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»جایگاه صنایع دانش بنیان در توسعه  صنعتی«
رفاه  تعالی  و  ارتقاء  برای  مهم  الزامات  از  یکی  صنعتی  توسعه  
یافته  توسعه  اقتصادهای  کثر  ا حاضر  حال  در  است.  اجتماعی 
کار خود را برای پیشرفت توسعه نو آوری و به عبارتی توجه  مبنای 
به بالندگی صنایع دانش بنیان قرارداده   اند. به همین دلیل سال 
1395 بنا به نظر مقام معظم رهبری )مدظله العالی( سال اقتصاد 
اقتصاد  راهبردی  برنامه های  در  و  است  عمل  و  اقدام  مقاومتی، 
کلیه اندیشمندان و سیاست گذاران  که مورد اجماع و اهتمام  مقاومتی یکی از مؤلفه های اساسی 
درخشان   استعدادهای  و  نخبگان  از  بهره گیری  با  بنیان  دانش  اقتصاد  موضوع  است،  گرفته  قرار 

ایرانی می باشد.
جهان  در  اقتصادی  توسعه  و  پیشرفت  اساسی  راهبرد  عنوان  به  صنعتی  توسعه  منظور  بدین 
توسعه  و  رشد  از  مهمتری  سهم  فن آوری  پیشرفت  با  همگام  نوین  صنایع  می شود.  شناخته 
از  اعم  صنایع  از  وسیعی  گستره  که  الکترونیک  صنایع  داده اند.  اختصاص  خود  به  را  اقتصادی 
فن آوری اطالعات، ارتباطات، اتوماسیون و سایر صنایع مرتبط را در برمی گیرد، از اهمیت راهبردی 

خاصی برخورداراست.
در برنامه های پنج ساله توسعه جمهوری اسالمی ایران از برنامه دوم تا برنامه پنجم، رشد و توسعه 
کنون نیز اهمیت فعالیت های صنعتی دانش بنیان به عنوان  کید واقع شده و ا این صنایع مورد تأ

بخش اصلی اقتصاد مقاومتی بیش از پیش آشکار شده است.
کمک به رشد و توسعه  صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک )صحا( با هدف 
صنایع الکترونیک و با تصویب مجلس محترم شورای اسالمی در سال 1375 تاسیس شد و در مدت 
نزدیک به 20 سال فعالیت خود، با حمایت مالی و اعتباری سعی در ارتقای این صنایع داشته است. 
ارزیابی  به  که  است  نیکویی  سنت  سازمان ها،  توسط  صورت گرفته  فعالیت های  از  رسانی  اطالع 

کمک شایانی می کند . عملکرد آنها و روشن شدن مسیر بهبود عملکرد، 
گذشته به عنوان چراغی  امید است با استفاده از دیدگاه های صاحب  نظران و دل سوزان، مسیر 

گیرد. فراروی آینده دست اندرکاران صحا قرار 
محمدرضا نعمت زاده                



سخن نخست 
که در دست دارید اولین سند مکتوب از مجموعه فعالیـت های صندوق حمایت از تحقیقات  کتابی 
این  پروردگار و همت همکاران بخش های مختلف  به لطف  که  الکترونیک است  توسعه صنایع  و 

مجموعه، منتشر می شود.
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک )صحا( از سال 1377 و پس از تصویب 
قانون تاسیس آن در مجلس شورای اسالمی، فعالیت خود را آغاز نموده است و در تمامی این سال ها 
گرفته در حوزه های مختلف صنعت الکترونیک به  تالش نموده تا با حمایت از فعالیـت های صورت 

کشور داشته باشد. خصوص در زمینه تحقیق و توسعه، نقشی در توسعه این صنعت در 
ح ها و  که با هدف شناساندن طر گزارشی خالصه شده از مجموع این فعالیت ها است  کتاب،  این 
گذشت و اهداف، برنامه ها و رویکردهای صحا در سال های  که  اقدامات انجام شده در سال هایی 
که در حوزه های مختلف  کتاب افراد و شرکت هایی هستند  پیش رو منتشر می شود. مخاطب این 
اطالعات  کتاب  این  که  امید  این  به  دارند.  الکترونیک  صنایع  با  مرتبط  ایده ای  یا  ح  طر صنعت، 
خالق  کوشندگان  میان  پیوندی  و  کرده  ارائه  آن ها  به  شده  اجرا  ح های  طر عناوین  از  را  مفیدی 

صنایع الکترونیک با حامی همیشگی آن ها باشد. 
متحمل  را  فراوانی  زحمات  مختلف  بخش های  در  گرامی  همکاران  مجموعه،  این  تدوین  در 
کارشناسان صحا به ویژه جنابان اقای مهندس علی حجارزاده و  که جا دارد از مدیران و  شده اند 
کتاب تالش جدی نمودند و جناب آقای دکتر رضا  که در تدوین این  مهندس حمید رستمی داوری 
که بی همت آنان این مجموعه سامان  کنم  قربانی سرپرست مدیریت فنی و امور اقتصادی تشکر 

نمی یافت.
و  صنعتی  تولیدات  افزوده  ارزش  در  الکترونیک  صنایع  روزافزون  سهم  به  توجه  با  است  امید 
کشور در توسعه اقتصاد دانش بنیان و صنایع  همچنین در صنایع نوین و با توجه به رویکرد جدی 
کشور برجا  پیشرفته، این صندوق بتواند تاثیرات مثبت خود را در توسعه اقتصاد دانش بنیان در 

گذارد. 

علی وحدت
رییس هیئت مدیره و مدیر عامل صندوق حمایت از 

تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک)صحا(



مقدمه 
گزارش عملکرد صندوق حمایت از  کتاب حاضر صورت تکمیل شده و در عین حال خالصه شده 
کتاب تالش شده  تا ضمن معرفی صنایع  تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک )صحا( است. در این 
ح عملکرد صحا پرداخته  از تحقیق و توسعه در دنیا به شر الکترونیک و مدل های متنوع حمایت 

شود. 
افزوده در  ارزش  از  این صنعت  به رشد دارد. سهم  رو  روندی  امروز  الکترونیک در دنیای  صنایع 
صنایع مختلف قابل توجه است. استفاده از صنایع الکترونیک در حوزه های مختلف صنعت مثل 
کاری مرسوم این حوزه ها  انرژی یا تجهیزات پزشکی، نه تنها باعث موثرتر و دقیق تر شدن شیوه های 
که  کارایی خالقانه آن ها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. شاید این ادعا  می شود بلکه ارزش افزوده و 
دنیای صنعت در آینده در تسلط صنایع الکترونیک خواهد بود ادعای نابجایی نباشد. آمارها نشان 

که شرکت های بزرگ در حوزه صنایع الکترونیک جزو شرکت های برتر هستند.  می دهد 
کتاب مروری بر اهمیت صنایع الکترونیک خواهیم داشت و نوع و تاثیر این صنایع  در فصل اول 

کرد.  را بررسی خواهیم 
در فصل دوم به سراغ موضوع پراهمیت »تحقیق و توسعه« خواهیم رفت. در این فصل، مدل های 
کرده و به خصوص برنامه های ایاالت متحده، اتحادیه  حمایت از تحقیق و توسعه در دنیا را بررسی 
کارآمد در این زمینه تشریح  کره جنوبی را به عنوان سه الگوی متفاوت و در عین حال موثر و  اروپا و 
گزینه های خالقانه  گذاردن  کار، توسعه افق نگرش فعاالن این حوزه و پیش رو  می کنیم. هدف از این 
برای حمایت بهتر از تحقیق و توسعه با توجه به شرایط بومی و منطقه ای ایران است. در این فصل 
آینده مورد  از حوزه های  که یکی  همچنین به مبحث »سرمایه گذاری جسورانه« خواهیم پرداخت 
توجه صحا خواهد بود. سرمایه گذاری جسورانه شکلی متفاوت از سرمایه گذاری های سنتی است 

که صنایع الکترونیک در آن می تواند دست باال را داشته باشد. 
گذشته اختصاص دارد. در فصل سوم  گزارش عملکرد صحا در 17 سال  به  فصل سوم و چهارم 
به مرور تاریخچه شکل گیری و تغییرات اساسنامه ای صندوق در طول زمان پرداخته و با توصیف 
نشان  خوبی  به  نمودارها  این  می دهیم.  ارائه  آن  عملکرد  از  کلی  تصویری  عملکردی  نمودارهای 

که صندوق در طول سال های فعالیت خود بر چه موضوعاتی تمرکز داشته است.  می دهد 
ح های موفق و ممتاز مورد حمایت  الکترویکی، طر به تفکیک حوزه ها و صنایع  در فصل چهارم 
که صندوق  ح ها در حوزه های مختلف نشان می دهد  نمایش داده خواهد شد. نگاهی به این طر
چه مزایا و اهدافی را در حمایت های خود مد نظر داشته و چگونه به نتیجه دست یافته است. در 
از جهات مختلفی  این بخش  اند.  ح های دیگر حوزه، در جدولی تشریح شده  پایان هر بخش طر



می تواند برای فعاالن صنایع الکترونیک مهم و موثر باشد. اول اینکه راهبردهای صحا در حمایت از 
کرده  ح های موفق را در حوزه های تخصصی تشریح  تحقیق و توسعه را نشان می دهد. دوم اینکه طر
و به این واسطه می تواند راه را بر دوباره کاری های محتمل ببندد و در نهایت می تواند رشته ای برای 
از توان و وزن علمی برای پیشبرد  با یکدیگر و استفاده  پیوند فعاالن تخصصی حوزه های مختلف 

سریع تر و بهتر امور باشد. 
از  حمایت  در  را  خود  اهمیت  و  وزن  تنها  نه  تا  دارد  تالش  کتاب  این  انتشار  با  صحا  نهایت  در  و 
عملی  و  ارتباطی  کارایی  و  بهبود  به  دست  این  از  انتشاراتی  با  بلکه  کند،  شفاف  توسعه  و  تحقیق 
که در  کتاب هر شخص حقیقی و حقوقی است  حوزه های مرتبط با خود یاری رساند. مخاطب این 
یکی از حوزه های مورد حمایت صحا در زمینه صنایع الکترونیک فعالیت دارد؛ هر شخص حقیقی 
نهایت  در  و  دارد  مزبور  حوزه های  در  تحقیق  و  نوآوری  برای  ایده ای  و  ح  طر یا  مدل  که  حقوقی  یا 
صورت  به  را  آن  سرنوشت  و  بوده  عالقه مند  ایران  در  توسعه«  و  »تحقیق  موضوع  به  که  هرفردی 

تخصصی دنبال می کند.



فصل اول



مقدمه
به  و  آمد  پدید  قرن  این  در  که  صنعتی  است؛  بیستم  قرن  به  متعلق  صنعتی  الکترونیک  صنعت 
بیمارستان ها و سالن های نمایش  کار،  امروز خانه ها، مکان های عمومی، دفاتر  کرد.  سرعت رشد 
صنایع  رشد  تاثیر  تحت  همه  گاز،  و  نفت  تا  اتومبیل سازی  و  فوالد  از  مختلف  صنایع  تئاتر،  فیلم، 
به عنوان  امروز  الکترونیک  صنعت  یافته اند.  متنوع  کاربری های  و  داده اند  چهره  تغییر  الکترونیک 
گسترده در صنایع و حوزه های مختلف، حجم تجارت  کاربرد  یکی از پیشرفته ترین صنایع ازلحاظ 
کل صنعت، مصرف انرژی، میزان سرمایه گذاری به ازای ایجاد یک  جهانی، رشد سهم ارزش افزوده از 
که جای پای آن را می توان در  شغل و غیره، برتر از سایر صنایع موجود است. صنعتی میلیارد دالری 

کرد. همه حوزه های صنعتی و غیرصنعتی مشاهده 
ارقام در  آمار و  با مروری بر حوزه ها و دسته بندی ها و همین طور  تا  در این بخش تالش می کنیم 
گذاریم. در ابتدا  دسترس، شکل ساختار و اهمیت این صنعت را در میان صنایع دیگر به نمایش 
وضعیت صنعت الکترونیک در جهان را براساس دو رتبه بندی شرکت های برتر جهان در سال 2015 
تایمز  منتشر شده اند اشاره می کنیم. موسسه پی  که توسط دو نهاد پی دبلیو سی1  و فایننشال2 
دبلیو سی، رتبه بندی شرکت های برتر را براساس بازار سرمایه انجام داده است و دیگری )فایننشال 
بازار شرکت ها دسته بندی  ارزش  براساس  برتر جهان  را در بین 500 شرکت  این دسته بندی  تایمز( 
سنجیده ایم.  مولفه  دو  براساس  را  کشور  الکترونیک  صنعت  وضعیت  بعد،  بخش  در  کرده است. 
حجم  شاخص  که  است   1393 مالی  سال  در  کشور  برتر  شرکت   100 رتبه بندی  براساس  اول  مولفه 
که از سوی  ک قرار داده است و در دیگر مولفه به تعداد جوازها و پروانه های بهره برداری  فروش را مال

گرفته است، اشاره می کنیم.  وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1394 به تمامی صنایع تعلق 

  1. http://www.pwc.com
  2. http://www.ft.com
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1-1 بخش اول: جایگاه جهانی صنعت الکترونیک
از  که  اهمیتی  است؛  اهمیت  دارای  مختلف  جهات  از  الکترونیک  صنعت  شد  گفته  که  همانطور 
ابتدای قرن بیستم آغاز شده و روز به روز افزون تر می شود، مسیر رشد علم و فناوری و در نتیجه رشد 
که با توجه به این مسیر، در  سرمایه گذاری را برای این صنعت به دنبال داشته است. چشم اندازی 
آینده نیز روشن و رو به رشد به نظر می رسد. در ادامه مطلب اهمیت این صنعت را از جهت تجارت 
جهانی، بازار داخلی، آالیندگی و مصرف انرژی، سرمایه گذاری، ارزش افزوده، رشد ارزش افزوده جهانی، 

نیروی انسانی، قدرت نرم و توانمندسازی بررسی خواهیم نمود. 
1-1-1 تجارت جهانی: محصوالت الکتریکی و الکترونیکی با اختصاص 13 درصد از تجارت جهانی، 
پس از سوخت های معدنی و محصوالت حاصل از تقطیر آن ها، بیشترین حجم تجارت جهانی را به 
واردات  و  بیشترین حجم صادرات  کشور چین،  این صنعت در  کنون  اختصاص داده اند. هم ا خود 
کشور  کاالها را به خود اختصاص داده است و این رقم بیش از 9 برابر میانگین سایر محصوالت این 
است. از لحاظ تولید ناخالص جهانی نیز این صنعت 16 درصد از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص 

کاالیی جهان را برحسب ارزش صادرات در سال 2014 نشان می دهد. گروه برتر  داده است. شکل زیر 

کاالیی جهان بر حسب ارزش صادرات در سال 2014 گروه برتر  شکل ١ 
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1-1-2 رشد ارزش افزوده جهانی: ارزش افزوده جهانی  در حوزه الکترونیک دارای رشد مثبت بوده 
کشورهای توسعه یافته  کی از افزایش مزیت نسبی این صنعت نسبت به سایر صنایع است.  و این حا
کشورهای  به  خود  پایین  ارزش افزوده  با  صنایع  گذاری  وا دنبال  به  امر،  این  از  گاهی  آ با  نیز 
درحال توسعه و سرمایه گذاری بیشتر در صنایع با ارزش افزوده باال هستند. در نمودار 2، روند سهم 
ارزش افزوده رشته فعالیـت های صنعتی ارائه شده است. در سال 1995 صنایع غذایی و آشامیدنی 
با سهم 11٫8 درصدی، محصوالت شیمیایی با سهم 10 درصدی و صنایع ماشین سازی با سهم 8٫5 
رادیو،  اما در سال 2000 صنایع  قرار داشتند،  ارزش افزوده  تولید  تا سوم  اول  رتبه های  درصدی در 
با سهم 13٫9 درصدی جایگاه  و  گرفته  از هر سه حوزه مذکور پیشی  ارتباطات  و وسایل  تلویزیون 
نخست را به خود اختصاص داد؛ در سال 2009 با افزایش تقاضا برای محصوالت الکترونیکی، این 

که این روند بیانگر رشد و افق آینده صنعت الکترونیک است. سهم به 20٫7 درصد افزایش یافت 

شکل ٢روند سهم ارزش افزوده رشته فعالیـت های صنعتی جهان

منبع: برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، 1392-ص 79
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اول تا سوم  یها در رتبه یدرصد ۸٫5با سهم  سازی ینماش یعو صنا یدرصد 10با سهم  یمیاییمحصوالت ش ی،درصد 11٫۸
 گرفته و  یشیهر سه حوزه مذکور پارتباطات از  یلو وسا یزیونتلو یو،راد یعصنا 2000افزوده قرار داشتند، اما در سال  ارزش یدتول

 ینا یکی،محصوالت الکترون یتقاضا برا یشبا افزا 2009نخست را به خود اختصاص داد؛ در سال  یگاهجا یدرصد 13٫9با سهم 

 است. یکصنعت الکترون یندهرشد و افق آ یانگرروند ب ینکه ا یافت یشدرصد افزا 20٫7سهم به 
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1-1-3 سهم صنعت الکترونیک در بازار سرمایه جهان
یاد  اقتصاد  دماسنج  به عنوان  آن  از  که  است  جامعه  اقتصادی  مهم  ارکان  از  یکی  سرمایه  بازار 
کاالی این بازار، سرمایه است. بازار  می شود. این بازار نیز مانند هر بازار دیگری است اما مهمترین 
که زیربنای فعالیـت های تجاری، صنعتی، دولتی و خصوصی  سرمایه بخشی از بازارهای مالی است 
دارایی های  تشکیل  منظور  به  بلندمدت  وجوه  تخصیص  برای  واسطه ای  بازار  این  می باشد. 
سرمایه ای است. وجوه این بازار از سرمایه گذاران انفرادی، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق ها، 
کسب و کار و توسعه ای  ح های  بانک ها و دیگر دارندگان وجوه بدست آمده و در جهت تامین مالی طر
بازار  به عبارت دیگر،  قرار می گیرد.  استفاده  بهادار مورد  اوراق  بورس  پذیرفته شده در  شرکت های 
نیازمند  که  کسانی  سمت  به  را  آن  و  نموده  جمع آوری  مازاد  دارای  بخش های  از  را  وجوه  سرمایه 

تامین مالی هستند، هدایت می کند. 
موسسه پی دبلیو سی و بلومبرگ1 در رده بندی صد شرکت برتر جهان در سال 2015 شاخص بازار سرمایه 

کردند که در جدول1 آمده است2.  کلیه شرکت ها را در 9 حوزه دسته بندی  ک قرار دادند. آن ها  را مال
کاالهای مصرفی و سالمت  که در جدول 1 آمده است، حوزه های مالی،  با توجه به دسته بندی 

بازار سرمایه )میلیارد دالر( 31 مارس 2015تعداد شرکت هاحوزه ها

122٫802فناوری

193٫236مالی

گاز 91٫629نفت و 

182٫529کاالهای مصرفی

182٫632سالمت

101٫516خدمات

7844صنایع

4722ارتباطات

3337مواد اولیه

10016٫245کل

جدول 1 شاخص بازار سرمایه در رده بندی صد شرکت برتر جهان

1. http://www.bloomberg.com

2. Global Top 10 Companies  by Market Capitalization;  An IPO Center Publication

Global Top 10 Companies  by Market Capitalization;  An IPO Center Publication :منبع
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کدام با 4  بیشترین شرکت ها را در بین 100 شرکت برتر جهان دارند و حوزه های ارتباطات و مواد هر 
کمترین سهم را در بازار سرمایه در سال 2015 داشته اند. با توجه به این دسته بندی دو  و 3 شرکت 
کدام از حوزه ها  که در ادامه هر  حوزه فناوری و ارتباطات رابطه مستقیمی با حوزه الکترونیک دارند 

کرد. را به تفکیک بررسی خواهیم 

1-1-3-1 حوزه فناوری
دارند.  حضور  فناوری  حوزه  در  برتر  شرکت  دوازده   ،2015 سال  در  جهان  برتر  شرکت   100 بین  در 
کشور  شرکت اپل با سرمایه ای 725 بیلیون دالری در رتبه اول این رده بندی قرار دارد. در مجموع 
آمریکا باالترین سهم بازار سرمایه را در حیطه فناوری در جهان دارد. 9 شرکت از 12 شرکت در حوزه 
کل سرمایه بازار در حیطه فناوری در میان 100 شرکت برتر جهان  فناوری در آمریکا فعالیت می کنند. 

حدود 2٫571 بیلیون دالر است.

رتبه  Market Cap )$bn( 20152015ملیتنام شرکت 

Apple IncUS7251

Google IncUS3752

Microsoft CorpUS3345

Facebook IncUS23117

Oracle CorpUS18830

Tencent Holding LtdChina17832

IBM CorpUS15940

Intel CorpUS14844

Cisco SystemUS14149

TSMCTaiwan12156

Qualcomm IncUS11464

SAPGermany8993

جدول ٢ شرکت های برتر جهان در حوزه فناوری
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1-1-3-2 حوزه ارتباطات
4 شرکت بزرگ به ارزش 722 بیلیون دالر در حیطه ارتباطات در میان 100 شرکت برتر جهان حضور دارند. 

1-1-4 سهم صنعت الکترونیک در بازار جهانی براساس »ارزش بازار«
سایت فایننشال تایمز1  دسته بندی از 500 شرکت برتر جهان در سال 2015 در حوزه های مختلف را 
کرده است. در آمار منتشر شده، شرکت های جهان براساس ارزش بازار دسته بندی شده اند  منتشر 
کل دارایی  و اطالعات روشنی از شرکت های جهان در زمینه های درآمد خالص و حجم معامالت و 
کارکنان این شرکت ها ارائه شده است. در ادامه، رتبه بندی شرکت های جهان در سه حوزه  و تعداد 
تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی، نرم افزار و خدمات رایانه ای و سخت افزار و تجهیزات فناورانه را 

مورد بررسی قرار می دهیم.

1-1-4-1 بخش تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی2 
ِکِینس، هیتاچی و موراتا مانیفکشن، بیشترین سهم را در شرکت های  در این حوزه سه شرکت ژاپنی 
بازار حدود 45٫418 میلیون دالر رتبه  با ارزش  الکتریک  برتر جهان دارند. شرکت فرانسوی شنیدر 
این  در  تایوان  از  شرکت  یک  و  آمریکا  از  شرکت  دو  حوزه  این  در  دارد.  اختیار  در  را  حوزه  این  اول 
رتبه بندی حضور دارند. ارزش بازار در حوزه الکترونیک در جهان در میان 500 شرکت برتر جهان، 

حدود 253٫850 میلیون دالر است.

رتبه  Market Cap )$bn( 20152015ملیتنام شرکت 

China Mobile LtdHong Kong26711

Verizon Communications IncUS19823

AT&T IncUS16935

Vodafone Group PLCUK8798

جدول 3  شرکت های برتر جهان در حوزه ارتباطات

 کل
کارمندان

کل دارایی 
)میلیون 

دالر(

درآمد 
خالص 

)میلیون 
دالر(

حجم 
معامالت 
)میلیون 

دالر(

ارزش بازار 
)میلیون 

دالر(

 رتبه
 جهانی
2015

 رتبه
 جهانی
2014

کشور شرکت

 رتبه در
 بخش

 تجهیزات
 الکترونیکی
و الکتریکی

185,965 47,156٫0 2,347٫0 30,156٫0 45,418٫5 214 189 France Schneider Electric 1

جدول 4 رتبه بندی شرکت های برتر در حوزه تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی

 1. http://www.ft.com

  2.Electronic & Electrical Equipment
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1-1-4-2 بخش نرم افزار و خدمات رایانه ای 1
دارند.  قرار  جهان  برتر  شرکت   500 بین  در  رایانه ای  خدمات  و  نرم افزار  زمینه  در  برتر  شرکت   16
گوگل در دو سال 2014 و 2015 رتبه  کشور آمریکا فعالیت می کنند. شرکت  سه چهارم این شرکت ها در 
چهارم را در این رتبه بندی داشته است. این شرکت با ارزش بازار حدود 345،850 میلیون دالری 

در صدر شرکت های حوزه نرم افزار و سرویس های رایانه ای قرار دارد. 

 کل
کارمندان

 کل دارایی
 )میلیون

)دالر

 درآمد
 خالص

 )میلیون
)دالر

 حجم
 معامالت
 )میلیون

)دالر

 ارزش بازار
 )میلیون

)دالر

 رتبه
 جهانی
2015

 رتبه
 جهانی
2014

کشور شرکت

 رتبه در
 بخش

 تجهیزات
 الکترونیکی
و الکتریکی

ادامه جدول 4 رتبه بندی شرکت های برتر در حوزه تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی

1,290,000 77,297٫2 4,126٫2 133,178٫4 43,045٫7 236 276 Taiwan Hon Hai Precision 
Industry 2

115,100 24,177٫0 2,147٫0 24,537٫0 38,796٫1 278 209 US Emerson Electric 3

2,038 8,352٫7 832٫4 2,568٫0 33,259٫2 340 441 Japan Keyence 4

320,725 106,753٫8 2,567٫6 93,181٫0 33,178٫3 341 286 Japan Hitachi 5

37,061 11,959٫3 903٫0 8,204٫7 31,058٫9 372 Japan Murata Manufacturing 6

83,000 18,094٫0 1,773٫0 13,912٫0 29,093٫5 405 448 US TE Connectivity 7

 تعداد
کارکنان

 کل دارایی
 )میلیون

)دالر

 درآمد
 خالص

 )میلیون
)دالر

 حجم
 معامالت
 )میلیون

)دالر

 ارزش بازار
 )میلیون

)دالر

 رتبه
 جهانی
2015

 رتبه
 جهانی
2014

کشور شرکت ها

 رتبه در
 بخش

 نرم افزار و
 خدمات
رایانه ای

53,600 131,133٫0 14,444٫0 66,001٫0 345,849٫2 4 4 US Google 1

128,000 172٫384٫0 22,074٫0 86,833٫0 333,524٫8 5 3 US Microsoft 2

122,000 89,507٫0 10,955٫0 38,275٫0 188,438٫8 28 27 US Oracle 3

9,199 40,184٫0 2,925٫0 12,466٫0 183,860٫1 29 49 US Facebook 4

27,690 27,528٫1 3,836٫5 12,718٫3 177,960٫6 31 42 Hong 
Kong Tencent 5

379,592 112,724٫0 12,022٫0 92,793٫0 158,642٫0 38 20 US IBM 6

74,406 46,133٫0 3,966٫1 21,233٫4 88,793٫9 92 69 Germany SAP 7

300,464 11,115٫2 3,192٫7 13,629٫4 79,935٫9 104 125 India Tata Consultancy 
Services 8

16,000 10,683٫7 262٫7- 5,373٫6 43,466٫6 230 295 US Salesforce.com 9

12,500 61,934٫2 7,521٫7 4,618٫1 41,596٫5 253 282 US Yahoo 10

جدول 5 شرکت های برتر در زمینه نرم افزار و خدمات رایانه ای

 1. Software & Computer Services
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 تعداد
کارکنان

 کل دارایی
 )میلیون

)دالر

 درآمد
 خالص

 )میلیون
)دالر

 حجم
 معامالت
 )میلیون

)دالر

 ارزش بازار
 )میلیون

)دالر

 رتبه
 جهانی
2015

 رتبه
 جهانی
2014

کشور شرکت ها

 رتبه در
 بخش

 نرم افزار و
 خدمات
رایانه ای

1-1-4-3 بخش سخت افزار و تجهیزات فناورانه 1 
شرکت اپل در دوسال 2014 و 2015 رتبه اول در بین 500 شرکت برتر جهان بوده است. ارزش بازار 
این شرکت در سال 2015 حدود 724٫733 میلیون دالر بوده است. در بخش سخت افزار و تجهیزات 
که 13 شرکت در آمریکا و 6 شرکت در  تایوان  فناورانه 19 شرکت برتر در این دسته بندی قرار دارند 
کره جنوبی و فنالند هستند. ارزش بازار این شرکت ها حدود 1،776،050  ، ژاپن، هلند، سوئیس، 

میلیون دالر است.

 تعداد
کارکنان

 کل دارایی
 )میلیون

)دالر

 درآمد
 خالص

 )میلیون
)دالر

 حجم
 معامالت
 )میلیون

)دالر

 ارزش بازار
 )میلیون

)دالر

 رتبه
 جهانی
2015

 رتبه
 جهانی
2104

کشور شرکت ها

 رتبه در
 بخش

 سخت افزار
 و تجهیزات

فناورانه
92,600 231,839٫0 39,510٫0 182,795٫0 724,773٫1 1 1 US Apple 1

106,700 91,334٫0 11,704٫0 55,870٫0 148,094٫7 42 46 US Intel 2

74,042 103,434٫0 7,853٫0 47,142٫0 140,507٫8 46 56 US Cisco System 3

43,591 47,096٫0 8,341٫8 24,112٫3 120,577٫1 53 67 Taiwan
Taiwan 

Semiconductor 
Manufaction

4

31,300 47,400٫0 7,967٫0 26,487٫0 114,380٫5 62 41 US Qualcomm 5

31,003 17,550٫0 2,777٫0 13,045٫0 59,880٫8 158 191 US Texas Instruments 6

302,000 102,466٫0 5,013٫0 111,454٫0 56,635٫1 168 147 US Hewlett-Packard 7

جدول 6 شرکت های برتر در زمینه سخت افزار و تجهیزات فناورانه

160,405 9,396٫1 1,774٫0 8,352٫2 40,710٫5 262 338 India Infosys 
Technologies 11

211,500 11,574٫5 1,439٫3 10,262٫1 38,034٫0 281 348 US Cognizant 
Technology Solutior 12

12,499 10,786٫1 268٫4 4,147٫1 36,989٫9 302 324 US Adobe Systems 13

3,638 5,538٫1 577٫8- 1,403٫0 32,443٫7 354 400 US Twitter 14

8,000 5,201٫0 907٫0 4,506٫0 26,831٫3 455 500 US Intuit 15

15,800 4,530٫6 525٫4 3,402٫7 25,098٫0 494 US Cerner 16

 ادامه جدول 5 شرکت های برتر در زمینه نرم افزار و خدمات رایانه ای

1.Technology Hardware & Equipment
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 تعداد
کارکنان

 کل دارایی
 )میلیون

)دالر

 درآمد
 خالص

 )میلیون
)دالر

 حجم
 معامالت
 )میلیون

)دالر

 ارزش بازار
 )میلیون

)دالر

 رتبه
 جهانی
٢0١٥

 رتبه
 جهانی
٢0١٤

کشور شرکت ها

رتبه در 
بخش 

سخت افزار 
و تجهیزات 

فناورانه

ادامه جدول 6 شرکت های برتر در زمینه سخت افزار و تجهیزات فناورانه

70,000 45,885٫0 2,714٫0 24,440٫0 50,527٫6 192 169 US EMC 8

191,889 37,246٫2 2,127٫6 31,122٫6 47,244٫7 207 243 Japan Canon 9

14,072 14,722٫1 1,447٫0 7,081٫4 44,616٫4 221 242 Netherland ASML Holding 10

118,055 36,010٫0 1,483٫6 29,238٫8 41,336٫0 255 227 Sweden Ericsson 11

8,400 10,629٫6 258٫5 4,196٫7 32,581٫4 351 US Avago Technology 12

24,322٫6 3,834٫7 15,652٫8 29,889٫1 388 464 South 
Korea SK Hynix 13

30,400 21,682٫0 3,045٫0 16,358٫0 29,227٫5 400 442 US Micron Technology 14

34,600 28,174٫0 2,472٫0 9,715٫0 28,776٫4 413 371 US Corning 15

61,656 22,180٫2 4,186٫2 15,395٫4 28,086٫1 426 393 Finland Nokia 16

14,000 13,018٫0 1,072٫0 9,072٫0 27,719٫4 433 447 US Applied Group 17

10,650 12,471٫0 652٫0 8,428٫0 25,931٫0 474 US Broadcom 18

27,884 6,893٫0 493٫6 5,171٫3 25,265٫7 488 US NXP 
Semiconductors 19

1-2بخش دوم: اهمیت صنعت الکترونیک در ایران
با  الکترونیک در جهان  ارقام در دسترس، اهمیت و جایگاه صنعت  آمار و  پایه  بر  در فصل پیش 
معیارهای مختلف نشان داده شد. آنچه پیداست اهمیت این صنعت در بازارهای جهانی و روند 
تا  پرداخته خواهد شد  ایران  در  الکترونیک  بررسی صنعت  به  این بخش  در  آن است.  به رشد  رو 
که آمارهای جهانی و رتبه بندی های  کلی از این صنعت به دست داده شود. شاخص هایی  تصویری 
با  کشور موجود نیست، بنابراین در این بخش  بازار و صنعت داخل  را تبیین می کنند در مورد  آن 

توجه به آمار و ارقام دیگری این تصویر ارائه خواهد شد. 

1-2-1 جایگاه صنعت الکترونیک در ایران
هنوز  ایران  صنایع  دیگر  بین  در  الکترونیک  صنعت  سهم  است  ممکن  داخلی:  بازار   1-1-2-1
گسترده بوده و بازار بسیار بزرگ جهانی  قابل توجه نباشد1 . اما تنوع محصوالت در این حوزه بسیار 

کرده است.   1.مدیر عامل صندوق حمایت از تحقیق و توسعه صنایع الکترونیک در مصاحبه ای در زمستان 94 این سهم را حدود سه درصد برآورد 
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از  استفاده  امکان  بازاری  چنین  وجود  دارد.  وجود  کشور  در  محصوالت  این  برای  نیز  داخلی  و 
روشنی  چشم انداز  و  می آورد  فراهم  را  کشور  نوآوری های  و  خالقیت ها  رشد  و  داخلی  ظرفیت های 
صنایع  بستر  از  استفاده  که  می دهد  نشان  مالزی  و  جنوبی  کره  نمونه های  می  گذارد.  رو  پیش  را 

کشورها در حوزه اقتصاد شده است. 1 الکترونیک سبب جهش های بزرگ این 

کمترین میزان  که  1-2-1-2 آالیندگی و مصرف انرژی: صنایع الکترونیک ازجمله صنایعی است 
می شود.  محسوب  سبز  صنعتی  صنایع،  از  بسیاری  به  نسبت  و  کرده  ایجاد  را  محیطی  آلودگی 
کارخانه های این حوزه بسیار پایین بوده و تولید این محصوالت  همچنین میزان مصرف انرژی در 
که این مسئله به خصوص با توجه به سیاست  گاز خواهد داشت  نیاز ناچیزی به مصرف برق، آب و 
کشور از اهمیت بیشتری برخوردار شده و در آینده نیز بر اهمیت آن افزوده  هدفمندی یارانه ها در 
خواهد شد. ازسوی دیگر استفاده از صنایع الکترونیک در حوزه های نیرو و انرژی های نو و یا حتی 
کمتر شدن آالیندگی و همچنین بهبود مصرف را تا حد زیادی بهبود بخشد. گاز می تواند افق  نفت و 

از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در  آمار منتشر شده  بر اساس  1-2-1-3 سرمایه گذاری: 
ازای  به  ریال  میلیون   1٫500 ما حدود  کشور  در  این صنعت  اشتغال  به  سال 1393 نسبت سرمایه 
برابر  کشور  اشتغال صنعتی در  ایجاد  برای  این عدد  برآورد شده است. درحالی که   ایجاد هر شغل 
با 2٫300 میلیون ریال است. بنابراین می توان با سرمایه گذاری در این صنعت، اشتغال بیشتری را 
کشور را  کرده و  در مقایسه با سایر صنایع بوجود آورد و همزمان ارزش افزوده بیشتری را نیز ایجاد 
گزارش شماره 23- عملکرد سال 1394 وزارت صنعت، معدن و  به لحاظ فناورانه نیز توسعه داد.) 

تجارت-صفحه 21(

1-2-1-4 ارزش افزوده: سهم ارزش افزوده در اغلب زیر بخش های صنایع الکتریکی و الکترونیکی 
قابل توجه بوده و در بسیاری موارد سهم ارزش افزوده از ارزش تولیدات، بیش از 40 درصد است.

کشور  در  صنایع  این  حوزه  در  فراوانی  متخصصین  اخیر  سال های  در  انسانی:  نیروی   5-1-2-1
که این امر، ظرفیت بالقوه قابل توجهی را موجب شده و سبب می شود تا این حوزه  تربیت شده اند 
انسانی  نیروی  بر  مبتنی  اقتصاد دانش بنیان  تحقق  کمیت در جهت  اصلی حا اولویت های  از  یکی 
کشور وجود دارند  ج از مرزهای  باشد. همچنین در این زمینه پتانسیل عظیمی از نخبگان ایرانی خار
کشور برای  که در صورت فراهم شدن بستر مناسب، می توانند در جغرافیای فعلی خود و یا در داخل 

کرد کره جنوبی را در فصل دوم بررسی خواهیم  1.رشد صنعتی 



23 فصل اول: صنعت الکترونیک و اهمیت آن

کمک رسانی موثری انجام دهند. پیشبرد این صنعت 
1-2-1-6 قدرت نرم: این صنعت از صنایع قدرت آفرین جهانی بوده و سبب افزایش قدرت نرم 
کرد.  کشور اقتدار آفرینی خواهند  جمهوری اسالمی ایران خواهد شد. این صنایع از چند جنبه برای 
کشور پیشرفته تثبیت  کشور را به عنوان یک  اواًل با توجه به سطح باالی فناورانه آن ها جایگاه جهانی 
کشور را افزایش می دهند.  کشور شده و قدرت نرم  خواهند نمود و منجر به ارتقای جایگاه جهانی 
گسترده این صنایع در بخش دفاعی توان بازدارندگی ملی به شدت افزایش  کاربرد  ثانیًا با توجه به 

کرد. پیدا خواهد 

1-2-1-7 توانمندسازی: این صنعت ازجمله صنایع پایه و زیرساختی کشور بوده و رشد و توسعه آن اثرات 
کشور خواهد داشت. به طور مثال امروزه در خودروهای تولیدی جهانی  مستقیمی بر روی سایر صنایع 
حدود 30 درصد از ارزش افزوده کل خودرو از تجهیزات الکترونیکی آن ایجاد می گردد. این صنایع دایره نفوذ 

گسترده ای داشته و به علت ماهیت عام آن ها، موجب رشد سایر صنایع خواهند شد. 

1-2-2 سهم صنعت الکترونیک در کشور
گسترش جایگاه »فناوری« در صنعت، حوزه الکترونیک نقش به سزایی در توسعه و رشد صنایع  با 
گون ایفا نموده و در ادامه نیز ایفا خواهد نمود. برای یافتن جایگاه مستقل حوزه الکترونیک در کل  گونا
صنعت و نقش آن در بازار جهانی و ایران نسبت به دیگر صنایع، در این بخش شاخص های مختلفی 

برای تفکیک و جایگاه صنعت الکترونیک در جهان و ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
در قسمت اول به جایگاه و سهم »صنعت کشور« در منطقه پرداخته ایم؛ چرا که در نگاه کالن، صنعت 
که صنعت ایران را توصیف می کنند در فقدان  الکترونیک بخشی از صنعت ایران است و شاخص هایی 
شاخص های دقیق برای صنعت الکترونیک، می توانند تا حد زیادی وضعیت این صنعت را نیز توصیف 
کار«، »شاخص  کسب و  گونی از جمله »سهولت انجام  گونا نمایند. در این بخش براساس مولفه های 
کشور در منطقه و جایگاه ایران  رونق اقتصادی« و غیره و با توجه به آمارهای جهانی، وضعیت صنعت 

کشورهای منطقه را نشان داده ایم.  در میان 
کشور باید شاخص های باال را مد نظر  گفته شد، برای آزمودن وضعیت صنعت در هر  که  همانطور 
این شاخص ها  آمار معتبری درباره  الکترونیک  با صنایع  ارتباط  که مشخصا در  آنجا  از  اما  قرار داد، 
کشور  که صنایع الکترونیک به لحاظ ساختاری و عملکردی بخشی از صنعت  وجود ندارد و نیز از آنجا 
کلی صنعت است، لذا بررسی شاخص های باال می تواند نشان دهنده  محسوب شده و تابع شرایط 

کلی صنعت الکترونیک در کشور نیز باشد.  وضعیت 
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1-2-2-1 وضعیت کلی صنعت ایران در منطقه
سنجیده  آن ها  با  صنعت  وضعیت  که  بین المللی  شاخص های  از  برخی  وسیله  به  بخش  این  در 
جهانی«،  »رقابت پذیری  اقتصادی«،   رونق  »شاخص  کسب و کار«،  انجام  »سهولت  یعنی:  می شود، 
»شاخص صنعتی سازی«، »توسعه انسانی«، »آزادی اقتصادی« و »رقابت پذیری صنعتی« وضعیت 

کرد.1   صنعت ایران در منطقه را بررسی خواهیم 

کار  شاخص سهولت انجام کسب و 
وضعیت  که  است  اقتصادی  شاخص های  مهم ترین  از  یکی  کار  و  کسب  فضای  بهبود  شاخص 
فضای فعالیت بخش خرد اقتصاد را به تصویر می کشد. بانک جهانی بر اساس ده زیرشاخص مربوط 
این  قرار می دهد.  ارزیابی  را به شکل سالیانه مورد  کشورها  کار،  و  کسب  انجام  به شاخص سهولت 
کار، اخذ مجوز، دسترسی به انرژی الکتریکی، ثبت مالکیت،  کسب و  زیرشاخص ها عبارتند از: شروع 
پشتیبانی از سرمایه گذاری، اخذ اعتبار، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، ضمانت اجرایی قرارداها، 

انحالل فعالیت .
کار،  کسب و  گزارش اخیر )سال 2015( بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص بهبود فضای  بر اساس 
کستان، یمن  کشورهای پا گزارش سال 2014 دو پله بهبود یافته و در مجاورت  که نسبت به  130 بوده 
کسب  کار و اخذ مجوز به ترتیب با  کسب و  گرفته است. ایران در زیر شاخص شروع  و ازبکستان قرار 
کار  کسب و  رتبه 62 و 89 در جهان، وضعیت مطلوب تری نسبت به سایر زیرشاخص های سهولت 
کار به ترتیب با  کسب و  دارد. همچنین ایران در زیر شاخص های دسترسی به انرژی الکتریکی و شروع 
گذشته، مطلوب ترین عملکرد را داشته است. اما در زیرشاخص های  12 و 8 پله صعود نسبت به سال 
پشتیبانی از سرمایه گذاری و اخذ مجوز رتبه ایران نسبت به سال گذشته 11 پله نزول داشته و از عملکرد 
بهبود  با  باالیی  همبستگی  کشور  هر  اقتصادی  رشد  که  آنجایی  از  است.  بوده  برخوردار  نامطلوبی 
کار دارد، تحلیل آسیب شناسانه جایگاه و رتبه کشور در این  زیرساخت های اقتصادی و فضای کسب و 
کمک نماید. ذکر  کالن اقتصادی  شاخص می تواند به بهبود فرایند تصمیم سازی ها و سیاست گذاری 
این نکته ضروری است که برای بهبود این شاخص، دستگاه های اجرایی و اقتصادی کشور و همچنین 

قوه قضاییه باید همگرایی، مشارکت و هم افزایی داشته باشند. 

شاخص رونق اقتصادی 
کشورها بر اساس آن ها مورد  که  شاخص رونق اقتصادی از هشت زیرشاخص تشکیل شده است 
بررسی و ارزیابی قرار می گیرند. این زیرشاخص ها عبارتند از:  اقتصاد، آزادی اجتماعی، آزادی فردی، 

کلیه آمارهای این بخش از برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت- تیر ماه 1394 استخراج شده است  . 1 
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کارآفرینی.  کمیت،  ایمنی و امنیت، بهداشت، آموزش، حا
با نگاهی به روند عملکرد کشور ایران در این شاخص طی سال های 2014- 2009 مشخص می شود که 
رتبه ایران طی سال های 2014-2009 همواره در حال نزول بوده است. در سال 2009 رتبه ایران 93 بوده 
که در سال 2011 به 97 رسیده و با نزول به رتبه 102 در سال 2012، طی سال 2013 نیز یک پله دیگر نزول 
داشته و رتبه 101 را به خود اختصاص داده است. ایران در سال 2014 باز هم وضعیت نامطلوبی را تجربه 
کرده و با 6 پله نزول، به رتبه 107 جهانی رسیده است. رتبه ایران در زیرشاخص های آموزش )57(، در 
که وضعیت مطلوب تری نسبت به زیرشاخص های  کارآفرینی )93( اعالم شده  بهداشت )67( و در 
کشور  گزارش موسسه جهانی اقتصاد و انجمن شاخص های زندگی در سال 2014،  دیگر دارد.  بر اساس 

کشور برتر جهان قرار داشته است.  کشورهای حوزه منا1 ( در فهرست 30  امارات متحده )جزو 

شاخص رقابت پذیری جهانی 
شاخص رقابت پذیری جهانی با توجه به وسعت زیرشاخص ها، ابزاری مناسب برای سنجش ارکان 

کشورها قلمداد می شود.  کالن  رقابت پذیری ملی در اقتصاد خرد و 
که عبارتند از: نهادها،  مولفه های این شاخص در قالب 12 رکن رقابت پذیری دسته بندی می شوند 
تکمیلی،  تحصیالت  و  عالی  آموزش  اولیه،  آموزش  و  بهداشت  کالن،  اقتصاد  ثبات  زیرساخت ها، 
بازار،  حجم  فناوری،  حوزه  در  آمادگی  پولی،  بازار  پیچیدگی  کاال،  بازار  بهره وری  کاال،  بازار  اثربخشی 

پیچیدگی فعالیت اقتصادی و نوآوری. 
ایران در شاخص رقابت پذیری طی سال 2014-2013 با )امتیاز 4/07( رتبه 83 را کسب کرده، همچنین 
کارایی و نوآوری مهارت به ترتیب رتبه ایران 75، 98 و  در زیرشاخص های نیازهای اساسی، ارتقادهنده 
که تمامی زیرشاخص ها نسبت به سال قبل وضعیت نامطلوب تری را نشان می دهند. لذا در  86 بوده 
کشور  کشور، باید ارتقای جایگاه رقابت پذیری  شرایط فعلی یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران 
کنار مولفه های مهمی نظیر رشد پایدار و پایداری اقتصادی-اجتماعی، اثرگذار  باشد که این موضوع در 
کاهش نابرابری درآمدی، ارتقای  کالن، نوآوری،  بوده و سیاست هایی نظیر ایجاد ثبات محیط اقتصاد 
برنامه  به عنوان اصلی ترین ذی نفع در چارچوب  کالن جامعه  که هدف  را  اجتماعی  رفاه  و  آموزش 

راهبردی این سند طرح ریزی شده است، مورد توجه جدی قرار می دهد.
شاخص صنعتی سازی

سازمان یونیدو1  هر ساله بر اساس شاخص های سرانه ارزش افزوده صنعتی، سرانه تولیدی ناخالص 
کشورهای جهان را مورد ارزیابی قرار می دهد.  کشور از ارزش افزوده صنعتی جهانی،  داخلی و سهم هر 
گروه ها به ترتیب توسعه یافتگی  کشورها در چهارگروه طبقه بندی می شوند. این  بر مبنای این ارزیابی، 

کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا    .1
2. UNIDO
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عبارتند از: 
• کشورهای صنعتی شده

کشورهای در حال توسعه و نوظهور صنعتی  •
کشورهای در حال توسعه  •

کمتر توسعه یافته • کشورهای 
کشور در دسته  کشورهای صنعتی شده، 32  کشور در دسته   براساس محاسبات آماری یونیدو 52 
کشور  کشورهای در حال توسعه و 39  کشور در دسته  کشورهای در حال توسعه و نوظهور صنعتی، 67 
که مربوط به  کمتر توسعه یافته قرار می گیرند. بر اساس آخرین اطالعات ارزیابی  کشورهای  در دسته 
ناخالص  تولید  و 3134 دالر سرانه  افزوده صنعتی  ارزش  با 327 دالر سرانه  ایران  سال 2014 است، 
کشورهای در حال توسعه، 24  گروه  کشور جهان دارای رتبه 97  بوده و رتبه آن در  داخلی از میان 177 

اعالم شده است. 
شاخص توسعه انسانی

به  مربوط  اطالعات  دهنده  ارائه  می شود،  ارائه  جهانی  بانک  توسط  که  انسانی  توسعه  شاخص 
وضعیت توسعه انسانی است و شامل برآوردهای ملی، منطقه ای و جهانی می باشد. این اطالعات 
انسانی  توسعه  شاخص  می شود.  منتشر  ساالنه  صورت  به  می گیرد،  بر  در  را  جهان  اقتصاد   215 که 
براساس زیرشاخص هایی چون امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، دسترسی به امکانات و خدمات 
کشورهای جهان به لحاظ توسعه انسانی به  اجتماعی، درآمد واقعی و درآمد سرانه محاسبه می شود. 
چهار گروه طبقه بندی می شود که عبارتند از: کشورهای دارای توسعه انسانی بسیار باال، توسعه انسانی 

باال، توسعه انسانی متوسط و توسعه انسانی پایین. 
کشورهای با توسعه  کشور، جزو  ایران با دو پله صعود نسبت به سال 2012 در رتبه 75 از بین 186 
کشورهایی مانند ترکیه با رتبه 69، لبنان با رتبه 65، روسیه با رتبه  گرفته است.  منابع انسانی باال قرار 
57، لیبی با رتبه 55، عربستان با رتبه 34، قطر با رتبه 31 و ایتالیا با رتبه 26 جایگاه مطلوب تری نسبت 

به ایران دارند.
شاخص آزادی اقتصادی

براساس  اقتصادی  آزادی  به  دستیابی  زمینه  در  را  کشورها  پیشرفت  اقتصادی،  آزادی  شاخص 
کارایی مقررات تنظیمی، اصول دولت محدود و بازارهای آزاد مورد  کمیت قانون،  زیرشاخص های حا
کمتر  کشورهای  جزو  عمدتا  که  کشور   114 میالدی،   2014 سال  در  می دهد.  قرار  سنجش  و  ارزیابی 
کرده اند. ایران با کسب امتیاز 40٫3، رتبه  توسعه یافته هستند به رشد آزادی اقتصادی در جهان کمک 
کشورهای  کسب این رتبه، همجوار با  173 جهان و رتبه 20 منطقه را به خود اختصاص داده است و با 

لیبی، عراق و سوریه شده است.
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شاخص رقابت پذیری صنعتی
کشورهای جهان را در سه مولفه ظرفیت تولید و صادرات صنعتی،  شاخص رقابت پذیری صنعتی، 
قرار  ارزیابی  و  سنجش  مورد  ذیل  زیرشاخص  هشت  براساس  جهانی،  تاثیر  و  فناوری  عمق  و  تاثیر 
افزوده  ارزش  سهم  صنعتی،  افزوده  ارزش  سرانه  جهان،  در  صنعتی  افزوده  ارزش  از  سهم  می دهد. 
کل صادرات، سرانه صادرات صنعتی،  صنعتی از تولیدات ناخالص داخلی، سهم صادرات صنعتی از 
سهم صادرات صنعتی از صادرات صنعتی جهان، سهم صادرات با فناوری متوسط و باال از صادرات 
سال  گزارش  براساس  صنعت.  افزوده  ارزش  از  باال  و  متوسط  فناوری  با  محصوالت  سهم  صنعتی، 
کشور جهان، 67 بوده  است. در بین  2012 در شاخص رقابت پذیری صنعتی، رتبه ایران در بین 142 
کویت، امارات ، عمان و قزاقستان در رتبه های باالتر از ایران قرار  کشورهای منطقه نیز ترکیه، عربستان، 

گرفته اند.

1-2-3 سهم صنعت الکترونیک در بین شرکت های برتر کشور
که می توان وضعیت صنعت الکترونیک را نیز بر اساس آن تا حدی تخمین زد،  گزارشی  معتبرترین 
ک این دسته بندی  که سازمان مدیریت صنعتی هر سال منتشر می نماید.  مال گزارش IMI-100 است 
کشور است. در بین 100 شرکت برتر،  هفت شرکت در حوزه  براساس حجم فروش شرکت های بزرگ 
که نشانگر سهم هفت درصدی این صنعت از نظر تعدادی در میان  صنعت الکترونیک وجود دارند 
کشور می باشد. حجم فروش این هفت شرکت در سال مالی 1393  از نظر ریالی حدود  شرکت های برتر 
هفت درصد حجم فروش صد شرکت بوده است. از ده شرکت اول در این لیست، هشت شرکت متعلق 

گاز و دو شرکت دیگر هلدینگ های بانکی هستند. به حوزه نفت و 
هفت شرکت برتر صنایع الکترونیک حاضر در این لیست عبارتند از: » شرکت مخابرات ایران«، »شرکت 
ارتباطات سیار ایران«، » شرکت گروه مپنا«، » شرکت گروه گسترش ارتباطات و فناوری اطالعات سینا«، 

»شرکت گسترش الکترونیک ایران«، »شرکت خدماتی ایرانسل«، » شرکت ملی انفورماتیک«.

1-2-4 جوازهای صادره
که می توان رشد صنایع الکترونیک را با آن سنجید، تعداد جوازهای صادر شده از سوی  معیار دیگری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شرکت هایی است که در این حوزه فعالیت می کنند. طبق آخرین آمار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 1394، 16010 جواز در گروه های صنعتی مختلف صادر شده است 
که در این بین چهار شاخه صنعتی، ماشین آالت دفتری و حسابداری، ماشین آالت و دستگاه های برقی، 
که وابسته به صنعت الکترونیک  رادیو تلویزیون، وسایل ارتباط و ابزار پزشکی، اپتیکی، دقیق و ساعت 
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کار و سرمایه ای در  کرده اند. در این چهار حوزه حدود 23 هزار نفر مشغول به  کسب  هستند، 842 جواز 
حدود 50،650 میلیارد ریال صرف خواهد شد که نسبت به کل سرمایه جوازهای صادره در حدود 4 درصد 

خواد شد. 

گروه صنعت
سال 1393          سال 1394

سرمایه تعداد
سرمایه )میلیارد تعداداشتغال)میلیارد ریال(

اشتغالریال(

ماشین آالت دفتری و 
471٫8531٫35828236500حسابداری

ماشین آالت و دستگاه های 
48312٫54213٫29245811٫93510٫335برقی

7530٫9043٫235762٫5061٫891رادیو تلویزیون وسایل ارتباط

ابزار پزشکی- اپتیکی- دقیق- 
2375٫3515٫4132258٫1656٫534ساعت

گروه صنعت
سال 1393سال 1394

سرمایه تعداد
سرمایه )میلیارد تعداداشتغال)میلیارد ریال(

اشتغالریال(

ماشین آالت دفتری و 
191496737262312حسابداری

ماشین آالت و دستگاه های 
1506٫7102٫5071784٫7953٫730برقی

20849886264311٫347رادیو تلویزیون وسایل ارتباط

ابزار پزشکی- اپتیکی- دقیق- 
1021٫5152٫049722٫8691٫269ساعت

جدول 7  میزان سرمایه و اشتغال در حوزه صنایع الکترونیک

جدول 8 آمار میزان سرمایه و اشتغال در صنعت الکترونیک جدول ١

گزارش شماره 23- عملکرد سال 1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت-صفحه های 18 و 19 منبع: 

گزارش شماره 23- عملکرد سال 1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت-صفحه 21 منبع: 

1-2-5 پروانه های بهره برداری ایجادی صادره 
کشور، 5٫109  طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1394 تعداد پروانه های بهره برداری 
که به  الکترونیک بوده است  که در این میان 291 پروانه بهره برداری در 4 زیرشاخه صنعت  است 

ح زیر است: شر
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1-3 بخش سوم: صنایع پیشرفته و صنعت الکترونیک
کـی از آن  گـذار بـه مرحلـه توسـعه یافتگی، حا کشـورهای در حـال  کشـورهای توسـعه یافتـه و  تجربـه 
کـه توسـعه فنـاوری از ارکان اساسـی یـک نظـام اقتصـادی پویـا، پایـدار و تاثیرگـذار بـر روندهـای  اسـت 
کشـورها از لحـاظ توسـعه یافتگـی نقـش بسیار  جهانـی می باشد و حتـی ایـن موضـوع در طبقه بنـدی 
داشـته اسـت. بـه همیـن دلیـل، تبلور و انعـکاس این موضوع در اسـناد فرادسـتی و اسـناد بخشـی 
بـر  مبتنـی  صنایـع  بـر  تکیـه  بحران هـا،  از  گذر  راه های  مهمتریـن  از  و  بوده  مشـهود  نیزکامال  کشـور 
فنـاوری و صنایـع پیشـرفته ذکر شـده اسـت. علی رغـم طبقه بندی هـای متفـاوت صنایـع پیشـرفته، 

ح زیـر هستند: گی هـای ذاتـی مشـترکی بـه شـر در مجمـوع ایـن صنایـع دارای ویژ
1.سرعت تحول بسیار باال در فناوری های مورد استفاده در این صنایع

 2. سهم باالی نیروی انسانی متخصص در ایجاد ارزش افزوده این صنایع نسبت به سایر صنایع
 3.سهم باالی ارزش افزوده فناوری در محصول نهایی این صنایع در مقایسه با دیگر عوامل تولید

 4.سهم باالی هزینه تحقیق و توسعه نسبت به فروش، نسبت به سایر صنایع
 5.نوآوری به عنوان ابزار رقابت در بنگاه ها

 6.ظهور فناوری های نوین رقیب )به دلیل رشد سریع فناوری(
که در فصل بعدی توضیح داده خواهد شد، این صنایع به لحاظ میزان سرمایه گذاری  به شرحی 
از  بیشتر  بسیار  پیشرفتی  امکان  آن ها  روی  بر  سرمایه گذاری  که  چرا هستند،  اهمیت  با  بسیار  نیز 

حوزه های دیگر صنعت را به همراه دارد. 

1-3-1 دسته بندی صنایع براساس سطح فناوری
گرفته توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، صنایع تولیدی بر  براساس طبقه بندی صورت 

مبنای شدت تحقیق و توسعه در آن ها به چهار دسته زیر تقسیم می شوند:
High-Technology   صنایع با فناوری باال •

    Medium high-Technology  صنایع با فناوری متوسط باال •
Medium low-Technology    صنایع با فناوری متوسط پایین •

 Low-Technology    صنایع با فناوری پایین •
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کشور 1-3-2 اولویت صنایع پیشرفته در 
براساس مصوبه هیئت وزیران در جلسه 1394/8/24 به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و به استناد به 
و  پیشرفته  واحدهای صنایع  ایران،  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون  و هشتم  و سی  یکصد  اصل 
صنایع  واحدهای  سرفصل های  شدند.  رده بندی  مجزا  سرفصل   11 در  دانش بنیان  فعالیـت های 

ح ذیل هستند :1 پیشرفته به شر
فناوری  زیست  زیست،  محیط  صنعتی  گیاهی،  و  دامی  کشاورزی  )غذایی،  زیستی  1.فناوری 

مولکولی( 2

جدول 9  دسته بندی صنایع مختلف بر اساس سطح تکنولوژی

ح ذیل است: دسته بندی صنایع مختلف براساس سطح تکنولوژی به شر

صنایع با فناوری باال

صنایع هوایی و فضایی
صنایع دارویی

لوازم و تجهیزات اداری، حسابداری و محاسبات
تجهیزات ارتباطات و رادیو و تلویزیون

ابزار دقیق، تجهیزات پزشکی و ابزار نوری

صنایع با فناوری متوسط باال

دستگاه ها و ماشین های الکتریکی
وسایل نقلیه ی موتوری، تریلرها و نیمه تریلرها

صنایع شیمیایی به جز دارویی
تجهیزات حمل و نقل و ریلی

تجهیزات و ماشین آالت

صنایع با فناوری متوسط پایین

کشتی و قایق ساخت و تعمیر 
محصوالت پالستیکی و الستیکی

ذغال سنگ، محصوالت تصفیه شده نفتی و 
سوخت هسته ای

محصوالت معدنی غیرفلزی دیگر
فلزات اصلی و محصوالت فلزی ساخته شده

صنایع با فناوری پایین

بازیافت، تولید جواهرات، آالت موسیقی و غیره
کاغذی کاغذ و محصوالت  چوب، 

کو محصوالت غذایی، نوشیدنی و تنبا
پارچه، محصوالت پارچه ای، چرم و غیره

Source: OECD TECHNOLOGY INTENSITY DEFINITION )2011(

1.روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران؛ سه شنبه 24 آذرماه 1394؛ سال هفتادویکم؛ شماره 20616
2.  بر اساس سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت)تیر ماه 1394(، به دو سر فصل دیگر با عنوان های ”مواد پیشرفته“  و ”فرآیندهای پیشرفته و 

سیستم های هوشمند“  اشاره شده است.
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2.فناوری نانو )محصوالت و مواد(
3.اپتیک و فوتونیک )مواد، قطعات و سامانه ها(
کنترل و سخت افزارهای رایانه ای 4.الکترونیک، 

کامپیوتری 5.فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای 
6.تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی

7.داروهای پیشرفته
8.وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی

9.هوافضا )پرنده ها، ماهواره ها، موشک ها(
10.انرژی های نو

گاز،  نفت،  کشاورزی،  و  دارویی  گیاهان  شناختی،  علوم  حوزه های  در  پیشرفته  11.محصوالت 
ک و هوا، فناوری های دریایی، ساختمان و راه سازی پاالیش و پتروشیمی، آب، خا

1-3-3 اولویت صنایع پیشرفته در صنایع الکترونیک
که از سوی هیئت وزیران به عنوان سرفصل های اولویت دار صنایع  در تعدادی از سرفصل های باال 
الکترونیک در  الکترونیک دخیل است. به عبارت دیگر، صنعت  پیشرفته معرفی شده اند، صنعت 
زیرفصل های  در  اجزای معرفی شده  به  نگاهی دقیق تر  اینکه  برای  اما  دارد  تمامی صنعت جریان 
الکترونیک  با صنعت  بیشتر مرتبط  که  باشیم، شش سرفصل  الکترونیک داشته  با صنعت  مرتبط 
ح اجزای سرفصل ها در این بخش به ترتیب ذیل  ح داده ایم. شر هستند را در جدول های مجزا شر

آمده اند:
1.اپتیک و فوتونیک

کنترل و سخت افزارهای رایانه ای 2.الکترونیک، 
کامپیوتری 3.فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزار های 

4.هوافضا
5.انرژی های نو

6.وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
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جدول 0 ١- اپتیک و فوتونیک

زیر دسته دومزیر دسته اولدسته اصلی

 اپتیک و فوتونیک )مواد، قطعات و 
سامانه ها(

سامانه های محاسباتی، 
ذخیره سازی اطالعات و 

مخابراتی

کامپیوترهای نوری

تجهیزات نوری ذخیره سازی اطالعات

تجهیزات مخابراتی نوری

سامانه های تشخیصی و 
اندازه گیری

سامانه های تصویربرداری نوری

اسپکتروسکوپی و طیف سنجی

سنجش، بازبینی و تست های غیرمخرب

سنجش از راه دور

طراحی و ساخت ادوات پیشرفته آنالیز و شبیه سازی

سامانه های امنیتی

طراحی و ساخت ادوات پیشرفته مکاترونیک نوری

طراحی و ساخت ادوات پیشرفته اپتیک فضایی

کنش لیزر با مواد طراحی و ساخت ادوات پیشرفته برهم 

سامانه های اپتیکی، 
نجومی و خورشیدی

سلول های انرژی خورشیدی

طراحی و ساخت تلسکوپ ها و رادیوسکوپ های پیشرفته

مواد نوری

مواد پیشرفته لیزری )محیط لیزری(

)MOEMS( مواد تلفیقی

کریستال های فوتونیک

مواد مغناطیسی نوری

مواد نوری آلی و پلیمر

سیلیکون

نانوفوتونیک و میکرو نانو اپتیک

بیومواد فوتونیکی

تجهیزات اپتیکی

تولید ادوات پیشرفته اپتوالکترونیک، لنزها و عدسی های ویژه

تولید ادوات پیشرفته میکرواپتیک و اپتومکانیک

تصویرسازها

الیه نشانی
طراحی و ساخت دستگاه های پیشرفته الیه نشانی لیزری

طراحی و ساخت دستگاه های پیشرفته الیه نشانی قطعات اپتیکی

لیزرهای پزشکی

طراحی و ساخت لیزرهای پیشرفته دندانپزشکی

طراحی و ساخت لیزرهای پیشرفته جراحی

طراحی و ساخت لیزرهای زیبایی

طراحی و ساخت دستگاه های پیشرفته لیزرتراپی

طراحی و ساخت لیزرهای پیشرفته تشخیصی
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 اپتیک و فوتونیک )مواد، قطعات و 
سامانه ها(

اپتیک پزشکی

طراحی و ساخت دستگاه  فوتودینامیک تراپی

طراحی و ساخت دستگاه تموگرافی همدوس اپتیکی

طراحی و ساخت دستگاه آنالیز اپتیکی

طراحی و ساخت دستگاه اسپکتروسکوپی پزشکی

لیزرهای صنعتی

طراحی و ساخت دستگاه های پیشرفته برش و جوش لیزری

طراحی و ساخت دستگاه های پیشرفته سختکاری لیزری

کاری لیزری طراحی و ساخت دستگاه های پیشرفته میکروماشین 

طراحی و ساخت دستگاه های پیشرفته الیه نشانی و پوشش دهی لیزری

طراحی و ساخت دستگاه های پیشرفته تصویربرداری سه بعدی

طراحی و ساخت دستگاه های پیشرفته هولوگرافی لیزری

لیزرهای تحقیقاتی

طراحی و ساخت دستگاه های پیشرفته اسکپتروسکوپی لیزری

گداخت و شکاف لیزری طراحی و ساخت سیستم پیشرفته 

طراحی و ساخت میکروسکوپ لیزری

طراحی و ساخت لیزرهای پرتوان و پرانرژی

طراحی و ساخت شتاب دهنده های لیزری

طراحی و ساخت سیستم های پیشرفته خنک کننده لیزری

لیزرهای دفاعی

)TLW( طراحی و ساخت سامانه های لیزری تخریبی

)INS( طراحی و ساخت سیستم  لیزری ناوبری لخت

)FSO( طراحی و ساخت سیستم انتقال اپتیکی اطالعات در فضای آزاد

)RFL( طراحی و ساخت فاصله یاب لیزری

)LADAR( طراحی و ساخت رادار لیزری

)LES( طراحی و ساخت شبیه سازی لیزری اهداف

)GDS( گازهای شیمیایی طراحی و ساخت آشکارساز لیزری 

)TLW( طراحی و ساخت سامانه های لیزری تخریبی

سامانه های مربوط به 
فناوری های نوین

تولید لیزر و پالسما

تولید متامواد

)Femto( کوتاه طراحی و ساخت لیزرهای فوق 

طراحی و ساخت سامانه های پالسمونیک و پالسمون سطحی

کوانتمی طراحی و ساخت سامانه های اپتیکی غیرخطی و اپتیکی 

 ادامه جدول 0 ١- اپتیک و فوتونیک

زیر دسته دومزیر دسته اولدسته اصلی
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کنترل و سخت افزارهای رایانه ای جدول ١١- الکترونیک، 
زیر دسته دومزیر دسته اولدسته اصلی

کنترل و سخت افزارهای  الکترونیک، 
رایانه ای

سخت افزارهای 
الکترونیکی و رایانه ای

رایانه های شخصی و قابل حمل

)Smart Devices( ادوات قابل حمل هوشمند

تجهیزات سخت افزاری ارتباطی و پردازشی شبکه

سامانه های پردازشی متمرکز و توزیع شده

سامانه ها و دستگاه های سخت افزاری خاص منظوره
)Special-Purpose Hardware Systems and Devices( 

طراحی، ساخت و پیاده سازی سیستم های اتوماسیون ساختمان

میکروالکترونیک

قطعات پایه الکترونیکی

طراحی و ساخت مدارات مجتمع

تجهیزات الکترونیکی )یا امکان بکارگیری در فرآیند یک میکرون و پایین تر(

تجهیزات ساخت و تولیدمدارهای الکترونیکی

ماشین های الکتریکی

ماشین های القایی

ماشین های سنکرون

ماشین های تکفاز

DC ماشین های

ماشین های مغناطیس دائم پیشرفته

ماشین های مخصوص

کوپل موتور ژنراتور

الکترونیک قدرت

مبدل ها

facts ادوات

فیلتر

راه انداز نرم

UPSهای صنعتی

باتری شارژ و یکسوسازهای جریان

منابع تغذیه صنعتی

داریوها

اندازه گیری و انتقال )ابزار 
دقیق(

طراحی و ساخت سنسور

طراحی و ساخت ترانسمیترهای پیشرفته

کنترل فرآایند 
)الکترونیکی(

راه حل های تلفیقی یکپارچه سخت افزار- نرم افزار

کنترل فرایند الگوریتم ها و نرم افزارهای 
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کامپیوتری جدول ١٢- فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای 
زیر دسته دومزیر دسته اولدسته اصلی

فناوری اطالعات و ارتباطات و 
کامپیوتری نرم افزارهای 

حوزه فناوری اطالعات

رایانش ابری

رایانش همراه

شبکه های اجتماعی

پردازش داده های حجیم

بستر ارائه و نشر محتوا

خط و زبان فارسی

زیرساخت های فنی توسعه ی نرم افزار

)LBS/GIS( سامانه های مکان محور و اطالعات جغرافیایی

خدمات تخصصی نرم افزارهای سیستمی پایه

کاربردی پیشرفته سامانه های 

بازی های رایانه ای

سامانه های سخت افزاری- نرم افزاری

کار الکترونیک کسب و 

حوزه امنیت فضای 
تبادل اطالعات

کنترل دسترسی احراز هویت و 

ارزیابی امنیت

تشخیص و مقابله

کشف تقلب جرم یابی و 

رمزنگاری و پنهان سازی

امحا و بازیابی اطالعات

دیواره آتش

کاربردها امن سازی 

امنیت ارتباطات

خدمات امنیت
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جدول 13- هوا فضا

زیر دسته دومزیر دسته اولدسته اصلی

هوا فضا

بدون موتور
بالون ها و هوا ناوهای قابل هدایت

گالیدرهای معلق )Hang( و سایر هواپیماهای  گالیدرها،   )Dirigibles( 
)Aircraft( بدون موتور )non-powered( پیشرفته

پرنده های سرنشین دار

طراحی و ساخت سامانه های پیشرفته هوایی و فضایی

کنترل طراحی و ساخت سیستم های پیشرفته هدایت و 

گردها طراحی و ساخت قطعات پیشرفته موتور هوا

طراحی و ساخت زیرسیستم ها و قطعات پیشرفته

پرنده های بدون 
سرنشین

طراحی و ساخت پرنده های پیشرفته بدون سرنشین

طراحی و ایجاد مرکز اطالعات و تصویر پیشرفته

)Auto Pilot( طراحی و ساخت سیستم های پیشرفته خلبان خودکار

طراحی و ساخت زیرسیستم های پیشرفته پرنده های بدون سرنشین

ایونیک، مخابرات و رادار

طراحی و ساخت رادارهای پیشرفته هوایی، دریایی و مخابراتی

 ،S وX طراحی و ساخت قطعات و زیرمجموعه های رادارهای آرایه فازی، باند
ارتفاع سنج و هواپایه

طراحی و ساخت قطعات و زیرمجموعه های جمر )اخالل گر(

کرویو راداری طراحی و ساخت المپ های ما

گرها، تجهیزات ناوبری و هدایت،  طراحی و تولید جستجوگرها، شناسا
تجهیزات هوایی و دریایی، ردیاب

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

سیستم های ایونیک )موقعیت یاب( سامانه های هوایی و فضایی

ایونیک، مخابرات و رادار

طراحی و ساخت ادوات و تجهیزات پیشرفته تله متری و مسافت یابی 

طراحی و ساخت منابع تغذیه پیشرفته ژنراتور

دستگاه ها و ادوات برای پرتاب وسایل نقلیه هوایی، دستگاه ها و ادوات برای 
فرود آمدن وسایل نقلیه هوایی روی عرشه ناو هواپیمابر و دستگاه ها و ادوات

ماهواره
طراحی و ساخت قطعات و زیرمجموعه های پیشرفته

طراحی و ساخت موتور هواپیما

تجهیزات پیشرفتهفرودگاهی

موشکی

پیشرانش هواتنفسی

جلوبرنده ها

کنترل وضعیت )ترانستر( طراحی و ساخت پیش رانش 

سازه های فضایی
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هوا فضا

موشکی

آماده سازی و پرتاب )سامانه های پدافندی، موشک های بالستیک و 
ماهواره بر(

تولید مواد پرانرژی و پیروتکنیک

)Radome( طراحی و ساخت رادوم های پیشرفته موشک

جستجوگرها

اجزا دقیق

طراحی و ساخت عملکردهای پیشرفته

طراحی و ساخت رادارهای پیشرفته

طراحی و ساخت سامانه های پیشرفته ناوبری و موقعیت یابی

کنترل آتش سامانه های پدافندی طراحی و ساخت سیستم های 

طراحی و ساخت ادوات پیشرفته دورسنجی، فرمان از دور و ثبت اطالعات

موتورهای هوایی و 
پیش رانش

موتورهای هوایی توربینی

موتورهای هوایی پیستونی

متعلقات و سیستم های موتور

کنترل سیستم های اندازه گیری و 

ادامه جدول 13- هوا فضا

زیر دسته دومزیر دسته اولدسته اصلی
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جدول 14-انرژی های نو

زیر دسته سومزیر دسته دومزیر دسته اولدسته اصلی

تجدید پذیرانرژی های نو

پیل سوختی و هیدروژن

کاربرد خانگی براساس  گاز طبیعی در  طراحی و ساخت رفرمرهای پیشرفته 
)ATR( رفرمینگ اتوتوترمال

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

کاربردهای عام و  طراحی و ساخت رفرمرهای پیشرفته متانول و اتانول برای 
خاص خودرو

تولید هیدروژن با استفاده از روش الکتروالیزر

گاز هیدروژن طراحی و ساخت سامانه های پیشرفته خالص سازی 

گاز هیدروژن  طراحی و ساخت سیستم های پیشرفته ذخیره سازی 
کربنی، شبکه های آلی  )فشرده سازی، هیبدریدهای فلزی، نانو ساختارهای 

فلزی(

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

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

طراحی و ساخت پیل سوختی DAFC با اولویت ساخت الکترونیک و 
PEMS و پیل سوختی )SOFC( کسید جامد کاربری های خاص، پیل سوختی ا

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

فناوری های مایع سازی هیدروژن

خورشیدی

گرمایش فناوری های پیشرفته خورشیدی در سرمایش و 

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

تولید سیال های پیشرفته عامل حرارتی نیروگاه های خورشیدی

کریستال و تولید ویفر رشد 

طراحی و ساخت سیستم های پیشرفته ذخیره انرژی

آب

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

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

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

طراحی و ساخت سنکرونسکوپ های پیشرفته
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ادامه جدول 14-انرژی های نو

تجدید پذیرانرژی های نو

باد

)RCC( کنترل توربین بادی ساخت سیستم پیشرفته 

 PM طراحی و ساخت ژنراتور های

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

گرمایی گرماییزمین  فناوری های پیشرفته حوزه زمین 

زیست توده

کوره های پیشرفته حرارتی طراحی و ساخت 

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته سیستم های تبادل حرارتی

کاری طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته سیستم های خنک 

کنترل بهینه سیستم کوره های پیشرفته  طراحی و ساخت 

ک زباله سوز طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته پردازش و آماده سازی خورا

طراحی و ساخت الینرهای پیشرفته

گازسوز طراحی و ساخت موتورهای پیشرفته بیو 

طراحی و ساخت سیستم پیشرفته تصفیه بیوگاز

گاز سراسری طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تزریق بیوگاز به شبکه 

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته ایمن سازی سیستم

گازی سازی با سوخت  طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته سیستم های 
کشاورزی و سوخت زائدات جامدات  گیاهی و  زائدات چوبی، سوخت زائدات 

شهری

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید برق و حرارت همزمان

گاز سنتز تولید شده طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تصفیه 

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

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

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تصفیه و ذخیره بیوگاز خروجی

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته افزایش بازده خروجی سیستم های هضم 
بی هوازی

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته آبگیری محصوالت خروجی

کوره های تولید RDF، تغذیه  تولید RDF در ظرفیت های مختلف، ساخت 
RDF و سامانه های حمل و نقل RDF سیستم های

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته خردکن مواد ورودی

زیر دسته سومزیر دسته دومزیر دسته اولدسته اصلی
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ادامه جدول 14-انرژی های نو

زیست تودهتجدید پذیرانرژی های نو

تولید، تصفیه و ذخیره سازی سوخت های زیستی از زائدات

کشاورزی طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته روغن گیری از مواد زائدات 

تولید بیواتانول )نسل دوم و سوم(

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

تولید بیودیزل )ترانس اسیتریفیک سیون(

DME ،تولید بیو بوتانول

تولید بیوگاز )از طریق ریفورمینگ(

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته ذخیره سازی

زیر دسته سومزیر دسته دومزیر دسته اولدسته اصلی
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جدول شماره15- تجهیزات پیشرفته پزشکی

زیردسته سومزیردسته دومزیردسته اولدسته اصلی

وسایل، 
ملزومات و 
تجهیزات 

پزشکی

تجهیزات 
پزشکی

طراحی و ساخت 
تجهیزات درمانی 

پیشرفته

دستگاه الکتروشوک قلبی و مغزی پیشرفته

پمپ خون جراحی قلب باز

کسترنال کسیژناتور پیشرفته پیس میکراینترنال و ا ا

فیکساتورهای ارتوپدی

دستگاه فیکو

دستگاه ویترکتومی

دستگاه های رادیوتراپی

دستگاه های وابسته به دستگاه رادیوتراپی

دستگاه بیهوشی

ونتیالتور

نیوالیزر

همودیالیز

سمعک های پیشرفته

الکتروکوتر

کیسه های وایایوستومی پیشرفته

وپورایزرهای پیشرفته

تجهیزات پیشرفته درمان ناباروری

تجهیزات تخصصی پیشرفته سنگ شکن

کاشتنی ها و بیوایمپلنت ها

دستگاه های درمانی مبتنی بر لیزر و فتونیک پزشکی

کمک جراح ربات های جراح و 

دستگاه های تشخیصی مبتنی بر لیزر و فتونیک پزشکی

هولتر مانیتورینگ

نوروسکوپ

انواع میکروسکوپ های جراحی

دستگاه آنسفالوگراف

الکتروکاردیوگراف

اتورفرکومتر

انواع آندوسکوپ ها
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وسایل، 
ملزومات و 
تجهیزات 

پزشکی

تجهیزات 
پزشکی

طراحی و ساخت 
تجهیزات درمانی 

پیشرفته

رادیوگرافی دیجیتال و غیردیجیتال

تونومتر

سونوگرافی

ماموگرافی

آنژیوگرافی

سی تی اسکن

کمرا گاما

گامانایف

کوکاردیوگراف ا

سفالومتر

اسپیرومتر

ادیومتر

الکترومیوگراف

محرک های عصبی

فتال مانیتورینگ

MRI

ادامه جدول شماره 15- تجهیزات پیشرفته پزشکی

زیردسته سومزیردسته دومزیردسته اولدسته اصلی
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جمع بندی 
که نه تنها در حال حاضر  گفته شد می توان به ارزش و اهمیت صنعت الکترونیک پی برد  از آنچه 
بخش مهمی از صنعت را تشکیل می دهد؛ بلکه در آینده و با توجه به روند رشد خود نقشی بسیار 
که  بازار  ارزش  از  الکترونیکی  رو به رشد سهم شرکت های  به روند  ایفا خواهد نمود. نگاهی  مهم تر 
که در آینده  تا امروز در دنیا نزدیک به یازده درصد را به خود اختصاص داده است، نشان می دهد 
با سهم باالی این صنعت در میان صنایع دیگر نه   تنها در زمینه ارزش بازار بلکه در میزان نیروی 
که به آن اشاره شد روبرو خواهیم  انسانی شاغل و میزان انباشت خالقیت و نوآوری و سایر مواردی 
می کند.  و  کرده  متحول  را  صنعت  دیگر  مختلف  شاخه های  و  ما  زندگی  الکترونیک  صنعت  بود. 
ریشه داری  و  که در حوزه های مختلف صنعت حتی صنایع قدیمی  در فصل  چهارم خواهیم دید 

گاز، انرژی و خودرو به مرور جایگاه بخش الکترونیک بیشتر و بیشتر خواهد شد.  همچون نفت و 





مقدمه
از  بسیاری  و  امری جاافتاده در دنیا محسوب می شود  توسعه  و  امروزه سرمایه گذاری در تحقیق 
پروژه های  در  سرمایه گذاری  برای  را  قابل توجهی  بودجه  پیشرفته  کشورهای  به خصوص  کشورها 
تحقیق و توسعه در نظر می گیرند. باال بودن هزینه های تحقیق و توسعه چه به شکل مطلق و چه 
نیاز  و  رقابتی  بازار  پویا است.  اقتصادی  و  از شاخصه های علم  امروز  ناخالص ملی  تولید  به نسبت 
کشورهای  به رویارویی با رقبا در بازار، انگیزه اصلی توجه به پروژه های تحقیق و توسعه می باشد. 
اندازه  به  را  آن ها  روی  بر  سرمایه گذاری  و  توسعه  و  تحقیق  نهادهای  تأسیس  صنعتی،  پیشرفته 
شدن  صنعتی  مهم  عامل  عنوان  به  را  امر  این  و  می دانند  مهم  صنایع  در  مستقیم  سرمایه گذاری 
را  فناورانه  توسعه  فعالیـت های  که  محیطی  آفرینش  برای  مهم  کارهای  و  ساز  و  ابزارها  از  یکی  و 
و توسعه،  جامه عمل می پوشاند، قلمداد می کنند. در واقع، اهمیت سرمایه گذاری روی تحقیق 
کشورهای پیشرفته صنعتی به عنوان امری مسلم و بدیهی فرض شده است و امروزه تحقیق و  در 

که چگونگی تخصیص بودجه و مسائل مالی را تعیین می کند.  توسعه است 
از  در ایران عمر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه زیاد نیست و هنوز به ثمردهی نرسیده است. 
لحاظ تعداد پژوهشگر به ازای یك میلیون نفر جمعیت، در ایران 350 پژوهشگر وجود دارد؛ در حالی 
سهم  همچنین  است.  پژوهشگر  نفر   6050 انگلیس  در  و  نفر   7600 آمریکا  کشور  برای  عدد  این  که 
تحقیقات در ایران تنها 56 صدم درصد از تولید ناخالص ملی باشد. از همین رو توجه هرچه بیشتر 

به این بخش ضروری می نماید. 
کوتاه از فعالیت ها و تجربه های جهانی تحقیق و توسعه را با ذکر آمار مرور  در این بخش، تاریخی 
که فعالیـت های تحقیق و توسعه در ایاالت  متحده سابقه ای طوالنی داشته  کرد. از آن جا  خواهیم 
کشور دیگر جهان افزون تر است، بیش از همه به نمونه  کشور از هر  و نیز حجم سرمایه گذاری در آن 
گذرا به این فعالیت ها در دیگر نقاط جهان نیز  ایاالت متحده آمریکا خواهیم پرداخت و اشاره ای 

خواهیم داشت. 
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جدول شماره 1 هزینه تحقیق و توسعه اعضای او.ای.سی.دی4

و  است  همراه  سرمایه  اندک  بازگشت  با  چون  عموما  توسعه  و  تحقیق  در  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری های بسیاری در آن به ثمر نمی رسند سرمایه گذاری پرخطری است. از این رو تامین 
که جزو مالحظات بلندمدت و راهبردی است و  منابع مالی برای آن باید با جدیت پیگیری شود چرا

فعاالن عرفی بازار عموما به آن عالقه چندانی ندارند. 
کرده و یک نمونه آن یعنی  در ادامه شیوه های تامین سرمایه  برای تحقیق و توسعه را اجماال ذکر 

ح خواهیم نمود2.  سرمایه گذاری جسورانه1  را با جزییاتی بیشتر مطر
در نهایت با استفاده از اطالعات مربوط به این فعالیت ها در جهان، قضاوتی اجمالی درباره نحوه 

افزایش تحقیق و توسعه در  ایران انجام خواهیم داد و پیشنهادی کلی ارائه خواهیم کرد.3

2-1 تحقیق و توسعه4 
تحقیق و توسعه الزمه رشد اقتصادی و بهبود اوضاع رفاهی و بهداشتی بشر است. در حقیقت، 
تمدن بشری وجود خود را مرهون تالش های تحقیق و توسعه است. برخی از ابنای بشر زندگی خود 
کردند. فعالیـت های  کار مولد، در راه تولید ابزار های فن آورانه صرف  کردن در راه  را در عوض صرف 
کارهای  این چنینی را امروزه تحقیق و توسعه می نامند و تعریف بین المللی آن چنین است:  انجام 
خالقانه به شکل نظام مند به منظور افزایش دانش، شامل دانش بشری، فرهنگ و جامعه و استفاده 

کاربردی.  از این دانش در جهت 
2-1-1 تحقیق و توسعه در جهان 

کشورهای توسعه یافته انجام می گیرد.  عمده میزان هزینه های تحقیق و توسعه در جهان در 

* اعداد به میلیارد دالر است                                                                                                              ** جز آمریکا دیگر اعداد مربوط به سال 2014 است

ایاالت متحده 473٫4
ژاپن170٫8

آلمان 106٫5

فرانسه 58٫4

بریتانیا 43٫7

ایتالیا 23.6

چین 344٫7

روسیه 42٫6

کتابی با این مشخصات تهیه شده است: 2. عمده مطالب و جداول این قسمت با استفاده  از 
Venture capital and the finance of innovation / Andrew Metrick, Ayako Yasuda. -2nd ed. 

3. مطالب این قسمت از مقاله ای  با این عنوان استخراج شده است:
Future of Research and Development Strategies and Approaches 

 1.venture capital
4. Research and Development )R&D(
5.  www.oecd.org
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کشورهای  کشورهای در حال توسعه به نسبت  میزان اندک سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه در 
که این اقتصادها هنوز می توانند از طریق  کمتری برای آن ها ایجاد می کند. چرا  توسعه یافته، مشکل 
کار ارزان انگیزه ای قوی برای  کنند؛ نیروی  کشورهای ثروتمند، رشد سریع را تجربه  انتقال فن آوری از 
کشورها نظر داشته باشند و با انتقال عملیات خود  کار به این  کشورهای توسعه یافته  است تا برای 
گزارش یونسکو در  کشورهای درحال توسعه،  فن آوری را نیز با خود همراه ببرند. برای نمونه طبق  به 
که اعضای بریک1  هستند سهم تحقیق و توسعه بین 0٫5 تا 1 درصد از تولید ناخالص  هند و برزیل 

ملی آن ها است.

2-1-2 انواع تحقیق و توسعه
عملیات تحقیق و توسعه در یک تقسیم بندی به سه قسمت تقسیم می شود: 

کاربردی3 و توسعه4 . تعاریف این قسمت مطابق تعریف بنیاد ملی  تحقیقات بنیادی2 ، تحقیقات 
ح است:  علوم5  به این شر

تحقیقات بنیادی: هدف از تحقیق بنیادی افزایش دانش جامع یا فهم کامل موضوع مورد مطالعه، 
کاربری برای آن است. در صنعت، پژوهش بنیادی آن پژوهشی است  بدون در نظر داشتن هرگونه 

که موجب پیشرفت علم خواهد شد اما هدف بالفصل تجاری ندارد. 

راه  در  آن  به کارگیری  به منظور  دانش  کسب  کاربردی  تحقیقات  از  هدف  کاربردی:  تحقیقات   
رسیدن به هدفی مشخص است. در صنعت نیز این تحقیقات برای اهداف مشخص تجاری انجام 

می گیرد. 

توسعه: توسعه استفاده نظام مند از دانش است که مستقیما در راه تولید محصوالت و سیستم های 
مفید استفاده می شود . 

که در سال 2008 در ایاالت متحده صرف  به طور مثال، از 398 میلیارد دالر هزینه تحقیق و توسعه 
هزینه  درصد   60 و  کاربردی  تحقیقات  درصد   23 بنیادی،  تحقیقات  هزینه  درصد   17 است  شده 
توسعه شده است. در هر پروژه تحقیق و توسعه، تحقیقات بنیادی باید در مرحله نخست انجام 
انجام  را  مرحله  سه  هر  شخصا  شرکت ها  برخی  گرچه  ا توسعه.  از  پیش  کاربردی  تحقیقات  و  شود 
گیرند. برای نمونه  گانه صورت  کدام از این بخش ها در محلی جدا که هر  می دهند، اما ممکن است 
کل تحقیق و توسعه در آمریکای سال 2008 را انجام داده اند،  گرچه دانشگاه ها مجموعا 13 درصد  ا

1. BRIC
2. basic research
3. applied research

 4. development
5. National Science Foundation
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تمرکز آن ها بر تحقیقات بنیادی بوده است و سهم آن ها از این بخش 56 درصد مجموع فعالیت ها 
را شامل می شود.

صنایع  است  داده  انجام  را  توسعه  و  تحقیق  عملیات  بیشترین  که  صنعتی  ایاالت متحده،  در 
و  ماشین آالت  نقل،  و  حمل  صنعت  آن  از  پس  و  است  بوده  الکترونیکی  محصوالت  و  کامپیوتر 

محصوالت شیمیایی بیشترین بودجه را به تحقیق و توسعه اختصاص داده اند. 

2-1-3 چگونگی تامین مالی برنامه های  تحقیق و توسعه؛ نمونه ایاالت متحده
تامین  را  توسعه  و  تحقیق  پروژه های  کل  درصد   25 فدرال  دولت  ایاالت متحده  در  دولت ها:   .1
که  کل میزان هزینه دولت برای تحقیق و توسعه در سال 2008، 104 میلیارد دالر بود  مالی می کند. 
از این 104 میلیارد دالر، 14 میلیارد دالر  گرچه  ا کن دولتی، دانشگاه ها و صنعت هزینه شد.  در اما
که در مرحله توسعه قرار دارند سرمایه گذاری شده است اما  در پروژه های تحقیق و توسعه صنعتی 
عمده این پروژه ها نظامی بوده اند، در نتیجه احتمال اینکه بتوان برای پروژه های غیرنظامی منابع 

کرد بسیار اندک است.  مستقیم دولتی جذب 
2. منابع مالی درونی بنگاه1  : یک شرکت سودده می تواند تحقیق و توسعه را با تکیه بر منابع مالی 

خود تامین اعتبار نماید. 
و  کل هزینه های تحقیق  از  نیمی  از  بیش  که  2  نشان می دهد  ارائه شده در جدول شماره  آمار 
توسعه را شرکت هایی با بیش از 10 هزار نیرو انجام داده اند. این شرکت ها مجموعا بیش از ده میلیون 
نفر نیرو فقط در ایاالت متحده دارند و فروش داخلی آنان در سال 2007 بالغ بر 4 میلیارد دالر بوده 
که سرپا نگه داشتن چنین شرکت های بزرگی بدون سوددهی دشوار است، احتماال  است. از آن جا 

بخش بزرگی از هزینه های تحقیق و توسعه می تواند از منابع درونی تامین شود. 

1. Internal corporate funds
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جدول شماره 2 هزینه تحقیق و توسعه بر اساس اندازه شرکت

کارمندان(هزینه R&D )میلیارد دالر( اندازه شرکت )برحسب تعداد 
10٫924-5

7٫949-25

10٫199-50

13٫4249-100

8٫3499-250

14٫3999-500

41٫14999-1000

22٫79999-5000

45٫924999-10000

25000 به باال94٫8

تامین   بانک ها  را  کوچک  شرکت های  خارجی  سرمایه  عمده  ایاالت متحده  در  بانک ها:    .3
کوچک از سوی بانک ها، چیزی  کشورهای توسعه یافته، تامین مالی شرکت های  می کنند. در دیگر 
که  که تخصصشان اعطای وام هایی است  نزدیک به انحصار است. بانک ها موسسات مالی هستند 
بازپرداخت آن با وثیقه و توانایی ثابت شده بازپرداخت پشتیبانی شده است. یک وام عادی بانکی 
کند.  کارخانه، زمین یا تجهیزات سرمایه گذاری  که در  به تولیدکننده ای سودآور این اجازه را می دهد 
که از محل عملیات های دیگر تامین می شود و نیز حق مصادره اموال  چنین وامی به اعتبار پولی 
اعطا خواهد شد. برای وام های پرخطرتر، بانک ها عموما به ضمانت های مختلف دولتی متوسل 

می شوند. 

از  مالحظه ای  قابل  بخشی  عمومی  سهام  بازارهای  بدون شک  عمومی:  سهام  بازار های   .4
کافی است  تامین مالی پروژه های تحقیق و توسعه را برعهده دارد. برای یافتن شاهد این مدعا تنها 
نگاهی به صنعت بیوتکنولوژی انداخت. در ایاالت متحده در سال 2008 مجموعا حدود 350 شرکت 
به  این میزان متعلق  که یک سوم  ارزش سهام 40 میلیارد دالر  وجود داشته است  با  بیوتکنولوژی 

پروژه های تحقیق و توسعه می باشد. 
این صنعت پول فراوانی از دست می دهد. تنها یک ششم از شرکت های بیوتکنولوژی بازدهی مالی 
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میلیارد در سال  بر 15  بالغ  رقمی  این سو  به   2000 از سال  این شرکت ها  مالی  و مجموع ضرر  دارند 
آن ها  در  توسعه  و  تحقیق  هزینه  کل  با  برابر  شرکت ها  این  ضررهای  همه  مجموع،  در  است.  بوده 
است و این پول باید از جایی تامین شود. از دهه 1970 به این سو، یعنی از زمان تاسیس صنعت 
که 60 درصد  کند  بیوتکنولوژی، این صنعت موفق شده است نزدیک 150 میلیارد دالر بودجه جذب 

از این میزان از طریق بازارهای سهام عمومی تامین شده است. 

بازارهای سهام عمومی تقریبا 60 درصد از 150 میلیارد دالر بودجه  5. سرمایه گذاری جسورانه : 
کرده اند؛ 40 درصد مابقی نیز از طریق سرمایه گذاری جسورانه  جذب شده در بیوتکنولوژی را تامین 
شکاف  پرکردن  برای  شناخته شده  منبع  جسورانه  سرمایه گذاری  که  می دانیم  است.  شده  تامین 
که در مراحل نخستین توسعه قرار دارند.  کاربردی و پروژه هایی است  مالی موجود در پژوهش های 
احتمال اندک موفقیت به همراه نیاز به سرمایه گذاری سنگین، بسیاری از سرمایه گذاران جسورانه 
هرچند  دارند.  قرار  باالتر  یا   2 فاز  در  که  می دهد  سوق  پروژه هایی  در  سرمایه گذاری  به سوی  را 

کنند.  که در فاز یک سرمایه گذاری  سرمایه گذاران خطرپذیری هم هستند 

از  کوچکی و بی بهره  که به دنبال جذب سرمایه است، شرکت  گر شرکتی  ا 6. شرکت های بزرگ:  
برای  اصلی  جایگزین  آن گاه  ندارد،  نیز  عمومی  بازارهای  به  دسترسی  که  بوده  داخلی  مالی  منابع 
با یک شرکت بزرگ است. در این جا  اتحاد راهبردی1   تامین سرمایه گذاری جسورانه، شکل دادن 
شیوه  معمول ترین  است.  شرکت ها  میان  بلندمدت  توافق  هر  معنای  به  راهبردی  اتحاد  از  منظور 
با اعطای مجوز2  نام دارد. در این توافق یک شرکت بزرگ  اتحاد راهبردی توافق تحقیق و توسعه 
به  مربوط  حقوق  بعضی  آن  ازای  در  و  نموده  تقبل  را  کوچک  شرکتی  توسعه  و  تحقیق  هزینه های 

فن آوری را تصاحب می کند. 

را شامل می شود و مهمترین  آمریکا  اقتصاد  کل حجم  و توسعه 2٫7 درصد  تحقیق  جمع بندی:  
محرک رشد اقتصادی بلندمدت است. در ایاالت متحده بیش از دوسوم پروژه های تحقیق و توسعه 
را شرکت های بزرگ تامین مالی می کنند و از این میزان بیش از نیمی را شرکت هایی با بیش از 10 هزار 

نیرو.
در  تصمیم گیری  نحوه  مشابه  بسیار  توسعه  و  تحقیق  سرمایه گذاری های  در  تصمیم گیری  نحوه 
سرمایه گذاری های جسورانه است و بسیاری از عناصر آن با یکدیگر مشترک اند از جمله: افق های 

1.strategic alliance
2. R&D licensing agreement
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1. prototypical R&D projects
2.National Science Foundation )NSF(
3.National Institutes of Health
4. U.S. Atomic Energy Commission

خ باالی شکست در سرمایه گذاری و مخاطرات سرمایه گذاری در بستر پرشتاب تحوالت  بلندمدت،  نر
فن آوری.  یک مثال دیگر از نمونه های اصلی پروژه های تحقیق و توسعه1 ابداعات در زمینه فن آوری های 
که ویژگی های آن همانند بسیاری دیگر از نمونه های تحقیق و توسعه مشابه، دارای  الکترونیک است 
قوانین سهل گیرانه بوده و شیوه های تصمیم گیری در آن مدل های متنوعی دارد؛ از این رو مدل سازی کلی 

از آن، نظیر آن چه گفته شد دشوار است. 

2-2 سه نمونه از سازمان های حمایت از نوآوری در جهان؛ نمونه های آمریکا، اتحادیه اروپا، 
کره جنوبی

2-2-1 نمونه بنیاد ملی علوم در آمریکا 
بنیاد ملی علوم پس از جنگ جهانی دوم و درسال 1950 تشکیل شد. ماموریت اصلی آن این گونه 

بیان شده است:  ترفیع پیشرفت علم، بهبود وضعیت سالمت و رفاه ملی و تامین دفاعی ملی. 
گون  گونا به اعتقاد برخی از تاریخ نگاران، بنیاد ملی علوم نتیجه تلفیقی نامتجانس از دیدگاه های 
حامیانش  که  آن گونه  مطمئنا  علوم2  ملی  بنیاد  بود.  فدرال  دولت  حدود  و  حد  و  هدف  درباره 
بالفاصله پس از جنگ جهانی می گفتند، نخستین سازمان حمایت از پژوهش های بنیادی نیست. 
گرفته بود و تحت تسلط  بزرگ دانش عمدتا شکل  از پژوهش در رشته های  تا سال 1950 حمایت 
نهادهای تخصصی قرار داشت، نهادهایی نظیر انستیتوی ملی بهداشت3  )پژوهش های پزشکی(، 
کمیسیون انرژی اتمی ایاالت متحده4  )فیزیک اتمی( و این رویه تا سال 1957 ادامه داشت تا بحران 
آژانس  امور فضایی6  و  ایجاد سازمان مدیریت ملی  ایاالت متحده منجر به  که خشم  اسپوتنیک5  

پروژه های پژوهش پیشرفته دفاعی7 شد. 
کار  که در ابتدای  حجم بنیاد ملی علوم طی سالیان افزایش یافت و بسیاری از شاخه های دانش را 

گرفت؛ نظیر علوم رفتاری و اجتماعی، مهندسی و ریاضیات.  تحت حمایت این سازمان نبود در بر 
که حامی علوم و پژوهش های بنیادی  بنیاد ملی علوم نهادی دولتی در ایاالت متحده آمریکا است 
میلیارد دالر  با 7  بنیاد در سال 2012،  این  و مهندسی است.  علم  غیرپزشکی  زمینه های  در همه 
کالج های  کل پژوهش های بنیادی در دانشگاه ها و  که در اختیار داشت تقریبا یک چهارم  بودجه ای 
کامپیوتری، اقتصاد و علوم  کرد. در برخی رشته ها نظیر ریاضیات، علوم  ایاالت متحده را تامین مالی 
اجتماعی، این بنیاد مهم ترین سازمان حمایتی دولتی است. مدیر، معاون و 24 عضو دیگر بنیاد را 

کرده و به تصویب سنا می رساند.  رییس جمهور ایاالت متحده تعیین 

5.Sputnik 
6. National Aeronautics and Space Administration
7. Defense Advanced Research Projects Agency
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2-2-1-1 حوزه های حمایتی
- علوم زیست شناسی 

کامپیوتر و سیستم های شبکه سازی  کامپیوتری بنیادی،  کامپیوتر و دانش فن آوری )علوم  - علوم 
و هوش مصنوعی(

- مهندسی )بیو مهندسی، سیستم های محیط زیستی، سیستم های شهری، حمل و نقل(
- علوم جغرافی )علوم بحری و فضایی(

- ریاضیات و فیزیک
جامعه شناسی،  روانشناسی،  مدیریت،  اعصاب،  )علوم  رفتاری  و  اقتصادی  اجتماعی،  علوم   -

انسان شناسی، سیاستگذاری و اقتصاد(
- آموزش و منابع انسانی

کره جنوبی  2-2-2 نمونه 
کره جنوبی در سطح آسیا و جهان یکی از نمونه های موفق برنامه های مربوط به تحقیق و توسعه 
جزو  و  است  دارا  را  دنیا  اقتصادی  سریع  رشد  دومین  کنون  هم ا کره جنوبی  است.  برده  پیش  را 
ایاالت متحده  بزرگ  تجاری  شریک  هفتمین  کشور  این  می گردد.  محسوب  پیشرفته  اقتصادهای 
بوده و ششمین ذخایر  ارزهای خارجی جهان را در اختیار دارد. رسیدن به این سطح از پیشرفت  
که از منابع بی بهره است و شدیدا به واردات انرژی تکیه دارد جز با تمرکز بر  کشوری  اقتصادی برای 

اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری بر تحقیق و توسعه ممکن نبوده است. 
کره جنوبی در اقتصاد دانش بنیان، ریشه در توجه به مورد مکزیک داشت. بحران مالی  آغاز منافع 
که مشابه این بحران برای  کره را به این باور رسانده بود  سال 1995 مکزیک بسیاری از اقتصاددانان 

که شناسایی شده بود به این قرار بود:  کره جنوبی نیز پیش خواهد آمد. مهمترین معضالتی 
کار گسترده ساختاری به ویژه در بازارهای مالی و نیروی  - موانع 

- شکاف دانش مدیریتی و فنی 
- نیاز به یک پاسخ راهبردی به عرصه رقابت تنگاتنگ بین هزینه های پایین چین و برتری فنی 

ژاپن. 
برای  که طرحی  کرد  از شرکت های معتبر درخواست  نگرانی  این  به  کنش  کره جنوبی در وا دولت 
گزارش مهم  کنند. برای نمونه شرکت مانیتور در سال 1998 یک  طراحی اقتصاد دانش بنیان ارائه 
گزارش برای تغییر  کرد. این  کره به اقتصاد دانش بنیان« را منتشر  تحت عنوان »دانش برای تبدیل 
گزارشی دقیق به دولت  کوچک  کارهای  کسب و  تمرکز دولت از صنایع پرهزینه و با مقیاس بزرگ به 

کرد.  کره ارائه 
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کره1  ایجاد؛ و وزارت دارایی  دولت یک نیروی ویژه متشکل از ده اندیشکده به ریاست موسسه توسعه 
کرد و این همکاری تا امروز ادامه دارد.  کمک  از بانک جهانی در این باره درخواست 

کره به یک اقتصاد پیشرفته  کره هدف خود را مبنی بر تبدیل اقتصاد  در ژانویه سال 2000 دولت 
کشور برنامه عملی سه ساله را برای اجرای راهبردی دولت  کرد و سه ماه بعد این  دانش بنیان اعالم 
که شامل 83 برنامه عملیاتی مرتبط در 5 حوزه اصلی از جمله زیرساخت اطالعات، توسعه  کرد  آغاز 
منابع انسانی، توسعه صنعت مبتنی بر دانش، علم و فن آوری و از بین بردن شکاف دیجیتالی بود. 
برنامه  به کارگیری نخبگان عرصه صنعت و تجارت  و  کره  باالترین مقام رهبری  تحت حمایت موثر 

کره جنوبی نیز با توان باالی جذب سرمایه های داخلی و خارجی بسیار موفقیت آمیز بود.  عملی 

KIST , MoST تاسیس
تصویب قانون ارتقای علم و فن آوری  دوره تقلید دهه 1960

- تاسیس موسسات تحقیقاتی دولتی در حوزه ماشین آالت، 
کشتی سازی، مواد شیمیایی، علوم دریایی، الکترونیک

- اعتبار مالیاتی برای سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه )1974( 
- توسعه منابع انسانی، علمی و فن آوری

 دوره تقلید دهه 1970

برنامه ملی تحقیق و توسعه 
- تاسیس شهر علمی ددئوک

- ارتقای تحقیقات موسسات خصوصی: مشوق های مالیاتی برای 
برانگیختن سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه )کاهش مالیات 

ج  شرکت های نوپای مبتنی بر فناوری )1982(، اعتبار مالیاتی برای مخار
توسعه فناوری و نیروی انسانی

 دوره انتقال دهه 1980

کز تحقیقاتی علمی دانشگاه محور - ارتقای مرا
- برنامه پنج ساله نوآوری )1997(

- تاسیس شورای ملی علم و فن آوری )1999( 
- تصویب چشم انداز ملی علم و فن آوری تا سال 2025 

کار وزارت آموزش، علم و فن آوری  - آغاز به 

دوره نوآوری دهه 1990 به بعد

کر ه جنوبی گاه شمار سیاست گذاری های نوآوری علم و فن آوری در  جدول شماره3  

1.  Korean Development Institute



کارنامه صحا : 17 سال عملکرد 54

2-2-3 نمونه اروپا1: برنامه هورایزن  2020
برنامه هورایزن 2020 حول سه محور عمده تشکیل یافته است: 

که در شورای اروپایی3  تحقیق  1( حمایت از دانش برتر2  شامل اعطای منابع مالی به تحقیقاتی 
تصویب شده است. 

کوچک و متوسط و تامین  مالی  کسب وکارهای  2( حمایت از راهبران صنعت شامل اعطای وام به 
غیرمستقیم برای شرکت ها از طریق بانک سرمایه گذاری اروپایی و دیگر واسطه های مالی

که در جهت از میان برداشتن چالش های اجتماعی هستند نظیر:  3( حمایت از تحقیقاتی 
- بهداشت و سالمت

کونومی کشتیرانی و بیوا کشاورزی،  -امینت غذا، توسعه 
-انرژی امن و سالم 

-حمل ونقل هوشمند و سازگار با محیط زیست
-خلق جوامع امن و خالق

کند 2-2-3-1 چه کسی می تواند اقدام به دریافت بودجه 
و  افراد  حتی  هرشخص،  برای  آن  ارائه  که  می کند  کار  درخواست هایی  برمبنای  برنامه  این 
ج از اتحادیه اروپا مقدور است و انتخاب در رقابت میان این درخواست ها صورت  سازمان های خار
آن  )یعنی  اروپا4   اتحادیه  تحقیقاتی  برنامه  در  همبسته  کشورهای  از  مشارکت کنندگان  می گیرد. 
کشورهای  دیگر  با  برابر  وضعیتی  هستند(  سهیم  اروپا  اتحادیه  بودجه  در  همچنین  که  کشورهایی 

اروپایی دارند. 

2-2-3-2 میزان و نحوه  تخصیص بودجه در برنامه هورایزن 2020
- چالش های اجتماعی :  29٫7 میلیارد یورو 

-صنعت: 17 میلیارد یورو
-علوم برتر: 24٫4 میلیارد یورو

-انستیتوی نوآوری و فن آوری اروپایی:  2٫7 میلیارد یورو

1.Horizon 2020 - the EU›s new research and innovation programme
2.Excellent Science
3.European Research Council
4. EU research framework programme



55 فصل دوم: رویکردهای جدید در تامین مالی شرکت های فنآور

2-3 سرمایه گذاری جسورانه
2-3-1 تاریخ سرمایه گذاری جسورانه 

تاریخ  اما  دارد.  تجارت  خود  قدمت  به  تاریخی  جسورانه  و  نوپا  تجارت های  در  سرمایه گذاری 
قوانین  است.  ردگیری  قابل   1946 سال  از   ، جسورانه  سرمایه گذاری  مدرن  صورت  سامان گیری 
که نشان دهد وام گیرندگان صاحب  کنون( به دنبال شواهدی بود  وام دهی بانک ها در آن زمان )و ا
کنند. به هرحال غالب موسسات  وثیقه هستند و می توانند به شکل مرتب وام خود را بازپرداخت 
کارآفرین دارای این استانداردها نبودند، از همین رو نیازمند سرمایه گذاری جسورانه در فرم سهام 
که دوستان یا خانواده ای  کارآفرینانی  بودند. معموال چنین سرمایه ای منبع متعارف نداشت، یعنی 
ج دوریوت1  یافتن  ثروتمند نداشتند، از بختی مناسب برای تامین مالی برخوردار نبودند. قصد جر
راه حلی برای این معضل بود. ژنرال دوریوت، از نظامیان جنگ دوم جهانی، نیاز به سرمایه جسورانه 

کرد.  را تشخیص داد و موسسه ای به همین  منظور تاسیس 
موسسه او به عنوان نخستین موسسه سرمایه گذاری جسورانه در سال 1946 تاسیس شد. برخالف 
صندوق های مدرن موسسه او نظیر بنگاه ساماندهی شده بود و به صورت عمومی معامله می شد. 
که  کرد  این موسسه با نام مخفف ای.آر.دی2  همچنین استانداردی برای بازگشت سرمایه تعریف 

تا امروز همچنان معتبر است. 
کشورهای توسعه یافته، تجارتی جاافتاده به حساب می آید، اما  امروزه سرمایه گذاری جسورانه در 
کمی نامتقارن دارد. نزدیک  کشور ترا کشورها و هم درون یک  کندگی جغرافیایی هم میان  از نظر پرا

به نیمی از فعالیـت های سرمایه گذاری جسورانه در ایاالت متحده جریان دارد. 
کام  ابتکار ژنرال دوریوت یک شبه جهان را تغییر نداد و حتی ده سال پس از تاسیس نیز تالشی نا
نیز  بود  شده  کوچک  کسب وکارهای  پیش روی  معضل  متوجه  که  آمریکا  دولت  می شد.  محسوب 
کرد.  برای ساماندهی سرمایه گذاری جسورانه مطابق قانون مصوب سال 19583، تالش خود را آغاز 
گسترش مشارکت محدود  گام،  گذاشت. این  گامی اساسی به جلو  که این صنعت  در دهه 60 بود 
برای سرمایه گذاری های جسورانه بود. مطابق این ترتیبات، مشارکت محدود سرمایه فراهم می کرد و 
درصدی جزئی از این سرمایه هرساله برای هزینه های مدیریت صندوق هزینه می شد. آن گاه سرمایه 
سرمایه گذاری های  می شد.  سرمایه گذاری  خصوصی  شرکت های  در  کل  شریک  توسط  باقی مانده 
اولیه  یا عرضه  از طریق فروش خصوصی  یا  گیرد،  پایان  آن که عمر ده ساله مشارکت  از  موفق پیش 
تمامی  عودت  از  پس  است:   20-80 تقسیم سهام  شکل  مرسوم ترین  می شد.  ج  خار بهادار  اوراق 
سرمایه اولیه به مشارکت کنندگان محدود، مشارکت کننده اصلی 20 درصد تمام سرمایه باقی مانده 

1. George Doriot
2.American Research and Development Corporation )ARD(
3. Small Business Act of 1958
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را در اختیار داشت. 

نهادی  سرمایه گذاران  دیگر  سوی  از  مشارکت  تسریع  موجب  بازنشستگی  صندوق های  مشارکت 
شد و دوران مدرن سرمایه گذاری جسورانه آغاز شد. 

که  که نوآوری صرف ضروری نیست بلکه آن نوآوری مدنظر است  در این چارچوب مشخص است 
کوچک بتوانند از عهده آن برآیند. در شرکت های بزرگ ابداعات قابل توجه امری عجیب  شرکت های 
بسیار،  کارکنان  هستند.  پیشرفته  فن آوری  ابداعات  عمده  مکان  همواره  شرکت ها  این  و  نیست 
دسترسی به انبوهی از رازهای تجارت و دهه ها آموزش سازمانی شرکت هایی مانند مایکروسافت، 

کرده است.  کارخانه های ابداعات بدل  اینتل و مرک را به 
مانند  غول هایی  با  میکروپروسسور  مثال  ابداِع  در  رقابت  وارد  بخواهد  کوچک  شرکتی  چنا ن چه 
این  از  کوچک  قطعه ای  گر  ا اما  خورد.   خواهد  سخت  شکستی  یقین  قطع  شود  شرکت ها  این 
که می تواند در طیفی وسیع از محصوالت به کار  کند، قطعه ای  میکروپروسسور را بهبود بخشد و ارائه 

رود، ممکن است موفق شود. 

2-3-2 موسسات و صندوق ها
کنترل موسسات سرمایه گذاری  در  بازار سازمان یافته سرمایه گذاری جسورانه  80 درصد  نزدیک   
که به طور  کوچک هستند  جسورانه مستقل است. موسسات سرمایه گذاری جسورانه سازمان هایی 
که به عنوان شرکای عام صندوق سرمایه گذاری جسورانه فعالیت می کنند  متوسط از ده نفر حرفه ای 
تشکیل شده است.  یک صندوق سرمایه گذاری جسورانه در قالب مشارکت محدود بوده و عمر آن 

کوتاه تمدید شود(  که می تواند مدتی  پایان می گیرد. )معموال ده ساله 
شرکای محدود صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر، عمدتا سرمایه گذاران نهادی هستند؛ نظیر 
که نخستین منابع مالی در حال  صندوق های بازنشستگی، دانشگاهی و بنگاه های بزرگ. هنگامی 
که معموال یا مطابق با  مهیا شدن است، شرکای محدود میزان مشخصی سرمایه تامین می کنند 
که شرکای  کلی تزریق می شود. مجموع میزان سرمایه ای  برنامه ای مشخص یا به صالحدید شریک 
دارد.  نام  صندوق  سپرده1  سرمایه  می گیرند  به  عهده  صندوق  عمر  طول  در  را  آن  تامین  محدود 
کرد و آماده آغاز جریان سرمایه گذاری شد می گویند  که شریک عام سرمایه سپرده را تامین  هنگامی 

که صندوق بسته شده است. 
کرد و طی 5 سال نخست  صندوق در شکل متداول در شرکت های اقماری سرمایه گذاری خواهد 
کاهش می دهد. این سال ها را دوره تعهد 2 یا دوره سرمایه گذاری می گویند. پس  سرمایه گذاری اش را 

1. committed capital
2. commitment period
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تنها می تواند سرمایه گذاری پیگیرانه1  آن هم در همان شرکت ها  از این مدت، سرمایه گذار جسور 
انجام دهد. 

2-3-3 سرمایه گذاری جسورانه در جهان
نقاط  دیگر  اما  است  شده  زاده  ایاالت متحده  در  هرچند  جسورانه  سرمایه گذاری  مدرن  صنعت 
کل فعالیـت های این صنعت در جهان در  جهان هم رو به آن آورده اند. هرچند هنوز هم نیمی از 
ا یاالت متحده صورت می گیرد اما بازارهای اروپایی- به خصوص در بریتانیا- و در آسیا -به خصوص 
کشورها  گسترده آن در چین و هند -  به سمت بلوغ رهس  پار است. با این وجود بسیاری  توسعه 
در آمریکای التین و آفریقا همچنان از باقی دنیا عقب مانده اند. چه مطلقا و چه برحسب نسبت در 

تولیدناخالص ملی. 

کندگی سرمایه گذاری جسورانه در جهان 2-3-4 پرا
یافتن داده های جامع و نظام مند از فعالیـت های سرمایه گذاری جسورانه در جهان و در بسترهای 
که  است  داده هایی  موجود  داده های  بهترین  کنون  هم ا است.  دشوار  بسیار  متفاوت  اقتصادی 
کرده است. با این حال همین داده ها  گزارشی منتشر  شرکت حسابداری پرایس واترهوس کوپرز2  در 
نیز چون از منابع مختلف و نامتجانس تش-کیل یافته است در میزان اتکا و اعتماد در تمام جاها 

یکسان نیست. 
در  جسورانه  سرمایه گذاری  در  رونق  و  پیشارونق  دوران  که  دهد  می  نشان  داده ها  این  نمودار 
که در دوره رونق در ایاالت متحده  که در آمریکا طی شده؛ چرا کرده است  جهان، همان راهی را طی 

گرفت.  که عمده سرمایه گذاری ها انجام  بود 
رشد سرمایه گذاری در دهه 1990 ادامه یافته است و با شروع سال 2000 یک جهش  دارد. در این 
و در سال 2008 میزان  گرفته است  ایاالت متحده صورت  از  بیرون  دوره، یک سرمایه گذاری عمده 
در  سرمایه گذاری  کندگی  پرا زیر  جدول  رسیده.  دالر  میلیارد   84 باالی  رقم  به  سرمایه گذاری  این 

فن آوری های پیشرفته را در این سال نشان می دهد. 
کل سرمایه گذاری های  از  با 35.4 میلیارددالر سرمایه گذاری، سهمی 40 درصدی  ایاالت متحده 
کل اروپای غربی بیشتر  که 60 درصد از مجموع سرمایه گذاری های  انجام گرفته را در اختیار داشته 
از  بیش  اتحادیه اروپایی است  از یک چهارم  کمتر  آن  تولیدناخالص ملی  که  بریتانیا  به عالوه  است. 
آسیا- منطقه  است.  داده  انجام  اروپا  در  را  پیشرفته  فن آوری های  در  سرمایه گذاری ها  از  نیمی 
پاسیفیک )که استرالیا و نیوزیلند در آن قرار دارند( پرشتاب ترین رشد را در سال های اخیر از آن خود 

1. follow-on
2.  Pricewaterhouse Coopers
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2-3-5 خصوصیات اساسی سرمایه گذاری جسورانه
سرمایه گذاری جسورانه 5 خصوصیت اساسی دارد: 

که سرمایه  را از سرمایه گذاران  1- سرمایه گذاری جسورانه شکلی از واسطه  مالی1 است؛ به این معنی 
جذب می کند و آن را مستقیما در شرکت های اقماری2  سرمایه گذاری می کند. 

که  2- سرمایه گذار جسور منحصرا در شرکت های خصوصی سرمایه گذاری می کند. به این معنی 
گرفته است را نمی توان  که سرمایه گذاری در آن ها صورت  پس از انجام سرمایه گذاری، شرکت هایی 

کرد.  بالفاصله در بازار سهام عمومی عرضه 
کمک به شرکت های اقماری خود نقشی فعال دارد. کردن و  3- سرمایه گذار جسور در رصد 

سرمایه گذاری های  با  مالی  بازگشت  کردن  بیشینه  جسورانه  سرمایه گذاری  اولیه  هدف   -4
خروج پذیر3  از طریق فروش یا عرضه اولیه اوراق بهادار4  است. 

5- سرمایه گذار جسور، برای تامین مالی  رشد5 درونی شرکت ها اقدام به سرمایه گذاری می کند. 

کرده اند و برای نخستین بار میزان سرمایه گذاری های آن ها با اروپا به مرز برابری رسیده است. 
الزم است در تفسیر داده های این بخش به این دو نکته توجه شود: از طرفی احتماال جهش در 
نظیر  توسعه یافته  کشورهای  در  پیشرفته  فن آوری های  گذاری  وا و  فروش  مبادالت  دلیل  به  ارقام 
پایینی  دست  فن آوری های  در  جسورانه  سرمایه گذاری های  دیگر  طرف  از  است.  ژاپن  و  استرالیا 

به ویژه در چین از قلم افتاده است. 
0
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بيش از نيمي از  است اروپايي اتحاديه
هاي اوريفن ها در گذاريسرمايه

را در اروپا انجام داده  پيشرفته هاي آورينف
پاسيفيك (كه استراليا  - است. منطقه آسيا

ترين دارند) پرشتاب و نيوزيلند در آن قرار 
اخير از آن خود  هاي رشد را در سال

نخستين بار ميزان  اند و براي كرده
به اروپا پا اروها با آن هاي گذاريسرمايه

  مرز برابري رسيده است. 

هاي اين بخش توجه به اين دو نكته است: از طرفي احتماال جهش در ارقام به دليل مبادالت فروش و واگذاري ط واجب در تفسير دادهاحتيا
هاي دست آوريهاي خطرپذير در فنگذارييافته نظير استراليا و ژاپن باشد. از طرف ديگر سرمايههاي پيشرفته در كشورهاي توسعهآوريفن

  ژه در چين از قلم افتاده است. ويپاييني به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 رتبه بانك جهاني ميليارد دالر كشور

 1 35.49 اياالت متحده

 15 1.18 كاناداد
 2 10.5 بريتانيا
 7 2.52 سوئد
 8 2.18 آلمان
 3 5.17 هند

 4 3.18 كره جنوبي

 11 1.41 چين

Formatted Table

GLOBAL HIGH-TECH PRIVATE-EQUITY INVESMENT)IN $ BILLIONS(

Source: Price Waterhouse Coopers Global Report 2008.

1.Financial Intermediary 
2.Portfolio Companies
3.Exiting  Investments
4.INITIAL PUBLIC OFFERING )IPO(
5. Fund
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2-4 تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری جسورانه در ایران
با بررسی اجمالی عوامل موثر در رشد عملیات تحقیق  و توسعه در جهان، می توان وضعیت ایران 
که برای بررسی موردی خود ایران به طور خاص نیاز  که آماری  را به محک این عوامل سنجید. چرا 
این فعالیت ها در  اندک  کوتاه و حجم  از همه به دلیل عمر  این بیشتر  است در دسترس نیست و 
گرفته شوند، رشد تحقیق و توسعه پایدار و مقبول  کار  کشور است. چنانچه این عوامل به درستی به 
کشورهای در حال  که پیشرفت آن در  خواهد بود. از جمله این عوامل سرمایه گذاری جسورانه است 

توسعه قطعا به سیاستگذاری های دقیق نیاز دارد و دخالت هوشمندانه دولت را نیز می طلبد. 
کشورها هماهنگ باشد و ثانیا  پیشرفت در این حوزه اوال باید با شرایط بومی ساختار اقتصادی 
چون سرمایه گذاری ها در آن عموما سودده نیست و افقی بلندمدت دارد، نمی توان بر بنگاه های 

که باید بیشترین نقش را به عهده بگیرند.  کرد؛ در نتیجه این دولت ها هستند  مالی عرفی تکیه 
2-4-1 عوامل فرهنگی

که فعاالن اقتصادی امروز در ایران برای رشد فعالیـت های تحقیق و توسعه باید  نخستین عاملی 
همچنان  اقتصادی  فعاالن  است.  جسورانه  سرمایه گذاری  فرهنگ  پرورش  کنند،  تقویت  خود  در 
تمایل دارند در فعالیـت های اقتصادی تضمین شده و در بنگاه های بزرگ و شناخته شده فعالیت 

کنند. در نتیجه اولین قدم باید از این جا برداشته شود. 
کند: دولت نیز باید با قانون گذاری صحیح در سه مرحله زیر این فعالیت ها را تشویق 

کنند.  که می خواهند تجارتی جدید را آغاز  کسانی تاثیر می گذارد  که بر فعالیت  1- قوانینی 
تجارت هایی  به  تنها می توانند  بانک ها  نمونه  برای  دارد.  اثر  تجارت  بر رشد یک  که  قوانینی   -2
که این به نفع تجارت های نوپا و عملیات تحقیق و  که سودآوریشان تضمین شده است  وام دهند 

توسعه نیست. 
از  خروج  راه  در  مانعی  هر  میدارد.  باز  کنونیشان  فعالیـت های  از  خروج  از  را  تجار  که  قوانینی   -3

سرمایه گذاری مانعی در راه توسعه این بخش است. 
2-4-2 مشوق ها

کارآفرینی و تحقیق و توسعه دارند و باید مکانیسم هایی  دولت ها نقشی عمده در حمایت و توسعه 
ایران  در  حاضر  حال  در  شود.  حمایت  این  شدن  بیشتر  هرچه  به  منجر  که  کنند  طراحی  را 
برای  نظام مند  شکلی  هنوز  هرچند  است؛  شده  طراحی  حمایتی  مناسب  نسبتا  مکانیسم های 
حمایت از سرمایه گذاری جسورانه و فعالیـت های مربوط به تحقیق و توسعه صورت نگرفته است. 
اساس  همین  بر  توسعه.  و  تحقیق  تا  است  اشتغال زایی  جهت  در  بیشتر  موجود  مکانیسم های 

که هدف آن ها استخدام افراد بیکار است. کم بهره به بنگاه هایی تعلق می گیرد  وام های 
با این وجود اخیرا وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری قانون فعالیت صندوق های غیردولتی حمایت 
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گامی مهم در راستای پیشرفت محسوب می شود.  که  کرده  از تحقیق و توسعه را تصویب 
2-4-3 مسائل مالیاتی

کشورهای توسعه یافته با وضع قوانین  کشور نیز حائز اهمیت است. بسیاری از  ساختار مالیاتی هر 
مالیاتی مناسب، موجب رشد قابل توجهی در سرمایه گذاری جسورانه و تحقیق و توسعه شده اند. 
برای نمونه ایاالت متحده مالیات بر سرمایه گذاری را در سال 1978 از 49 درصد به 28 درصد و تا 

که موجب افزایش چشم گیر سرمایه گذاری های جسورانه شد.  کاهش داد  سال 1981 به 20 درصد 
2-4-4 سهام و بورس

و  توسعه  و  تحقیق  عملیات های  مالی  تامین  از  عمده ای  بخش  شد،  بیان  قبال  که  طور  آن 
تهران  بورس  بازار  ایران  در  می شود.  تامین  سهام  بازارهای  طریق  از  جسورانه  سرمایه گذاری های 
کارآمد نیست و مشکالت ساختاری, قانونی  شاخص و سمبل بازار سرمایه است. اما این بازار چندان 

ح است:  و مدیریتی فراوانی دارد. مهمترین معضالت آن به این شر
- ضعف سازمانی و دخالت مستقیم دولت و بانک مرکزی در آن 

- نبود شفافیت و اطالعات دقیق از شرکت های فعال در بورس
- جدا نبودن بازارهای سهام دسته اول و دوم 

- نبود بانک های سرمایه گذاری 
از حوصله این بحث است. می توان  ج  ح مفصل آن ها خار که طر عوامل بسیار دیگر هم هستند 
افزایش حجم  بیمه,  کار, اصالح قوانین  برد: اصالح قوانین  نام  این عوامل  از  وار  به شکل فهرست 
بازارهای سهام در سطح  توزیع جغرافیایی  مالکیت فکری,  قوانین  تدقیق  سرمایه گذاری خارجی, 

گیر.  ایران, تامین امنیت سرمایه, شبکه سازی منسجم و حذف قوانین دست و پا

نتیجه گیری و پیشنهاد
که اصالح و پیشرفت در این حوزه از اختیار و توان  گرفت  کل مباحث می توان به درستی نتیجه  از 
صحیح،  سیاستگذاری  یعنی  کار،  بخش  مهمترین  و  بوده  ج  خار وزارتخانه  یک  حتی  یا  نهاد  یک 
زمینه،  این  در  راهکار  بهترین  شود.  انجام  ویژه  شرایطی  با  نهادی  دست  به  و  دقت  با  می بایست 
از اعضای آن نماینده یک  از اعضای دولت باشند اما هرکدام  که بدنه آن  کمیته ای است  تشکیل 
را  آن  نمایندگی  که  با محلی  را متناسب  توسعه  و  و تحقیق  و سرمایه گذاری  بوده  یا صنعت  بخش 

کنند.  برعهده دارند پیگیری 
کمیته باید حتما دو خصوصیت زیر را دارا باشد:  این 

کمیته ای میان شاخه ای بوده و به هیچ نهاد، سازمان یا وزارتخانه ای وابسته نباشد. - باید 
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و  تحقیق  فعالیـت های  و  جسورانه  سرمایه گذاری  بر  دولت  تسلط  به  نباید  کمیته  این  تشکیل   -
توسعه منجر شود و تنها باید نقش سیاستگذاری و تنظیم قوانین را بر عهده بگیرد.

صندوق حمایت از تحقیق و توسعه صنایع الکترونیک، بنا بر ماموریت ها و وظایفی که در اساسنامه 
الکترونیک،  یعنی صنایع  آن  فعالیـت های  و همچنین حوزه  تعریف شده است  این موسسه  برای 

می تواند این نقش را در پیشبرد سرمایه گذاری جسورانه به خوبی ایفا نماید.





مقدمه 
نحوه  دارد،  بسزائی  نقش  دولت  حمایتی  سیاست های  اثربخشی  و  کارائی  بر  که  عواملی  از  یکی 
تاسیس  و  ایجاد  دولت،  حمایت های  از  نوع  یک  است.  خصوصی  شرکت های  از  دولت  حمایت 
که پیش از این ذکر شد، صندوق های حمایتی خود  صندوق های حمایتی تخصصی است. چنان 
دارای انواع مختلفی هستند. سه مدل ایاالت متحده، مدل اتحادیه اروپا و یک مدل شرقی، مدل 
به   تخصصی  حمایتی  صندوق های  خالصه  به طور  شدند.  بررسی  پیشین  فصل  در  کره جنوبی، 
کمک  به  یا  کنند:  حمایت  خود  به  مربوط  حوزه  در  فن آوری  پیشرفت  از  می توانند  کلی  شیوه  دو 
نظیر  مستقیم؛  حمایت  با  یا  و  آن  نظایر  و  مالیاتی  بخشودگی های  طریق  از  مثال  قانون گذاری؛ 
کار را انجام  سرمایه گذاری مستقیم و اعطای وام. در واقعیت امر صندوق های حمایتی همگی هر دو 
می دهند؛ اما اولویت آن ها متفاوت است. مدل آمریکایی بیشتر قانون گذارانه و مدل اتحادیه اروپا و 

کره جنوبی بیشتر حمایتی است. 
کم کردن هرچه بیشتر  یکی از مهمترین ثمرات حمایت از اقتصاد دانش بنیان و ارتقای فن ٱوری، 
اصلی  خطر های  از  که  خصوصیاتی  است.  بی ثباتی  و  اقتصادی  شوک های  از  ناشی  آسیب های 
اقتصاد های وابسته به صدور موادخام به شمار می رود. جز این، امروزه تمامی اقتصادهای پیشرفته 
گسترده ای انجام می دهند و در حال حاضر توانایی  در بخش دانش و فن ٱوری سرمایه گذاری های 

صدور فن آوری از شاخصه های اقتصادهای پویا است. 
که در ایران و در تدوین اسناد باالدستی به مسئله پیشرفت علوم و فن آوری  به همین دلیل است 
که ایران در  توجه فراوان شده است. از جمله در متن سند چشم انداز بیست ساله، چنین آمده است 
افق بیست ساله باید: »برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فن آورى، متکی بر سهم برتر 
منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی باشد« و نیز »در تهیه، تدوین و تصویب برنامه هاى 
از  آن ها  کالن  کمی  شاخص هاى  قرارگیرد:  توجه  مورد  نکته  این  سالیانه،  بودجه هاى  و  توسعه 
فاصله  کاهش  تورم،  و  اشتغال  خ  نر ملی،  ناخالص  تولید  سرانه،  درآمد  سرمایه گذارى،  خ  نر قبیل، 
درآمد میان دهک هاى باال و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی هاى دفاعی 
تعیین  و  تنظیم  چشم انداز،  الزامات  و  اهداف  و  توسعه  سیاست هاى  با  متناسب  باید  امنیتی،  و 
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کامل مراعات شود.«  در این سند همچنین بر »کسب  گردد و این سیاست ها و هدف ها به صورت 
فن آورى، بویژه فن آورى هاى نو، شامل: ریز فن آورى و فن آورى هاى زیستی، اطالعات وارتباطات، 

کید شده است. زیست محیطی، هوافضا و هسته ای«  به طور خاص تا
که برای ترسیم نقشه راه صنعت در مسیر سند چشم انداز بیست ساله و در راه تحقق  دیگر سندی 
که در سال 1394 از سوی  اهداف اقتصاد مقاومتی تهیه شد، سند راهبردی صنعت ایران می باشد 
که در وهله نخست وظیفه  وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شد. در این سند ذکر شده است 
بخش صنعت عبارت از: »تسهیل و روان سازی مسیر توسعه بخش خصوصی با هدف جلب مشارکت 

کثری در فرآیند تحقق چشم انداز 1404 است1.«   حدا
 برآورد این سند آن است که: »شرایط سیاسی و اقتصادی جهان، موقعیت ژئوپولیتیک کشور و نهایتا 
کشورمان به عنوان قدرت اقتصادی برتر در منطقه  وجود سرمایه های عظیم فیزیکی و انسانی، حضور 

کرده است«2.  را امکانپذیر و حتی ضروری 
در سند راهبردی صنعت به نقش دولت و بخش خصوصی در این مسیر نیز اشاره شده است و نتیجه 
کمیت، سیاست گذار قوی باشد، نتایج آن می تواند به حصول منافع  گر دولت به عنوان حا آن که:  »ا
کمک نماید«  کار، رونق اقتصادی و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی  کسب و  گیر ملی، بهبود فضای  فرا
که عمده ترین آن ها بخش خصوصی است تکلیف  کشور  اما »در این سند برای الیه های اجرایی  و 

دستوری تعیین نشده است«3. 
کلی، این مسئله دقیق تر  در فصل چهارم سند راهبردی صنعت، یعنی خط  مشی ها و سیاست های 
مطرح گشته است. دو سرفصل  از این بخش این گونه عنوان شده اند: »توسعه روابط تجاری بین المللی 
با رویکرد توسعه صادرات و ارتقای فن آوری«  و » تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در طرح های 
صنایع نوین و پیشرفته با فن آوری باال با مشارکت سازمان های توسعه ای و شرکت های خارجی«.4  کم 
گرفته است و از همین رو  کردن آسیب پذیری در برابر شوک های محیطی نیز در این سند مورد توجه قرار 
کارآ درمحیطی پویا، انعطاف پذیری الزم برای  که:  » الزمه یک برنامه  چنین نتیجه گیری شده است 
مواجهه با تغییرات و شوک های محیطی است. در این سند برای جلوگیری از بروز چنین مشکالتی، از 
مدل برنامه ریزی غلتان بهره گیری شده«5  این سیاست ها همچنین باید مطابق با سیاست های ابالغی 
کید سیاست های  که واضح است عمده تا مقام  معظم رهبری مرتبط با اقتصاد مقاومتی باشد و چنان 

اقتصاد مقامتی خودکفایی در زمینه تولید، به ویژه تولید دانش و فن آوری است. 
به  اقتصاد  دانش بنیان و فن آوری نوین  از  که در فصل های پیشین ذکر شد، حمایت  همان طور 

1.  سند راهبردی صنعت، ص 67
2.  سند راهبردی صنعت، پیشگفتار

3.  سند راهبردی صنعت، صص 10-9 
4.  سند راهبردی صنعت، صص67-68، بخش 7و8

5.  سند راهبردی صنعت، ص10
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دلیل معضالت خاص این سرمایه گذاری، از مالحظات فعال عرفی اقتصاد نیست بلکه در همه جای 
اقتصادی  قسمت های  مهمترین  از  یکی  می رود.  پیش  دولتی  حمایت  با  مختلف  به طرق  جهان 
دانش بنیان و مرتبط با فن آوری های نوین، صنایع الکترونیک است. صنایع الکترونیک خصوصیاتی 
آمد،  چنان چه  می نماید.  به فرد  منحصر  نوین  فن آوری های  در  سرمایه گذاری  برای  را  آن  که  دارد 
در  گسترده  کاربرد  لحاظ  از  حاضر  عصر  صنایع  پیشرفته ترین  از  یکی  عنوان  به  الکترونیک  صنعت 
کل صنعت، مصرف  صنایع و حوزه های مختلف، حجم تجارت جهانی، رشد سهم ارزش افزوده از 
انرژی، میزان سرمایه گذاری به ازای ایجاد یک شغل و ... برتر از سایر صنایع موجود است. به طور 
مثال، در سال 1995 صنایع غذایی و آشامیدنی با سهم 8 / 11 درصدی، محصوالت شیمیایی با 
سهم 10 درصدی و صنایع ماشین سازی با سهم 5 / 8 درصدی در رتبه های اول تا سوم تولید ارزش 
حوزه  سه  هر  از  ارتباطات  وسایل  و  تلویزیون  رادیو،  صنایع   2000 سال  در  اما  داشتند،  قرار  افزوده 
گرفته و با سهم 9 / 13 درصدی جایگاه نخست را به خود اختصاص داد؛ در سال 2009  مذکور پیشی 
که این روند  با افزایش تقاضا برای محصوالت الکترونیکی، این سهم به 7 / 20 درصد افزایش یافت 

بیانگر رشد و افق آینده صنعت الکترونیک است1. 

3-1 تاریخچه و چگونگی شکل گیری  
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک)صحا(، یکی از قدیمی ترین صندوق های 

کشور است. سیر تاریخی تشکیل صحا از این قرار است: حمایتی در 
پیرو تبصره 96 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، 
گردید در طول برنامه، صنایع الکترونیک )الکترونیکی، مخابراتی، اتوماسیون و اپتیک(  دولت موظف 
موجود در بخش های مختلف را جهت تأمین منافع ملی و تأمین نیازمندی های الکترونیکی نظامی 
و غیر نظامی از طریق سیاست گذاری و سرمایه گذاری های متمرکز و هماهنگ سازماندهی و تقویت 
و  دفاع  صنایع،  وزارتخانه های  توسط  تبصره  این  اجرایی  آیین نامه  گردید  مقرر  همچنین  نماید.  
پشتیبانی نیروهای مسلح و پست، تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسانده شود. از 
سوی دیگر در ماده 112 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
خ 1375/12/19 ماده واحده قانون  گردید. لذا مور کید  ایران، مجددا بر حمایت از صنایع الکترونیک تا
گردید و در تاریخ 1375/12/22 به تایید شورای  تاسیس صندوق در مجلس شورای اسالمی تصویب 
گردید اساسنامه صندوق ظرف سه ماه، توسط وزارت خانه های صنایع، دفاع و  نگهبان رسید و مقرر 
پشتیبانی نیروهای مسلح و پست، تلگراف و تلفن تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی 
کشور، به تصویب هیئت وزیران برسد. این اساسنامه در سال 1376 به تصویب هیئت محترم وزیران 

1.  سند راهبردی صنعت، فصل دوم
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رسید و در سال 1377 پس از صدور حکم اعضای هیئت مدیره، عمال فعالیت صندوق آغاز شد و اولین 
گردید.  خ 1377/05/27 تشکیل  جلسه هیئت مدیره صندوق مور

در مرداد ماه 1380، پیرو ماده 1 مصوبه دولت موضوع آیین نامه اجرایی ماده 112 قانون برنامه 
سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، صنایع الکترونیک به صنایع 
عام)مصرفی(  الکترونیک  الکترونیک،  قطعات  نوری،  الکترونیک  اتوماسیون،  رایانه ای،  ارتباطی، 
از  پشتیبانی  منظور  به  مذکور،  اجرایی  نامه  آیین   7 ماده  وفق  گردید.  اطالق  )کاربردی(  خاص  و 

گرفت.  کار صندوق قرار  کشور، صدور ضمانت نامه نیز در دستور  فعالیت های صنایع الکترونیک 
در اردیبهشت ماه 1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن، امور اقتصاد و 
کرده و صندوق  حمایت از  کشور، اساسنامه صندوق تغییر  دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به عنوان شرکت مادر تخصصی ادامه فعالیت داد.
پیرو بند 6 ماده 21 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران، مقرر شد اساسنامه صندوق اصالح شده و پوشش دهنده مخاطرات سرمایه گذاری بخش 

گردد.  خصوصی در سرمایه گذاری جسورانه در صنایع نوین 
پیرو بند ب  ماده 151 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
 « به صندوق  الکترونیک«  توسعه صنایع  و  از تحقیقات  ایران، مقرر شد عنوان صندوق« حمایت 

حمایت از صنایع نوین« تغییر یابد.
اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  برنامه  چهار  در  الکترونیک  صنایع  از  حمایت  بر  کید  تا رغم  علی 
صنایع  توسعه  و  تحقیقات  از  حمایت  صندوق  نام  ذکر  حتی  و  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و 
الکترونیک  صنایع  از  حمایت  اهمیت  از  نشان  که  توسعه  پنجم  و  چهارم  برنامه  دو  در  الکترونیک 
کثر استفاده  خ 1391/05/01 قانون حدا داشت، در آخرین روزهای مجلس هشتم شورای اسالمی مور
که  گردید  کشور و تقویت آن ها در امر صادرات مصوب  از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای 
در ماده 16 آن قانون مقرر شده بود،  چهار صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، 
کوچک، صنایع دریـایی و بیـمه سرمایه گذاری فعالیـت های معدنی  ضمانت سرمایه گذاری صنایع 

تجمیع شده و »صندوق حمایت از تولیدات صنعتی » تشکیل شود.
گرفته مسئولین امر، در ماده 32 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر  لیکن پیرو پیگیری های صورت 
کثر  حدا قانون   16 ماده  اسالمی،  شورای  مجلس   1394/02/01 مصوب  کشور  مالی  نظام  ارتقای  و 
گردید  کشور و تقویت آن ها در امر صادرات لغو  استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای 

و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به فعالیت خود ادامه می دهد.
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اعضا و سمتتاریخ رویداد

بدو تاسیس صندوق در سال 1377
کفایتی به سمت مدیرعامل  خانم افسانه 

آقای عباس خواجه پیری به سمت رئیس هیئت مدیره 
آقای معصوم فردیس به سمت عضو هیئت مدیره  

آذر 1378

کفایتی به سمت مدیرعامل  خانم افسانه 
آقای عباس خواجه پیری به سمت رئیس هیئت مدیره 

آقای معصوم فردیس به سمت عضو هیئت مدیره
آقای محمدجعفر الری به سمت عضو هیئت مدیره 

آقای مسعود صفاری به سمت عضو هیئت مدیره

1380

کفایتی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم افسانه 
آقای سید مجتبی هاشمی به سمت رئیس هیئت مدیره 

کالنتری خاندانی به سمت عضو هیئت مدیره  آقای محمداسماعیل 
آقای محمدجعفر الری به سمت عضو هیئت مدیره 

آقای مسعود صفاری به سمت عضو هیئت مدیره

1386

کفایتی به سمت مدیرعامل  خانم افسانه 
آقای بهنام فضایی فر به سمت عضو هیئت مدیره 

کمال محامد پور به سمت عضو هیئت مدیره  آقای 
آقای سیدمجتبی هاشمی به سمت رئیس هیئت مدیره 

آقای محمدجعفر الری به سمت عضو هیئت مدیره 

1388

آقای برزو مختاری به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
آقای هادی قانعی رضایی مقدم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 

آقای حمید وطن دوست به عنوان عضو هیئت مدیره
آقای سید میعاد صالحی به عنوان عضو هیئت مدیره

ح بخش تکمه داش به عنوان عضو هیئت مدیره آقای ابراهیم فر

1392

آقای برزو مختاری به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
آقای علی وحدت به عنوان عضو هیئت مدیره

آقای علی اصغر رمزی به سمت عضو هیئت مدیره
آقای محسن اتابکی به سمت عضو هیئت مدیره
خانم افسانه منصف به عنوان عضو هیئت مدیره

1393

آقای علی وحدت به سمت رییس هیئت مدیره و مدیرعامل
خانم افسانه منصف به سمت عضو هیئت مدیره

آقای علی اصغر رمزی به سمت عضو هیئت مدیره 
آقای محسن اتابکی به سمت عضو هیئت مدیره 
کفایتی به سمت عضو هیئت مدیره  خانم افسانه 

3-2 روند تغییرات اعضای هیئت مدیره صحا
روند تغییرات اعضای هیئت مدیره صحا در جدول زیر آمده است:
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3-3 موضوع فعالیت
و  از: سرمایه گذاری ریسک پذیر  به استناد ماده 4 اساسنامه، موضوع فعالیت صحا عبارت است 
کارشناسی، صدور ضمانت نامه و حمایت مالی و اعتباری از تحقیقات و توسعه صنایع  ارائه خدمات 
کمک های  خ ترجیحی و یا اعطای  الکترونیک در بخش خصوصی و تعاونی به صورت تسهیالت با نر

بالعوض به افراد حقیقی و حقوقی.
این خدمات در زمینه هایی مطابق با شکل 1 ارائه می گردد.

شکل 1: زمینه های حمایتی صندوق

57 

 

به شرح نمو اساسنامه 4همچنين صنايع مورد حمايت در تبصره ماده 

  است 5دار 

  صنايع تحت حمايت صندوق -5نمودار 

جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي  

گسترش همكاري هاي فني و اقتصادي بين المللي و ارتقاء صادرات  

ايجاد زمينه هاي الزم جهت اطالع رساني، تدوين، انباشت و اشاعه دانش فني  

شركت در مناقصات، همايش ها و نمايشگاه هاي داخلي و خارجي  

مطالعات و تحقيقات اعم از بنيادي،كاربردي و توسعه اي

طرح هاي توليدي و خدماتي نيمه ساخت صنعتي و انبوه  

خدمات مهندسي و طراحي 

آموزش هاي تخصصي كوتاه مدت  

خريد، انتقال، جذب و توسعه فن آوري هاي پيشرفته  
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همچنین صنایع مورد حمایت در تبصره ماده 4 اساسنامه آمده است. این صنایع به شرح شکل 2 
است.

گذشته صحا 3-4 عملکرد مالی در سال 94 و مقایسه آن با سال های 
سرمایه اسمی صحا در زمان تاسیس مبلغ 50 میلیارد ریال بوده است. در سال 1382 و در زمان 
که تا سال  1393 به تدریج  کرد  تغییر اساسنامه، سرمایه اسمی صحا به 500 میلیارد ریال افزایش پیدا 
کرده و به مبلغ 1٫242 میلیارد  این سرمایه تادیه شد. اما در سال 1394 سرمایه صحا افزایش پیدا 
ریال رسید. در پی این افزایش، عملکرد صحا نیز در این سال رشد چشمگیری نسبت به سنوات 
که عملکرد صحا به لحاظ ریالی در سال 94 درحدود 50 درصد  گذشته صحا داشته است، به طوری 

گذشته بوده است. 16 سال  

57 

 

  
  

 سرمايه صندوق 

  باشد. مي 1جدول شماره  طبقتا كنون وضعيت سرمايه صندوق از ابتداي فعاليت 

  وضعيت سرمايه صندوق -1جدول 

 مبلغ (ميليارد ريال)عنوان

 50 اوليه در زمان تاسيساسمي  سرمايه

 1382 500مصوب در سال اسمي سرمايه 

 1393 467سرمايه تاديه شده تا پايان سال 

 1394 2/1.242سرمايه در سال 

  

  

  

  

  94تا  77هاي  فاصله سالعملكرد ريالي صندوق در 

 صنايع
الكترونيك 

اتوماسيون

رايانه اي

 الكترونيك
نوري

 قطعات
الكترونيك

 الكترونيك
مصرفي

 الكترونيك
كاربردي

ارتباطي

شکل 2:  صنایع تحت حمایت صحا
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3-4-2 توزیع تسهیالت اعطایی
خصوص،  این  در  می گردد.  باز  آن ها  منطقی  توزیع  به  اعطایی  تسهیالت  بودن  موثر  از  بخشی   
توزیع تسهیالت اعطایی در حوزه ها و زیرحوزه ها، استان ها، صنایع مختلف الکترونیک و زمینه های 

حمایتی بیان می گردد.

گذشته در جدول 1 بیان شده است: به طور خالصه مقایسه عملکرد صحا در سال 94 با سال های 

3-4-1 عملکرد مالی صحا در فاصله سال های 77 تا 94
گردیده است. از همان سال، تالش  که اشاره شد، فعالیت رسمی صحا از سال 1377 آغاز  همانطور 
صحا بر استفاده از سرمایه خود در زمینه های حمایتی عنوان شده در اساسنامه متمرکز بوده است. 
گذشته، می تواند بیانگر بخشی از عملکرد صحا در صنعت  آمارهای تسهیالت ارائه شده در سنوات 

الکترونیک باشد. 
جدول  در   1394 سال  پایان  تا  فعالیت  ابتدای  از  کوتاه  نگاهی  در  صحا  عملکرد  خالصه،  طور  به 

2بیان شده است. 

جدول ٢- خالصه عملکرد صحا

گذشته صحا جدول ١ مقایسه عملکرد ارائه تسهیالت سال ١٣9٤ با سال های 

مبلغ )میلیارد ریال(عنوان

2٫270کل پرداخت های انجام شده

1٫874کل باز پرداخت های انجام شده

مبلغ )میلیارد ریال(تعدادعنوان

255415٫200تقاضاهای بررسی شده

10732980قراردادهای منعقد شده

8481٫460قراردادهای تسویه شده

مبلغ قرارداد )میلیارد ریال(تعداد قراردادسال

1394107980

9662٫000از ابتدای فعالیت صحا تا انتهای سال  1393
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3-4-3 توزیع تسهیالت مالی اعطایی برحسب حوزه ها و زیر حوزه ها
که به صورت میلیون ها و یا حتی  انبوه بازار  الکترونیک فقط به محصوالت  حوزه )دامنه( صنعت 
گوشی های تلفن همراه، تلویزیون، رایانه های شخصی،  میلیاردها عدد در سال تولید می  شوند )مانند 
کاربرد بسیار وسیع بوده  و غیره( محدود نمی شود. به عبارت دیگر،  دامنه صنعت الکترونیک از لحاظ 

کاربرد دارد.  و تقریبا در تمامی صنایع امروزی 
کاربردی بودن صنایع الکترونیک در حوزه ها و صنایع مختلف، پرداخت تسهیالت  صحا نیز به جهت 
را در هشت حوزه نیرو و انرژی های نو، فناوری اطالعات و ارتباطات)ICT(، صنایع دفاعی و هوا-فضا، 
و  مصرفی  الکترونیک  ساخت(،  )زیر  پایه  صنایع  پزشکی(،  درمان)مهندسی  و  بهداشت  گاز،  و  نفت 
کاربرد صنعت  که هر حوزه با توجه به  خودرو دسته بندی نموده است. این نکته قابل توجه است 

الکترونیک در آن، خود به چند زیر حوزه دیگر تقسیم می شود.
جدول شماره 3، دسته بندی حوزه ها و زیر حوزه های مورد حمایت در صنعت الکترونیک را نشان 

می دهد.

جدول ٣- دسته بندی حوزه ها و زیر حوزه های مورد حمایت در صنعت الکترونیک

عنوان زیر حوزه هاعنوان حوزه هاعنوان زیر حوزه هاعنوان حوزه ها

نیرو و انرژی های نو

کاهش مصرف انرژی بهینه سازی و 

صنایع دفاعی و صنایع 
هوا-فضا

سامانه های دفاعی

کنترل انرژی و  مدیریت/ 
رادار، جستجوگرمنابع آبی

ک( جنگ الکترونیکتولید/توزیع انرژی)های پا

فناوری اطالعات و ارتباطات  
ICT

ارتباطات رادیویی و 
کروویو، سیستم های پخش  ما

تلویزیونی
گاز نفت و 

کتشاف تجهیزات بکار رفته در ا

زیرساخت شبکه های 
تجهیزات بکار رفته در بهره برداریارتباطی )مخابراتی/اینترنتی(

تجهیزات بکار رفته در انتقالماهواره، ارتباطات ماهواره ای

راهکارهای سازمانی 
)مکانیزاسیون و اتوماسیون اداری(

بهداشت و 
درمان)مهندسی 

پزشکی(

تجهیزات پزشکی

نرم افزارهای مهندسی، 
تجهیزات دندان پزشکیکاربردی، مالتی مدیا

تجهیزات آزمایشگاهیوب سایت، پورتال

کاوی و پردازش  داده 
داده،امنیت داده، پایگاه 

داده
نرم افزارهای حوزه درمانی
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جدول شماره 4 توزیع تسهیالت اعطایی برحسب حوزه های عنوان شده از ابتدای فعالیت صحا تا 
که در جدول پیدا است، صحا همواره در راستای توزیع  پایان سال 1394 را نشان می دهد. همانطور 

کرده است. کوشش  مناسب تسهیالت در حوزه های مختلف، تالش و 
که سه حوزه از میزان تسهیالت بیشتری نسبت به دیگر حوزه ها بهره مند  جدول 4 نشان  می دهد 

شده اند. 
تشکیل  دلیل  به   ICT حوزه  می باشد.  ارتباطات  و  فناوری  اطالعات   یا   ICT حوزه ها  این  از  یکی 
شدن از دو بخش ارتباطی و فناوری اطالعات، طیف وسیعی از مخاطبان صحا را تشکیل می دهد. 
در  را  باالیی  سهم  صنعت  این  همواره  الکترونیک،  صنعت  با  حوزه  این  نزدیک  ارتباط  به  توجه  با 

تسهیالت صحا به خود اختصاص داده است.
که بیشترین سهم تسهیالت را بعد از ICT به خود اختصاص داده است، حوزه صنایع  حوزه بعدی 
دیگر  خدمت  در  که  می شود  اطالق  صنایعی  به  زیرساخت  صنایع  یا  پایه  صنایع  می باشد.  پایه 
صنایع )حتی صنایع غیر الکترونیک( می باشند. به طور مثال تولید قطعات الکترونیک مانند تولید 
و  اتوماسیون  و  مرجع  آزمایشگاه های  مهندسی،  و  فنی  خدمات   ،)PCB(الکترونیک بردهای  انواع 
توانسته  حوزه  این  دلیل  همین  به  می شوند.  محسوب  پایه  صنایع  انواع  از  صنعتی  مکانیزاسیون 

است میزان تسهیالت قابل توجهی را به خود اختصاص دهد.
حوزه سوم، حوزه نیرو و انرژی های نو می باشد. بخش نیرو و انرژی های نو همواره یکی از مهمترین 
کشور بوده است. صحا نیز در طول فعالیت خود به این مهم توجه داشته است.  مباحث روز جهان و 
ک و مصرف بهینه انرژی با استفاده از  کشور در بخش های تولید انرژی پا کردن نیازهای  صحا با رصد 
تجارب خود و همچنین استفاده از تجارب نهادهای سیاست گذار دولتی و خصوصی در این زمینه، 

سعی در ارائه خدمات به این حوزه داشته است.

صنایع پایه )زیر ساخت(

تجهیزات/خدمات صنعتی و 
مهندسی، ابزار دقیق

الکترونیک مصرفی

تجهیزات خانگی و مصرفی

اتوماسیون و مکانیزاسیون 
صوتی تصویری، نمایشگرهای LED و LCDصنعتی

آزمایشگاه مرجع، سامانه های 
آزمایشگاهی

خودرو
سامانه های الکترونیکی خودرو

حسگرهای )سنسور( خودروییتولید قطعات الکترونیک

ادامه جدول ٣- دسته بندی حوزه ها و زیر حوزه های مورد حمایت در صنعت الکترونیک

عنوان زیر حوزه هاعنوان حوزه هاعنوان زیر حوزه هاعنوان حوزه ها
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جدول 4- توزیع تسهیالت مالی اعطایی برحسب حوزه ها از ابتدای فعالیت صحا  تا پایان سال 1394

مبلغ قرارداددسته بندی حوزه هاردیف
درصدتعداد قرارداددرصد)میلیارد ریال(

7٪1372٪381نیرو و انرژی های نو1

2)ICT( 34٪28370٪851فناوری اطالعات و ارتباطات

6٪861٪236صنایع دفاعی و هوا- فضا3

گاز4 2٪624٪167نفت و 

8٪986٪276بهداشت و درمان )مهندسی پزشکی(5

24٪18255٪516صنایع پایه )زیر ساخت(6

14٪10149٪317الکترونیک مصرفی7

5٪856٪236خودرو8

100٪1001٫073٪2٫980جمع

شکل 3- نمودار )مبلغی( توزیع تسهیالت مالی اعطایی برحسب حوزه ها
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 نیرو و انرژی های نو
 13% 

فناوری اطالعات و 
 ارتباطات 

 فضا -صنایع دفاعی و هوا 28٪
 8% 

 نفت و گاز
 6% 

   بهداشت و درمان
9% 

 (زیرساخت)صنایع پایه
18٪ 

 الکترونیک مصرفی
 10٪ 

 خودرو
 8٪ 
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3-4-4 توزیع تسهیالت مالی اعطایی برحسب استان
توزیع استانی تسهیالت مالی صحا از ابتدای فعالیت تا پایان 1394، در جدول شماره 5 نمایش 
مستقر  تهران  در  الکترونیک  صنعت  در  فعال  شرکت های  بیشتر  اینکه  رغم  علی  است.  شده  داده 
در  شرکت  تخصصی،  همایش های  برگزاری  با  خود  کاری  دوران  طول  در  صحا  اما  می باشند، 
سیاستگذار  نهادهای  با  همکاری  تفاهم نامه  عقد  و  بین المللی  و  داخلی  مختلف  نمایشگاه های 
کرده است تا از شرکت های فعال در دیگر استان ها نیز  دولتی و نهادهای صنفی خصوصی، تالش 
حمایت نماید. تمرکززدایی در سال های اخیر، به صورت جدی توسط صحا دنبال شده است. یکی 
از اقدامات صورت گرفته در سال 94، فراخوان از شرکت های فناور مستقر در پارک های  علم و فناوری 

ح های آن ها بوده است.  کشور و مصوب نمودن تعدادی از طر کز رشد دیگر استان های  و مرا
این نکته قابل ذکر است، تالش به تمرکززدایی همیشه در برنامه صحا بوده است. ولی به هرشکل 
کز  جدول زیر نشان می دهد صنایع پیشرفته و شرکت های فعال در این گونه صنایع بیشتر حول مرا

کز دانشگاهی شکل می گیرند. استان ها، شهرهای بزرگ صنعتی و مرا

شکل 4-  نمودار )تعدادی( توزیع تسهیالت مالی اعطایی برحسب حوزه ها

 
 

 

 

 

 

 

 

 

نیرو و انرژي هاي نو
7%

فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

34٪

-صنایع دفاعی و هوا
فضا

6%
نفت و گاز

2%

%8)مهندسی پزشکی(بهداشت و درمان 

)زیرساخت(صنایع پایه
24٪

الکترونیک مصرفی
14%

خودرو
5%
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جدول 5- توزیع تسهیالت مالی اعطایی برحسب استان از ابتدای فعالیت صحا تا پایان 1394

مبلغ قرارداد )میلیارد دسته بندی استانردیف
تعداد قراردادریال(

39/476اردبیل1

4031اصفهان2

12البرز3

24ایالم4

9229آذربایجان شرقی5

419آذربایجان غربی6

13/51کرمانشاه7

181بوشهر8

1969821تهران9

20853خراسان رضوی10

31خراسان شمالی11

131خوزستان12

12زنجان13

302سمنان14

10629فارس15

73قزوین16

5511قم17

783کرمان18

48گیالن19

0/031لرستان20

65مازندران21

7511هرمزگان22

14همدان23

21425یزد24

29801073جمع
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3-4-5 توزیع تسهیالت مالی اعطایی برحسب نوع صنعت
جدول شماره 6 توزیع تسهیالت اعطایی را برحسب نوع صنعت ابتدای فعالیت صحا تا پایان 1394 
ارتباطی،  اتوماسیون،  صنایع  به  الکترونیک  صنایع  صندوق،  اساسنامه  طبق  می دهد.  نشان  را 
کاربردی، قطعات الکترونیک و الکترونیک نوری  صنایع رایانه ای، الکترونیک مصرفی، الکترونیک 
نوع  تفکیک  به  اعطایی  تسهیالت  اساس  همین  بر  می شود.  اطالق  افزار  نرم  و  افزار  سخت  از  اعم 

صنعت نیز ارائه شده است.

جدول 6- توزیع تسهیالت اعطایی بر حسب نوع صنعت از ابتدای فعالیت صحا تا پایان 1394

دسته بندی برحسب نوع ردیف
صنعت 

مبلغ قرارداد 
درصدتعداد قرارداددرصد)میلیارد ریال(

12٪14131٪420اتوماسیون1

16٪20171٪600ارتباطی2

23٪12241٪364رایانه ای3

13٪14141٪423الکترونیک مصرفی4

کاربردی5 29٪30310٪895الکترونیک 

5٪754٪222قطعات الکترونیک6

2٪325٪56الکترونیک نوری7

100٪1001٫073٪2٫980جمع

شکل 5- توزیع )مبلغی(تسهیالت اعطایی بر حسب نوع صنعت 

 

 

 

 

 

 بر حسب نوع صنعت  ییاعطا التی)تسهی(مبلغ عیتوز 5شکل 

 

 

 

 

 

 

 

ناتوماسیو
14%

ارتباطی
20%

 ايرایانه
الکترونیک مصرفی12%

14%

الکترونیک کاربردي
30%

یکقطعات الکترون
7٪

وريالکترونیک ن
3٪
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ح ها 3-4-6 توزیع تسهیالت مالی اعطایی برحسب ماهیت حمایتی طر
ح ها از ابتدای فعالیت  در جدول شماره 7 توزیع تسهیالت اعطایی برحسب ماهیت حمایتی طر
از  خود  رشد  در  را  مختلفی  مراحل  طرحی  هر  است.  شده  داده  نمایش   1394 سال  پایان  تا  صحا 
صنعتی،  نیمه  تولید  نمونه سازی،  تحقیقات،  شامل  مراحل  این  می کند.  تجربه  تولید  تا  طراحی 
بر این اساس  تا تفکیکی  بر این بوده  نیز  انبوه می باشد، سعی صحا  تجاری سازی، تجهیز و تولید 
ح ها مانند  ح ها و شرکت ها را رصد نماید. در این نوع توزیع، برخی از ماهیت طر داشته و رشد طر
صادرات، توسعه بازار، جذب سرمایه گذاری خارجی و ... با برخی دیگر می توانند هم  پوشانی داشته 

ح می تواند دارای چند ماهیت باشد.  باشند. بر همین اساس عموما هر طر
ح ها با جذب سرمایه گذاری  که در سال 1394 صحا برای اولین بار از طر  این نکته قابل ذکر است 
خارجی حمایت نموده است. صحا همواره سعی بر این داشته است تا توزیع مناسبی در زمینه های 
با پژوهشگاه نیرو و وزارت علوم،  مختلف داشته باشد. به طور نمونه می توان به عقد تفاهم نامه 
ح های تحقیقاتی اشاره نمود. از دیگر راه کارهای ارائه شده  تحقیقات و فناوری جهت حمایت از طر
صادرات  برای  تولید کنندگان  تشویق  جهت  صادراتی  مشوق های  ارائه  به  می توان  صحا،  توسط 
ح ها با موضوع اخذ تاییدیه های بین المللی و  محصول خود، ارائه تسهیالت با حداقل سود برای طر

کرد. شرکت در نمایشگا های بین المللی اشاره 

شکل 6- توزیع )تعدادی(تسهیالت اعطایی بر حسب نوع صنعت 

   

 بر حسب نوع صنعت  ییاعطا التی)تسهي(تعداد عیتوز 6شکل 

  

ناتوماسیو
12%

ارتباطی
16%

 ايرایانه
الکترونیک مصرفی23%

13%

الکترونیک کاربردي
29%

یکقطعات الکترون
5%

وريالکترونیک ن
2%
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جدول 7- توزیع تسهیالت اعطایی بر حسب نوع صنعت از ابتدا تا پایان 1394

ح هاردیف مبلغ قرارداددسته بندی برحسب ماهیت طر
تعداد درصد )میلیارد ریال(

درصدقرارداد

تحقیقات )نتیجه بخش اقتصادی(/ نمونه سازی اولیه یا ١
١٢٪7/٥٢١٣٪٣6٥آزمایشگاهی/ آموزش های تخصصی

٢٪7٣٤٪٣٣9خرید، انتقال دانش فنی و توسعه فناوری های پیشرفته٢

١٤٪١٢٢٤7٪6١٣تجاری سازی دانش٣

٤٥٪٤7787٪٢٫٣٥١تولید، توسعه و تجهیز )نیمه صنعتی و انبوه(٤

٣٪0/٥٤7٪١7توسعه بازار )شرکت در نمایشگاه و برگزاری همایش(٥

0/٢٪١٣٪6١جذب سرمایه گذاری خارجی6

١9/8٪١9٣٤٤٪9٢9خدمات صنعتی/ طراحی و مهندسی7

٤٪667٪٣٢٢صادرات و همکاری های بین المللی8

ح ها   شکل 7-  نمودار )مبلغی(توزیع تسهیالت اعطایی برحسب ماهیت طر

 

 

 

 ها  طرح تیماهبرحسب  ییاعطا التیتسه عی)توزینمودار (مبلغ  7شکل 

 

 

5 
 يبرگزار و شگاهینما در شرکت( بازار توسعه

 %3 47 %5/0 17 )شیهما

 %2/0 3 %1 61 یخارج يگذارهیسرما جذب 6
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مقدمه
که در فصل اول عنوان شد، صنایع الکترونیک به عنوان صنعتی نوین سهم بسیار موثری  همانطور 
در رشد دیگر صنایع دارد. به عنوان مثال حضور و رشد صنایع الکترونیک در خودروسازی تا جایی 
که امروزه بخش بزرگی از خودرو به بخش الکترونیک باز می گردد. در مورد حوزه های  پیش رفته است 

گونه است. دیگری همچون نیرو و انرژی یا بهداشت و درمان نیز وضعیت همین 
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک)صحا( در طول سال های فعالیت خود با 
کرده تا در  که بنا به موقعیت های اقتصادی اتفاق افتاده است، تالش  تغییرات و فراز و نشیب هایی 
که بنا به ماموریت و اهداف خود ملزم به حمایت از صنایع الکترونیک بوده است، وارد  حوزه هایی 

شده و نهایت اثربخشی را داشته باشد. 
کلی صحا را به تفصیل مورد بررسی قرار دادیم. در این فصل  پیش از این، در فصل سوم عملکرد 
ح  هایی  گرفته است. طر که در طی 17 سال اخیر مورد حمایت صحا قرار  ح هایی است  تمرکز بر طر
این  گرفته اند.  قرار  حمایت  مورد  داشتند  که  اعتباراتی  و  مزایا  دلیل  به  مختلف  حوزه های  در  که 
از  بلکه در بسیاری  نبوده؛  یا سوددهی لحظه ای  از تجاری سازی  به معنای حمایت  لزوما  حمایت 
ح ها انباشت دانش و یا پیشروی فناورانه مورد نظر بوده است. این حمایت ها بر اساس اهداف  طر
راهبردی  برنامه  ج در  اولویت دار مندر و  راستای صنایع منتخب  ادامه در  و در  اساسنامه ای صحا 

کشور بوده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت و در جهت توسعه آن ها در 
کتاب برای  صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک طبق جدول 3 فصل سوم این 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  انرژی های نو،  و  »نیرو  الکترونیک در هشت حوزه:  از صنایع  حمایت 
گاز، بهداشت و درمان)مهندسی  )ICT(، صنایع پایه)زیرساخت(، صنایع دفاعی و هوا-فضا، نفت و 
که در این بخش به ترتیب در هریک  کرده و می کند  پزشکی(، الکترونیک مصرفی، خودرو« فعالیت 
ح های انجام شده به اختصار معرفی  ح های مورد حمایت به تفصیل و عموم طر از حوزه ها برخی طر
ح  ح عنوان می شود، سپس سال اجرا، خالصه ای از طر ح ها ابتدا نام طر خواهد شد. در معرفی طر
ح1  و آدرس  ح، مجری طر ح، مدت اجرای طر گی های طر ح، نتایج و ویژ حمایت شده، مزایای طر

ح ارائه می شود.  وب گاه مجری طر

ح از وب گاه شرکت استخراج شده است 1.اطالعات مجری طر
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4-1 حوزه نیرو و انرژی های نو
کشور است. استفاده  از مهمترین مباحث روز جهان و همچنین  بخش نیرو و انرژی های نو یکی 
از مواد فسیلی برای تولید انرژی دیگر مقرون به صرفه نیست؛ چون از سویی این منابع رو به پایان 
به خطر  را  زمین  آینده  می کنند  تولید  فسیلی  منابع  که  آالیندگی  میزان  دیگر  سوی  از  و  هستند 
و  ک  پا انرژی های  از  استفاده  سمت  به  را  خود  حرکت  کشورها  همه  دلیل  همین  به  می اندازند. 

کرده اند. کنونی تولید انرژی آغاز  همچنین استفاده درست از منابع 
کاهش مصرف انرژی چنین  کشور، در زمینه بهینه سازی و  در سند برنامه پنج ساله پنجم توسعه 
آمده است: »به منظور اعمال صرفه جویی، تشویق و حمایت از مصرف کنندگان در راستای منطقی 
کشور و حفاظت از محیط زیست به  کردن و اصالح الگوی مصرف انرژی و برق، حفظ ذخایر انرژی 
کثر  که حدا وزارتخانه های نیرو، نفت و صنایع و معادن اجازه داده می شود براساس دستورالعملی 
تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای اقتصاد می رسد نسبت به مشوق های مالی جهت رعایت 
اقدام  باال  استاندارد  با  و  کم مصرف  محصوالت  تولید  انرژی،  مصرف  بهینه سازی  و  مصرف  الگوی 

کشور، ماده 134(  نمایند...« )برنامه پنج ساله پنجم توسعه 
که: »به منظور ایجاد زیرساخت های تولید تجهیزات  همچنین در ماده 139 این سند آمده است 
نوع  این  تولید  سهم  افزایش  و  ک  پا انرژی های  کاربرد  توسعه  و  خورشیدی  و  بادی  نیروگاه های 
کشور، دولت مجاز است با حمایت از بخش های خصوصی  و تعاونی  انرژی ها در سبد تولید انرژی 
و  بادی  انرژی  پنج هزار مگاوات  تا  تولید  زمینه  یارانه سود تسهیالت،  و  اداره شده  از طریق وجوه 

خورشیدی در طول برنامه متناسب با تحقق تولید را فراهم سازد.«
محدودیت منابع انرژی و رشد نیازهای بشر، منجر به یافتن راهکارهای جدید در زمینه صرفه جویی 
در مصرف انرژی شده است. از سوی دیگر، بهبود در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی می تواند نیاز 

کاهش دهد. به سرمایه گذاری در زمینه تولید انرژی از منابع تجدید ناپذیر را 
را روشن تر  این حوزه  اهمیت  انرژی می تواند  و مصرف  تامین  آمارهای جاری در حوزه  به  نگاهی 
کارآمد  نا و  قدیمی  سیستم های  از  اداری  ساختمان های  درصد   80 از  بیش  مثال  عنوان  به  کند. 
در   LED المانهای  کردن  جایگزین  با  تنها  که  می کنند  استفاده  روشنایی  برای  پایین  بهره وری  با 
المپ های روشنایی می توان بین 45 تا 50 درصد بازده روشنایی را باال برده و در حدود 40 درصد در 

کرد. )گزارش سازمان بهره وری انرژی ایران( مصرف انرژی صرفه جویی 
همچنین بر اساس آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه مدیریت راهبردی درسال 1393، مصرف 
که نسبت به سال 1392رشد 3/5 درصد  کیلووات ساعت بوده  انرژی الکتریکی بالغ بر 276 میلیارد 
را نشان داده است. این آمار نشان دهنده باال بودن میزان مصرف در ایران است به طوریکه طبق 

آمار رسمی مصرف برق در ایران به طور متوسط چهار برابر مصرف جهانی است.
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که  دیگر  سوی  از  تجدیدناپذیر  انرژی های  نمایان  محدودیت های  و  سویی  از  آمار  این  به  توجه 
هم شامل تولید و مصرف و هم شامل آلودگی های زیست محیطی می شود، اهمیت توجه به تولید 
گزارش جهانی در سال 2012  ک و تجدیدپذیر را بیش از پیش نمایان می کند. بر پایه  انرژی های پا
گزارش EIA در سال 2012، ایران  حدود 19٪ از انرژی های جهان از نوع تجدیدپذیر بوده است. طبق 
با رشد دو برابری از سال 2008 تا 2012 مسیر رو به رشدی در زمینه تولید الکتریسیته از انرژی های 
گرفته است. همچنین طبق اطالعات همین سال، ایران به لحاظ تولید انرژی  تجدیدپذیر در پیش 
گزارش سرمایه گذاری جهانی در  کشور در رتبه 42 قرار دارد. طبق همان  از منابع تجدید پذیر از 153 

گرفته است. این زمینه روند رو به رشدی در پیش 
بر اساس آنچه به اختصار در حوزه نیرو و انرژی بیان شد، این صندوق در طول سال های فعالیت 
الکترونیک  صنایع  از  صحا  حمایت های  است.  داشته  انرژی  و  نیرو  بخش  به  ویژه ای  توجه  خود 
از:  عبارتند  بخش  سه  این  است.  شده  اجرا  و  هدایت  بخش  سه  در  انرژی های نو  و  نیرو  حوزه  در 
توزیع  »تولید/  و  آبی«  منابع  و  انرژی  مدیریت  »کنترل/  انرژی«؛  مصرف  کاهش  و  »بهینه سازی 
ح های مورد حمایت در این حوزه خواهیم پرداخت. ک«. در ادامه به تشریح برخی طر انرژی های پا
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ح: تحقیقات و نمونه سازی مولد برق ترموفتوولتائیک                                      1.نام طر
سال اجرا: 1393

ح: انجام تحقیقات، مستندسازی و ساخت نمونه سیستم مولد برق ترموفتوولتائیک  خالصه طر
ک در راستای تولید انرژی پا

ح: مزایای طر
ک و ایجاد دانش فنی کاهش هزینه های راه اندازی سامانه های تولید انرژی پا  -

ح: گی های طر نتایج و ویژ
1. افزایش بازدهی سلول های خورشیدی با استفاده از سلول های ترموفتوولتائیک
کوره های صنعتی و ...( برای تولید برق 2. استفاده از حرارت اتالفی محیط )مانند 

3. از میان برداشتن مشکالت فنی و سایر موانع بر سر راه توسعه مولد برق ترموفتوولتائیک
4. ایجاد امکان توسعه دستگاه های خوداتکا و مستقل از شبکه برق

ح: 6 ماه مدت  اجرای طر

ح: شرکت تیام پارسی پاسارگاد                                                      مجری طر
درباره مجری: شرکت تیام پارسی با استقرار در پارک علم و فن آوری استان اصفهان و با اتکا به 
کاال، ساخت و نصب واحدهای تولید انرژی  توان متخصصان خود در زمینه مشاوره، طراحی، تدارک 
بر مبنای انرژی های نو خصوصًا انرژی خورشیدی فعالیت می کند. از جمله فعالیت ها و تولیدات این 
شرکت می توان به طراحی و ساخت نیروگاه های خورشیدی فتوولتائیک، تولید تجهیزات روشنایی 
خورشیدی و تأمین برق خورشیدی واحدهای مسکونی و ایستگاه های مخابراتی، تولید مولد برق 

خورشیدی قابل حمل اشاره نمود.
 www.tiamparsy.com  :وب گاه

ح های مورد حمایت صحا در حوزه نیرو و انرژی های نو 4-1-1 برخی از طر
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کنتور هوشمند چاه                                                         ح:  2. نام طر
سال اجرا: 1393

کشاورزی کنتورهای دیجیتالی سری 303 برای چاه های  ح: تولید  خالصه طر
ح:  مزایای طر

کنتور هوشمند چاه با ایده مدیریت برداشت آب از منابع آبی به ویژه سفره های زیرزمینی -تولید 
ح: گی های طر نتایج و ویژ

1. اندازه گیری و جمع آوری منظم اطالعات از چاه های آب بدون نیاز به حس گر اختصاصی آب
2. نمایش وضعیت آنالین دستگاه های اندازه گیری نصب شده بر روی چاه های آب

کردن اتفاقات و تغییر وضعیت دستگاه های اندازه گیری نصب شده بر روی چاه آب 3. رصد 
کنترل برداشت آب از یک دشت 4. برنامه ریزی و 

5. صدور دستور قطع مستقیم برق الکتروپمپ
ح: 6 ماه مدت  اجرای طر

ح: شرکت رهروان سپهر اندیشه مجری طر
روی  بر  تحقیقاتی  فعالیت  هدف  با   1381 سال  در  اندیشه  سپهر  رهروان  شرکت  مجری:  درباره 
آب  از منابع آب، مخصوصًا منابع  ایده محوری حفاظت  با  الکترونیک  و  برق  پروژه های مهندسی 
شرکت  این  شد.  تأسیس  برداشت  کنترل  و  اندازه گیری  نوین  روش های  از  استفاده  با  زیرزمینی، 
کشور، بزرگ ترین پروژه مدیریت منابع آب  توانسته است باعرضه محصوالت و خدمات به 30 استان 
کسب شده در بهره برداری از نسل قبلی  کند. در این راستا بر اساس تجارب  جهان را در ایران ایجاد 
کنتور هوشمند آب و برق  کنتور هوشمند آب و برق و با توجه به پیشرفت های فناوری، نسل جدید 

را تحت عنوان SEWN303 از سال 1392 به بازار عرضه نموده است.
 www.rsa.co.ir   :وب گاه
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)POWER LED بر پایه چیپ ست )تولید المپ های LED گسترش تولید ح:  3. نام طر
سال اجرا: 1393

کمک به خرید مواد اولیه جهت تولید POWER LED و به منظور  ح برای  ح: این طر خالصه طر
که در صنایع مختلف  گرفته است  کاهش واردات این قطعه الکترونیکی صورت  تأمین نیاز داخلی و 

کاربرد دارد. الکترونیک 
ح: مزایای طر

- این محصول جایگزین واردات می شود.
ح: گی های طر نتایج و ویژ

LED به عنوان کوچک ترین بخش چراغ فوق کم مصرف چراغ های POWER LED 1. تولید المپ
کاهش نیاز به واردات المپ های LED و دستیابی به دانش تولید  .2

)CFL( کم مصرف 3. افزایش راندمان چراغ های LED در مقایسه با چراغ های 
کشاورزی و پزشکی کاربرد در صنعت  4.  امکان ورود به طراحی و تولید LEDهای خاص با 

کشورهای همسایه 5. امکان صادرات محصوالت به 
6.افزایش شار نوری تا بیش از 140 لومن بر وات

ح: 4 ماه مدت  اجرای طر
ح: شرکت بهنور یزد                                                                                                                               مجری طر

کم مصرف بهنور یزد در سال 1386 به عنوان  کارخانه های تولیدی المپ های فوق  درباره مجری: 
کرد و تا به امروز موفق به ساخت  کار  اولین و تنها تولیدکننده دیودهای نوری LED در ایران شروع به 
کارخانه با ظرفیت تولید  انواع مختلف پاورهای نوری SMD، LED و POWER LED شده است. این 
بیست هزار قطعه دیود POWER LED در هر نوبت کاری و تولید بیش از پنج هزار شعله انواع المپ 

و پروژکتور صنعتی به عنوان بزرگ ترین مجتمع تولید المپ های LED در ایران شناخته می شود.
     www.behnour.ir :گاه وب 
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کنتورها                                                                                                                            ح: طراحی و پیاده سازی نرم افزار مرکز مدیریت اطالعات  4. نام طر
سال اجرا: 1392

ارسال  قابلیت  ایجاد  جهت  گاز  و  آب  برق،  کنتورهای  هوشمندسازی  اجرای  ح:  طر خالصه 
  Meter Data Managementاطالعات از راه دور و طراحی و پیاده سازی نرم افزار

ح:  مزایای طر
کشور  کاربرد راهبردی آن در مدیریت انرژی  - بومی بودن نرم افزار تولیدی با توجه به 

ح: گی های طر نتایج و ویژ
)Cilenet 1. بانک اطالعاتی جامع )نصب روی سرور و عدم نیاز به نصب روی

2. قابلیت نصب روی اینترنت و شبکه محلی
ح: 12 ماه مدت  اجرای طر

ح: شرکت سنجش افزار آسیا                                                                                                             مجری طر
و  تجهیزات  ساخت  و  طراحی  هدف  با   1378 سال  در  آسیا  افراز  سنجش  شرکت  مجری:  درباره 
سازمانی  ایجاد  هدف  با  ابتدا  همان  از  شرکت  این  شد.  تأسیس  صنایع  موردنیاز  نرم افزارهای 
دستگاه های  زمینه  در  تجاری  محصوالت  به  برتر  ایده های  تبدیل  جهت  تولیدی  و  تحقیقاتی 
کمتر از یک سال دستگاه آزمون  کرد و در زمانی  گاز فعالیت خود را آغاز  موردنیاز صنعت آب، برق و 
تحلیل سیستم ها،  زمینه  در  نرم افزار شرکت  نمود. بخش  تبدیل  تجاری  به محصول  را  برق  کنتور 
حال  در  و  کرد  آغاز   1380 سال  از  را  خود  فعالیت  نرم افزارها  پیاده سازی  و  برنامه نویسی  طراحی، 
حاضر در رتبه بندی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دارای رتبه دو تولید و پشتیبانی نرم افزار 

می باشد.
       www.saa.ir :گاه وب 
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ح: احداث نیروگاه خورشیدی                                                                     5. نام طر
سال اجرا: 1391

کز دانشگاهی، شرکت های  ح: طراحی و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی جهت مرا خالصه طر
مخابراتی و شرکت های توزیع برق

ح:  مزایای طر
ک - فرهنگ سازی و بسترسازی استفاده از انرژی های پا

کاهش استفاده از سوخت های فسیلی ک جهت  - تولید انرژی پا
ح: گی های طر نتایج و ویژ

الکتریسیته  انرژی  تولید  برای  انرژی  پایان  بی  منبع  عنوان  به  خورشیدی  انرژی  از  استفاده   .1
به جای منابع انرژی های فسیلی

2.رفع محدودیت هایی مانند برق رسانی و تأمین سوخت برای نقاط و روستاهای دورافتاده
کاهش آلودگی هوا  .3 

4. سالم نگه داشتن محیط زیست
ح: 6 ماه مدت  اجرای طر

ح: شرکت صنایع الکترونیک فاران                                                                                         مجری طر
تولید  زمینه  در  فعالیت  هدف  با   1368 سال  در  فاران  الکترونیک  صنایع  شرکت  مجری:  درباره 
کامپیوتری تأسیس شد. عمده تمرکز این شرکت تولید و توزیع  الکترونیکی، مخابراتی و  تجهیزات 
اینورتر  و  استابالیزر  ازجمله  دیگری  تجهیزات  و  انرژی های نو  تجهیزات  باتری،  یو.پی.اس،  انواع 
کیفیت  کشور و نیز تولید تجهیزاتی با که در راستای انتقال دانش فنی و فن آوری به داخل  می باشد 
مصرف  بهینه سازی  فرهنگ  گسترش  با   1383 سال  از  شرکت  این  است.  مناسب تر  قیمت  و  بهتر 
انرژی خورشیدی در  از  بهره گیری  زمینه  برق در  تولید  برای عرضه تجهیزات  را  گام جدیدی  انرژی 
کنون در بیش از 15 شهر  کرده است و تا مراحل طراحی، تهیه، نصب و راه اندازی و بهره برداری آغاز 

پروژه های سوالر را با موفقیت اجرا نموده است.
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                                                    )UPS( ح: تولید یو پی اس 6. نام طر
سال اجرا: 1391

ح، تولید و فروش یوپی اس های 1، 3، 6 و KVA 10 می باشد ح: طر خالصه طر
ح:   مزایای طر

انواع  در    )DSP( سیگنال  دیجیتال  پردازش  کارگیری  به  نظیر   دنیا  روز   فناوری  از  استفاده   -
محصوالت

ح: گی های طر نتایج و ویژ
1. صرفه جویی ارزی نسبت به مشابه خارجی

ح: 6 ماه مدت  اجرای طر
ح: شرکت صنایع الکترونیک فاران                                                                                         مجری طر

تولید  زمینه  در  فعالیت  هدف  با   1368 سال  در  فاران  الکترونیک  صنایع  شرکت  مجری:  درباره 
کامپیوتری تأسیس شد. عمده تمرکز این شرکت تولید و توزیع  الکترونیکی، مخابراتی و  تجهیزات 
اینورتر  و  استابالیزر  ازجمله  دیگری  تجهیزات  و  انرژی های نو  تجهیزات  باتری،  یو.پی.اس،  انواع 
کیفیت  کشور و نیز تولید تجهیزاتی با که در راستای انتقال دانش فنی و فّناوری به داخل  می باشد 
مصرف  بهینه سازی  فرهنگ  گسترش  با   1383 سال  از  شرکت  این  است.  مناسب تر  قیمت  و  بهتر 
انرژی خورشیدی در  از  بهره گیری  زمینه  برق در  تولید  برای عرضه تجهیزات  را  گام جدیدی  انرژی 
کنون در بیش از 15 شهر  کرده است و تا مراحل طراحی، تهیه، نصب و راه اندازی و بهره برداری آغاز 

پروژه های سوالر را با موفقیت اجرا نموده است.
 www.farancorp.com:گاه وب 
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فهرست برخی از شرکت های فعال در حوزه نیرو و انرژی نو

حسال شرکت مجریردیف نام طر
مبلغ تسهیالت 

اخذشده)میلیون 
ریال(

همیان فن1

82DLC 150نمونه سازی

600تولید انواع رله های جریان زیاد79

200ساخت نمونه رله های جریان زیاد78

سنجش افراز آسیا2

کنتورها94 10٫920طراحی و پیاده سازی نرم افزار مرکز مدیریت اطالعات 

8٫450تهیه نرم افزار جامع جمع آوری و پردازش اطالعات92

کنتور83 240ساخت و تولید پراب قرائت 

کنتور82 150دستگاه تست و قرائت 

100 بهینه سازی و تولید نیمه صنعتی 79

افرا تاب3

کم مصرف88 7٫000تولید و توسعه انبوه المپ 

کم مصرف86 7٫000تولید و توسعه انبوه المپ 

کم مصرف83 4٫000تولید و توسعه باالست  المپ 

کم مصرف81 2٫000 تولید انبوه باالست  المپ 

باسط پژوه تهران4

400شرکت در نمایشگاه صنعت برق94

2٫288تولید اندازه گیر و آناالیزر توان91

تولید سیستم اتوماسیون و 87
325مانیتورینگ پست های فشار ضعیف

کنتور سه فاز تعرفه دار85 1٫550توسعه تولید 

کنتور سه فاز تعرفه دار82 500تولید 

280 تولید نیمه صنعتی ثبت بار پست توزیع80

رهروان سپهر اندیشه5

کنتور هوشمند چاه آب با رله داخلی94 800تحقیقات و نمونه سازی 

کنتور هوشمند چاه93 8٫500تولید 

کنتور هوشمند آب و برق87 1٫100افزایش ظرفیت تولید 

کنتور هوشمند آب و برق85 3٫000 تولید صنعتی 

کنتور دیجیتالی87الکترونیک افراز آزما6 24٫000 تولیدکننده انواع 

30٫000 تولید انواع دیود روشنایی 93LEDنور روشنا نور نوین آفاق7

22٫000 تولید و صادرات انواع چیپ ست های 93LEDبهنور یزد8

2٫805 تولید انواع المپ های 93LED COBنور ساخت اترک9

کم مصرف91موج یکتا اسپادانا10 10٫760 تولید المپ های 
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ادامه فهرست برخی از شرکت های فعال در حوزه نیرو و انرژی نو

حسال شرکت مجریردیف نام طر
مبلغ تسهیالت 

اخذشده)میلیون 
ریال(

صنایع الکترونیک فاران11

کیلووات خورشیدی 94 13٫520پایلوت تحقیقاتی نیروگاه 350 

91UPS 17٫004تولید انواع

5٫620 احداث نیروگاه خورشیدی91

توس فیوز12
کنتور دیجیتالی چند تعرفه ای تک فاز93 20٫000توسعه تولید 

کنتور دیجیتالی تک فاز91 10٫780 تولید 

پگاه آفتاب13
1٫040اجرای پروژه های نیروگاهی و خدمات امید90

100 سیستم جامع اطالعات مدیریت نیروگاه ها81

کنتورهای دیجیتالی تک فاز93کرمان تابلو14 18٫320 تولید انواع 

کامپیوتر15 بامداد 

پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه شبکه های آبیاری و 86
292تأسیسات آبی

1٫000تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات برق و مخابرات ایستگاه پمپاژ83

کنترل و ابزار دقیق ایستگاه آب81 900 تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات 

گر86زرین افزار خراسان16 870 پیاده سازی و راه اندازی ادوات آب و هواشناسی دیتا ال

570 اتوماسیون 75 پست توزیع86سازگان ارتباط17

سیستم آراء18
ح جامع شرکت توزیع برق اصفهان85 480اجرای فاز اول طر

ح جامع مالی شرکت های برق منطقه ای80 300 طر

کنترل19 کنترل از راه دور خط انتقال 85وصال  طراحی و ساخت سیستم تله متری و 
1٫750 آب شیراز

5٫000 تحقیقات و نمونه سازی اینورترهای خورشیدی متصل به شبکه94توان پژوهان پاسارگاد20

30٫000 انتقال فناوری و تولید درایورهای 94LEDآفاق نور انرژی21
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)ICT( 4-2 حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
فناوری اطالعات و ارتباطات1  تمامی فناوری های پیشرفته در زمینه نحوه ارتباط و انتقال داده ها 
گسترده ای را در عرصه های اجتماعی  را در سامانه های ارتباطی در برمی گیرد. این فناوری، تحوالت 
که جهان امروز  گونه ای است  و اقتصادی بشر به دنبال داشته است و تاثیر آن بر جوامع بشری به 
که در آن دانایی و میزان  به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطالعاتی است. جامعه ای 
کاربرد  گستردگی  کننده می یاشد.  دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای نقشی محوری و تعیین 
و تاثیرات فناوری اطالعات و ارتباطات در ابعاد مختلف زندگی امروزی و آینده جوامع بشری به یکی 
کشورهای جهان را به خود معطوف  از مهمترین مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسیاری از 
کرده است. حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات یکی از مهمترین بخش های فعالیت صندوق حمایت 
از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک است. میزان فعالیت صحا در طی 17 سال فعالیت آن، در 

این حوزه نسبت به سایر حوزه ها بسیار بیشتر بوده است. 
ارتباطات به دلیل وسعت عملکرد و جهت حمایت موثرتر در صحا، به  حوزه فناوری اطالعات و 

هفت زیر حوزه تقسیم شده  است:
کروویو، سیستم های پخش تلویزیونی 1.ارتباطات رادیویی و ما

2.زیرساخت شبکه های ارتباطی )مخابراتی/اینترنتی(
3.ماهواره، ارتباطات ماهواره ای

4.راهکارهای سازمانی )مکانیزاسیون و اتوماسیون اداری(
کاربردی، مالتی مدیا 5.نرم افزارهای مهندسی، 

6.وب سایت، پورتال
7.داده کاوی و پردازش داده، امنیت داده، پایگاه داده

باال  شدت  به  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  حوزه  در  فعال  شرکت های  سهم  اخیر  سال های  در 
آینده اقتصاد تا حد زیادی در اختیار این حوزه  از پیش بینی ها، دنیای  رفته است. طبق بسیاری 
در  پرسرعت  اینترنت  به ویژه  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  بانک جهانی،  گزارش  به  بود.  خواهد 
آینده شکل تجارت جهانی را تغییر خواهد داد. با ده درصد باال رفتن سرعت اینترنت به طور متوسط 
که توسطeito 3 اواخر سال 2015  گزارش دیگری  رشد اقتصادی 1.3 درصد افزایش خواهد یافت2. در 
که فروش محصوالت مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات در جهان در  منتشر شده، آمده است 
سال 2016 رشدی 3.8 درصدی داشته و به 2.81 تریلیون یورو خواهد رسید4. عالوه بر سهم موثر 

1.Information & Communication Technologies
2.http://live.worldbank.org/information-communications-technology-development
 3. European Information Technology Observatory
4. http://www.eito.com/press/Press-Releases-2015/International-ICT-market-growth-stronger-than-expected
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اقتصادی، فناوری اطالعات و ارتباطات تا حد زیادی بر زندگی اجتماعی و سبک زندگی جوامع نیز 
و همینطور  اقتصادی  و  اجتماعی  از دانش، تحقیقات  بزرگی  که بخش  بود. همانطور  موثر خواهد 

امنیت در آینده در دستان این صنعت است.
گفته  اما در ایران وضعیت فناوری اطالعات و ارتباطات تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. به 
وزیر ارتباطات تا سال 91، 500 میلیارد دالر سرمایه گذاری در بخش فناوری اطالعات صورت می گرفته 
سهم  همچنین  است.  کرده  پیدا  افزایش  دالر  میلیارد   400 و  هزار   6 به   94 سال  در  میزان  این  که 
که انتظار می رود تا  درآمدی اپراتورهای بخش خصوصی بیش از 20 هزار میلیارد تومان بوده است 
کند. حجم بازار در حوزه ICT در  پایان برنامه ششم به بیش از 67 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا 
که تا پایان برنامه ششم این میزان باید به حدود 86 هزار  حال حاضر 42 هزار میلیارد تومان است 
به  رسیدن  برای  سرمایه گذاری  پیداست  که  همانطور  بنابراین  کند1.  پیدا  افزایش  تومان  میلیارد 

وضعیت مطلوب در این حوزه بسیار مهم است. 

گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به مجلس دهم- تیر ماه 1395  1. نخستین 
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ح: راه اندازی تله پورت ماهواره ای 1. نام طر
سال اجرا: 1394

تله پورت ماهواره ای می باشد. شرکت  راه اندازی  ح، خرید تجهیزات، نصب و  ح: طر خالصه طر
کلیه مشتریان خود را بر روی هاب مرکزی منتقل نموده و هاب های موجود در تهران و  در نظر دارد 

گیرند. اصفهان به عنوان redundant هاب مرکزی قرار 
ح: مزایای طر

- نصب و راه اندازی تله پورت ماهواره ای )تله پورت مرکزی( جهت استفاده بهینه از پهنای باند 
ماهواره ها

کشور ج از  کاهش وابستگی به هابهای خار  -
ح: گی های طر نتایج و ویژ

کاهش هزینه 1. استفاده بهینه از پهنای باند ماهواره ای و 
2. افزایش ظرفیت پهنای باند قابل ارائه

3. تنوع بیشتر ماهواره ها و فناوری های مورداستفاده
کاهش وابستگی به هاب های خارجی  .4

کشورهای هم جوار 5. ارتقای صادرات خدمات تخصصی به 
6. ارائه پشتیبانی فنی تخصصی به مشتریان داخلی و نیز منطقه

)ICT(ح های مورد حمایت صحا در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 4-2-1 برخی از طر
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ح های  طر هواشناسی،  سازمان  نفت،  شرکت  )بانک ها،  مشتریان  به  خدمات  کیفی  ارتقای   .7
)USO

گیرنده از  کمیتی بهره  8. بهبود قابل توجه در امنیت تعامالت درون سازمانی نهادهای دولتی و حا
خدمات ارتباطات ماهواره ای

9. امکان ارائه خدمات با ضریب اطمینان بسیار باالتر نسبت به گذشته به دلیل وجود ایستگاه های 
زمینی پشتیبان

ح: 6 ماه مدت  اجرای طر

ح: شرکت آرین ماهواره                                                    مجری طر
درباره مجری: شرکت آرین ماهواره به عنوان شرکتی دانش بنیان و پیشرو در عرصه خدمات رسانی 
در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات و با اتکا به نیروهای متخصص داخلی و همکاری منطقه ای و 
کشور برداشته است و دستاوردها و  گامی نوین در عرصه ارائه خدمات استاندارد در  بین المللی خود 
تالش های ده ساله شرکت نیز نشان دهنده این موضوع است. دیدگاه و هدف شرکت سرویس دهی 
کمک به توسعه و به کارگیری فناوری های  به مشتریان در فضای امن، قابل اطمینان و در دسترس و 
کنار ایجاد فضای کسب وکار  روز دنیا همگام با بومی سازی فناوری، خدمات و دانش در سطح ملی در 

امن، مطمئن و پویا است.
www.aryansat.ir :وب گاه
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ح: بهینه سازی شبکه نسل سوم موبایل 2.نام طر
سال اجرا: 1394

ح:  خالصه طر
حفظ، بهینه سازی و ارتقای شاخص های کیفی شبکه تلفن همراه نسل سوم )3G( جهت شرکت رایتل در 

کل کشور هدف اصلی این پروژه بوده است. مراحل کلی فرایند به این ترتیب می باشد:
- بررسی اولیه شبکه و تعیین وضعیت فعلی

- جمع آوری اطالعات )تست میدانی(
- پردازش اولیه و آنالیز و تحلیل

- بررسی شبکه و بهینه سازی
)Change Request(  صدور درخواست برای تغییرات -

- نگهداری و بهبود مستمر 
ح:  مزایای طر

کارشناسان خارجی حاضر در این پروژه کارشناسان داخلی توسط  - آموزش و انتقال دانش به 
ح: گی های طر نتایج و ویژ

کیفی شبکه نسل سوم رایتل  1. بهبود 
کاربران این اپراتور  2. افزایش سطح رضایت 

کاربران رایتل کیفیت در برقراری تماس صوتی  3. افزایش 
کاربران رایتل 4. دسترسی به سرعت باالتر در استفاده از اینترنت 

ح: 2 ماه مدت اجرای طر
کاریان ح: شرکت فن آوری اطالعات و ارتباطات  مجری طر

که در ابتدای سال 1383 تاسیس  کاریان  ح: شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات  درباره مجری طر
که طی 10 سال سابقه تربیت شده اند  گیری از دانش و تجربه پرسنل متخصص خود  شد، با بهره 
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ح جهانی با تعیین اهداف و مسیری  و همچنین تعامل و همکاری با شرکت های صاحب نام و مطر
و  ارتباطی  مخابراتی،  تکنولوژی های  آخرین  و  فنی  دانش  انتقال  تاسیس ،  ابتدای  از  بنیان  دانش 

کشور را در راس اقدامات خود قرار داده است. باالخص شبکه های مخابراتی سلوالر به 
 www.karyan.com  :وب گاه
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ح: بهینه سازی نرم افزار مدیریت استراتژیک 3.نام طر
سال اجرا: 1394

ح: خالصه طر
کلیه  افزار  نرم  این  در  می باشد.  استراتژیك  مدیریت  افزار  نرم  سازی  بهینه  ح  طر اجرای  از  هدف 
از داخل  ارزیابی استراتژی ها  کالن، تنظیم و اجرا و  برنامه، تعیین رسالت و اهداف  مراحل تدوین 
افزاری  افزار جامع مدیریت استراتژیک نرم  همان سازمان در زمان مناسب مدیریت می گردد. نرم 
کلیه مراحل استراتژی محوری را توانمند نمایند و احتمال  کمک می نماید  که به سازمان ها  است 

کنند. موفقیت این فرایند پر پیچ و خم را در سازمان خود بیشینه 
ح: مزایای طر

کمک می کند عبارتند از: که این نرم افزار به حل آن ها  مهمترین مسائلی 
کثر سازمان ها کم دفتر برنامه ریزی استراتژیک در ا - توان و قدرت راهبری ضعیف و تعداد نفرات 

کثر سازمان ها - تاخیرات فراوان در فرآیند برنامه ریزی و عقب بودن فرایند برنامه ریزی از زمان در ا
- عدم دسترسی به اطالعات سازمانی به طور منسجم و یکتا

ح: گی های طر نتایج و ویژ
یک  تحمیل  جای  به  سازمان ها  در  استراتژیک  مدیریت  فرآیندهای  برنامه ریزی  ساده سازی   .1

روش خاص مدیریت استراتژیک
2. مدیریت فرآیندهای مرتبط با مدیریت استراتژیک از داخل یک سیستم جامع و در نتیجه ایجاد 

صرفه جویی در تعداد نفرات و بالطبع افزایش توان عملیاتی این بخش از سازمان
کمک به سازمان ها  کار و مدیریت زمان و در نتیجه  3. مجهز بودن این نرم افزار به مدیریت جریان 
جهت انجام فرآیند مدیریت استراتژیک را در زمان بهینه خود و بالطبع سبب ارزش آفرینی به موقع 

این فرآیند در سازمان ها
سازمان ها  نیاز  اساس  بر  اطالعات  اعتبارسنجی  و  اطالعاتی  جریان های  انواع  سازماندهی   .4
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جهت تسهیل در جمع آوری اطالعات در فازهای برنامه ریزی، جاری سازی، بودجه ریزی و مدیریت 
عملکرد برای سازمان ها

ح: 4 ماه مدت  اجرای طر

ح: شرکت مدیریت روشمند مجری طر
کسب رضایت  درباره مجری:  شرکت مدیریت روشمند، فعالیت خود را با هدف سودآوری از طریق 
ذینفعان و مشتریان خود و در حوزه های مشاوره مدیریت، فناوری اطالعات و تجارت الکترونیک 
کرده است. خواستگاه شرکت ابداع راه حل های سفارشی، خدمات ویژه و بدیع و محصوالت  آغاز 

خالقانه مبتنی بر تکنولوژی و دانش روز می باشد. 
www.raveshmand.com :وب گاه
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TS-Radio ح: ساخت سیستم 4. نام طر
سال اجرا: 1393

ح: تولید 50 لینک نوع TS-Radio به درخواست سازمان صداوسیما خالصه طر
ح:  مزایای طر

کشور و بومی سازی دانش طراحی و ساخت محصول ج از  کاهش وابستگی به خار  -
ح: گی های طر نتایج و ویژ

1. رفع نیاز صدا و سیما به دستگاه های ارتباطی )لینک( رادیویی
کاهش قیمت خرید این لینک ها به حدود یک پنجم لینک های خارجی  .2

3. رفع نیاز به نصب آنتن های بسیار بزرگ برای لینک ها
4. سیگنال رسانی با ظرفیت متوسط و مطمئن برای فاصله های متوسط و زیاد در شرایط عدم 

وجود بستر فیبر نوری
5. ایجاد زیرساخت های ایجاد رادیو بر پایه IP و ایجاد اتصال نقطه به نقطه

ح: 6 ماه مدت  اجرای طر
ح: شرکت فناوری پردازش نوین پردیس                                                      مجری طر

کنون فعالیت خود را در زمینه  درباره مجری: این مجموعه در سال 84 به ثبت رسیده است و تا 
طراحی و تولید انواع سیستم های الکترونیکی انجام می دهد. از اقدامات مفید و موثر این شرکت، 

که نمونه خارجی ندارد.   بومی سازی  سیستم TS Radio  می باشد 
www.pardistech.ir :وب گاه
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کم ظرفیت و پرظرفیت مخابراتی ح: تولید انواع شارژرهای  5. نام طر
سال اجرا: 1393

ح: اجرای قرارداد منعقد شده فی مابین شرکت نیان الکترونیک و شرکت رایتل جهت  خالصه طر
ساخت 850 سری مینی راك مخابراتی Outdoor  می باشد.

ح: مزایای طر
- این محصول دارای دانش فنی بومی بوده و قابلیت صادرات دارد. 

ح: گی های طر نتایج و ویژ
کم ظرفیت تلفن همراه کز  1. امکان توسعه مرا
2. تأمین نیاز اپراتورهای داخلی تلفن همراه

3. افزایش قابلیت اطمینان جهت مصرف کننده های مخابراتی
کاهش مصرف انرژی تا 25 درصد  .4

کامپکت گرفتن فناوری SMT در تولید رکتی فایرهای  5. بکار 
6. صرفه جویی در فضای اشغال شده توسط رک های مخابراتی تا 65 درصد

کشورهای همسایه 7. امکان صادرات به 
ح: 4 ماه مدت  اجرای طر

ح: شرکت نیان الکترونیک  مجری طر
زمینه  کشور، در  زیربنایی مهم  نوآوری در صنایع  نیت  با  الکترونیک  نیان  درباره مجری: شرکت 
منابع  تولیدکننده  تنها  به عنوان  و  مخابراتی  پروژه های  مجری  نیرو،  تجهیزات  ساخت  و  طراحی 
نموده است.  آغاز  را رسمًا  فعالیت خود  از سال 1374  کشور  و شرق  تغذیه سوئیچینگ در شمال 
کشورهای منطقه خاورمیانه شامل افغانستان،  گسترده به  اهداف شرکت عبارت اند از: 1. صادرات 
کستان و عراق؛ 2. افزایش ظرفیت و توان تولید و تنوع محصوالت؛ 3. ایجاد اشتغال با تأسیس و  پا

راه اندازی واحدهای تولیدی متعدد و نمایندگی های فعال خدمات پس از فروش.
www.nianelectronic.com :وب گاه
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ح: طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت جلسات و مصوبات 6. نام طر
سال اجرا: 1393

ح: سیستم های اطالعات جلسات به منظور مکانیزه سازی فرآیندهای برگزاری جلسات  خالصه طر
و اجرای مصوبات است. پیاده سازی سیستم مدیریت جلسات، روند پیگیری آن ها، نظارت بر اجرا، 

کار، ثبت مصوبات و روند پیگیری آن ها از اهداف این نرم افزار است. تقویم، ثبت جلسات، میز 
ح: مزایای طر

- از مزایای این نرم افزار حفظ یکپارچگی در سایر نرم افزارهای این شرکت ازجمله اتوماسیون آن 
است.

بر روی  قابلیت نصب  و   Oracle پایگاه داده و   JEE )فناوری   Open Source پلت فرم از  - استفاده 
)Linux سیستم عامل

ح: گی های طر نتایج و ویژ
گام  شرکت  الماس  اداری  اتوماسیون  سیستم  با  یکپارچگی  و  باال  کاربر  تعداد  با  اجرا  امکان   .1

الکترونیک
2. بهبود عملکرد در حوزه های اداری-سازمانی

ح: 9 ماه مدت اجرای طر
گام الکترونیک ح: شرکت  مجری طر

فناوری  زمینه  در  خدمت رسانی  باهدف   1367 سال  در  الکترونیک  گام  شرکت  مجری:  درباره 
و  تولید  در  ایران  انفورماتیک  عالی  شورای  از  یک  رتبه  اخذ  با  شرکت  این  شد.  تأسیس  اطالعات 
دارای  نرم افزار،  بسته های  تولید  و  پژوهش  و  آموزش  مشتری،  سفارش  به  نرم افزارهای  پشتیبانی 
گواهی فعالیت صنعتی از وزارت صنایع و معادن و عضو مؤثر  پروانه بهره برداری برای تولید نرم افزار و 

کشور است. سازمان نظام صنفی رایانه ای 
www.gamelectronics.com :وب گاه
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و  نرم افزار شبیه سازی SUT CAST در دو حوزه ریخته گری قطعات چدنی  ح: توسعه  7. نام طر
قطعات سنگین

سال اجرا: 1392
توسعه  به منظور  که    SUT CAST شبیه سازی  پیشرفته  و  ایرانی  نرم افزار  تهیه  ح:  طر خالصه 
که از اهمیت باالی ویژه ای در صنعت  نرم افزار در زمینه خاص تولیدات قطعات سنگین چدنی است 

ریخته گری در سطح جهانی برخوردار است.
ح:  مزایای طر

کاهش هزینه های تولید - افزایش بازدهی صنایع ریخته گری و تولیدی و 
ح: گی های طر نتایج و ویژ

1. امکان مدل سازی فرآیند انجماد و حرکت سیال در ساخت قطعات چدنی و قطعات سنگین
قطعات،  این گونه  تولید  مختص  پیچیده  فیزیکی  فرآیندهای  مدل سازی  قابلیت های  ایجاد   .2
آزاد،  سقوط   ،Post Filling راهگاه،  چند  از  مذاب  ورود  گرافیت،  انبساط  مکانیکی،  خواص  مانند 

گذاری در برنامه تنش های حرارتی باقی مانده و محاسبه خودکار سیستم راهگاهی و تغذیه 
3. دستیابی به ابزار شبیه سازی برای اطمینان از سالمت قطعه قبل از تولید

4. صرفه جویی های زیاد در زمان و هزینه های ساخت
کیفیت و سالمت قطعات سنگین چدنی کاهش ریسک و تضمین   .5

صنعت  مانند،  صنایع  از  وسیعی  طیف  در  مصرف  برای  قطعات  تولید   زمینه  کردن  فراهم   .6
 2٫5 بادی  توربین های  قطعات  )ساخت  ک  پا انرژی های  پتروشیمی،  و  گاز  و  نفت  نورد،  سیمان، 

کاهش واردات مگاواتی(  به جهت 
7. ایجاد زمینه صادرات این گونه قطعات

ح: 10 ماه مدت  اجرای طر
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کاربردی رازی ح: بنیاد علوم  مجری طر
علوم  کاربردی  پژوهش های  انجام  منظور  به   1392 سال  در  بنیاد  این  مدیران  مجری:  درباره 
کاربردی رازی دارای پیشینه ای ارزشمند  مهندسی اقدام به تاسیس این بنیاد نمودند. بنیاد علوم 
ایران  سراسر  در  پیشرو  و  بزرگ  مشتریان  به  مشاورهای  و  آزمایشگاهی  پژوهشی،  خدمات  ارایه  در 
کاربردی رازی، تبدیل شدن به یک  کشورهای جهان می باشد. چشم انداز بنیاد علوم  و برخی از 
و  مواد  جمله  از  فناوری  و  مهندسی  علوم  درزمینه  بین المللی  و  ملی  سطح  در  تحقیقاتی  موسسه 
از پیشرفته ترین  بهره گیری  با   ... و  نرم افزار  و مهندسی  و مهندسی پزشکی  نوین، علم  فرآیندهای 
تجهیزات و آزمایشگاه ها و با استفاده از تجارب و دانش اساتید دانشگاه ها، دانشمندان، محققین 
نتایج پژوهش های  انتقال  کشور می باشد.همچنین مدیریت  از  ج  و مهندسان مقیم داخل و خار
دانشگاهی به صنعت و ایجاد شرکت های دانش بنیان جهت تولید محصوالت بر مبنای تحقیقات 

کاری آن می باشد. انجام شده، از برنامه های 
www.razi-foundation.com :وب گاه
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ح: طراحی، نصب، راه اندازی، نگهداری و بهره برداری سیستم های ثبت تخلف سرعت  7. نام طر
محورهای اصفهان-دلیجان و نایین-اردستان

سال اجرا: 1391
و  خودروها  متوسط  سرعت  و  لحظه ای  سرعت  اندازه گیری  به منظور  ح  طر این  ح:  طر خالصه 
گذارده  ک آن ها با فن تصویربرداری سه بعدی )Stereo Vision( به اجرا  همچنین استخراج شماره پال

شده است.
ح:  مزایای طر

گسترش  سامانه های مبتنی بر فن آوری اطالعات در  مدیریت هوشمند حمل و نقل  -
کشور - بومی سازی و تطبیق سامانه های ثبت تخلف سرعت سازگار با جاده های 

ح: گی های طر نتایج و ویژ
ک خودروهای عبوری در جاده ها و خیابان 1. وظیفه تشخیص سرعت و خواندن پال

ک خوانی 2. تخصصی ترین سیستم در زمینه سرعت سنجی و پال
ک خوانی ٪95 3. خطای سرعت سنجی 1٪ و دقت پال

نورپردازی در  از  با استفاده  انواع شرایط آب و هوایی  و  کار در همه ساعات شبانه روز  توانایی   .4
محدوده مرئی و مادون قرمز

5. جلوگیری از خروج ارز
کاهش هزینه بنزین و فرسودگی خودروها کاهش رفت وآمد پلیس در جاده ها و درنتیجه   .6

ح:  4 ماه مدت  اجرای طر
 

ح: شرکت نگرش رایانه پویا مجری طر
درباره مجری: شرکت نگرش رایانه پویا در سال 1377 باهدف انجام پروژه های تحقیقاتی موردنیاز 
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کشور در زمینه های سخت افزار، نرم افزار و الکترونیک تأسیس شد. با توسعه  کشور و قطع وابستگی 
دستگاه های  یا   ITC بخش  که  شد  تشکیل  شرکت  در  مختلفی  بخش های  شرکت،  پیشرفت  و 
حمل ونقل هوشمند یکی از آن هاست. در این بخش متخصصین پردازش تصویر با استفاده از توان 
کردند.  ک خوان آغاز  کار تحقیقات خود را با سخت افزار سیستم پال نرم افزاری و سخت افزاری شرکت، 
چندین  که  شد  آغاز   ITC حوزه  در  پلیس  نیازهای  سایر  روی  کاربر  زمینه  این  در  موفقیت  از  پس 

زیرسیستم در این زمینه ابداع شده اند.
www.nrp-co.com :وب گاه
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ح: تولید پرتال سازمانی امن و نسخه صادراتی درسا 8.نام طر
سال اجرا: 1390

ح، مهندسی مجدد، تغییر تکنولوژی تولید و معماری سیستم و اضافه نمودن  ح: طر خالصه طر
امکانات جدید و تغییر در سیستم جهت تأمین امنیت بیشتر و رفع برخی مشکالت سیستم )پرتال 

کی سیستم می باشد. کارایی و چاال سازمانی ُدرسا(  و افزایش 
ح: مزایای طر

کاهش هزینه زیاد مشتریان برای رسیدن به پرتال سازمان را در  پی دارد. ح  - این طر
ح:  گی های طر نتایج و ویژ

کاهش هزینه تمام شده محصول  .1
2. ارزآوری صادرات محصول

کاهش زمان و هزینه تبدیل شدن سازمان به یک سازمان الکترونیک  .3
4. افزایش بهره وری و ارائه خدمات سازمان ها به مشتریان

ح: 6 ماه مدت  اجرای طر
ح: شرکت پاسکال سیستم مجری طر

کامال فارسی، رتبه اول نرم افزار مدیریت ُپرتال سازمانی  درباره مجری: تولید اولین ُپرتال سازمانی 
کادر فنی شهرداری اصفهان و شهرداری رشت، انتخاب  کشور، انتخاب به عنوان برترین ُپرتال توسط 

برترین ُپرتال سازمانی هواشناسی اصفهان در بین سازمان های از افتخارات این مجموعه است. 
www.dorsaportal.com :وب گاه
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)ICT ( فهرست برخی شرکت های فعال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات

حسالشرکت مجریردیف نام طر

مبلغ 
تسهیالت 
اخذشده 
)میلیون 

ریال(

فناوری پردازش نوین پردیس1

93TS-Radio 12٫500ساخت سیستم

85COFDM فرستنده های RF 400طراحی بخش

گیگ87 802 ساخت نمونه صنعتی رادیو STM-1 در باند 8 

فناوری موج خاور2

کم توان94 8٫600تولید فرستنده های تلویزیونی و دیجیتال 

1٫200تولید فرستنده دیجیتال 10 وات90

کروویو پرتابل86 1٫230 طراحی و تولید 15 لینک ما

میکرو موج3

88GHz 38 , 23 , 18 6٫550تولید انواع رادیو

83BTS 4٫000تولید

50تبدیل رادیو آنالوگ به دیجیتال79

900تولید لینک رادیو دیجیتال79

200 صنعتی کردن آنتن ایستگاه ثابت موبایل79

فرا افرند4

4٫200تولید و فروش 200 دستگاه مبدل تلویزیونی 10 وات88

کاناله86 6٫000تولید و فروش 240 دستگاه مبدل تلویزیونی 4 

کیلووات83 4٫000تولید فرستنده 500 وات UHF و فرستنده رادیویی یک 

کیلووات82 کننده تلویزیونی 1٫5  300 نمونه سازی تقویت 

کامکار سیستم5

84GHz  18 2٫100تحقیقات و طراحی رادیو دیجیتال15 و

کارگاه تولید رادیو دیجیتال 2*812 2٫500تجهیز 

880 تولید رادیو دیجیتال 2*2 2٫5گیگاهرتز79

کار6 پارس تلفن 

89GSM/WLL 8٫865اجرای قرارداد

کز تلفن پرظرفیت81 5٫000تولید انواع سوییچ و مرا

کیلو79 1٫450 نمونه سازی مرکز تلفن 5 
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)ICT ( ادامه فهرست برخی شرکت های فعال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 

حسالشرکت مجریردیف نام طر

مبلغ 
تسهیالت 
اخذشده 
)میلیون 

ریال(

نیان الکترونیک7

93Outdoor 30٫000ساخت مینی رک

30٫000تجهیز آزمایشگاه جهت تولید باطری صنعتی91

13٫450تولید باطری صنعتی90

2٫800توسعه تولید انواع محصوالت شارژر89

7٫000توسعه تولید انواع محصوالت شارژر89

کامپکت 48 ولت 50 آمپر87 560خرید تجهیزات تولید شارژرهای 

5٫000تولید شارژر 48 ولت 30 آمپر86

کم ظرفیت 16000 وات85 6٫500تولید منبع تغذیه 

3٫000تولید شارژر 48 ولت 25 آمپر82

1٫400تولید منبع تغذیه مجهز به شارژر بی سیم81

ک های مربوطه80 1٫800توسعه تولید شارژر 48 ولت و را

ک های مربوطه79 693تولید شارژر 48 ولت و را

180 ساخت 64 دستگاه اینورتر و شارژر79

الکترونیک فطروسی8

400شرکت در نمایشگاه تلکام 942014

کولینگ94 11٫000اجرای قراردادهای شارژ و پکیج 

10٫500 تولید محدود یکسوکننده های صنعتی برای مخابرات93

توسعه ارتباطات فراست9

پیاده سازی شبکه های ارتباطی و اختصاصی بانک مسکن از 90
VSat 4٫000طریق

کشاورزی از 85 پیاده سازی شبکه های ارتباطی و اختصاصی بانک 
VSat 7٫000 طریق

11٫300 توسعه بستر خدمات اینترنت90انتقال داده های آسیاتک10

افرانت11
1٫780تجهیز دیتا سنتر و توسعه بستر اینترنت89

کز ارائه خدمات آسان تلفن اینترنت85 5٫754 توسعه مرا

7٫000 نصب و راه اندازی شبکه تلفن همراه88توسعه ارتباطات پرمند12

کام آسیا13 کاوش 

2٫295احداث 71 ایستگاه تلفن همراه در استان خراسان رضوی89

89AFM 1٫135تولید دستگاه

7٫000نصب و راه اندازی ایستگاه های شبکه تلفن همراه86

4٫000نصب و راه اندازی ایستگاه های موبایل83

81GSM با استاندارد WLL 3٫000 تولید آزمایشی سیستم
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)ICT ( ادامه فهرست برخی شرکت های فعال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 

حسالشرکت مجریردیف نام طر

مبلغ 
تسهیالت 
اخذشده 
)میلیون 

ریال(

کیفیت14 آزمون 
6٫750اجرای پروژه DLC اصفهان و آذربایجان غربی86

81Access 5٫000  سیستم های

کام15 بانی 
850تولید سامانه CallCenter مبتنی بر وب90

کز بانک ها88 510 سامانه مکانیزه تلفن بانک ویژه مرا

کیش16 صنایع ارتباطی آوا

410شرکت در نمایشگاه تلکام 941394

94)IP گوشی تلفن )تحت شبکه 30٫000طراحی و ساخت 

470شرکت در نمایشگاه تلکام 931393

کز تلفنی مبتنی بر نسل جدید سیستم های 91 طراحی و تولید مرا
2٫000 مخابراتی 

5٫000  اجرای قرارداد نصب بیست هزار پورت تلفن 85Dectکیاتل17

کم ظرفیت و پرظرفیت83منابع تغذیه الکترونیک18 4٫000 تولید شارژرهای سویئچینگ 

4٫000 تولید سیستم WLL برمبنای 84DECTنسیم همراه19

رایورز20

کاربری سیستم مدیریت فرآیندهای 94 توسعه زیرساخت و امکانات 
BPMS 30٫000سازمانی با

کاربری عملیاتی و اطالعاتی سازمان های بزرگ 80 تولید سیستم های 
1٫100 و متوسط

همکاران سیستم21

5٫947تولید انواع نرم افزارها و توسعه شرکت84

سیستم یکپارچه مدیریت تحت وب مشتمل بر حوزه های مالی 81
1٫260 و ...

سندپرداز22

90ABC 1٫500اجرای قرارداد سیستم مکانیزه مالی بر اساس

89SERFII 1٫470توسعه سیستم جامع سند پرداز

توسعه سیستم های برنامه ریزی جامع منابع سازمانی با الیه قیمت 87
1٫000تمام شده

1٫400 تولید سیستم های برنامه ریزی جامع منابع سازمانی85

کامپیوتر23 بامداد 
82EDI 250پیاده سازی سیستم

165 طراحی و پیاده سازی نرم افزار تبادل الکترونیکی داده 80
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پارس سیستم24

600نصب و راه اندازی شبکه راه آهن جمهوری اسالمی85

520پیاده سازی ERP شرکت صنایع آذرآب84

تحقیق Data Ware Housing و پیاده سازی آن در سیستم های 83
MIS 315جامع یکپارچه با رویکرد

800خرید تجهیزات و سرمایه گذاری 81

80MIS 400 تحقیق سیستم های جامع یکپارچه با رویکرد

80MIS 375تکمیل سیستم های جامع یکپارچه با رویکرد

پدید پرداز25

2٫400توسعه سیستم های همگرای محاسبه و صدور صورتحساب89

توسعه نرم افزار مدیریت هوشمند تبلیغات در ماشین های 86
462خودپرداز

990 ارتقا نرم افزار فروش و خدمات مشترکین82

رای دانا آفرین26

کیفیت و ...90 614توسعه زیرسیستم های تولید، 

1٫100توسعه سیستم رای دانا87

85WorkFlow 1٫000 توسعه سیستم جامع رای دانا بر پایه

کسب  وکار در حوزه شهرداری های 90سبز داده افزار27 ارتقاء، توسعه و اجرای برنامه 
2٫777 کشور

نبراس انفورماتیک28

2٫600تحقیق و توسعه برای ارتقا فناوری مهندسی مجدد سازمان ها84

2٫500اجرای قراردادهای اتوماسیون اداری83

80NPS 800ارائه خدمات پشتیبانی از

80NPS 580تولید محصول صادراتی

240 خدمات نرم افزاری به پروژه APSH ایالت آندراپرادش هند 79

12٫000 قلم هوشمند قرآنی90سروش مهر آریا29

928 تولید آنتی ویروس بومی88مهران رایانه30

مرکز متالورژی رازی31
4٫000 توسعه نرم افزارهای SUT CAST در حوزه قطعات چدنی92)پرویز دوامی(

گویش پرداز32 گفتار فارسی89عصر  1٫200 تبدیل متن به 

ایران رایانه33

1٫090بهینه سازی نرم افزار فایلر پرو91

1٫430توسعه و ارتقا نرم افزار فایلر پرو86

850 طراحی، ارتقا، ایجاد سیستم نرم افزاری مدیریت اطالعات و اسناد82

کیا34 680 تولید نرم افزار معلم هوشمند به همراه فروش89چارستون 

)ICT ( ادامه فهرست برخی شرکت های فعال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 

حسالشرکت مجریردیف نام طر

مبلغ 
تسهیالت 
اخذشده 
)میلیون 

ریال(
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)ICT ( ادامه فهرست برخی شرکت های فعال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 

حسالشرکت مجریردیف نام طر

مبلغ 
تسهیالت 
اخذشده 
)میلیون 

ریال(

3٫230 تولید پرتال سازمانی درسا90پاسکال سیستم35

پگاه آفتاب36

275بهینه سازی سیستم های یکپارچه جهت سازمان های وزارت نیرو87

ح جامع اتوماسیون اداری فرایندگرا86 350طر

400 پیاده سازی و اجرای سیستم های اطالعاتی 82

داده پردازی دوران37
84ERP 1٫936مجموعه نرم افزاری دوران

81Realwall 800 بسته نرم افزاری

2٫000 تولید سامانه 88SMS Mediatorپیک آسا38

گستران پویا39 پژوهش 

کننده دیجیتال89 320طراحی و پیاده سازی سیستم ضبط 

350سیستم هوشمند تصحیح نسخ چاپی قرآن86

ک خودرو84 300 سیستم هوشمند تشخیص پال

پیام پرداز40
کیهان90 2٫330بهینه سازی سامانه امن شبکه 

کیا83 550 ارتقاء سخت افزار و نرم افزار ماژول امنیت 

4٫320 طراحی و تولید نمونه اولیه دستگاه 90HSMفن آفرین حصیم قشم41

گام الکترونیک42

تولید و توسعه محصوالت نرم افزاری )اتوماسیون اداری، نرم افزار 94
)... ،DMS20٫000

3٫600طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت جلسات و مصوبات93

91DMS 5٫012تولید نرم افزار

500نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری بانک سپه86

2٫700بستر سازمان الکترونیکی86

گواهینامه های دیجیتال و رمزنگاری85 1٫250احراز هویت با استفاده از 

1٫700نرم افزار قرآن نگار81

800 تهیه نرم افزار اتوماسیون اداری80

20٫000 راه اندازی تله پورت ماهواره ای در پارک علم و فناوری پردیس94آرین ماهواره43

30٫000 تولید تجهیزات انتقال شبکه مخابراتی 94DWDMفناوری ارتباطات نوری امین44

فناوری اطالعات و ارتباطات 44
9٫900 بهینه سازی شبکه نسل سوم موبایل94کاریان

2٫500 بهینه سازی نرم افزار مدیریت استراتژیک94مدیریت روشمند45
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4-3 حوزه صنایع پایه )زیرساخت(
یکی از مهمترین بخش های مهندسی صنایع جهان، اعم از صنایع پتروشیمی، پاالیشگاه ، نیروگاه، صنایع 
کنترل این مجموعه ها عهده دار هستند.  فوالد، داروسازی، صنایع بهداشتی و غذایی و...  را واحدهای 
کنترل پروسه های مختلف در صنایع، همواره نیازمند ادواتی دقیق می باشد تا بتوان فرایندهای مختلف را 

تحت کنترل در آورد؛ به گونه ای که می توان واژه کنترل را با ابزاردقیق مترادف دانست.
کنترل، اعم از فشار، دما، دبی،  کمیت مورد نیاز واحد تحت  که بر حسب نوع  ابزار دقیق ادواتی هستند 

سطح و  با توجه به شرایط و استانداردهای تعین شده، انتخاب و مورد استفاده قرار می گیرند. 
مهندسی ابزار دقیق، علمی میان رشته ای است که با اندازه گیری کمیت های فیزیکی فشار، دما، سطح 
کار دارد. ابزار دقیق به دلیل وجود سنسورهای الکتریکی با  کنترل آن ها سر و  مواد در مخارن و فلو و ... و 
کنترل، وابستگی شدیدی به  رشته های برق و الکترونیک ارتباط بسیار نزدیکی دارد. اما موضوع اصلی 

حسگرها دارد.
سیر صنایع مختلف از صنایع سنگین تا سبک به سمت مکانیزه شدن، اهمیت ابزاردقیق و همچنین 
اتوماسیون و مکانیزاسیون صنعتی را مشخص می کند. پیش بینی فورچون این است که در آینده ای نزدیک 
بیش از 60 درصد صنایع تولیدی توسط ربات ها کنترل خواهند شد و تنها با مانیتورینگ انسانی کار خواهند 

کرد. 
به همین دالیل، صحا در حوزه صنایع پایه )زیرساخت(، طرح هایی را در چهار زیر شاخه مشخص مورد 

حمایت قرار می دهد. این چهار زیرشاخه عبارتند از:
1.تجهیزات/خدمات صنعتی و مهندسی، ابزار دقیق

2.اتوماسیون و مکانیزاسیون صنعتی
3.آزمایشگاه مرجع، سامانه های آزمایشگاهی

4.تولید قطعات الکترونیک
در هر زیرشاخه نیز بصورت مجزا از بخش ها و طرح های مشخصی حمایت می کند. بطور مثال در زیرشاخه 
سیگنال،  کابل  چاپی،  مدار  برد  کانکتور،  رله،  زمینه  در  طرح هایی  از  صحا  الکترونیک،  قطعات  تولید 
ترانسفورماتور، لودسل، فتوسل، موجبر، چیپ و میکروچیپ، قطعه لیزر، آنتن، مقاومت، خازن و غیره 

حمایت می کند. 
اثرات و اهداف حمایت صحا در موضوع تجهیزات/خدمات صنعتی و مهندسی، ابزار دقیق - اتوماسیون 
و مکانیزاسیون صنعتی را می توان در »استفاده از نتایج تحقیقات در صنعت به منظور جلوگیری از به هدر 
رفتن انرژی و سرمایه ملی«،  »بهره برداری از خدمات صنعتی و مهندسی در جهت توسعه و اشتغال زایی«،  
»باال بردن سطح کیفی و کمی تولیدات داخلی«، »ارتقای دانش فنی داخلی«، »کمك به رشد اقتصاد ملی و 

کاهش وابستگی« و »جلوگیری از خروج غیر ضروری ارز« خالصه کرد.
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ح : تولید ست های مکاترونیک 1.نام طر
سال اجرا: 1394

ح :  خالصه طر
ح بوده  کشورها موضوع طر از آن به دیگر  تولید مجموعه آموزشی مکاترونیک و صادرات بخشی 
ساخت  از  هدف  که  است  شده  تشکیل  کاری  ایستگاه   6 از  مکاترونیک  آموزشی  مجموعه  است. 
این  در  می باشد.  تجهیزات  الکترونیکی  و  کنترلی  مکانیکی  سیستم های  عملکرد  آموزش  آن 
که انواع روش های انتقال حرکت مکانیکی نظیر سیستم های نوار نقاله،  مجموعه سعی شده است 
کنترلر plc استفاده شود تا  سیستم های پنوماتیکی، ربات و همچنین از انواع موتورها، سنسورها و 

کنترل آن ها آشنا شود. کاربر با مفهوم سیستم های مکانیکی و نحوه 
ح : مزایای طر

کیفیت قابل  - بومی سازی فناوری، تولید سیستم های مکاترونیک و آموزشی با قیمت مناسب و 
رقابت با استانداردهای بین المللی 

کز آموزشی و آزمایشگاه های تحقیقاتی - قابلیت استفاده محصول در دانشگاه ها و مرا
- امکان صادرات  

ح : گی های طر نتایج و ویژ
کل مجموعه 1. طراحی با قابلیت ماژوالر بودن 

ح های مورد حمایت صحا در حوزه صنایع پایه )زیر ساخت( 4-3-1 برخی از طر
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کریستینی  کاهش هزینه ساخت و تکمیل مجموعه در مقایسه با رقبای خارجی )نظیر فستو ،   .2

و ...(
گارانتی و خدمات پشتیبانی بهتر نسبت به محصوالت  ح و شرایط  3. پشتیبانی فنی و مهندسی طر

وارداتی
ح: 6 ماه مدت  اجرای طر

ح: شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ مجری طر
درباره مجری:

 SIEMENS شرکت با بیش از 18 سال سابقه فعالیت، در سال 1380 موفق به اخذ نمایندگی شرکت
آلمان و در سال 1388 موفق به اخذ نمایندگی شرکت kinco چین برای فروش تجهیزات و سیستم ها 
گردید. در حال  ابزار دقیق  و  اتوماسیون صنعتی  و خدمات فنی مهندسی در زمینه برق صنعتی، 
SSE، آموزش و  کادر فروش، فنی، تعمیرات، سرویس رفع عیب،  از  با بهره گیری  حاضر این شرکت 
گاز، پتروشیمی،  کنندگان در صنایع مختلف از قبیل نفت،  اجرای پروژه، خدمات خود را به مصرف 

کز فنی حرفه ای ارائه می نماید. صنایع فلزی، خودرو سازی، قطعه سازی، دانشگاه ها و مرا
انجمن  دقیق،  ابزار  و  کنترل  مهندسان  انجمن  توسعه،  و  تحقیق  کز  مرا انجمن  عضو  ولتاژ  قشم 
شرکت  صنعتی،  اتوماسیون  شرکت های  صنفی  انجمن  ایران،  نفت  صنعت  تجهیزات  سازندگان 
است.  قشم  رشد  بین المللی  مرکز  و  کار  صبا  تحقیقاتی  شرکت  ایران،  برق  صنایع  آزمایشگاه های 
همچنین دارای پروانه فنی مهندسی و جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی از وزارت 

صنعت، معدن و تجارت می باشد. 
www.Qeshmvoltage.com :وب گاه
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ح: بسترسازی صادرات و برندسازی بین المللی منابع تغذیه  قابل برنامه ریزی  2.نام طر
سال اجرا:  1394

منابع  صادرات  برای  مناسب  بستر  ایجاد  و  برندسازی  ح  طر این  انجام  از  هدف  ح:  طر خالصه 
تغذیه DC قابل برنامه ریزی به بازار بین المللی عمدتا اروپا و آمریکا می باشد. این امر مستلزم احراز 
کالس جهانی با هدف حضور در  شرایط و استانداردهای معتبر جهت ارائه محصول و خدمات در 
تاییدیه های  اخذ  برای  برنامه ریزی هایی  استراتژی،  این  تحقق  جهت  است.  بین المللی  بازارهای 
گام  که در  کشور و نیز بازاریابی بین المللی شده است  کیفی آلمان، استقرار خط تولید در آن  فنی و 
نخست ملزومات احراز شرایط جهت حضور در بازار بین المللی شامل اخذ تاییدیه های الزم و تولید 

ح تدوین شده است. در این طر
ح:  مزایای طر

کشورهای پیشرفته و صنعتی - توسعه صادرات بخصوص در 
ح:  گی های طر نتایج و ویژ

1. برند سازی و جهانی شدن برند
2. دریافت تاییدیه های بین المللی

ح: 12 ماه مدت  اجرای طر
ح: شرکت توان پژوهان فناوران پاسارگاد مجری طر

درباره مجری: شرکت مهندسی توان پژوهان به پشتوانه دو دهه فعالیت در خصوص طراحی و 
کنون منابع تغذیه DC با توان باال و قابل برنامه ریزی با عنوان های  تولید انواع مبدل های قدرت، ا
کامال دقیق با مشخصات  NikaFamily و NilaFamily را به عنوان محصول با قابلیت اطمینان باال و 

کشور ارائه می نماید. فنی عالی و مطابق تکنولوژی روز به صنعت 
WWW.tavanco.Net :وب گاه
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 SHOT MONITORING ح: طراحی و ساخت دستگاه 3.نام طر
سال اجرا:  1394

 SHOT MONITORING( مانیتورینگ  صفحات  دستگاه  ساخت  و  طراحی  ح:  طر خالصه 
این  شد.  خواهد  مذاب  تزریق  زمان  در  دایکاست  دستگاه های  عملکرد  بهبود  باعث   )SYSTEM
کاهش مصرف مذاب و بهبود عملیات  دستگاه باعث باال بردن راندمان دستگاه های دایکاست و 
این  آن،  خارجی  نمونه  باالی  هزینه  و  دستگاه  این  گسترده  مصرف  به  توجه  با  می گردد.  ساخت 
گسترده  صنعتی  واحدهای  و  کارخانجات  به  ارائه  جهت  الذکر  فوق  تجهیز  تولید  به  شروع  شرکت 

نموده است.
ح:  مزایای طر

کشور - نوآوری و بومی سازی  این دستگاه در 
- ایجاد امکان تولید قطعات با استانداردهای الزم جهت قطعات خودرویی و نظامی 

ح:   گی های طر نتایج و ویژ
کاهش ضایعات در ریخته گری و تولید قطعات  .1

گری کیفیت و دقت در ریخته  2. بهبود 
کاهش قیمت تمام شده محصول  .3

ح: 6 ماه مدت  اجرای طر
ح: شرکت صنایع راژمان پرداز مجری طر

درباره مجری: شرکت صنایع راژمان پرداز فعالیت خود را از سال 1379 در زمینه برق و اتوماسیون 
کرد. این شرکت باسابقه حضور مؤثر و مستمر در پروژه های بزرگ و با اتکا به متخصصین  صنعتی آغاز 
کمپانی های صاحب نام داخلی و خارجی در تمامی شاخه های  مجرب خود و همچنین همکاری با 
صنعتی مشغول به فعالیت است. فعالیـت های شرکت صنایع راژمان پرداز شامل محدوده  وسیعی 
از خدمات فنی و مهندسی می باشد. از آن جمله می توان به پروژه های طراحی، اجرا و راه اندازی 
گاز و پتروشیمی، فوالد، آب و فاضالب، سیمان،  کلیه بخش های صنعتی به ویژه صنایع نفت،  در 

کرد. خودروسازی، صنایع غذایی و غیره اشاره 
 WWW.RAJMANPARDAZ.COM :وب گاه
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ح: ساخت تجهیزات آزمایشگاهی الکترواپتیک 4.نام طر
سال اجرا: 1394

ح:  خالصه طر
زیر ساخت  ایجاد  و  و ماشین آالت  الکترواپتیک و خرید تجهیزات  آزمایشگاهی  تولید محصوالت 
کز تحقیقاتی در راستای  کنونی و جدید برای ارائه به دانشگاه ها و مرا برای توسعه و تولید محصوالت 

ح بوده است. ارتقای صنعت، موضوع طر
ح:   مزایای طر

کارگاه و خط تولید  - ایجاد 
- امکان حضور در عرصه بین المللی و صادرات محصوالت 

ح:  گی های طر نتایج و ویژ
کز تحقیقاتی تولید محصوالت آزمایشگاهی الکترواپتیک برای دانشگاه ها و مرا

کاهش قیمت تمام شده محصوالت
گروه تحقیق و توسعه  ارتقای 

ح:4 ماه مدت  اجرای طر
ح: شرکت مه فناور ظریف دیدگانی مجری طر

درباره مجری: 
شرکت مه فناور ظریف دیدگانی با هدف طراحی، ساخت  و توسعه فناوری در زمینه تجهیزات و 
کز تحقیقاتی در راستای  دستگاه های آزمایشگاهی و اندازه گیری اپتیکی و لیزری برای دانشگاه ها، مرا
است.  گردیده  تاسیس  داخلی  متخصصین  توانمندی های  از  بهره گیری  با  داخلی  صنعت  ارتقای 
اپتیک تصمیم به  و   آزمایشگاه های تحقیقاتی در زمینه فیزیک  نیازسنجی  با توجه به  این شرکت 
ساخت تجهیزات اپتومکانیک و اندازه گیری  با ارائه خدمات پشتیبانی فنی نمود و خوشبختانه با 
کنون توانسته تعدادی از این  تکیه بر دانش فنی اساتید این رشته و توان فنی صنعتگران ایرانی، تا

گردد. کند تا جایگزین معادل آن ها از برندهای معتبر آمریکایی و اروپایی  دستگاه ها را تولید 
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نظیر  فوتونیک  و  لیزر  اپتیک،  آزمایشگاه های  در  نیاز  مورد  اپتومکانیک  قطعات  اقسام  ساخت 
و  موتوردار  و  دستی  گرهای  جابجا اقسام  ساخت  اپتیکی،  بردهای  و  میزها  نگهدارنده ها،  اقسام 
نرم افزارهای مرتبط، طراحی و ساخت دستگاه های اندازه گیری نظیر انحراف سنج ماره، شبیه ساز 
که انجام شده  کارهایی است  خورشید،تداخل سنج مایکلسون ،تداخل سنج ماخ- زندر از پیشینه 

است. 
www.mahfanavar.ir و   www.mahfanavar.com :وب گاه



کارنامه صحا : 17 سال عملکرد 120

ح: توسعه تجهیزات خط تولید مونتاژ بردهای الکترونیک و تأمین مواد اولیه 5.نام طر
سال اجرا: 1393

 3P بر اساس سیاست SMD ح، خرید تجهیزات برای توسعه خط مونتاژ ح: این طر خالصه طر
)تامین قطعه)Part(، تولید برد)PCB(، مونتاژ برد )PCBA(( بوده است.

ح:  مزایای طر
OEM تبدیل شدن به یک شرکت -

ح: گی های طر نتایج و ویژ
کشور 1. استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در 

آن ها  موردنیاز  اولیه  مواد  تأمین  جهت  مختلف  صنایع  با  تعامل  جهت  مناسب  بستر  ایجاد   .2
به صورت ارزان تر و سریع تر

کشور 3. ایجاد ارزش افزوده بیشتر در داخل 
کارآمد 4. ایجاد اشتغال 

کشور و رشد صادرات 5. جلوگیری از واردات محصوالت قابل تولید در 
کشور به واردات و افزایش صادرات کلیدی  کاهش وابستگی صنایع   6

ح: 6 ماه مدت اجرای طر

ح: شرکت نیکو الکترونیک پیشرو                                                                                                                             مجری طر
درباره مجری: 

گردیده و در شهرک صنعتی یزد مستقر شد.  شرکت نیکو الکترونیک پیشرو در سال 87 تاسیس 
شرکت در زمینه مونتاژ قطعات فعال است. این شرکت دارای واحدهای مهندسی تولید، تضمین 
دارای  شرکت  این  همچنین  می باشد.  بسته بندی  واحد  و   SMD و   THD قطعات  مونتاژ  کیفیت، 

تجهیزات تست برد، برش و فرم دهی قطعات می باشد. 
www.jeciran.com :وب گاه
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کارد الکترونیک ح: طراحی و نمونه سازی ژا 6.نام طر
سال اجرا: 1392

کارد الکترونیــک و ســاخت و خریــد تســتر و تجهیــزات خــط تولیــد  ح: ایــن طــرح نمونه ســازی ژا خالصــه طــر
بوده اســت.

ح:  مزایای طر
کردن ماشین آالت صنعت نساجی  - بروز رسانی و مکانیزه 

ک، انعطاف پذیری نوع بافت، امکان بافت پشت فرش و ...  کاهش استهال - افزایش سرعت بافت، 
ح: گی های طر نتایج و ویژ

1. ایجاد تنوع در نوع بافت عالوه بر طرح و نقشه بافت
2. حذف ضایعات بافت فرش روی ماشین های قدیمی

کارد 3. افزایش سرعت بافت با حذف اجزا مکانیکی قدیمی و حداقل حرکت ژا
ــده روی  ــت برآم ــت باف ــد Loop و Cut Loop جه ــت مانن ــین های باف ــتم روی ماش ــب سیس ــکان نص 4. ام

فــرش بــدون نیــاز بــه بریــدن فــرش
کشورهای همسایه 5 امکان صادرات به 

ح: 6 ماه مدت اجرای طر
ح: شرکت فنی و مهندسی نماد پردا مجری طر

دربــاره مجــری: شــرکت فنــی و مهندســی نمادپــردا باهــدف فعالیــت در زمینه هــای مختلــف مهندســی بــرق 
کامپیوتــری را در  کارد  کامپیوتــر در ســال 1371 تأســیس شــد. ایــن شــرکت طراحــی و ســاخت سیســتم ژا و 
ســال 1375 آغــاز نمــود و پــس از 3 ســال فعالیــت تحقیقاتــی به عنــوان اولیــن ســازنده موفــق ایــن سیســتم 
کــرد. همچنیــن شــرکت نمادپــردا در  در ایــران نخســتین نمونــه آن را در ســال 1378 نصــب و راه انــدازی 
گواهــی فعالیــت صنعتــی و جواز تاســیس واحــد خدمات مهندســی از وزارت  ســال 1376 موفــق بــه دریافــت 
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گردیــد و بــا توجــه بــه فعالیــت اصلــی ایــن شــرکت از آن تاریــخ در زمینــه نســاجی، عضویــت انجمــن  صنایــع 
صنایــع نســاجی را دریافــت نمــوده اســت. شــرکت فنــی مهندســی نمادپــردا، شــرکت پیشــتاز در زمینــه 

کامپیوتــری می باشــد. کارد  تولیــد، طراحــی و ســاخت سیســتم ژا
www.namadparda.com :وب گاه
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بلیت  و  درون شهری  عمومی  حمل ونقل  هوشمند  سامانه  پیاده سازی  و  طراحی  ح:  طر نام   .  7
الکترونیک شهر مشهد مقدس

سال اجرا: 1390
ح: طراحی، تأمین تجهیزات و ملزومات، پیاده سازی، راه اندازی، بهره برداری، مدیریت،  خالصه طر
تأمین و تجهیز سامانه هوشمند حمل  و نقل عمومی درون شهری و در نهایت انتقال آن ها به شهرداری 

مشهد بوده است.
ح:  مزایای طر

- حذف پول و بلیت کاغذی از چرخه حمل ونقل عمومی و امکان پرداخت کرایه به صورت الکترونیک 
و ایجاد بستر و زیرساخت های شهر الکترونیک

ح: گی های طر نتایج و ویژ
کالن در حوزه پرداخت خرد الکترونیک 1. سرمایه گذاری و مدیریت پروژه های 

کاغذی از چرخه حمل ونقل عمومی 2. حذف پول و بلیت 
کرایه به صورت الکترونیک 3. امکان پرداخت 

کنترل، نظارت و اعمال مکانیسم محاسبه کرایه و  4. ساماندهی شبکه پرداخت 
ح: 5 ماه مدت اجرای طر

ح: شرکت فناوری هوشمند اتیک پارس مجری طر
»کنسرسیوم  عنوان  با  ابتدا  در  پارس  اتیک  هوشمند  فناوری های  توسعه  شرکت  مجری:  درباره 
شهری  خرد  پرداخت  جامع  سامانه های  اجرای  و  سرمایه گذاری  راستای  در  الکترونیکی«  بلیت 
کسیرانی، قطار شهری و غیره به وجود آمد.  ازجمله بلیت الکترونیک در ناوگان های اتوبوس رانی، تا
کنسرسیوم در اردیبهشت 1389 تحت عنوان شرکت توسعه فناوری های هوشمند اتیک پارس  این 
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کالن در حوزه پرداخت الکترونیکی در راستای تحقق  با اهداف سرمایه گذاری و مدیریت پروژه های 
دولت الکترونیک، به دست آوردن سهم مشخصی در بازار خدمات پرداخت الکترونیک و تکیه بر توان 

نیروهای داخلی و تولید راه حل های بومی ثبت شد.
www.etick.ir :وب گاه
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ح: تجهیز و راه اندازی  خط تولید برد چند الیه 8.نام طر
سال اجرا: 1389

کامل خط تولید بردهای مدارچاپی چندالیه )Multi Layer( از مهم ترین  ح: راه اندازی  خالصه طر
ح بوده است. اهداف این طر

ح:  مزایای طر
کاهش نیاز به واردات و برون سپاری سفارشات مربوط به بردهای مدارچاپی چند الیه  -

- ارتقا سطح دانش و فناوری در زمینه تولید بردهای مدارچاپی
ح: گی های طر نتایج و ویژ

آن ها  موردنیاز  اولیه  مواد  تأمین  جهت  مختلف  صنایع  با  تعامل  جهت  مناسب  بستر  ایجاد   .1
به صورت ارزان تر و سریع تر

کشور 2. ایجاد ارزش افزوده بیشتر در داخل 
کیفی کمی و  3. ارتقاء ظرفیت تولید به لحاظ 

کشور و رشد صادرات 4 جلوگیری از واردات محصوالت قابل تولید در 
کشور به واردات و افزایش صادرات کلیدی  کاهش وابستگی صنایع   .5

ح: 6 ماه  مدت اجرای طر

ح: شرکت جهان الکترونیک مجری طر
درباره مجری: شرکت جهان الکترونیک یکی از مدرن ترین تولیدکنندگان انواع بردهای الکترونیک 
گرفت.  که در سال 1378 در استان یزد مورد بهره برداری قرار  یکرو، دورو و مولتی الیر در ایران است 
این شرکت افتخار ارائه خدمت به بیش از 200 شرکت داخلی و خارجی را در صنایع مختلف ازجمله 

کامپیوتر، الکترونیک، خودرو و غیره را دارد. ارتباطات، 
www.jeciran.com :وب گاه
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اندازه گیری سازگاری  انعکاس در  اتاقک بدون  توسعه  و  راه اندازی  ح: طراحی، نصب،  نام طر  .9
)EMC الکترومغناطیسی )چمبر

سال اجرا: 1389
مصونیت  )آزمون  الکترومغناطیس  سازگاری  آزمون های  انجام  جهت  ح  طر این  ح:  طر خالصه 
فناوری  تجهیزات  و  الکترونیکی  محصوالت  روی  بر   ))Emission( تشعشع  آزمون  و   )Immunity(

اطالعات )ITE(، لوازم صوتی- تصویری، تجهیزات پزشکی و غیره است.
ح:  مزایای طر

کشور  - انجام آزمون های مطابق با استاندارد در داخل 
ح: گی های طر نتایج و ویژ

و  فرآیندها، خدمات  کیفیت  و  فنی  زیرساخت ها، دانش  توسعه سطح فن آوری ملی،  و  ارتقاء   .1
محصوالت تولیدی، وارداتی، صادراتی در حوزه فن آوری اطالعات و ارتباطات، برق و الکترونیك و 

صنایع وابسته
کاالی وارداتی کیفیت تولید داخل و بررسی  2. رشد سطح فّناوری و 

3. همکاری مؤثرتر با سازمان ملی استاندارد، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و معاونت 
تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت

4. انجام آزمون های مصونیت:
)Electrostatic Discharge Immunity Test( 2-4-61000 IEC/EN

)Electrical Fast Transient / Burst Immunity Test( 4-4-61000 IEC/EN
)Surge Immunity Test( 5-4-61000 IEC/EN

 Immunity to Conducted Disturbances, Induced by Radio-Frequency( 6-4-61000 IEC/EN
)Fields

)Power frequency magnetic field immunity test( 8-4-61000 IEC/EN
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 Voltage Dips, Short Interruptions and Voltage Variations Immunity( 11-4-61000 IEC/EN
)Tests

5. انجام آزمون های تشعشع :
 Information technology equipment - Radio Disturbance(  22  CISPR/55022  EN

)characteristics
 Industrial, Scientific and Medical )ISM( Radio-Frequency(   11  CISPR/55011  EN

)Equipment - Radio Disturbance Characteristics
 Limits and Methods of Measurement of Radio Disturbance(  13  CISPR/55013  EN

)Characteristics of Broadcast Receivers and Associated Equipment
 Limits for harmonic current emissions for equipment input current( 2-3-61000  IEC/EN

)A per phase 16 up to and including
 Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply( 3-3-61000 IEC/EN

)A 16 systems for equipment with rated current up to
ح: 9 ماه مدت اجرای طر

ح: مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک  مجری طر
درباره مجری: مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک با توجه به سابقه طوالنی در زمینه استانداردسازی 
محصوالت با بیش از 15 سال سابقه در تدوین استانداردهای ملی دارای  16دبیر مورد تایید سازمان 
ملی استاندارد ایران جهت تدوین پیش نویس استانداردهای ملی ایران در حوزه های مخابرات، 
برق و الکترونیک، فناوری اطالعات، مهندسی پزشکی، خدمات، اسناد و تجهیزات اداری آموزشی 
کارنامه خود دارند و عالوه  می باشد. دبیران تدوین این مرکز سابقه تدوین بیش از  400استاندارد در 
آزمایشگاه های  می باشند.  به  خدمت  مشغول  نیز  مرتبط  حوزه آزمون های   در  استاندارد  تدوین  بر 

گسترده در مرکز، ایجاد شده است.   تخصصی بر اساس تحقیقات و مطالعات 
 www.rcii.ir :وب گاه
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بدن  و  سر  توسط  ویژه  انرژی  جذب  مقدار  آزمایشگاه  راه اندازی  و  نصب  طراحی،  ح:  طر نام   .10
)SAR( انسان

سال اجرا: 1389
دار  سیم کارت  تجهیزات  تشعشعات  میزان  رعایت  بر  نظارت  جهت  ح  طر این  ح:  طر خالصه 

تعیین شده از سوی سازمان های استاندارد جهانی است.
ح: مزایای طر

کشور 1.انجام آزمون های مطابق با استاندارد در داخل 
ح: گی های طر نتایج و ویژ

و  خدمات  فرآیندها،  کیفیت  و  فنی  دانش  زیرساخت ها،  ملی،  فّناوری  سطح  توسعه  و  ارتقاء   .1
محصوالت تولیدی، وارداتی، صادراتی در حوزه فن آوری اطالعات و ارتباطات، برق و الکترونیك و 

صنایع وابسته
کاالی وارداتی کیفیت تولیدات داخلی و بررسی  2. رشد و 

3. همکاری مؤثرتر با سازمان ملی استاندارد، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی
4. ایجاد امکان نظارت مؤثرتر سازمان های باالدستی برای استاندارد بودن تجهیزات تولیدی و 

وارداتی
ح: 9 ماه مدت اجرای طر

ح: مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک  مجری طر
درباره مجری: مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک با توجه به سابقه طوالنی در زمینه استانداردسازی 
محصوالت با بیش از 15 سال سابقه در تدوین استانداردهای ملی دارای  16دبیر مورد تایید سازمان 
ملی استاندارد ایران جهت تدوین پیش نویس استانداردهای ملی ایران در حوزه های مخابرات، 
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برق و الکترونیک، فناوری اطالعات، مهندسی پزشکی، خدمات، اسناد و تجهیزات اداری آموزشی 
کارنامه خود دارند و عالوه  می باشد. دبیران تدوین این مرکز سابقه تدوین بیش از  400استاندارد در 
آزمایشگاه های  می باشند.  به  خدمت  مشغول  نیز  مرتبط  حوزه آزمون های   در  استاندارد  تدوین  بر 

گسترده در مرکز، ایجاد شده است.   تخصصی بر اساس تحقیقات و مطالعات 
www.rcii.ir :وب گاه
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کامپیوتری با تکنولوژی پیزو  کارد  ح: راه اندازی خط تولید جدید و تولید نیمه صنعتی ژا 11.نام طر
سرامیك

سال اجرا: 1388 
و  سرامیک  پیزو  نوع  از  کامپیوتری  کارد  ژا سیستم  جدید  تولید  خط  راه اندازی  ح:  طر خالصه 
جایگزینی سیستم قبلی)سولنوئیدی( و خرید تجهیزات الکترونیکی و طراحی و ساخت تسترها بوده 

است.
ح: مزایای طر

کامپیوتری کارد  کارد الکترومکانیکی به ژا - تبدیل فناوری تولید از ژا
ح: گی های طر نتایج و ویژ

1. قابلیت بافت فرش های 5-7-10 رنگ و بیشتر
2. امکان جابجایی رنگ در نقشه بدون نیاز به جابجایی نخ رنگ در قفسه

ح متفاوت در عرض ماشین 3. امکان بافت همزمان 3 طر
ح های مختلف به صورت متوالی 4. امکان تکرار نامحدود بافت طر

کشورهای همسایه 5. امکان صادرات به 
ح: 6 ماه مدت اجرای طر

ح: شرکت فنی و مهندسی نماد پردا                                                                                                                                    مجری طر
درباره مجری: شرکت فنی و مهندسی نمادپردا باهدف فعالیت در زمینه های مختلف مهندسی 
کامپیوتری را  کارد  کامپیوتر در سال 1371 تأسیس شد. این شرکت طراحی و ساخت سیستم ژا برق و 
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در سال 1375 آغاز نمود و پس از 3 سال فعالیت تحقیقاتی به عنوان اولین سازنده موفق این سیستم 
کرد. همچنین شرکت نمادپردا در  در ایران نخستین نمونه آن را در سال 1378 نصب و راه اندازی 
از  مهندسی  خدمات  واحد  تاسیس  جواز  و  صنعتی  فعالیت  گواهی  دریافت  به  موفق   1376 سال 
گردید و با توجه به فعالیت اصلی این شرکت از آن تاریخ در زمینه نساجی، عضویت  وزارت صنایع 
را دریافت نموده است. شرکت فنی مهندسی نمادپردا، شرکت پیشتاز در  انجمن صنایع نساجی 

کامپیوتری می باشد. کارد  زمینه تولید، طراحی و ساخت سیستم ژا
www.namadparda.com :وب گاه
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فهرست برخی شرکت های فعال در حوزه صنایع پایه)زیرساخت(

حسال شرکت مجریردیف طر

میزان 
تسهیالت 
)میلیون 

ریال(

جهان الکترونیک1

14٫000افزایش تولید انواع بردهای الکترونیک )یک رو، دورو ، چند الیه(92

گردش جهت افزایش تولید91 5٫780تامین سرمایه در 

19٫500تجهیز و راه اندازی خط تولید برد چند الیه89

گردش جهت افزایش تولید88 3٫073تامین سرمایه در 

گردش جهت افزایش تولید86 7٫000تامین سرمایه در 

600خرید تجهیزات آزمایشگاه86

4٫000خرید مواد اولیه جهت افزایش تولید و صادرات83

4٫000تجهیز خط تولید جهت صادرات82

2٫000خرید مواد اولیه جهت صادرات81

2٫300خرید مواد اولیه تولید برد مدار چاپی80

1٫750تجهیز خط تولید و اتوماسیون آن80

850خرید مواد اولیه تولید بردهای مدارچاپی79

کیفی بردهای الکترونیک78 1٫320 ارتقا سطح 

نیکو الکترونیک پیشرو2

26٫000توسعه خط مونتاژ الکترونیکی93

1٫530توسعه تجهیزات خط تولید مونتاژ برد و تامین مواد اولیه90

476 مونتاژ برد الکترونیکی87

مرکز تحقیقات صنایع 3
انفورماتیک

92EMC 5٫540توسعه آزمایشگاه

89SAR 5٫140طراحی و راه اندازی آزمایشگاه

طراحی، خرید، نصب و راه اندازی اطاقک بدون انعکاس )چمبر 89
)EMC4٫920

1٫125خرید و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی جهت آزمون های استاندارد82

کیفیت )آزمایشگاه مرجع(78 کنترل  1٫000 تجهیز آزمایشگاه استاندارد و 

6٫045 تولید انواع ساعت حضور و غیاب88دنیای پردازش4

نماد پردا5

کارد الکترونیک92 3٫030نمونه سازی ژا

کامپیوتری با تکنولوژی پیزو سرامیک89 کارد  3٫030تولید انبوه ژا

کارد پیزو 88 راه اندازی خط تولید جدید و تولید نیمه صنعتی ژا
1٫350 سرامیک
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پکتوس7

کلید بریل ویژه نابینایان91 1٫070بهینه سازی دستگاه نمایشگر و صفحه 

گفتار فارسی86 800تولید نرم افزار متن به 

1٫300تولید برجسته نگار84

95 طراحی و ساخت دستگاه هوشمند بریل78

اجرای قرارداد سامانه هوشمند حمل ونقل عمومی درون شهری و 90فناوری هوشمند اتیک پارس8
10٫000 بلیت الکترونیك شهر مقدس مشهد

روناش9

2٫194سیستم حفاظت الکترونیک سد سنگ سیاه91

اجرای قرارداد سیستم حفاظت الکترونیک ساختمان شرکت توزیع 90
600برق سمنان

400 نصب و راه اندازی سیستم های حفاظت الکترونیک88

کابل فیبر نوری دریایی89دانا نیرو قشم10 3٫440 ترمیم 

ستاره صنعت توس11
کروویو و دستگاه خشک کن مادون قرمز82 600ما

247 نمونه صنعتی تونل های خشک کن 79

SMD پارت12
2٫450گسترش خط مونتاژ 91SMD )سید حبیب مدینه ای(

3٫000 توسعه خط تولید سیستم های توزین80صنایع پند13

1٫420 تولید روبات فرش بافت89بوریا14

کوره شهاب15
کوره القایی درز جوش81 600تولید دستگاه 

کوره القایی و درز جوش80 400 نمونه سازی صنعتی 

گل اندیشه16
1٫875تولید سیستم ثبت تصاویر سرعت سنج لیزری88

کربن87 کسید  گاز و مونوا 280 تولید هشداردهنده نشت 

رهپویان اندیشه دنا17
کسی متر پرینتردار88 3٫900تولید تا

کسی متر 86 1٫300 تولید تا

کنترل و ابزار دقیقی صنایع سیمان شهرکرد85فارس اسکات18 4٫000 اجرای قرارداد 

کاوندیش19

کنترلی87 1٫800تولید 1400 عدد برد 

طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی سیستم مانیتورینگ جامع 84
1٫020 صدا و تصویر

مهر انفورماتیک20
850تولید و توزیع اقساطی رایانه82

گن های قطار81 کنترل هواساز وا 100 تولید سیستم 

حسال شرکت مجریردیف طر

میزان 
تسهیالت 
)میلیون 

ریال(

 ادامه فهرست برخی شرکت های فعال در حوزه صنایع پایه)زیرساخت(
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شهر پرداز21

5٫000تولید دستگاه های خودکار فروش خودکار بلیت89

کیوسک های الکترونیکی اینترنتی سینا89 400شبکه 

گاه(84 کیوسک اطالع رسانی )خودآ 1٫811تولید 

82B2C 740 توسعه سیستم های جامع فروشگاهی با نگرش

30٫000 اجرای قرارداد 94DCSکرمان تابلو22

5٫500 ساخت تجهیزات آزمایشگاهی الکترواپتیک94مه فناور ظریف دیدگانی23

صنایع مدار چاپی پدید 24
)اسماعیل تقی زاده(

26٫000توسعه خط تولید برد مدار چاپی94

کارگاه83 ح تولید و توسعه  980طر

250 توسعه خطوط و تجهیزات تولید برد مدار چاپی دورو79

13٫000 تولید ست های مکاترونیک94قشم ولتاژ25

فن پردازان بدیع26
5٫700 تولید سیبل های الکترونیکی باشگاهی و قابل حمل94

490شرکت در نمایشگاه ایپاس94

1٫500 طراحی و ساخت دستگاه 94Monitoring Shotراژمان پرداز27

950 نمونه سازی و ساخت دستگاه مولد سیگنال94پویا اندیشان موج آریا28

ادامه فهرست برخی شرکت های فعال در حوزه صنایع پایه)زیرساخت(

حسال شرکت مجریردیف طر

میزان 
تسهیالت 
)میلیون 

ریال(
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گاز 4-4 حوزه نفت و 
برای  که  اما تجهیزاتی  الکترونیک وابسته نیست  گاز به صورت مستقیم به صنعت  و  حوزه نفت 
گرفته اند،  گرانبهای فسیلی در دهه اخیر مورد استفاده قرار  کتشاف، بهره برداری و انتقال این مواد  ا
براساس ماده 126، سند  گاز شده اند.  و  انتقال نفت  و  بهره برداری  کتشاف،  ا به سهولت در  منجر 
گاز  کتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و  پنج ساله پنجم جمهوری اسالمی ایران به منظور شناسایی و ا
کشف  کتشافی و منجر به  کشور و نیز انتقال و به کارگیری فناوری های جدید در عملیات ا در سراسر 

گردید. کید  میدان قابل تولید تجاری به وزارت نفت تا
که در منابع فسیلی انرژی وجود دارد و همینطور نیاز روزافزون جوامع  با توجه به محدودیت هایی 
بشری به منابع انرژی، نیاز به استفاده از فناوری های جدید و نوعی بازنگری در نوع تولید و مصرف 
از  بهره برداری  و  نفت  به  یابی  دست  برای  مرحله  اولین  می شود.  احساس  شدت  به  انرژی  منابع 
از  به مطالعات سطحی و صحرایی محیط، مجموعه ای  با توجه  ابتدا  کتشاف مخازن است.  ا آن، 
کتشافی مشخص می شود. این روش ها  اطالعات اولیه به دست می آید و اولویت های روش های ا
حفر  و  آلی  ژئوشیمی  لرزه نگاری،  سنجی،  مغناطیسی  و  سنجی  ثقل  سطحی،  روش های  شامل 

کتشافی است. چاه های ا
کشور ما دارای تجربیات ارزنده ای در مورد مطالعات شناخت منابع نفتی و حفاری و استخراج از 
کمی هستند.  که دارای عمق  کشور بوده  کثر این تجربیات مربوط به دریاهای جنوبی  آن ها است. ا
کشور، دارای شرایط ویژه ای در تمام  دریای خزر به علت عمق بسیار زیاد نسبت به دریاهای جنوبی 
گاز می باشد. استخراج نفت در دریای  کتشاف، حفاری، استخراج و انتقال نفت و  مراحل مربوط به ا
کشور ما عالوه بر مسائل  کشورهای مجاور آن نیز تاثیر قابل مالحظه ای دارد. برای  خزر بر اقتصاد 
از  بعضی  خالف  بر  است.  زیادی  اهمیت  دارای  حوزه  این  در  کمیتی  حا مسائل  اقتصادی،  و  فنی 

کشورهای منطقه، ایران باید بیشتر به نیروی متخصص داخلی خود متکی باشد. 
کشور به میزان سال 1384، توسعه فازهای  افزایش صادرات نفت، احیاء ظرفیت تولید نفت خام 
اولویت دار پارس جنوبی، اصالح ساختار قراردادهای نفتی، بهره برداری هر چه سریع تر از پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس، ایجاد فرصت بیشتر برای بخش خصوصی به منظور مشارکت در تولید و تجارت 
یا  و  افزایش  با هدف  گاز صیانت شده  و  تولید نفت  افزایش ظرفیت  و  کوتاه مدت  برنامه  گاز، جزء 
بهره  افزایش  اوپک،  کشور در  ارتقای جایگاه  گاز،  و  بازار جهانی نفت  ایران در  حداقل حفظ سهم 
گاز جهت تزریق به میادین  کثری از میادین مشترک، اولویت دادن به تأمین  برداری و استفاده حدا
نفت و تغییر رویکرد از صادرات نفت خام به صادرات با ارزش افزوده باال از برنامه های بلند مدت در 

گاز می باشد. صنعت نفت و 
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کارگیری تجهیزات الکترونیک، مخابراتی و اندازه گیری)ابزار دقیق( و غیره در صنعت  استفاده و به 
که بیشتر  گاز رشد چشم گیری داشته و باعث افزایش بازدهی در این حوزه شده است. از آنجا  نفت و 
تجهیزات  گونه  این  تولید  و   بومی سازی  فنی،  انتقال دانش  لذا  وارداتی است،  تجهیزات  این گونه 

کمک شایانی به این صنعت نماید.  می تواند 
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنعت الکترونیک در این حوزه از سه زیرشاخه »تجهیزات 
کار رفته در انتقال«  کار رفته در بهره برداری« و »تجهیزات به  کتشاف«، »تجهیزات به  کار رفته در ا به 
کرده و در نتیجه اهداف زیر را در طراحی، ساخت، تولید و پیاده سازی تجهیزات الکترونیکی  حمایت 

گاز در این موارد دنبال می کند: مرتبط با صنایع نفت و 
ح های اتوماسیون صنعتی و مانیتورینگ 1. طراحی و پیاده سازی طر

کنترل خودکار صنعتی 2. توسعه سیستم های 
گسترش میزان تولید کیفیت، ارزانترشدن فرآورده ها،  3. بهبود عملکرد سیستم ها، بهبود 

کتشاف در صنعت نفت گسترش پژوهش در زمینه های مرتبط به ا 4. توسعه و 
کتشاف 5. زمینه سازی جهت اجرای راهبردهای پژوهشی و توسعه ای در بخش ا

6. زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیـت های پژوهشی مرتبط
7. بسترسازی توسعه فناوری های مرتبط

گسترش تحقیقات میدانی  .8
9. بسترسازی توسعه فناوری های مرتبط

10. زمینه سازی برای ارتقای فعالیـت های مرتبط به بهره برداری
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گاز ح های مورد حمایت صحا در حوزه نفت و  4-4-1 برخی از طر

کامپیوتر  ح: طراحی و نمونه سازی فلو  1.نام طر
سال اجرا: 1394

ح، طراحی و ساخت نمونه FLOW COMPUTER و نیز خرید تجهیزات مورد  ح: طر خالصه طر
نیاز برای انجام تست وآزمون های مربوطه و اخذ تأییدیه استاندارد جهت ورود به بازار این محصول 
انتقال  و  تولید  واحدهای  در  موضوع  مهمترین  لوله،  خط  در  جریان  دقیق  اندازه گیری  می باشد. 
است. برای پوشش این نیازها اغلب از تجهیزاتی خاص بعنوان فلوکامپیوتر استفاده می شود. این 
تجهیزات برای اتصال به انواع میترهای مورد استفاده در اندازه گیری ها، نظیر میترهای اریفیسی و 

توربینی، پایه گذاری شده اند.
ح:  مزایای طر

- خرید تجهیزات مورد نیاز برای انجام تست وآزمون های مربوطه 
- اخذ تأییدیه استاندارد

ح: گی های طر نتایج و ویژ
)Custody transfer(گیری دقیق میزان جریان نفت خام به قصد فروش 1. اندازه 

2. حفظ و توسعه سهم بازار داخلی و در صورت امکان، بازار خارجی
3. افزایش شاخص رضایت مشتری

کارآفرینی  4. ایجاد اشتغال زایی و 
کشور 5. جلوگیری خروج ارز از 

ح: 6 ماه مدت اجرای طر
ح: شرکت فرا موج پویا مجری طر

درباره مجری: شرکت فراموج پویا به عنوان یك پیمانکار ارشد، برای پاسخگویی به نیاز مشتریان، 



ح های حمایت شده 139 فصل چهارم: معرفی حوزه  ها و برخی طر

انواع  در  راه اندازی  و  ساخت  تهیه،  واقعیت،  تا  ایده  طراحی  از  اعم  را  خود  مهندسی  راه حل های 
فعالیـت های  پویا  فراموج  شرکت  خدمات  می نماید.  ارائه  مهندسی،  رشته های  از  گسترده ای 
و  فاضالب،  و  آب  انرژی،  و  برق  پتروشیمی،  گاز،  و  نفت  صنعت  زمینه  در  را  صنعتی  اتوماسیون 
پروژه های راه و عمرانی، در بر می گیرد. شرکت فراموج پویا پروژه های بزرگی را در ایران و بر اساس 
آخرین  از  استفاده  با  باال،  کیفیت  و  زمانی  تعهد  با  و  بین المللی  مدیریتی  و  فنی  استانداردهای 

فن آوری ها به مشتریان خود تحویل داده است.
www.fa.faramowj.com :وب گاه
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گاز ح: اخذ تاییدیه های داخلی و بین المللی سیستم صنعتی آشکارساز  2.نام طر
سال اجرا: 1394

گازها  گاز، نشت یابی و آنالیز  ح، اخذ تاییدیه جهت سیستم صنعتی آشکارسازی  ح:  طر خالصه طر
الکترواپتیکی و  IR می باشد. سنسورهای  اندازه گیری میزان جذب امواج تابشی در ناحیه  با روش 
به  توجه  با  سنسورها  این  می باشد.  دنیا  در  شده  ساخته  سنسورهای  نوع  پیشرفته ترین  لیزری 
از دانش دارای پیچیدگی ها و  کار می کنند. این حوزه  دانش فنی اسپکتروسکوپی نشری و جذبی 
 Signal مفاهیم فنی و علمی در حوزه علوم پایه و تخصص های میان رشته ای مانند الکترواپتیک و
گاز و اندازه گیری میزان غلظت موجود انواع  کاربردهای تشخیص نوع  processing می باشد. حوزه 
کاربردی ترین و پیشرفته ترین نوع  آن ها در اتمسفر و همچنین سیستم های سنجش از راه دور جزء 

کنترل و پایش هوا قلمداد می شود. ابزار دقیق در مانیتورینگ و 
ح:   مزایای طر

- اخذ تأییدیه و استاندارد
- ایجاد زمینه تولید انبوه

کسب دانش فنی روز دنیا  -
ح: گی های طر نتایج و ویژ

کاهش اثرات تحریم ها بر صنایع حساس  1. قطع وابستگی ها و 
گازی و شرایط آب و هوایی  2. متناسب با نیاز مناطق مختلف 

ح: 6 ماه مدت اجرای طر

ح: شرکت ایلیا بنیان دانش مجری طر
درباره مجری: شرکت ایلیا بنیان دانش از شرکت های ثبت شده دانش بنیان در وزارت علوم و پس 
گسترده ی  که با توجه به حجم  از آن در حوزه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد 
گام  تحقیقات R&D خود و با توجه به رسالت تعریف شده شرکت در لبه  علم و تکنولوژی جهانی 
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به  الکترواپتیکی  پیشرفته   سنسورهای  تولید  شرکت  این  محوری  محصوالت  جمله  از  می دارد.  بر 
کشور پیشرفته می باشد و  که از آخرین تکنولوژی های روز چند  روش جذب در ناحیه IR می باشد 
دانش فنی آن در شرکت ایلیا ایجاد شده است. بنابراین به طور خاص، چه در حوزه محصول و چه 
کاالهای دانش بنیان مصوب  که در فهرست  از فناوری بسیار باالیی بهره می برد  در حوزه فرآیند، 

ریاست جمهوری است.
www.iliyao.ir :وب گاه
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پروژه احداث واحد  و مانیتورینگ   DCS و   ESD کنترل  ح: طراحی و ساخت سیستم  نام طر  .3
گاز به ظرفیت 800 تن کردن  تولید بودار 

سال اجرا: 1393
کردن  کارخانه بودار  کنترل واحدهای 13 و 16  ح، طراحی و ساخت سیستم های  ح: طر خالصه طر
لرزش  مانیتورینگ  با موضوعات  پروژه جانبی  از دو  آن  کنار  که در  گاز در منطقه عسلویه می باشد 
کارفرما  با  شده  منعقد  قراردادهای  طی  روتور  دمای  مانیتورینگ  و  هودن  کمپرسور  توربین  شفت 

انجام می گردد.
ح: مزایای طر

کشور به واردات این ماده را به طور  کاماًل پوشش می دهد و وابستگی  گاز را  ح نیاز صنایع  - این طر
کامل رفع می کند.

ح: گی های طر نتایج و ویژ
گاز کنترل و مانیتورینگ تجهیزات و تأسیسات در حوزه نفت و  1. ساخت سیستم 

گاز )ادورانت( در ایران )برای اولین بار( کننده  2. رفع موانع تولید ماده بودار 
کشور گاز  3. خودکفایی و رفع یکی از نیازهای اساسی صنعت 

گاز 4. پوشش نیاز صنایع 
5. عدم نیاز به هزینه های باال

کشور 6. جلوگیری از خروج ارز از 
ح: 9 ماه مدت اجرای طر

ح: شرکت صنایع راژمان پرداز                           مجری طر
درباره مجری: شرکت صنایع راژمان پرداز فعالیت خود را از سال 1379 در زمینه برق و اتوماسیون 
کرد. این شرکت باسابقه حضور مؤثر و مستمر در پروژه های بزرگ و با اتکا به متخصصین  صنعتی آغاز 
کمپانی های صاحب نام داخلی و خارجی در تمامی شاخه های  مجرب خود و همچنین همکاری با 
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صنعتی مشغول به فعالیت است. فعالیـت های شرکت صنایع راژمان پرداز شامل محدوده ی وسیعی 
از خدمات فنی و مهندسی می باشد. از آن جمله می توان به پروژه های طراحی، اجرا و راه اندازی 
گاز و پتروشیمی، فوالد، آب و فاضالب، سیمان،  کلیه بخش های صنعتی به ویژه صنایع نفت،  در 

کرد. خودروسازی، صنایع غذایی و غیره اشاره 
www.rajmanpardaz.com :وب گاه
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کمپرسور و دمای روتور ح: طراحی و ساخت تجهیزات مانیتورینگ لرزش شفت توربین  4.نام طر
سال اجرا: 1393

کاال و تجهیزات جهت مانیتورینگ لرزش توربین ها برای  ح برای انجام خدمات تامین  خالصه طر
گچساران بوده است. گاز  شرکت بهره برداری نفت و 

ح: مزایای طر
کمپرسورها و موتورها مورداستفاده قرار می گیرند.  کنترل لرزش در تمام قطعات دوار توربین ها،   -
کمپرسور و توربین  که از ابتدا تا انتها احتیاج به  گاز  در تمام سایت های استخراج انرژی به ویژه منابع 
این  نصب  و  ساخت  طراحی،  با  راژمان پرداز  شرکت  شوند.  محافظت  لرزش  مقابل  در  باید  دارند 

کند. دستگاه ها می تواند برای سایر مناطق نفتی نیز از این دستگاه ها استفاده 
ح: گی های طر نتایج و ویژ

کمپرسور و دمای روتور 1. طراحی و ساخت تجهیزات مانیتورینگ لرزش شفت توربین 
2. جایگزین نمودن به جای دستگاه های مشابه آمریکایی و انگلیسی مستهلک شده

کاهش اثر تحریم ها 3. ایجاد خودکفایی و بومی سازی و 
کاهش قیمت تجهیزات و هزینه تعمیرات آن ها  .4

کشور کاهش خروج ارز از   .5
ح: 5 ماه مدت اجرای طر

ح: شرکت صنایع راژمان پرداز مجری طر

درباره مجری: شرکت صنایع راژمان پرداز فعالیت خود را از سال 1379 در زمینه برق و اتوماسیون 
کرد. این شرکت باسابقه حضور مؤثر و مستمر در پروژه های بزرگ و بین المللی و با اتکا  صنعتی آغاز 
در  خارجی  و  داخلی  صاحب نام  کمپانی های  با  همکاری  همچنین  و  خود  مجرب  متخصصین  به 
تمامی شاخه های صنعتی مشغول به فعالیت است. فعالیـت های شرکت صنایع راژمان پرداز شامل 
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محدوده ی وسیعی از خدمات فنی و مهندسی می باشد. از آن جمله می توان به پروژه های طراحی، 
و  آب  فوالد،  پتروشیمی،  و  گاز  نفت،  صنایع  به ویژه  صنعتی  بخش های  کلیه  در  راه اندازی  و  اجرا 

کرد. فاضالب، سیمان، خودروسازی، صنایع غذایی و غیره اشاره 
www.rajmanpardaz.com :وب گاه
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)PLT( گاز ح: طراحی و ساخت سیستم نمودارگیری از چاه های نفت و  5. نام طر
سال اجرا: 1393

در  تولید  حال  در  و  جداری  پوشش  با  چاه های  از  گیری  نمودار  دستگاه های  ح:  طر خالصه 
یک  از  دستگاه ها  این  می گیرند.  قرار  مورداستفاده  گاز  و  نفت  مخازن  و  زمین شناسی  ارزیابی های 
هر  در  درون چاهی  ابزارهای  تشکیل شده اند.  درون چاهی  ابزارهای  مجموعه  و  سطحی  بخش 
عملیات متناسب با اطالعات موردنیاز از میان مجموعه ابزارها انتخاب می شوند و اطالعات خود را 
از طریق یک ابزار تله متری درون چاهی به سیستم سطحی منتقل می کنند. ارتباط سیستم سطحی 
کابلی به طول تقریبی 6000 متر برقرار می شود. سیستم سطحی  و ابزار تله متری درون چاهی از طریق 

وظیفه مدیریت عملیات، پردازش داده ها و نمایش نمودارهای اخذشده را بر عهده دارد.
ح:  مزایای طر

گاز و داخلی سازی تجهیزات پیشرفته مورد نیاز در این صنعت کاهش وابستگی در صنایع نفت و   -
ح: گی های طر نتایج و ویژ

1. ایجاد پل ارتباطی هوشمند بین ابزارهای درون چاهی و تجهیزات سطحی و به منظور تبدیل و 
گیری انتقال اطالعات و نشان دادن نتایج نمودار 

کندگی آب، شدت جریان و جهت شاره های  2. ثبت پیوسته وقایع همچون فشار، دما، میزان پرا
گاز موجود در چاه های نفت و 

کاهش تولید و هدر رفت فشار مخازن 3. جلوگیری از 
4. جایگزین شدن با رشته ابزارهای آمریکایی و اروپایی

کاهش قیمت تجهیزات و هزینه تعمیرات آن ها  .5
کشور 6. جلوگیری از خروج ارز از 

ح: 10 ماه مدت اجرای طر
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ح: شرکت صنایع ارتباطی نسیم همراه مجری طر
و  تنها طراح  به عنوان  تولیدی(  ارتباطی نسیم همراه )دانش بنیان  شرکت صنایع  درباره مجری: 
کشور و منطقه به تازگی توانسته است برند  گاز  گیری از چاه های نفت و  تولیدکننده تجهیزات نمودار 

ملی خود را تولید نماید. 
 www.nhi.ir :وب گاه
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گاز فهرست برخی شرکت های فعال در  حوزه نفت و 

حسالشرکت مجریردیف طر

مبلغ 
تسهیالت 
اخذشده 
)میلیون 

ریال(

راژمان پرداز1

11٫000کنترل و مانیتورینگ پروژه ادورانت93

گچساران93 گاز  2٫400اجرای قرارداد نفت و 

10٫330اجرای قرارداد اتوماسیون آقاجاری91

کنترلر فلومتر91 970تولید 30 نمونه بردهای ویبریشن و 10 نمونه 

اجرای قرارداد خرید، نصب و راه اندازی سیستم مدار بسته با 91
گاز مارون 2٫000 شرکت نفت و 

نسیم همراه2
گاز93 14٫500طراحی و ساخت سیستم نمودارگیری از چاه های نفت و 

3٫000 اجرای قرارداد پژوهشی سیستم و ابزار درون چاهی نمودارگیری90

کیهان3 کنترل و ابزار دقیق88پارس  کننده سیستم های  4٫320 اجرا

2٫900 سیستم های اتوماسیون انبارهای نفتی87نیک آذر پارس )نپکو(4

1٫000 بازسازی و نوسازی ابزار دقیق80فارس اسکات5

کام صنعت آسیا6 آ
کنترل و ناوبری88 3٫510تجهیز شناور به سیستم 

1٫530 نمونه سازی نیمه صنعتی روبات  بازدیدکننده از تجهیزات زیردریا87

800 اخذ تاییدیه های داخلی و بین المللی سیستم صنعتی آشکارساز94ایلیا بنیان دانش7

20٫600 بومی سازی، تجاری سازی و ساخت دستگاه ترمینال راه دور 94RTUتوسعه انرژی نوین8

کنترل ارشیا9 ابزار 
کالیبراسیون فلومتری94 300 تجهیز آزمایشگاه همکار استاندارد در زمینه 

600طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی مینی فلومتر الکترومغناطیسی94

فرا موج پویا10
15٫000 اجرای قرارداد سیستم میترینگ میدان نفتی یاران شمالی94

کامپیوتر94 3٫500طراحی و نمونه سازی فلو 
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4-5 بهداشت و درمان )مهندسی پزشکی(
نیازمند  جامعه،  و  فرد  سالمت  با  مستقیم  ارتباط  دلیل  به  پزشکی،  تجهیزات  گروه  محصوالت 
رعایت دقیق  به طوریکه عدم  کیفی است،  و  ایمنی  استانداردهای عملکردی،  پیاده سازی دقیق 
هزینه های  الزامات  اینگونه  بنابراین  می شود.  مرگ  و  جانی  صدمات  ایجاد  باعث  شده  ذکر  موارد 

بیشتری را در حوزه طراحی، تولید و خدمات پس از فروش را به تولیدکننده تحمیل می کند.
 ، جهانی1  نام گذاری  سیستم  مطابق  به طوریکه  دارند  وسیعی  گستره  و  تنوع  پزشکی  تجهیزات 

گروه محصولی وجود دارد.  کاالها و تجهیزات این  تجهیزات پزشکی بیش از 8000 عنوان برای 
که  کشورها جزء محصوالت راهبردی محسوب می شود؛ به نحوی  کلیه  تولیدات این صنعت در 
هرگونه چالش در این عرصه مشکالت جدی اجتماعی و امنیتی را برای دولت ها به وجود می آورد. 

کشورها بوده است. به همین دلیل این صنایع همواره مورد توجه ویژه اغلب 
برآوردهای  براساس  که  شده   تشکیل  شرکت   27000 حدود  از  پزشکی  تجهیزات  جهانی  صنعت 
دالر  میلیارد   307 حدود  در   2012 سال  در  پزشکی  تجهیزات  جهانی  بازار  حجم  گرفته،  صورت 
که حجم این بازار تا سال 2017، به میزان 437٫4 میلیارد دالر برسد2.  بوده است. پیش بینی می شود 
دالر  میلیون   390 به  نزدیک  سال  این  در  کشور  پزشکی  تجهیزات  کل  واردات  به  مربوط  رقم 
الکترونیکی  و  الکتریکی  پزشکی  تجهیزات  به  مربوط  بخش  وارداتی،  اقالم  بررسی  با  که  بوده است 
کلی در سال های اخیر واردات تجهیزات پزشکی  نزدیک به 320 میلیون دالر برآورد شده است. بطور 
بطور  حوزه  این  تجاری  تراز  نتیجه  در  و  داشته  افزایشی  روندی  کشور  به  الکترونیکی  و  الکتریکی 
راهبردی  )برنامه  به حدود 314- میلیون دالر رسیده است.   2011 و در سال  پیوسته منفی تر شده 

زنجیره تامین تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، 1392، ص75(
با توجه به مطالب ذکر شده، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنعت الکترونیک برای ارتقا 
که وابسته به صنعت الکترونیک هستند در چهار زیرحوزه  در حوزه بهداشت و درمان از تجهیزاتی 
حوزه  »نرم افزارهای  و  آزمایشگاهی«،  تجهیزات   « دندان پزشکی«،  »تجهیزات  پزشکی«،  »تجهزات 
زیر  موارد  در  می توان  را  حوزه ها  این  از  حمایت  در  صندوق  اهداف  می نماید.  حمایت  درمانی« 

کرد:  خالصه 
کیفیت خدمات سالمت  1. ارتقاء 

کاهش هزینه تولید تجهیزات  کاهش هزینه های درمانی از طریق   .2
کز پزشکی داخلی به جهت ایجاد بازار رقابتی  3. افزایش توان خرید مرا

1.Universal Medical Device Nomenclature System)UMDNS(
2.Medical Device Giants Continued to Prosper in 2010
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4. حمایت جهت اخذ استانداردهای داخلی و جهانی 
5.  ارتقاء سطح بهره وری و طول عمر مفید دستگاه ها 

6. توسعه صادرات در حوزه تجهیزات پزشکی 
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ح های مورد حمایت صحا در حوزه بهداشت و درمان )مهندسی پزشکی( 4-5-1 برخی از طر

ح: افزایش تولید و صادرات دستگاه مانیتورینگ عالئم حیاتی  1. نام طر
سال اجرا: 1394

ح، افزایش تولید دستگاه های مانیتورینگ عالئم حیاتی تا سقف 8000 دستگاه  ح: طر خالصه طر
در سال و ایجاد تنوع بیشتر در محصوالت و همچنین پوشش بیشتر بازار صادراتی بوده است.

ح:  مزایای طر
کشور در جهت بی نیازی از واردات و همچنین صادرات محصول - تامین نیاز داخل 

ح: گی های طر نتایج و ویژ
1. بومی سازی تجهیزات منطبق بر نیازها

کاهش نیاز به واردات کز درمانی و تأمین نیاز داخلی و بالطبع  2. امکان پوشش نیازهای مرا
3. صادرات

کشور 4. افزایش توان و ظرفیت تولیدات دانش محور 
5. ایجاد امکان ارائه خدمات درمانی مناسب به مردم

ح: 4 ماه مدت اجرای طر
ح: شرکت پویندگان راه سعادت                      مجری طر

موسسه  پژوهشی  پشتیبانی  با   1377 سال  در  سعادت  راه  پویندگان  شرکت  مجری:  درباره 
انواع مانیتور عالئم حیاتی  تولیدکننده  راه سعادت تأسیس شد. این شرکت  تحقیقاتی جویندگان 
 Gas Analyzer, EtCo2, IBP, RESP, TEMP, NIBP, SPO2, ECG, CSM پارامترهای  با  بیمار 
Multi با صفحه نمایش 4٫3 اینچی تا 18٫5 اینچی به صورت رنگی و تک رنگ است. شرکت پویندگان 
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کاربردی محصوالت خود از طرف اداره  راه سعادت در سال 1379 موفق به اخذ تأییدیه استاندارد 
کیفیت مطابق  کل تجهیزات پزشکی شد و در سال 1380 نسبت به پیاده سازی سیستم مدیریت 
 ISO گواهینامه های بین المللی استاندارد بین المللی ISO 9001 و EN 46001 اقدام نمود و دارای 
ISO 13485 ,9001 از موسسه QS در زمینه طراحی و تولید تجهیزات مانیتورینگ عالئم حیاتی بیمار 

است.
 www.saadatco.com :وب گاه
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ح: تولید دستگاه های تصویر برداری )رادیولوژی( دیجیتال )موبایل و ثابت( 2. نام طر
سال اجرا: 1394

حمل  قابل  مدل های  در  دیجیتال  رادیوگرافی  دستگاه های  انبوه  تولید  ح،  طر ح:  طر خالصه 
)موبایل( و مدل های بیمارستانی ثابت بوده است.

ح:  مزایای طر
- امکان صادارات محصوالت پیشرفته در حوزه تجهیزات پزشکی

- ایجاد زیرساخت های فناوری های دیجیتال و پیشرفته در موضوعات مربوط به حوزه درمانی
ح:  گی های طر نتایج و ویژ

کاهش هزینه های 30 تا 40 درصدی نسبت به نمونه های خارجی  .1
و  فلوروسکوپی  دیجیتال،  رادیوگرافی  دستگاه های  تولید  فّناوری  بودن   High Tech و  جدید   .2

موبایل
3. انحصارشکنی در بازار داخلی

4. جلوگیری از خروج ارز با توجه به ارزش افزوده باالی تولید دستگاه های فوق
ح: 6 ماه مدت اجرای طر

ح: شرکت مهران طب شیراز مجری طر
فعالیت شرکت عمدتًا در  تاسیس شده است.  درباره مجری: شرکت مهران طب در سال 1376 
تولید  با  شرکت  حاضراین  درحال  است.  بوده  پزشکی  تصویربرداری  دستگاه های  خدمات  زمینه 
دستگاه رادیوگرافی دیجیتال و فروش آن ها در حال فعالیت می باشد. خدمات سرویس و نگهداری 
از  بسیاری  و  تابعه   کز  مرا تمامی  و  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه   CT و  رادیولوژی  دستگاه های 
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فناوری  بکارگیری  درراستای  پذیرد.  می  صورت  شرکت  این  توسط  کشور  سطح  های  بیمارستان 
دیجیتال از سال 1389 ، شرکت مهران طب نسبت به تولید سیستم های رادیوگرافی دیجیتال در 

مدلهای مختلف اقدام نموده است. 
http://www.mehranteb.com :وب گاه
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)Dena( ح: سیستم الکتروکاردیوگراف 3.نام طر
سال اجرا: 1393

کاناله پرتابل دارای صفحه نمایش 5 اینچ  ح: تولید انبوه دستگاه الکتروکاردیوگراف 6  خالصه طر
لمسی بوده است.

ح:  مزایای طر
بیماران  کاهش هزینه های پزشکی  و درنتیجه  نگهداری  کاهش هزینه های  باهدف  ح  این طر  -

است.
ح: گی های طر نتایج و ویژ

1. نمایش همزمان 12 لید در صفحه نمایش و قابلیت ارتقای نرم افزاری
کامل گرافیکی بسیار ساده و درعین حال جامع و  2. رابطه 

ECG 3. ذخیره اطالعات و پرینت دوباره 100 ثبت
گهانی  گذر و تغییرات نا 4. دارای 4 نوع فیلتر نمونه ماهیچه ای )EMG( برق شهر )HUM( و پایین 

)Drift( سیگنال
5. انتخاب Rhythm Lead و نمایش شکل موج به طور مجزا در صفحه نمایش

الزامات  و   )EEC/42/93  Directive( اروپا  اتحادیه  الزامات  الگوی  اساس  بر  سیستم  طراحی   .6
کیفیت سیستم مدیریت 

ECG 8. قابلیت اندازه گیری و تفسیر اتوماتیک سیگنال
9. قیمت مناسب تر نسبت به نمونه های مشابه اروپایی و آمریکایی با توجه به قابلیت محصول

کشور با سرعت  باال و هزینه پایین گسترده در سطح  10. ایجاد سیستم خدمات پس از فروش 
11. دسترسی آسان و سریع به قطعات و لوازم یدکی باقیمت مناسب

کاهش هزینه های پزشکی بیماران 12. پایین آمدن هزینه های نگهداری و درنتیجه 
ح: 9 ماه مدت اجرای طر
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ح: شرکت پویندگان راه سعادت مجری طر
موسسه  پژوهشی  پشتیبانی  با   1377 سال  در  سعادت  راه  پویندگان  شرکت  مجری:  درباره 
انواع مانیتور عالئم حیاتی  تولیدکننده  راه سعادت تأسیس شد. این شرکت  تحقیقاتی جویندگان 
 Gas Analyzer, EtCo2, IBP, RESP, TEMP, NIBP, SPO2, ECG, CSM پارامترهای  با  بیمار 
Multi با صفحه نمایش 4٫3 اینچی تا 18٫5 اینچی به صورت رنگی و تک رنگ است. شرکت پویندگان 
کاربردی محصوالت خود از طرف اداره  راه سعادت در سال 1379 موفق به اخذ تأییدیه استاندارد 
کیفیت مطابق  کل تجهیزات پزشکی شد و در سال 1380 نسبت به پیاده سازی سیستم مدیریت 
 ISO گواهینامه های بین المللی استاندارد بین المللی ISO 9001 و EN 46001 اقدام نمود و دارای 
ISO 13485 ,9001 از موسسه QS در زمینه طراحی و تولید تجهیزات مانیتورینگ عالئم حیاتی بیمار 

است.
www.saadatco.com :وب گاه
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ح: تولید دستگاه ماموگرافی دیجیتال 4.نام طر
سال اجرا: 1393

ح: این شرکت با توجه به زمینه فعالیت در حیطه سیستم های تصویربرداری پزشکی،  خالصه طر
آنالوگ و دیجیتال  کنون در زمینه تولید دستگاه های رادیولوژی دیجیتال، پانورکس، ماموگرافی  تا
تولید دستگاه های ماموگرافی دیجیتال  به  ح،  اقدام  این طر به فعالیت نموده است. و طی  اقدام 

نموده است.
ح: مزایای طر

کیفیت تصاویر و امکانات نرم افزاری مزایای قابل توجهی نسبت به نمونه های  ح ازنظر  - این طر
آنالوگ دارد.

ح: گی های طر نتایج و ویژ
کاهش هزینه های درمانی با حذف فیلم رادیولوژی  .1

کاهش آسیب های تشعشعی ناشی از اقدامات تشخیصی  .2
3. تولید تصاویر با فرمتهای استاندارد به منظور استفاده در بستر تله مدیسن

کیفی محصول 4. افزایش سطح استانداردهای 
DICOM 5. نرم افزار تصویربرداری با پردازش تصویر پیشرفته و خروجی
6. قیمت به مراتب پایین این دستگاه در مقایسه با نمونه های خارجی

7. افزایش سطح سالمت عمومی جامعه با بومی سازی تولید تجهیزات پزشکی
8. صرفه جویی ارزی ساالنه تا ده میلیون دالر با توجه به حجم نیاز به این محصول
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ح: 8 ماه مدت اجرای طر
ح: شرکت پایامد الکترونیک مجری طر

تولید  زمینه  در  کنون  تا پزشکی،  تصویربرداری  سیستم های  زمینه  در  شرکت  مجری:  درباره 
دستگاه های رادیولوژی دیجیتال، پانورکس، ماموگرافی آنالوگ و دیجیتال فعالیت داشته است.

  www.payamed.com :وب گاه
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ح: نمونه سازی دستگاه الکتروکاردیوگراف و اخذ تأییدیه های داخلی 5.نام طر
سال اجرا: 1393

ح، انجام امور تحقیقاتی و نمونه سازی دستگاه الکتروکاردیوگراف جهت استفاده  ح طر خالصه طر
استانداردهای  و  تاییدیه ها  اخذ  همچنین  و  آینده(  )در  صادرات  و  کشور  داخلی  مصرف کنندگان 

ح بوده است. داخلی جهت محصول موضوع طر
ح:  مزایای طر

کز درمانی  کاهش هزینه های تجهیز مرا گسترش تولید داخلی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و   -
ح است.)اخذ تاییدیه( از مزایای اجرای طر

ح: گی های طر نتایج و ویژ
1. افزایش میزان رضایتمندی مشتریان و جلب اعتماد ایشان

کیفیت مناسب کیفیت محصول تولیدی و خرید مواد اولیه با 2. افزایش 
کاهش قیمت تمام شده و قیمت فروش در مقایسه باقیمت محصوالت وارداتی  .3

4. ایجاد ارزش افزوده
5. جلوگیری از خروج ارز 

ح: شرکت اوس سینا مجری طر
ح: 9 ماه مدت اجرای طر

درباره مجری: شرکت اوس سینا در سال ١٣8٤ با هدف ارتقای سطح ارائه محصوالت و خدمات 
 ، تولیدکنندگان  از  یکی  بعنوان  شرکت  است.این  نموده  آغاز  را  خود  فعالیت  پزشکی  جامعه  به   ،

واردکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی در بازار حضور دارد. 
www.avecinna.com :وب گاه
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ح: تولید الکتروپمپ دیجیتالی هوا 6. نام طر
سال اجرا: 1389

کاربرد پزشکی، درمانی بوده است. با  ح تولید الکتروپمپ دیجیتالی هوا با  ح: این طر خالصه طر
که دچار اختالل حرکتی هستند به دلیل عدم وجود حس در نواحی  کلیه افرادی   توجه به اینکه 
کاهش فشار در  لذا به حرکت درآوردن بدن و  ابتال به زخم بستر قرار دارند  تحت فشار، در معرض 
کار در پیشگیری از ابتال به زخم بستر می باشد. الکتروپمپ  نواحی تماس با تخت و ویلچر، مهمترین 
که جهت اینگونه بیماران مورد استفاده قرار می گیرند و باعث پیشگیری از بروز عوارض  دیجیتالی هوا 

ثانویه بیماری می گردند.
ح:  مزایای طر

- داخلی سازی  الکتروپمپ دیجیتالی هوا
کز درمانی کشور و مرا - تامین نیاز داخلی 

ح: گی های طر نتایج و ویژ
ICU. CCU 1. مخصوص بخش های ویژه

Pressure sore stage IV 2. جهت بیماران با
C.P.R. VALVE و C.P.C. CONECTOR 3. دارای

کنترل عفونت P.U.ZIPPER COVER.4 قابل شستشو و اتوکال و جهت 
5. قابلیت PILLOW FUNCTION بنا به درخواست مصرف کننده

6. پمپ هوای دیجیتال باقابلیت تنظیم فشار هوای خروجی 12 الی 02 م.م
کاری تشک مواج در فواصل زمانی 10، 15، 20 و 25 دقیقه 7. قابلیت تغییر سیکل زمان 

8. خاصیت DYNAMIC & STATIC POSITION و فیلتر تصفیه هوا
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کاهش فشار هوا 9. آالرم دیداری و شنیداری 
AUTO FIRM کلید  .10

UL.C- UL.CE 11. دارای استانداردهای ایمنی
12. تولید انواع تشک های مواج با پمپ هوا با ارزبری باال

13. جلوگیری از خروج ارز
ح: 4 ماه مدت اجرای طر

ح: شرکت توان همگام مجری طر
با همکاری  از 3 دهه پیش  را   فعالیت خود  که  توان همگام مفتخر است  درباره مجری: شرکت 
کارآمد و باتجربه در امور تولید تجهیزات پزشکی و توان بخشی آغاز نموده  جمعی از افراد متخصص، 
گردیده تا  کوتاه با ایجاد واحدهای مختلف در امور تحقیقاتی، تولیدی و خدماتی موفق  و در مدت 

بخش قابل توجهی از نیازهای هم میهنان عزیز خصوصًا جانبازان و معلوالن را تأمین نماید.
www.tavangamgam.com :وب گاه
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فهرست برخی شرکت های فعال در بهداشت و درمان

حسالشرکت مجریردیف طر

مبلغ 
تسهیالت 
اخذشده 
)میلیون 

ریال(

پویندگان راه سعادت1

18٫000افزایش تولید و صادرات دستگاه عالئم حیاتی94

94ICU 10٫500طراحی ونتیالتور

1٫000شرکت در نمایشگاه تجهیزات پزشکی 942015

2٫500تولید دستگاه الکتروکاردیوگراف93

16٫500افزایش تولید دستگاه مانیتورینگ عالئم حیاتی91

15٫000تولید دستگاه مانیتورینگ آریا89

19٫000افزایش تولید دستگاه مانیتورینگ عالئم حیاتی87

10٫000افزایش تولید دستگاه مانیتورینگ عالئم حیاتی85

4٫000 تولید دستگاه مانیتورینگ عالئم حیاتی84

کاوندیش سیستم2

1٫900طراحی و نمونه سازی آرگون پالسما91

3٫550طراحی و نمونه سازی دستگاه های جدید الکتروکوتر و ابزار جانبی89

کنترلی87 1٫800تولید 1400 عدد برد 

3٫000تولید الکتروکوتر پیشرفته85

2٫100نمونه سازی دو مدل پیشرفته الکتروکوتر82

2٫600تولید الکتروکوتر پمپ تزریقی81

300 تولید 360 دستگاه الکتروکوتر 79

عالی پیام3

585تولید دستگاه ویترکتومی قدامی خلفی86

900تولید دستگاه فیکو امولسیفیکیشن انتریور83

450 تولید نمونه صنعتی فیکو ویترکتومی81

20٫000 طراحی و تولید ماموگرافی دیجیتال93پایامد4

مهران طب5

30٫000توسعه تولید تجهیزات تصویر برداری دیجیتال94

30٫000تولید دستگاه های رادیولوژی دیجیتال ثابت و متحرک91

14٫330تولید دستگاه های رادیولوژی دیجیتال ثابت و متحرک89

4٫500 تولید دستگاه رادیولوژی85

کسیمتر85فرافن6 550 طراحی و تولید انواع پمپ تزریق بیمارستانی و پالس ا

اوس سینا7

340شرکت در نمایشگاه ایران هلث94

3٫900ساخت دستگاه الکتروکاردیوگراف و اخذ تاییدیه93

850توسعه و بهینه سازی سیستم بازتوانی قلبی ورژن 901

230 سیستم تست و بازتوانی قلبی87
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 ادامه فهرست برخی شرکت های فعال در بهداشت و درمان

حسالشرکت مجریردیف طر

مبلغ 
تسهیالت 
اخذشده 
)میلیون 

ریال(

2٫700 ارائه خدمات درمانی و بهبود عملکرد مغزی مبتنی بر رایانه90گروه آتیه8

گستر9 سازگان 

6٫000افزایش ظرفیت تولید دستگاه مانیتورینگ ویستا91

2٫500افزایش ظرفیت تولید دستگاه مانیتورینگ ویستا87

4٫000توسعه تولید دستگاه مانیتورینگ مدل ویستا86

1٫400تولید دستگاه مانیتورینگ82

1٫100تولید دستگاه نموکسی81

کسیمتری79 400 تولید دستگاه پالس ا

کنش10 225 نمونه سازی دستگاه الکترومایوگراف 86EMGفریور 

صنایع طیف بنفش11

950تولید دستگاه بلیچینگ دندانپزشکی87

85LED کیور دندانپزشکی با 200تولید دستگاه الیت 

کیور دندانپزشکی83 250 تولید دستگاه الیت 

کارما آزما 12 توسعه و تجهیز 
اندیش

1٫595نمونه سازی و تولید محدود دستگاه اتوکالو سرد94

13٫437توسعه و تولید دستگاه آنتی بیوگراف94

400شرکت در نمایشگاه عرب لب 942016

430شرکت در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی عمان94

190تولید محدود دستگاه آنتی بیوگراف89

110 نمونه سازی دستگاه آنتی بیوگراف78
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4-6 حوزه الکترونیک مصرفی
جامعه  عمومی  نیاز  به  توجه  با  و  است  جهان  در  درآمدزا  صنایع  جمله  از  خانگی  لوازم  صنعت 
جهانی اهمیت ویژه ای دارد. در سال 2013 ارزش تولیدات لوازم خانگی به 431 میلیارد دالر رسید 

خ رشد واقعی سالیانه آن طی سال های 2020-2013 حدود 4٫8 درصد باشد. که انتظار می رود نر
گردش مالی این صنعت به ترتیب آسیا و اقیانوسیه 54 درصد، اتحادیه اروپا 18٫3  سهم قاره ها از 

درصد، آمریکای شمالی 16٫5 درصد است.
کشور با تنوع تولید در حوزه نیازها و ضروریات  صنعت لوازم خانگی با سابقه بیش از 50 سال در 
خانگی، مورد نیاز و توجه تمامی اقشار جامعه است. نیاز روزافزون اقشار مختلف جامعه به خرید 
نیاز  تامین  لوازم خانگی است. در واقع این صنعت،  بازار  لوازم خانگی مبین اهمیت  از  و استفاده 
خانوارها را برای استفاده از امکانات مدرن و مطمئن در زندگی در فهرست ماموریت های خود دارد.
از قبیل اشتغال و  گسترده آن  گسترش آن با توجه به جنبه های اقتصادی  حیات این صنعت و 
کشوری از جمله صنایع اولویت دار باشد، اما حیات و بقای  ایجاد ارزش افزوده باال می تواند برای هر 
این صنعت تا حدود زیادی با وضعیت بازار داخلی و به عبارت بهتر و فنی تر وجود تقاضای موثر در 

کشور مرتبط است.
از سویی، نیاز  کشور دارای اهمیت است.  از چند جهت در نظام اقتصادی  لوازم خانگی  صنعت 
جامعه  زندگی  سطح  افزایش  با  مستقیم  رابطه ای  که  صنعت  این  محصوالت  به  کشور  روزافزون 
با احتساب  کارکنان  آن در تمامی سطوح  زیاد  از سوی دیگر، تعداد بسیار  و رفاه اجتماعی دارد و 
کارخانجات پایین دستی تولیدکننده قطعات، تجهیزات و مواد اولیه مورد مصرف این صنعت، بخش 
که  کشور تشکیل می دهد. بسیاری معتقدند  بزرگی از ارزش افزوده ایجاد شده توسط صنعت را در 
گستردگی لوازم خانگی و تاثیر آن بر بخش های مختلف زندگی اقتصادی و اجتماعی، اهمیت آن را در 
مقایسه با سایر صنایع در مرتبه باالیی قرار می دهد، اما علی رغم سابقه طوالنی و حجم قابل توجه 
صورت  آن  توسعه  و  رشد  برای  منسجمی  برنامه ریزی  کنون  تا کشور،  در  صنعت  این  فعالیـت های 

نگرفته است. )برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت،1394، ص 179(
گروه  دستگاه های ضبط و پخش صوت و تصویر تلوزیون، اجزاء و قطعات این دستگاه ها سومین 
کشور می باشد. واردات این محصوالت در حالی افزایش  کاالهای عمده وارداتی به  کاالیی در لیست 
ایران صورت می گیرد و  برقی در  لوازم  و  کاالهای صوتی و تصویری  انوع  از  تولید بسیاری  که  یافته 
کاالها، می توان با  کشور برای واردات این  به جای خروج یک میلیارد دالر طی سه ماه سال 93 از 

حمایت از تولید داخلی، رشد اشتغال و رشد اقتصادی را رقم زد.
»تجهیزات  و  مصرفی«  و  خانگی  »تجهیزات  حوزه  زیر  دو  به  می توان  را  مصرفی  الکترونیک  حوزه 
که اهداف صندوق در حمایت از صنایع  کرد  صوتی تصویری، نمایشگرهای LED و LCD« تقسیم 
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ح زیر برشمرد:  الکترونیک در این حوزه را می توان به شر
1. تولید محصوالت قابل رقابت با محصوالت خارجی

2. تقویت بخش های تحقیق و توسعه
3. توسعه صادرات

4. توسعه استفاده از فناوری پیشرفته و جذب فن آوری
کارآیی انرژی و ارتقای رتبه لوازم خانگی کمک به بهبود   .5

کیفی  کمی و  6. بهبود لوازم خانگی ایرانی از لحاظ 
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ح های مورد حمایت صحا در حوزه الکترونیک مصرفی 4-6-1 برخی از طر

     BlueSmart ح: طراحی و تولید دستگاه های 1.نام طر
سال اجرا: 1394

ح: جهت ارسال و دریافت هرگونه داده رایانه ای اعم از هرنوع فایل صوتی، تصویری،  خالصه طر
گوشی های  از قبیل  گیرنده بلوتوث و وای فای  الکترونیکی دارای  کاربردی، ... برای هرنوع وسیله 
تلفن همراه، رایانه های جیبی و لوح رایانه ها، ... از دستگاه های بلوتوث سرور استفاده می گردد. این 

ح، تامین سرمایه الزم جهت تولید محصوالت انتقال اطالعات )بلوتوث  سرور( است. طر
ح: مزایای طر

- تولید و بومی سازی بخش هایی از این دستگاه
کاهش واردات این نوع دستگاه ها  -

ح: گی های طر نتایج و ویژ
کاهش قیمت تمام شده محصوالت به واسطه تولید داخلی  .1

کیفیت و خدمت رسانی و پشتیبانی بهتر 2. افزایش 
کاربردی دستگاه ها 3. بومی سازی نرم افزار 

ح: 6 ماه مدت اجرای طر
ح: شرکت آذردمیر یول شمالغرب     مجری طر

کز  درباره مجری: شرکت آدیکو در سال 1381 با تهیه سیستم های هوشمندسوپروایزری )onc( مرا
مخابراتی فعالیت خود را آغاز نموده و با نام شرکت مهندسی آذردمیر یول شمالغرب )آدیکو( به ثبت 
رسیده است. شرکت آدیکو در 4 بخش مهندسی نرم افزار و سخت افزار، مهندسی شبکه و اینترنت و 

E-commerca و انیمیشن فعالیت می نماید.
www.ady-co.com :وب گاه
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ADSL ح: تولید مودم 2.نام طر
سال اجرا: 1394

کشور به تجهیزات اتصال به شبکه جهانی اینترنت، انتقال  ح: با توجه به نیاز روزافزون  خالصه طر
تکنولوژی تولید تجهیزات CPE  از اهمیتی بسیاری برخوردار است. از اینرو شرکت ارگ جدید با عقد 
کنندگان CPE  در جهان، دانش فنی مورد نیاز را به داخل  تفاهم نامه هایی با یکی از بزرگترین تولید 
کرده است. مدل های انتخاب  منتقل نموده و در 3 مدل پر مصرف مودم های ADSL  شروع به تولید 
و  سازمان ها  همچنین  و  حرفه ای  کاربران  خانگی،  کم مصرف  کاربران  نیاز  مورد  تولید  جهت  شده 

کوچک می باشد. ادارات 
ح: مزایای طر

کشور - انتقال دانش و تکنولوژی تولید تجهیزات CPE  به 
کار آفرینی برای بیش از  50 نفر به صورت مستقیم و 500 نفر به صورت غیرمستقیم  -

کشور - جلوگیری از خروج ارز از 
ح: گی های طر نتایج و ویژ

1. بروزرسانی خطوط تولید همگام با پیشرفت تکنولوژی جهانی ) xDSL، GPON و ..(
2. قیمت تمام شده مناسب و رقابتی

 ADSL 3. تولید بیش از 200 هزار دستگاه مودم
ح های تحقیق و توسعه در زمینه محصول تولیدی و توسعه محصوالت تولیدی 4. تعریف طر

ح: 6 ماه مدت اجرای طر
ح: شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید مجری طر
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از شرکت های  به عنوان یکی  ارگ جدید در سال 1380  شرکت خدمات مخابراتی  درباره مجری: 
مخابرات  صنعت  متخصصان  از  گروهی  همت  با  و  جدید  ارگ  اقتصادی  ویژه  منطقه  به  وابسته 
کشور  گردید. این شرکت به عنوان مجری شبکه های مخابراتی با اپراتورهای بزرگ مخابراتی  تاسیس 
کسب رتبه یک  گاز و خودروسازی همکاری داشته است و موفق به  و صنایع مختلف از جمله نفت و 

گردیده است.  صالحیت پیمانکاری در رشته مخابرات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
www.argtelecom.com :وب گاه
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ح: تجهیز جهت تولید و صادرات تگ فروشگاهی  3.نام طر
سال اجرا: 1394

فروشگاهی  تگ  صادرات  و  تولید  جهت  نیاز  مورد  آالت  ماشین  خرید  ح،  طر  : ح  طر خالصه 
صادرات  امکان  فروشگاهی،  تگ  تولید  توان  و  ظرفیت  باالبردن  با  ح،  طر این  اجرای  با  می باشد. 

گردد. کشورهای اروپایی انجام  فراهم خواهد شد. این صادرات قرار است به 
ح:  مزایای طر

- حمایت از محصول صادراتی 
کاهش واردات  -

ح: گی های طر نتایج و ویژ
1. تولید انواع تگ به  عنوان محصول بومی

گیت ها 2.  افزایش دقت تشخیصی 
3. توسعه بازار و صادرات

ح: 6 ماه  مدت اجرای طر
ح: شرکت تعاونی هوشمند سیستم ویستا  مجری طر

گیت های  یا   )EAS( الکترو مغناطیسی از سیستم های ضد سرقت  امروزه استفاده  درباره مجری: 
کاالهای خود را در دسترس مشتریان قرار می دهند،  که  فروشگاهی برای مغازه ها و سوپر مارکت هایی 
از ضروریات امنیتی برای کاهش سرقت به شمار می رود. در این راستا شرکت تعاونی هوشمند سیستم 
کار  ویستا پس از بررسی نیاز بازار و سیستم های ضدسرقت فروشگاهی موجود در بازار شروع به انجام 
گیت اروپایی در زمینه دزدگیرهای ضدسرقت فروشگاهی نمود، پس  مطالعاتی بر روی برند های معتبر 
کارشناسان فنی  از بررسی محصوالت شرکت های مختلف و انجام تست های فنی و میدانی توسط 

شرکت، اقدامات در زمینه ساخت این محصوالت )گیت و تگ( انجام پذیرفته است.
www.cheshme3.com :وب گاه
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کنترل )مبدل( ولتاژ   ح: تولید دستگاه  4. نام طر
سال اجرا: 1393

کنترل ولتاژ )مبدل 220 ولت به 5، 12، 24 ولت  ح شروع تولید انبوه دستگاه  ح: این طر خالصه طر
آمپر باال( بوده است.

ح:  مزایای طر
- راه اندازی خط تولید جدید

- افزایش اشتغال مولد
ح: گی های طر نتایج و ویژ

کاهش قیمت تمام شده محصوالت به واسطه تولید انبوه  .1
کمیت تولید و استمرار آن کیفیت و  2. افزایش 

3. تخصصی تر شدن تولیدات
کاالهای خارجی 4. جلوگیری از آثار مخرب مصرف 

کشور 5. تخصیص بهینه منابع مالی و سرمایه ای و سازوکارهای تولید، توزیع و مصرف در 
ح: 4 ماه مدت اجرای طر

ح: شرکت فناوری های خط طالیی                   مجری طر
درباره مجری: گروه صنعتی فناوری های خط طالیی با بهره گیری از دستگاه ها و فناوری های روز دنیا 
در زمینه الکترونیک و همچنین با در اختیار داشتن نیرو های مجرب و متخصص توانسته به عنوان 
یکی از تولیدکننده بردهای تمام اتوماتیک در ایران باشد و محصوالت مختلفی مشتمل بر انواع پاور 

کند. کامپیوتر، محافظ های نوسان برق، پاور سوئیچینگ ها، درایورهای LED و غیره تولید 
www.gltpower.com :وب گاه
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ح: خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات تولید لوح رایانه )تبلت( و تأمین مواد اولیه تولید 5. نام طر
سال اجرا: 1392 

ح: طرح، خرید تجهیزات و راه اندازی خط تولید مکانیزه تولید Tablet )لوح رایانه(، انتقال  خالصه طر
دانش و فناوری تولید Tablet و تولید آزمایشی تبلت مدل Fast 5050 به صورت CKD می باشد.

ح:  مزایای طر
- انتقال دانش و فناوری 

- ورود به عرصه تولید ادوات دیجیتال
ح: گی های طر نتایج و ویژ

1. موفق به پیاده سازی فناوری نصب سطحی با ظرفیت باال
2. تولید لوح رایانه های )تبلت های( چهار هسته ای و برخوردار از نسل سوم برای اولین بار در ایران

3. تأمین نیاز داخلی شامل سازمان ها دولتی و مصرف کننده نهایی
4. جذب سرمایه گذاری خارجی و صادرات با ایجاد بستر مناسب با واحدهای بین  المللی

کاهش ارزبری  .5
کشورهای خاورمیانه 6. تولید محصولی با فناوری ایرانی به بازارهای 

ح: 8 ماه   مدت اجرای طر
ح: شرکت صنایع رایانه فراسو  مجری طر

کارخانه شرکت فراسو در سال 1384 تأسیس شد. فراسو با شرکت های بین المللی  درباره مجری: 
با تکنولوژی روز  برند بین المللی  دیگر همکاری نزدیک دارد این باعث تبدیل شدن فراسو به یک 
کارخانه  دنیا شده است، فراسو تولیدات ایرانی را در نقاط مختلف جهان به فروش می رساند. در 
رنگ  مونتاژ،  تزریق،  سالن های  کیفیت،  کنترل  و  تولید  مهندسی،  طراحی  واحد  نظیر  واحد هایی 

بسته بندی، مونتاژ برد الکترونیکی و ... مستقر هستند.
www.farassoo.ir :وب گاه
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ح: ایجاد و راه اندازی خط تولید DVD & Blu-ray و تأمین هزینه های تولید 6. نام طر
سال اجرا: 1390 

ح خرید تجهیزات و راه اندازی خط تولید مکانیزه تولید انواع محصوالت DVD و  ح: طر خالصه طر
Bluray، انتقال دانش و فناوری تولید انواع محصوالت DVD و Bluray و تولید آن می باشد.

ح:   مزایای طر
- انتقال دانش و فناوری 

- تولید داخلی محصوالت DVD و Bluray با فناوری روز 
ح: گی های طر نتایج و ویژ

کشور ج از  1. جلوگیری از واردات بی رویه از خار
کشور ج از  2. بسترسازی جهت صادرات به خار

3. جلوگیری از انحصار تولید
ح:  5 ماه مدت اجرای طر

گلرنگ ح: شرکت صنایع الکترونیک  مجری طر
فشرده  لوح های  تولید  ازجمله  مرتبط  فناوری های  و  مدیا  گلرنگ،  صنعتی  گروه  مجری:  درباره 
را یک عرصه  مناسب برای ورود و انجام رسالت صنعتی و فرهنگی خویش می داند. از سوی دیگر 
و  کارآمد  پخش  و  توزیع  و  فرهنگی  محتوای  تولید  ازجمله  دیگری  بسیار  بالقوه   توانمندی های 
گروه را در این عرصه  که می توانست موفقیت و تأثیرگذاری  گروه وجود دارد  باسابقه چشمگیر در این 
شرکت  تأسیس  به  اقدام  با   1389 سال  اواخر  در  گلرنگ  صنعتی  گروه  رو  همین  از  نماید.  تضمین 
بر  و  کیفیت  با زمینه عرضه محصوالت داخلی  تا  نهاد  این عرصه   به  پا  گلرنگ،  الکترونیک  صنایع 

اساس استانداردهای روز دنیا در قالب های پیشرفته ای چون DVD و BLU-RAY فراهم آید.
www.golrangelectronic.com :وب گاه
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فهرست برخی شرکت های فعال در حوزه الکترونیک مصرفی

حسال شرکت مجریردیف طر

تعداد 
تسهیالت 
)میلیون 

ریال(

فراسو1

استفاده از تکنولوژی اتصاالت ترموسونیک در تولید تجهیزات 94
9٫000رایانه ای

9٫500تولید لوح رایانه )تبلت(93

14٫110 راه اندازی خط تولید لوح رایانه )تبلت(92

گلرنگ2 الکترونیک 
93Blue Ray-CD-DVD  30٫000تولید محصوالت

90DVD 30٫000 خرید تجهیزات و راه اندازی خط تولید انواع

تتا3

92LED 7٫000تولید نمایشگرهای بزرگ

86LED 7٫000تولید تلویزیون و اسکوربردهای

3٫000 طراحی، ساخت و نصب  و راه اندازی اسکوربرد تمام رنگی82

موج یکتا اسپادانا4
7٫510 تولید آیفون تصویری91

91DVB-T گیرنده دیجیتال 1٫750تولید 

فناروی های خط طالیی5

کنترل و مبدل ولتاژ93 4٫000تولید دستگاه 

4٫000توسعه تولید انواع محافظ برق92

2٫000تولید محافظ الکترونیکی برق89

2٫800 تولید انواع منبع تغذیه رایانه 86

کاران الکترونیک6

کننده،کی پد، چشم مادن قرمز88 3٫500تولید محصوالت حفاظتی، تلفن 

کننده82 570تولید دستگاه حفاظتی و تلفن 

کننده 12 حافظه و ساخت نمونه صنعتی سانترال80 350 تولید تلفن 

1٫000 تولید انواع محافظ الکترونیکی و آنتی شوک84ارم ترونیک7

8

تعاونی هوشمند سیستم 
ویستا

4٫500تولید و تجهیز جهت صادرات تگ فروشگاهی94

گیت های RF فروشگاهی93 2٫150تولید 

500شرکت در نمایشگاه سیستم های امنیتی دبی93

490شرکت در نمایشگاه دوسلدورف آلمان92

1٫250تولید انواع تگ سیستم امنیت فروشگاهی92

319 شرکت در نمایشگاه تکنولوژی های برتر شنزن چین92

نوآوران ابزار دانش آموز )نادکو(9

کیت های آموزشی و سرگرمی روباتیک89 1٫450تولید 

ح تکمیلی تولید روبات های اسباب بازی آموزشی86 292طر

50 تولید روبات اسباب بازی84

آریان آسانسور10
کنترل آسانسور91 5٫938توسعه تولید تابلو فرمان و 

کنترل آسانسور82 2٫140 تولید تابلو فرمان و 
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ادامه فهرست برخی شرکت های فعال در حوزه الکترونیک مصرفی

حسال شرکت مجریردیف طر

تعداد 
تسهیالت 
)میلیون 

ریال(

شکوه الکترونیک11

کنترلر پکیج خانگی85 630تولید 

کنترلر، ترانس جرقه، فتوسل83 500خرید مواد اولیه تولید 

کنترلر مشعل81 700خرید مواد اولیه 

کارخانه79 450تجهیز و راه اندازی 

380 طراحی و ساخت رله الکترونیکی مشعل78

بیت پرداز12

84LCD 3٫600تولید مانیتور

5٫000تولید بلندگوی رایانه و ووفر82

کیس79 1٫500ساخت و تولید منبع تغذیه و 

78ATX 600 تجهیز خط تولید منبع تغذیه

4٫700 طراحی و تولید سامانه بلوتوثی )BlueSmart(94آذر دمیریول شمالغرب )آدیکو(13

30٫000 تولید مودم 94ADSLخدمات مخابراتی ارگ جدید14



ح های حمایت شده 177 فصل چهارم: معرفی حوزه  ها و برخی طر



کارنامه صحا : 17 سال عملکرد 178

4-7 حوزه خودرو
کشورهای توسعه یافته، همواره مالزم با وجود یك بازار بزرگ صنعتی  توسعه صنایع الکترونیك در 
خودروست.  بازار  جهان،  در  الکترونیك  صنایع  بزرگ  بازارهای  از  یکی  است.  بوده  کشورها  آن  در 
گردش مالی 2000 میلیارد دالر پس از صنعت نفت و بانکداری، رتبه سوم اقتصادی  صنعت خودرو با 
 8 ایجاد  با  است  توانسته  همچنین  صنعت  این  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  جهان  صنایع 
غیر مستقیم، در حوزه  به صورت  این مقدار  برابر   6 و در حدود  به صورت مستقیم  میلیون شغل 
که در حدود 5 درصد اشتغال صنعتی جهان  اشتغال نیز وضعیت مناسبی داشته باشد به نحوی 

مربوط به صنایع خودروسازی است1 . 
طبق برخی برآوردها در حدود 30 درصد سود حاصل از صنایع خودرو از بخش الکترونیك خودرو 

تامین می شود و این نسبت در آینده رو به افزایش خواهد بود. )همان(
کشورهای دارای صنایع خودروسازی می باشد. طبق آمارها در سال 2010 در حدود  کشور ما نیز از 
از این مقدار، یك میلیون و  که  هفتاد و هفت میلیون و ششصد هزار خودرو در جهان تولید شده 
کشور ما توانسته در حدود  کشور ما تولید شده است. صنعت خودرو در  ششصد هزار خودرو آن در 
کند. همچنین این صنعت موفق شده است به لحاظ ارزش تولید، رتبه اول را  600 هزار شغل ایجاد 

کند2.  در بخش صنعت با سهم 19٫07 ٪، از آن خود 
صنایع  از  حمایت  با  ارتباط  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  برنامه   سند  در  دیگر  سوی  از 

الکترونیک در صنعت خودروسازی، به موارد زیر اشاره شده است:
1.حمایت از فعالیـت های تحقیق و توسعه در حوزه مواد اولیه، مواد قابل بازیافت، قوای محرکه، 
سامانه  و  هوشمند  خودروی  پایه،  و  جدید  مواد  در  نوین  فناوری های  راحتی،  و  ایمنی  تجهیزات 

هوشمند ارتباط خودروها با مسیر و غیره
و  آزمون  و  کز R&D، شرکت های قطعه ساز، خودروساز، تست  )مرا بانکی  بین  2.توسعه مشارکت 

غیره( در حوزه خرید و انتقال فناوری های مورد نیاز صنعت خودرو
3.طراحی و توسعه فناوری های نوین در زمینه مجموعه های برق و الکترونیک

به کارگیری سامانه های هوشمند  تولید خودرو نظیر  نوین در  و توسعه فناوری های  4.به کارگیری 
 )CVT( خودرویی

5. توسعه پارک های علم و فناوری
کز علمی و پژوهشی و پارک های فناوری در حوزه  6.ارتباط نظام مند صنعت خودرو با دانشگاه، مرا

فناوری های نو و پیشرفته. )برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ص 120(

1.گزارش مرکز پژوهش های صنعت الکترونیك کشور
)OICA )Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles 2. به نقل از سایت 
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الکترونیک در خودرو را به دو بخش  که ذکر شد، صندوق حمایت از صنایع  با توجه به مواردی 
این  از  که  اهدافی  و  کرده  معطوف  خودرویی«  »حسگرهای  و  خودرو«  الکترونیکی  »سامانه های 

حمایت خود دنبال می کند عبارتست از: 
1. تقویت بخش های تحقیق و توسعه

2. طراحی و توسعه فناوری های نوین در زمینه مجموعه های برق و الکترونیک
3. حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی

کیفیت قطعات و محصوالت تولیدی 4. افزایش 
کشور امکان تولید آن ها وجود دارد که در داخل  5. جلوگیری از ورود قطعاتی 

6. تولید محصوالت قابل رقابت با محصوالت خارجی
7. توسعه صادرات در این صنعت

8. توسعه ظرفیت ها و پتانسیل های بزرگ صنعتی
9. توسعه استفاده از فناوری پیشرفته و جذب فن آوری

10. افزایش توان تولیدی شرکت های فعال
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ح های مورد حمایت صحا در حوزه خودرو 4-7-1 برخی از طر

ح: تولید رادیوپخش و قطعات آنتن خودرو     1.نام طر
سال اجرا: 1394

ح، تولید رادیو پخش و قطعات آنتن خودرو بوده است. ح: این طر خالصه طر
ح:  مزایای طر

کمتر توسعه یافته و ایجاد زمینه تولید عمیق - توسعه صنعت الکترونیک در مناطق 
ح: گی های طر نتایج و ویژ

1. استفاده از استانداردهای روز درزمینه تولیدات
2. استفاده از آزمایش ها و دستگاه های تزریق پالستیک همراه با دستگاه های پنوماتیک جهت 

کیفی کنترل  کیفیت و استفاده از فّناوری روز دنیا در زمینه تولید و  تولیدات با
3. جلوگیری از خروج ارز

ح: 6 ماه مدت اجرای طر
ح: شرکت راه ابریشم قشم مجری طر

درباره مجری: شرکت راه ابریشم قشم درسال 1376 در منطقه آزاد قشم به ثبت رسیده است ودر 
طی سالهای 72 و 73 با خریداری زمینی به مساحت 6٫000  متر مربع و احداث ساختمان اداری به 
کارخانه ای به مساحت 1٫800  متر مربع در زمین خریداری شده از  مساحت اعیان 550 متر مربع و 

سال 1386 به طور رسمی اقدام به تولید انواع رادیو پخش و آنتن خودرو نموده است.
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ح: تولید انبوه محصوالت و قطعات خودرویی و روشنایی صنعتی   2. نام طر
سال اجرا: 1394

الکترونیکی  و  برقی  تولید درخت سیم و دسته سیم، قطعات  ح  این طر از  هدف  ح:  خالصه طر
خودرو می باشد. 

ح:  مزایای طر
کیفیت محصوالت - افزایش ضریب اطمینان و 

- قابلیت عیب یابی مناسب تر
ح: گی های طر نتایج و ویژ

1. ایجاد تنوع در محصوالت تولیدی و توسعه سبد محصوالت الکترونیکی
ح: 4ماه  مدت اجرای طر

ح: شرکت طراحی مهندسی مهرگان پهنه  مجری طر
درباره مجری: شرکت طراحی مهندسی مهرگان پهنه در سال 1375 تأسیس شد و فعالیت صنعتی 
گسترش دامنه  کرد. با  کابین ولوو آغاز  خود را با تولید قطعات خودرو در سال 1376 با مجموعه چراغ 
تولیدات شرکت، مجموعه درخت سیم های خودرو و دسته راهنما نیز به تنوع تولیدات شرکت اضافه 
شد و در حال حاضر به عنوان یکی از سازندگان فعال در زمینه تولید قطعات خودرو فعالیت می کند.

www.mpcoltd.com :وب گاه
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ح: بومی سازی سیستم اتصاالت الکترونیکی لوازم خانگی و خودرو  3. نام طر
سال اجرا: 1394

ح، تجهیز خط به ماشین آالت جدید و بهبود فرآیند تولید درخت سیم جهت  ح: طر خالصه طر
کارخانه و تولید محصوالت جدید الکترونیکی می باشد. حفظ ظرفیت موجود ایجاد شده در 

ح:  مزایای طر
کیفیت محصوالت - افزایش ضریب اطمینان و 

- افزایش رضایت مشتری
- قابلیت عیب یابی مناسب تر

ح: گی های طر نتایج و ویژ
1. ایجاد تنوع در محصوالت تولیدی و توسعه سبد محصوالت الکترونیکی

2. مکانیزه نمودن فرایند تولید
ح: 4ماه  مدت اجرای طر

ح: شرکت تولیدی بازرگانی آسان بین خودرو  مجری طر
درباره مجری: شرکت تولیدی بازرگانی آسان بین خودرو با هدف ارائه محصوالت تولیدی خود بر 
کیفیت با قیمت قابل  کنندگان و بهترین  مبنای مشتری محوری، راهکارهای بهینه برای مصرف 
گسترش  کره، آلمان، تایوان  کشورهای چین،  کرده و فعالیت خود را با  رقابت فعالیت خود را آغاز 
گسترده ای از تجهیزات، طراحی و مونتاژ دسته سیم ها را شامل می شود. داده و تولیدات آن، طیف 
این شرکت به طور تخصصی در زمینه خرید و فروش قطعات ، طراحی و تولید فعالیت می نمایند.این 
کیفی محصوالت، بکارگیری  مجموعه با دقتی مضاعف، تمرکز بر محور تحقیق و توسعه، ارتقاء سطح 

کثری مشتریان را جلب نماید. مدرن ترین تجهیزات سعی بر آن دارد تا اعتماد و رضایت حدا
www.asan-bin.com :وب گاه



ح های حمایت شده 183 فصل چهارم: معرفی حوزه  ها و برخی طر

ح: تولید سامانه های الکترونیکی اتوبوس های شهری و بین شهری 4. نام طر
سال اجرا: 1394

آمپلی فایر،  ولتاژ(،  )مبدل  کانورتر  شامل  رسانی  اطالع  سیستم های  تولید  ح،  طر ح:  طر خالصه 
مانیتور، تابلوی داخلی و ... جهت نصب در اتوبوس های شهری و بین شهری می باشد. همچنین 

برخی محصوالت مورد بازطراحی و بهینه سازی می گردند.
ح:  مزایای طر

کشورهای همسایه )از طریق نصب بر روی اتوبوس ها و میدل باس های  - صادرات محصوالت به 
صادراتی(

کامال بومی و تولید CKD تمامی محصوالت - دارا بودن دانش فنی 
- جلوگیری از واردات این نوع محصوالت 

ح: گی های طر نتایج و ویژ
1. ایجاد تنوع بیشتر در محصوالت تولیدی و توسعه سبد محصوالت الکترونیکی

2. باز طراحی برخی محصوالت و ارتقا فناوری آن ها
ح: 6 ماه  مدت اجرای طر

ح: بهروش مدار پویا  مجری طر
درباره مجری: شرکت بهروش مدارپویا به عنوان تولیدکننده تجهیـزات الکترونیك، اطالع رسانی و 
گردید. شرکت بهروش، یکی از بزرگترین سازنده و  رفاهی خودروهای سنگین در سال 1377 تاسیس 
کثر شرکت های معتبر تولیدکننده خودروهای سنگین، می باشد  کننده تجهیزات فوق، برای ا تامین 
و ساخـت، نصب و خدمات پس از فروش بیش از پنجاه هزار عدد از سیستم های متنوع الکترونیکی 
و  میدل باس  کامیونت،  کامیون،  بین شهری،  شهری،  اتوبوس های  انواع  به  مربوط  برودتی  و 
کارنامه خود دارد. بخشی از ایـن محصـوالت، برای اولیـن بار و بـدون  مینی باس ساخت داخل را در 

گردیده اند. داشتـن مشابه خارجی طراحی و تولید 
www.behravesh.ir :وب گاه
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ح: نمونه سازی صنعتی و تولید محدود سیستم تعویض دنده نیمه خودکار خودرو 5. نام طر
سال اجرا: 1386                                   

کالچ اتوماتیک خودرو، نظر به عقد قرارداد  ح: نمونه سازی و تولید صنعتی محصول  خالصه طر
ح بوده است. با یکی از خودروسازان و استقبال از محصول توسط مردم، هدف از اجرای این طر

ح:  مزایای طر
کشور و بومی سازی آن - ایجاد دانش فنی در 

- توسعه دانش فنی در خصوص محصوالت الکترو مکانیکی
ح: گی های طر نتایج و ویژ

کاهش هزینه مصرف کنندگان داخلی 1. افزایش رضایت باوجود 
کیفیت باال کاماًل بومی با طراحی و  2. تولید محصول 

3. تلفیق دانش الکترونیک و مکانیک
کاهش مصرف سوخت در خودروها به دلیل عملکرد بهینه سامانه  .4

ح: 3 ماه  مدت اجرای طر
کامیاب ح: شرکت پژوهشگران الکترونیک خودرو  مجری طر

از 70 نمایندگی مجاز مرکز  با بیش  کامیاب  الکترونیک خودرو  شرکت پژوهشگران  درباره مجری: 
دارنده:  که  بوده  اتوماتیک  کالچ  الکترونیکی  سیستم  پیشرفته ترین  ارائه  و  کشور  سراسر  در  نصب 
کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،  گواهینامه ISO 9001 از شرکت DOS آلمان، تأییدیه از اداره 
گواهی  ک منطبق با استاندارد B217110 شرکت فرانسوی پژو،  کیفیت از شرکت ایترا کنترل  گواهی 
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کل مالکیت های صنعتی به شماره اختراع 39742، مجوز از سازمان صنایع و  ثبت اختراع از اداره 
کز تحقیق و توسعه صنایع ایران می باشد. معادن به شماره 86049 و عضو انجمن تخصصی مرا

www.pekk.ir :وب گاه
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ح: تولید انواع رله های الکترونیکی خودرو 6. نام طر

سال اجرا: 1386
گردش تولید انواع رله های الکترونیکی خودرو  ح جهت تأمین سرمایه در  ح: این طر خالصه طر

مانند فالشر پراید، نیسان و مزدا بوده است.
ح:  مزایای طر

- ورود به عرصه تولید قطعات الکترونیک خودرو
کارخانه به ادوات تست و تولید - توسعه و تجهیز 

ح: گی های طر نتایج و ویژ
1. افزایش سهم الکترونیک در خودرو

2. به روزرسانی دانش فنی تولید قطعات
3. تبدیل شدن دانش به ثروت و تجاری شدن علوم

کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری  .4
5. ایجاد مزیت های رقابتی مبتنی بر دانش فنی

ح: 6 ماه مدت اجرای طر
ح: یوفو الکترونیک مجری طر

درباره مجری:   
ارائه  به  اقدام   1363 سال  در  و  نمود  آغاز  را  خود  فعالیت   1359 سال  در  الکترونیک  یوفو  شرکت 
کسب تاییدیه سازمان پژوهش های علمی و  ح ساخت رله های الکترومغناطیسی نموده و ضمن  طر
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کرد. صنعتی موافقت وزارت صنعت را جهت تولید رله در یافت 
کتور به  کنتا گردید و تولید  کتور وارد ایران  کنتا طی قراردادی با شرکت ESGO  آلمان خط تولید 
محصوالت این شرکت اضافه شد. در ادامه توسعه دامنه فعالیت خود، شرکت توانست تولید انواع 
رله های الکترونیک، رله انژکتور، و هشدار دهنده خودرو و شیربرقی بخارات بنزین خودرو را در دستور 
کار قرار دهد و به همین منظور در سال 1377 طی قراردادی با شرکت G. CARTIER فرانسه تولید 
)ایران  این واحد شرکت های ساپکـو  اقالم خودرویی  آغاز نماید. عمـده مشتریان  را  قطعات مذکور 
گروه بهمن میباشند. این شرکت در حال حاضر در قزوین،  گستر )سایپا( ، مگاموتور و  خودرو(، سازه 

شهر صنعتی لیا فعالیت دارد.
www.ufoelectronics.ir :وب گاه
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L90 ح: تجهیز خط تولید رادیو پخش خودرو 7. نام طر
سال اجرا: 1385

اتومبیل  رادیو پخش  تولید  و  تولید  راه اندازی خط  انتقال دانش فنی،  ح  این طر ح:  خالصه طر
برای شرکت رنو پارس می باشد. 

ح:  مزایای طر
- انتقال دانش فنی 

)Joint Venture( تحت برند CKD تولید -
- اخذ الزامات و استانداردها

ح: گی های طر نتایج و ویژ
کاهش نیاز به واردات این قطعه خودرویی  .1

2. دانش بومی جهت تولید محصول مشابه برای خودروهای دیگر 
کاهش واردات این نوع محصوالت   .3

ح: 6 ماه  مدت اجرای طر

ح:   شرکت ایران سیستم          مجری طر
کامپیوتر، طراحی و پیاده سازی سیستم های  درباره مجری: شرکت ایران سیستم با هدف تولید 
نوآوری،  گردید.  تاسیس   1364 سال  در  مخابرات  و  مکانیزاسیون  پروژه های  اجرای  و  اطالعاتی 
زمان  حداقل  در  مناسب  فروِش  ار  پس  خدمات  و  سرویس  ارائه  و  دقت  سرعت،  مداری،  مشتری 
که پیوند مستحکمی بین مشتریان و شرکت برقرارساخته و این نکات وجه  ممکن عواملی هستند 
مستمرخود  فعالیت  با  تحقیقات  بخش  می باشد.  مشتریان  نظر  در  همکاران  دیگر  با  شرکت  تمایز 
کشور غیرممکن و یا مشکل به نظر می رسیدند به عرصه ظهور  کنون در  که تا توانست پروژه هایی را 
برساند. برآوردن نیاز و انتظارات در حال تغییر مشتریان از جمله درک نیاز آنی و برآوردن نیاز آتی آنان 
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کیفیت  کوشش برای بهبود مستمر، ارتقاء  و تالش برای فرا رفتن از انتظارات مشتریان، همچنین 
 ISO کیفیت گواهی بین المللی استاندارد مدیریت  که شرکت  و عمل به الزامات قانونی، سبب شد 

9002 را اخذ نماید. 
www.iransystem.com :وب گاه
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فهرست برخی شرکت های فعال در حوزه خودرو

حسالشرکت مجریردیف طر

مبلغ 
تسهیالت 
اخذشده 
)میلیون 

ریال(

یوفو الکترونیک1

715تولید رله الکترونیک فالشر86

550تولید رله های ضد آب 83

500تولید انواع رله تایمری خودرو80

کارگاه رله های الکترونیکی تایمر79 1٫000 توسعه خط تولید و تجهیز 

تام ایران خودرو2
1٫650توسعه نقشه های ناوبری90

گردش تولید سیستم های ناوبری خودرو89 6٫700 سرمایه در 

ایران سیستم3
18٫000تولید رادیو پخش خودرو86

4٫625 تجهیز خط تولید رادیو پخش خودرو85

بهروش مدار پویا4

2٫000تولید سامانه های الکترونیکی اتوبوس های شهری و بین شهری94

1٫000افزایش تولید تجهیزات الکترونیکی اتوبوس88

600تولید سیستم های اطالع رسانی اتوبوس86

700توسعه تولید سیستم های الکترونیکی اتوبوس های جدید83

1٫400توسعه تولید سیستم های الکترونیکی اتوبوس های جدید81

750تولید انبوه سیستم های الکترونیکی اتوبوس80

300 نمونه سازی سیستم های الکترونیکی اتوبوس های جدید79

پژوهشگران الکترونیک خودرو 5
کامیاب

کالچ اتوماتیک خودرو89 2٫000تولید انبوه سامانه 

کالچ اتوماتیک خودرو86 600 طراحی، نمونه سازی، تولید محدود سامانه 

تولیدی راه ابریشم قشم6

6٫100توسعه تولید انواع رادیوپخش و آنتن خودرویی94

1٫410تولید آنتن خودرو91

7٫000تولید رادیو پخش خودرو90

9٫900 تولید رادیو پخش CD خودرو89

مهرگان پهنه7
94FCLED 30٫000توسعه تولید قطعات الکترونیکی خودرو و پروژکتورهای

13٫900 تولید انواع قطعات الکترونیکی خودرو91

7٫100 تولید انواع رادیو پخش خودرو90الکترونیک اورامان8

ریزسازگان تکین9
570تولید دزدگیر و ردیاب سیستم های متحرک90

384 تولید ردیاب خودرو87
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 ادامه فهرست برخی شرکت های فعال در حوزه خودرو

حسالشرکت مجریردیف طر

مبلغ 
تسهیالت 
اخذشده 
)میلیون 

ریال(

پویش پرداز10
4٫000تحقیق و تولید جلو آمپر خودروهای سنگین94

7٫436 تولید قطعات الکترونیکی خودرو )انواع تایمرها، ساعت دیجیتال(92

الکترونیک پردازش سبالن11

23٫000 طراحی و ساخت حسگرهای خودرویی94

2٫450تولید یونیت شیشه باالبر خودرو94

4٫500تولید سنسور خودرویی94
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4-8حوزه صنایع دفاعی
با  تهیه و ساخت تجهیزات جدید در سازمان خود تالش می کند.  برای  نیروهای نظامی همواره 
پیشرفت فناوری و به کارگیری تسلیحات هوشمند، جنگ ها ماهیت پیچیده و مخرب تری به خود 
مهمترین  از  یکی  شک  بدون  کشور،  دفاعی  و  نظامی  توانمندی  افزایش  برای  تالش  لذا  گرفته اند. 
انقالب  از  پس  است.  تهدیدات  با  مقابله  برای  ایران  اسالمی  جمهوری  نظامی  راهبرد  محورهای 
کسب  اسالمی، تالش های    مهمی برای افزایش توان دفاعی با توجه به اعمال تحریم های    گسترده و 

گردیده است.  آموزش های    حرفه  ای و پیش رفته انجام 
انرژی  از  استفاده  به  که  کرد  اشاره  الکترونیک«  »جنگ  پدیده  به  می توان  مثال  عنوان  به 
و  دشمن  الکترومغناطیسی  طیف  در  اختالل  و  بهره برداری  تشخیص،  هدف  با  الکترومغناطیسی 
جلوگیری از اقدامات مشابه آن ها اطالق می شود. مجهز بودن ارتش های قدرتمند دنیا به   تجهیزات 
کار انداختن سامانه های  که مبتنی بر ایجاد اختالل و از  جنگ الکترونیک و شیوه رزمشان در نبرد 
جنگ  که  است  حقیقت  این  کننده  آشکار  است،  حمله  اولیه  مراحل  در   ... و  مخابراتی  راداری، 
الکترونیک یکی از اصلی ترین مسائل مورد توجه در نبرد با دشمن است. در سال های آینده تفاوت 

نیروهای مسلح صنعتی و نیروهای مسلح هوشمند نمایان تر خواهد شد. 
که به ویژه در  کشورهاست  رادارهای جستجوگر یکی دیگر از ابزارهای قدرتمند برای نیروهای مسلح 
که برای مشاهده اجسام و  بخش هوا-فضا اهمیت بسیاری دارد. رادار یک دستگاه رادیویی است 
کاربرد اصلی رادار  کار می رود.  گی های آن ها توسط امواج الکترومغناطیسی به  اندازه گیری برخی ویژ
و محل پیدایش و رشد رادار در صنایع نظامی و هوانوردی است و نقش اصلی یک سیستم راداری 
مشخصاتی  استخراج  و  اهداف  ردیابی  متحرک،  اجسام  تشخیص  و  بزرگ  محدوده  یک  بر  نظارت 

مانند سرعت، ارتفاع و ابعاد اجسام است.
با  الکترونیک، صحا  با صنایع  روزافزون صنایع دفاعی  پیوستگی های  و  موارد  به همین  توجه  با 
و  جانبه  همه  »بازدارندگی  تحریم های    گسترده«،  اعمال  به  توجه  با  دفاعی  توان  »افزایش  هدف 
کشور«، »کسب و آموزش های    علوم حرفه  ای و پیشرفته«، »کمک  افزایش توانمندی نظامی و دفاعی 
به ساخت محصول تمام ایرانی«، »صرفه جویی در هزینه های تسلیحاتی و نیروی انسانی«، »حفظ 
کاهش خسارت و صدمات  کشور«، »تقلیل آسیب پذیری و  تمامیت ارضی، امنیت ملی و استقالل 
و  تهدیدات  برابر  در  کشور  نظامی  غیر  و  نظامی  مهم  و  حیاتی  کز  مرا انسانی  نیروی  و  تجهیزات  به 
که در این زمینه فعالیت دارند. با  ح ها و شرکت هایی می کند  عملیات دشمن« اقدام به حمایت از طر
ح ها و همچنین ارائه اسامی  ح ها و محرمانه بودن آن ها، از ارائه آمار و نمونه طر توجه به ماهیت طر

کتاب خودداری شده است. شرکت های فعال در این حوزه در این 
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