) (non-poweredﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ،ﻫﻠﻲ ﻛﻮﭘﺘﺮ و ...
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻮاﻳﻲ و ﻓﻀﺎﻳﻲ
ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻛﻨﺘﺮل از راه دور و ...
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﺪاﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻮرﺑﻮﺟﺖ ،ﺗﻮرﺑﻮﻓﻦ ،رم ﺟﺖ و ...
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﻮاﮔﺮدﻫﺎ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺖ )ﺗﻮرﺑﻴﻦ ،ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ،ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻮﺧﺖ و (...
ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ،ﻫﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮ و ...
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﻴﻦ
ﻃﺮاﺣﻲ و اﻳﺠﺎد ﻣﺮﻛﺰ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﻠﺒﺎن ﺧﻮدﻛﺎر )(Auto Pilot
ﻣﻮﺗﻮر و ...
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﻴﻦ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ رادارﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻮاﻳﻲ ،درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت و زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي رادارﻫﺎي آراﻳﻪ ﻓﺎزي ،ﺑﺎﻧﺪ  Xو  ،Sارﺗﻔﺎع ﺳﻨﺞ و ﻫﻮاﭘﺎﻳﻪ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت و زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﺮ )اﺧﻼل ﮔﺮ(
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﻳﻮ راداري
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮﻫﺎ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮﻫﺎ ،ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﺎوﺑﺮي و ﻫﺪاﻳﺖ ،ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻫﻮاﻳﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ،ردﻳﺎب و...
اﭘﺘﻴﻜﻲ ،ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و رادﻳﻮﻳﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﻳﺖ از راه دور
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ زﻣﻴﻨﻲ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اوﻳﻮﻧﻴﻚ )ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎب( ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ و ﻓﻀﺎﻳﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻫﻮاﺋﻲ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ادوات و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻠﻪ ﻣﺘﺮي و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻳﺎﺑﻲ
ﻟﻴﺰري و ...
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 آﻧﻬﺎ
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﺑﺮ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ادوات
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت و زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺎﻫﻮاره

زﻳﺮدﺳﺘﻪ ﺳﻮم

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮرﺑﻮﻓﻦ ،ﺗﻮرﺑﻮﺟﺖ ،رم ﺟﺖ ،اﺳﻜﺮم ﺟﻢ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻴﺸﺮاﻧﺶ ﺟﺎﻣﺪ دوﭘﺎﻳﻪ ،ﭘﻴﺶ راﻧﺶ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺮﻛﺐ ،ﭘﻴﺸﺮاﻧﺶ ﻣﺎﻳﻊ ،ﭘﺎﻳﺸﺮاﻧﺶ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﻳﻊ

ﭘﻴﺸﺮاﻧﺶ ﻫﻮاﺗﻨﻔﺴﻲ
ﺟﻠﻮﺑﺮﻧﺪه ﻫﺎ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻴﺶ راﻧﺶ ﻛﻨﺘﺮل وﺿﻌﻴﺖ )ﺗﺮاﺳﺘﺮ(
ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻓﻀﺎﺋﻲ

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ادوات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎزه ﺑﺪﻧﻪ ،ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ،ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼﺎﻻت ،ﺑﺎل و ﺑﺎﻟﻚ

آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﭘﺮﺗﺎب )ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺪاﻓﻨﺪي ،ﻣﻮﺷﻜﻬﺎي ﺑﺎﻟﺴﺘﻴﻚ و ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﺮ(

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 ...

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﭘﺮاﻧﺮژي و ﭘﻴﺮوﺗﻜﻨﻴﻚ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ رادوﻣﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮﺷﻚ )(Radome
ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮﻫﺎ
اﺟﺰاء دﻗﻴﻖ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻃﺮاﺣﻲ 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 اﻃﻼﻋﺎت

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﻜﺮﻫﺎ و ﻓﻴﻮزﻫﺎي رادﻳﻮﻳﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻟﻴﺰري ،ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻟﻜﺘﺮواﭘﺘﻴﻜﻲ IR ،و IIR
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ادوات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﺞ ،ﺷﺘﺎب ﺳﻨﺞ ،ارﺗﻔﺎع ﺳﻨﺞ ،زاوﻳﻪ ﺳﻨﺞ ،ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎﻫﺎي ژﻳﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ...
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ،ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ
رادار ﺟﺴﺘﺠﻮ ،رادار رﻫﻴﺎب ،رادار روﺷﻦ ﻛﻨﻨﺪه ،ﺟﻨﮓ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

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

زﻳﺮ دﺳﺘﻪ اول

اﻧﺮژﻳﻬﺎي ﻧﻮ

ﻫﺴﺘﻪ اي

زﻳﺮدﺳﺘﻪ دوم

ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮﺧﺖ

ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي

ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ )ﻗﺪرت و ﻏﻴﺮﻗﺪرت(

ﺳﺎﻳﺮ

زﻳﺮدﺳﺘﻪ ﺳﻮم

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮآوري و ﺗﻮﻟﻴﺪ  UO2، UF6و UF4
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻔﻨﺞ زﻳﺮﻛﻮﻧﻴﻮم
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ورق ،ﻟﻮﻟﻪ و ﻏﻼف ﺳﻮﺧﺖ زﻳﺮﻛﻮﻧﻴﻮم
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  H2Sو ﺗﻮﻟﻴﺪ آب ﺳﻨﮕﻴﻦ
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 )ّ (Fissilesﻳﺎ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ) (Fertilesو ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﻬﺎ؛ ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺎ و ﻓﻀﻮﻻت داراي اﻳﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت
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
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه )ﺳﻴﻜﻠﻮﺗﺮون(
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﺰوﺗﻮپ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ،رادﻳﻮاﻳﺰوﺗﻮپ و ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ رادﻳﻮدارو
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺪاﺧﺖ )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺼﻮرﺳﺎزي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ،ﻣﺤﺼﻮرﺳﺎزي اﻳﻨﺮﺳﻲ و (...
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دسته اصلی

زیردسته اول

انرژیهای نو

تجدید پذیر

زیردسته دوم

پیل سوختی و
هیدروژن

زیردسته سوم
طراحی و ساخت رفرمر های پیشرفته گاز طبیعی در کاربرد خانگی بر اساس رفرمینگ اتورتوترمال ()ATR
طراحی و ساخت رفرمر های پیشرفته جایگاهی برای تولید هیدروژن برای استفاده در خودرو با تکیه بر رفرمینگ بخار ()SR
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
طراحی و ساخت سیستمهای پیشرفته ذخیره سازی گاز هیدروژن ( فشرده سازی ،هییدریدهای فلزی ،نانو ساختارهای کربنی ،شبکه های آلی فلزی و )...
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
طراحی و ساخت پیل سوختی  DAFCبا اولویت ساخت الکترولیت و کاربری های خاص ،پیل سوختی اکسید جامد ( )SOFCو پیل سوختی PEMS
طراحی و ساخت سیستم های پیشرفته انتقال و توزیع گاز هیدروژن و اجزای مرتبط با آن
فناوریهای مایع سازی هیدروژن

خورشیدی

آب

باد

فناوریهای پیشرفته خورشیدی در سرمایش و گرمایش
طراحی و ساخت اجزاء نوین و پیشرفته کلکتورها ( سازه ،سطوح انعکاسی ،سیستم های کنترل و حرکتی ،سیستم های ردیابی و بخش های جاذب انرژی)
تولید سیال های پیشرفته عامل حرارتی نیروگاه های خورشیدی
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
ساخت سیستم پیشرفته کنترل توربین بادی ()RCC
طراحی و ساخت ژنراتورهای PM
طراحی و ساخت قطعات پیشرفته توربین بادی از قبیل ،آلورینگ ،ژل کوت و ...

زمین گرمایی

فناوریهای پیشرفته حوزه زمین گرمائی

زیست توده

طراحی و ساخت کورههای پیشرفته حرارتی
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته سیستمهای تبادل حرارتی
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته سیستمهای خنک کاری
طراحی و ساخت کوره های پیشرفته کنترل بهینه سیستم
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
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته ایمنسازی سیستم
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته سیستمهای گازی سازی با سوخت زائدات چوبی ،سوخت زائدات گیاهی و کشاورزی و سوخت زائدات جامدات شهری
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
تولید  RDFدر ظرفیت های مختلف ،ساخت کوره های تولید  ،RDFتغذیه سیستمهای  RDFو سامانه های حمل و نقل RDF
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته خردکن مواد ورودی
تولید ،تصفیه و ذخیره سازی سوختهای زیستی از زائدات
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته روغن گیری از مواد زائدات کشاورزی
تولید بیواتانول ( نسل دوم و سوم)
تولید بیودیزل از جلبک ،از گازسازی ،از فرآیند فیشر -ترویش
تولید بیودیزل ( ترانس اسیتریفیک سیون )
تولید بیو بوتانولDME ،
تولید بیوگاز ( از طریق ریفورینگ )
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته ذخیره سازی

* ساخت انواع سلولهای خورشیدی ذیل حوزه اپتیک و فوتونیک ارائه شده است.
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دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ

زﻳﺮدﺳﺘﻪ اول

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎ

ﻣﻌﺪن

زﻳﺮدﺳﺘﻪ ﺳﻮم

زﻳﺮدﺳﺘﻪ دوم
ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻔﻀﻴﻠﻲ اﻛﺘﺸﺎف

زﻳﺮدﺳﺘﻪ ﭼﻬﺎرم

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 ) Coringو  ( Cuttingﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻣﺘﺪاد و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ
ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰارﻫﺎي ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻋﻤﻠﻴﺎت ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ
ﺗﻔﻀﻴﻠﻲ اﻛﺘﺸﺎف

ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰارﻫﺎي ﺛﻘﻞ ﺳﻨﺠﻲ
ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﻔﺎري

ﺣﻔﺎري  -ﺣﻔﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪ

ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺎص ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺮﻣﺘﻪ و راد ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﺳﺒﻜﻲ و اﺳﺘﺤﻜﺎم

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭼﺎه ﻧﮕﺎري و رﺳﻢ ﻻگ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻫﺎ

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﻨﺮاﻟﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﭘﺘﺮوﮔﺮاﻓﻲ

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻗﻴﻖ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ )ﻋﻴﺎر ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻃﻠﻪ و Icp Mass (...

ﺑﺮاي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎص

ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻣﻌﺎدن زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و روﺑﺎز

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎص ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻼﺳﺘﺮ
ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺎﻳﺪاري ) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻨﮓ و درزه ﻧﮕﺎري (

ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﺪن

ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ

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

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻧﺎﻟﻴﺰ Icp Mass

ﺑﺮاي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎص

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺴﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
ﻓﺮآوري

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﻴﻮن

ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ،ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﺮس ﻫﺎ و ﺗﻴﻜﻨﺮﻫﺎ

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي
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دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ

زﻳﺮدﺳﺘﻪ اول

زﻳﺮدﺳﺘﻪ دوم
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﺳﺎزه

ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
و ﻣﺴﻜﻦ

ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻮﻳﻦ

ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺎزي

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎ

روﺳﺎزي

ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي راه ﺳﺎزي

زﻳﺮﺳﺎزي
اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري

روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري

ﺧﻮدروﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي رﻳﻠﻲ

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ رﻳﻠﻲ
ﻗﻄﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ
ﺳﺎزه ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ درﻳﺎﻳﻲ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ درﻳﺎﻳﻲ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ

ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ

ﺷﻨﺎور

ﻏﻮاﺻﻲ

زﻳﺮدﺳﺘﻪ ﺳﻮم

زﻳﺮدﺳﺘﻪ ﭼﻬﺎرم

ﺑﺘﻨﻬﺎ ،ﺳﻴﻤﺎﻧﻬﺎ و آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺧﺎص
ﻧﻤﺎﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻋﺎﻳﻖ ﺻﻮت و ﺣﺮارت
ﻣﻮاد ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻓﺰودﻧﻲ ﺑﺘﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺮاﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي زﻟﺰﻟﻪ
ﺳﺎزه ﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت ﺳﺎزه اي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻴﺮآﻻت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ،ﻧﻮري ،ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت دار
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ  -ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ﻏﻴﺮﻣﺘﻤﺮﻛﺰ
ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺣﻔﺎري
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻳﻤﻨﻲ
اﻣﻮﻟﺴﻴﻮﻧﻬﺎي ﻗﻴﺮي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻻت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺣﻤﻞ ﻗﻴﺮ
ﻗﻴﺮﻫﺎي ﭘﻠﻴﻤﺮي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
آﺳﻔﺎﻟﺘﻬﺎي ﮔﻮﮔﺮدي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
آﺳﻔﺎﻟﺘﻬﺎي رﻧﮕﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺘﻦ ﻓﺸﺮده ﻏﻠﺘﻜﻲ
روﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ
ژﺋﻮﺗﻜﺴﺘﺎﻳﻞ
ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت اﺣﺪاث
ﻋﻼﺋﻢ
ﻣﻮاد ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻮان ﻛﻨﻨﺪه آﺳﻔﺎﻟﺖ و ﻗﻴﺮ
ﻣﻮاد ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻚ
درزﮔﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻗﻴﺮي و ﺑﺘﻨﻲ
ﺧﻮدروﻫﺎي ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻲ و ...
اداوات و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮدرو
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻳﻤﻦ ﺳﺎزي و ...

ﻛﺎﺑﻠﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ...
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ،ﻳﻮﻧﻲ ،ﺳﻮﺧﺖ اﺗﻤﻲ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ
ﺳﻄﺢ و اﺛﺮﺳﻄﺤﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ

ﭼﻴﻠﺮﻫﺎي ﭘﺮﺑﺎزده
اﺳﭙﻠﻴﺘﻬﺎي ﻛﻢ ﻣﺼﺮف ،ﻛﻮﻟﺮﻫﺎي ﮔﺎزي ﻛﻢ ﻣﺼﺮف

ﺗﺠﻬﻴﺮات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺣﺬف آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ...

ﻓﻴﻨﻴﺸﺮﻫﺎي وﻳﮋه ﭘﺨﺶ ﻻﻳﻪ اﺳﺎس و زﻳﺮاﺳﺎس
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻣﻮاد ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﻨﺪه ﻧﻮر

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ

 350ﺗﺎ  5000اﺳﺐ ﺑﺨﺎر
ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ،ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژ ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻮﺧﺖ ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚ ﻛﺎري ﻣﻮﺗﻮر و ...
ﺳﺎزه ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ رادار ﮔﺮﻳﺰ و ...
ﺳﺎزه ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﻨﺎور ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر ﺻﻮت ،ﺣﺮارت ،ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ و ...
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز

زﻳﺮﺳﻄﺤﻲ
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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ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎ

ﻛﺸﺎورزي

زﻳﺮدﺳﺘﻪ دوم

زﻳﺮدﺳﺘﻪ ﺳﻮم
ﻛﺎﺷﺖ ،داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ

ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﺋﻲ و ﻃﺐ
ﺳﻨﺘﻲ

ﻓﺮآوري و اﺳﺘﺤﺼﺎل

زﻳﺮدﺳﺘﻪ ﭼﻬﺎرم
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 ﻣﺤﺼﻮﻻت 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 ) ،(Efficacyاﻳﻤﻨﻲ) (Securityو ﻗﺪرت داروﺋﻲ ) (Potencyﺑﺎﻻﺋﻲ دارﻧﺪ.
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع اﻓﺰودﻧﻴﻬﺎ و ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻛﺸﺎورزي
ﻓﻨﺎوري اﺻﻼح و ﺗﻬﻴﻪ
ﺑﺬر و ﻧﻬﺎل

ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

ﻓﻨﺎوري ﺑﺬر و ﻧﻬﺎل در ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﺋﻲ و
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﺑﺎن زداﻳﻲ

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎك

ﺧﺎك و آب ﻛﺸﺎورزي
آب و آﺑﻴﺎري

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻛﺎﺷﺖ ،داﺷﺖ ،ﺑﺮداﺷﺖ و ﻓﺮآوري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي و ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﺋﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺬر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﻮري و ﺧﺸﻜﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺬر ﻣﺎدري اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺬر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺬر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺬر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻃﺮاﺣﻲ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن زداﺋﻲ
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
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آب ،ﺧﺎك و ﻫﻮا

زﻳﺮدﺳﺘﻪ دوم

زﻳﺮدﺳﺘﻪ ﭼﻬﺎرم

زﻳﺮدﺳﺘﻪ ﺳﻮم

زﻳﺮدﺳﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺗﻤﺴﻔﺮ و ﻫﻮا

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري و ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﺬب و اﻧﺒﺎرش ﻛﺮﺑﻦ

ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل رﻳﺰﮔﺮدﻫﺎ

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ و ﺷﺒﻨﻢ ﻫﻮا
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎرش

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آب از رﻃﻮﺑﺖ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آب از ﺷﺒﻨﻢ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﺬب ،ﻛﻨﺘﺮل و اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎرش
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺑﺮ

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آب از ﺑﺎران

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب ﺳﻄﺤﻲ

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

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ

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

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ آب و ﻫﻮا

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﻫﺸﺪار ﺳﻴﻞ و زﻟﺰﻟﻪ

ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻚ زداﺋﻲ

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب ﺷﻮر درﻳﺎ

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺎزي
ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻏﺸﺎﺋﻲ

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
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻚ زداﺋﻲ ﺑﺎ ﻏﺸﺎء MemStill

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻚ و ﻧﻤﻚ زداﺋﻲ ﺑﺪون ﭘﺴﺎب
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻧﺮژي از ﭘﺴﺎب )ﺷﺎﻣﻞ آب و ﺑﺮق(
ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻮاد ﺗﺼﻔﻴﻪ اوﻟﻴﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﺮژي ﻛﺎرآﻣﺪ )راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ(
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺎ اﻧﺮژي ﻛﺎرا )راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ(
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮﻣﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه

روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻟﺠﻦ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ

روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻟﺠﻦ و دﻓﻊ آن

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ و ﻓﺎﺿﻼب
روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ  /ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي

روش اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ

روش ازﻧﺎﺳﻴﻮن
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﻨﺪزداﺋﻲ
ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن
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
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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 ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻔﺘﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻮادﻫﻲ ﻋﻤﻴﻖ
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 ﺑﻴﻮﭘﻼﺳﺘﻴﻚ 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
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﺑﺎزﺗﺎب UV
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات AirDischarge
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ازﻧﺎﺳﻴﻮن ﺑﺮوش اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺰ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ازﻧﺎﺳﻴﻮن ﺑﺮوش ﻻﻣﭗ UV
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

دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ

زﻳﺮ دﺳﺘﻪ اول

زﻳﺮدﺳﺘﻪ دوم

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و
رﺑﺎﺗﻴﻚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ

زﻳﺮدﺳﺘﻪ ﭼﻬﺎرم

زﻳﺮدﺳﺘﻪ ﺳﻮم

ﺗﺮ اﻓﺰارﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

ادوات ﻛﻨﺘﺮل ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي ﻣﻐﺰي

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي ﻣﻐﺰي

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

ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي ﻣﺪﻟﺴﺎزي رﻓﺘﺎر

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

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ واﺳﻂ ﻣﻐﺰ و راﻳﺎﻧﻪ

ﺣﺴﮕﺮ ﻫﺎ ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮدازش ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻓﻴﺪﺑﻚ ﻣﻐﺰي

رﺑﺎﺗﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ

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

ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ

اﺑﺰارﻫﺎي آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ

ﺑﺎزﻳﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ

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

اﺳﺒﺎب ﺑﺎزﻳﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ

اﺳﺒﺎب ﺑﺎزﻳﻬﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ

ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

ﻃﺮاﺣﻲ ژﻧﺮاﺗﻮر ،ﺳﺎﺧﺖ و ...

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

ﺑﻮﺷﻴﻨﮓ ﻫﺎي  KV400و ، 220ﺗﭗ ﭼﻨﺠﺮ ،ورق ﻫﺴﺘﻪ ،روﻏﻨﻬﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻔﺘﺎﻧﻴﻚ و ...

ﺗﻮرﺑﻴﻨﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻮرﺑﻴﻦ  ،ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ،ﭘﺮه ﺗﻮرﺑﻴﻦ و ...

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل

ﺑﻮﺷﻴﻨﮓ ﻫﺎي  KV400و ، 220ﺗﭗ ﭼﻨﺠﺮ ،ورق ﻫﺴﺘﻪ ،روﻏﻨﻬﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻔﺘﺎﻧﻴﻚ و ...

ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

ﺑﺮﻳﻜﺮ ﻫﺎي  KV400و ،SF6 ) 230ﺧﻸ و (...

ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎ

ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ

ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺘﻘﺎل

ﺻﻨﻌﺖ ﺑـــﺮق
)ﻗﺪرت(

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻮزﻳﻊ
ﺻﻨﺎﻳﻊ

ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺮژي ) ،(Smart gridﻛﻨﺘﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ذوب ﻛﻮره ،رﻛﺘﻴﻔﺎﻳﺮ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ HVDC ،و ...

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻴﺰر ،ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ و اﻧﻮاع اﺷﻌﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺮﺋﻲ

دوآرﻣﻴﭽﺮي ﻳﻚ ﻣﮕﺎوات ،ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ داﺋﻢ ،ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ آﻫﻨﺮﺑﺎ و ..

ﻣﻮﺗﻮر ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻮارﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﭘﺮ اﻧﺮژي
ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻ
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دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ

زﻳﺮ دﺳﺘﻪ اول

زﻳﺮدﺳﺘﻪ دوم
اﻛﺘﺸﺎف

ﺣﻔﺎري

ﻣﺨﺎزن

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎ

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري

ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز و
ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ

ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻮاد

زﻳﺮدﺳﺘﻪ ﭼﻬﺎرم

زﻳﺮدﺳﺘﻪ ﺳﻮم
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻛﺘﺸﺎف
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰارﻫﺎي دﻗﻴﻖ
اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﭼﺎه ﭘﻴﻤﺎﻳﻲ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺣﻔﺎري
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﭼﺎه
اﺑﺰارﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﺗﺴﺖ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎﻳﺮو )ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ(
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدﺷﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺪاﻳﺖ )(RSS
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺳﻨﺞ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻪ اي ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮي در ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻔﺎري
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت وﻳﮋه ﻣﻐﺰه ﺑﺮاي ﻧﻔﺘﻬﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻻ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ و دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮازآوري ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ )ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ(
اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﭼﺎه )(PIT
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
ﻃﺮاﺣﻲ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺎﻳﺎده ﺳﺎزي ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎي دوار ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻓﻮق ﺑﺎﻻ
اﻧﻮاع ﻟﻮﻟﻪ و ﭘﺮوﻓﻴﻞ و اﺗﺼﺎﻻت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺨﺎزن و ﺑﺮﺟﻬﺎي ﺗﻘﻄﻴﺮ و ﻇﺮوف ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ) (Pressure Vesselﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﻳﮋه ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ و آﻟﻴﺎژي
ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺣﺮارﺗﻲ و ﺑﺮودﺗﻲ
ﺗﻴﭗ ﻣﺸﻌﻞ ) (Flare Tipو ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺸﻌﻞ)(Flare Gas Recovery
ﺷﻴﺮﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻬﻮﻳﻪ و ﺗﺒﺮﻳﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ وﻳﮋه ﭘﺎﻳﺶ ﺧﻮردﮔﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﺪﻳﻚ

ﺑﻮﻳﮋه ﺣﻔﺎري اﻓﻘﻲ  /اﻧﺤﺮاﻓﻲ ،ﻣﺘﻪ ،دﻛﻞ ﺣﻔﺎري و ...
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در ﺣﺎل ﺣﻔﺎري ﺑﺎ ﭘﺎﻟﺲ ﻣﺜﺒﺖ mwd

درﺧﺖ ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮ و ...
ﭘﻤﭗ درون ﭼﺎﻫﻲ و ...
ﺗﻮرﺑﻴﻦ ،ﺗﻮرﺑﻮﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ،اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ،ﭘﻤﭗ ،ژﻧﺮاﺗﻮر و ...

ﻣﺒﺪﻟﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ،ﭼﮕﺎﻟﻨﺪه ﻫﺎ و ...

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

ﻣﻮاد ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺘﻲ

ﺗﺤﻬﻴﺰات اﻧﻔﺠﺎري و ...
ژﺋﻮﻓﻮن ،ﻛﺎﺑﻞ ،ﺑﻼﺳﺘﺮ Laul، Laux ،و ...

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 ﭘﺎﻻﻳﺶ 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
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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اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺪد اﻛﺘﺎن و …

دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ

زﻳﺮ دﺳﺘﻪ اول

زﻳﺮ دﺳﺘﻪ دوم

زﻳﺮدﺳﺘﻪ ﭼﻬﺎرم

زﻳﺮدﺳﺘﻪ ﺳﻮم

ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎ

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

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

ﻣﻌﺪن

ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺗﺮﻳﻬﺎ

اﺳﻴﺪﻫﺎ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي ﺧﻮردﮔﻲ و رﺳﻮب ،اﻓﺰودﻧﻲ ﺑﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت  ،ﺣﻼﻟﻬﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﺳﺎزي ،روان ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺧﺎص و …
ﺗﻮﻟﻴﺪ ازت ،اﻛﺴﻴﮋن ،ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﮔﻼﻳﻜﻞ ،ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺣﺮارت و زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺰودﻧﻴﻬﺎي دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ،ﮔﻠﻬﺎي ﻧﺎﻧﻮ ،ﮔﻠﻬﺎي ﭘﻠﻴﻤﺮي ،ﻣﻮاد ﺿﺪ ﺧﻮردﮔﻲ دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ
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، FCCو ) HTﮔﻮﮔﺮدزداﻳﻲ( در واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺰودﻧﻴﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﻴﻮن

ﺑﺎﺗﺮﻳﻬﺎي ﻟﻴﺘﻴﻮﻣﻲ /ﻳﻮﻧﻲ
ﺑﺎﺗﺮﻳﻬﺎي رزرو
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺗﺮﻳﻬﺎي ﺳﺮب  /اﺳﻴﺪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺗﺮﻳﻬﺎي در ﺟﺮﻳﺎن )(Flow
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 ﻛﻼوﻻﻧﻴﻚ
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ و اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ

ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻ
ﺣﺮارﺗﻲ ،آﻟﻮﻣﻨﻴﻮم  /اﻛﺴﻴﺪ ﻧﻘﺮه و روس  /اﻛﺴﻴﺪ ﻧﻘﺮه
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