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کنون نیز به  گســترده و ســریع در طی ســالیان نه چندان دور، هم ا صنایع الکترونیک با وجود تحوالت بســیار 
عنــوان یکــی از مهمتریــن صنایع پیشــرفته دارای اهمیــت راهبردی می  باشــد. صندوق حمایــت از تحقیقات 
ی اجرایی توســعه این بخش هدف کمک به رشــد و توســعه  و توســعه صنایــع الکترونیــک صحــا به عنوان بازو
صنایع الکترونیک و با تصویب مجلس شــورای اســالمی در ســال 13۷5 تاسیس شــده است. این صندوق در 

کرده است. مدت نزدیک به دو دهه فعالیت، نقش بسزا و مهمی را در ارتقاء این صنعت ایفا 
گزارشی از عملکرد )صحا( و برآوردی از اثربخشی تسهیالت اعطایی و حمایت های انجام  کتابچه پیش رو 

گزارش های آماری و تحلیلی می باشد. کیفی و در قالب  کمی و  یکرد  شده در سال 1395 با رو
که شــرایط اولیه الزم را داشــتند، بررســی نمود  صحا در ســال 1395 بیش از به 400 درخواســت تســهیالت را 
یال مصــوب گردیــد. همچنین تعــداد 160  کــه از ایــن تعــداد، 213 درخواســت جمعــا بــه مبلــغ ۷54 میلیــارد ر
یال به قرارداد اعطای تســهیالت مالی منجر شــد. در یک مقایســه کوتاه با  طــرح جمعــا بــه مبلــغ 668 میلیارد ر
یالی و  قراردادهای سال 1394، عملکرد صحا به لحاظ تعداد، رشد 50% را نشان می دهد در عین حال از نظر ر
با وجود افزایش تعداد مصوبات، تنها معادل ۷0% ســال 94 می باشــد. الزم به ذکر اســت، علیرغم کاهش منابع 

مالی صحا، هدف گذاری در راستای حمایت از فعالیت های مرتبط با تحقیق و توسعه بوده است.
دربــاره ضمانت نامه هــای صــادره نیز، صحا در ســال 1395 اقدام بــه صدور 95 فقــره ضمانت نامه به ارزش 
یــال نمــوده اســت که در مقایســه بــا تعداد آن در ســال 1394، تعــداد آن بیش از 5 برابــر بوده و از  554 میلیــارد ر

لحاظ مبلغ، رشد 100% را داشته است.
گزارش تسهیالت اعطایی به صورت آمار و نمودارهای تحلیلی برحسب حوزه ها،  در فصل های اول و دوم، 
یع اســتانی ، نوع صنعت، ویژگی  های ماهیتی، میزان حفظ و ایجاد اشــتغال، صادرات و ارزش  افزوده ایجاد  توز
گرفته است. همچنین عملکرد صحا در این سال با سال های قبل مورد قیاس  یابی قرار  شده مورد بررسی و ارز

که نتایج به دست آمده بیان گر رشد فعالیت های صحا نسبت به سال های پیشین است. گرفته است  قرار 
کــه در برگیرنــده رشــد و  تی بیــان شــده اســت  در فصــل ســوم اهــم عملکــرد صحــا در حوزه  هــای غیرتســهیال
توســعه ایــن صنــدوق در دو بعــد درون و برون ســازمانی اســت. در این زمینه می تــوان به مواردی چــون برگزاری 
اجالس و پنل های تخصصی برای فعاالن صنعت الکترونیک، سامانه  های تخصصی، حمایت از جشنواره-
یدادهــای بین  المللی، برپایی نمایشــگاه دائمی فعاالن صنایع الکترونیک، همکاری با ســایر نهادهای   هــا و رو

کرد. اعتباری و... اشاره 
در فصــل چهــارم، بــه معرفی برخــی طرح های نمونه بــا ویژگی هایی همچــون دانش فنی بــاال، ایجاد و حفظ 
گون صنعــت الکترونیک  گونا اشــتغال، صــادرات، اخــد تأییدیه های داخلــی و بین المللــی و... در حوزه های 

پرداخته شده است.
در ادامه و در فصل پنجم برای آشنایی با شرکت های فعال در این صنعت، فهرست برخی بنگاه های فعال 

در هر حوزه به صورت تفکیک شده آمده است.
یافــت کننــده تســهیالت و  در خاتمــه و در فصــل نهایــی، نمودارهــای رشــد و توســعه برخــی شــرکت های در
گذاری،  گذشــته بر اســاس پارامترهایی چون درآمد، میزان اشــتغال و ســرمایه  خدمات صحا در طول 4 ســال 
کــه بــه نوعی معرف اثربخشــی حمایت هــا و همراهی صحا در ارتباط با شــرکت های فعــال در حوزه  ارائــه شــده 

کشور است. صنعت الکترونیک 
با توجه به سهم روزافزون صنایع الکترونیک در ارزش افزوده تولیدات صنعتی و همچنین در صنایع نوین و 
یکرد جدی کشور در توسعه اقتصاد دانش بنیان و صنایع پیشرفته، امید است این صندوق بتواند  با توجه به رو

کشور، نقشی هرچند محدود ولی موثر داشته باشد.  نقشی موثر در توسعه اقتصاد دانش بنیان 

مقدمه
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خالصه عملکرد صحا در سال 1395 1-1
جدول  شماره یک مبلغ و تعداد تسهیالت مالی مصوب و اعطایی را در سال 1395 نشان می دهد.

 جدول 1. مبلغ و تعداد تسهیالت مالی مصوب و اعطایی در سال 1395

یال(تعدادعنوان مبلغ )میلیارد ر

213۷54تقاضاهای تصویب شده

160668قراردادهای منعقد شده

همچنین، جدول  شــماره 2 مبلغ و تعداد ضمانت نامه های مصوب و صادر شــده را در ســال 1395 نشــان 
می دهد.

 جدول 2. مبلغ و تعداد ضمانت نامه های مصوب و صادر شده در سال 1395

یال(تعدادعنوان مبلغ )میلیارد ر

110505ضمانت نامه های مصوب

95504ضمانت نامه صادر شده

مقایسه عملکرد ارائه تسهیالت سال 1395 با سال های گذشته صحا 2-1
که در جدول شماره 3 مشاهده می شود، عملکرد صحا به لحاظ تعداد تسهیالت مالی، حدود  همان طور 

50 درصد بیشتر از سال 1394 می باشد. 
همچنیــن عملکــرد مجمــوع دو ســال 1394 و 1395 ، از لحــاظ مبلــغ تســهیالت، بیــش از 80% و از لحاظ 
تعداد نزدیک به 30% مجموع عملکرد صندوق، از شــروع فعالیت تا پایان ســال 1393 ) به مدت 16 ســال ( 

می باشد.

 جدول 3. مقایسه عملکرد ارائه تسهیالت مالی سال 1395 با سال های گذشته صحا

یال(تعدادسال مبلغ )میلیارد ر

1395160668

139410۷980

26۷1.648مجموع سال های 1394 و 1395

از ابتدای فعالیت صحا تا انتهای 
سال 1393

9662.000

در نمودار شــماره 1 عملکرد ارائه تســهیالت ســال 1395 نسبت به ســال 1394، مجموع سال های 1395 و 
1394 و همچنین با مجموع عملکرد صندوق از شروع فعالیت تا پایان سال 1393 نیز مقایسه شده است.
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 نمودار 1. مقایسه عملکرد ارائه تسهیالت مالی در سال  1395 با سال 1394 و سال  های گذشته
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مقایسه عملکرد صدور ضمانت نامه سال 1395 با سال های گذشته صحا 3-1
که در جدول شــماره 4 مشــاهده می شــود، عملکــرد صحا از لحاظ تعداد صــدور ضمانت نامه،  همان طور 

بیش از 5 برابر سال 1394 می باشد. 
همچنین عملکرد مجموع دو سال 1394 و 1395، از لحاظ مبلغ ضمانت نامه های صادره، در حدود 1.5 

برابر مجموع عملکرد صندوق، از شروع فعالیت تا پایان سال 1393 ) به مدت 16 سال ( می باشد.

 جدول 4. مقایسه عملکرد صدور ضمانت نامه سال 1395 با سال 1394 و سال های گذشته صحا
یال(تعدادسال مبلغ )میلیارد ر

139595505

1394 1۷ 265

113۷۷0مجموع سال های 1394 و 1395

34426۷از ابتدای فعالیت صحا تا انتهای سال 1393

در نمودار شماره 2 عملکرد صدور ضمانت نامه سال 1395 نسبت به سال 1394، مجموع سال های 1395 
و 1394 با مجموع عملکرد صندوق از شروع فعالیت تا پایان سال 1393 مقایسه شده است.

 نمودار 2. مقایسه عملکرد صدور ضمانت نامه سال 1395 با سال های گذشته
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گزارش عملکرد و اثربخشی صحا در سال 1395
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سرفصل آمارها

کلی و به شرح زیر ارائه شده است: آمارها در شش دسته بندی 
کاربردی  آمار حوزه های 

یع استانی  آمار توز
 آمار نوع صنعت

 آمار ویژگی های ماهیتی
 آمار میزان حفظ و ایجاد اشتغال

 آمار صادرات و ارزش افزوده ایجادشده

آمار حوزه های کاربردی 1-2
یــع تســهیالت اعطایــی برحســب حوزه ها در ســال 1395 را نشــان می دهد. این جدول نشــان  جــدول 5 توز

که در تمامی حوزه ها حضور فعالی داشته باشد.  که تالش صحا بر این بوده  دهنده آن است 
جــدول نشــان  می دهنــد که حوزه ICT از میزان تســهیالت بیشــتری نســبت به دیگــر حوزه ها بهره مند شــده 
 است. حوزه ICT به دلیل تشکیل شدن از دو بخش ارتباطی و فناوری اطالعات، طیف وسیعی از مخاطبان 
صحــا را تشــکیل می دهــد. بــا توجه به ارتباط نزدیــک این حوزه با صنعــت الکترونیک، همــواره این صنعت 

سهم باالیی را در تسهیالت صحا به خود اختصاص داده است.

 جدول 5. آمار تسهیالت اعطایی برحسب حوزه ، در سال 1395 )مبلغ(

دسته بندی حوزه هاردیف
مبلغ قرارداد

یال( )میلیارد ر

درصد
)برحسب مبلغ(

9%60نیرو و انرژی های نو1

2)ICT( 25%1۷1فناوری اطالعات و ارتباطات

11%۷2صنایع دفاعی و هوا فضا3

گاز4 11%۷1نفت و 

9%58بهداشت و درمان )مهندسی پزشکی(5

12%۷6صنایع پایه )زیر ساخت(6

13%92الکترونیک مصرفی۷

10%6۷خودرو8

100%668جمع
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 نمودار 3. نمودار تسهیالت اعطایی برحسب حوزه در سال 1395 )مبلغ( 

فناوری اطالعات و 
ارتباطات، ٪25

صنایع دفایی و 
صنایع هوافضا، ٪11

گاز، ٪11 بهداشت و درمان نفت و 
)مهندسی پزشکی(، ٪9

صنایع پایه 
)زیرساخت(، ٪12

الکترونیک مصرفی، 
٪13

خودرو، ٪10

نیرو و انرژی های 
نو، ٪9

یــع تســهیالت اعطایــی در ســال های 1394 و 1395 بر حســب حوزه ها،  جــدول  شــماره 6 مقایســه ای بــر توز
یع مناســب تسهیالت در تمامی حوزه ها  می باشــد. همانطور که پیداســت، صحا در ســال 1395 سعی بر توز

داشته است.
تعامل با نهادهای سیاست گذار دولتی و همکاری نزدیک با انجمن های تخصصی و نهادهای تخصصی-

گذشته بوده است. یع بهتر تسهیالت نسبت به سال های  حرفه ای و صنفی از دالیل توز

 جدول 6. آمارمقایسه ای تسهیالت اعطایی برحسب حوزه)مبلغ( 

ردیف
13941395سال

دسته بندی حوزه ها
مبلغ قرارداد

یال( )میلیارد ر
درصد

مبلغ قرارداد
یال( )میلیارد ر

درصد

9%1460%141نیرو و انرژی های نو1

2)ICT( 25%221۷1%218فناوری اطالعات و ارتباطات

11%10۷2%100صنایع دفاعی و هوا فضا3

گاز4 11%8۷1%۷9نفت و 

9%858%۷6بهداشت و درمان )مهندسی پزشکی(5

12%19۷6%185صنایع پایه )زیرساخت(6

13%1092%95الکترونیک مصرفی۷

10%96۷%86خودرو8

100٪100668٪980جمع

��ارش �����د و ا������ ��� در ��ل ۱۳۹۵
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آمار توزیع استانی 2-2
بــا توجــه به اســتقرار صحا در تهران، راهکارهای مناســبی اتخاذ شــده اســت تــا فعاالن صنایــع الکترونیک 
گردند. برای تحقق این  که در ســایر نقاط مســتقر هســتند نیز بتوانند از تســهیالت صحا به ســادگی بهره مند 

خواسته اقداماتی به شرح زیر انجام داده است:
1- راه اندازی نســخه اول پرتال خدمات رســانی صحا و اطالع رســانی کامل و شــفاف درباره اولویت ها،          

کاری مستندات مورد نیاز و روال های 
ســریع تر بررســی  و  شناســایی  هــدف  بــا  اســتان ها  از  تعــدادی  در  خدمــت  میزهــای  نمــودن  برپــا   -2

درخواست های متقاضیان
3- اســتفاده از نهادهای تخصصی مســتقر در استان ها، اعم از سازمان های صنعت، معدن و تجارت، 
صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری، انجمن های صنفــی و دیگر نهادهای تخصصی بــه جهت معرفی

 تقاضاها
کز اســتان ها به 4- برگزاری همایش و ســمینارهای تخصصی، معرفی تســهیالت و خدمات صحا در مرا

 همراه بازدید از شرکت های فعال حوزه صنعت الکترونیک در سطح استان
5- اطالع رســانی گســترده از طریــق مکاتبــات متعدد با روســای محترم ســازمان های صنعــت، معدن و
گاه سازی فعاالن صنایع الکترونیک کز رشد با هدف آ  تجارت استان ها، پارک های علم و فناوری، مرا

 از خدمات صحا

با اتخاذ راهکارهای فوق و طبق جدول ۷، مقایســه توزیع تســهیالت اعطایی برحســب استان ها در سال های 
1394 و 1395 آمده اســت. تعداد اســتان های مورد حمایت در ســال 1395 نســبت به ســال 1394 60% رشــد 
داشته است و به 8 استان از جمله، سیستان و بلوچستان، مرکزی، زنجان، گیالن و ... که در سال های گذشته 

تی تعلق نگرفته بود و یا تسهیالت اختصاص یافته بسیار اندک بود، تسهیالت اعطا گردید.  به آن ها تسهیال

 نمودار 4. نمودار مقایسه ای تسهیالت اعطایی برحسب حوزه )مبلغ(
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که از ابتدای فعالیت صندوق تا انتهای ســال  در ســال 1395، دو اســتان مرکزی و سیســتان و بلوچســتان 
1394 موفق به اخذ تسهیالت نشده بودند نیز از حمایت های صحا برخوردار شده اند.

 جدول 7. آمار مقایسه ای تسهیالت اعطایی برحسب استان )تعداد- مبلغ(

آمار طرح های قرارداد شده در هر 
استان در سال 1394

آمار طرح های قرارداد شده در هر 
استان در سال 1395

دسته بندی استانردیف
مبلغ قرارداد 

یال( )میلیارد ر
تعداد قرارداد

مبلغ قرارداد 
یال( )میلیارد ر

تعداد قرارداد

525۷83۷181تهران1

3622413فارس2

00129اصفهان3

12248البرز4

301۷26خراسان رضوی5

30125.26سمنان6

823295آذربایجان شرقی۷

836385یزد8

3440.83اردبیل9

18133بوشهر10

6023.33کرمان11

1311۷3کرمانشاه12

13122خوزستان13

51242قم14

5048.52هرمزگان15

0012قزوین16

000.52گیالن1۷

00۷1آذربایجان غربی18

000.21زنجان19

سیستان و 20
000.51بلوچستان

0021مرکزی21

0031همدان22

98010۷668160جمع

گزارش عملکرد و اثربخشی صحا در سال 1395
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نمودار 5، مقایســه ای از نظر تعداد اســتان های حمایت شــده )غیر از اســتان تهران( را در ســال های 1394 و 
1395 نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود، در سال 1395، از استان های بیشتری )تقریبا دو برابر( 

گذشته حمایت شده است.  نسبت به سال 
در ســال 1395، از لحــاظ تعــداد در حــدود 50% طرح های قرارداد شــده مربوط به اســتان تهــران بوده که این 
موضوع در ســال 1394، در حدود ۷3% بوده اســت. از لحاظ مبلغ تســهیالت نیز تهران در ســال 1395 سهم 

55% را به خود اختصاص داده است.

 نمودار 5. مقایسه تعداد استان های حمایت شده غیر از تهران

13

21

1394 1395
0

10

5

15

20

25 تعداد استان ها غیر از تهران

آمار نوع صنعت 3-2
جدول 8 و نمودار 6 ، مقایســه توزیع تســهیالت اعطایی برحســب نوع صنعت را در ســال های 1394 و 1395 
نشان می دهد. طبق اساسنامه صندوق، صنایع الکترونیک به صنایع ارتباطی، صنایع رایانه ای، اتوماسیون، 
الکترونیک نوری، الکترونیک مصرفی، الکترونیک کاربردی و قطعات الکترونیک اعم از سخت افزار و نرم افزار 

اطالق می شود. بر همین اساس تسهیالت اعطایی به تفکیک نوع صنعت نیز ارائه شده است.

 جدول 8. آمارمقایسه ای تسهیالت اعطایی برحسب نوع صنعت )مبلغ(

ردیف
13941395سال

یال(نوع صنعت یال(درصدمبلغ قرارداد )میلیارد ر درصدمبلغ قرارداد )میلیارد ر

10%20۷0%19۷اتوماسیون1

12%18۷8%1۷9ارتباطی2

16%10108%100رایانه ای3

11%11۷5%103الکترونیک مصرفی4

کاربردی5 34%31224%302الکترونیک 

16%6106%5۷قطعات الکترونیک6

1%48%42الکترونیک نوری۷

100٪100668٪980جمع
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 نمودار 9. نمودار مقایسه ای تسهیالت اعطایی برحسب نوع صنعت )مبلغ(
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آمار ويژگی های ماهیتی 4-2
یع تســهیالت اعطایی برحســب ماهیت طرح را در ســال های 1394 و 1395 را نشــان  جدول 9، مقایســه توز
می دهــد. هــر طــرح مراحــل مختلفــی را در رشــد خــود از طراحــی تــا تولید تجربــه می کنــد. این مراحل شــامل 
تحقیقات، نمونه سازی، تجاری سازی، تولید نیمه صنعتی و تولید انبوه می باشد. )که هر مرحله بسته به نوع 
طرح و شرایط آن می تواند دارای یک سری از ویژگی ها باشد(، بدین وسیله صحا می تواند ویژگی های ماهیتی 
طرح هــای حمایت شــده خــود   را رصــد نمایــد. الزم به ذکر اســت، برخی از ماهیــت طرح ها ماننــد صادرات، 
گذاری خارجی و ... با برخی دیگر می توانند هم  پوشانی داشته باشند. بر همین  توسعه بازار، جذب سرمایه 

اساس عموما هر طرح می تواند دارای چند ماهیت باشد. 
بــا توجــه به جدول 9 و نمودار 10، در ســال 1395 از ســهم تســهیالت مربــوط به طرح های تولید انبوه کاســته 
شــده و در برابر، ســهم تســهیالت در موضوعات تحقیقات، تجاری ســازی دانش وخدمات صنعتی افزایش 
کز استان ها و پارک های علم و فناوری  داشته است. افزایش سفرهای استانی و برپا نمودن میز خدمت در مرا
یدادهای بین المللی داخلی، از جمله تالش های صحا در راســتای تحقق  وحضور فعال در جشــنواره ها و رو

این موضوع بوده است. 
بــا توجــه بــه این کــه صحــا از طرح هــای تحقیقاتی، توســعه بــازار )شــرکت در نمایشــگاه و ...( و همچنین از 
طرح هــای شــرکت های فنــاور حمایــت می کنــد و نظــر بــه این که این گونــه طرح هــا اغلب مبلغ کمــی به خود 
گرفته اســت. به  اختصاص می دهند، بنابراین مقایســه انجام شــده از نظر تعداد قراردادهای منعقده صورت 

گویا تر  است. عبارت دیگر مقایسه تعدادی، با توجه به دلیل ذکر شده، نسبت به مقایسه مبلغی 

گزارش عملکرد و اثربخشی صحا در سال 1395
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 جدول شماره 9. آمار مقایسه ای تسهیالت اعطایی برحسب ماهیت طرح ها )تعداد(

ماهیتردیف
تعداد 

قرارداد 94
درصد

تعداد 
قرارداد 95

درصد

تحقیقات )نتیجه بخش اقتصادی(/ نمونه سازی 1
38%2460%26اولیه یا آزمایشگاهی/ آموزش های تخصصی

ݢݢخرید، انتقال دانش فنی و توسعه فناوری های پیشرفته2 31%2650%28ݢ

36%3258%34تجاری سازی دانش3

46%58۷3%62تولید، توسعه و تجهیز )نیمه صنعتی و انبوه(4

21%2133%23توسعه بازار )شرکت در نمایشگاه و برگزاری همایش(5

صادرات و همکاری های بین المللی، جذب 6
JV / 12%1319%14سرمایه گذاری خارجی

2۷%2143%23خدمات صنعتی/ طراحی و مهندسی۷

کیفی داخلی و بین المللی8 8%813%9تاییدیه های فنی و 

8%612%6تجهیز آزمایشگاه تخصصی یا مرجع9

 نمودار 10. نمودار مقایسه ای تسهیالت اعطایی برحسب ماهیت )تعداد(
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آمار میزان حفظ و ایجاد اشتغال 5-2
برای برآورد تاثیر تســهیالت اعطایی بر حفظ و ایجاد اشــتغال، هزینه پرســنلی مورد حمایت در قراردادهای 
گرفته اســت. با اســتخراج این اطالعات از قراردادها، جدول شــماره 10  ک عمل قرار  اعطای تســهیالت، مال
به دســت آمده اســت. مطابق با اطالعات جدول، تسهیالت اعطایی صحا در سال 1395 جمعا به حفظ یا 

ایجاد اشتغال بیش از 1.160 نفرسال منجر شده است. 

 جدول شماره 10. حفظ و ایجاد اشتغال مرتبط با تسهیالت اعطایی )مبالغ به میلیارد ریال(

9495عنوان / سال

10۷160تعداد قرارداد

980668مبلغ قرارداد

15.32813.929اشتغال )نفرماه(

1.2۷۷1.161معادل اشتغال ساالنه

 جدول شماره 11. سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش طرح های حمایت شده )مبالغ به 
میلیارد ریال(

9495عنوان / سال

1.032655سرمایه گذاری ثابت 

گردش مورد نیاز 2.0231.158سرمایه در 

 جدول شماره 12. میزان سرمایه و اشتغال تسهیالت اعطایی براساس جداول 10 و 11
)مبالغ به میلیون ریال(

9495عنوان / سال

808565سرمایه گذاری ثابت برای اشتغال هر نفر 

ݢݢسرمایه در گردش مورد نیاز برای اشتغال هر نفر  ݢ ݢ ݢ 1.58099۷ݢ

سرمایه الزم برای اشتغال یک نفر )ثابت و 
گردش( سرمایه در 

2.3881.562

که در جدول شــماره 11 قابل مالحظه اســت، در طرح های حمایت شــده ســال 1395، به میزان  همان گونه 
یــال ســرمایه گذاری انجام شــده اســت. از ایــن رو با توجه به اشــتغال 1.161 نفــری این طرح ها  655 میلیــارد ر
یال اســت که در مقایســه با  )جدول شــماره 10(، ســرمایه گذاری ثابت الزم برای اشــتغال هر نفر 565 میلیون ر
یــال( کاهش معناداری داشــته اســت. از دالیــل این کاهش، حمایت بیشــتر از  ســال 1394 )808  میلیــون ر
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کز رشد بوده  طرح های نرم افزاری، تحقیقاتی و حمایت از شرکت های فناور مستقر در پارک های فناوری و مرا
یال )جدول شــماره  اســت. این عدد با افزودن ســرمایه در گردش مورد نیاز متقاضیان به عدد 1562 میلیون ر

12( می رسد. 
بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد اشتغال صنعتی در کشور به 
یال نیاز است. این عدد برای اشتغال صنعت الکترونیک حدود  سرمایه گذاری ثابتی حدود 3300 میلیون ر
کــه نیاز به ســرمایه گذاری ثابت صنایــع الکترونیک  یــال اســت. این موضوع بیانگر آن اســت  1450 میلیــون ر
کشــور اســت. )گزارش شــماره 34- عملکرد ســال 1395  حــدود 44 درصــد میانگین فعالیت های صنعتی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت-صفحه 25 و 26(
در ضمــن، مطابــق مــوارد فوق، ســرمایه گذاری ثابت مورد نیــاز جهت ایجاد اشــتغال در طرح های حمایت 
کمتــر از 40 درصــد میانگین صنعت الکترونیک، نیاز داشــته اســت. این  شــده توســط صحا، به ســرمایه ای 
کــه صحــا از طرح هــا بــا فناوری بــاال و در عین حــال با نیــاز کمتر به  موضــوع می توانــد نشــان دهنده آن باشــد 

سرمایه گذاری ثابت حمایت می کند.

آمار صادرات و ارزش اف�وده ایجادشده 6-2
تســهیالت اعطایی به صنایع الکترونیک در ســال های 1394 و 1395 منجر به ایجاد ارزش افزوده شده اســت 
کاهش میزان ارزش افزوده طرح ها با وجود  که شــرح آن در جدول 13 آمده اســت. الزم به توضیح اســت، دلیل 
افزایــش تعــداد قراردادها، حمایت بیشــتر از طرح هــای تحقیقات کاربردی بــوده که در این گونــه طرح ها، ارزش 
افــزوده در زمــان رســیدن فعالیــت، به نتیجه موثر )تولید، ...( معنی خواهد داشــت و در حــال حاضر موثر نبوده 

ک محاسبه ارزش افزوده طرح ها، تفاوت قیمت فروش نهایی و مواد اولیه در طرح بوده است.( است. )مال

 جدول شماره 13. مبلغ ارزش اف�وده و درصد صادرات تسهیالت اعطایی
 )مبالغ به میلیارد ریال(

9495عنوان / سال

10۷160تعداد قرارداد

980668مبلغ قرارداد

20%14%درصد تسهیالت برای طرح های صادراتی 

3.0001.600مبلغ ارزش اف�وده طرح ها 

الزم به ذکر اســت، 20% تســهیالت اعطایی سال 95 مربوط به طرح های صادراتی است. به عبارت دیگر در 
ســال 95، یکی از اولویت های صحا، طرح های صادراتی بوده اســت و جدول 13، نشــان دهنده این موضوع 

می باشد.
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درادامه به برخی از مهم ترین عناوین فعالیت ها و عملکرد صحا در حوزه هایی به جز بخش تسهیالت مالی 
و ضمانت نامه پرداخته شده است.

برگزاری اجالس و پنل های تخصصی 1-3
صحا جهت معرفی هرچه بهتر خدمات به مخاطبان خود اقدام به برگزاری نشست ها و پنل های تخصصی 

به شرح زیر نمود:

3-1-1- برگزاری اجالس فعاالن صنایع الکترونیک با شعار »صنایع الکترونیک؛ پیشران اقتصاد دانش بنیان«
صحا با هدف توســعه اقتصاد دانش بنیان از رهگذر فناوری های پیشــرفته، تبیین مهمترین سیاســت های 
کشور و جهت گیری های راهبردی و پیامدهای آن در حوزه های  راهبردی در توسعه فناوری های پیشرفته در 
کــرد. مخاطبان  ســاز و کارهــای حمایــت غیر مســتقیم اقــدام به برگزاری اجــالس فعاالن صنایــع الکترونیک 
گذاران حوزه  کشور را شرکت هاى فعال در صنعت الکترونیک، سیاست  اجالس فعاالن صنایع الکترونیک 
صنایع نوین و فناورى هاى پیشــرفته و پژوهشــگران عرصۀ صنایع الکترونیک تشــکیل دادند. این اجالس در 
یــخ 19 مــرداد 1395 و با حضور معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر محترم صنعت، معدن  تار
گردید. درکنار این اجالس برگزاری نمایشگاه تخصصی از محصوالت برخی از شرکت هایی  و تجارت برگزار 
کــه از تســهیالت صحــا بهره منــد شــده بودند نیز برپا گردید همچنین ســه نشســت تخصصی نیز به شــرح زیر 

برگزار شد:
کید بر مدل هاى تامین مالی صنایع پیشرفته؛  سازوکارهاى حمایت غیرمستقیم با تا

 لزوم نفوذ فناورى پیشرفته در بنگاه هاى بزرگ و نقش آنها در توسعه شرکت هاى نوپا؛
 همکارى بین المللی و یادگیرى فناورى در دوران پساتحریم؛

اجالس فعاالن صنایع الکترونیک

اهم عملکرد صحا در حوزه های غیرتسهیالتی
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3-1-2- برگزاری نشست تخصصی آشنايی با فرصت نوين تأمین مالی صنایع الکترونیک از طريق فرابورس
کار در بین موانع موجود بر ســر راه توســعه شــرکت ها در ایران مســأله تأمین مالی در  کســب و  مهم ترین مانع 
کز ارائه  دهنده خدمات  کثــر مرا مراحــل مختلــف چرخه تولید تا فروش محصول اســت. تا چندی قبل تمرکز ا
مالی به شــرکت ها تنها معطوف به ارائه تســهیالت و حمایت های مســتقیم بوده اســت. لیکن در چند ســال 
اخیر یک نوع تغییر دیدگاه اساســی در خصوص اســتفاده از این قبیل حمایت ها و حرکت به ســمت توســعه 
اســتفاده از شــیوه های نوین تأمین مالی از قبیل صندوق های ســرمایه گذاری جســورانه، صندوق های تأمین 
مالی، مشــارکت در تولید و ســرمایه گذاری بوجود آمده اســت. تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به عنوان یک 
که به دلیل محدودیت اندازه شرکت برای  شــیوه نوین تأمین ســرمایه الزم برای شــرکت ها محســوب می شــود 
که طیف وسیعی  کشور  ورود به بورس یا فرابورس، شرکت های فناور و دانش بنیان فعال در حوزه الکترونیک 
از آن ها در زمره شــرکت های کوچک و متوســط می باشــند قادر به بهره مندی از امکانات و مزایای آن نبودند. 
در راســتای حــل این مشــکل، شــرکت فرابورس ایــران بازار جدیــدی را با عنــوان »بازار شــرکت های کوچک و 
کرده تا این شــرکت ها نیز بتوانند از فرصت نوین فراهم شــده جهت تأمین ســرمایه مورد  متوســط« راه اندازی 
نیاز رشــد و توســعه خود اســتفاده کنند. صحا نیز به عنوان یکی از صندوق های حمایتی و شــناخته شده در 
صنایــع الکترونیــک و در راســتای برنامه های توســعه ای خود اقدام به برگزاری نشســت تخصصی آشــنایی با 
یخ  فرصت نوین تامین مالی صنایع الکترونیک از طریق فرابورس به با همکاری شــرکت فرابورس ایران در تار
١6 آبــان ســال 1395 مــاه نمــود. هدف صحا از برگزاری این نشســت، عدم تکیه بر ســرمایه خود و اســتفاده از 

روش های نوین تأمین مالی بوده تا بدین گونه فضای رشد و توسعه این صنعت پیشرفته را بهبود بخشد.

نشست تخصصی آشنایی با فرصت نوین تأمین مالی صنایع الکترونیک از طریق فرابورس

3-1-3- برگــزاری پنــل تخصصــی الزامــات مالــی و نهادی ورود به شــبکه تأمیــن جهانی در ششــمین کنفرانس
 بین المللی مديریت فناوری

صنــدوق حمایت از تحقیقات و توســعه صنایع الکترونیک )صحا( درراســتای توســعه فنــاوری در صنایع 
و نقــش زنجیــره  تامیــن جهانی، در توســعه فنــاوری بنگاه ها، پنل تخصصــی »الزامات مالی و نهــادی ورود به 
کنفرانس بین  المللی  کنار ششــمین  شــبکه تامیــن  جهانی« را با همــکاری انجمن مدیریت فنــاوری ایران در 
مدیریت فناوری برگزار کرد تا یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز در مســیر توســعه فناوری صنایع کشــور 

به خصوص صنایع پیشرفته را به بحث و بررسی بگذارد.
صحا در این نشســت، با حضور متخصصان دانشــگاهی حوزه مدیریت فناوری، خبرگان سیاست گذاری 
دولتی و مدیران صنایع، به بررسی موانع و راهکارهای تقویت بنگاه های داخلی جهت ورود به بازار جهانی، 

به عنوان یکی از مهم ترین منابع نوآوری و فناوری پرداخت.
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مهم ترین محورهای اصلی این پنل عبارت است از:
1. موانع ورود شرکت های ایرانی به زنجیره تامین جهانی

2. موانع توسعه فناوری جهت ورود به شبکه جهانی
3. نقش پیوست فناوری در حمایت و استفاده از فرصت های شبکه جهانی

4. نقش دولت در حمایت از ارتقای مشارکت شرکت ها و فعاالن اقتصادی در زنجیره تولید جهانی
5. تشــریح دیدگاه هــای سیاســتی مناســب، جهــت حمایــت از ورود شــرکت ها و فعــاالن اقتصادی به
یت گرا در مقابل سیاست های اشاعه  گرا، حمایت از بنگاه  های شبکه تأمین جهانی )سیاست مامور

کوچک و متوسط، تجمیع تحت یک برند و ...(  بزرگ در مقابل حمایت از بنگاه های 
6. مهمترین الزامات مالی مورد نیاز و نقش هریک از نهادهای مالی در جهت تامین نیاز مالی بنگاه ها

 ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری

3-1-4- برگزاری نشست معرفی توانمندی شرکت های ايرانی در حوزه فناوری های تجدیدپذير
ک در  پژوهشــگاه نیرو به منظور تحقق سیاســت های کالن وزارت نیرو در راستای توسعه استفاده از انرژی پا
گســترش فناوری های مربوط به انرژی های  ســال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« به منظور رشــد؛ توســعه و 
یکرد بومی ســازی و نهادینه نمودن فناوری های مذکور در داخل کشــور نســبت به انتخاب  تجدیــد پذیــر با رو
کابل های  ســازندگان توانمنــد در عرصه های ســاخت و تولید انبوه اینورتــر فتوولتائیک، مــاژول فتوولتائیک و 

فتوولتائیک )همگی متناسب با ظرفیت ١٠٠ مگاوات( اقدام نمود.
صحا در همین راستا با توجه به شناخت توانمندی های داخلی، نشست معرفی توانمندی های شرکت های 
کــرد. برخی از شــرکت کنندگان در  ایرانــی در ســاخت فناوری هــای مرتبط بــا انرژی هــای تجدیدپذیر را برگزار 
گرین انــرژی، نیان  ایــن نشســت، شــرکت های صنایــع الکترونیــک فــاران، پــارس آســیا آرون، تــوان پژوهــان، 

الکترونیک، فرپام و ... بودند.

نشست معرفی توانمندی شرکت های ایرانی در حوزه فناوری های تجدیدپذیر
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توسعه و گسترش فعالیت ها و خدمات 2-3
فعالیت های توسعه ای به شرح زیر می باشد:

کسب و کار الکترونیک 3-2-1- سامانه های تخصصی در حوزه 
در ایــن بخــش صحــا بــا توجه به شــناخت خــود از نیازمندی هــای حوزه های مختلف، ســه ســامانه مهم را 
کار موجود با  ی  ی مختصص، ارتقا ســطح علمی و تخصصــی نیــرو بــا اهدافــی چــون )افزایش اشــتغال نیــرو
کــه نیازمند  کارآفرینان و افرادی  کارآفرینــان، ارتبــاط بیــن آزادکاران،  کمتریــن هزینــه، ایجــاد جامعه مجــازی 
یابی متمرکز شــرکت ها و محصــوالت دانش بنیان  خدمــات فنــی و تخصصی هســتند، شــبکه معرفــی و بازار
کشــور( را حمایت و در نظر دارد با هماهنگی و تعامل متقاضی نســبت به رونمایی این ســامانه ها در همایش 

یا نمایشگاه مناسب اقدام نماید.

کوتاهی برای هریک از سامانه ها ذکر خواهد شد: در ادامه، توضیح 

کارآفرینان سامانه نرم افزاری 
گرین وب سامانه نوین  مجری طرح: 

ی انســانی نخبه و متخصص مســیر طوالنی پیشــرفت را  گرین وب با ســرمایه نیرو  دربــاره مجــری: شــرکت 
کنــون در کنار بزرگان  یاد طی کرده اســت و هم ا طــی 4 ســال با ســرعتی ز
صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات کشور و با در نظر گرفتن پیشرفت و 
کشور، در حوزههای فناوری اطالعات چشم به افق هایی دوخته  توسعه 
کــه در آن صــادرات خدمات فنی و مهندســی فنــاوری اطالعات  اســت 
بــه بزرگتریــن قدرت هــای این حــوزه انجام پذیــرد و در این مســیر بعنوان 
صادرکننده برتر خدمات فنی و مهندســی در حوزه فناوری اطالعات در 

گردید. سال 95 انتخاب 
کارهای سنتی به دنیای  کسب و  کار و ورود  کسب و  این شرکت در زمینه ارائه راهکارهای هوشمندسازی 
کاربردی تحــت وب، میزبانی وب، دیجیتال  کرده و در موضوعــات و زمینه های برنامه های  دیجیتــال تمرکــز 
مارکتینــگ )بهینه ســازی وب، شــبکه های اجتماعــی و...(، تجــارت الکترونیــک )فروشــگاه آنالیــن، نمــاد 

کار مشغول به فعالیت می باشد. کسب و  الکترونیک و...(، هوشمندسازی 

 خالصه طرح:
کارآفرینــان یــک وب ســایت آزاد بــرای ســازمان های دولتــی و خصوصــی، مهندســان نــرم افــزار و شــبکه،   
دانشــجویان، مدرســان و هــر فردی اســت که تخصصی بــرای ارائه دارد. این وب ســایت با داشــتن مجموعه 
کاملی از امکانات تعریف پروژه های دولتی و خصوصی، نظارت بر پروژه، برگزاری مناقصه مجازی، شورای 
کارفرمایــان و پیمانکاران را  حــل اختــالف و غیــره توانایی ایجاد اشــتغال و تامین نیرو برای طیف وســیعی از 
کیفیت مناســبی  کارفرمایان و پیمانکاران، از ســرعت و  کردن نیاز  دارد. این ســامانه در عین توانایی برطرف 
برخــوردار می باشــد، مدیریــت آن آســان می باشــد و می توانــد در عیــن ســادگی، به ســرعت با کاربــران ارتباط 
کــرده و ابزارهــای مــورد نیــاز آنــان را در کمتریــن زمــان ممکــن در اختیــار آنان قــرار دهد. کارکــرد اصلی  برقــرار 
که مشــاغل خانگی دارند بــا افرادی  کارآفرینــان )Freelancer(، افــرادی  ایــن سیســتم ارتبــاط بیــن آزادکاران، 
کــه نیازمنــد خدمــات آنها هســتند می باشــد. از موارد مشــابه خارجی و موفق این ســامانه می تــوان به وب گاه 

www.Freelancer.com اشاره نمود.
کار و شرکت مشخص متعهد شود، فعالیت   در این سامانه، یک نفر بدون اینکه به یک سازمان یا کسب و 

www.greenweb.ir
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حرفــه ای و تخصصــی خــود را بــرای مجموعه هــای مختلــف انجــام می دهــد و بســته بــه نیــاز و پروژه های در 
کارفرمای خود را تغییر می دهد.  دسترس، 

 هدف از اجرای طرح:
یافت پروژه ها به صــورت غیرحضوری را افزایش  کار از راه دور و ارســال و در  فناوری هــای ارتباطــی، فرصت 
ید  که دوست دار کار افزایش یافته است و می توانید در هر زمان و مکانی  داده و از این طریق، ظرفیت انجام 
ید. بازار در ســطح بین المللــی و رقابتی  کار کنیــد. بیــن پیشــنهادات و مشــتریان مختلف حــق انتخاب دار
اســت و نیاز به آزادکارهای قابل اعتماد و با کیفیت، در حال رشــد اســت و می توان با انجام پروژه های بیشتر 

و تخصصی تر، درآمد بسیار باالیی داشت.
کارفرمــا اجازه می دهــد، بین هــزاران آزادکار، بــا مهارت ها و دســتمزدهای   از ســمت دیگــر، ایــن ســامانه به 
ک ها و بودجه ی خــود انتخاب نماید. اســتفاده از برونســپاری به  گزینــه را بــا توجه به مــال مختلــف، بهتریــن 
کند. دیگر نیازی نیســت  کارش متمرکز  کســب و  ی مســائل مهمتر در  کمک می کند تا توان خود را رو کارفرما 

کند. کارمندان بی شماری بگیرد و ماهیانه ای ثابت پرداخت  کارفرما، 

 نتایج و ویژگی های طرح:
که به • ایجــاد مشــاغل تخصصــی و معرفی محصوالت و خدمــات تخصصی به افراد یا شــرکت هایی 

آن ها نیاز دارند
کار • ایجاد زمینه الزم برای معرفی توانمندی ها و محصوالت و خدمات افراد آزاد 

کارفرمایان و پیمانکاران با حق انتخاب وسیع و به صورت متمرکز • تامین نیرو برای طیف وسیعی از 
کار هستند کار مشغول به  که به صورت آزاد  • جمع آوری پایگاه داده ای از افرادی 

کارفرما و مجری  کار، حذف واسطه و فاصله بین  • سهولت انجام 
کارفرما در اجرای پروژه ها  کاهش هزینه  کیفیت در عین  • افزایش 

کاال( سامانه نمایشگاه مجازی محصوالت صنایع الکترونیک )فاز دوم سامانه دانش بنیان 
 مجری طرح: ژرفا پژوهان علوم نو

یابی و تجاری سازی محصوالت   درباره مجری: شرکت ژرفا پژوهان علوم نو از سال 1388 در حوزه ی بازار
و خدمات دانش محور، استخراج و رفع نیازهای صنعت و همچنین ارائه خدمات مشاوره  ای به واحدهای 
صنعتی فعالیت داشــته اســت. ماحصل تجربیات چندین ســاله این شــرکت نشــان داد، ایجاد شــبکه  ای 
یابی و توســعه  ی بازار محصوالت و خدمات دانش محور ضرورتی انکارناپذیر اســت در نتیجه از  جهت بازار
سال 1392 شرکت, تحقیقات گسترده  ای در زمینه ی شبکه سازی ارائه کاال و خدمات دانش بنیان به عمل 

کلید زد. کاال را  گروه دانش بنیان  آورد و در ابتدای سال 1394 راه اندازی 

 خالصه طرح:
کشور است  یابی محصوالت دانش بنیان و فناور در  کاال به عنوان پیشگام شبکه بازار  سامانه دانش بنیان 
کــه هــدف ســامانه، کمک به فــروش محصــوالت دانش  بنیان و فناورانه کشــور بصورت شــبکه  ســازی و رفع 
نیازهــای صنعــت از طریــق محصــوالت و خدمات شــرکت های دانــش بنیان و فناور می باشــد. در ســامانه 
یســتی، ســالمت،  اینترنتی، محصوالت دانش محور متنوعی در حوزه های مختلف: نانو فناوری، عمران، ز
کشــاورزی، آی تی و ... موجود اســت. این محصوالت حاصل تولید شرکت های مجموعه می  باشد که شرح 
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کوتاه، موفق به ایجاد  محصوالت، در سامانه به تفصیل آمده است. این سامانه در فازهای ابتدایی و مدت 
یال شده است. کنشی بالغ بر یک میلیارد ر ترا

این ســامانه دارای اســتراتژی خدمت رسانی شامل معرفی محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان و 
فناور، ارائه محصوالت و خدمات شرکت ها از طریق بازدید از واحد های صنعتی، ارجاع تقاضای ثبت شده 

کاربری شرکت های دانش بنیان و فناور می باشد. در سامانه به حساب 

 هدف از اجرای طرح:
یابی و تایید شــده   طبق ســند چشــم اندار 1404، می بایســت تعداد 20.000 شــرکت دانش بنیان در کشــور ارز
باشــند و همچنیــن ســرمایه گذاری های دولتــی و خصوصــی به ســمت فناوری ها و محصــوالت دانش بنیان 
ســوق داده شــوند، درنظــر اســت با راه انــدازی و عملیاتی کردن این شــبکه، به اســتخراج نیازهــای صنعت و 
کشــور پرداخته و بوســیله توانمندی های فناورانه شــرکت های داخلی، به رفع آن ها پرداخت.  ســازمان ها در 
کنندگان،  کاهش هزینه های فروش برای تولید  یابی آن باعث  ایجاد مدل شبکه سازی و اطالع رسانی و بازار
ســهولت دسترســی بــه شــرکت ها یــا ارگان هــای ارائه دهنــده کاال و خدمــات دانش بنیــان بصــورت متمرکز و 

کاهش هزینه های تحقیق و توسعه برای شرکت های صنعتی و تولیدی می گردد. همچنین، 

 نتایج و ویژگی های طرح:
کشور • رفع نیازهای صنایع و سازمان ها به وسیله توانمندی ها و فناوری های داخلی 

• ایجاد مرجعی جهت جستجو و خرید محصوالت و خدمات دانش بنیان 
کاربردی  • ایجاد بستری برای ارائه ایده های خالقانه و نوآورانه در قالب مقاالت و پیشنهادات علمی و 

یابی نوین • ایجاد مدل شبکه سازی و اطالع رسانی و بازار
• تحریک تقاضای محصوالت دانش بنیان

کمک به توسعه و ارتقا سیستم ها و فناوری های سنتی و قدیمی  •

 سامانه دانشکده مجازی آموزش های مهندسی برق و مکاترونیک

کالن دانش سهند  مجری طرح: 
 درباره مجری: گام های نخســت راه اندازی پروژه فرادرس، در ســال 138۷ با ارایه آموزشــهای مرتبط با 
هوش مصنوعی و برنامه نویســی برداشــته شــد. فرادرس، در حال حاضر به عنوان بخش دانشگاهی مجموعه 
کرده و هدف خود  کاربردی فنی و مهندســی فعالیت  کالن دانش ســهند در زمینه های مرتبط با آموزش های 

کادمیک و تخصصی قرار داده است.  را، ایجاد دسترسی آسان، همیشگی و همگانی به دانش آ

 خالصه طرح:
 در ایــن طــرح، افزایــش حداقل 30 عنوان ســرفصل های جدید آموزشــی پیش بینی شــده اســت. فرادرس در 
حــال حاضــر بــا ارائه بیــش از 400 عنوان آموزش تصویــری در زمینه هــای مختلف، یکی از ســازمان یافته ترین 
کشــور و برخی  کنون بیش از 65.000 نفر از داخل  پروژه های آموزش آنالین در ایران را در دســت انجام دارد. تا

کرده اند.  کشورهای همسایه از آموزش های ارائه شده در فرادرس استفاده 

 هدف از اجرای طرح:
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 به دلیل تمرکز فرادرس بر آموزش های عملی و مهارتی، به صورت غیر مســتقیم مهارت های اشــتغال و خود 
اشــتغالی در میان مخاطبان تقویت می شــود. از جمله مزایای این سیســتم آموزشی ) ایجاد دسترسی آسان، 
آزاد و کم هزینه به دانشجویان است. استفاده از کالس های آموزشی مجرب ترین اساتید دانشگاه های معتبر 
یدیویی دوره آموزشی، عدم داشتن دغدغه یادداشت  برداری برای  کیفیت به دلیل پخش و داخلی، افزایش 
دانشــجویان و مــدرس، آمــوزش مــدرس بــدون اختــالل و بــه صورت طرح ریــزی شــده از قبل، باعــث افزایش 

کیفیت و...( می باشد.

 نتایج و ویژگی های طرح:
کار موجود در صنعت ی آموزش دیده و ارتقاء سطح علمی نیروهای  • تامین نیرو

• توسعه زیرساخت های دیجیتال و نیل به هدف های پیش بینی شده در شهر الکترونیک
کیفیت آموزش کاهش هزینه ها با وجود افزایش   •

ی متخصص • افزایش اشتغال نیرو
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3-2-2- همکاری با ساير نهادهای اعتباری
کرات جهت تفاهم با صندوق نوآوری و شکوفایی:  مذا

• با هدف همکاری در زمینه اعطای تســهیالت به شــرکت های دانش بنیان از طریق صحا با اســتفاده
از منابع مالی در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی

• تبادل اطالعات تسهیالت ارائه شده با هدف پرهیز از اقدامات موازی

 همکاری با شبکه بانکی
• امضای تفاهم نامه با بانک ملت و توسعه تعاون در زمینه استفاده از درآمدهای صندوق در حساب 

غیرخزانه ای و پرداخت چند برابری تسهیالت با نرخ ترجیحی از منابع بانکی

3-2-3- استفاده از روش های نوين تأمین مالی
)VC( یسک پذیر  سرمایه گذاری ر

• حمایــت از تشــکیل دو ســبد از طرح هــای ســرمایه گذاری جســورانه )یک مــورد با صنــدوق پژوهش و 
فناوری و یک مورد با شرکت سرمایه گذاری در بخش خصوصی(

کمک فرابورس )بازار SMEها(  تأمین مالی شرکت های حوزه الکترونیک از طریق بازار سرمایه و به 
• برگزاری سمینار معرفی بازار SMEها با مشارکت شرکت فرابورس ایران

 استفاده از وجوه اداره شده 
• رایزنی و مکاتبه از طریق مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزرای ارتباطات، دفاع و نیرو 

جهت تخصیص بخشی از وجوه اداره شده به طرح های حوزه الکترونیک )در دست پیگیری(

)Angels( کار کسب و   خّیرین فناوری و فرشتگان 
یــک  زمینــه  در  توافــق  )حصــول  فنــاوری  حــوزه  در  ســرمایه گذار  خّیریــن  کمــک  بــا  ســرمایه گذاری   •

سرمایه گذاری به صورت نمونه(

3-2-4- بازدیدهای استانی
کز  در طول ســال 1395، از واحدهای صنعتی مســتقر در شهرک های صنعتی، پارک های علم و فناوری، مرا
رشــد و دانشــگاه های اســتان های کشــور از جمله، خوزستان، اصفهان، قم، خراســان رضوی، یزد و سمنان، 
کرمانشــاه، گیــالن، آذربایجان شــرقی و زنجــان بازدیــد بــه عمل آمــد. در طــول بازدید های انجام شــده، صحا 
بــه منظــور تســهیل در ارائــه خدمات، اقــدام به برپایی میــز خدمت و پذیــرش طرح ها نمود.جدول زیر شــامل 

کز فوق الذکر می باشد. کلی طرح های مصوب و قراردادهای منعقده مرا اطالعات 

 جدول شماره 23. میزان تسهیالت مصوب و عقد قراردادشده شرکت های مستقر در 
پارک ها و مراکز رشد در سال 1395

یال(تعدادعنوان مبلغ )میلیارد ر

64133میزان تسهیالت مصوب

48103میزان تسهیالت عقد قرارداد شده

گزارش عملکرد و اثربخشی صحا در سال 1395
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 بیست و دومین نمایشگاه الکامپ 2016

کارشناســان باتجربه  که امکان برپایی غرفه را نداشــته، با حضور  همچنین، صحا در برخی از نمایشــگاه ها 
یدادهــا، ســعی بــر حفظ ارتبــاط خود با فعــاالن صنعت الکترونیک داشــته اســت. برخی از آن   خــود در آن  رو

یدادها به شرح زیر آمده است: رو
آزمایشــگاهی  و  دارویــی  دندان پزشــکی،  پزشــکی،  تجهیــزات  بین المللــی  نمایشــگاه  نوزدهمیــن   

)ایران هلث(
 شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

کشور 3-2-5- حمایت از جشنواره ها و رویدادهای معتبر 
یدادهای معتبر کشــور بــه معرفی خدمات خــود پرداخته تا بدین  صنــدوق بــا حضور در در جشــنواره ها و رو
کنــد. برخی از جشــنواره ها و  وســیله بتوانــد از طرح هــای واجــد شــرایط از طریــق اعطــای تســهیالت حمایت 

یدادها به شرح زیر می باشد: رو
 دوازدهمین جشنواره بین المللی شیخ بهایی 

 سی ُامین جشنواره بین المللی خوارزمی 
کار در بنگاه های صنعتی،  معدنی و تجاری کسب و   اولین جشنواره وب و 

 پاویون ملی فناوری اطالعات ایران در نمایشگاه جیتکس دبی ٢٠١6
یکند حوزه برق و الکترونیک استان آذربایجان شرقی- تبریز  استارتاپ و

3-2-6- برپايی غرفه در نمایشگاه های تخصصی و همایش ها
صحــا بــا برپایی غرفه در برخی از نمایشــگاه های تخصصی و همایش های داخلی و با حضور کارشناســان 
مجــرب عــالوه بــر معرفی برخی از محصوالت شــرکت های حمایت شــده، اقــدام به ارائــه و توضیح خدمات 

که صحا در آن ها غرفه داشته، به شرح زیر آمده است: صحا به مخاطبین خود نمود. برخی از نمایشگاه ها 
 چهارمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران

 هفدهمین نمایشگاه تلکام 2016
 بیست و دومین نمایشگاه الکامپ 2016
 سومین نمایشگاه صنعت بومی سایبری

ICT کسب وکار در صنعت  همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری و 
 جشنواره فناوری های نو و پیشرفته تبریز )ربع رشیدی(

 نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار در هفته پژوهش و فناوری
 نخستین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان خوزستان

کارآفرینی هفته پژوهش استان یزد یداد   رو
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 اولین ایده بازار فناوری و تجهیزات ورزشی و حمایت از برگ�یدگان آن

3-2-7- برپايی نمایشگاه دائمی محصوالت صنایع الکترونیک در ساختمان صحا و ساختمان معاونت آموزش،
پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت

کــه اقتصــادی درون زا و برون نگــر اســت، شــناخت صحیح از تــوان داخلی  بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی 
و همچنیــن نــگاه بــه بازارهای خارجــی از رهگذر صادرات مســتقیم یــا همکاری  های صنعتــی بین المللی، 
که بتواند به صورت ملموس، توان مهندسی و صنعتی این حوزه را  ضروری است. وجود نمایشگاهی دائمی 

نشان دهد، در هر دو جهت بسیار اثرگذار است.
که  گام نخست، 40 محصول برگزیده در حوزه های صنایع الکترونیک و فناوری اطالعات  به این منظور در 

گذاشته شده است. با حمایت صحا توسعه یافته و به تولید رسیده اند، به نمایش 
گونــی در حوزه هــای نرم افــزار، قطعــات خــودرو، تجهیــزات پزشــکی،  گونا در ایــن نمایشــگاه، محصــوالت 
مخابرات و... حضور دارند تا پتانســیل و توانمندی های کشــورمان در طیف گسترده صنایع الکترونیک بهتر 

آشکار شود.

کارگروه فناوری ذیل شورای سیاست گذاری توس� صحا 3-2-8- راهبری 
کارگروه در راستای توسعه فناوری در بخش صنعت، معدن و تجارت  ارائه مصوبات 

 پیگیری و تدوین ساز و کار تهیه پیوست های فناوری در بخش صنعت، معدن و تجارت
 تدوین سند سیاست نوآوری در وزارت صنعت، معدن و تجارت

گزارش در ارتباط با ساختار حکمرانی علم و فناوری جهان  پژوهش و ارائه 
 تدوین پیش نویس الیحه برنامه شتاب دهی به رسوخ فناوری و همکاری بین المللی در کسب و کارها

با تکیه بر اصول اقتصاد مقاومتی

 اولین ایده بازار فناوری و تجهیزات ورزشی و حمایت از برگزیدگان آن
 دومین نمایشگاه تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی

 پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات، پلیسی ایمنی و امنیتی )ایپاس2016(
 نهمین نمایشگاه فناوری نانو

 یازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو
 شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

 دومین جشنواره پژوهش و فناوری استان سمنان
 شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران
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در ایــن فصــل، بــه تفصیل به معرفــی برخی طرح های نمونه در هشــت حــوزه: »نیــرو و انرژی های نو، فناوری 
گاز، بهداشــت و  اطالعات و ارتباطات )ICT(، صنایع پایه)زیرســاخت(، صنایع دفاعی و هوا-فضا، نفت و 

درمان)مهندسی پزشکی(، الکترونیک مصرفی و خودرو« پرداخته می شود. 
به جهت معرفی طرح ها، ابتدا نام مجری طرح، درباره مجری، نام طرح و سپس هدف از اجرای طرح آورده 
شــده اســت. جهــت آشــنایی مخاطب با طرح، خالصــه طرح، نتایــج و ویژگی های طرح، مبلغ تســهیالت و 
مــدت اجــرای طــرح در ادامه مطلب بدان پرداخته شــده اســت. همچنین آدرس وب گاه مجری آورده شــده 
اســت. این نکته قابل ذکر اســت، اطالعات مربوط به مجری طرح از وب گاه شرکت استخراج گردیده است. 
با توجه به ماهیت طرح های صنایع دفاعی و محرمانه بودن آن ها، از ارائه برخی از خالصه طرح ها و اســامی 

آن ها در این بخش، خودداری شده است.

نمونه طرح های مورد حمایت صحا در حوزه نیرو و انر�ی های نو 1-4
 مجری طرح: شرکت صنایع محرکه دوار خاورمیانه

دربــاره مجــری: شــرکت صنایــع محرکــه دوار خاورمیانــه در ســال 1390   
کار خود را در زمینه ســاخت میکروتوربین آغاز نمود. این شــرکت  تأســیس و 
بــا در اختیار داشــتن گروهی مجرب از متخصصــان در زمینه طراحی  و تولید 
میکروتوربین هــا، در طــول دو ســال گذشــته، مراحل امکان ســنجی، طراحی  

اولیه، طراحی  تفصیلی و نمونه آزمایشگاهی را به انجام رسانده است. 

 نام طرح ها: 
1- نمونه سازی مولد میکرو توربینی همزمان برق و حرارت

کیفی داخلی و بین المللی مولد میکرو توربینی همزمان برق و حرارت 2- اخذ تأییدیه های فنی و 
کیفیت مولد میکرو توربینی همزمان برق و حرارت کنترل  3- تجهیز آزمایشگاه تست و 

 خالصه طرح:
کیلووات  کثر ظرفیت الکتریکی بین 1 تا 20  کوچک ترکیبی برق و حرارت با حدا میکروتوربین یک سیســتم 
می باشد. داشتن سیستم تولید انرژی قابل اعتماد، کم هزینه و همیشه در دسترس، استفاده از میکرو توربین ها 
را به عنــوان یــک گزینــه مهــم برای تولید غیرمتمرکز انرژی معرفی نموده اســت. این سیســتم، مقیاســی بســیار 
کــه بــه راحتــی قــادر اســت گاز طبیعــی یــا انــواع دیگــری از ســوخت ها را در  کوچــک و ســاختاری ســاده دارد 
کنــد. از حــرارت تولید شــده می تــوان بــرای تأمین  کــرده و حــرارت و بــرق تولیــد  ژنراتورهــای ترکیبــی مصــرف 
گــرم اســتفاده نمــود. بــرق تولیــدی نیــز می تواند توســط وســایل الکتریکی  تقاضاهــای گرمایشــی و تولیــد آب 

یع برق فروخته شود. مصرف شده و مازاد آن، به شبکه توز

 هدف از اجرای طرح:
کاهش اتالف انرژی شــده و در نهایت،   این سیســتم به دلیل تولید ترکیبی و همزمان حرارت و برق، باعث 
منجــر به اســتفاده بهینــه و بالطبع، افزایش بهره وری اســتفاده از منابــع تولید انرژی می گــردد. جایگزینی این 

کاهش 40% هزینه های پرداختی بابت برق خواهد شد. محصول به جای مدل های تولید حرارت، باعث 
کنــده بــرق می تواند رابطه مســتقیمی با رشــد اقتصادی کشــور داشــته باشــد. همچنین به واســطه  تولیــد پرا

microturbine.ir
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کاهش خواهد  مشــارکت مردم در خرید این مولد های خانگی، ســرمایه گذاری دولت برای افزایش تولید برق 
کثر 20 سال یکبار تعوی�  که با فرض نیازمندی حدا یافت. در حدود 20 میلیون خانوار در ایران وجود دارند 
گرمایشی، ساالنه یک میلیون دستگاه مولد میکرو توربینی همزمان برق و حرارت، مورد نیاز خواهد  سیستم 

بود.
کشور  کمترین اتالف منتقل می شود. دسترسی داشتن تنها 10  در ضمن، در این سیستم، برق تولید شده با 

رده اول صنعتی جهان به فناوری طراحی و تولید میکروتوربین، بیانگر اهمیت موضوع می باشد. 

 نتایج و ویژگی های طرح:
 • فرهنگ سازی و بسترسازی استفاده بهینه از انرژی

کشور  • ایجاد ارزش افزوده بیشتر در داخل 
کیفی داخلی و بین المللی  • ایجاد فناوری بومی همراه با اخذ تأییدیه های فنی و 

 • توسعه صادرات
 • طراحی بروز و پیشرفته محصوالت همگام با فناوری روز و نیاز جهانی

یال  مبلغ تسهیالت: 10.060 میلیون ر
 مدت اجرای طرح: 6 ماه
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)ICT( نمونه طرح های مورد حمایت صحا در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 2-4
 مجری طرح: شرکت نگار پردازان البرز

 درباره مجری: تولید سیستم های موقعیت یابی با کارایی و دقت باال، ارائه 
انواع گزارشــات جغرافیایی یکپارچه شــده با سایر سیستم ها از فعالیت های 
شــرکت نگار پردازان البرز می باشد. همچنین نیازسنجی، تحلیل، طراحی، 
تولید و پیاده ســازی و اســتقرار ســامانه نرم افزاری در زمینه هــای مختلف، را 

می توان اصل  ترین فعالیت و تخصص شرکت نگارپردازان البرز دانست.

 نام طرح: توسعه نرم افزارGIS دینامیک
 هدف از اجرای طرح:

گاهی درباره ارزش اقتصادی و   سازمان ها در اندازه های مختلف و تقریبا در هر صنعتی از GIS سود می برند. آ
راهبردیGIS رو به رشد است. تعداد موسساتی که ازGIS استفاده می کنند و راهبردهای فناوری اطالعات که 
شــاملGIS می شــود در حال رشد است. GIS یک چارچوب نیرومند برای مدیریت این نوع از سیستم ها فراهم 

می کند.
بــروز اختــالل در اینترنت ایران، معموال موجب اختالل و عدم دسترســی یا کندی دسترســی به ســایت هایی 
که روی ســرور های خارجی میزبانی می شــوند خواهد شــد که ممکن اســت کاربران هاســتینگ خارج از کشور 
با آن روبرو شــده باشــند. لیکن دسترســی به ســرور داخل ایران به دلیل اســتفاده از بســتر داخلی تا حد زیادی، 
دسترســی دائمــی را بــرای کاربــران ایرانی فراهــم می آورد. بنابــر این نیاز به تهیه آفالین نقشــه ها ضروری اســت. 
پیاده سازی این نرم افزار باعث ایجاد امنیت و کارایی و تجمیع پذیری می گردد. همچنین کاهش قیمت تمام 
شده، صرفه جویی در هزینه و در نتیجه  بازدهی باالتر شرکت ها و تصمیم گیری بهتر آن ها از دیگر اهداف طرح 

می باشد.

 خالصه طرح:
 طرح، پیاده سازی نرم افزار GIS دینامیک در یک بستر ابری )cloud( و مبتنی بر وب است که قادر خواهد بود 
تجزیه و تحلیل و مدیریت داده های مکانی را مدیریت نماید. مهمترین مزیت برنامه هایGIS ، سادگی توزیع 

این برنامه ها بین کاربران است. برنامه هایی که نیاز به نصب روی سیستم کاربران را نداشته باشد. 
 برای طراحی و توسعه این نرم افزار باید یک نقشه آفالین ایجاد شود که بتوان آن را در برنامه مشاهده نمود. سپس 
اطالعات جغرافیایی روی نقشه نمایش داده شود. مسیر پیمودن یک شیء متحرک را روی نقشه نمایش داده 
خواهد شــد. این بدین معنی اســت که مجموعه حرکات متحرک در دیتابیس ذخیره شــود و بتوان با انتخاب 
متحرک مســیر حرکت آن روی نقشــه ظاهر گردد، ســپس اطالعات جغرافیایی را از نرم افزار گرفته و در دیتابیس 

ذخیره کند. بدین معنی که کاربر در مراجعه بعدی، مکان های متحرک را بتواند مشاهده کند.
این نرم افزار دارای قابلیت های زیر می باشد:

• قابلیت برقراری ارتباط بین اطالعات جغرافیایی )نقشه( و اطالعات غیرجغرافیایی)جداول اطالعاتی(
 و ایجاد امکانات تجزیه و تحلیل اطالعات جغرافیایی با استفاده از اطالعات غیرجغرافیایی و بالعکس؛

• توانایی انجام طیف وســیعی از تحلیل ها مانند: روی هم قراردادن الیه ها، پیداکردن اشــیای مختلف 
با اســتفاده از خاصیت نزدیکی آن ها به یک شــی ء خاص، شبیه ســازی، محاســبه تعداد دفعات وقوع

یک حادثه در فاصله مشخص از نقطه یا نقاط معین، و ...
• داشتن دقت، کارآیی، سرعت عمل زیاد و سهولت در بهنگام سازی داده ها؛

www.nepaco.ir
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• توانایی انجام محاسبات آماری مانند محاسبه مساحت و محیط پدیده های مشخص شده؛
• قابلیت ردیابی و بررسی تغییرات مکان های جغرافیایی در طول زمان؛

 نتایج و ویژگی های طرح:
 • کاهش قیمت تمام شده

 • توسعه بازار
 • ایجاد و توسعه فناوری بومی

 مبلغ تسهیالت: 1.800 میلیون ریال
 مدت اجرای طرح: 6 ماه

گزارش عملکرد و اثربخشی صحا در سال 1395
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 نام طرح: سامانه چیگل )مکان بازار الکترونیک ايرانی - بین المللی(

 مجری طرح: پیک فرزانه پویان

 درباره مجری: شرکت پیک فرزانه پویان با نام تجاری پویان، در خرداد ماه 
سال 1388 تاسیس گردید. از اواسط سال 1393، تغییرات هوشمندانه ای 
در راهبری شرکت پویان ایجاد گردید و در پایان سال 1393، شرکت پویان 
مجهز به خط تولید نرم افزار منحصر به فردی که قابلیت مقایسه و به گزینی 

و ارزیابی با نمونه های خارجی را به راحتی دارد، گردید.

 خالصه طرح:
 چیگل سامانه ای اینترنتی جهت فروش داخلی و صادرات خرد و عمده کاالهای ایرانی در سراسر جهان است که 
توسط شرکت دانش بنیان پیک فرزانه پویان مستقر در پارک علم و فناوری استان فارس و با شعار »کاالی ایرانی برای 
ایرانی و کاالی ایرانی برای جهان« در قالب یک پروژه ملی و بین المللی راه اندازی شده است. این سامانه هم راستا 
با استراتژی درون زا و برون گرای اقتصادی کشور و لزوم حضور کاالهای ایرانی در بازارهای جهانی، با پشتیبانی از ٢٠ 
زبان زنده دنیا، پشــتیبانی از ارزهای کشــورهای مختلف و با اســتفاده از بهترین زیرساخت های لجستیک حمل، 
پرداخت های ارزی و ریالی و امکانات بســیار پیشــرفته مدیریت کاتالوگ الکترونیکی کاال و مبتنی بر فناوری های 
اطالعاتی و ارتباطی بروز، توسعه یافته است. این سامانه تمامی خدمات و امکانات مورد نیاز اعضای زنجیره تامین 
کاالهای ایرانی را، در هر مقیاس کسب و کاری که باشند، برای فروش اینترنتی داخلی و بین المللی و صادرات خرد 

و کالن کاالی ایشان در سراسر جهان فراهم می آورد.

 هدف از اجرای طرح:
 ایجاد یک مکان  بازار الکترونیک ایرانی - بین المللی )Marketplace( می باشــد. ســامانه با هدف توســعه فروش 
الکترونیکی محصوالت در داخل و خارج کشــور )صادرات کاالها و حتی خدمات ایرانی( طراحی گردیده اســت. 
در این مکان بازار ایرانی، خدمات فروش کاالهای ایرانی در جهان برای افراد غیر ایرانی و ایرانیان خارج از کشور ارائه 
می گردد که باعث ارتقاء صادرات، توســعه تجارت خارجی، توســعه زیر ساخت ها و ارائه خدمات مناسب جهت 

صدور محصوالت و خدمات می گردد.

 نتایج و ویژگی های طرح:
  • افزایش صادرات

  • توســعه زیرســاخت های الکترونیکــی کســب و کار و ارائــه خدمــات مناســب جهت صــدور محصوالت و
خدمات

  • توسعه تبلیغات و بازاریابی نوین
  • ارتقا سطح کیفی و فنی کاالها و خدمات ایرانی در راستای توسعه محصوالت صادرات محور

  • افزایش سطح رقابت پذیری تولید کنندگان ایرانی از طریق دسترسی به بازارهای بین المللی
  • انجام تمامی فرآیندهای حمل و تـــوزیع داخلی، حمل و توزیع بین الملی، تامین درگاه های دریافت  ارزی،
بازپرداخت های ارزی و ریـالی و تـمامی فرآیندهای لجستیک در چرخه فروش خرد و عمده ایرانی به صورت

 قابل اعتماد

 مبلغ تسهیالت: 3.300 میلیون ریال
 مدت اجرای طرح: 6 ماه

www.isdynamic.com
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نمونه طرح های مورد حمایت صحا در حوزه صنایع دفاعی و هوا-فضا 3-4
SLS نام طرح: ساخت نمونه صنعتی پرینتر سه بعدی با فناوری 

 )Selective laser sintering(

 مجری طرح: دانش اندیش رانا

گذشــته،  ســال های  در  شــرکت  فعالیــت  عمــده  مجــری:  دربــاره   
بــوده  بعــدی  ســه  پرینترهــای  تخصصــی  پشــتیبانی  و  خدمــات  ارائــه 

اســت. همچنیــن فروش قطعات چاپ شــده جهت پوشــش نیــاز حوزه هــای مختلف از جملــه راهنما های 
دندانپزشــکی، قطعات مربوط به اســکلت های بدنی و... بوده اســت. مشــارکت در انجام پروژه های متعدد 
پژوهشــی، تحقیقاتــی، مهندســی و نمونه ســازی از ســال 1384، از فعالیت هــای ایــن شــرکت بــوده اســت.

 خالصه طرح:
کامپیوتر، نمونه  که با اســتفاده از آن می توان از فایل های ســه بعدی در   پرینتر ســه بعدی، وســیله ای اســت 
ســه بعــدی واقعــی ســاخت. در پرینترهای ســه بعدی خانگــی، برای تولیــد محصوالت، از ذوب پالســتیک 
 SLS )Selective Laser بهــره می برنــد. پرینترهای ســه بعدی صنعتــی مانند پرینتر موضوع طــرح، با فنــاوری
کی ساخته  Sintering( با قابلیت پرینت با مواد اولیه فلزی، رزین های مایع، خمیر سرامیک و حتی مواد خورا
شــده اند. تفاوت چاپگرهای خانگی و صنعتی در صافی ســطح، دقت ابعادی و همچنین تنوع متریال های 

قابل استفاده می باشد.
ی نمونه پرینتــر موجود و خرید   در ایــن طــرح با مهندســی معکوس بخش هــای الکترونیک و مکانیــک از رو

کاربردی از پرینتر انجام خواهد شد. برخی از اجزای الزم، در نهایت ساخت یک نمونه 

 هدف از اجرای طرح:
کردن یک نوار پالستیکی  کنون فقط در تولید پرینترهای سه بعدی با فناوری FDM )از طریق ذوب   ایران تا
کاربرد  در ســر نازل( فعالیت کرده اســت. این فناوری کاربردهای چندگانه ای دارد که یکی از مهمترین آن ها 
در مهندســی پزشــکی می باشــد. با توجه به افزایش مراجعات به انجام جراحی های فک و صورت، جمجمه 
یســک اعمال جراحی بدون داشــتن مدل واقعی از  و همچنین بقیه نواحی )بافت ســخت( بدن و باال بودن ر
کاهش مشــکالت ناخواســته در انجام جراحی و باال بردن ضریب موفقیت  ناحیه جراحی، می تواند موجب 

گردد.  در انجام اعمال جراحی 
الزم به ذکر است، از این فناوری )پرینترهای سه بعدی با فناوری SLS( می توان در حوزه های دیگر صنعتی 

کوتاه استفاده نمود. که نیاز به تولید نمونه اولیه با دقت بسیار باال دارند، با هزینه بهینه و در زمان 

 نتایج و ویژگی های طرح:
کسب دانش فنی پیشرفته  •

کشور • ایجاد ارزش افزوده باال در داخل 
کشور با جلوگیری از خروج ارز • خلق ثروت برای 

کیفیت و دقت کاهش ضایعات در تولید قطعات خاص و بهبود   •

یال  مبلغ تسهیالت: 13.000 میلیون ر

www.runaco.com
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 مدت اجرای طرح: 12 ماه
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نمونه طرح های مورد حمایت صحا در حوزه نفت و گاز 4-4
 نام طرح: طراحی و ســاخت دســتگاه نمایشگر محلی ترانسمیترهای 

گاز  نفت و 

 مجری طرح: تولیدی صنعتی پارس جهد

 درباره مجری: شرکت پارس جهد در سال 13۷3 تاسیس و آغاز بکار 
نمــود. پــس از امضــای قرارداد انتقال فنــاوری با شــرکت ABB ایتالیا، در 

زمینــه تولید ترانســمیترهای فشــار و اختالف فشــار وارد عرصه تولیــد تجهیزات و ملزومات ابزار دقیق شــده و 
یادی نائل شــده اســت. در حال حاضر واحد تحقیق و توسعه شرکت  کنون در این زمینه به دســتاوردهای ز تا
پارس جهد، توانایی طراحی تجهیزات و ملزومات حساس ابزار دقیق را دارا بوده و همچنین توانایی تولید با 
کیفیت این محصوالت را نیز دارا می باشــد. در ضمن، طی ســه ســال گذشــته، شــرکت پارس جهد به منظور 
کیفیت و صادرات محور در ســطح بین المللی، واحدهای خود از جمله واحد تحقیق و  تولید محصوالت با

گسترش داده است. توسعه را 

 خالصه طرح:
گاز و اخذ   این طرح، ســاخت نمونه اولیه دســتگاه نمایشگر محلی )Field Indicator( ترانسمیترهای نفت 
گاز و پتروشــیمی دارند و  تاییدیــه ATEX می باشــد. نمایشــگرهای محلــی اهمیت ویژه ای در صنایــع نفت، 
که ترانسمیتر فشار به دالیل فنی  گرفته می شوند. از آنجایی  یادی از آن ها دراین صنایع بکار  سالیانه تعداد ز
گردیده است، قرائت مقدار این ترانسمیتر برای اپراتور مشکل است، لذا می توان  در باالی یک مخزن نصب 
کنونی ترانسمیتر فشار را در پایین مخزن براحتی  کابل کشی مناسب و از طریق یک نمایشگر محلی، مقدار  با 
قرائت نمود. در صورت عدم وجود نمایشگر محلی امکان قرائت میدانی به سختی و یا همراه با خطر خواهد 
کنترلرهایDCS ، PLC و  کنترل )مانند استفاده از درگاه های  بود. همچنین امکان اســتفاده از سیســتم های 
کنترل استفاده می شود. یا سیستم هایHMI( در محل بسیار پر هزینه و همراه با خطر بوده و از آن ها در مرکز 

 هدف از اجرای طرح:
کنون وارداتی بوده و واردات  گاز و پتروشــیمی اســت. این محصول تا کاربرد این محصول در صنایع نفت،   
تخمینــی محصــول نمایشــگر محلــی مطابــق بــا اســتاندارد ATEX به صورت ســالیانه حــدود ۷00  هــزار یورو 
می باشــد. قیمت این نمایشــگر در بازه  150 الی 300 یورو می باشد و این محصول تولید کننده داخلی نداشته 
و در بازار جهانی دارای رقبایی مانند ABB، Siemens و Yokogawa می باشد. لذا با نمونه سازی و در نهایت 
تولید این محصول، عالوه بر بومی سازی محصول با دانش فنی باال )HighTech(، باعث خودکفایی در تولید 

کاهش خواهد داد.  اینگونه محصوالت شده و نیاز به واردات را 

 نتایج و ویژگی های طرح:
)HighTech( بومی سازی محصول با دانش فنی باال •

)ATEX گاز و پتروشیمی )استاندارد کیفی در حوزه صنایع نفت،  • اخذ تأییدیه های فنی و 
کاهش قیمت تمام شده محصول  •

• صرفه جویی ارزی )جلوگیری از خروج ارز(
کشور • ایجاد ارزش افزوده بیشتر در داخل 

www.parsjahd.com
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یال  مبلغ تسهیالت: 2.000 میلیون ر
 مدت اجرای طرح: 8 ماه
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نمونه طرح های مورد حمایت صحا در حوزه بهداشت و درمان )مهندسی پزشکی( 5-4
تــــور   نــام طــرح: تولیـــد ماشـــین بیهــو شـــی بــه همــراه ونتیــال

بومی شده
 مجری طرح: تجهیزات مراقبت پزشکی الکترونیک برتر

 درباره مجری: 
 شــرکت تجهیــزات مراقبــت پزشــکی الکترونیک برتر در ســال 
خصــوص  بــه  پزشــکی،  تجهیــزات  تولیــد  راســتای  در   1380

گردید. اســاس شــرکت تجهیــزات مراقبت  تجهیــزات الزم بــرای اتاق هــای جراحــی و مــوارد مشــابه تاســیس 
تور، پمپ سرنگ  پزشــکی الکترونیک برتر بر پایه تحقیق، توســعه و ساخت انواع ماشین های بیهوشی، ونتیال

ینگ بیمار می باشد. و سیستم های مانیتور

 خالصه طرح:
تــور )با نام تجاری OXYN2( اســت. ماشــین بیهوشــی،   محصــول طــرح، ماشــین بیهوشــی بــه همراه ونتیال
گازها، ســطح هوشــیاری بیمار را در طول  گازهای مختلفی را ترکیب و تبخیر می کند و با تنظیم نســبت این 
گاز در آمده(،  کســیژن، مایعات بیهوشــی )بصورت  عمل جراحی کنترل می کند. بیمار با تنفس مخلوطی از ا

گازها بیهوش می گردد.  کسید دی نیتروژن و دیگر  منو ا
گازهــای تحــت فشــار، سیســتم اندازه گیری و  تــور، منبــع   ماشــین بیهوشــی شــامل بخش هایــی نظیــر ونتیال
تور )یا سیســتم  گازهــا به ونتیال گازهــا، مســیر تبخیــر داروهای بیهوشــی، بخش تحویــل بخارات و  آزادســازی 

کننده و سیستم هشدار است. گازهای بیهوش  تنفسی بیمار(، اجزای تصفیه 
یه بیمار،  که با تشــخیص ضخامت و قابلیت ارتجاعی ر تور بخش هوشــمند ماشــین بیهوشــی بوده   ونتیال
یه بیمار متناســب می کنــد. همچنین با در نظر گرفتن وزن، ســن و قد بیمار توانایی  اعمــال خــود را با حجم ر

انجام تنفس در جراحی های بلند مدت )long term surgeries( را برای بیمار فراهم می آورد. 
 PRESSURE ،VOLUME ،PSV تــور طراحی شــده شــامل حالت های )مود هــای( تنفســی دســتگاه ونتیال
کارکــرد  گراف هــای تنفســی PRESSURE ،FLOW ،VOLUME ،F/V،P/V، قابلیــت   ،SMMV ،SIMV
کلیه دســتگاه های  بــا بــرق و باطری، دارای نمایشــگر لمســی و قابل چرخش )Rotary( و قابلیت اســتفاده با 

بیهوشی را دارا می باشد.
تور، قیمت تمام شده ماشین بیهوشی، کاهش خواهد یافت و بنابراین به عمومی   با ساخت دستگاه ونتیال
کار رفته در این دستگاه در آینده راهنمای  شــدن اســتفاده از کل دستگاه کمک شــایانی می کند. فناوری به 

تور ICU خواهد بود. گروه و با فناوری مشابه، نظیر ونتیال خوبی جهت طراحی و ساخت دستگاه های هم 

 هدف از اجرای طرح:
تور، از اهداف اجرای طرح اســت. تنها قیمت نمونه   بومی ســازی و کاهش هزینه تمام شــده دســتگاه ونتیال
که این میزان پس از اجرای  تور )یکی از اجزای ماشــین بیهوشــی(، 5500 دالر می باشــد  خارجی بخش ونتیال

طرح به 2200 دالر رسیده و صرفه جویی معادل 3300 دالر به ازای ساخت هر دستگاه را بدنبال دارد. 
 از جملــه اهــداف طــرح، تولیــد بــه منظــور کاهــش واردات ماشــین بیهوشــی به کشــور اســت که بــا توجه به 
اطالعــات ارائــه شــده از اداره کل تجهیزات پزشــکی، در ســال های اخیر بطور متوســط ســاالنه 400 دســتگاه 
تور بوده اســت. با بومی سازی این  ماشــین بیهوشــی به کشــور وارد شــده است که نیازمند 400 دســتگاه ونتیال
کشور حداقل به میزان یک میلیون دالر ایجاد می گردد.  کاهش خروج ارز از  دستگاه، بسترسازی الزم جهت 

www.pec-equipment.com
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 نتایج و ویژگی های طرح:
کسب و توسعه دانش فنی بومی در ساخت ادوات پزشکی  •

• تولید صنعتی محصوالت راهبردی در بخش بهداشت و درمان
کاهش واردات و ارزبری و جبران تحریم ها در بخش تولید ماشین بیهوشی  •

کاهش قیمت تمام شده محصول  •
کالیبراسیون  • ارائه خدمات پس از فروش مناسب  بخصوص در بخش 

یال  مبلغ تسهیالت: 5.000 میلیون ر
 مدت اجرای طرح: 6 ماه
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 نام طرح: تولید محدود تستر دستگاه الکتروشوک مونوفازیک و بای فازیک

 مجری طرح: موج پرداز تصویر

 دربــاره مجری: در ســال 1383 شــرکت مــوج پرداز تصویر بــا هدف طراحی، 
کــرد.  آغــاز  را  کار خــود  بیمارســتانی  و  تولیــد تجهیــزات پزشــکی  و  تحقیــق 
محصوالت اصلی شــرکت، که به تولید نیمه صنعتی رســیده، تســتر دستگاه 

الکتروکاردیوگراف، تستر دستگاه الکتروشوک قلبی و ... می باشد. دستگاههای تست و کالیبراسیون تجهیزات 
پزشکی تولید شده در این شرکت در بیمارستان های استان های کشور نصب و مورد استفاده قرار گرفته است.

 خالصه طرح:
 هدف از انجام این طرح، تولید دســتگاه تســتر الکتروشــوک )Defibrillator Tester( و خرید برخی تجهیزات 
کالیبراسیون داخلی شرکت می باشد. فیبریالسیون بطنی یکی از شایع ترین  مورد نیاز جهت تجهیز آزمایشگاه 
تور یا همان دستگاه  دالیل مرگ و میر انسان ها است. جهت مقابله با فیبریالسیون بطنی تنها می توان از ِدفیبریال
کز اورژانس از میزان انرژی و شکل موج خروجی دستگاه  الکتروشــوک اســتفاده نمود. اغلب بیمارســتان ها و مرا
الکتروشــوک خود مطلع نیســتند. آزمایش صحت کارکرد دســتگاه الکتروشــوک و کالیبراســیون آن در بازه های 

زمانی معین، عملکرد صحیح آن را تضمین می نماید که این مهم توسط این دستگاه قابل تحقق می باشد.

 هدف از اجرای طرح:
 خطاهــای پزشــکی می توانــد بــه دالیل مختلفــی از جمله خطاهــای انســانی و خطاهای ناشــی از تجهیزات 
کالیبره نبودن تجهیز  کالیبره نبودن تجهیزات مورد استفاده باشد. از جمله این موارد می توان به  پزشکی مانند 
پزشــکی مورد اســتفاده اشــاره نمود. در ایران، ساالنه حدود 800 میلیون خدمات پزشکی به مردم ارائه می شود. 
کشــورهای ســازنده تجهیزات پزشــکی، ســاخت و تولید دســتگاه ها و  با توجه به عدم ارائه خدمات مناســب 

تجهیزات در رابطه با کالیبراسیون و تست، از نیازهای اساسی در حوزه بهداشت و درمان کشور می باشد.
کــه ایــن مطلــب،   در ایــران حــدود 900 بیمارســتان و ۷۷00 تخــت )اورژانس هــای بیمارســتانی( وجــود دارد 
نشان دهنده اهمیت و حجم باالی نیازمندی به خدمات تست و کالیبراسیون دوره ای در این حوزه می باشد.

 نتایج و ویژگی های طرح:
• تجهیز آزمایشگاه تخصصی تست و کالیبراسیون داخلی شرکت

• باال بردن ضریب اطمینان و کیفیت تجهیزات موجود در 
حوزه سالمت 

• ارائه خدمات تســت و کالیبراســیون دســتگاه های
کز درمانی خارجی در حال استفاده مرا

دلیــل بــه  خدمــات  ارائــه  قیمــت  کاهــش   •
بومی سازی و تولید داخل تجهیزات

• قابلیت پشتیبانی، تعمیر و نگهداری آسان تر

 مبلغ تسهیالت: 900 میلیون ریال
 مدت اجرای طرح: 4 ماه

mptc.ir
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کوتر  نام طرح: راه اندازی خط تولید پد 

 مجری طرح: داده گستران دنا

 دربــاره مجــری: شــرکت داده گســتران دنــا در ســال 13۷8 بــا همکاری 
جمعی از متخصصان و مهندســان با هدف طراحی و تولید سیستم های 
الکترونیک پزشکی تاسیس گردید. از جمله دستاوردهای تولیدی شرکت 

می توان به ســاخت و تولید دســتگاه پمپ دســفرال و دســتگاه ســوزاننده سر سوزن اشــاره نمود که هر دوی این 
محصوالت برای اولین بار در کشور طراحی و تولید گردیده است.

 خالصه طرح:
 الکتروکوتر یا الکتروسرجری در حقیقت یک ژنراتور بسامد رادیویی است. دو الکترود به ژنراتور بسامد رادیویی 
)RF( متصل می شود که یکی از آن ها فعال است و سطح مقطعی بسیار کوچکتر نسبت به الکترود دیگر دارد. 
کوتر( و  کار می رود )قلم  الکترود فعال، معمواًل به شــکل یک ابزار یا پروب ســاخته می شــود و توســط پزشــک به 
الکترود غیر فعال، سطح بسیار بزرگتری دارد که به )صفحه بیمار- پد کوتر( مرسوم است و از یک سطح با جنس 

رسانا تشکیل شده که به بدن بیمار متصل می شود.
 انتخــاب جنــس و ابعــاد پلیت کوتری، بســتگی به تــوان خروجی مورد اســتفاده دارد. به منظــور ایمنی بیمار، 
الزم اســت با توجه به حداکثر توان خروجی مورد اســتفاده روی هر بیمار، حداقل ســطح تماس الزم برای پلیت 
کوتــری، رعایــت شــود. پلیت کوتری از جنس ســیلیکون هادی می باشــد. نرمی و انعطاف پذیــری این صفحه، 
باعث سهولت استفاده و امکان بکارگیری آن، در نواحی مختلف بدن می شود. این صفحات از چندین الیه 

تشکیل شده و رسانایی حداکثر و امپدانس حداقل را تضمین می کنند. 

 هدف از اجرای طرح:
کننــده ایــن محصــول  کــز دارای بخــش جراحــی، مصــرف  کلیــه بیمارســتان های دولتــی و خصوصــی و مرا  
می باشــند. بر اســاس آمارها، در ایران ســاالنه حدود چهار میلیون جراحی انجام می شــود که بر اســاس تخمین 

تعداد جراحی هایی که در آن ها از این وسیله استفاده شود، حدود یک میلیون قابل پیش بینی می  باشد.
 هــدف از انجــام ایــن طــرح، راه اندازی خــط تولید 
الکتــرود غیــر فعال )صفحــه بیمار-پــد کوتر( جهت 
کاهــش واردات و میــل بــه ســوی خودکفایــی ایــن 

محصول می باشد. 

 نتایج و ویژگی های طرح:
• کاهش واردات و جلوگیری از خروج ارز

• حفظ و ایجاد اشتغال 
• باال بردن کیفیت و قیمت فروش رقابتی

• بسترسازی جهت تولید انبوه و توسعه بازار

 مبلغ تسهیالت: 4.000 میلیون ریال
 مدت اجرای طرح: 6 ماه

www.dgdena.com
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نمونه طرح های مورد حمایت صحا در حوزه صنایع پایه )زيرساخت( 6-4
 نام طرح: نمونه سازی 5 ست آموزشی اتوماسیون و ابزار قیق

 مجری طرح: شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ

 دربــاره مجــری: شــرکت بــا بیــش از 18 ســال ســابقه فعالیت 
در حال حاضر در زمینه های آموزش )سیســتم های اتوماســیون 
و  طراحــی  رباتیــک(،  و  مکاترونیــک،  دقیــق،  ابــزار  صنعتــی، 

کنترل )PLC( و نمایندگی فروش  کنترل صنعتی و  کنترل صنعتی، تولید تابلوهای برق  ســاخت آزمایشــگاه 
یمنــس آلمــان از ســال 1380 و شــرکت kinco چین، از ســال 1388 می باشــد. در حــال حاضر این  شــرکت ز
شــرکت خدمــات خــود را بــه صنایع مختلــف از قبیل نفــت، گاز، پتروشــیمی، صنایع فلزی، خودرو ســازی، 

کز فنی حرفه ای ارائه می نماید. قطعه سازی، دانشگاه ها و مرا
کنترل و ابزار دقیق، انجمن ســازندگان  کز تحقیق و توســعه، انجمن مهندســان   قشــم ولتاژ عضو انجمن مرا

تجهیزات صنعت نفت ایران، انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی و ... می باشد. 

 خالصه طرح:
 ایــن طــرح، نمونه ســازی و ســاخت ســت های آموزشــی ابــزار دقیــق و اتوماســیون بــا قابلیــت اســتفاده در 
ینــگ HMI، انــواع  آزمایشــگاه های اتوماســیون به منظــور آمــوزش )برنامه نویســی PLC، سیســتم های مانیتور
کچوتورهــا بــه همــراه مکانیســم  کنترلــی و مکانیســم عملکــرد آن هــا، انــواع مختلــف ا مختلــف شــیرهای 

عملکردشان( می باشد.

 هدف از انجام طرح:
گران قیمت بوده از این رو با اســتفاده   نمونه واقعی و صنعتی این تجهیزات آزمایشــگاهی بســیار گســترده و 
از این ســت ها، آموزش از طریق شبیه ســازی فرآیند های صنعتی در حوزه ابزار دقیق و اتوماســیون صنعتی با 
اطمینان، به ســادگی و با حداقل هزینه قابل انجام می باشــد. قیمت نمونه خارجی این ســت ها 250 میلیون 

کاهش یافته است.  که با اجرای طرح قیمت نمونه ساخته شده به 130 میلیون تومان  تومان می باشد 
 در ضمــن شــرکت قشــم ولتــاژ با شــرکت Kinco جهت تولیــد و صادرات تجهیــزات آموزشــی مکاترونیک و 

اتوماسیون در حال همکاری می باشد.
کز آموزشــی و  بــا ســاخت نمونه هــا شــرکت قادر خواهــد بود در حــوزه آموزشــی ابزار دقیــق و اتوماســیون به مرا

گیری و انتقال مفاهیم آموزشی می گردد. کیفی فرا که باعث افزایش سطح  دانشگاهی خدمات ارائه نماید 

 نتایج و ویژگی های طرح:
گیری و انتقال مفاهیم آموزشی در حوزه اتوماسیون و ابزار دقیق کیفی فرا • افزایش سطح 

کسب دانش فنی • ایجاد فناوری بومی و 
• توسعه صادرات و همکاری های بین المللی

کاهش هزینه های تولید از طریق شبیه سازی های آزمایشگاهی  •
کــز صنعتــی،  آموزشــی و دانشــگاهی در ارتبــاط بــا ابــزار دقیــق،  • تکمیــل و تجهیــز آزمایشــگاه های مرا

اتوماسیون صنعتی و مکاترونیک

www.qeshmvoltage.com
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یال  مبلغ تسهیالت: 5.500 میلیون ر
 مدت اجرای طرح: 6 ماه
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ی اتمی با سرعت باال  طراحی و ساخت میکروسکوپ نیرو

 مجری طرح: آرا پژوهش

 دربــاره مجــری: شــرکت آرا پژوهش از ســال 13۷8 فعالیت خــود را در 
کرد. نهایتا پس از ده سال  ی اتمی آغاز  زمینه ساخت میکروسکوپ نیرو
ی  کار فعــال در ســال 1388 موفــق به تولید دســتگاه میکروســکوپ نیرو

گردید. از ســال 1388 آرا پژوهش موفق به تکمیل نمونه صنعتی میکروســکوپ  اتمی برای اولین بار در ایران 
گردیده است. ی اتمی و تولید این دستگاه  نیرو

 خالصه طرح:
کــه بــرای بررســی  ی اتمــی یــا )AFM )Atomic Force Microscope دســتگاهی اســت   میکروســکوپ نیــرو
خواص و ساختار سطحی مواد در ابعاد نانومتری بکار می رود. جهت تصویرگیری در ابعاد نانو  استفاده از نور 
که برای مشاهده اجسامی با ابعاد چند  مرئی مناسب نیست، چرا که طول موج آن حداقل 390 نانومتر است 

کوچک نیست.  کافی  نانو و زیرنانو به اندازه 
گرفته می شــود. با  ی اتمــی از مشــاهده غیرمســتقیم ســطح ماده بهــره   بدیــن منظــور در میکروســکوپ نیــرو
اســتفاده از یک جســم ســوزنی شــکل با نوک بســیار تیز و نازک ـــمعمواًل زیر 10 نانومترـ با نام تیپ )tip( ســطح 
نمونه جاروب می شود. تیپ بسیار نازک و انعطاف پذیر است و طی جاروب سطح نمونه،  متناسب با پستی 
و بلندی هــای ســطح )توپوگرافی(، خم می شــود. این خم شــدن تیپ باعث می شــود انعــکاس لکه ی لیزری 
که در پشــت تیپ تنظیم شــده و به یک سنســور نوری )فوتودیود( برخورد می کند ،  جابجا شــود. با اندازه گیری 

ی سنسور نوری، توپوگرافی سطح نمونه استخراج می  گردد. مکان لکه لیزر رو

ara-research.com
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 هدف از اجرای طرح:
 ارتقــا فنــاوری مورد اســتفاده در میکروســکوپ های قبلی به نوعی که ســرعت تصویربــرداری نمونه از مدت 
 )High Speed چنــد دقیقــه به مدت چند ثانیــه کاهش یابد که حتی بتوان تصویر متحرک تهیه نمود )ارتقا به

از اهداف انجام این طرح می باشد.
کز  کنــون فقــط برخــی از آزمایشــگاه  های مرا  بــا توجــه بــه بــاال بــودن قیمت نمونــه  خارجــی ایــن دســتگاه، تا
ی اتمــی مجهــز شــده اند، و در نتیجــه، خدمات دهــی  دانشــگاهی و پژوهشــی کشــور بــه میکروســکوپ نیــرو
یادی روبروســت. قیمت دســتگاه های ســاخت آرا پژوهش  آزمایشــگاه ها به پژوهشــگران با محدودیت های ز
نســبت به نمونه های  خارجی پا یین تر اســت. برای مثال، نمونه آلمانی حدود 100.000 دالر قیمت دارد و از نظر 
قیمــت، محصــول داخلــی و با قیمت تا 40% پایین تر، قادر به رقابت با شــرکت های خارجی اســت. قابل ذکر 

ی اتمی( می باشند. کننده AFM )میکروسکوپ نیرو کشور در جهان، تولید  که تعداد 6  است 

 نتایج و ویژگی های طرح:
کیفی  • باز طراحی محصول در راستای ارتقا سطح 

• صرفه جویی ارزی )جلوگیری از خروج ارز(
• بهبود مشخصات فنی مطابق با نیاز مشتریان و افزایش رضایتمندی

کاهش قمیت تمام شده ارائه خدمات محصول با توجه به افزایش سرعت تصویر سازی  •
کالیبراسیون و تعمیرات دستگاه • ارائه خدمات پس از فروش در بخش 

• تجهیز آزمایشگاه های تخصصی و مرجع

یال  مبلغ تسهیالت: 1.500 میلیون ر
 مدت اجرای طرح: 4 ماه

50

منونه طرح های محایت شده در 
سال 1395



نمونه طرح های مورد حمایت صحا در حوزه الکترونیک مصرفی 7-4
 نام طرح: تولید انواع دوربین های مداربسته

 مجری طرح: ایمن آرا پرشین

 درباره مجری: این شرکت در زمینه سامانه های نظارت تصویری تحت شبکه 
از ســال 1389 اقــدام بــه تولیــد دوربین هــای مدار بســته بومــی نموده اســت و در 
ســال 1391 دوربین مداربســته تولیدی توســط این شرکت در جشنواره ملی علم 
تا عمل رونمایی و مورد تقدیر قرار گرفت و در سال 1393 به عنوان یکی از چهار 

شرکت فناور نوپا در جشنواره ملی شیخ بهایی معرفی گردید. همچنین شرکت در سال 1394 موفق به اخذ پروانه 
بهره برداری جهت تولید نیمه صنعتی انواع دوربین های تحت شبکه و دستگاه ردیاب مبتنی بر GPS  گردید.

 خالصه طرح:
 دوربین های تحت شــبکه قابلیت ثبت، پردازش و ارســال تصاویر به صورت ویدئو فشــرده شــده را دارا اســت 
و کاربردهای وســیعی از نظارت امنیتی تا پزشــکی دارد. دوربین تحت شــبکه تولیدی شرکت ایمن آرا بر اساس 
پردازنده های تصویر ســری داوینچی شــرکت Texas Instrument و سنسورهای تصویر سری IMX سونی طراحی 
و تولیــد شــده اند. دوربین هــای ایمن آرا در مدل های مختلف با کیفیت تصویر متفاوت تولید می شــوند. برخی 

قابلیت های دوربین های تولیدی شرکت عبارتند از: 
• کیفیت تصویر تا 5 مگاپیکسل

• امکان زوم و فوکوس خودکار از راه دور )در برخی مدل ها(
• فشرده سازی پیشرفته h.265 در تمام مدل ها

• قابلیت دید در شب اتوماتیک در کمترین میزان روشنایی ) 0.001 لوکس(
Micro SD روشنایی مادون قرمز و ،IP6۷ ،صدای دو طرفه ،PoE امکان •

 هدف از اجرای طرح:
 بر اســاس شــرایط کشــور و تقاضاها، بیش از 100 هزار دوربین مداربســته از کشــورهای دیگر وارد ایران می شــود از 
این رو مقدار زیادی ارز صرف واردات این تجهیزات الکترونیکی می شود. بومی سازی و کاهش هزینه تمام شده 

دوربین های مدار بسته و حفظ و ایجاد اشتغال به همراه تمرکز زدایی، از اهداف اصلی اجرای طرح است. 

 نتایج و ویژگی های طرح:
• ایجاد فناوری بومی و کسب دانش فنی ساخت دوربین مداربسته

• کاهش واردات و جلوگیری از خروج ارز
• ایجاد اشتغال و تمرکز زدایی

• افزایش نفوذناپذیری در مقابل با حمالت سایبری و 
دسترسی غیر مجاز

• قیمت مناسب و رقابتی به جهت کاهش قیمت تمام
شده

• طراحی و سفارشی سازی محصوالت بر اساس نیاز متقاضی
• توسعه سهم بازار با توجه به موارد فوق

• ارائه خدمات پس از فروش داخلی مناسب و افزایش رضایت مندی مشتری 

 مبلغ تسهیالت: 6.۷00 میلیون ریال
 مدت اجرای طرح: 6 ماه

imenara.com

• طراحی و سفارشی سازی محصوالت بر اساس نیاز متقاضی

• ارائه خدمات پس از فروش داخلی مناسب و افزایش رضایت مندی مشتری 
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نمونه طرح های مورد حمایت صحا در حوزه خودرو )قطعات الکترونیک خودرو( 8-4
 نــام طــرح: تولیــد قطعــات الکترونیکــی بومی شــده خــودرو )یونیت

کنترل رادیو پخش( سنسور دما-رطوبت و یونیت 

 مجری طرح: دنا فراز صنعت

 دربــاره مجــری: شــرکت دنــا فرازصنعــت در ســال 13۷8 تأســیس 
و در زمینــه تولیــد قطعــات برقــی خــودرو از جملــه دســته ســیم های 
خودروهای سبک و سنگین و تامین قطعات خودرو فعال بوده است. 

همچنیــن، بــا مجهز نمودن آزمایشــگاه شــرکت به جدیدترین تجهیزات تســت و آزمون و با اســتقرار سیســتم 
مدیریت آزمایشگاه مطابق استاندارد ISO 1۷025 و کسب مجوزهای الزم، بعنوان آزمایشگاه همکار موسسه 

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در حال فعالیت می باشد. 

 خالصه طرح:
کارفرما می باشد. این دو محصول،   این طرح، تولید دو نمونه محصول جدید و بومی شده جهت تامین نیاز 

کنترل رادیو پخش می باشند. کامل و یونیت  یونیت سنسور دمای داخل اطاق 
 یونیــت سنســور دمــای و رطوبــت داخــل اطــاق کامــل، بطور پیوســته دمــای هوای محیــط داخل خــودرو را 
 BSI ،ارســال می کند. در سیســتم های اتوماتیک BSI و یا ECU اندازه گیری می کند و اطالعات مورد نظر را به
یافتی از این سنسور، دمای داخل را تنظیم می کند. با توجه به درجه حرارت انتخابی سرنشین و اطالعات در

کامل ضبط را به راحتی  کنترل  کنترل رادیو پخش )دسته تنظیم(، با توجه به محل نصب، قابلیت   یونیت 
کانال های رادیو و فایل های موســیقی پرداخت. این  بــرای راننــده فراهم می آورد و توســط آن می توان به تغییر 
قطعــه بــه سیســتم رادیوپخش و ضبــط خودرو متصل می باشــد، با فشــردن دکمه ها، از طریــق تغییر کدینگ 

دسته تنظیم، دستورات ارسال می گردد.

 هدف از اجرای طرح:
یال و ایجاد اشــتغال مســتقیم   صنعت خودروســازی کشــور با گردش مالی ســاالنه حدود 200 هزار میلیارد ر
کانون های توجه سیاســت گذاران کشــور اســت. بــا توجه به  و غیرمســتقیم بــرای حــدود 500 هــزار نفــر یکی از 
اینکــه برخــی قطعــات وارداتــی از ســطح کیفــی الزم برخوردار نیســتند و در صنعــت خودروســازی نزدیک به 
کیفیت خودرو به قطعات بکار رفته در آن وابســته اســت، بنابراین قطعه ســازان داخلی مانند این طرح   %80
کارفرما و مشــتریان نهایی را فراهم  می   تواننــد با بومی ســازی قطعات و افزایــش کیفیت، زمینه ایجاد رضایت 
نماینــد. بــا توجه به پیشــرفت فناوری های الکترونیکی در زمینه صنعت خودرو پیش بینی می شــود در آینده 

نزدیک، بیش از یک سوم ارزش خودرو مربوط به سیستم های الکترونیکی پیشرفته آن باشد.

 نتایج و ویژگی های طرح:
کیفیت قطعات • داخلی سازی و افزایش 

الکترونیکی مورد استفاده در صنعت خودرو سازی
کیفیت و ایجاد امکان آزمایشات مختلف کنترل  • بهبود 

مرتبط با استاندارد جهانی
• جلوگیری از خروج قابل توجه ارز با توجه به تیراژ باالی قطعات مصرفی

• توسعه و ایجاد اشتغال مستفیم و غیرمستقیم 

یال  مبلغ تسهیالت: 8.900 میلیون ر
 مدت اجرای طرح: 4 ماه

www.denafaraz.com

52

منونه طرح های محایت شده در 
سال 1395



��ارش �����د و ا������ ��� در ��ل ۱۳۹۵

53

فصل پنجمفصل پنجمفصل پنجم

فهرست برخی از فهرست برخی از فهرست برخی از فهرست برخی از فهرست برخی از فهرست برخی از 
شرکت های فعال شرکت های فعال شرکت های فعال شرکت های فعال شرکت های فعال شرکت های فعال شرکت های فعال شرکت های فعال شرکت های فعال شرکت های فعال شرکت های فعال شرکت های فعال 

در هر حوزهدر هر حوزهدر هر حوزهدر هر حوزهدر هر حوزهدر هر حوزه



 فهرست برخی از شرکت های فعال در حوزه نیرو و انرژی های نو

نام طرحسالشرکت مجریردیف

تحقیقات و نمونه سازی سیستم اتوماسیون صنعتی95شبکه بی نهایت ازل ارتباط1

ک آتیه2 کمیته امداد 95صنایع تولید انرژی پا اجرای نیروگاه خورشیدی موضوع قرارداد 
امام خمینی

95طلوع صنعت تاجیک3

کنده  جایابی و اندازه دهی بهینه منابع تولیدات پرا
خورشیدی با الگوی تولید و بار با زمان

کنده  جایابی و اندازه دهی بهینه منابع تولیدات پرا
یکرد هزینه و براساس قابلیت اطمینان  خورشیدی با رو

در شبکه

95صنایع محرکه دوار خاورمیانه4

کیفیت مولد  کنترل  تجهیز آزمایشگاه تست و 
میکروتوربینی همزمان برق و حرارت

نمونه سازی مولد میکروتوربینی همزمان برق و حرارت

کیفی داخلی و بین المللی  اخذ تاییدیه های فنی و 
مولد میکرو توربینی همزمان برق و حرارت

همیان فن5

طراحی و تولید رله دایرکشنال عددی95

82DLC نمونه سازی

یاد۷9 تولید انواع رله های جریان ز

یاد۷8 ساخت نمونه رله های جریان ز

سنجش افراز آسیا6

طراحی و پیاده سازی نرم افزار مرکز مدیریت اطالعات 94
کنتورها

تهیه نرم افزار جامع جمع آوری و پردازش اطالعات92

کنتور83 ساخت و تولید پراب قرائت 

کنتور82 دستگاه تست و قرائت 

بهینه سازی و تولید نیمه صنعتی۷9

افرا تاب۷

کم مصرف88 تولید و توسعه انبوه المپ 

کم مصرف86 تولید و توسعه انبوه المپ 

کم مصرف83 تولید و توسعه باالست المپ 

کم مصرف81 تولید انبوه باالست المپ 
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نام طرحسالشرکت مجریردیف

باسط پژوه تهران8

طراحی و پیاده سازی سامانه نرم افزاری اتوماسیون و 95
یع برق ینگ شبکه توز مانیتور

طراحی و نمونه سازی تجهیزات اتوماسیون و 95
یع برق ینگ شبکه توز مانیتور

شرکت در نمایشگاه صنعت برق94

تولید اندازه گیر و آناالیزر توان91

ینگ پست های فشار 8۷ تولید سیستم اتوماسیون و مانیتور
ضعیف

کنتور سه فاز تعرفه دار85 توسعه تولید 

کنتور سه فاز تعرفه دار82 تولید 

یع80 تولید نیمه صنعتی ثبت بار پست توز

رهروان سپهر اندیشه9

کنتور هوشمند چاه آب با رله 94 تحقیقات و نمونه سازی 
داخلی

کنتور هوشمند چاه93 تولید 

کنتور هوشمند آب و برق8۷ افزایش ظرفیت تولید 

کنتور هوشمند آب و برق85 تولید صنعتی 

کنتور دیجیتالی8۷الکترونیک افراز آزما10 تولید انواع 

تولید انواع دیود روشنایی 93LEDنور روشنا نور نوین آفاق11

تولید و صادرات انواع چیپ ست های 93LEDبهنور یزد12

تولید انواع المپ های 93LED COBنور ساخت اترک13

کم مصرف91موج یکتا اسپادانا14 تولید المپ های 

صنایع الکترونیک فاران15

کیلووات خورشیدی94 پایلوت تحقیقاتی نیروگاه 350 

91UPS تولید انواع

احداث نیروگاه خورشیدی91

توس فیوز16
کنتور دیجیتالی چند تعرفه ای تک فاز93 توسعه تولید 

کنتور دیجیتالی تک فاز91 تولید 

پگاه آفتاب1۷
اجرای پروژه های نیروگاهی و خدمات امید90

سیستم جامع اطالعات مدیریت نیروگاه ها81

کنتورهای دیجیتالی تک فاز93کرمان تابلو18 تولید انواع 
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کامپیوتر19 بامداد 

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

تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات برق و مخابرات 83
ایستگاه پمپاژ

کنترل و ابزار دقیق 81 تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات 
ایستگاه آب

پیاده سازی و راه اندازی ادوات آب و هواشناسی دیتا 86زرین افزار خراسان20
گر ال

یع86سازگان ارتباط21 اتوماسیون ۷5 پست توز

سیستم آراء22
یع برق اصفهان85 اجرای فاز اول طرح جامع شرکت توز

طرح جامع مالی شرکت های برق منطقه ای80

کنترل23 کنترل از راه دور 85وصال  طراحی و ساخت سیستم تله متری و 
خط انتقال آب شیراز

تحقیقات و نمونه سازی اینورترهای خورشیدی متصل 94توان پژوهان پاسارگاد24
به شبکه

انتقال فناوری و تولید درایورهای 94LEDآفاق نور انرژی25
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)ICT(فهرست برخی از شرکت های فعال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 

نام طرحسالشرکت مجریردیف

تولید سامانه چیگل)مکان بازار الکترونیک ایرانی 95پیک فرزانه پویان1
بین المللی(

کار آفرینان95گرین وب سامانه نوین2 تولید سامانه نرم افزاری 

ایجاد دانشکده مجازی آموزش های مهندسی برق و 95کالن دانش سهند3
مکاترونیک

کاال95ژرفا پژوهان علوم نو4 راه اندازی فاز دوم سامانه دانش بنیان 

گستر رشد پاوان5 ارتباط 
تجهیز آزمایشگاه امنیت شبکه95

95Firewall تولید و فروش سیستم

طراحی و پیاده سازی سامانه نرم افزار توزین و 95مهندسی رسانا پردازش فارس6
کارخانجات سیمان استخراج مواد اولیه 

پیاده سازی نرم افزار اعالم جرایم رانندگی در اقلیم 95ویرا ارتباطات یکتا تلفن۷
کردستان عراق

نیرو و ارتباطات آرمان صنعت 8
رفسنجان

تجهیز آزمایشگاه تولید فیبر نوری95

شرکت در هفدهمین نمایشگاه صنایع مخابرات و 95
اطالع رسانی)تلکام(

تولید دستگاه 95Secure Dual TCسیمآوا9

گستر رشد پاوان10 تولید و فروش سیستم 95Firewallارتباط 

فناوری پردازش نوین پردیس11

گیرنده حرفه ای 95 ساخت تولید دستگاه 

93TS-Radio ساخت سیستم

گیگ8۷ ساخت نمونه صنعتی رادیو STM-1 در باند 8 

85COFDM فرستنده های RF طراحی بخش

فناوری موج خاور12

کم توان94 تولید فرستنده های تلویزیونی و دیجیتال 

تولید فرستنده دیجیتال 10 وات90

کروویو پرتابل86 طراحی و تولید 15 لینک ما

میکرو موج13

88GHz 38 , 23 , 18 تولید انواع رادیو

83BTS تولید

تبدیل رادیو آنالوگ به دیجیتال۷9

تولید لینک رادیو دیجیتال۷9

صنعتی کردن آنتن ایستگاه ثابت موبایل۷9
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فرا افرند14

تولید و فروش 200 دستگاه مبدل تلویزیونی 10 وات88

کاناله86 تولید و فروش 240 دستگاه مبدل تلویزیونی 4 

تولید فرستنده 500 وات UHF و فرستنده رادیویی یک 83
کیلووات

کیلووات82 کننده تلویزیونی 1.5  نمونه سازی تقویت 

کامکار سیستم15

84GHz 18 تحقیقات و طراحی رادیو دیجیتال15 و

کارگاه تولید رادیو دیجیتال 2*812 تجهیز 

تولید رادیو دیجیتال 2*2 در فرکانس 2.5گیگاهرتز۷9

کار16 پارس تلفن 

89GSM/WLL اجرای قرارداد

کز تلفن پرظرفیت81 تولید انواع سوییچ و مرا

کیلو۷9 نمونه سازی مرکز تلفن 5 

نیان الکترونیک1۷

تولید و صادرات تجهیزات منابع تغذیه مخابراتی95

93Outdoor ساخت مینی رک

تجهیز آزمایشگاه جهت تولید باطری صنعتی91

تولید باطری صنعتی90

توسعه تولید انواع محصوالت شارژر89

توسعه تولید انواع محصوالت شارژر89

کامپکت 48 ولت 8۷ خرید تجهیزات تولید شارژرهای 
50 آمپر

تولید شارژر 48 ولت 30 آمپر86

کم ظرفیت 16000 وات85 تولید منبع تغذیه 

تولید شارژر 48 ولت 25 آمپر82

تولید منبع تغذیه مجهز به شارژر بی سیم81

ک های مربوطه80 توسعه تولید شارژر 48 ولت و را

ک های مربوطه۷9 تولید شارژر 48 ولت و را

ساخت 64 دستگاه اینورتر و شارژر۷9

58

فهرست برخی از شرکت های 
فعال در هر حوزه



نام طرحسالشرکت مجریردیف

الکترونیک فطروسی18

اجرای قراردادهای ساخت و تولید منابع تغذیه DC و 95
مخابراتی

شرکت در نمایشگاه تلکام 942014

کولینگ94 اجرای قراردادهای شارژ و پکیج 

تولید محدود یکسوکننده های صنعتی برای مخابرات93

توسعه ارتباطات فراست19

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

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

توسعه بستر خدمات اینترنت90انتقال داده های آسیاتک20

افرانت21

یس های ابری مرکز داده95 توسعه سرو

تجهیز دیتا سنتر و توسعه بستر اینترنت89

کز ارائه خدمات آسان تلفن اینترنت85 توسعه مرا

نصب و راه اندازی شبکه تلفن همراه88توسعه ارتباطات پرمند22

کام آسیا23 کاوش 

احداث ۷1 ایستگاه تلفن همراه در استان خراسان 89
رضوی

89AFM تولید دستگاه

نصب و راه اندازی ایستگاه های شبکه تلفن همراه86

نصب و راه اندازی ایستگاه های موبایل83

81GSM با استاندارد WLL تولید آزمایشی سیستم

کیفیت24 آزمون 
اجرای پروژه DLC اصفهان و آذربایجان غربی86

81Access سیستم های

کام25 بانی 
تولید سامانه CallCenter مبتنی بر وب90

کز بانک ها88 سامانه مکانیزه تلفن بانک ویژه مرا

کیش26 صنایع ارتباطی آوا

شرکت در نمایشگاه تلکام 941394

94)IP گوشی تلفن )تحت شبکه طراحی و ساخت 

شرکت در نمایشگاه تلکام 931393

کز تلفنی مبتنی بر نسل جدید 91 طراحی و تولید مرا
سیستم های مخابراتی 
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اجرای قرارداد نصب بیست هزار پورت تلفن 85Dectکیاتل2۷

کم ظرفیت و پرظرفیت83منابع تغذیه الکترونیک28 تولید شارژرهای سویئچینگ 

تولید سیستم WLL برمبنای 84DECTنسیم همراه29

رایورز30

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

کاربری عملیاتی و اطالعاتی 80 تولید سیستم های 
سازمان های بزرگ و متوسط

همکاران سیستم31

تولید انواع نرم افزارها و توسعه شرکت84

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

سندپرداز32

90ABC اجرای قرارداد سیستم مکانیزه مالی بر اساس

89SERFII توسعه سیستم جامع سند پرداز

توسعه سیستم های برنامه ریزی جامع منابع سازمانی با 8۷
الیه قیمت تمام شده

تولید سیستم های برنامه ریزی جامع منابع سازمانی85

کامپیوتر33 بامداد 
82EDI پیاده سازی سیستم

طراحی و پیاده سازی نرم افزار تبادل الکترونیکی داده 80

پارس سیستم34

نصب و راه اندازی شبکه راه آهن جمهوری اسالمی85

پیاده سازی ERP شرکت صنایع آذرآب84

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

خرید تجهیزات و سرمایه گذاری 81

80MIS یکرد تحقیق سیستم های جامع یکپارچه با رو

80MIS یکرد تکمیل سیستم های جامع یکپارچه با رو

پدید پرداز35

توسعه سیستم های همگرای محاسبه و صدور 89
صورتحساب

توسعه نرم افزار مدیریت هوشمند تبلیغات در 86
ماشین های خودپرداز

ارتقا نرم افزار فروش و خدمات مشترکین82
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رای دانا آفرین36

کیفیت و...90 توسعه زیرسیستم های تولید، 

توسعه سیستم رای دانا8۷

85WorkFlow توسعه سیستم جامع رای دانا بر پایه

کسب  وکار در حوزه 90سبز داده افزار3۷ ارتقاء، توسعه و اجرای برنامه 
کشور شهرداری های 

نبراس انفورماتیک38

تحقیق و توسعه برای ارتقا فناوری مهندسی مجدد 84
سازمان ها

اجرای قراردادهای اتوماسیون اداری83

80NPS ارائه خدمات پشتیبانی از

80NPS تولید محصول صادراتی

خدمات نرم افزاری به پروژه APSH ایالت آندراپرادش ۷9
هند 

موسسه فرهنگ و هنر سروش 39
مهر

ایجاد پلتفرم شبکه اجتماعی اختصاصی با قابلیت 95
تبادل مالی

قلم هوشمند قرآنی90

تولید آنتی ویروس بومی88مهران رایانه40

مرکز متالورژی رازی41
توسعه نرم افزارهای SUT CAST در حوزه قطعات 92)پرویز دوامی(

چدنی

گویش پرداز32 گفتار فارسی89عصر  تبدیل متن به 

ایران رایانه33

بهینه سازی نرم افزار فایلر پرو91

توسعه و ارتقا نرم افزار فایلر پرو86

طراحی، ارتقا، ایجاد سیستم نرم افزاری مدیریت 82
اطالعات و اسناد

کیا34 تولید نرم افزار معلم هوشمند به همراه فروش89چارستون 

تولید پرتال سازمانی درسا90پاسکال سیستم35

پگاه آفتاب36

بهینه سازی سیستم های یکپارچه جهت سازمان های 8۷
وزارت نیرو

طرح جامع اتوماسیون اداری فرایندگرا86

پیاده سازی و اجرای سیستم های اطالعاتی 82
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داده پردازی دوران3۷
84ERP مجموعه نرم افزاری دوران

81Realwall بسته نرم افزاری

تولید سامانه 88SMS Mediatorپیک آسا38

گستران پویا39 پژوهش 

کننده دیجیتال89 طراحی و پیاده سازی سیستم ضبط 

سیستم هوشمند تصحیح نسخ چاپی قرآن86

ک خودرو84 سیستم هوشمند تشخیص پال

پیام پرداز40
کیهان90 بهینه سازی سامانه امن شبکه 

کیا83 ارتقاء سخت افزار و نرم افزار ماژول امنیت 

طراحی و تولید نمونه اولیه دستگاه 90HSMفن آفرین حصیم قشم41

گام الکترونیک42

تولید و توسعه محصوالت نرم افزاری )اتوماسیون 94
)... ،DMS اداری، نرم افزار

طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت جلسات و 93
مصوبات

91DMS تولید نرم افزار

نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری بانک سپه86

بستر سازمان الکترونیکی86

گواهینامه های دیجیتال و 85 احراز هویت با استفاده از 
رمزنگاری

نرم افزار قرآن نگار81

تهیه نرم افزار اتوماسیون اداری80

راه اندازی تله پورت ماهواره ای در پارک علم و فناوری 94آرین ماهواره43
پردیس

تولید تجهیزات انتقال شبکه مخابراتی 94DWDMفناوری ارتباطات نوری امین44

فناوری اطالعات و ارتباطات 45
یان کار

بهینه سازی شبکه نسل سوم موبایل94

بهینه سازی نرم افزار مدیریت استراتژیک94مدیریت روشمند46

کابل های مخابرتی مغان 4۷
شاهرود

کابل های مخابراتی95 تولید صادرات محور 

کابل هاى انتقال داده CAT5 و 94 راه اندازى خط تولید 
CAT6
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گاز  فهرست برخی از شرکت های فعال در حوزه نفت و 

نام طرحسالشرکت مجریردیف

خدمات مهندسی 1
طراحی و ساخت نمونه صنعتی ماژول نفوذ مخروط)CPT(95مکانیک سنگ بیستون

بهینه سازی دستگاه اندازه گیری سطح مخازن به روش راداری و 95راه سبز چهلستون2
کیفی محصول بهینه شده اخذ تائیدیه فنی و 

کنترلر الکترونیکی ضد 95پردیسان رایانه سیستم3 اخذ تاییدیه ATEX جهت سیستم 
انفجار دبی برای PD میتر

تولید پایانه راه دور ساخت شرکت پیمان خطوط شرق95پیمان خطوط شرق4

تولیدی صنعتی پارس 5
طراحی و ساخت دستگاه نمایشگر محلی ترانسمیترهای نفت 95جهد

گاز و 

همکاران سامانه های 6
اجرای بخشی از قرارداد سیستم مخابراتی و اسکادای خطوط لوله 95ارتباطی پارس

کرمان یزد و 

راژمان پرداز۷

ینگ پروژه ادورانت93 کنترل و مانیتور

گچساران93 گاز  اجرای قرارداد نفت و 

اجرای قرارداد اتوماسیون آقاجاری91

کنترلر فلومتر91 تولید 30 نمونه بردهای ویبریشن و 10 نمونه 

اجرای قرارداد خرید، نصب و راه اندازی سیستم مدار بسته با 91
گاز مارون شرکت نفت و 

نسیم همراه8
گاز93 طراحی و ساخت سیستم نمودارگیری از چاه های نفت و 

اجرای قرارداد پژوهشی سیستم و ابزار درون چاهی نمودارگیری90

کیهان9 کنترل و ابزار دقیق88پارس  کننده سیستم های  اجرا

سیستم های اتوماسیون انبارهای نفتی8۷نیک آذر پارس )نپکو(10

بازسازی و نوسازی ابزار دقیق80فارس اسکات11

کام صنعت آسیا12 آ
کنترل و ناوبری88 تجهیز شناور به سیستم 

یا8۷ نمونه سازی نیمه صنعتی روبات  بازدیدکننده از تجهیزات زیردر

اخذ تأییدیه های داخلی و بین المللی سیستم صنعتی آشکارساز94ایلیا بنیان دانش13

بومی سازی، تجاری سازی و ساخت دستگاه ترمینال راه دور 94توسعه انرژی نوین14
RTU

کنترل ارشیا15 ابزار 
کالیبراسیون فلومتری94 تجهیز آزمایشگاه همکار استاندارد در زمینه 

طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی مینی فلومتر 94
الکترومغناطیسی

فرا موج پویا16
اجرای قرارداد سیستم میترینگ میدان نفتی یاران شمالی94

کامپیوتر94 طراحی و نمونه سازی فلو 
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ساخت سیستم خودکار عکسبرداری الم آزمایشگاهی و 95نگرش رایانه پویا1
نرم افزار تشخیص

کسیمتر بیمارستانی95بنیان مرصوص دامون2 نمونه سازی دستگاه پالس ا

صادرات محصول نرم افزاری پردازشگر اسناد پزشکی 95میکرو افزار قشم3
کشور اسپانیا بیمارستانی به 

تجهیزات پیشرفته 4
تولید دستگاه الکتروشوک95درمان

تجهیزات مراقبت 5
تور بومی شده 95پزشکی الکترونیک برتر تولید ماشین بیهوشی به همراه ونتیال

تولید دستگاه های EEG و 95EMGطراحی نگار اندیشگان6

گستران دنا۷ راه اندازی خط تولید پد الکتروکوتر95داده 

95بهیار صنعت سپاهان8

طراحی و ساخت نمونه اولیه سخت افزار پردازش تصویر 
دستگاه CT اسکن

 CT طراحی و پیاده سازی نرم افزار پردازش تصویر دستگاه
اسکن تشخیصی- درمانی

پویندگان راه سعادت9

ئم حیاتی94 افزایش تولید و صادرات دستگاه عال

94ICU تور طراحی ونتیال

شرکت در نمایشگاه تجهیزات پزشکی 942015

تولید دستگاه الکتروکاردیوگراف93

ئم حیاتی91 ینگ عال افزایش تولید دستگاه مانیتور

یا89 ینگ آر تولید دستگاه مانیتور

ئم حیاتی8۷ ینگ عال افزایش تولید دستگاه مانیتور

ئم حیاتی85 ینگ عال افزایش تولید دستگاه مانیتور

ئم حیاتی84 ینگ عال تولید دستگاه مانیتور
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نام طرحسالشرکت مجریردیف

کاوندیش سیستم10

اخذ تاییدیه بین المللی برای دستگاه جراحی الکتریکی1۷

95
طراحی و نمونه سازی سه مدل دستگاه جراحی الکتریکی 

کاربردهای جراحی در آندوسکوپی و  تخصصی جهت 
اورولوژی و پوست

طراحی و نمونه سازی آرگون پالسما91

طراحی و نمونه سازی دستگاه های جدید الکتروکوتر و ابزار 89
جانبی

کنترلی8۷ تولید 1400 عدد برد 

تولید الکتروکوتر پیشرفته85

نمونه سازی دو مدل پیشرفته الکتروکوتر82

یقی81 تولید الکتروکوتر پمپ تزر

تولید 360 دستگاه الکتروکوتر ۷9

عالی پیام11

ید )فیکو 95 تولید و صادرات دستگاه جراحی آب مروار
ید( یترکتومی مدل مروار و

یترکتومی قدامی خلفی86 تولید دستگاه و

تولید دستگاه فیکو امولسیفیکیشن انتریور83

یترکتومی81 تولید نمونه صنعتی فیکو و

طراحی و تولید ماموگرافی دیجیتال93پایامد12

مهران طب13

توسعه تولید تجهیزات تصویر برداری دیجیتال94

تولید دستگاه های رادیولوژی دیجیتال ثابت و متحرک91

تولید دستگاه های رادیولوژی دیجیتال ثابت و متحرک89

تولید دستگاه رادیولوژی85

طراحی و تولید انواع پمپ تزریق بیمارستانی و پالس 85فرافن14
کسیمتر ا

اوس سینا15

ساخت و تولید دستگاه الکتروکاردیوگراف صادرات محور95

شرکت در نمایشگاه تجهیزات پزشکی عرب هلث 95201۷

شرکت در نمایشگاه ایران هلث94

ساخت دستگاه الکتروکاردیوگراف و اخذ تاییدیه93

توسعه و بهینه سازی سیستم بازتوانی قلبی ورژن 901

سیستم تست و بازتوانی قلبی8۷

ارائه خدمات درمانی و بهبود عملکرد مغزی مبتنی بر رایانه90گروه آتیه16
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نام طرحسالشرکت مجریردیف

گستر1۷ سازگان 

ینگ 22 اینچ عالیم حیاتی بیمار95 مانیتور

یستا91 ینگ و افزایش ظرفیت تولید دستگاه مانیتور

یستا8۷ ینگ و افزایش ظرفیت تولید دستگاه مانیتور

یستا86 ینگ مدل و توسعه تولید دستگاه مانیتور

ینگ82 تولید دستگاه مانیتور

تولید دستگاه نموکسی81

کسیمتری۷9 تولید دستگاه پالس ا

کنش18 نمونه سازی دستگاه الکترومایوگراف 86EMGفریور 

صنایع طیف بنفش19

تولید دستگاه بلیچینگ دندانپزشکی8۷

85LED کیور دندانپزشکی با تولید دستگاه الیت 

کیور دندانپزشکی83 تولید دستگاه الیت 

کارما 20 توسعه و تجهیز 
آزما اندیش

نمونه سازی و تولید محدود دستگاه اتوکالو سرد94

توسعه و تولید دستگاه آنتی بیوگراف94

شرکت در نمایشگاه عرب لب 942016

شرکت در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی عمان94

تولید محدود دستگاه آنتی بیوگراف89

نمونه سازی دستگاه آنتی بیوگراف8۷
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 فهرست برخی از شرکت های فعال در حوزه صنایع پایه )زیر ساخت(

نام طرحسال شرکت مجریردیف

سیستم انتقال صنعتی بی سیم اطالعات 95کامپیوتری برگ1
آنالوگ و دیجیتال

توسعه خط تولید برد مدار چاپی95کارا الکترونیک مبنا2

صنایع الکترونیکی پارس 3
تولید و ساخت انواع محصوالت حفاظتی فشار 95حفاظ

ظریف

آرا پژوهش4
ی اتمی با 95 طراحی و ساخت میکروسکوپ نیرو

سرعت باال

شرکت در نهمین نمایشگاه فناوری نانو95

سیال ابزار دقیق میهن5

کنترل میزان 95 اخذ تاییدیه دستگاه سنجش و 
کلر در آب

شرکت در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی آب 95
و فاضالب ایران

ید 6 گستران صنعت آرتا جاو علم 
آسیا

کوره 95 کنترل  طراحی و نمونه سازی سیستم 
القایی تحت خالء

کوره دما 95 کنترل  طراحی و نمونه سازی سیستم 
باال تحت خال

طراحی و نمونه سازی شبیه ساز پیشرفته نور 95
خورشید

آذر ماشین چاپ۷

تولید سیستم مشاهده چاپ صنعتی95

کنترل و مشاهده 95 تجهیز خط تولید سیستم های 
کامپیوتری چاپ صنعتی

ک آرین8 گروه صنعتی الکترو پژوا
تجهیز آزمایشگاه تخصصی ترانس های 95

اندازه گیری

توسعه خط تولید ترانس های اندازه گیری95

تجهیز آزمایشگاه استاندارد جدید آزمون های 95فرا نورگستر جنوب9
کم مصرف انواع المپ فوق 

تجهیز آزمایشگاه تخصصی طراحی و تولید 95همیان فن10
انواع رله

گستر رشد پاوان11 تجهیز آزمایشگاه امنیت شبکه95ارتباط 
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نام طرحسال شرکت مجریردیف

جهان الکترونیک12

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

گردش جهت افزایش تولید91 تامین سرمایه در 

تجهیز و راه اندازی خط تولید برد چند الیه89

گردش جهت افزایش تولید88 تامین سرمایه در 

گردش جهت افزایش تولید86 تامین سرمایه در 

خرید تجهیزات آزمایشگاه86

خرید مواد اولیه جهت افزایش تولید و صادرات83

تجهیز خط تولید جهت صادرات82

خرید مواد اولیه جهت صادرات81

خرید مواد اولیه تولید برد مدار چاپی80

تجهیز خط تولید و اتوماسیون آن80

خرید مواد اولیه تولید بردهای مدارچاپی۷9

کیفی بردهای الکترونیک۷8 ارتقا سطح 

نیکو الکترونیک پیشرو13

توسعه خط مونتاژ الکترونیکی93

توسعه تجهیزات خط تولید مونتاژ برد و تامین 90
مواد اولیه

مونتاژ برد الکترونیکی8۷

مرکز تحقیقات صنایع 14
انفورماتیک

92EMC توسعه آزمایشگاه

89SAR طراحی و راه اندازی آزمایشگاه

طراحی، خرید، نصب و راه اندازی اطاقک بدون 89
)EMC انعکاس )چمبر

خرید و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی جهت 82
آزمون های استاندارد

کیفیت ۷8 کنترل  تجهیز آزمایشگاه استاندارد و 
)آزمایشگاه مرجع(

تولید انواع ساعت حضور و غیاب88دنیای پردازش15

نماد پردا16

کارد الکترونیک92 نمونه سازی ژا

کامپیوتری با تکنولوژی پیزو 89 کارد  تولید انبوه ژا
سرامیک

راه اندازی خط تولید جدید و تولید نیمه 88
کارد پیزو سرامیک صنعتی ژا
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نام طرحسال شرکت مجریردیف

پکتوس1۷

کلید 91 بهینه سازی دستگاه نمایشگر و صفحه 
بریل ویژه نابینایان

گفتار فارسی86 تولید نرم افزار متن به 

تولید برجسته نگار84

طراحی و ساخت دستگاه هوشمند بریل۷8

90فناوری هوشمند اتیک پارس18
اجرای قرارداد سامانه هوشمند حمل ونقل 

عمومی درون شهری و بلیت الکترونیک شهر 
مقدس مشهد

روناش19

سیستم حفاظت الکترونیک سد سنگ سیاه91

اجرای قرارداد سیستم حفاظت الکترونیک 90
یع برق سمنان ساختمان شرکت توز

نصب و راه اندازی سیستم های حفاظت 88
الکترونیک

یایی89دانا نیرو قشم20 کابل فیبر نوری در ترمیم 

ستاره صنعت توس21
کروویو و دستگاه خشک کن مادون قرمز82 ما

نمونه صنعتی تونل های خشک کن ۷9

SMD پارت22
گسترش ظرفیت خدمات صنعتی مونتاژ95

91SMD گسترش خط مونتاژ

توسعه خط تولید سیستم های توزین80صنایع پند23

یا24 تولید روبات فرش بافت89بور

کوره شهاب25
کوره القایی درز جوش81 تولید دستگاه 

کوره القایی و درز جوش80 نمونه سازی صنعتی 

گل اندیشه26
تولید سیستم ثبت تصاویر سرعت سنج لیزری88

کربن8۷ کسید  گاز و مونوا تولید هشداردهنده نشت 

رهپویان اندیشه دنا2۷
کسی متر پرینتردار88 تولید تا

کسی متر 86 تولید تا

کنترل و ابزار دقیقی صنایع 85فارس اسکات28 اجرای قرارداد 
سیمان شهرکرد

2930
کنترلی8۷ تولید 1400 عدد برد 

طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی سیستم 84
ینگ جامع صدا و تصویر مانیتور
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نام طرحسال شرکت مجریردیف

مهر انفورماتیک30
یع اقساطی رایانه82 تولید و توز

گن های قطار81 کنترل هواساز وا تولید سیستم 

شهر پرداز31

تولید دستگاه های خودکار فروش خودکار بلیت89

کیوسک های الکترونیکی اینترنتی سینا89 شبکه 

گاه(84 کیوسک اطالع رسانی )خودآ تولید 

توسعه سیستم های جامع فروشگاهی82

اجرای قرارداد 94DCSکرمان تابلو32

ساخت تجهیزات آزمایشگاهی الکترواپتیک94مه فناور ظریف دیدگانی33

صنایع مدار چاپی پدید 34
)اسماعیل تقی زاده(

توسعه خط تولید برد مدار چاپی94

کارگاه83 طرح تولید و توسعه 

توسعه خطوط و تجهیزات تولید برد مدار چاپی ۷9
دورو

تولید ست های مکاترونیک94قشم ولتاژ35

فن پردازان بدیع36
تولید سیبل های الکترونیکی باشگاهی و قابل 94

حمل

شرکت در نمایشگاه ایپاس94

طراحی و ساخت دستگاه 94Shot Monitoringراژمان پرداز3۷

یا38 نمونه سازی و ساخت دستگاه مولد سیگنال94پویا اندیشان موج آر
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فهرست برخی شرکت های فعال در حوزه الکترونیک مصرفی

نام طرحسال شرکت مجریردیف

بومی سازی بخش الکترونیک لوازم خانگی95صنایع صبح پارالر آسیا1

تولید انواع دوربین های مدار بسته95ایمن آرا پرشین2

فراسو3

تولید صندوق فروشگاهی و محصوالت مرتبط95

استفاده از تکنولوژی اتصاالت ترموسونیک در تولید 94
تجهیزات رایانه ای

تولید لوح رایانه )تبلت(93

راه اندازی خط تولید لوح رایانه )تبلت(92

گلرنگ4 الکترونیک 
93Blue Ray-CD-DVD تولید محصوالت

90DVD خرید تجهیزات و راه اندازی خط تولید انواع

تتا5

تولید نمایشگرهای LED شهری95

92LED تولید نمایشگرهای بزرگ

86LED تولید تلویزیون و اسکوربردهای

طراحی، ساخت و نصب  و راه اندازی اسکوربرد 82
تمام رنگی

موج یکتا اسپادانا6
تولید آیفون تصویری91

91DVB-T گیرنده دیجیتال تولید 

ی های خط طالیی۷ فنارو

کنترل و مبدل ولتاژ93 تولید دستگاه 

توسعه تولید انواع محافظ برق92

تولید محافظ الکترونیکی برق89

تولید انواع منبع تغذیه رایانه 86

کاران الکترونیک8

کی پد، 88 کننده،  تولید محصوالت حفاظتی، تلفن 
چشم مادن قرمز

کننده82 تولید دستگاه حفاظتی و تلفن 

کننده 12 حافظه و ساخت نمونه صنعتی 80 تولید تلفن 
سانترال

تولید انواع محافظ الکترونیکی و آنتی شوک84ارم ترونیک9
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نام طرحسال شرکت مجریردیف

تعاونی هوشمند سیستم 10
یستا و

تولید و تجهیز جهت صادرات تگ فروشگاهی94

گیت های RF فروشگاهی93 تولید 

شرکت در نمایشگاه سیستم های امنیتی دبی93

شرکت در نمایشگاه دوسلدورف آلمان92

تولید انواع تگ سیستم امنیت فروشگاهی92

شرکت در نمایشگاه تکنولوژی های برتر شنزن چین92

نوآوران ابزار دانش آموز )نادکو(11

کیت های آموزشی و سرگرمی روباتیک89 تولید 

طرح تکمیلی تولید روبات های اسباب بازی آموزشی86

تولید روبات اسباب بازی84

یان آسانسور12 آر
کنترل آسانسور91 توسعه تولید تابلو فرمان و 

کنترل آسانسور82 تولید تابلو فرمان و 

شکوه الکترونیک13

کنترلر پکیج خانگی85 تولید 

کنترلر، ترانس جرقه، فتوسل83 خرید مواد اولیه تولید 

کنترلر مشعل81 خرید مواد اولیه 

کارخانه۷9 تجهیز و راه اندازی 

طراحی و ساخت رله الکترونیکی مشعل۷8

بیت پرداز14

84LCD تولید مانیتور

تولید بلندگوی رایانه و ووفر82

کیس۷9 ساخت و تولید منبع تغذیه و 

۷8ATX تجهیز خط تولید منبع تغذیه

آذر دمیریول شمالغرب 15
طراحی و تولید سامانه بلوتوثی )BlueSmart(94)آدیکو(

تولید مودم 94ADSLخدمات مخابراتی ارگ جدید16
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فهرست برخی از شرکت های فعال در حوزه خودرو

نام طرحسالشرکت مجریردیف

کس 95پارس لوجیک1 اجرای قرارداد ساخت و راه اندازی دستگاه سنترا
15محور

یوفو الکترونیک2

تولید رله الکترونیک فالشر86

تولید رله های ضد آب 83

تولید انواع رله تایمری خودرو80

کارگاه رله های الکترونیکی تایمر۷9 توسعه خط تولید و تجهیز 

تام ایران خودرو3
توسعه نقشه های ناوبری90

گردش تولید سیستم های ناوبری خودرو89 سرمایه در 

ایران سیستم4
تولید رادیو پخش خودرو86

تجهیز خط تولید رادیو پخش خودرو85

بهروش مدار پویا5

تولید سامانه های الکترونیکی اتوبوس های شهری و 94
بین شهری

افزایش تولید تجهیزات الکترونیکی اتوبوس88

تولید سیستم های اطالع رسانی اتوبوس86

توسعه تولید سیستم های الکترونیکی اتوبوس های جدید83

توسعه تولید سیستم های الکترونیکی اتوبوس های جدید81

تولید انبوه سیستم های الکترونیکی اتوبوس80

نمونه سازی سیستم های الکترونیکی اتوبوس های جدید۷9

پژوهشگران الکترونیک 6
کامیاب خودرو 

کالچ اتوماتیک خودرو89 تولید انبوه سامانه 

کالچ اتوماتیک 86 طراحی، نمونه سازی، تولید محدود سامانه 
خودرو

تولیدی راه ابریشم قشم۷

توسعه تولید انواع رادیوپخش و آنتن خودرویی94

تولید آنتن خودرو91

تولید رادیو پخش خودرو90

تولید رادیو پخش و CD  خودرو89
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نام طرحسالشرکت مجریردیف

مهرگان پهنه8
توسعه تولید قطعات الکترونیکی خودرو و پروژکتورهای 94

FCLED

تولید انواع قطعات الکترونیکی خودرو91

تولید انواع رادیو پخش خودرو90الکترونیک اورامان9

ریزسازگان تکین10
تولید دزدگیر و ردیاب سیستم های متحرک90

تولید ردیاب خودرو8۷

پویش پرداز11

تحقیق و تولید جلو آمپر خودروهای سنگین94

تولید قطعات الکترونیکی خودرو )انواع تایمرها، ساعت 92
دیجیتال(

الکترونیک پردازش 12
سبالن

طراحی و ساخت حسگرهای خودرویی94

تولید یونیت شیشه باالبر خودرو94

تولید سنسور خودرویی94
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فصل ششمفصل ششمفصل ششم

نمودار رشد برخی نمودار رشد برخی نمودار رشد برخی 
شرکت های منتخبشرکت های منتخبشرکت های منتخبشرکت های منتخبشرکت های منتخبشرکت های منتخبشرکت های منتخبشرکت های منتخبشرکت های منتخبشرکت های منتخبشرکت های منتخبشرکت های منتخب



هدف از ارائه این نمودارها، نشان دادن رشد شرکت ها در طول همکاری آنها با صحا بوده است. به عبارت 
دیگر، در این نمودارها می توان تاثیر صحا بر  رشد و توسعه شرکت ها را مالحظه نمود.

برای محاســبه رشــد شــرکت ها، از ســه پارامتر درآمد، ســرمایه گذاری ثابــت )برمبنای اظهار نامــه مالیاتی( و 
اشــتغال مســتقیم )بر مبنای فهرســت بیمه( شرکت ها استفاده شده اســت. این اطالعات از سال 1390 الی 
1394 به مدت 4 ســال مورد نمایش قرار گرفته اســت. در محاســبه نرخ تورم ســاالنه )برگرفته از بانک مرکزی( 
یخی بعد از سال  نیز جهت یکسان ســازی اطالعات در نظر گرفته شــده اســت. )در صورتی که شــرکت در تار
گرفته شده زیر  گرفته اســت.( ســال مبنای در نظر  ک محاســبه قرار  یخ مال 1390 تاســیس شــده باشــد، آن تار

نمودار ذکر شده است.

نحوه محاسبه نمودار رشد شرکت ها به شرح زیر است:
1- ارزش درآمد و سرمایه گذاری ثابت بر اساس نرخ تورم و بر پایه سال مبنا محاسبه می شود. 

2- نسبت درآمد و سرمایه گذاری ثابت )تعدیل شده با تورم( به سال مبنا محاسبه می شود. همچنین 
نسبت اشتغال مستقیم شرکت ها به سال مبنا استخراج می شود.

3- در نتیجــه نســبت پارامترهــا در ســال مبنــا، »یــک« خواهــد شــد و بقیــه ســال ها نســبت بــه آن مورد 
که درآمد یک شــرکت در یک ســال  ســنجش قرار می گیرد. به طور مثال از نمودار مشــخص خواهد شــد 
مشــخص نســبت به سال مبنا رشــد چند برابری، با لحاظ نمودن کاهش ارزش پول، داشته است. برای 

هر شرکت، هر سه پارامتر در یک نمودار آورده شده است تا تحلیل بهتری از رشد شرکت ارائه شود.

کثرا به صورت افزایشی و  محصوالت مشــخص شــده در بخش تولیدات شرکت ها در ســال های مختلف، ا
عالوه بر تولیدات سال های قبل می باشد.

مجموعه پویندگان راه سعادت 1-6

 90-94 )سال مبنا 89(
تور کاردیوگراف، ونتیال ئم حیاتی ثابت و پرتابل، سانترال، الکتروکاردیوگراف و تله   انواع مانیتور عال

0/9

1/1

0/7

1390

1/5

0/9

1394
0

0/4

0/2

0/6

0/8

1/0

1/2

1/4

1/6

1/8

نسبت درآمد
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت دارایی ثابت
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت اشتغال 

1/8
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مجموعه راژمان پرداز 3-6

 90-94 )سال مبنا 83(
گاز شــامل طراحی، ســاخت، نصب و  کاربرد در صنایع نفت و   سیســتم های الکترونیــک و ابــزار دقیــق با 
راه اندازی کارت های ورودی-خروجی، سیســتم های تله متری و جمع آوری اطالعات، شــبکه های ارتباطی 

صنعتی، اتوماسیون واحدهای صنعتی

مجموعه فناوری پردازش نوين پردیس 2-6

 90-94 )سال مبنا 85(
 ،STM1 لینــک رادیویــی مایکروویــو ،TS انــواع بردهــای پردازشــی دیجیتــال، لینــک رادیویــی مایکروویــو 

سیستم های مخابراتی پیشرفته

1/4

1/9

1/4

1390

2/5
2/8

3/2

1394
0

1/0

0/5

1/5

2/0

3/0

2/5

3/5

1/4 1/3

3/3

1390

2/1
1/6

5/4

1394
0

1

3

2

4

5

6

نسبت درآمد
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت درآمد
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت دارایی ثابت
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت دارایی ثابت
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت اشتغال 

نسبت اشتغال 
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 مجموعه الکترونیک پردازش سبالن

مجموعه پویا اندیشان موج آریا

4-6

5-6

 91-94 )سال مبنا 91(
 رله هشدار دهنده سیستم ترمز ضد قفل، سنسور میل سوپاپ، تایمر چراغ سقف، جعبه فیوز پژو، جعبه 

الکترونیکی شیشه باالبر، رله دوبل موتور انژکتوری

 90-94 )سال مبنا 8۷(
ینــگ و مراقبــت ســیگنال هاى رادیویــی و ارتباطــات مبتنــی بــر IP، مــدارات فعــال   سیســتم هاى مانیتور

مایکرویو نظیر تقویت کننده ها، مبدل هاى فرکانسی، سینتی-سایزرها
 انــواع مدوالتورهــا و دمدوالتورهاى آنالوگ و دیجیتال، انکدرهــاى و دیکدر هاى دیجیتال، تحلیل گرهاى 

طیف
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1/0
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55
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1390

2/7

6/2
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4/4
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1394

1394
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نسبت درآمد
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت درآمد
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت دارایی ثابت
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت دارایی ثابت
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت اشتغال 

نسبت اشتغال 
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مجموعه صنایع الکترونیک فاران

شرکت سازگان ارتباط 7-6

6-6

 90-94 )سال مبنا 83(
ی  یع نیرو کوپلر، پایانه توز  انواع تجهیزات پیشرفته مخابراتی شامل رادیو مایکروویو، مودم رادیویی، مالتی 

RTU-برق

 90-94 )سال مبنا 83(
 تجهیزات ســوییچ مخابراتی نســل جدید، UPS، اســتابیالیزر، محصوالت در زمینه انرژی های نو شــامل 

اینورتر و شارژر

4/24
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 3/07
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نسبت درآمد
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت درآمد
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت سرمایه
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت دارایی ثابت
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت اشتغال 

نسبت اشتغال 
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شرکت اوس سینا 8-6

 91 - 94 )سال مبنا 90(
 سیســتم تســت ورزش و تردمیل پزشکی، هولتر فشار خون، دســتگاه الکتروکاردیوگراف، سیستم بازتوانی 

قلبی

2
1/0 1/4

1391
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نسبت درآمد
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت سرمایه
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت اشتغال 

شرکت مهرگان پهنه 9-6

 91 - 94 )سال مبنا 90(
 انواع دسته سیم های خودرو، قطعات برقی و الکترونیکی خودرو، محصوالت روشنایی 
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نسبت درآمد
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت سرمایه
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت اشتغال 
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