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کثر امتیاز ممکن در بین 14 دســتگاه زیرمجموعه وزارت صمت به عنوان دســتگاه برتر  صحا با کســب حدا
یابی جشــنواره شــهید رجایی وزارت صمت انتخاب و طی مراســمی لوح تقدیر از دکتر شــریعتمداری  در ارز

کرد. یافت  وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و رئیس ستاد جشنواره شهید رجایی در

افتخارات صحا در سال 1396

کشور   تقدير به عنوان غرفه برتر نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری 
که هم زمان با هفته پژوهش و فناوری در  کشور  صحا در هجدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری و فن بازار 
نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، به عنوان غرفه برتر این نمایشگاه معرفی شد و طی مراسمی لوح تقدیر 

کرد. یافت  از دکتر غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در
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کسب رتبه برتر اجرای برنامه های عفاف و حجاب درمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت   

یابــی عملکرد    کســب رتبــه برتــر اجــرای برنامه های ســالمت نظــام اداری و حقوق شــهروندی در نتایج ارز
کشور وزارت 

��ارش �����د و ا������ ��� در ��ل ۱۳۹۶
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تاریخچه صحا 1-1
صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع الکترونیک )صحا(، یکــی از قدیمی تریــن صندوق های 

یخی تشکیل صحا از این قرار است: کشور است. سیر تار حمایتی در 
پیــرو تبصــره 96 قانــون برنامه دوم توســعه اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران، دولت 
گردید در طــول برنامه، صنایع الکترونیــک )الکترونیکی، مخابراتی، اتوماســیون و اپتیک( موجود در  موظــف 
بخش هــای مختلــف را جهــت تأمین منافع ملی و تأمیــن نیازمندی های الکترونیکی نظامــی و غیرنظامی از 
طریق سیاست گذاری و سرمایه گذاری های متمرکز و هماهنگ سازمان دهی و تقویت نماید. همچنین مقرر 
گردید آیین نامه اجرایی این تبصره توســط وزارتخانه های صنایع، دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح و پست، 
تلگــراف و تلفــن تهیــه و به تصویب هیئت وزیران رســانده شــود. از ســوی دیگر در ماده 112 قانون برنامه ســوم 
توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران، مجــددًا بر حمایت از صنایــع الکترونیک 
کیــد گردیــد. لــذا مــورخ 1375/12/19 ماده واحــده قانــون تأســیس صنــدوق در مجلــس شــورای اســالمی  تأ
گردید اساســنامه صندوق  یخ 1375/12/22 به تأیید شــورای نگهبان رســید و مقرر  گردید و در تار تصویب 
ظرف سه ماه، توسط وزارتخانه های صنایع، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پست، تلگراف و تلفن تهیه 
و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به تصویب هیئت وزیران برسد. این اساسنامه در سال 
1376 به تصویب هیئت محترم وزیران رســید و در ســال 1377 پس از صدور حکم اعضای هیئت مدیره، 
گردید. عماًل فعالیت صندوق آغاز شد و اولین جلسه هیئت مدیره صندوق مورخ 1377/05/27 تشکیل 

در مردادمــاه 1380، پیــرو مــاده 1 مصوبه دولت موضوع آیین نامه اجرایی ماده 112 قانون برنامه ســوم توســعه 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران، صنایع الکترونیک بــه صنایع ارتباطی، رایانه ای، 
اتوماســیون، الکترونیــک نوری، قطعات الکترونیــک، الکترونیک عام )مصرفی( و خــاص )کاربردی( اطالق 
گردیــد. وفــق ماده 7 آیین نامــه اجرایی مذکور، به منظور پشــتیبانی از فعالیت های صنایع الکترونیک کشــور، 

گرفت. کار صندوق قرار  صدور ضمانت نامه نیز در دستور 
در اردیبهشــت ماه 1382 بنــا بــه پیشــنهاد مشــترک وزارتخانه هــای صنایع و معــادن، امور اقتصــاد و دارایی 
و ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی کشــور، اساســنامه صنــدوق تغییر کرده و صندوق حمایــت از تحقیقات و 

توسعه صنایع الکترونیک به عنوان شرکت مادر تخصصی ادامه فعالیت داد.
پیــرو بنــد 6 مــاده 21 قانــون برنامه چهارم توســعه اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران، 
مقرر شــد اساســنامه صندوق اصالح شــده و پوشــش دهنده مخاطرات ســرمایه گذاری بخش خصوصی در 

گردد. سرمایه گذاری جسورانه در صنایع نوین 
پیــرو بنــد ب ماده 151 قانون برنامه پنجم توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران، 
همچنین مقرر شد عنوان صندوق »حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک« به صندوق »حمایت 

از صنایع نوین« تغییر یابد.
کیــد بــر حمایت از صنایــع الکترونیک در چهار برنامه توســعه اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی  علی رغــم تأ
جمهــوری اســالمی ایــران و حتی ذکــر نام صندوق حمایــت از تحقیقات و توســعه صنایــع الکترونیک در دو 
که نشــان از اهمیت حمایت از صنایع الکترونیک داشــت، در آخرین روزهای  برنامه چهارم و پنجم توســعه 
کثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین  مجلس هشتم شورای اسالمی مورخ 1391/05/01 قانون حدا
نیازهای کشــور و تقویت آن ها در امر صادرات مصوب گردید که در ماده 16 آن مقررشــده بود، چهار صندوق 
یایی  حمایت از تحقیقات و توســعه صنایع الکترونیک، ضمانت ســرمایه گذاری صنایع کوچک، صنایع در
و بیمه ســرمایه گذاری فعالیت های معدنی تجمیع شــده و »صندوق حمایت از تولیدات صنعتی« تشــکیل 

شود.
گرفته مسئولین امر، در ماده 32 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای  لیکن پیرو پیگیری های صورت 
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کثر اســتفاده از توان  نظــام مالــی کشــور مصــوب 1394/02/01 مجلس شــورای اســالمی، مــاده 16 قانــون حدا
تولیــدی و خدماتــی در تأمین نیازهای کشــور و تقویت آن ها در امر صــادرات لغو گردید و صندوق حمایت از 

تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به فعالیت خود ادامه داد.
درنهایــت بــر اســاس بنــد 2 مــاده 69 قانــون احکام دائمــی برنامه های توســعه کشــور مصــوب 11/10 /1395 
مجلس شورای اسالمی مقرر گردید »صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک« به »صندوق 
یت جدید به  حمایــت از تحقیقات و توســعه صنایع پیشــرفته« تغییر یابد و اساســنامه آن متناســب بــا مأمور
که در حال حاضر اساسنامه جدید در هیئت دولت در فرایند تصویب است. تصویب هیئت وزیران برسد؛ 

همچنیــن بنــد )خ( مــاده »46« برنامه پنج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگــی جمهوری 
اســالمی ایران مصوب 1395/12/14 مجلس شــورای اسالمی که تصریح می نماید: »دولت مکلف است در 
یایی کشور و توسعه  راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت مؤثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و در
فعالیت های معدنی، حمایت الزم را از صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
کوچــک، صندوق حمایت از تحقیقات و توســعه صنایــع الکترونیک، بیمــه فعالیت های معدنی و  صنایــع 

یایی در طی سال های اجرای قانون برنامه به عمل آورد.« صنایع در

آغاز فعالیت صندوق
۱۳77

تبدیل به شرکت 
مادرتخصصی

۱۳82 موریت به 
ٔ
تغییر ما

صنایع نوین طبق بند 
ب ماده ۱5۱ قانون 

برنامه پنجم

۱۳89

ابالغ ماده ۱6 قانون حداکثر 
استفاده مبنی بر تجمیع 
صندوق های حمایتی 

وزارت صمت

مرداد ۱۳9۱

تصویب در کمیسیون 
اصلی امور اجتماعی و 

دولت الکترونیک

مرداد ۱۳97

تصویب قانون رفع موانع 
تولید مشتمل بر لغو ماده ۱6 

و تصویب افزایش سرمایه

خرداد ۱۳94
افزایش سرمایه صندوق از 
محل تسهیالت حساب 

ذخیره ارزی

آبان ۱۳94

موریت به صنایع 
ٔ
تغییر ما

پیشرفته طبق بند 2 ماده 
69 قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور

بهمن ۱۳95
ارسال اساسنامه تاییدشده 
جهت تصویب در هیئت 

وزیران

شهریور ۱۳96

گزارش عملکرد و اثربخشی صحا در سال 139۶
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مأموریت و اهداف 2-1
یت اصلی صندوق طبق اساسنامه آن عبارت است از: اهداف و مأمور

کارشناســی، صــدور ضمانت نامــه و حمایــت مالــی و اعتبــاری  یســک پذیر و خدمــات  ســرمایه گذاری ر
از تحقیقــات و توســعه صنایــع الکترونیــک در بخــش خصوصــی و تعاونی به صورت تســهیالت و یــا اعطای 

کمک های بالعوض به افراد حقیقی یا حقوقی در زمینه های زیر:
 خرید، انتقال، جذب و توسعه فناوری های پیشرفته.

کاربردی و توسعه ای.  مطالعه و تحقیقات اعم از بنیادی، 
کوتاه مدت.  آموزش های تخصصی 

 خدمات مهندسی و طراحی.
 طرح های تولیدی و خدماتی نیمه ساخت صنعتی و انبوه.

 شرکت در مناقصه، همایش ها و نمایشگاه های داخلی و خارجی.
 ایجاد زمینه های الزم جهت اطالع رسانی، تدوین، انباشت و اشاعه دانش فنی.

گسترش همکاری های فنی و اقتصادی بین المللی و ارتقاء صادرات.  
 جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی.

قطعــات  نــوری،  الکترونیــک  اتوماســیون،  رایانــه ای،  ارتباطــی،  الکترونیک،}صنایــع  صنایــع  از  منظــور 
کاربردی اعم از نرم افزار و سخت افزار{ است. الکترونیکی، الکترونیک مصرفی و الکترونیک 

 
خدمات و شرایط استفاده از تسهیالت 3-1

اعطای تسهیالت مالی )وام( 1-3-1
یال  تســهیالت اعطایــی صنــدوق طبق مصوبــه مجمع عمومی با نرخ 5 تــا 15 درصد تا ســقف 30 میلیارد ر

که به صورت تابعی از سطح فناوری و نوع فعالیت تعریف شده است. ارائه می گردد 
یافــت »ســفته بــا بیمــه« یــا »ســفته بــا ضمانــت غیر« یــا »ترهیــن ماشــین آالت و  ایــن تســهیالت در قبــال در
تجهیزات« یا »وثیقه ملکی« یا »ضمانت بانکی« و یا »اوراق مشــارکت« به عنوان تضامین به متقاضیان اعطا 

می گردد. 

صدور ضمانت نامه  2-3-1
طبق اساسنامه صندوق، صدور ضمانت نامه های مختلف ازجمله حمایت هایی است که از سوی صحا 
و جهــت تســهیل امــور فعاالن بخش الکترونیک در قالــب آیین نامه تضمین معامــالت دولتی وتصویب نامه 
اساســنامه صندوق مصوب هیئت وزیران، به انجام می رســد. هم اینک ضمانت نامه های صحا برای فرایند 

کار/تعهدات و پیش پرداخت قابل صدور است. کار، حسن انجام  ارجاع 
بــا توجــه به لزوم صدور هر چه ســریع تر ضمانتنامه های درخواســتی از ســوی متقاضیان ایــن صندوق اقدام 
بــه تشــکیل پرونــده اعتباری برای هر یک از متقاضیان نموده و پــس از صدور هر مورد ضمانت نامه با توجه به 

بررسی های اعتباری قبلی به سرعت و سهولت میسر است.

ارائه خدمات کارشناسی 3-3-1
ارائه خدمات و مشــاوره های کارشناســی در زمینه های مختلف در زمره موضوعات فعالیت صحا است. با 
تصویب آیین نامه خدمات کارشناسی در مجمع عمومی صندوق دامنه فعالیت های گسترده تری با افق های 

زیر اجرایی خواهد شد همچنین الزم به ذکر است بسیاری از این موارد در صندوق در حال انجام است:
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کمک به ایجاد پیوند میان شرکت های داخلی.  .1
کمک های مشاوره ای و مدیریتی. 2. ارائه 

یابی، انتقال  3. هماهنگــی جهت برگزاری دوره های آموزشــی مرتبط از قبیل قراردادهــای خارجی، بازار
تکنولوژی از طریق نهادهای معتبر در این زمینه.

4. ارائه مشاوره در زمینه سرمایه گذاری در صنعت الکترونیک با استفاده از نهادهای تخصصی.
5. ارائه مشاوره در زمینه صادرات.

6. ارائــه مشــاوره در زمینــه جذب ســرمایه گذاری خارجــی و ایجــاد Joint Venture با شــرکت های معتبر 
بین المللی.

7. ارائه مشاوره در زمینه تهیه طرح توجیهی.

1-3-4 تفاوت صحا با بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری
صحا به منظور حمایت از شرکت ها و سرمایه گذاران در حوزه صنایع الکترونیک دارای مزیت نسبی نسبت 

به بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری با شرایط ذیل است:
یسک باال 1. ارائه تسهیالت به طرح های با ر
2. نظارت فنی و دقیق در طول اجرای طرح

یابی و اجرای طرح 3. توانمندسازی شرکت ها در حین فرایند ارز
4. حذف محدودیت های بانکی )عدم نیاز به آورده نقدی و ســپرده گذاری، دوره بازپرداخت طوالنی تر 

نسبت به بانک ها(
یافت تسهیالت 5. ساده تر بودن تضامین اخذ شده از شرکت ها به منظور تسهیل شرایط برای در

6. نرخ ترجیحی وام )شناور بودن نرخ بهره تسهیالت با توجه به ماهیت طرح ها از 5 تا 15 درصد(
7. برقراری زبان مشترک فنی با متقاضیان حوزه صنایع پیشرفته با توجه به تخصصی بودن فعالیت های 

کارشناسی صحا

گزارش عملکرد و اثربخشی صحا در سال 139۶
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خالصه عملکرد صحا در سال 96 1-2
عملکرد تسهیالت 1-1-2

جدول شماره یک مبلغ و تعداد تسهیالت مالی مصوب و اعطایی در سال 1396 را نشان می دهد.

 جدول ۱- مبلغ و تعداد تسهیالت مالی مصوب و اعطایی در سال ۱۳96

یال(تعدادعنوان مبلغ )میلیارد ر

172939تقاضاهای تصویب شده

13179تقاضاهای تصویب شده بانکی

کل تقاضاهای تصویب شده 1851.118جمع 

یال(تعدادعنوان مبلغ )میلیارد ر

156802قراردادهای منعقد شده

12162قراردادهای منعقد شده بانکی

کل قراردادهای منعقد شده 168964جمع 

عملکرد ضمانت نامه 2-1-2
همچنین، جدول شــماره 2 مبلغ و تعداد ضمانت نامه های مصوب و صادر شــده در ســال 1396 را نشــان 

می دهد.

جدول 2- مبلغ و تعداد ضمانت نامه های مصوب و صادر شده در سال ۱۳96

یال(تعدادعنوان مبلغ )میلیارد ر

192786ضمانت نامه های مصوب

156620ضمانت نامه صادر شده

مقایسه عملکرد ارائه تسهیالت سال 1396 با سال های گذشته صحا 2-2
عملکرد صندوق در ســه ســال گذشــته -پس از افزایش ســرمایه- رشــد بســیار چشــمگیری داشــته اســت. 
گذشــته در زمینه تســهیالت مالی معادل با 1/3 برابر و در زمینه  یالی طی 3 ســال  عملکرد صحا به لحاظ ر
گذشته صندوق )از ابتدا تا انتهای سال 93( بوده  کل عملکرد 16 سال  صدور ضمانت نامه، بیش از 5 برابر 

است.
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 جدول ۳- مقایسه عملکرد ارائه تسهیالت مالی سال ۱۳96 با سال های گذشته صحا

یال(تعدادسال مبلغ )میلیارد ر

1396168964

1395160668

1394107980

139327299

9391699از ابتدای فعالیت صحا 1378 تا انتهای سال 1392

یال از منابع بانکی پرداخت شده است. * در سال 96 تعداد ۱2 قرارداد به مبلغ ۱62 میلیارد ر

 نمودار ۱- مقایسه عملکرد ارائه تسهیالت مالی در سال ۱۳96 با سال های گذشته

9۳9

78-92

۱699

27

9۳

299
۱07

94

980

۱60

95

688

۱68

96

۱000

۱500

2000 یال(تعداد مبلغ )میلیارد ر

500

0

964

 تســهیالت مالــی اعطایــی در ســه ســال اخیــر از 130 درصد مجموع تســهیالت قبلی طی 16 ســال فعالیت 
گرفته است. پیشی 

مقایسه عملکرد صدور ضمانت نامه سال 1396 با سال های گذشته صحا 3-2
همان طور که در جدول شــماره 4 مشــاهده می شــود، ضمانت نامه های صادر شــده صحا در سه سال اخیر 

بیش از 5 برابر ضمانت نامه های صادر شده سال های قبل از آن )92-78( است.

 جدول 4- مقایسه عملکرد صدور ضمانت نامه سال ۱۳96 با سال های گذشته صحا

یال(تعدادسال مبلغ )میلیارد ر

1396156620

139595505

139417265

139334

328260از ابتدای فعالیت صحا تا انتهای سال 1392

گزارش عملکرد و اثربخشی صحا در سال 139۶
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 نمودار 2- مقایسه عملکرد صدور ضمانت نامه سال ۱۳96 با سال های گذشته

۳28

78-92

264

۳
9۳

4 ۱7

94

265

95

95

505

۱56

96

200

500

۳00

600

400

700 یال(تعداد مبلغ )میلیارد ر

۱00

0

620

یافت ضمانت نامه در ســال 96 برای نخســتین بــار از این خدمت   بیــش از 40 درصــد متقاضیان در
صحا بهره برده و تعیین سقف اعتباری شده اند.

 بــا توجــه به فعالیت های صحا در حوزه ضمانت نامه های پیمان، ضمانت نامه های صادر شــده در 
کرده است. یال قرارداد را میسر  سال 96 دستیابی صنایع الکترونیک به بیش از 4.700 میلیارد ر

گیر شــده  کنــار مبلغ آن ها نشــان دهنده فرا  رشــد چشــم گیر تعــداد ضمانت نامه هــای صادر شــده در 
مرجعیت صحا در امر ضمانت نامه های موردنیاز فعاالن صنایع الکترونیک است.
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آمارها و آمارها و آمارها و 
نمـودارهانمـودارهانمـودارهانمـودارهانمـودارهانمـودارهانمـودارهانمـودارهانمـودارهانمـودارهانمـودارهانمـودارها



سرفصل آمارها:
کلی و به شرح زیر ارائه  شده است: آمارها در چهار دسته بندی 

کاربرد یع تسهیالت اعطایی برحسب حوزه   توز
یع تسهیالت اعطایی برحسب استان  توز

یع تسهیالت اعطایی برحسب نوع صنعت  توز
یع تسهیالت اعطایی برحسب ماهیت طرح ها  توز

حوزه تسهیالت 1-3
بــا توجــه بــه اینکه تســهیالت پرداختی صنــدوق به صورت مرحله ای و نظارت شــده می باشــند، لذا در این 

بخش تنها به اثربخشی تسهیالت اعطایی از منابع داخلی پرداخته شده است.

توزیع تسهیالت اعطايی برحسب حوزه کاربرد 1-1-3
یع تســهیالت اعطایی برحســب حوزه های کاربرد در ســال 1396 را نشــان می دهد. این جدول  جدول 5 توز

که در تمامی حوزه ها حضور فعالی داشته باشد. که تالش صحا بر این بوده  نشان 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.

برد، در سال ۱۳96 )مبلغ( کار  جدول 5. آمار تسهیالت اعطایی برحسب حوزه 

دسته بندی حوزه هاردیف
مبلغ قرارداد

یال( )میلیارد ر
درصد

)برحسب مبلغ(

16٪129نیرو و انرژی های نو1

25٪204فناوری اطالعات و ارتباطات2

6٪51صنایع دفاعی و هوافضا3

گاز4 9٪75نفت و 

13٪101بهداشت و درمان )مهندسی پزشکی(5

15٪119صنایع پایه )زیرساخت(6

6٪45الکترونیک مصرفی7

10٪78خودرو8

100٪802جمع
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نیرو و انرژی های نو،  
٪۱6/۱

٪ 25/4 ،ICT

صنایع دفاعی و صنایع هوا-فضا،  
٪ 6/4

گاز، 9/4 ٪ نفت و 

بهداشت و درمان 
)مهندسی پزشکی(،    
٪ ۱2/6

صنایع پایه 
)زیرساخت(، 
٪ ۱4/8

الکترونیک مصرفی،  
٪ 5/7

خودرو، 9/7 ٪

برد در سال ۱۳96 )مبلغ( کار  نمودار ۳. نمودار تسهیالت اعطایی برحسب حوزه 

یــع تســهیالت اعطایــی در ســال های 1395 و 1396 برحســب حوزه ها،  جــدول شــماره 6 مقایســه ای بــر توز
یع مناسب تســهیالت در تمامی حوزه ها  اســت. همان طور که پیدا اســت، صحا در ســال 1396 ســعی 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

برد )مبلغ( کار  جدول 6. آمار مقایسه ای تسهیالت اعطایی برحسب حوزه 

ردیف

۱۳95۱۳96سال

دسته بندی حوزه ها
مبلغ قرارداد

یال( )میلیارد ر
درصد

مبلغ قرارداد
یال( )میلیارد ر

درصد

16٪9129٪60نیرو و انرژی های نو1

2)ICT( 25٪25204٪171فناوری اطالعات و ارتباطات

6٪1151٪72صنایع دفاعی و هوافضا3

گاز4 9٪1175٪71نفت و 

13٪9101٪58بهداشت و درمان )مهندسی پزشکی(5

15٪12119٪76صنایع پایه )زیرساخت(6

6٪1345٪92الکترونیک مصرفی7

۱0٪۱078٪67خودرو8

100٪100802٪668جمع
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توزیع تسهیالت اعطايی برحسب ماهیت طرح 2-1-3
یــع تســهیالت اعطایــی برحســب ماهیت طــرح در ســال های 1395 و 1396 را نشــان  جــدول 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 ســازی، تولید نیمه صنعتی، تجاری ســازی، تجهیز و تولید انبوه اســت، ســعی صحا نیز بر 
یع، برخی  این بوده تا تفکیکی بر این اســاس داشــته و رشــد طرح ها و شــرکت ها را رصد نماید. در این نوع توز
از ماهیــت طرح ها مانند صادرات، توســعه بازار، جذب ســرمایه گذاری خارجی و... بــا برخی دیگر می توانند 

هم پوشانی داشته باشند. بر همین اساس عمومًا هر طرح می تواند دارای چند ماهیت باشد.
با توجه به جدول 7 و نمودار 5، در سال 1396 همانند سال 1395، تحقیقات سهم عمده ای از حمایت های 
کاســته شــده و در برابر ســهم انتقال  صحا را تشــکیل می دهد، از ســهم خدمات صنعتی و تأییدیه های فنی 
دانش فنی، تجاری ســازی دانش و توســعه بازار افزایش داشــته است. در ســفرهای استانی و با برپانمودن میز 
کز اســتان، شهرســتان ها و پارک های فناوری، تالش صحا بر حمایت از طرح های تحقیقاتی  خدمات در مرا
و تجاری ســازی دانــش فنــی این نوع از طرح ها بوده اســت. با توجــه به این که صحا از طرح هــای تحقیقاتی و 
همچنیــن از طرح هــای شــرکت های فناور حمایت می کند و نظر به این کــه این گونه طرح ها اغلب مبلغ کمی 
به خود اختصاص می دهند، بنابراین مقایســه تعدادی صورت گرفته اســت. به عبارت دیگر مقایسه تعدادی 

گویاتر نسبت به مقایسه مبلغی بوده است.

برد )مبلغ(  نمودار 4. نمودار مقایسه ای تسهیالت اعطایی برحسب حوزه کار
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 جدول شماره 7. آمار مقایسه ای تسهیالت اعطایی برحسب ماهیت طرح ها )تعداد(

ماهیتردیف
تعداد قرارداد 

۱۳95
درصد

تعداد قرارداد 
۱۳96

درصد

تحقیقات )نتیجه بخش اقتصادی(/ نمونه سازی 1
40٪3862٪60اولیه یا آزمایشگاهی/ آموزش های تخصصی

خرید، انتقال دانش فنی و توسعه فناوری های 2
25٪3139٪50پیشرفته

40٪3662٪58تجاری سازی دانش3

36٪4656٪73تولید، توسعه و تجهیز )نیمه صنعتی و انبوه(4

توسعه بازار )شرکت در نمایشگاه و برگزاری 5
22٪2134٪33همایش(

صادرات و همکاری های بین المللی، جذب 6
JV / 12٪1219٪19سرمایه گذاری خارجی

15٪2724٪43خدمات صنعتی/ طراحی و مهندسی7

کیفی داخلی و بین المللی8 3٪85٪13تأییدیه های فنی و 

7٪811٪12تجهیز آزمایشگاه تخصصی یا مرجع9

 نمودار 5. نمودار مقایسه ای تسهیالت اعطایی برحسب ماهیت )تعداد( 
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تسهیالت اعطايی برحسب نوع صنعت 3-1-3
یع تسهیالت اعطایی برحسب نوع صنعت در سال های 1395 و 1396 را  جدول 8 و نمودار 5، مقایسه توز
نشان می دهد. طبق اساسنامه صندوق، صنایع الکترونیک به صنایع ارتباطی، صنایع رایانه ای، اتوماسیون، 
کاربــردی و قطعــات الکترونیک اعم از ســخت افزار و  الکترونیــک نــوری، الکترونیــک مصرفــی، الکترونیــک 

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

 نمودار 6. نمودار مقایسه ای تسهیالت اعطایی برحسب نوع صنعت )مبلغ(
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 جدول 8. آمار مقایسه ای تسهیالت اعطایی برحسب نوع صنعت )مبلغ(

۱۳95۱۳96سال

نوع صنعتردیف
مبلغ قرارداد 

یال( )میلیارد ر
درصد

مبلغ قرارداد
یال( )میلیارد ر

درصد

19٪10156٪70اتوماسیون1

16٪12128٪78ارتباطی2

9٪1669٪108رایانه ای3

7٪1155٪75الکترونیک مصرفی4

کاربردی5 29٪34235٪224الکترونیک 

14٪16114٪106قطعات الکترونیک6

6٪145٪8الکترونیک نوری7

100٪100802٪668جمع
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توزیع تسهیالت اعطايی برحسب استان 4-1-3
بــا توجــه به اســتقرار صحا در تهران، راهکارهای مناســبی اتخاذ شــده اســت تــا فعاالن صنایــع الکترونیک 
گردند. بــرای تحقق این  که در ســایر نقاط مســتقر هســتند نیــز بتوانند از تســهیالت صحا به ســادگی بهره مند 

خواسته اقداماتی به شرح زیر انجام داده است:
کامــل و شــفاف دربــاره اولویت هــا،  1- راه انــدازی نســخه پرتــال خدمات رســانی صحــا و اطالع رســانی 

کاری مستندات موردنیاز و روال های 
2- برپانمودن میزهای خدمت در تعدادی از استان ها با هدف شناسایی و بررسی سریع تر درخواست های 

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

تقاضاها
کز اســتان ها و با  4- انجــام برگــزاری ســمینارهای تخصصــی، معرفــی تســهیالت و خدمات صحــا در مرا

بازدید از شرکت ها
5- اطالع رسانی گسترده از طريق مکاتبات متعدد با روسای محترم سازمان های صنعت، معدن و تجارت 
گاه ســازی فعــاالن صنایــع الکترونیک از  کز رشــد با هدف آ اســتان ها، پارک هــای علــم و فنــاوری، مرا

خدمات صحا

یع تسهیالت اعطایی برحسب استان ها در سال های  با اتخاذ راهکارهای فوق و طبق جدول 7، مقایسه توز
1395 و 1396 آمده است. در سال 1396 تعداد 19 استان مورد حمایت قرار گرفته است، دو استان مازندران 
و گلســتان از ابتــدای فعالیــت صنــدوق تــا انتهــای ســال 1394 موفــق به اخذ تســهیالت نشــده بودنــد نیز از 

حمایت های صحا برخوردار شده اند.

مقایسه تعداد استان های حمایت شده غیر از تهران
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 جدول شماره 9-آمار مقایسه ای تسهیالت اعطایی برحسب استان )تعداد- مبلغ(

آمار طرح های قرارداد شده در هر استان 
در سال ۱۳95 )تعداد - مبلغ(

آمار طرح های قرارداد شده در هر 
استان در سال ۱۳96 )تعداد - مبلغ(

دسته بندی استانردیف
مبلغ قرارداد 

یال( )میلیارد ر
تعداد قرارداد

مبلغ قرارداد 
یال( )میلیارد ر

تعداد قرارداد

29511.23آذربایجان شرقی4

7131.22آذربایجان غربی5

0.83141اردبیل1

1298.87اصفهان2

248142البرز3

3300بوشهر7

37181567.4104تهران8

72643.18خراسان رضوی9

229.51خوزستان10

0.213.62زنجان11

25.260.71سمنان12

سیستان و 13
0.5100بلوچستان

241332فارس14

1200قزوین15

24200قم16

3.33414کرمان17

17300کرمانشاه6

0031گلستان19

0.522.82گیالن18

001.41مازندران20

217.52مرکزی21

8.5212هرمزگان22

310.31همدان23

38538.510یزد24

668160802156جمع
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یالی حدود 51٪ خارج از  عالوه بر دو استان حمایت شده جدید با توجه به محل اجرای طرح ها و به لحاظ ر
کرمانشاه، بوشهر و ...  استان تهران و در سایر استان ها )21 استان( ازجمله خراسان جنوبی، قزوین، 

ثیر تسهیالت اعطايی بر حفظ و ایجاد اشتغال
ٔ
تا 5-1-3

برای برآورد تأثیر 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 اشــتغال 

ً
به دســت آمده اســت. مطابق با اطالعات جدول، تســهیالت اعطايی صحا در ســال 1396 جمعا

کرده است. کمک  بیش از 1336 نفر 

جدول شماره ۱۱. سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش طرح ها )مبالغ به میلیارد ریال(

۱۳95۱۳96عنوان / سال

655962سرمایه گذاری ثابت

گردش موردنیاز 11581778سرمایه در 

جدول شماره ۱0. حفظ و ایجاد اشتغال مرتبط با تسهیالت اعطایی )مبالغ به میلیارد ریال(

۱۳95۱۳96عنوان / سال

160156تعداد قرارداد

668802مبلغ قرارداد

1392916037اشتغال )نفرماه(

11611336معادل اشتغال ساالنه

 جدول شماره ۱2. میزان سرمایه و اشتغال تسهیالت اعطایی )مبالغ به میلیون ریال(

۱۳95۱۳96عنوان / سال

565720سرمایه گذاری ثابت برای اشتغال هر نفر

گردش موردنیاز برای اشتغال  سرمایه در 
هر نفر

9971330

سرمایه الزم برای اشتغال یک نفر در 
صنعت الکترونیک

1.5622051

همچنین بررســی قراردادهای تســهیالت اعطایی نشان دهنده آن است که در طرح های حمایت شده سال 
یال ســرمایه گذاری ثابت شــده اســت. با توجه بــه اشــتغال 1336 نفری این  1396، بــه میــزان 962 میلیــارد ر
یال اســت که در مقایســه با ســال 95 افزایش  طرح ها، ســرمایه گذاری ثابت برای اشــتغال هر نفر 720 میلیون ر

داشته است.
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بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد اشتغال صنعتی یک نفر در 
یال نیاز است. این عدد برای اشتغال صنعت الکترونیک  کشور به سرمایه گذاری ثابتی حدود 2900 میلیون ر
یال است. )گزارش شماره 35- عملکرد سال 1396 وزارت صنعت، معدن و تجارت- حدود 909 میلیون ر

صفحه 31 و 32(
کــه نیــاز به ســرمایه صنایــع الکترونیــک حــدود 70 درصــد کمتــر از میانگین  ایــن موضــوع بیانگــر آن اســت 

کشور است. فعالیت های صنعتی در 
مقایسه میزان سرمایه گذاری ثابت طرح های صحا در سال 1396 با آمار منتشر شده توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای اشــتغال یک نفر در صنعت الکترونیک، نشــان می دهد طرح های مورد حمایت صحا 
که صحا  کمتری برخوردار بوده است. این موضوع می تواند نشان دهنده آن باشد  از 20٪ سرمایه گذاری ثابت 

کمتر به سرمایه گذاری ثابت حمایت می کند. از طرح های با فناوری باال و درعین حال با نیاز 

ارزش افزوده اقتصادی و صادرات ناشی از تسهیالت اعطايی 6-1-3
تســهیالت اعطایــی بــه صنایع الکترونیــک در ســال های 1395 و 1396 منجر به تولیــد ارزش افزوده طرح ها 
ک محاسبه ارزش افزوده طرح ها، تفاوت قیمت فروش  که شرح آن در جدول شماره 13 آمده است. )مال شد 
که در جدول ذیل مشاهده می شود تسهیالت اعطایی در سال  نهایی و مواد اولیه در طرح است( همان گونه 
کــه ارزش افزوده حاصــل از ارائه  96 نســبت به ســال 95، حدود 19٪ رشــد داشــته اســت این در حالی اســت 
تســهیالت در ســال 96 نســبت به ســال 95، بیش از 41٪ رشــد داشــته اســت. این امر نشــان دهنده حمایت 
یال تسهیالت  صندوق از صنایع با ارزش افزوده باالتر نسبت به سال گذشته است. همچنین 188 میلیارد ر

اعطایی در سال 96 مربوط به طرح های صادراتی بوده است.

جدول شماره ۱۳. تسهیالت اعطایی )مبالغ به میلیارد ریال(

۱۳95۱۳96عنوان / سال

160156تعداد قرارداد

668802مبلغ قرارداد

24٪20٪درصد تسهیالت برای طرح های صادراتی

16002259مبلغ ارزش افزوده طرح ها

حوزه ضمانت نامه 2-3
توزیع ضمانت نامه های صادره برحسب حوزه کاربرد 1-2-3

یــع ضمانت نامه هــای صادره برحســب حوزه ها در ســال 1396 را نشــان می دهد. این  جــدول شــماره 14 توز
کاربرد حضور فعالی داشته  که در تمامی حوزه های  که تالش صحا بر این بوده  جدول نشان دهنده آن است 

باشد.
جدول نشــان می دهند که حوزه ICT از میزان ضمانت نامه بیشــتری نســبت به دیگر حوزه ها بهره مند شــده 
است. حوزه ICT به دلیل تشکیل شدن از دو بخش ارتباطی و فناوری اطالعات، طیف وسیعی از مخاطبان 

صحا را تشکیل می دهد.
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برد در سال ۱۳96)تعداد - مبلغ( کار  جدول ۱4. آمار توزیع ضمانت نامه های صادره برحسب حوزه 

دسته بندی حوزه هاردیف
تعداد 

ضمانت نامه
درصد

مبلغ ضمانت نامه 
یال( )میلیارد ر

درصد

10٪862٪12نیرو و انرژی های نو1

فناوری اطالعات و 2
)ICT( 39٪30241٪47ارتباطات

13٪1182٪17صنایع دفاعی و هوافضا3

گاز4 18٪8112٪12نفت و 

بهداشت و درمان 5
2٪312٪4)مهندسی پزشکی(

2٪1311٪21صنایع پایه )زیرساخت(6

12٪2672٪41الکترونیک مصرفی7

4٪128٪2خودرو8

100٪100620٪156جمع

برد در سال ۱۳96)تعداد - مبلغ( کار  نمودار ۱۱. نمودار توزیع ضمانت نامه های صادره برحسب حوزه 

28
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توزیع ضمانت نامه های صادره برحسب نوع صنعت 2-2-3
یع ضمانت نامه های صادره برحسب نوع صنعت در سال 1396 را نشان  جدول شماره 15 و نمودار 12، توز
می دهــد. طبــق اساســنامه صندوق، صنایــع الکترونیک بــه صنایع ارتباطــی، صنایع رایانه ای، اتوماســیون، 
کاربــردی و قطعــات الکترونیک اعم از ســخت افزار و  الکترونیــک نــوری، الکترونیــک مصرفــی، الکترونیــک 

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

جدول ۱5. آمار صدور ضمانت نامه ها برحسب نوع صنعت در سال ۱۳96)تعداد - مبلغ(

نوع صنعتردیف
تعداد 

ضمانت نامه
درصدمبلغ ضمانت نامهدرصد

16٪797٪11اتوماسیون1

41٪24256٪37ارتباطی2

1٪118٪17رایانه ای3

13٪2878٪43الکترونیک مصرفی4

کاربردی5 15٪2292٪35الکترونیک 

14٪788٪11قطعات الکترونیک6

0.16٪11٪2الکترونیک نوری7

100٪100611٪156جمع

نمودار ۱2. نمودار توزیع ضمانت نامه های صادره برحسب نوع صنعت در سال ۱۳96)تعداد - مبلغ(
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 جدول ۱6. آمار صدور ضمانت نامه برحسب نوع ضمانت نامه در سال ۱۳96 )تعداد - مبلغ(

نوع ضمانت نامهردیف
تعداد 

ضمانت نامه
درصد

مبلغ ضمانت نامه صادره 
یال( )میلیارد ر

درصد

کار1 7٪3040٪48فرایند ارجاع 

50٪24311٪37پیش پرداخت2

43٪46268٪71حسن انجام تعهدات3

100٪100620٪156جمع

3-2-3 آمار مبلغ و تعداد ضمانت نامه ها به تفکیک نوع ضمانت نامه

 نمودار ۱۳. نمودار توزیع ضمانت نامه های صادره برحسب نوع ضمانت نامه در سال ۱۳96)تعداد - مبلغ(

48
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آمار قراردادهای قابل پوشش از بابت ضمانت نامه های صادره شده صحا 4-2-3

جدول ۱7. ظرفیت قراردادهای قابل پوشش توسط ضمانت نامه های صادره در سال ۱۳96

انواع ضمانت نامه صادر ردیف
شده

مبلغ 
ضمانت نامه 

صادر شده
درصد

مبلغ قرارداد قابل پوشش 
بابت ضمانت نامه صادر 

یال( شده )میلیارد ر
درصد

کار1 16٪7800٪40فرایند ارجاع 

27٪501.244٪311پیش پرداخت2

58٪432.680٪268حسن انجام تعهدات3

100٪1004.724٪620جمع
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 نمودار ۱4. نمودار ظرفیت قراردادهای قابل پوشش توسط ضمانت نامه های صادره در سال ۱۳96 
)تعداد - مبلغ(
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حسن انجام تعهدات پیش پرداخت فرآیند ارجاع کار

800

۳۱۱ 268
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آمار مقایسه ای ضمانت نامه های صادره طی سال 96 با سال های گذشته 5-2-3

جدول ۱8. آمار مقایسه ای ضمانت نامه های صادره طی سال ۱۳96 با سال های گذشته

تعداد سالردیف
ضمانت نامه

مبلغ ضمانت نامه صادره 
یال( )میلیارد ر

11396156620

2139595505

3139417265

4139334

328260از ابتدای فعالیت صحا تا انتهای سال 51392

 نمودار ۱5. نمودار مقایسه ای ضمانت نامه های صادر شده طی سال های 96-92 )برحسب مبلغ و تعداد(
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کاری خود قرارداد. برخی از این فعالیت ها به شرح  گذشته صحا فعالیت های ویژه ای را در برنامه  در سال 
زیر آمده است.

برگزاری نمایشگاه و پنل های تخصصی 1-4
صحا جهت معرفی هرچه بهتر خدمات به مخاطبان خود اقدام به برگزاری نشست ها و پنل های تخصصی 

به شرح زیر نمود:

 نمایشگاه دائمی محصوالت صنایع الکترونیک و فناوری اطالعات
نمایشــگاه دائمــی صحا در مســاحتی بالغ بر 200 مترمربع در ســاختمان معاونت آمــوزش، پژوهش و فناوری 

راه اندازی و توسط دکتر رحمانی قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت افتتاح رسمی شد.
40 محصــول برگزیــده در حوزه هــای صنایع الکترونیــک و فناوری اطالعات که بــا حمایت وزارت صنعت، 

گذاشته شده است. معدن و تجارت تولید شده اند و از تسهیالت صحا بهره مند شده اند، به نمایش 
با توجه به امکان بازدید هیئت های خارجی، اطالعات محصوالت نمایشگاه به دو زبان فارسی و انگلیسی 

گرفته است. در معرض دید بازدیدکنندگان قرار 

افتتاح رسمی نمایشگاه  دائمی صحا توسط دکتر رحمانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت

 ارائه محصوالت و دستاورد های حوزه الکترونیک در نمایشگاه دائمی صحا

 نشست معرفی ضمانت نامه های صحا به شرکت های فعال صنایع الکترونیک
نشســت آشــنایی بــا ضمانت نامه های صحا با حضور مدیران عامل شــرکت های فعــال صنایع الکترونیک 
ازجملــه مخابــرات، دفاعــی، نرم افــزار و ســخت افزار در ســاختمان شــهید نــادری وزارت صنعــت، معــدن و 

تجارت برگزار شد.
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 نشست معرفی ضمانت نامه های صحا به شرکت های فعال صنایع الکترونیک

کنفرانس ملی مديریت فناوری کنفرانس بین المللی و یازدهمین   حضور فعال در هفتمین 
مديریــت پانــل حکمرانــی در تأمین مالی دولتــی پژوهش و فناوری: این نشســت تخصصی بــا حضور مدیران 
دولتی و بخش خصوصی و کارشناسان مدیریت فناوری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد و تشابه و تمایز 
میــان حمایت هــای مالی دولتی حــوزه پژوهش با حوزه نوآوری به عنوان محور اصلــی و لزوم انواع حمایت ها، 
ســازوکارهای ارائــه حمایــت، منابع تأمین اعتبــار و مخاطبان هریک از حمایت ها به عنــوان محورهای فرعی 

نشست بودند.

پانل حکمرانی در تأمین مالی دولتی پژوهش و فناوری

گسترش بازار و بازاریابی فعال 2-4
کــه پیش تر اشــاره شــد، بــا توجه به اســتقرار محل صحا در اســتان تهــران و برای ارائــه هرچه بهتر  همان طــور 
خدمــات بــه مخاطبــان خود در تمامی نقاط کشــور به خصوص مناطــق کمتر توســعه یافته، برنامه های زیر در 

گرفت: کار صحا قرار  دستور 

بازدیدهای استانی 1-2-4
کز  در طول ســال 1396، از واحدهای صنعتی مســتقر در شهرک های صنعتی، پارک های علم و فناوری، مرا
گیالن، مشهد، مازندران  کرمان،  کشور ازجمله آذربایجان غربی، اصفهان،  رشــد و دانشگاه های استان های 
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و یزد بازدید به عمل آمد. در طول بازدیدهای انجام شــده، صحا به منظور تســهیل در ارائه خدمات، اقدام به 
برپایی میز خدمت و پذیرش طرح ها نمود.

حمایت از جشنواره ها و رویدادهای معتبر کشور 2-2-4
کشور به معرفی خدمات خود پرداخته تا بدین وسیله  یدادهای معتبر  صندوق با حضور در جشنواره ها و رو
یدادها به  بتواند از طرح های واجد شــرایط از طریق اعطای تســهیالت حمایت کند. برخی از جشنواره ها و رو

شرح زیر است:
 حمایت از برگزیدگان دوازدهمین جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی بر اساس تفاهم نامه فی مابین

 حمایت از برگزیدگان جشنواره جوان و خوارزمی
 حمایت از برگزیدگان جشنواره بین المللی خوارزمی

 حمایت از برگزاری پاویون ملی فناوری اطالعات ایران در نمایشگاه جیتکس 2017، دبی
 حمایــت از شــرکت های فعــال صنایــع الکترونیک برای حضور در نمایشــگاه تلکام 2017، نمایشــگاه 

بین المللی تهران
 حمایت از شــرکت های فعال صنایع الکترونیک برای حضور در نمایشــگاه الکامپ 2017، نمایشگاه 

بین المللی تهران
 حمایــت از برگزیــدگان دومین جشــنواره وب و کســب وکار در بنگاه های صنعتــی، معدنی و تجاری و 

فناوری اطالعات
 حمایت از شرکت های فعال حوزه ارتباطات برای شرکت در نمایشگاه ایران کام مشهد

 حمایــت از شــرکت های فعــال حوزه ارتباطــات و فناوری اطالعات برای شــرکت در نمایشــگاه اتوکام 
2017 اصفهان

نشست مشترک با استاندار آذربایجان غربی و 
فعاالن صنایع الکترونیک استان

 میز پذیرش طرح در پارک علم و فناوری استانی

نشست تخصصی معرفی خدمات صحا - 
استان گیالن

 بازدید از کارخانه شرکت الوان تابلو - استان کرمان
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برپايی غرفه در نمایشگاه های تخصصی و همایش ها 3-2-4
صحــا بــا برپایی غرفه در برخی از نمایشــگاه های تخصصی و همایش های داخلی و با حضور کارشناســان 
مجــرب عــالوه بــر معرفــی 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 مخاطبان خود نمود. برخی از نمایشگاه ها 
• جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی )اصفهان(

• نمایشگاه بین المللی الکامپ
کام • نمایشگاه بین المللی تله 

• نمایشگاه هفته پژوهش
• نمایشگاه فناوری های نو و پیشرفته تبریز ربع رشیدی

• نمایشگاه بین المللی صنعت تهران
• نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران

• نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه
• نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو

 حضور صحا در نمایشگاه بین المللی الکامپ 20۱7

 حضور به منظور معرفی و بازدید از رویدادها و نمایشگاه های تخصصی
• نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، داروئی و آزمایشگاهی

• نمایشگاه فناوری و نوآوری )اینوتکس(
• نمایشگاه بین المللی آسانسور و تجهیزات وابسته

• نمایشگاه فناوری نانو
• نمایشگاه تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی

• نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات، پلیسی ایمنی و امنیتی
• کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک

• نمایشگاه بین المللی صنعت برق
• نمایشگاه رسانه های دیجیتال

• نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی
کابل • نمایشگاه بین المللی صنایع مفتولی و سیم و 

• نمایشگاه تجهیزات پزشکی و بیمارستانی )هرمز هلث(
کیش • نمایشگاه بین المللی انرژی 

گزارش عملکرد و اثربخشی صحا در سال 139۶
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تولید محتوای علمی و انتشارات 3-4
کشور  شناسایی روندهای آینده صنعت الکترونیک 

کشور  تخمین سهم صنعت فاوا در اقتصاد 
کشورهای منطقه چشم انداز کشورهای جهان و   بررسی شاخص های اقتصادی فاوا در 

 تشابه ها و تفاوت ها در تأمین مالی دولتی پژوهش و نوآوری
 راهنمای اخذ ضمانت نامه از طریق صحا
گزارش ها عملکرد، اثربخشی و نماد صحا  

دولت الکترونیک 4-4
1- استانداردســازی و شناســنامه دار نمــودن خدمــات صندوق حمایــت از تحقیقات و توســعه صنایع 
الکترونیک در تعامل مســتقیم با دســتگاه های اجرایی از منظر دولت الکترونیک با هدف مشــارکت 

در ارائه خدمات دولتی و ملی برخط، آسان و سریع به مردم.
2-توسعه سامانه الکترونیکی ارائه خدمات به مشتریان متناسب با استانداردهای دولت الکترونیک و 

خدمات شناسنامه ای ملی صحا.
یافت کنندگان تسهیالت مالی و  3- ایجاد بانک یکپارچه مدیریت اسناد آرشیو مستندات و مدارک در
صدور ضمانت نامه در صحا به تفکیک نوع قرارداد و درخواســت متقاضی از ســال 1378 با هدف 

نگهداری سیستمی و متمرکز اطالعات و مدارک مرتبط با پرونده های متقاضیان خدمت از صحا.
4- تصویربرداری و تهیه میکروفیلم از اسناد مالی موجود در اداره امور مالی و ذی حسابی صحا از سال 
1378 تا 1395 و اخذ مجوز امحا و انتقال اســناد میکروفیلم شــده به مراجع ذی ربط از طریق دیوان 

محاسبات استان تهران.

گزارش عملکرد صحا در سال ۱۳96
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در ایــن فصــل، به تفصیــل بــه معرفــی برخی طرح هــای نمونه به تفکیــک با پنج عنــوان »1. پارک هــای علم و 
کســب وکار جدید«  فناوری، 2. فناوری های پیشــرفته، 3. توســعه بازار خارجی،4. ســامانه های مجازی 5. 

یم. می پرداز
بــه جهــت معرفــی طرح ها، ابتدا نام طرح و ســپس هدف از اجرای طرح آورده شــده اســت. جهت آشــنایی 
مخاطــب بــا طــرح، خالصــه طــرح، نتایــج و ویژگی هــای طرح، مبلــغ تســهیالت و مــدت اجرای طــرح آورده 
شــده اســت. در انتها به نام مجری طرح، درباره مجری و آدرس وب گاه مجری اشــاره شــده اســت. این نکته 
قابل ذکر است، 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 اسامی آن ها در این بخش، 

خودداری شده است.

شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری 1-5
گاز  نام طرح: تولید محدود سیستم صنعتی آشکارساز 

 مجری طرح: شرکت ایلیا بنیان دانش

 دربــاره مجری: تولید سنســورهای پیشــرفتٔه الکترواپتیکــی به روش جذب 
کشور پیشرفته است و  که از آخرین فناوری های روز چند  در ناحیٔه IR است 

دانش فنی آن در شرکت ایلیا ایجاد شده است.

 خالصه طرح: با اســتفاده از مفاهیم بنیادی طیف نگاری رامان و جذب، 
کرد تا  مولکول هــای گازی مــواد در نواحــی خــاص از طول موج های ناحیــه IR، می توان روش هایــی را طراحی 
 )Natural Gas( گاز متــان گازها ازجملــه  بــه روشــی دقیــق برای تشــخیص وجود و تخمین میــزان وجود انــواع 
دست یافت. هر مولکول خاص در ناحیه IR مخصوص به خود، دارای جذب است و در اثر تابش طول موج 
کندگی مخصوص به خود است. می توان با اندازه گیری میزان جذب در آن طول موج  خاصی به آن، دارای پرا
گاز مطلع و میزان  کندگی و نشــر ایجاد شــده در ناحیــه مخصوص به آن، از وجــود آن  یــا اندازه گیــری میزان پرا
که این  گذشته به منظور نظارت محیط از آشکارسازهای نقطه ای استفاده می شد  وجود آن را تخمین زد. در 

ادوات از نظر دقت آنالیز، دوام و تحمل شرایط سخت دارای محدودیت هستند.
گاز( با اســتقرار  گاز )طیف نــگار دوتایی  در محصــول موضــوع ایــن طرح، سنســور الکترواپتیکی تشــخیص 

گاز طبیعی را تشخیص می دهد. گیرنده در سوی دیگر مسیر، وجود  فرستنده منبع IR و 
گاز را به ســهولت  منبع تابش IR بوده و در بازه طول موج مشــخصی تابش را انجام می دهد تا بتواند حضور 
تشــخیص دهد. این ســامانه مجهز به یک فرستندٔه فوق پیشرفته مادون قرمز و یک گیرنده مادون قرمز است. 
گیرنده به شــکل پیوســته در حال نظارت کیفیت ســیگنال ورودی اســت به این شــکل که ســطح آشکارساز 
گیرنده به شــکل پیوســته در حال نظارت توســط تراشــه داخلی اســت. وظیفه این تراشــه این اســت  داخلی 
گاز موردنظر از طریق اندازه گیری شــکل خروجی ســیگنال ها و مقایســه آن ها با  یت ســایه َابــر  کــه به محــض رؤ
یت شــده را به واحــد کنترل اعالم  اطالعــات کالیبراســیون داخلــی تراشــه، اطالعــات مربوط بــه حجم گاز رؤ
کند. در این دســتگاه، خروجی های حلقه جریانی 4 تا 20 میلی مپر، ســازگاری با شــبکه Modbus و خروجی 

رله، تعبیه شده است.

 هــدف از اجــرای طــرح: هــدف از اجــرای این طرح، تولیــد محدود 100 سیســتم صنعتی آشکارســازی گاز، 
نشــت یابی و آنالیز گازها با روش اندازه گیری میزان جذب امواج تابشــی در ناحیه IR اســت. این طرح، ایجاد 

www.iliyao.ir
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دانش فنی بوده و شرکت با بومی سازی محصول توانایی های خود را در این موضوع اثبات نموده است

 نتایج و ويژگی های طرح:
کاهش اثرات تحریم ها بر صنایع حساس کردن واردات و  کم   •

یست محیطی موجود در مناطق مختلف • قابلیت بومی سازی با شرایط مختلف آب و هوایی و ز
ی متخصص داخلی • ایجاد و حفظ اشتغال نیرو

 مدت اجرای طرح: 6 ماه
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 نام طرح: طراحی و ساخت نمونه سنسورهای بی سیم حضور وسیله نقلیه

 مجری طرح: شرکت سیستم های نهفته ایرانیان

 دربــاره مجــری: شــرکت سیســتم های نهفتــه ایرانیــان در ســال 1388 بــا 
بــا هــدف  همــکاری جمعــی از متخصصــان و مهندســان دانشــگاه تهــران 
گردید. ازجمله  کنترل هوشمند راه دور تأسیس  طراحی و تولید سیستم های 

دســتاوردهای تولیــدی شــرکت می تــوان به ســاخت و تولید سنســورهای هوشــمند ازجمله سنســور بی ســیم 
حضور وسیله نقلیه اشاره نمود.

وسیله  تشخیص  بی سیم  ــرح: سیستم  ط خالصه   
 Wireless Vehicle Detection System یا )WVD( نقلیه
نقلیه  از سنسورهای بی سیم حضور وسیله  با استفاده 
به صورت  سنسورها  می کند.  تعیین  را  مکان  یک  در 
که  می شوند  ساخته  مکعبی  یا  استوانه ای  کس  با یک 
هیچ گونه منفذ یا گلندی نداشته و سخت افزار آن شامل 
باتری  و  پــردازنــده  رادیــویــی،  گیرنده  فرستنده  سنسور، 

که در  نقلیه ای  و وسایل  گرفته  قرار  کف زمین حفر می شود  که  کوچک  این سنسور در یک سوراخ  است. 
اطراف آن قرار دارند را شناسایی می کند. اطالعات جمع آوری شده به صورت بی سیم به یک نقطه دسترسی 
جهت انتقال به نرم افزار ارسال می شود و اطالعات در پایگاه داده آن ذخیره سازی می شود. با توجه به اینکه 
ینگ و انواع  کاربری و نرم افزارهای مانیتور کاربردهای متفاوت و فراوانی دارد، جهت ارائه واسط های  سیستم 
کاربرد وب اپلیکیشن، نرم افزارهای  داشبوردها، نرم افزار اصلی دارای یک سری API است. لذا بر اساس نوع 

دستکتاپ یا موبایل اپلیکیشن های موردنیاز سیستم طراحی و پیاده سازی می شوند.

 هدف از اجرای طرح: کلیه انبارهای ســوخت و پارکینگ ها می توانند مصرف کننده این محصول باشــند. 
یــادی ســوخت در انبارهــای مناطق مــرزی مفقــود و به طــور غیرقانونی فروش  ســاالنه در نقــاط مــرزی مقــدار ز
ینگ نفت کش هــا در انبارهای نفت اســت با اجرای این طــرح به دلیل  مــی رود؛ ایــن امــر نتیجه عــدم مانیتور
ی انســانی دقــت ثبــت ورود و خروج و تعــداد نفت کش ها باالتــر رفته و جلوی مفقود شــدن آن ها  حــذف نیــرو
ینــگ پارکینگ ها هم از اتــالف وقت و هزینه  گرفته می شــود. در بخــش مانیتور و درنتیجــه فــروش غیرقانونــی 

شهروندان جلوگیری می گردد.

 نتایج و ويژگی های طرح:
• هوشمندسازی پارکینگ ها

• جلوگیری از سرقت و فروش غیرقانونی سوخت
ی انسانی متخصص • ایجاد اشتغال برای نیرو

• بسترسازی و جلوگیری از هدر رفت زمان

 مدت اجرای طرح: 6 ماه

www.iesys.ir
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کسیژن  نام طرح: طراحی و نمونه سازی ماژول اندازه گیری خلوص ا

 مجری طرح: شرکت شهیر تجهیز آزما

 درباره مجری: شــرکت شــهیر تجهیز آزما در ســال 1389 تأسیس و در سال 
1394 بــا هدف تولیــد تجهیزات آزمایشــگاهی الکترونیک شــروع به فعالیت 

نمود.

کسیژن بر مبنای تکنولوژی زیرکونیوم در طول عمر مفید آن   خالصه طرح: سنسورهای تشخیص خلوص ا
کالیبره ندارد. ضمنًا هرگاه سنسور به پایان عمر مفید خود رسید، عدد  کالیبره می شود و دیگر نیاز به  یک بار 
ارسالی خروجی به یک باره صفر می شود. درحالی که در سنسورهای الکتروشیمیایی هر بار که دستگاه روشن 
می شــود باید کالیبره شــود و در صورتی که عملکرد سنســور با اشکال مواجه شود عدد خروجی با خطا ارسال 
می شــود و تجهیــزات توانایی تشــخیص اشــکال را نخواهند داشــت. به دلیــل اهمیت به اطمینــان عملکرد 

تجهیزات بیمارستانی، از تکنولوژی زیرکونیوم استفاده می شود.
کســیژن هوای معمولی، ٪20.7 اســت. پس از طراحی و ســاخت این دســتگاه، باید آن را در  میزان خلوص ا
کســیژن اســتانداردی که درصد خلــوص آن با دقت  دو نقطــه یعنــی، یــک بــار در هوای معمولــی و یک بار با ا
کالیبراســیون  کالیبراســیون، دســتگاه نیازی به  کالیبره نمــود. پس از ایــن  باالیــی مشــخص اســت، تســت و 

مجدد نخواهد داشت.
کالیبراســیون دوره ای هر ســال یک بار می تواند در جهت حذف تغییرات  برخی منابع تخصصی خارجی، 
جزئی سنسور مفید باشد. خروجی برد اینترفیس با استاندارد 4 -20 میلی آمپر میزان خلوص را ارسال خواهد 

نمود. عملکرد برد راه انداز ارتباط مستقیمی با سنسور دارد.
هدف از اجرای طرح: هدف از انجام این طرح، ارائه تسهیالت جهت نمونه سازی پنل اندازه گیری خلوص 
کسیژن ساز بیمارســتانی است. شرکت شهیر  کســیژن با اســتفاده از سنســور زیرکونیوم جهت دستگاه های ا ا
کسیژن ساز بیمارستانی  تجهیز آزما اقدام به طراحی و نمونه سازی این محصول خواهد نمود. دستگاه های ا
کسیژن باشد. در حال حاضر تکنولوژی ساخت خود سنسور در اختیار ژاپن و  باید مجهز به سنسور خلوص ا
پایی اســت و هدف شرکت تهیه سنســور و طراحی و ساخت برد راه انداز آن است. متقاضی با  کشــورهای ارو

یک شرکت تجهیزات پزشکی قراردادی جهت تولید نمونه سازی و اجرای طرح منعقد نموده است.

 مدت اجرای طرح: 4 ماه

www.sheta.co
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 نام طرح: تولید و اجرای سیستم حصار الکترونیک

 مجری طرح: شرکت نوآوران سبز فردا

 دربــاره مجــری: شــرکت نــوآوران ســبز فــردا از زمــره شــرکت های 
کــه یکی از مهم تریــن کاالهــای آن تولید و  دانش بنیــان کشــور اســت 
عرضــه تجهیــزات تخصصــی و امنیتــی ازجملــه حصــار الکتریکی 

کنون شــرکت نوآوران سبز فردا با توسعه واحد R&D و تولید سایر محصوالت دانش بنیان در حال  اســت. هم ا
کشور است. ایجاد نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش در تمامی نقاط 

 خالصــه طــرح: حصــار الکتریکی راه حلی مناســب و ارزان برای جلوگیری از ورود حیوانات وحشــی مانند 
یست هیچ آسیبی  گرازها و گرگ ها به مزارع و باغات محســوب می شــود، این دستگاه به حیوانات و محیط ز
وارد نمی کنــد بلکــه بــا ایجــاد ترس موجب فرار حیوان از مناطق زیر کشــت کشــاورزی می شــود، حیوانات در 
لحظــه نزدیــک شــدن به ســیم های هدایت شــده در پیرامــون مزرعه با یک ضربــان الکتریکی تــرس آور مواجه 
می شــوند و تنــش عصبــی به وجود آمــده در حافظــه حیوانات به صورت شــرطی مانع حرکت مجــدد آن ها در 
اطراف مزرعه و یا مناطق محصور می شود. با رعایت دستورالعمل نصب و راه اندازی توسط نمایندگان مجاز 
یــادی از مزارع، باغات، مراتع و یا اســتخرهای پروش ماهــی را برای جلوگیری از  شــرکت می توانید مســاحت ز

ید. ورود حیوانات اهلی و وحشی غیرقابل نفوذ بساز

 هــدف از اجــرای طــرح: متقاضــی قراردادی با ســازمان شــهرداری قزوین جهــت طراحی و اجرای سیســتم 
حصار الکترونیکی پروژه هفت دره بوستان باراجین قزوین منعقد نموده است. هدف از انجام تأمین بخشی 

از نقدینگی الزم برای طرح اجرای قرارداد مذکور است.

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

• محافظت از مراتع و جنگل ها
• حفظ و ایجاد اشتغال

کشاورزی کن و زمین های  • افزایش ایمنی در اما

 مدت اجرای طرح: 6 ماه

www.noavaran-sabz.ir
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شرکت های با فناوری پیشرفته 2-5
 نام طرح: الف: بومی سازی و نمونه سازی ترانسدیوسر برای ترانسمیترهای 

فشار ب: خرید تجهیزات آزمون جهت کالیبراسیون ترانسمیتر

 مجری طرح: شرکت تولیدی صنعتی پارس جهد

کاغذ ثبات   دربــاره مجری: شــرکت پــارس جهد با هــدف تولید انــواع 
و قلم هــای صنعتــی، در ســال 1373 تأســیس و آغــاز بکار نمــود. پس از 

امضای قرارداد انتقال تکنولوژی با شــرکت ABB ایتالیا، در زمینه تولید ترانســمیترهای فشار و اختالف فشار 
با پروتکل HART و FIELDBUS شرکت وارد عرصه تولید تجهیزات و ملزومات ابزار دقیق شده است.

در ســال 1388 مدیریــت پــارس جهــد تصمیــم بــه راه انــدازی واحــد تحقیــق و توســعه جهــت تولیــد علم و 
گرفت. راه اندازی این سازمان نقش مهمی در توانمندسازی شرکت  بومی سازی تولید محصوالت ابزار دقیق 
که موجب ایجاد توان  پارس جهد در بومی ســازی دانش تولید تجهیزات اندازه گیری شــدت جریان ایفا نمود 

گردید. رقابت تنگاتنگ با شرکت های نظیر Daniel و Dosch و ... 
شــرکت پــارس جهــد در حــال حاضر، حضــور گســترده ای در وندور لیســت بســیاری از شــرکت ها و صنایع 

گاز، پتروشیمی، فوالد و نیروگاه ها دارد. ازجمله نفت، 

 خالصه طرح: ترانســمیتر صنعتی ابزاری اســت که برای اندازه گیری کمیت ها و پارامترهای مختلف نظیر 
گازهای های محیطی و مواردی ازاین دســت اســتفاده می گردند و  دما، فشــار، رطوبت، ســطح مایعات، فلو، 
ی یک زوج سیم  مقادیر اندازه گیری شــده را به صورت جریان الکتریکی اســتاندارد در بازه 4 تا 20 میلی آمپر رو
ارســال می نمایند. خروجی به دســت آمده از ترانســمیترها قابل اســتفاده در نمایشــگرها، سیســتم های پی آل 

کنترلی است سی )PLC( و تمام تجهیزات 
این طرح، ساخت دو بخش سنسور بعالوه برد الکترونیک اولیه )مبدل( یا درمجموع ترانسدیوسر است.

 هدف از اجرای طرح: هدف از انجام این طرح، بومی سازی و ساخت ترانسدیوسر فشار برای ترانسمیترهای 
کالیبراسیون و آزمون های  گاز و پتروشــیمی و خرید تجهیزات تســت و آزمون جهت  فشــار برای صنایع نفت، 

کالیبراسیون است. نمونه سازی و توسعه و تجهیز آزمایشگاه فعلی تولید و 
کنــون بــا اســتفاده از مــاژول ترانسدیوســرهای وارداتــی و مونتــاژ آن در پوســته های موجــود  ایــن شــرکت هم ا
و کالیبراســیون آن هــا اقــدام بــه ســاخت ترانســمیترهای فشــار نمــوده اســت. در ایــن طــرح قرار اســت بخش 
ترانسدیوســر که همان سنســور و قلب محصول اســت، برای 3 نوع بازه فشار متفاوت )طبق جدول در بخش 

گردد. فنی( طراحی و نمونه سازی شود تا در آینده، در محصول ترانسمیترها استفاده 

 نتایج و ويژگی های طرح:
• ایجاد امکان تولید ترانسمیتر فشار مطلق، ترانسمیتر فشار، ترانسمیتر اختالف فشار

• ایجاد امکان تولید ترانســمیترهای اندازه گیری فشــار چاه های نفتی، سیســتم های اندازه گیری صنایع 
هوا و فضا و اندازه گیری دانسیته

 مدت اجرای طرح:  الف:4 ماه ب: 10 ماه

www.parsjahd.com
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)Pro SPECT( نام طرح: تولید دستگاه تصویربرداری قلبی 

 مجری طرح: شرکت توسعه صنایع تصویربرداری پرتونگار پرشیا

 دربــاره مجــری: شــرکت توســعه صنایــع تصویربــرداری پرتونــگار پرشــیا 
در ســال 1388 در مرکــز تحقیقــات علــوم در تکنولــوژی واقــع در مجتمــع 
بیمارســتانی امــام خمینــی )ره( تأســیس و بــا هــدف ســاخت تجهیــزات 

پزشکی و بهداشتی مشغول به کار است ازجمله دستاوردهای شرکت ساخت سیستم اسپکت قلبی است.

 خالصــه طرح: سیســتم اســپکت جهــت تصویربرداری اختصاصی از قلب اســت. در سیســتم اســپکت 
کتیو، اطالعاتــی از میزان گرفتگی عروق  کــه با تزریق مــاده رادیودارو و تخمین میزان تجمــع ماده رادیوا قلبــی 
عضله قلب به دست می آید. در تمامی تصویربرداری اسپکت با تزریق ماده رادیودارو به بدن بیمار و سپس 
جمــع آوری فوتون هــای خروجی از بــدن بیمار، میزان تجمع رادیــودارو و درنتیجه اطالعاتــی از میزان فعالیت 

بافت ها تخمین زده می شود.

 )ProSPECT( کمک به تولید دستگاه تصویربرداری قلبی  هدف از اجرای طرح: هدف از انجام این طرح 
در راســتای تفاهــم بــا هیئت امنــای صرفه جویی ارزی به منظور تجهیز بیمارســتان ها به این دســتگاه اســت. 
کــه امــکان تصویربرداری  سیســتم اســپکت قلبــی یک سیســتم تصویربرداری عملکردی تشــخیصی اســت 

عملکردی غیرتهاجمی از قلب را فراهم می کند.

 نتایج و ويژگی های طرح:
• کاهش واردات و صرفه جویی ارزی

کز بیمارستانی • بسترسازی جهت تولید انبوه به منظور تجهیز مرا
ی متخصص • حفظ و ایجاد اشتغال در بخش نیرو
• قابلیت صادرات و صادرات محور بودن محصول

• باال بودن سطح فناوری محصول

 مدت اجرای طرح: 8 ماه

www.pnpmed.com
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 نام طرح: تولید سامانه هوشمند راهبری جراحی پارسه

 مجری طرح: شرکت سامانه هوشمند راهبری جراحی پارسه

 درباره مجری: شــرکت ســامانه جراحی هوشــمند پارســه در سال 1389 
در مرکــز تحقیقــات علــوم در تکنولــوژی واقــع در مجتمع بیمارســتانی امام 
خمینــی )ره( تأســیس و با هدف ســاخت تجهیزات پزشــکی و بهداشــتی 

کار اســت ازجمله دســتاوردهای شــرکت ســاخت تولید و بهینه ســازی سامانه هوشــمند راهبری  مشــغول به 
جراحی پارسه است.

یکــرد کلی این سیســتم، اســتفاده از تصاویر به دســت آمده با روش های سی تی اســکن و   خالصــه طــرح: رو
MRI و به کارگیری تکنیک های پیشرفته آنالیز و نمایش اطالعات و همچنین سیستم های ردگیری پیشرفته 
تخصصــی به گونه ای اســت که جراح بتواند با خلق دید مجازی در طــی فرآیند جراحی با دقت باال موقعیت 
کند و آن را در تصاویر دوبعدی و یا مدل های سه بعدی تهیه شده  ابزار جراحی را به صورت بالدرنگ ردگیری 
ی بتواند با اســتفاده از دید مجازی حاصله و اطالعات جامع تری از محل ابزار و بافت، عمل  نشــان دهد تا و
یکرد اصلی، افزایش  کثر دقت و در زمان کمتری انجام دهد. ازآنجایی که این دستگاه دو رو موردنظر را با حدا
دقت جراحی و همچنین بهینه سازی فرآیند جراحی را به همراه دارد می تواند نقش بسزایی در ارتقاء کیفیت 

کند. اعمال جراحی ایفا 
با استفاده از ناحیه دید وسیع دوربین تخصصی ردگیری، ناحیه عملکرد جراح وسیع خواهد بود و سیستم 
گیــرد. مانیتورهای با دقت بــاال و جابجا  می توانــد بــدون هیــچ مشــکلی در ناحیه دلخــواه در اتاق عمل قــرار 
شونده، تصویرها را در نزدیک ترین فاصله و با بهترین کیفیت در معرض دید جراحان قرار می دهند. استفاده 
از ابزارهای خاص طراحی شــده و همچنین امکان اســتفاده از تجهیزات ســنتی ولی ضروری جراح به عنوان 
ابزارهــای قابــل به کارگیری در این سیســتم، ترکیبــی دلخواه از ابزارهــای مورد جراحی را برای تســهیل جراحی 

فراهم می آورد.

 هدف از اجرای طرح: هدف از انجام این طرح کمک به تولید ســامانه راهبری جراحی هوشــمند پارســه در 
راســتای تفاهم با هیئت امنای صرفه جویی ارزی به منظور تجهیز بیمارســتان ها به این سامانه است. سامانه 
کمــک می کند تــا در حین عمــل جراحی  کــه به جراح  راهبــری جراحــی هوشــمند پارســه مجموعه ای اســت 
ی نقاط آناتومیکی بدن مشــاهده کند. بدین ترتیب این ســامانه  موقعیت ابزار خود را با دقت بســیار باال بر رو
کــی ایفا کرده و کمک  می توانــد نقــش مهمــی در افزایش دقت و کیفیــت عمل های جراحی پیچیده و خطرنا

که فرآیندهای جراحی با موفقیت، طرح ریزی و انجام شوند. کند 

 نتایج و ويژگی های طرح:
• کاهش واردات و صرفه جویی ارزی

کز بیمارستانی • بسترسازی جهت تولید انبوه به منظور تجهیز مرا
ی متخصص • حفظ و ایجاد اشتغال در بخش نیرو
• قابلیت صادرات و صادرات محور بودن محصول

• باال بودن سطح فناوری محصول

www.parsiss.com
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 مدت اجرای طرح: 9 ماه
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سامانه های مجازی 3-5
 نام طرح: توسعه پلتفرم اطالع رسانی و پیام رسانی دارکوب

  مجری طرح: شرکت سامانه های هوشمند یکان دانش

 درباره مجری: شــرکت سامانه های هوشمند یکان دانش در سال 1396 
با هدف ارائه خدمات در زمینه طراحی و تولید نرم افزار و مشاوره طرح های 

انفورماتیکی تأســیس شــده اســت. از دســتاوردهای شــرکت می توان به مواردی ازجمله ســوئیچ ارتباطی پژوا 
گرفت این سوئیچ با  کار  کز تماس و سامانه های IVR به  اشاره نمود. این سوئیچ را می توان به عنوان هستٔه مرا

تجهیزات تولید شده توسط تمامی برندهای شاخص VoIP سازگار است.

کــه به صورت توســعه پذیر بــرای مدیریت انــواع ارتباطات شــامل   خالصــه طــرح: دارکــوب پلتفرمــی اســت 
یابــی و به روزرســانی اطالعات تولید شــده اســت. دارکــوب به صورت  گروهــی و باز کار  پیام رســانی، آمــوزش، 
ینا ســاخته شده  پلتفرم ســازمانی شــناخته می شــود. هم چنین در پلتفرم دارکوب روبات هوشــمندی به نام ژ
یافت  که قادر به پردازش زبان طبیعی اســت و دســتورات متنوعی را به شــکل پیام صوتی تا متنی در اســت 
و پردازش می کند. این محصول عالوه بر اینکه در ســرور ســازمان ها قابل نصب و راه اندازی اســت، می تواند 
یس ابری نیز ارائه شــود. می توان از این پیام رســان، به عنوان مرکز تماس متنی نیز در سازمان ها  به صورت ســرو
یع هوشــمند ارتبــاط میان پاســخگویان، صف  کــرد. ایــن مرکــز تماس متنــی می تواند بــا قابلیت توز اســتفاده 
ی انســانی، نظارت بر  و نوبت دهــی، اســتفاده از روبات هــا بــرای پیش بــرد بخشــی از ارتباط بدون نیــاز به نیرو
یابی عملکرد اپراتورها بر اســاس گزارش ها مدیریتــی، در کل ایجاد رضایت مندی  ارتباطــات بــا مشــتری و ارز

مشتریان و بهبود عملکرد پشتیبانی یک سازمان را به همراه دارد.
یع پذیری،  ی چند سرور، توز ی چند سرور است. توسعه بر رو از دیگر مزایای این محصول امکان توسعه آن رو
کم تر، توان  یس در شــبکه های با پهنای باند  تحمل خرابی، باال رفتن قدرت پردازش در حجم باال، ارائه ســرو

عملیاتی باال، زمان پاسخ گویی حداقلی و سهولت در پشتیبانی را به همراه دارد.
یس امــکان برقراری وبینار جهت  یس وبینار را نیز دارد. این ســرو همچنیــن ایــن محصول قابلیت ارائه ســرو
یس های  انجام جلسات آموزشی را دارا است و به کاربران این امکان را می دهد که در محیط پیام رسان، سرو

کنند. یافت  وبینار را متناسب با سطوح دسترسی در

 هدف از اجرای طرح: 
• توسعه پلتفرم پیام رسانی و ارتباطی دارکوب به عنوان مرکز تماس متنی

ی چند سرور • توسعه پلتفرم پیام رسانی و ارتباطی دارکوب بر رو
یس ابری • پلتفرم پیام رسانی و ارتباطی دارکوب به صورت سرو

ی پلتفرم پیام رسانی و ارتباطی دارکوب یس وبینار رو ارائه سرو  •

 نتایج و ويژگی های طرح: 
• تسهیل در ارائه خدمات به مشتریان داخلی و خارجی سازمان

• باال بردن ضریب امنیت داده ها و اطالعات در بستر ارتباطی داخل سازمان
• کاهش وابستگی به برنامه های مشابه خارجی

کاهش قیمت تمام شده )افزایش رضایتمندی مشتری( کیفیت ارائه خدمات و  • باال بردن سرعت و 

www.yekaan.com
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• کاهش نیاز حضوری به ارائه دهنگان خدمات

 مدت اجرای طرح: 6 ماه

گزارش عملکرد و اثربخشی صحا در سال 139۶
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 نام طرح: تولید ســامانه جامع ماشــین آالت، قطعــات و تجهیزات صنایع 
ایران

 مجری طرح: شرکت آریو تجارت ایرانیان

 دربــاره مجــری: شــرکت آریــو تجــارت ایرانیان در ســال 1394 بــا همکاری 
جمعی از فارغ التحصیالن دانشــگاهی و با هدف تولید سامانه های اینترنتی 

کراتی را با سازمان صنایع استان ها و شهرک های  و موبایلی تشکیل شد که خاطرنشان می سازد متقاضی مذا
صنعتی استان ها جهت این طرح انجام داده است.

 خالصــه طــرح: با ایجاد این ســامانه یک ســاختار بزرگ ارتباطــی بین مخاطبان شــامل متقاضیان بازار در 
حوزه هــای مختلف صنعــت، تأمین کنندگان، تولیدکنندگان، بازرگانان، واردکنندگان و تمامی واســطه های 
صنعت ایجاد می گردد که یک روند عرضه و تقاضا تشــکیل می شــود و سپس قابل بهره برداری های مختلفی 

می شود.
گرداننــده صنعــت بــه تولیــد وابســته اســت و زیربنــای هــر واحــد صنعتــی تولیــدی قطعــًا   بی تردیــد چــرخ 
ماشــین آالت، قطعــات و تجهیــزات وابســته اســت. ایــن مهــم در کشــور مــا در زمینــه ســطح دسترســی بیــن 
تأمین کننده، تولیدکننده ماشین آالت با خریداران آن ها دچار ضعف است. )ارتباط ضعیف بین بنگاه های 
 )B2B( طرح موجود در زمینه تجارت الکترونیک با ماهیت ارتباط بنگاه با بنگاه .)تولیدی صنعتی )B2B(

شرایط تعامالت سازنده را فراهم می کند.

 هدف از اجرای طرح: هدف از انجام طرح تولید ســامانه جامع ماشــین آالت، قطعات و تجهیزات صنایع 
ایــران اســت. ایــن ســامانه می تواند در جهت افزایــش فروش شــرکت ها و بنگاه های اقتصادی نقش بســزایی 

داشته باشد.

 نتایج و ويژگی های طرح:
ی انسانی متخصص • حفظ و ایجاد اشتغال نیرو

• دسترسی سریع و آسان تولیدکنندگان و بازرگانان به ماشین آالت، قطعات و تجهیزات آن ها در صنایع 
مختلف

یه  • کمک به تولیدکنندگان ماشین آالت، قطعات و تجهیزات داخلی که در حال حاضر با واردات بی رو
مواجه هستند.

کمترین هزینه ممکن •  ایجاد شبکه فروش سراسری برای تولیدکنندگان در بستر امن و با 
• برقراری ارتباط واقعی بین دانشگاه و صنعت

• کمک به توسعه صادرات ماشین آالت، قطعات و تجهیزات ایرانی با سیاست صادرات پایدار

 مدت اجرای طرح: 8 ماه

www.bpolb.com
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نــام طــرح: تولیــد ســامانه نرم افــزاری جامــع تبلیغــات و روابــط عمومــی   
)ادپرتال(

 مجــری طــرح: شــرکت سیســتم های اطالعاتــی مدیریتــی یکپارچــه ســما 
)سامیکس(

 دربــاره مجــری: شــرکت ســامیکس در ســال 1385 با همــکاری جمعی از 
کــه از مهم ترین  یابی اینترنتی تشــکیل شــد  نخبــگان و بــا هــدف تولید ســامانه های اینترنتی و موبایلی و بازار
محصــوالت و خدمات شــرکت می توان به ســامانه 141 ســازمان راهداری، ســازمان حمل ونقــل ترابرنت و ... 

اشاره داشت.

کلیه رســانه های  کــه   خالصــه طــرح: ادپرتــال ســامانه جامــع تبلیغــات و روابــط عمومــی )ادپرتال( اســت 
یدادها، رســانه های جمعی  دیجیتــال، محیطــی، نشــریات چاپــی، شــبکه های اجتماعــی، همایش هــا و رو
که محیطی تخصصی اســت جهت تســهیل انتخاب رســانه تبلیغاتی، اطالع رســانی  و... را شــامل می شــود 
مناســب، امــکان مقایســه قیمت هــا و فراهم آمدن شــاخص های اثربخشــی رســانه ها برای }مدیــران فروش و 
یابی، مسئولین روابط عمومی، صاحبان کسب وکار و ... { که نیاز به تبلیغات و اطالع رسانی مؤثر دارند. بازار

گهی دهنده و صاحبان رسانه ها  ادپرتال سامانه جامع تبلیغات و روابط عمومی )ادپرتال( است که تعامل آ
را پدید آورده اســت. همچنین امکان ســفارش، رزرو رســانه و بهره مند شــدن از تخفیفات متعدد را به همراه 
کمپین های برگزار شــده با مدل و مکانیزم تحلیلی و مقایســه ای فراهم آورده  گزارش گیری از  یابی و  امکان ارز
اســت. در بخــش هوشــمند بودجه ریــزی تبلیغــات در ســامانه ادپرتــال می توان بر اســاس هــدف از تبلیغات 

گردد. )برندینگ، اطالع رسانی، فروش و...( بودجه موردنظر انتخاب 

 هدف از اجرای طرح: هدف از انجام طرح تولید سامانه جامع تبلیغات و روابط عمومی )ادپرتال( است. 
این سامانه می تواند در جهت افزایش فروش شرکت ها و بنگاه های اقتصادی نقش بسزایی داشته باشد. در 
یابی، فروش و تبلیغات و روابط عمومی برای رصد و مقایسه قیمت همه رسانه های  حال حاضر مدیران بازار
تبلیغاتــی مرجعــی در ایــران ندارند و صاحبان رســانه هم بســتری برای معرفی رســانه خود به جز شــرکت های 
گرفته است.  تبلیغاتی ندارند و رسالت مشاوره بی طرفانه شرکت های تبلیغاتی با منافع آن ها در تداخل قرار 

که این نیاز را برطرف می نماید. ادپرتال اولین سامانه جامع تبلیغات و روابط عمومی خواهد بود 

 نتایج و ويژگی های طرح:
• فروش رقابتی و افزایش انتخاب مشتریان

ی انسانی متخصص • حفظ و ایجاد اشتغال نیرو
کسب وکار • توسعه بازار 

 مدت اجرای طرح: 12 ماه

www.samix.org
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 نام طرح: تولید سامانه نرم افزاری مدیریت شهری شهربین

 مجری طرح: تعاونی پیشگامان رسانه پارس

 دربــاره مجــری: تعاونــی پیشــگامان رســانه پــارس در ســال 
1387 به صــورت یکی از زیرمجموعه های شــرکت پیشــگامان 
با همــکاری جمعی از فارغ التحصیالن دانشــگاهی و نخبگان 

تشکیل شد.

 خالصه طرح: با ایجاد این سامانه یک ساختار بزرگ ارتباطی بین شهروندان و شهرداری ها ایجاد می گردد 
که یک روند ارائه مشکل و راه حل تشکیل می شود و سپس بهره برداری های مختلفی انجام می شود.

 هــدف از اجــرای طــرح: هدف این ســامانه، انعکاس مشــکالت شــهری از ســوی شــهروندان با اســتفاده از 
تکنیــک جمع ســپاری اســت. از ایــن ســامانه در حوزه های مختلــف مدیریت شــهری مثل فنــی و عمرانی، 
حمل ونقــل و ترافیــک، مدیریت پســماند، زیباســازی، فرهنگــی - اجتماعی، خدمات شــهری و ... می توان 

بهره برد.

 نتایج و ويژگی های طرح:
• مستندسازی و مسیریابی اطالعات ارسالی شهروندان
یابی عملکرد آن ها • نظارت بر عملکرد پیمانکاران و ارز

گزارش ها لحظه ای • امکان تهیه 
• اطالع رسانی بهتر، سریع تر و دقیق تر مشکالت شهری توسط شهروندان

• کسب رضایت بیشتر شهروندان
• کاهش بروکراسی و هزینه ها

 مدت اجرای طرح: 4 ماه

www.ptes.pishgaman.com
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کسب وکار جدید 4-5
)MVNO( نام طرح: راه اندازی اپراتور مجازی موبایل 

 مجری طرح: شرکت ارتباطات آرین تل

 درباره مجری طرح: این شرکت صرفًا برای اپراتوری مجازی در سال 1395 
تأســیس شده اســت. سهامداران این شرکت از شرکت های موفق در موضوع 

فناوری اطالعات و شــبکه و مخابرات و ســرمایه گذاری می باشند و از این نظر و با پشتوانه تجربه سهامداران 
کمی خواهد بود. یسک  فعالیت اجرایی متقاضی دارای ر

 خالصه طرح: با توجه به زیرســاخت های ایجاد شــده تلفن های همراه توســط چهار اپراتور اصلی در ایران 
امــکان ورود اپراتورهــای فرعــی )یا مجازی( موبایل بــا نــام )MVNO )Mobile Virtual Network Operator با 
اســتفاده از زیرســاخت های موجود )دکل ها، BSC و BTS ها( وجود دارد. اپراتورهای بزرگ به خاطر وســعت 
یس های نوآورانه ندارند و به عبارتی انعطاف پذیری  یس دهی، توانایی و چابکی الزم را برای تعریف ســرو ســرو
یس ارائه می کنند؛ امــا اپراتورهای  که به 70 میلیون مشــترک ســرو کمــی در تطبیــق بــا نیازهــای بازار دارنــد چرا
کــه امکان ایجاد زیرســاخت مســتقل و ســرمایه گذاری بــا ابعاد اپراتورهــای اصلی را ندارنــد به دلیل  کوچــک 
یس های متنوع بر بستر  چابکی بیشتر بر اساس نیاز هر صنف یا قشری از مشتریان خود می توانند به ارائه سرو

کنند. این شبکه )با همکاری و قرارداد با یکی از اپراتورهای اصلی( اقدام 

 هــدف از اجــرای طرح: شــرکت آرین تل به عنوان اپراتــور مجازی موفق به اخذ موافقــت اصولی برای پروانه 
مجــوز نوع اول )توضیح در مشــخصات فنی( از ســازمان تنظیم مقررات شــده اســت و با اپراتــور اصلی رایتل 
قــرارداد بســته اســت. در این طــرح هدف تأمیــن تجهیزات ســخت افزاری )ســرورها( و نرم افزارهــای موردنیاز 

کردن موضوع طرح است. جهت عملیاتی 

 نتایج و ويژگی های طرح:
• توسعه شبکه ارتباطی موبایل

• ایجاد فضای رقابت در بین اپراتورهای ارائه دهنده خدمات
کیفیت خدمات اپرتورهای تلفن همراه • افزایش 

 مدت اجرای طرح: 4 ماه

www.rintel.ir
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 نام طرح: توسعه میان افزار IPTV آیو

یان )باران تلکام(  مجری طرح: شرکت برید فناور آر

یان )باران تلکام(، در حوزه ارائه   درباره مجری: شــرکت برید فناور آر
خدمــات تلویزیونی مبنتــی بر پروتــکل اینترنتــی )IPTV/OTT( فعال 
اســت. ایــن شــرکت از معاونت فضای مجازی ســازمان صداوســیما، 

مجــوز آماده ســازی زیرســاخت، آزمــودن و بهره بــرداری آزمایشــی را جهــت فعالیــت به عنــوان یــک ســازمان 
کــرده اســت. همچنین این شــرکت مجــوز فعالیــت در تولید محتــوا را از  یافــت  صداوســیمای خصوصــی در

کرده است. یافت  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در

که نســل جدید دنیای ســرگرمی را   خالصــه طــرح: در حــال حاضــر محصول اصلی بــاران تلکام آیو اســت 
کاربران خود حق  که برای اولین بار در ایران برای  یس تعاملی است  برای شما فراهم آورده است. آیو یک سرو
یدئو، صوت،  کرده اســت. با اســتفاده از آیو شــما قادر خواهید بود به محتوای دلخواه خود )و انتخاب ایجاد 

که می خواهید دسترسی داشته باشید. بازی و سرگرمی، خدمات ارزش افزوده و ...( در هر زمان و هر جا 
کاربران آیو می تواند عالوه بر تماشــای زنده تمامی برنامه های شــبکه های تلویزیونی کشــور، برنامه های قبلی 
و آتــی هــر شــبکه را مشــاهده کننــد، پخــش برنامه را متوقــف کنند و هــر زمان که تمایل داشــتند به تماشــای 
ادامــه آن بپــردازد. برنامه را مجددًا از هر لحظه ای که دوســت دارند 
ی ابرآیو  کنند، هر بخش از برنامه را برای تماشــای مجدد رو تماشــا 
کننــد. بــه برنامه هــای پخش شــده  )حافظــه مجــازی آیــو( ذخیــره 
که مجوز iptv دارند  قبلی دسترســی داشــته باشــند. شــرکت هایی 
بــرای عرضه خدمات نیاز به پلتفــرم دارند. در بخش پلتفرم عرضه 
یافت در نزد  محتوا از لحظه ارســال ســیگنال به سیســتم تا زمان در
کاربــران، میان افزار )middleware( نقش هســته مرکزی و مغز ماجرا 
یــادی دارد. میان افزار )Middleware( به  را ایفــا می کند و اهمیت ز
streamer دستور می دهد که چه چیزی برای چه کسی پخش کند.

 هدف از اجرای طرح: هدف از انجام این طرح، توسعه بومی میان افزار IPTV/OTT است. این نرم افزار در 
حوزه ارائه خدمات تلویزیونی دیجیتال است.

 نتایج و ويژگی های طرح:
• توسعه زیرساخت های دیتا و ارتباطی

• ایجاد و توسعه دانش فنی
• حفظ و ایجاد اشتغال

• ایجاد رسانه بومی منطبق با فرهنگ ایرانی

 مدت اجرای طرح: 6 ماه

www.barantelecom.ir
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 نام طرح: الف: تجهیز و راه اندازی خط تولید دستگاه گلوکومتر و 
نوارهای سنجش / ب: تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت محصوالت 

سنجش قند خون

 مجری طرح: شرکت پروتئین نوترکیب طاها

 درباره مجری:  این شــرکت در ســال 1393 تأســیس شد ازجمله 
سوابق مدیران اجرای شرکت مذکور به شرح ذیل است:

کسن هپاتیت توسط اعضای اجرایی • احداث خط تولید وا
• احداث پایلوت چندمنظوره تولید آنزیم های شوینده ها

یستی بیوسنسور ترکیبات ارگانوفسفره • طراحی و ساخت سامانه ز
• طراحی و ساخت پلتفرم نانوبیوسنسور شناسایی ترکیبات ارگانوفسفره

یست • جهش زایی و تولید آنزیم مناسب برای بیوسنسور شناسایی فلزات سنگین در محیط ز
• مشاوره فنی در احداث خط تولید آنزیم های صنعتی

یست حســگرها و نیز پژوهش های   خالصه طرح: شــرکت بنا بر فعالیت های پژوهشــی اعضایش در زمینه ز
هدفمنــد توانســت بــه دانــش فنی تولید دســتگاه و نوارهای ســنجش قند خون دســت یابد و در ســال 1394 
به عنوان یک شرکت دانش بنیان در این زمینه تأیید شود. در ادامه و برای ورود به بازار و جهت افزایش قدرت 
رقابت با برندهای خارجی، متقاضی قرارداد انتقال فناوری و تولید تحت لیســانس با یک شــرکت ایتالیایی 
کنــون با تجهیز و راه انــدازی خط تولید، عالوه بــر تولید محصوالت تحت لیســانس، بخش  منعقــد نمــوده و ا

اندکی از ظرفیت خط را نیز به تولید محصول دانش بنیان خود اختصاص می دهد.

 هــدف از اجــرای طــرح: هــدف از این طرح، احــداث خط تولید دســتگاه و نوارهای ســنجش خانگی قند 
خــون اســت. در ایــران حــدود 5 میلیــون بیمــار مبتــال بــه دیابــت وجــود دارد. برخــی از دیگر کشــورهای حوزه 
MENA )خاورمیانه و شــمال آفریقا( نیز از رکوردداران ابتال به دیابت هســتند. نرخ افزایش بیماران دیابتی در 
کشــورهای منطقه نیز از میانگین جهانی باالتر اســت. دیابت هزینه ســنگینی به افراد و نظام درمانی  ایران و 
کشــور تحمیل می کند. با پایش مدام قند خون عوارض دیابت تا 80٪ جلوگیری شــده یا با تأخیر بروز خواهند 
گلوکومتر است.  کرد. رایج ترین راه پایش مداوم قند خون در دنیا استفاده از دستگاه های خانگی قند خون یا 
این دســتگاه و نوارهای تســت مصرفی آن در ایران و کشورهای همسایه و منطقه تولیدکننده ندارد و از طریق 
واردات تأمین می شود. به همین دلیل تولید داخلِی این محصوالت از اولویت های اعالم شده توسط وزارت 

بهداشت و وزارت صنعت بوده است.

 نتایج و ويژگی های طرح:
• تولید داخلی باعث جلوگیری از خروج ارز )تقریبًا ساالنه 10 تا 20 میلیون دالر( خواهد شد.

کشورهای منطقه • امکان صادرات به 
• با تولید داخلی امکان تقویت نظام حمایتِی درمانی و بهداشتی از بیماران دیابتی میسر خواهد شد.

کاالی تولیدی پایین تر از قیمت نمونه های مشابه در بازار عرضه خواهد شد. • قیمت 

 مدت اجرای طرح: الف: 8 ماه ب: 3 ماه

www.tahabiotech.com
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نمونه ای از دستگاه های اندازه گیری قند خون

نوارهای تست و ساختار الیه ای آن ها
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توسعه بازار خارجی 5-5
یکرد توســعه بــازار خارجی مورد حمایت صحا قرار گرفتند به شــرح  نتایــج و ویژگی هــای طرح هایــی که با رو

ذیل است:
گسترده و بین المللی  معرفی توانمندی ها و محصوالت در سطح 

 برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان و شناخت نیازهای آنان
 شناخت رقبا و آشنایی با خدمات، محصوالت و برنامه های آنان

 فرصت جذب سرمایه گذار و توسعه فعالیت واحد صنعتی خود
 ارتباط با تأمین کنندگان مواد خام و ارائه دهندگان خدمات صنعتی

کلی بازار و امکان برنامه ریزی بر اساس آن  شناخت شرایط 
 تعامل با شرکت های همکار جهت برون سپاری و امور پیمانکاری

 به روزرسانی دانش فنی و آشنایی به دستاوردهای نوین صنعت
 امکان تعامل و مشورت با صاحب نظران و متخصصان

کارگاه های تخصصی  شرکت در سمینارها و 
 فرصت استعدادیابی و جذب دانش آموختگان و متخصصان جدید

 امکان بهره برداری از فرصت های تبلیغاتی متعدد

جهت توسعه صادرات اقدامات ذیل توسط صحا انجام شده است:
الف. ارائه تسهیالت ویژه برای شرکت های صادرات محور

ب. ارائه تسهیالت برای اخذ تأییدیه های بین المللی
ج. تخفیف سود برای تولید محصوالت صادراتی پس از ارائه مستندات

د. ارائه تسهیالت برای شرکت در نمایشگاه های خارجی
ه. تخفیف سود تسهیالت )به ازای هر بار شرکت در نمایشگاه خارجی به میزان یک درصد( 
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 نام طرح: شرکت در نمایشگاه جیتکس 2017 دبی

 مجری طرح: شرکت فناوران اطالعات وستا

گرایش   درباره مجری: شــرکت فناوران اطالعات وســتا در ســال 1386 با 
طراحی و تولید نرم افزار تأســیس گردید. ازجمله دســتاوردهای وستا طراحی 

و تولید نرم افزار، مشاوره در پیاده سازی راه حل های نرم افزار است.

 خالصه طرح:
سیســتم مدیریــت یادگیــری الکترونیکــی وســتا )Vesta LMS(: Vesta LMS با هــدف ارائه خدمات   .1 

آموزشی به صورت الکترونیکی و تحت وب
کنفرانس تحت وب: یک ارتباط زنده )آنالین( صوتی و تصویری بین چند نقطه در  سیستم مدیریت   .2

بستر وب با استفاده از نرم افزار است.
کتابخانــه دیجیتالی وســتا )Vesta LIB(: در این سیســتم قابلیت هــای الزم برای  سیســتم مدیریــت   .3

کتابخانه سنتی و دیجیتال به صورت یکجا فراهم شده است. مدیریت 

 هدف از اجرای طرح: هدف از اجرای طرح، شــرکت در نمایشــگاه جیتکس 2017 دبی اســت. شــرکت در 
ایــن نمایشــگاه گامــی در جهت شــناخت نیازهای مشــتریان، نمایش و ارائه محصوالت شــرکت، به دســت 
یافت بازخورد و ارتباط با مشــتریان اســت. این گونه فعالیت ها  آوردن بازارهای جدید و مشــتریان جدید و در
کیفیت محصوالت و ارائه خدمات به مشتریان و کمک به رشد شرکت ها خواهد  گامی مؤثر در جهت بهبود 

بود.

 مدت اجرای طرح: 2 ماه

www.vestasoft.ir
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 نام طرح: شرکت در نمایشگاه جیتکس 2017 دبی

 مجری طرح: شرکت دژ افزار نت

 دربــاره مجــری: شــرکت فنــاوران اطالعــات وســتا در ســال 1386 با 
گردید. ازجمله دســتاوردهای  گرایــش طراحی و تولید نرم افزار تأســیس 
وســتا طراحــی و تولیــد نرم افــزار، مشــاوره در پیاده ســازی راه حل هــای 

نرم افزار است.

 خالصه طرح:
ی  • شرکت دژ افزار نت با مطالعه و تحقیق بر رو
جدیدتریــن آســیب پذیری های حیطه هــای 
مختلــف دنیــای ســایبری ازجملــه: امنیت 
ینــدوز(، امنیت  سیســتم عامل )لینوکــس، و
کامپیوتری، تحلیل و تست نفوذ  شبکه های 
یندوزی، شناسایی  سرورهای لینوکســی و و
جدیدترین آسیب پذیری های سیستم عامل 

یــد، شناســایی و رفــع آســیب پذیری های VOIP و … دارد و  یــد، امــن ســازی سیســتم عامل اندرو اندرو
هم زمان با شناسایی جدیدترین آسیب پذیری ها اقدام به ارائه راه حل های نوین و ایمن می نماید.

که با نام های شبکه یک ســویه unidirectional network، درگاه امنیتی  • ســامانه انتقال یک ســویه فایل 
که انتقال داده را یک سویه  یک ســویه و Data Diode نیز شــناخته می شود، یک دســتگاه امنیتی است 
می نمایــد. به صورتی کــه انتقــال اطالعــات فقط در یک مســیر امکان پذیر اســت. این دســتگاه امنیتی 
کز نظامی، دفاعی، صنعتی و … مورداستفاده قرار می گیرد. به طور خالصه این  گسترده ای در مرا به طور 
دســتگاه میان شــبکه داخلی )شــبکه امن( و شــبکه اینترنت )شــبکه ناامن( قرار می گیرد و تنها اجازه 

گردد و اجازه خروج هیچ داده ای از شبکه داخلی را نمی دهد. می دهد تا اطالعات وارد شبکه امن 
• در ســامانه های کامپیوتری و شــبکه، دیواره آتش، یک ســامانه امنیتی اســت که با استفاده از قوانین از 
یا دژ، یک  کنترل ترافیک ورودی و خروجی به شبکه می نماید. آر پیش تعریف شده اقدام به بازرسی و 
کنترل ترافیک ورودی  که با قوانین از پیش تعیین تعریف شده اقدام به بازرسی و  سامانه امنیتی است 

و خروجی شبکه می نماید.

 هدف از اجرای طرح: هدف از اجرای طرح، شــرکت در نمایشــگاه جیتکس 2017 دبی اســت. شــرکت در 
ایــن نمایشــگاه گامــی در جهت شــناخت نیازهای مشــتریان، نمایش و ارائه محصوالت شــرکت، به دســت 
یافت بازخورد و ارتباط با مشــتریان اســت. این گونه فعالیت ها  آوردن بازارهای جدید و مشــتریان جدید و در
کیفیت محصوالت و ارائه خدمات به مشتریان و کمک به رشد شرکت ها خواهد  گامی مؤثر در جهت بهبود 

بود.

 مدت اجرای طرح: 2 ماه

www.dezhafzar.com
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 نــام طــرح: شــرکت در نمایشــگاه تجهیــزات پزشــکی مدیــکا 2017 
آلمان

 مجری طرح: شرکت اوس سینا

 درباره مجری: شــرکت اوسینا در سال 1384 با هدف ارتقای سطح 
ارائــه محصــوالت و خدمات، به جامعه پزشــکی فعالیت رســمی خود 

را آغــاز نمــوده اســت. محصوالت تولیدی این شــرکت شــامل سیســتم تســت ورزش قلبی، سیســتم بازتوانی 
قلبی و دســتگاه الکتروکاردیوگراف اســت. تمامی محصوالت این شــرکت دارای مجوز و تأییدیه از اداره کل 

پا می باشند. تجهیزات پزشکی ایران و تأییدیه معتبر CE از اتحادیه ارو

 خالصه طرح:
•سیستم تست ورزش )Cardiac Stress Testing Monitors(: سیستم استرس تست )تست ورزش( 
قلبــی عمومــًا بــا اســتفاده از یــک الکتروکاردیوگــراف 12 لیــدی، ســیگنال های ECG را از الکترودهای 
یافت می کند. ســیگنال های به دســت آمده از لیدهای  ی اندام و ســینه قرار دارند در که بر رو متعددی 

مختلف، به خوبی بیانگر فعالیت قلب به همراه نرخ ضربان است.
• سیســتم بازتوانــی قلبــی: بازتوانــی قلــب، شــامل مجموعــه ای از خدمــات طبــی شــامل تغییــر ســبک 
یســک   کنترل ر زندگی بیمار در جهت ســبک زندگی ســالم و برنامه های ارتقاء ســالمت بیماران مانند 
کیفی زندگــی بیماران قلبی  که درنهایت باعث افزایش ســطح  کتورهــای بیماری هــای قلبــی عروقی  فا
کار و روند طبیعی زندگی آنان می شــود. دســتگاهی مشــابه تست ورزش، ولی  و تســریع در بازگشــت به 
ی تردمیل با برنامه ای خاص که توسط پزشک به دستگاه  کامل تر با امکانات بیشتر است که بیمار بر رو

کمک می کند. داده شده حرکت نموده و به افزایش توانایی قلب 
یافت      • الکتروکارديوگراف: الکتروکاردیوگراف سیگنال های الکتریکی مرتبط با فعالیت های قلبی را در
ـ  زمان( تولید می کند. این گراف ها برای تشخیص  ی محور ولتاژ و یک ECG )یک منحنی ثبت شده رو
یتمی ها اســتفاده می شــوند. از دســتگاه های الکتروکاردیوگراف برای  برخی از انواع بیمارهای قلبی و آر
تشــخیص اختالالت قلبی، مشــخص کردن پاســخ بیمار بــه دارو، روند کارکرد یــا تغییرات در عملکرد 
کانــال به صورت  قلــب اســتفاده می شــود. الکتروکاردیوگراف هــای چندکانالــه، ســیگنال ها را از چنــد 

کانال )مدل های قدیم( استفاده می شوند. هم زمان ثبت می کنند و غالبًا به جای دستگاه های تک 

 هدف از اجرای طرح: هدف از انجام این طرح، شرکت در نمایشگاه تجهیزات پزشکی مدیکا 2017 آلمان 
گامــی در جهت شــناخت نیازهای مشــتریان، نمایــش و ارائه محصوالت  اســت. شــرکت در این نمایشــگاه 
یافت بازخورد و ارتباط با مشــتریان قدیمی  شــرکت، به دســت آوردن بازارهای جدید و مشــتریان جدید و در
گامــی مؤثــر در جهت بهبود کیفیــت محصــوالت و ارائه خدمات به مشــتریان و  اســت. این گونــه فعالیت هــا 

کمک به رشد شرکت ها خواهد بود.

 مدت اجرای طرح: 2 ماه

www.avecinna.com
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نام طرحسالشرکت مجریردیف

همیان فن1

طراحی و تولید رله دایرکشنال عددی95

82DLC نمونه سازی

یاد79 تولید انواع رله های جریان ز

یاد78 ساخت نمونه رله های جریان ز

سنجش افراز 2
آسیا

کنتور هوشمند مدیریت برداشت آب96 طراحی و نمونه سازی 

کنتورها94 طراحی و پیاده سازی نرم افزار مرکز مدیریت اطالعات 

تهیه نرم افزار جامع جمع آوری و پردازش اطالعات92

کنتور83 ساخت و تولید پرآب قرائت 

کنتور82 دستگاه تست و قرائت 

بهینه سازی و تولید نیمه صنعتی79

افرا تاب3

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 

باسط پژوه تهران4

تجهیز شبکه برق استان فارس با سکسیونرهای هوشمند و 96
RTU

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

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

شرکت در نمایشگاه صنعت برق94

تولید اندازه گیر و آناالیزر توان91

ینگ پست های فشار ضعیف87 تولید سیستم اتوماسیون و مانیتور

کنتور سه فاز تعرفه دار85 توسعه تولید 

کنتور سه فاز تعرفه دار82 تولید 

یع80 تولید نیمه صنعتی ثبت بار پست توز

فهرست برخی از شرکت های فعال در حوزه نیرو و انرژی های نو 1-6
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نام طرحسالشرکت مجریردیف

رهروان سپهر 5
اندیشه

کنتور هوشمند چاه آب با رله داخلی94 تحقیقات و نمونه سازی 

کنتور هوشمند چاه93 تولید 

کنتور هوشمند آب و برق87 افزایش ظرفیت تولید 

کنتور هوشمند آب و برق85 تولید صنعتی 

الکترونیک افزار 6
کنتور دیجیتالی87آزما تولیدکننده انواع 

نور روشنا نور نوین 7
تولید انواع دیود روشنایی 93LEDآفاق

تولید و صادرات انواع چیپ ست های 93LEDبهنور یزد8

تولید انواع المپ های 93LED COBنور ساخت اترک9

کم مصرف91موج یکتا اسپادانا10 تولید المپ های 

صنایع 11
الکترونیک فاران

کیلووات خورشیدی94 پایلوت تحقیقاتی نیروگاه 350 

91UPS تولید انواع

احداث نیروگاه خورشیدی91

توس فیوز12
کنتور دیجیتالی چند تعرفه ای تک فاز93 توسعه تولید 

کنتور دیجیتالی تک فاز91 تولید 

پگاه آفتاب13
اجرای پروژه های نیروگاهی و خدمات امید90

سیستم جامع اطالعات مدیریت نیروگاه ها81

کنتورهای دیجیتالی تک فاز93کرمان تابلو14 تولید انواع 

کامپیوتر15 بامداد 

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

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

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

زرین افزار 16
گر86خراسان پیاده سازی و راه اندازی ادوات آب و هواشناسی دیتا ال

یع86سازگان ارتباط17 اتوماسیون 75 پست توز

گزارش عملکرد و اثربخشی صحا در سال 139۶
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نام طرحسالشرکت مجریردیف

سیستم آراء18
یع برق اصفهان85 اجرای فاز اول طرح جامع شرکت توز

طرح جامع مالی شرکت های برق منطقه ای80

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

توان پژوهان 20
تحقیقات و نمونه سازی اینورترهای خورشیدی متصل به شبکه94پاسارگاد

انتقال فناوری و تولید درایورهای 94LEDآفاق نور انرژی21

شبکه بی نهایت 22
تحقیقات و نمونه سازی سیستم اتوماسیون صنعتی95ازل ارتباط

صنایع تولید 23
ک آتیه کمیته امداد امام 95انرژی پا اجرای نیروگاه خورشیدی موضوع قرارداد 

خمینی )ره(

طلوع صنعت 24
95تاجیک

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

کنده خورشیدی با  جایابی و اندازه دهی بهینه منابع تولیدات پرا
یکرد هزینه و بر اساس قابلیت اطمینان در شبکه رو

صنایع محرکه 25
95دوار خاورمیانه

کیفیت مولد میکروتوربینی  کنترل  تجهیز آزمایشگاه تست و 
هم زمان برق و حرارت

نمونه سازی مولد میکروتوربینی هم زمان برق و حرارت

کیفی داخلی و بین المللی مولد میکرو  اخذ تأییدیه های فنی و 
توربینی هم زمان برق و حرارت

96مبنا نیرو سامان26
انتقال دانش فنی سیستم I&C اتاق فیلتر هوای هوشمند

ساخت نمونه صنعتی سیستم I&C اتاق فیلتر هوای هوشمند

ساعیان صنعت 27
گلخانه96نوین یزد اجرای قراردادهای ساخت سیستم بهبودیافته هوشمند 

یا28 یع برق96رایان انرژی آر ینگ پست های توز سامانه ارسال اطالعات و مانیتور

طراحی مهندسی 29
طراحی و اجرای سیستم تله متری و پایش مرکزی شبکه آب شهر 96کنترل پردازنده

مشهد
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نام طرحسالشرکت مجریردیف

پیمان خطوط 30
شرکت در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران96شرق

دانش و پژوهش 31
شرکت در بیست و سومین نمایشگاه اتوکام اصفهان96مینوسا

نمونه سازی دستگاه احیای روغن ترانسفورماتور96پارس آسیا آرون32

پویشگران سهند 33
کنتور برق96آذران تبریز آزما راه اندازی و تجهیز خط تولید 

پویشگران سهند 34
کنترل برق96آذران تبریز آزما اخذ تأییدیه 

35

سامانه های 
پیشرفته 

ترانسفورماتور 
ارومی

کیلوولت96 نمونه سازی و اخذ تأییدیه اتوبوسترهای 400 ولت و 20 

کنترل پست برق سیار و 96الوان تابلو36 طراحی و ساخت بخش حفاظت و 
ماژوالر

ک 37 الکترو پژوا
تولید ترانسفورمرهای اندازه گیری ولتاژ و جریان96آرین

گزارش عملکرد و اثربخشی صحا در سال 139۶
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نام طرحسالشرکت مجریردیف

فناوری پردازش 1
نوین پردیس

گیرنده حرفه ای95 ساخت تولید دستگاه 

93TS-Radio ساخت سیستم

85COFDM فرستنده های RF طراحی بخش

گیگ87 ساخت نمونه صنعتی رادیو STM-1 در باند 8 

فناوری موج خاور2

کم توان94 تولید فرستنده های تلویزیونی و دیجیتال 

تولید فرستنده دیجیتال 10 وات90

کروویو پرتابل86 طراحی و تولید 15 لینک ما

ی 3 راهبرد داده کاو
شرکت در نمایشگاه الکامپ 962017مؤثر )رادکام(

میکرو موج4

88GHz 38 ,23 ,18 تولید انواع رادیو

83BTS تولید

تبدیل رادیو آنالوگ به دیجیتال79

تولید لینک رادیو دیجیتال79

صنعتی کردن آنتن ایستگاه ثابت موبایل79

فرا افرند5

تولید و فروش 200 دستگاه مبدل تلویزیونی 10 وات88

کاناله86 تولید و فروش 240 دستگاه مبدل تلویزیونی 4 

کیلووات83 تولید فرستنده 500 وات UHF و فرستنده رادیویی یک 

کیلووات82 نمونه سازی تقویت کننده تلویزیونی 1.5 

کامکار سیستم6

84GHz 18 تحقیقات و طراحی رادیو دیجیتال 15 و

کارگاه تولید رادیو دیجیتال 2*812 تجهیز 

گیگاهرتز79 تولید رادیو دیجیتال 2*2 2.5 

کار7 پارس تلفن 

89GSM/WLL اجرای قرارداد

کز تلفن پرظرفیت81 تولید انواع سوییچ و مرا

کیلو79 نمونه سازی مرکز تلفن 5 

شرکت در نمایشگاه جیتکس 2017 دبی96دژ افزارنت8

)ICT( فهرست برخی از شرکت های فعال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 2-6
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نام طرحسالشرکت مجریردیف

نیان الکترونیک9

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 50 آمپر87 خرید تجهیزات تولید شارژرهای 

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 مربوطه79 تولید شارژر 48 ولت و را

ساخت 64 دستگاه اینورتر و شارژر79

10IT شرکت در دهمین نمایشگاه بورس، بیمه و بانک 961396نشریه دیده بان

الکترونیک 11
فطروسی

اجرای قراردادهای ساخت و تولید منابع تغذیه DC و مخابراتی95

94
شرکت در نمایشگاه تله کام 2015

کولینگ اجرای قراردادهای شارژ و پکیج 

تولید محدود یکسوکننده های صنعتی برای مخابرات93

توسعه ارتباطات 12
فراست

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

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

انتقال داده های 13
توسعه بستر خدمات اینترنت90آسیاتک

افرانت14

یس های ابری مرکز داده95 توسعه سرو

تجهیز دیتاسنتر و توسعه بستر اینترنت89

کز ارائه خدمات آسان تلفن اینترنت85 توسعه مرا

گزارش عملکرد و اثربخشی صحا در سال 139۶
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نام طرحسالشرکت مجریردیف

توسعه ارتباطات 15
نصب و راه اندازی شبکه تلفن همراه88پرمند

کام آسیا16 کاوش 

احداث 71 ایستگاه تلفن همراه در استان خراسان رضوی89

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

کیفیت17 آزمون 
اجرای پروژه DLC اصفهان و آذربایجان غربی86

81Access سیستم های

کام18 بانی 
تولید سامانه CallCenter مبتنی بر وب90

کز بانک ها88 سامانه مکانیزه تلفن بانک ویژه مرا

صنایع ارتباطی 19
کیش آوا

شرکت در نمایشگاه تله کام 962017

شرکت در نمایشگاه تله کام 942015

94)IP گوشی تلفن )تحت شبکه طراحی و ساخت 

شرکت در نمایشگاه تله کام 932014

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

اجرای قرارداد نصب 0 2هزار پورت تلفن 85Dectکیاتل20

منابع تغذیه 21
کم ظرفیت و پرظرفیت83الکترونیک تولید شارژرهای سویئچینگ 

تولید سیستم WLL برمبنای 84DECTنسیم همراه22

رایورز23
کاربری سیستم مدیریت 94 توسعه زیرساخت و امکانات 

BPMS فرآیندهای سازمانی با

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

همکاران سیستم24
تولید انواع نرم افزارها و توسعه شرکت84

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

سندپرداز25

90ABC اجرای قرارداد سیستم مکانیزه مالی بر اساس

89SERFII توسعه سیستم جامع سند پرداز

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

تولید سیستم های برنامه ریزی جامع منابع سازمانی85

کامپیوتر26 بامداد 
82EDI پیاده سازی سیستم

طراحی و پیاده سازی نرم افزار تبادل الکترونیکی داده80

پارس سیستم27

نصب و راه اندازی شبکه راه آهن جمهوری اسالمی85

پیاده سازی ERP شرکت صنایع آذرآب84

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

خرید تجهیزات و سرمایه گذاری81

80MIS یکرد تحقیق سیستم های جامع یکپارچه با رو

80MIS یکرد تکمیل سیستم های جامع یکپارچه با رو

28
پیشگامان 

فناوری اطالعات 
هامون

شرکت در نمایشگاه الکامپ 962017

پدید پرداز29

توسعه سیستم های همگرای محاسبه و صدور صورتحساب89

توسعه نرم افزار مدیریت هوشمند تبلیغات در ماشین های 86
خودپرداز

ارتقا نرم افزار فروش و خدمات مشترکین82

رأی دانا آفرین30

کیفیت و ...90 توسعه زیرسیستم های تولید، 

توسعه سیستم رای دانا87

85WorkFlow توسعه سیستم جامع رای دانا بر پایه

ی دانش 31 کندو
شرکت در نمایشگاه الکامپ 962017پارسیان

کسب وکار در حوزه شهرداری های 90سبز داده افزار32 ارتقاء، توسعه و اجرای برنامه 
کشور

گزارش عملکرد و اثربخشی صحا در سال 139۶
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نبراس 33
انفورماتیک

تحقیق و توسعه برای ارتقا فناوری مهندسی مجدد سازمان ها84

اجرای قراردادهای اتوماسیون اداری83

80NPS ارائه خدمات پشتیبانی از

80NPS تولید محصول صادراتی

خدمات نرم افزاری به پروژه APSH ایالت آندراپرادش هند79

موسسه فرهنگ و 34
هنر سروش مهر

ایجاد پلتفرم شبکه اجتماعی - اختصاصی با قابلیت تبادل 95
مالی

قلم هوشمند قرآنی90

تولید آنتی ویروس بومی88مهران رایانه35

36
مرکز متالورژی 

رازی )پرویز 
دوامی(

توسعه نرم افزارهای SUT CAST در حوزه قطعات چدنی92

فناوران اطالعات 37
شرکت در نمایشگاه جیتکس 2017 دبی96وستا

گویش پرداز38 گفتار فارسی89عصر  تبدیل متن به 

ایران رایانه39

بهینه سازی نرم افزار فایلر پرو91

توسعه و ارتقا نرم افزار فایلر پرو86

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

کیا40 تولید نرم افزار معلم هوشمند به همراه فروش89چارستون 

تولید پرتال سازمانی درسا90پاسکال سیستم41

کاوش42 شرکت در نمایشگاه تجهیزات پلیسی- ایمنی و امنیتی )ایپاس 96دانش افزار 
)2017

پگاه آفتاب43

بهینه سازی سیستم های یکپارچه جهت سازمان های وزارت 87
نیرو

طرح جامع اتوماسیون اداری فرایندگرا86

پیاده سازی و اجرای سیستم های اطالعاتی82

داده پردازی 44
دوران

84ERP مجموعه نرم افزاری دوران

81Realwall بسته نرم افزاری

تولید سامانه 88SMS Mediatorپیک آسا45
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نام طرحسالشرکت مجریردیف

گستران 46 پژوهش 
پویا

کننده دیجیتال89 طراحی و پیاده سازی سیستم ضبط 

سیستم هوشمند تصحیح نسخ چاپی قرآن86

ک خودرو84 سیستم هوشمند تشخیص پال

پیام پرداز47
کیهان90 بهینه سازی سامانه امن شبکه 

کیا83 ارتقاء سخت افزار و نرم افزار ماژول امنیت 

کویر48 شرکت در نمایشگاه الکامپ 962017امن پردازان 

فن آفرین حصیم 49
طراحی و تولید نمونه اولیه دستگاه 90HSMقشم

گام الکترونیک50

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

طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت جلسات و مصوبات93

91DMS تولید نرم افزار

نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری بانک سپه86

بستر سازمان الکترونیکی86

گواهینامه های دیجیتال و رمزنگاری85 احراز هویت با استفاده از 

نرم افزار قرآن نگار81

تهیه نرم افزار اتوماسیون اداری80

آرین ماهواره51

اجرای قرارداد بهسازی شبکه مادر مخابراتی و ارتباطی استان 96
خراسان رضوی

کشور، 96 بهسازی شبکه مادر مخابراتی و ارتباطی استان های 
نگهداری و پشتیبانی

راه اندازی تله پورت ماهواره ای در پارک علم و فناوری پردیس94

فناوری ارتباطات 52
تولید تجهیزات انتقال شبکه مخابراتی 94DWDMنوری امین

فن آوران 53
شرکت در نمایشگاه اتوکام اصفهان96اطالعات ترنج

54
فناوری اطالعات 

و ارتباطات 
یان کار

بهینه سازی شبکه نسل سوم موبایل94

بهینه سازی نرم افزار مدیریت استراتژیک94مدیریت روشمند55

تولید سامانه چیگل )مکان بازار الکترونیک ایرانی بین المللی(95پیک فرزانه پویان56

گزارش عملکرد و اثربخشی صحا در سال 139۶
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گرین وب سامانه 57
کارآفرینان95نوین تولید سامانه نرم افزاری 

کالن دانش 58
ایجاد دانشکده مجازی آموزش های مهندسی برق و مکاترونیک95سهند

ژرفا پژوهان 59
کاال95علوم نو راه اندازی فاز دوم سامانه دانش بنیان 

گستر رشد 60 ارتباط 
پاوان

تجهیز آزمایشگاه امنیت شبکه95

95Firewall تولید و فروش سیستم

61
توسعه 

سامانه های 
مدیریت برید

شرکت در نمایشگاه الکامپ 962017

مهندسی رسانا 62
طراحی و پیاده سازی سامانه نرم افزار توزین و استخراج مواد 95پردازش فارس

کارخانه های سیمان اولیه 

ویرا ارتباطات 63
کردستان 95یکتا تلفن پیاده سازی نرم افزار اعالم جرائم رانندگی در اقلیم 

عراق

64
نیرو و ارتباطات 
آرمان صنعت 

رفسنجان

تجهیز آزمایشگاه تولید فیبر نوری95

شرکت در نمایشگاه تله کام 952016

راه اندازی خط تولید و ساخت اسپلیترهای شبکه فیبر نوری96

تجهیز آزمایشگاه تست اسپلیترهای شبکه فیبر نوری96

دوره آموزش تخصصی طراحی و تولید اسپلیترهای شبکه فیبر 96
نوری

سیمآوا65
96Secure Dual TC تولید دستگاه

کالینت95 بهینه سازی و تولید محصول تین 

گستر رشد 66 ارتباط 
تولید و فروش سیستم 95Firewallپاوان

67
کابل های 

مخابراتی مغان 
شاهرود

شرکت در هفدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران96

کابل های مخابراتی95 تولید صادرات محور 

94CAT6 و CAT5 کابل های انتقال داده راه اندازی خط تولید 

کارن افزار نوید 68
پارسیان

کانکتورهای الکترونیکی96 تولید انواع 

راه اندازی آزمایشگاه مرجع در ارتباط با تست های IP و شرایط 96
کشور محیطی در شرق 
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تعاونی عاصفه 69
توسعه سامانه فروش اینترنتی96رایانه بجنورد

تجهیز آزمایشگاه تخصصی جهت تست یکپارچگی سیستم 96مبنا نیرو سامان70
I&C

مهندسی رایانه 71
شرکت در نمایشگاه الکامپ 962017امین

کویر 72 امن پردازان 
یداد و اطالعات امنیتی96انرژی سدنا تولید سامانه مدیریت رو

73
تعاونی 

پیشگامان رسانه 
پارس

تولید سامانه نرم افزاری مدیریت شهری شهر بین96

تولید سامانه بانک یار96

پیشرو پردازان 74
یس ایده یزد طراحی و نمونه سازی سامانه پایش دیوارهای معدن96ار

75
فن آوران 

اطالعات 
سوشیانس

شرکت در نمایشگاه الکامپ 962017

پندار سیستم 76
توسعه سامانه خدمات شهری96فدک

تولید سامانه نرم افزار تبدیل تصویر به متن )OCR( توسکا96ویرا تک شریف77

گراف دنت96زهره شیعی78 کلینیک دندان پزشکی و دندان سازی  تولید نرم افزار 

نوران ارتباطات 79
طراحی و پیاده سازی نرم افزار 96SOLID WAVEپایدار

نرم افزار آنالیز و عیب یابی ماشین های دوار96کامپیوتری برگ80

یش ماندگار 81 رو
گام شمار96ایساتیس تولید اپلیکیشن 

گستر 82 نوین عرضه 
تولید سامانه الکترونیکی فروشگاه ساز96هوشمند دهر

83

سیستم های 
اطالعاتی 
مدیریتی 

یکپارچه سما 
)سامیکس(

تولید سامانه نرم افزاری جامع تبلیغات و روابط عمومی )اد 96
پرتال(

84
موسسه فرهنگی 
هنری دیده بان 

ایما تدبیر

شرکت در نمایشگاه الکامپ 962017

کالن داده96 پژوهش و تولید محتوا در حوزه 

گزارش عملکرد و اثربخشی صحا در سال 139۶
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سبا اتصاالت 85
کابل فیبر نوری96امواج سپیدان راه اندازی خط تولید انواع 

تولید تجهیزات منابع تغذیه 96DCپویه الکترونیک86

87
فن آوران 

اطالعات 
نگارستان زرین

پیاده سازی سیستم جامع ساجاز96

تین ایران88 پال
شرکت در نمایشگاه تلکام 962017

شرکت در هفدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران96

89
تحقیقاتی 

مهندسی ژرف 
پویان توس

شرکت در چهارمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری96

یا همراه سامانه90 کنتورها96آر طراحی و توسعه سامانه مولتی سناریو قرائت از راه دور 

91

سیستم های 
اطالعاتی 

تصمیم سازان 
اسپانه

طراحی و توسعه سامانه یکپارچه درمان بیمه های تکمیلی96

طراحی و توسعه سیستم مدیریت اسناد96ویرا تک شریف92

یان93 توسعه میان افزار IPTV آیو96برید فناور آر

آریو تجارت 94
تولید سامانه جامع ماشین آالت، قطعات و تجهیزات صنایع 96ایرانیان

ایران

توسعه نرم افزار مدیریت فرآیند سازمان96آرین نوین رایانه95

ارتباطات آرین 96
تأمین زیرساخت ها و راه اندازی اپراتور مجازی موبایل 96تل

)MVNO(

الکترو میزان 97
شرکت در نمایشگاه اتوکام اصفهان96اندیشه

98
خدمات 

مخابراتی ارگ 
جدید

96DSLAM تولید و فروش تجهیزات مخابراتی

99
سامانه های 

هوشمند یکان 
دانش

توسعه پلتفرم اطالع رسانی و پیام رسانی دارکوب96

نیان باتری 100
افزایش تولید و صادرات انواع باتری صنعتی96خاوران
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نام طرحسالشرکت مجریردیف

راژمان پرداز1

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 مداربسته با 91
گاز مارون شرکت نفت و 

نسیم همراه2
گاز93 طراحی و ساخت سیستم نمودارگیری از چاه های نفت و 

اجرای قرارداد پژوهشی سیستم و ابزار درون چاهی نمودارگیری90

کیهان3 کنترل و ابزار دقیق88پارس  کننده سیستم های  اجرا

نیک آذر پارس 4
سیستم های اتوماسیون انبارهای نفتی87)نپکو(

بازسازی و نوسازی ابزار دقیق80فارس اسکات5

کام صنعت 6 آ
آسیا

کنترل و ناوبری88 تجهیز شناور به سیستم 

نمونه سازی نیمه صنعتی روبات بازدیدکننده از تجهیزات 87
یا زیردر

ایلیا بنیان دانش7
گاز96 تولید محدود سیستم صنعتی آشکارساز 

اخذ تأییدیه های داخلی و بین المللی سیستم صنعتی 94
آشکارساز

توسعه انرژی 8
بومی سازی، تجاری سازی و ساخت دستگاه ترمینال راه دور 94نوین

RTU

کنترل ارشیا9 ابزار 
کالیبراسیون 94 تجهیز آزمایشگاه همکار استاندارد در زمینه 

فلومتری

طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی مینی فلومتر 94
الکترومغناطیسی

فرا موج پویا10
اجرای قرارداد سیستم میترینگ میدان نفتی یاران شمالی94

کامپیوتر94 طراحی و نمونه سازی فلو 

11

خدمات 
مهندسی 

مکانیک سنگ 
بیستون

95)CPT( طراحی و ساخت نمونه صنعتی ماژول نفوذ مخروط

فهرست برخی از شرکت های فعال در حوزه نفت و گاز 3-6
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راه سبز 12
بهینه سازی دستگاه اندازه گیری سطح مخازن به روش راداری و 95چهلستون

کیفی محصول بهینه شده اخذ تأییدیه فنی و 

پردیسان رایانه 13
سیستم

کنترلر الکترونیکی ضد انفجار دبی برای 96 ساخت نمونه سیستم 
PD میتر

کنترلر الکترونیکی ضد 95 اخذ تأییدیه ATEX جهت سیستم 
انفجار دبی برای PD میتر

پیمان خطوط 14
تولید پایانه راه دور ساخت شرکت پیمان خطوط شرق95شرق

تولیدی صنعتی 15
پارس جهد

 بومی سازی و نمونه سازی ترانسدیوسر برای ترانسمیترهای فشار96

کالیبراسیون ترانسمیتر96 خرید تجهیزات آزمون جهت 

طراحی و ساخت دستگاه نمایشگر محلی ترانسمیترهای نفت 95
گاز و 

16
همکاران 

سامانه های 
ارتباطی پارس

اجرای بخشی از قرارداد سیستم مخابراتی و اسکادای خطوط 95
کرمان لوله یزد و 

کنترل فرآیند 17
امیرکبیر

96)GYRO( طراحی و ساخت ابزارهای اندازه گیری حفاری

96)GYRO( طراحی و ساخت ابزارهای اندازه گیری حفاری

نگرش رایانه پویا18
اخذ تأییدیه محصول عملگر الکتریکی96

تولید عملگر الکتریکی96

کنترل فاز 13 پارس جنوبی96پتسا صنعت19 اجرای قرارداد سیستم 

20
منابع انسانی 

مهندسی ایراث 
طرح

کنترل ICSS سکوهای هنگام96 اجرای قرارداد سیستم 

21
طراحی و 

مهندسی توان 
الکتریک پویش

ساخت شارژر باتری صنعتی با قابلیت برگشت انرژی به شبکه 96
برق سراسری
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نام طرحسالشرکت مجریردیف

پویندگان راه 1
سعادت

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 حیاتی87 ینگ عال افزایش تولید دستگاه مانیتور

ئم حیاتی85 ینگ عال افزایش تولید دستگاه مانیتور

ئم حیاتی84 ینگ عال تولید دستگاه مانیتور

کاوندیش سیستم2

اخذ تأییدیه بین المللی برای دستگاه جراحی الکتریکی95

95
طراحی و نمونه سازی سه مدل دستگاه جراحی الکتریکی 

کاربردهای جراحی در آندوسکوپی و اورولوژی  تخصصی جهت 
و پوست

طراحی و نمونه سازی آرگون پالسما91

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

کنترلی87 تولید 1400 عدد برد 

تولید الکتروکوتر پیشرفته85

نمونه سازی دو مدل پیشرفته الکتروکوتر82

یقی81 تولید الکتروکوتر پمپ تزر

تولید 360 دستگاه الکتروکوتر79

عالی پیام3

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

یترکتومی قدامی خلفی86 تولید دستگاه و

تولید دستگاه فیکو امولسیفیکیشن انتریور83

یترکتومی81 تولید نمونه صنعتی فیکو و

طراحی و تولید ماموگرافی دیجیتال93پایامد4

فهرست برخی از شرکت های فعال در حوزه بهداشت و درمان )مهندسی پزشکی( 4-6

گزارش عملکرد و اثربخشی صحا در سال 139۶
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مهران طب5

توسعه تولید تجهیزات تصویربرداری دیجیتال94

تولید دستگاه های رادیولوژی دیجیتال ثابت و متحرک91

تولید دستگاه های رادیولوژی دیجیتال ثابت و متحرک89

تولید دستگاه رادیولوژی85

کسیمتر85فرافن6 طراحی و تولید انواع پمپ تزریق بیمارستانی و پالس ا

اوس سینا7

شرکت در نمایشگاه تجهیزات پزشکی مدیکا 2017 آلمان96

یه )2017(96 شرکت در پنجاه و نهمین نمایشگاه بین المللی سور

شرکت در نمایشگاه تجهیزات پزشکی ایران هلث 962017

ساخت و تولید دستگاه الکتروکاردیوگراف صادرات محور95

شرکت در نمایشگاه تجهیزات پزشکی عرب هلث 952017

شرکت در نمایشگاه ایران هلث94

ساخت دستگاه الکتروکاردیوگراف و اخذ تأییدیه93

توسعه و بهینه سازی سیستم بازتوانی قلبی ورژن 901

سیستم تست و بازتوانی قلبی87

ارائه خدمات درمانی و بهبود عملکرد مغزی مبتنی بر رایانه90گروه آتیه8

گستر9 سازگان 

ئم حیاتی بیمار95 ینگ 22 اینچ عال مانیتور

یستا91 ینگ و افزایش ظرفیت تولید دستگاه مانیتور

یستا87 ینگ و افزایش ظرفیت تولید دستگاه مانیتور

یستا86 ینگ مدل و توسعه تولید دستگاه مانیتور

ینگ82 تولید دستگاه مانیتور

تولید دستگاه نموکسی81

کسیمتری79 تولید دستگاه پالس ا

کنش10 نمونه سازی دستگاه الکترومایوگراف 86EMGفریور 

صنایع طیف 11
بنفش

تولید دستگاه بلیچینگ دندانپزشکی87

85LED کیور دندانپزشکی با تولید دستگاه الیت 

کیور دندانپزشکی83 تولید دستگاه الیت 

84

فهرست برخی از شرکت های 
فعال در حوزه های کاربردی



نام طرحسالشرکت مجریردیف

توسعه و تجهیز 12
کارما آزما اندیش

کیت آزمایشگاهی تشخیص 96 طراحی نرم افزار و تجهیز خط تولید 
کتری با

96CE و ISO 13485 گواهینامه بین المللی اخذ 

کیت 96 گواهینامه بین المللی CE و ISO 13485 برای  اخذ 
کتری آزمایشگاهی تشخیص با

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 بیوگراف87

ساخت سیستم خودکار عکس برداری الم آزمایشگاهی و 95نگرش رایانه پویا13
نرم افزار تشخیص

بنیان مرصوص 14
کسیمتر بیمارستانی95دامون نمونه سازی دستگاه پالس ا

صادرات محصول نرم افزاری پردازشگر اسناد پزشکی 95میکرو افزار قشم15
کشور اسپانیا بیمارستانی به 

تجهیزات 16
تولید دستگاه الکتروشوک95پیشرفته درمان

17
تجهیزات 

مراقبت پزشکی 
الکترونیک برتر

تور بومی شده95 تولید ماشین بیهوشی به همراه ونتیال

طراحی نگار 18
تولید دستگاه های EEG و 95EMGاندیشگان

گستران دنا19 راه اندازی خط تولید پد الکتروکوتر95داده 

بهیار صنعت 20
سپاهان

طراحی و ساخت نمونه اولیه سخت افزار پردازش تصویر 95
دستگاه CT اسکن

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

یک96موج پرداز تصویر21 یک و بای فاز تولید محدود تستر دستگاه الکتروشوک مونوفاز

حنا سیستم 22
کز درمانی96شمال ارائه خدمات نرم افزاری اتوماسیون مرا
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انتقال فناوری و ساخت دستگاه لیزر پزشکی96پارس نیک تابان23

شرکت در نمایشگاه تجهیزات پزشکی ایران هلث 962017موج پرداز تصویر24

پویندگان پزشکی 25
ساخت ماشین سوراخ کاری عمیق96پردیس

26
اسماعیل 
محمدی 
فالورجانی

بهینه سازی ربات پوشیدنی توان بخشی96

تولید دستگاه های چاپ اطالعات طرح اصالت فرآورده های 96آرشام ماشین27
سالمت محور

ک تجهیز آرا28 تولید و صادرات 50 دستگاه نور شدید پالسی 96IPLرونا

کسیژن96شهیر تجهیز آزما29 طراحی و نمونه سازی ماژول اندازه گیری خلوص ا

گستر ماد30 بهینه سازی و تولید دستگاه های ثبت سیگنال حیاتی96علم 

سامانه جراحی 31
تولید سامانه هوشمند راهبری جراحی پارسه96هوشمند پارسه

32
توسعه صنایع 
تصویربرداری 
پرتونگار پرشیا

96)ProSPECT( تولید دستگاه تصویربرداری قلبی
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جهان الکترونیک1

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

گردش جهت افزایش تولید91 تأمین سرمایه در 

تجهیز و راه اندازی خط تولید برد چندالیه89

گردش جهت افزایش تولید88 تأمین سرمایه در 

گردش جهت افزایش تولید86 تأمین 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 مدار چاپی79

کیفی بردهای الکترونیک78 ارتقا سطح 

نیکو الکترونیک 2
پیشرو

توسعه خط مونتاژ الکترونیکی93

توسعه تجهیزات خط تولید مونتاژ برد و تأمین مواد اولیه90

مونتاژ برد الکترونیکی87

3
مرکز تحقیقات 

صنایع 
انفورماتیک

توسعه آزمایشگاه ایمنی96

توسعه آزمایشگاه EMC خودرو و تجهیزات پیشرفته96

92EMC توسعه آزمایشگاه

89SAR طراحی و راه اندازی آزمایشگاه

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

خرید و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی جهت آزمون های 82
استاندارد

کیفیت )آزمایشگاه مرجع(78 کنترل  تجهیز آزمایشگاه استاندارد و 

تولید انواع ساعت حضوروغیاب88دنیای پردازش4

فهرست برخی از شرکت های فعال در حوزه صنایع پایه )زيرساخت( 5-6
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نماد پردا5

کارد الکترونیک92 نمونه سازی ژا

کامپیوتری با تکنولوژی پیزو سرامیک89 کارد  تولید انبوه ژا

کارد پیزو 88 راه اندازی خط تولید جدید و تولید نیمه صنعتی ژا
سرامیک

پکتوس6

بهینه سازی دستگاه نمایشگر و صفحه کلید بریل ویژه نابینایان91

گفتار فارسی86 تولید نرم افزار متن به 

تولید برجسته نگار84

طراحی و ساخت دستگاه هوشمند بریل78

فناوری هوشمند 7
اجرای قرارداد سامانه هوشمند حمل ونقل عمومی درون شهری و 90اتیک پارس

بلیت الکترونیک شهر مقدس مشهد

روناش8

سیستم حفاظت الکترونیک سد سنگ سیاه91

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

نصب و راه اندازی سیستم های حفاظت الکترونیک88

یایی89دانا نیرو قشم9 کابل فیبر نوری در ترمیم 

ستاره صنعت 10
توس

کروویو و دستگاه خشک کن مادون قرمز82 ما

نمونه صنعتی تونل های خشک کن79

11
SMD پارت 

)سید حبیب 
مدینه ای(

گسترش ظرفیت خدمات صنعتی مونتاژ95

91SMD گسترش خط مونتاژ

توسعه خط تولید سیستم های توزین80صنایع پند12

یا13 تولید روبات فرش بافت89بور

کوره شهاب14
کوره القایی درز جوش81 تولید دستگاه 

کوره القایی و درز جوش80 نمونه سازی صنعتی 

گل اندیشه15
تولید سیستم ثبت تصاویر سرعت سنج لیزری88

کربن87 کسید  گاز و مونوا تولید هشداردهنده نشت 

رهپویان اندیشه 16
دنا

کسی متر پرینتردار88 تولید تا

کسی متر86 تولید تا

کنترل و ابزار دقیقی صنایع سیمان شهرکرد85فارس اسکات17 اجرای قرارداد 
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کاوندیش18
کنترلی87 تولید 1400 عدد برد 

ینگ جامع 84 طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی سیستم مانیتور
صدا و تصویر

مهر انفورماتیک19
یع اقساطی رایانه82 تولید و توز

گن های قطار81 کنترل هواساز وا تولید سیستم 

شهر پرداز20

تولید دستگاه های خودکار فروش خودکار بلیت89

کیوسک های الکترونیکی اینترنتی سینا89 شبکه 

گاه(84 کیوسک اطالع رسانی )خودآ تولید 

82B2C توسعه سیستم های جامع فروشگاهی با نگرش

اجرای قرارداد 94DCSکرمان تابلو21

مه فناور ظریف 22
دیدگانی

توسعه تجهیزات زیرساخت تولید دستگاه های اندازه گیری 96
الکترواپتیکی پیشرفته

ساخت تجهیزات آزمایشگاهی الکترواپتیک94

صنایع مدار 23
چاپی پدید

توسعه خط تولید برد مدار چاپی94

کارگاه83 طرح تولید و توسعه 

توسعه خطوط و تجهیزات تولید برد مدار چاپی دورو79

قشم ولتاژ24
شرکت در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران96

تولید ست های مکاترونیک94

فن پردازان بدیع25
تولید سیبل های الکترونیکی باشگاهی و قابل حمل94

شرکت در نمایشگاه ایپاس94

راژمان پرداز26
اجرای قرارداد طراحی و ساخت بردهای الکترونیکی و قطعات 96

یدکی ابزار دقیق توربین رستون

94Monitoring Shot طراحی و ساخت دستگاه

پویا اندیشان موج 27
یا نمونه سازی و ساخت دستگاه مولد سیگنال94آر

سیستم انتقال صنعتی بی سیم اطالعات آنالوگ و دیجیتال95کامپیوتری برگ28

کارا الکترونیک 29
توسعه خط تولید برد مدار چاپی95مبنا

30
صنایع 

الکترونیکی 
پارس حفاظ

تولید و ساخت انواع محصوالت حفاظتی فشار ظریف95

گزارش عملکرد و اثربخشی صحا در سال 139۶

89



نام طرحسالشرکت مجریردیف

آرا پژوهش31

شرکت در دهمین نمایشگاه فناوری نانو96

ی اتمی با سرعت باال95 طراحی و ساخت میکروسکوپ نیرو

شرکت در نهمین نمایشگاه فناوری نانو95

سیال ابزار دقیق 32
میهن

کلر در آب95 کنترل میزان  اخذ تأییدیه دستگاه سنجش و 

شرکت در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی آب و فاضالب 95
ایران

33
گستران  علم 
صنعت آرتا 
ید آسیا جاو

کوره القایی تحت خأل95 کنترل  طراحی و نمونه سازی سیستم 

کوره دماباال تحت خأل95 کنترل  طراحی و نمونه سازی سیستم 

طراحی و نمونه سازی شبیه ساز پیشرفته نور خورشید95

آذر ماشین چاپ34

تولید سیستم مشاهده چاپ صنعتی95

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

35
گروه صنعتی 
ک  الکترو پژوا

آرین

تجهیز آزمایشگاه تخصصی ترانس های اندازه گیری95

توسعه خط تولید ترانس های اندازه گیری95

فرا نورگستر 36
تجهیز آزمایشگاه استاندارد جدید آزمون های انواع المپ فوق 95جنوب

کم مصرف

تجهیز آزمایشگاه تخصصی طراحی و تولید انواع رله95همیان فن37

گستر رشد 38 ارتباط 
تجهیز آزمایشگاه امنیت شبکه95پاوان

مهندسی ارسا 39
شرکت در نمایشگاه 96IPS 2017فرآیند

پدیده هوشمند 40
گاز96البرز کالیبراسیون آشکارساز  تجهیز آزمایشگاه 

کارنو فناورگستر 41
طراحی و ساخت سیستم اعالم قیمت فروشگاهی فرمان پذیر 96نامینیک

از راه دور

شرکت در نمایشگاه الکامپ 962017سخت افزار سارا42

سیستم های 43
طراحی و ساخت نمونه سنسورهای بی سیم حضور وسیله نقلیه96نهفته ایرانیان
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البرز میکرو 44
سیستم

توسعه محصول RTU مدل R4000 و ماژول های جانبی96

تولید محدود دستگاه RTU مدل R3000 و ماژول های جانبی 96
E3000

پار صنعت 45
شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت آسانسور96صعود

کنترل فرآیند 46
تولید 11 مدل ماژول صنعتی طیف سنجی با استاندارد 96NIMپاسارگاد

کنترل صنعتی96تمام تدبیر47 تولید PLC های 

تولید سامانه هوشمند تشخیص خودرو )FLPR(96نگرش رایانه پویا48

تولید سامانه توزین در حال حرکت )WIM(96توزین الکتریک49

50
فناوری اطالعات 

و ارتباطات 
کیمیا افزار

راه اندازی خط مونتاژ بردهای الکترونیکی96

51
مهندسی 

سیستم های ناظر 
فرزان

اجرای قرارداد سامانه سیگنالینگ محور راه آهن مالیر-کرمانشاه96
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فراسو1

تولید صندوق فروشگاهی و محصوالت مرتبط95

استفاده از تکنولوژی اتصاالت ترموسونیک در تولید تجهیزات 94
رایانه ای

تولید لوح رایانه )تبلت(93

راه اندازی خط تولید لوح رایانه )تبلت(92

الکترونیک 2
گلرنگ

93Blue Ray-CD-DVD تولید محصوالت

90DVD خرید تجهیزات و راه اندازی خط تولید انواع

تتا3

تولید نمایشگرهای LED شهری95

92LED تولید نمایشگرهای بزرگ

86LED تولید تلویزیون و اسکوربردهای

طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی اسکوربرد تمام رنگی82

موج یکتا اسپادانا4
تولید آیفون تصویری91

91DVB-T گیرنده دیجیتال تولید 

ی های خط 5 فنارو
طالیی

کنترل و مبدل ولتاژ93 تولید دستگاه 

توسعه تولید انواع محافظ برق92

تولید محافظ الکترونیکی برق89

تولید انواع منبع تغذیه رایانه86

کاران الکترونیک6

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

کننده82 تولید دستگاه حفاظتی و تلفن 

کننده 12 حافظه و ساخت نمونه صنعتی سانترال80 تولید تلفن 

تولید انواع محافظ الکترونیکی و آنتی شوک84ارم ترونیک7

تعاونی هوشمند 8
یستا سیستم 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

فهرست برخی شرکت های فعال در حوزه الکترونیک مصرفی 6-6
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نوآوران ابزار 9
دانش آموز )نادکو(

کیت های آموزشی و سرگرمی روباتیک89 تولید 

طرح تکمیلی تولید روبات های اسباب بازی آموزشی86

تولید روبات اسباب بازی84

یان آسانسور10 آر
کنترل آسانسور91 توسعه تولید تابلو فرمان و 

کنترل آسانسور82 تولید تابلو فرمان و 

شکوه الکترونیک11

کنترلر پکیج خانگی85 تولید 

کنترلر، ترانس جرقه، فتوسل83 خرید مواد اولیه تولید 

کنترلر مشعل81 خرید مواد اولیه 

کارخانه79 تجهیز و راه اندازی 

طراحی و ساخت رله الکترونیکی مشعل78

بیت پرداز12

84LCD تولید مانیتور

تولید بلندگوی رایانه و ووفر82

کیس79 ساخت و تولید منبع تغذیه و 

78ATX تجهیز خط تولید منبع تغذیه

13
آذر دمیریول 
شمال غرب 

)آدیکو(
94)BlueSmart( طراحی و تولید سامانه بلوتوثی

14
خدمات 

مخابراتی ارگ 
جدید

94ADSL تولید مودم

صنایع صبح 15
بومی سازی بخش الکترونیک لوازم خانگی95پارالر آسیا

تولید انواع دوربین های مداربسته95ایمن آرا پرشین16

کولرآبی96دانش بنیان سافا17 کلیدهای هوشمند  تولید محدود 

گوهر نفیس18 شرکت در نمایشگاه طال و جواهر 96 اصفهان96تابان 

شرکت در نمایشگاه الکامپ 962017بهین تکنولوژی19

ک 20 فن آوران افق پا
اجرای قراردادهای ساخت و تولید سیستم های ازن ژنراتور و 96نیک

بایونیک

کنترل فردا21 کابل و لوازم خانگی96 دانش  تجهیز آزمایشگاه تخصصی سیم، 
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نام طرحسالشرکت مجریردیف

گستر 22 راشین 
یار96ایمن کشاورز ساخت دستگاه حفاظتی 

اروم نوآوران ایمن 23
تولید تستر باتری و دینام خودرو96موج

صنایع پخت 24
شرکت در نمایشگاه تخصصی تکنولوژی ماشین آالت صنعتی 96مشهد

MOSCOW و صنایع

طراح نرم افزار 25
تولید دستگاه تصویربرداری 360 درجه اتوماتیک96پیشگام

26
تعاونی صنایع 
چوبی نیکان 

کله بست پارسه 
تولید دستگاه های CNC صنایع چوب96

تولید و اجرای سیستم حصار الکترونیک96نوآوران سبز فردا27

پروتئین نوترکیب 28
طاها

گلوکومتر و نوارهای 96 تجهیز و راه اندازی خط تولید دستگاه 
سنجش

کیفیت محصوالت سنجش قند خون96 کنترل  تجهیز آزمایشگاه 

سامانه های دما 29
کولرآبی96نور انرژی سدنا کنترل هوشمند و رادیویی  تولید سیستم 

94
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فعال در حوزه های کاربردی



نام طرحسالشرکت مجریردیف

یوفو الکترونیک1

تولید رله الکترونیک فالشر86

تولید رله های ضد آب83

تولید انواع رله تایمری خودرو80

کارگاه رله های الکترونیکی تایمر79 توسعه خط تولید و تجهیز 

تام ایران خودرو2
توسعه نقشه های ناوبری90

گردش تولید سیستم های ناوبری خودرو89 سرمایه در 

ایران سیستم3
تولید رادیوپخش خودرو86

تجهیز خط تولید رادیوپخش خودرو85

بهروش مدار پویا4

تولید سامانه های الکترونیکی اتوبوس های شهری و بین شهری94

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 جدید79

5
پژوهشگران 
الکترونیک 

کامیاب خودرو 

کالچ اتوماتیک خودرو89 تولید انبوه سامانه 

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

تولیدی راه 6
ابریشم قشم

توسعه تولید انواع رادیوپخش و آنتن خودرویی94

تولید آنتن خودرو91

تولید رادیوپخش خودرو90

تولید رادیوپخش و CD خودرو89

مهرگان پهنه7
توسعه تولید قطعات الکترونیکی خودرو و پروژکتورهای 94

FCLED

تولید انواع قطعات الکترونیکی خودرو91

الکترونیک 8
تولید انواع رادیوپخش خودرو90اورامان

ریزسازگان تکین9
تولید دزدگیر و ردیاب سیستم های متحرک90

تولید ردیاب خودرو87

فهرست برخی از شرکت های فعال در حوزه خودرو 7-6
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نام طرحسالشرکت مجریردیف

پویش پرداز10

96ECU -کامپیوتر خودرو کاربردی  نمونه سازی 

96ECU توسعه آزمایشگاه مرتبط با

تحقیق و تولید جلو آمپر خودروهای سنگین94

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

الکترونیک 11
پردازش سبالن

طراحی و ساخت حسگرهای خودرویی94

تولید یونیت شیشه باالبر خودرو94

تولید سنسور خودرویی94

کس 15 محور95پارس لوجیک12 اجرای قرارداد ساخت و راه اندازی دستگاه سنترا

نگاران تصویر 13
تولید قطعات الکترونیکی خودرو با جذب مشارکت خارجی96نسل جدید

شبکه ارتباطات 14
تولید ردیاب خودرو96طالیی شرق

تولیدی بازرگانی 15
تجهیز دستگاه تست و آزمون خودکار اتصاالت الکترونیکی96آسان بین خودرو

کنترل16 سامانه هوشمند ثبت تخلفات با تشخیص مکمل راداری96دلتا پارس 

لیزینگ سامانه هوشمند ثبت تخلفات حمل ونقل96طلوع ایده و روش17

گروه صنعتی بتا 18
تجهیز و بهینه سازی فرایند تست بردهای الکترونیکی96سرآمد

19

گروه تحقیقات 
خدمات 
مخابراتی 

کاوشکام آسیا

96)AVL( سامانه ردیابی و مدیریت ناوگان خودرو

رزمین روتس 20
تولید بوق خودرو96منطقه آزاد اروند

تولید قطعات الکترونیک خودروهای پژو 208، 2008 و 96301ایمن تک پیشرو21

96
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فصل هفتمفصل هفتمفصل هفتم

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، نشــان دادن رشــد و کیفیت عملکرد شــرکت ها در طول همکاری آن ها با صحا 
بوده است. به عبارت دیگر، در نمودارها به گونه ای تأثیر صحا بر رشد شرکت ها نشان داده می شود.

برای محاســبه رشــد شــرکت ها، از ســه پارامتر درآمد، دارایی ثابت )برمبنای اظهارنامه مالیاتی( و اشــتغال 
مســتقیم )بر مبنای فهرســت بیمه( شــرکت ها اســتفاده شــده اســت. این اطالعات از ســال 1390 الی 1395 
یخی بعد از ســال 1390 تأســیس شــده باشــد، آن  گرفته اســت )در صورتی که شــرکت در تار مورد بررســی قرار 
گرفته اســت(. در محاســبه نــرخ تورم ســاالنه )برگرفته از بانک مرکــزی( نیز جهت  ک محاســبه قرار  یــخ مال تار

گرفته شده است. یکسان سازی اطالعات در نظر 

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

2-نســبت درآمد و دارایی ثابت )تعدیل شــده با تورم( به ســال مبنا محاسبه می شود. همچنین نسبت 
اشتغال مستقیم شرکت ها به سال مبنا استخراج می شود.

3-درنتیجه نسبت پارامترها در سال مبنا، »یک« خواهد شد و بقیه سال ها نسبت به آن مورد سنجش 
که درآمد یک شرکت در یک سال مشخص  قرار می گیرد. به طور مثال از نمودار مشخص خواهد شد 
نســبت بــه ســال مبنا رشــد چند برابــری، با لحاظ نمــودن کاهش ارزش پول، داشــته اســت. برای هر 

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

کثرًا به صورت افزایشی و  محصوالت مشــخص شــده در جدول تولیدات شــرکت ها در ســال های مختلف ا
عالوه بر تولیدات سال های قبل است. 

شرکت صنایع الکترونیک فاران 1-7

 95-91)سال مبنا 90(
 تولیــد انــواع UPS و باتــری، تجهیزات ســوییچ مخابراتی نســل جدیــد، UPS، اســتابیالیزر، محصوالت در 

زمینه انرژی های نو شامل اینورتر و شارژر

۱/09 ۱/0۳ ۱/۱۱

۱۳9۱

0.88

۳/۳۳

۱۳95

۳/5

۳

2/5

2

۱/5

۱

0/5

0

نسبت درآمد
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت دارایی ثابت
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت اشتغال 

۱/۳5
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شرکت الکترونیک پردازش سبالن 2-7

 95-91)سال مبنا 91(
 تولیــد قطعــات و ســامانه  های الکترونیــک خــودرو، رلــه هشــداردهنده سیســتم ترمــز ضــد قفــل، سنســور 

میل سوپاپ، تایمر چراغ سقف، جعبه فیوز پژو، جعبه الکترونیکی شیشه باالبر، رله دوبل موتور انژکتوری

۱ ۱ ۱

۱۳9۱

۳/۳8

۱/22

4/48

۱۳95

نسبت درآمد
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت دارایی ثابت
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت اشتغال 

5

4

۳

2

۱

0

۱8

۱5

۱2

9

6

۳

0

شرکت اوس سینا 3-7

۱/6۱
0/9۱ ۱/۳8

۱۳9۱

۱/9۱

۳/68

۱6/2

۱۳95

نسبت درآمد
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت دارایی ثابت
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت اشتغال 

 95-91)سال مبنا 90(
 دســتگاه الکتروکاردیوگراف، سیســتم تست ورزش و تردمیل پزشــکی، هول تر فشارخون، سیستم بازتوانی 

قلبی
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شرکت توسعه تجهیز کارما آزما اندیش 4-7

 95-91)سال مبنا 91(
کتری کیت آزمایشگاهی تشخیص با  طراحی نرم افزار و تجهیز خط تولید 

۱ ۱ ۱

۱۳9۱

2/67

5/68

4/09

۱۳95

نسبت درآمد
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت دارایی ثابت
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت اشتغال 

6

5

4

۳

2

۱

0

شرکت سنجش افزار آسیا 5-7

 95-91)سال مبنا 91(
کنتور هوشمند مدیریت برداشت آب  طراحی و نمونه سازی 

7

6

5

4

۳

2

۱

0

۱ ۱ ۱

۱۳9۱

۱/29۱/25

6.64

۱۳95

نسبت درآمد
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت دارایی ثابت
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت اشتغال 
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شرکت صنایع راژمان پرداز 6-7

 95-90)سال مبنا 90(
گاز شــامل طراحی، ســاخت، نصب و  کاربرد در صنایع نفت و   سیســتم های الکترونیــک و ابــزار دقیــق با 
کارت های ورودی-خروجی، سیســتم های تله متری و جمع آوری اطالعات، شــبکه های ارتباطی  راه اندازی 

صنعتی، اتوماسیون واحدهای صنعتی

۱ ۱ ۱

۱۳90

۱/58
0/98

8/۳7

۱۳95

نسبت درآمد
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت دارایی ثابت
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت اشتغال 

9

8

7

6

5

4

۳

2

۱

0

۱00

80

60

40

20

0

شرکت پویا اندیشان موج آریا 7-7

 95-91)سال مبنا 87(
ینــگ و مراقبــت ســیگنال های رادیویــی و ارتباطــات مبتنــی بــر IP، مــدارات فعــال   سیســتم های مانیتور

مایکرویو نظیر تقویت کننده ها، مبدل های فرکانسی، سینتی-سایزرها
 انــواع مدوالتورهــا و دمدوالتورهــای آنالوگ و دیجیتال، انکدرهای و دیکدرهــای دیجیتال، تحلیل گرهای 

طیف

۱0/86
4

54/96

۱۳90

5

20/85

95.9

۱۳95

نسبت درآمد
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت سرمایه
)تعدیل شده با توجه به تورم(

نسبت اشتغال 
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