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ــات و  ــت از تحقیق ــدوق حمای ــای صن ــام ماموریت ه ــی از انج ــش رو گزارش ــه پی کتابچ
ــی و  ــی تســهیالت اعطای ــرآوردی از اثربخش ــع الکترونیــک )صحــا( و ب توســعه صنای
ــله  ــرد و سلس ــه ای از عملک ــامل خالص ــال 139٤ ش ــده در س ــام ش ــای انج حمایت ه
اقدامــات انجــام شــده و در حمایــت از طرح هــای حــوزه صنعــت الکترونیــک در ســال 
ــاری و  ــای آم ــب  گزارش ه ــی و در قال ــی و کیف ــرد کم ــا دو رویک ــه ب ــت ک 139٤ اس

ــود.  ــه می ش ــی ارائ تحلیل
ــرایط  ــه ش ــهیالت را ک ــت تس ــدود 300 درخواس ــال 1394 ح ــا در س صح
اولیــه الزم را داشــتند، بررســی نمــود کــه از ایــن تعــداد، 181 درخواســت 
جمعــا بــه مبلــغ 1.552 میلیــارد ریــال مصــوب گردیــد. از مصوبــات مذکــور 
ــرارداد  ــه ق ــال ب ــارد ری ــغ 980  میلی ــه مبل ــا ب ــده جمع ــداد 107 پرون تع
ــا میــزان  اعطــای تســهیالت مالــی منجــر شــد. در یــک مقایســه کوتــاه ب
قراردادهــای ســال های گذشــته، عملکــرد صحــا بــه لحــاظ ریالــی تنهــا در 
ســال پیــش، حــدود 50 درصــد مجمــوع عملکــرد 16 ســال گذشــته صحــا 
ــز  ــا نی ــادره صح ــای ص ــاره ضمانت نامه ه ــبت درب ــن نس ــت. همی ــوده اس ب

صــادق اســت.
ــودار  ــار و نم ــورت آم ــه ص ــی ب ــهیالت اعطای ــزارش تس ــای اول و دوم، گ در فصل ه
ــوع صنعــت و ماهیــت آن هــا بررســی و ارزیابــی شــده  برحســب حوزه هــا، اســتان ها، ن
ــاس  ــورد قی ــل م ــال های قب ــا س ــال ب ــن س ــا در ای ــرد صح ــن عملک ــت. همچنی اس
ــعه  ــه توس ــل مالحظ ــد قاب ــر رش ــده بیانگ ــت آم ــه دس ــج ب ــت . نتای ــه اس ــرار گرفت ق

ــت. ــین اس ــال های پیش ــه س ــبت ب ــا نس ــای صح فعالیت ه
ــده  ــه دربرگیرن ــده اســت ک ــان ش ــا بی ــژه صح ــات وی ــه اقدام ــوم مجموع در فصــل س
ــن  ــت. در ای ــازمانی اس ــرون س ــد درون و ب ــدوق در دو بع ــن صن ــعه ای ــد و توس رش
زمینــه می تــوان بــه مــواردی چــون ایجــاد مدل هــای جدیــد حمایتــی، تهیــه کاربــرگ  
تقاضــای تســهیالت خــاص، بسترســازی و تشــویق شــرکت ها در خصــوص صــادرات، 
تعامــل بــا نهادهــای سیاســت گذار دولتــی و همــکاری نزدیــک بــا انجمن هــای 

ــرد. ــاره ک ــی اش ــای صنف تخصصــی و نهاده
در فصــل چهــارم، بــه معرفــی برخــی طرح هــای نمونــه بــا ویژگی هــای بــارزی همچــون 
ــی و  ــای داخل ــد تائیدیه ه ــازی، اخ ــد س ــرمایه گذار خارجــی، صــادرات و برن جــذب س

بین المللــی و در حوزه هــای گوناگــون صنعــت الکترونیــک پرداختــه شــده اســت.

مقدمه
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ــت،  ــن صنع ــال در ای ــرکت های فع ــا ش ــنایی ب ــرای آش ــم ب ــل پنج ــه و در فص در ادام
ــت. ــده اس ــر ش ــوزه ذک ــر ح ــال در ه ــای فع ــی بنگاه ه ــت برخ فهرس

درخاتمــه و در فصــل نهایــی، نمودارهــای رشــد و توســعه برخــی شــرکت های دریافــت 
کننــده تســهیالت و خدمــات صحــا در طــول 10 ســال گذشــته بــر اســاس پارامترهایــی 
ــه نوعــی معــرف  ــه شــده کــه ب چــون درآمــد، میــزان اشــتغال و ســرمایه گــذاری ارائ
ــوزه  ــال در ح ــرکت های فع ــا ش ــاط ب ــا در ارتب ــی صح ــا و همراه ــی حمایت ه اثربخش

صنعــت الکترونیــک کشــور اســت.
بــا توجــه بــه ســهم روزافــزون صنایــع الکترونیــک در ارزش افــزوده تولیــدات صنعتــی 
و همچنیــن در صنایــع نویــن و بــا توجــه بــه رویکــرد جــدی کشــور در توســعه اقتصــاد 
دانــش بنیــان و صنایــع پیشــرفته، امیــد اســت ایــن صنــدوق بتوانــد نقشــی موثــر بــر 

توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان در کشــور، هرچنــد محــدود، داشــته باشــد. 
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 بخش اول: خالصه عملکرد صحا

خالصه عملکرد صحا در سال 1394: 

جدول 1- مبلغ و تعداد تسهیالت مالی مصوب و اعطایی در سال 1394

جدول 2- مبلغ و تعداد ضمانت نامه های مصوب و صادر شده در سال 1394

جــدول  شــماره 1 مبلــغ و تعــداد  تســهیالت مالــی مصــوب و اعطایــی در ســال 139٤ 
ــد. ــان می ده را نش

ــغ و تعــداد  ضمانت نامه هــای مصــوب و صــادر شــده  همچنیــن، جــدول  شــماره ٢ مبل
ــد. ــال 139٤ را نشــان می ده در س

تسهیالت مالی

ضمانت نامه

مقایسه عملکرد ارائه تسهیالت سال 1394 با سال های گذشته صحا:

همــان طــور کــه در جــدول شــماره 3 مشــاهده می شــود، عملکــرد صحــا بــه لحــاظ 
ــوع  ــد مجم ــدود 50 درص ــال، ح ــک س ــا در ی ــی تنه ــهیالت مال ــغ تس مبل

عملکــرد 16 ســال گذشــته صحــا بــوده اســت.

جدول 3- مقایسه عملکرد ارائه تسهیالت مالی سال 1394 با سال های 
گذشته صحا

مبلغ تعدادسال
)میلیارد ريال(
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در جــدول شــماره ٤ عملکــرد ارائــه تســهیالت ســال 139٤ نســبت بــه ســه ســال گذشــته 
نیــز مقایســه شــده اســت. همانطــور کــه مشــاهده می شــود، در ســال 1394 عملکــرد 
صحــا از نظــر تعــداد قــرارداد بیــش از مجمــوع ســه ســال گذشــته و از لحــاظ 

مبلغــی حــدود 50 درصــد بیشــتر از ســه ســال گذشــته بــوده اســت.

ــه  ــا ب ــرد صح ــود، عملک ــاهده می ش ــماره 5 مش ــدول ش ــه در ج ــور ک ــان ط هم
لحــاظ مبلــغ ضمانت نامــه صــادره تنهــا در یــک ســال، 50 درصــد مجمــوع 

ــوده اســت.  ــا ب ــته صح ــال گذش ــرد 16 س عملک

در جــدول شــماره 6 عملکــرد صــدور ضمانت نامــه ســال 139٤ نســبت بــه ســه ســال 
گذشــته نیــز مقایســه شــده اســت. همانطــور کــه مشــاهده می شــود، در ســال 1394 
ــه صــادره بیــش از مجمــوع ســه  عملکــرد صحــا از نظــر تعــداد ضمانت نام
ســال گذشــته و از لحــاظ مبلــغ قــرارداد بیــش از 20 برابــر مجمــوع عملکــرد 

ســه ســال گذشــته بوده اســت.

جدول 4- مقایسه عملکرد ارائه تسهیالت سال 1394 با سه سال گذشته

مبلغتعدادسال
 )میلیارد ريال(

مقایسه عملکرد صدور ضمانت نامه سال 1394 با سال های گذشته صحا:

جدول 5- مقایسه عملکرد صدور ضمانت نامه سال 1394 
با سال های گذشته صحا

جدول 6- مقایسه عملکرد صدور ضمانت نامه سال 1394 با سه سال گذشته

مبلغ تعدادسال
)میلیارد ريال(

مبلغ تعدادسال
)میلیارد ريال(
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بخش دوم

آمارها و نمودارها



سرفصل آمارها:

آمارها در چهار دسته بندی کلی و به شرح زیر ارائه شده است:
• توزیع تسهیالت اعطایی بر حسب حوزه
• توزیع تسهیالت اعطایی بر حسب استان

• توزیع تسهیالت اعطایی بر حسب نوع صنعت
• توزیع تسهیالت اعطایی بر حسب ماهیت طرح ها

ــان  ــال 139٤ را نش ــا در س ــب حوزه ه ــی برحس ــهیالت اعطای ــع تس ــدول 7 توزی ج
می دهــد. ایــن جــدول نشــان دهنــده آن اســت کــه تــالش صحــا بــر ایــن بــوده کــه در 

ــد. ــته باش ــی داش ــا حضــور فعال ــی حوزه ه تمام
جــدول 8 نیــز توزیــع تســهیالت اعطایــی برحســب حوزه هــا از ابتــدای فعالیــت صحــا 
تــا پایــان ســال 139٤ را بیــان می کنــد. جدول هــا نشــان  می دهنــد کــه ســه حــوزه از 

ــد شــده اند.  ــا بهره من ــه دیگــر حوزه ه ــزان تســهیالت بیشــتری نســبت ب می
 ICT ــوزه ــد. ح ــات می باش ــات  و ارتباط ــاوری  اطالع ــا فن ــا ICT ی ــن حوزه ه ــی از ای یک
ــه دلیــل تشــکیل شــدن از دو بخــش ارتباطــی و فنــاوری اطالعــات، طیــف وســیعی  ب
ــا  ــه ارتبــاط نزدیــک ایــن حــوزه ب ــا توجــه ب از مخاطبــان صحــا را تشــکیل می دهــد. ب
صنعــت الکترونیــک، همــواره ایــن صنعــت ســهم باالیــی را در تســهیالت صحــا بــه خــود 

اختصــاص داده اســت.
حــوزه بعــدی کــه بیشــترین ســهم تســهیالت را بعــد از ICT بــه خــود اختصــاص داده 
اســت، حــوزه صنایــع پایــه می باشــد. صنایــع پایــه یــا صنایــع زیرســاخت بــه صنایعــی 
ــک(  ــر الکترونی ــع غی ــی صنای ــع) حت ــر صنای ــت دیگ ــه در خدم ــود ک ــالق می ش اط
ــای  ــواع برده ــد ان ــد تولی ــک مانن ــات الکترونی ــد قطع ــال تولی ــور مث ــه ط ــند. ب می باش
ــیون  ــع و اتوماس ــگاه های مرج ــی، آزمایش ــی و مهندس ــات فن ــک)PCB(، خدم الکترونی
ــه همیــن دلیــل  ــواع صنایــع پایــه محســوب می شــوند. ب و مکانیزاســیون صنعتــی از ان
ــود اختصــاص  ــه خ ــی را ب ــل توجه ــزان تســهیالت قاب ــوزه توانســته اســت می ــن ح ای

دهــد.
حــوزه ســوم، حــوزه نیــرو و انرژی های نــو می باشــد. بخــش نیــرو و انرژی های نــو 
همــواره یکــی از مهمتریــن مباحــث روز جهــان و کشــور بــوده اســت. صحــا نیــز در طول 
فعالیــت خــود بــه ایــن مهــم توجــه داشــته اســت. صحــا بــا رصــد کــردن نیازهای کشــور 
در بخش هــای تولیــد انــرژی پــاک و مصــرف بهینــه انــرژی بــا اســتفاده از تجــارب خــود 
ــن  ــی و خصوصــی در ای ــای سیاســت گذار دولت ــارب نهاده ــتفاده از تج ــن اس و همچنی

زمینــه، ســعی در ارائــه خدمــات بــه ایــن حــوزه داشــته اســت. 

1. توزیع تسهیالت اعطایی بر حسب حوزه
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بخش دوم: آمارها و نمودارها

جدول 7- آمار تسهیالت اعطایی برحسب حوزه در سال 1394 )تعداد و مبلغ(

دسته بندی ردیف
حوزه ها

مبلغ قرارداد 
)میلیارد ریال(

تعداد درصد
قرارداد

درصد

نمودار 1- نمودار تسهیالت اعطایی برحسب حوزه در سال 1394 )مبلغ( 
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نمودار 2- نمودار تسهیالت اعطایی برحسب حوزه در سال 1394 )تعداد( 

جدول 8 - آمار تسهیالت اعطایی برحسب حوزه  از ابتدای فعالیت صحا 
تا پایان سال 1394 )تعداد و مبلغ(

ــیس  ــدای تاس ــا از ابت ــب حوزه ه ــی برحس ــهیالت اعطای ــع تس ــماره 8 توزی ــدول ش ج
ــد.  ــان می ده ــال 139٤ را نش ــان س ــا پای ــا ت صح

دسته بندی ردیف
)میلیارد ریال(حوزه ها

درصد
قرارداد

درصد
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بخش دوم: آمارها و نمودارها

نمودار 3- نمودار تسهیالت اعطایی برحسب حوزه از ابتدای فعالیت صحا 
تا پایان سال 1394 )مبلغ( 

نمودار4- نمودار تسهیالت اعطایی برحسب حوزه از ابتدای فعالیت صحا 
تا پایان سال 1394 )تعداد( 
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جــدول شــماره 9 مقایســه توزیــع تســهیالت اعطایــی صحــا از ابتــدای فعالیــت تــا پایــان 
ســال 93 و ســال 9٤ برحســب حوزه هــا را نشــان می دهــد.

جدول 9- آمارمقایسه ای تسهیالت اعطایی برحسب حوزه)مبلغ(

نمودار 5-نمودار مقایسه ای تسهیالت اعطایی برحسب حوزه )مبلغ(

ردیف
از ابتدای فعالیت صحا سال

تا انتهای  سال 93
1394

دسته بندی 
حوزه ها

مبلغ قرارداد 
)میلیارد ریال(

مبلغ قرارداد درصد
)میلیارد ریال(

درصد

نیرو و 1
انرژی های نو

٢٤0٪1٢1٤1٪1٤

فناوری اطالعات ٢
و ارتباطات 

)ICT(
633٪3٢٢18٪٢٢

صنایع دفاعی و 3
هوا- فضا

136٪7100٪10

8٪٤79٪88نفت و گاز٤

بهداشت و درمان 5
8٪1076٪٢00)مهندسی پزشکی(

صنایع پایه 6
)زیرساخت(

331٪16185٪19

الکترونیک 7
مصرفی

٢٢٢٪1195٪10

9٪886٪150خودرو8
100٪100980٪٢.000جمع
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بخش دوم: آمارها و نمودارها

جــدول شــماره 10 مقایســه توزیــع تســهیالت اعطایــی برحســب حوزه هــا در ســال های 
1393 و 139٤  را نشــان می دهــد. جدول هــای 9 و 10 نشــان می دهنــد کــه در ســال 
ــع بهتــری در بیــن حوزه هــا وجــود داشــته  ــه ســال های گذشــته توزی 139٤ نســبت ب

 . ست ا
تعامــل بــا نهادهــای سیاســت گذار دولتــی و همــکاری نزدیــک بــا 
ــل  ــی از دالی ــه ای و صنف ــای تخصصی-حرف ــی و نهاده ــای تخصص انجمن ه

ــت. ــوده اس ــته ب ــال های گذش ــه س ــبت ب ــهیالت نس ــر تس ــع بهت توزی

جدول 10- آمار مقایسه ای تسهیالت اعطایی برحسب حوزه)مبلغ(

13931394سالردیف
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نمودار 6-نمودار مقایسه ای تسهیالت اعطایی برحسب حوزه )مبلغ(

2. توزیع تسهیالت اعطایی بر حسب استان

یکــی از درخواســت های مهــم مجمــع عمومــی از صحــا ایــن بــوده اســت کــه 
بــا توجــه بــه اســتقرار صحــا در تهــران راهکارهــای مناســبی اتخــاذ شــود 
تــا فعــاالن صنایــع الکترونیــک کــه در ســایر نقــاط مســتقر هســتند نیــز 
بتواننــد از تســهیالت صحــا بــه ســادگی بهره منــد گردنــد. صحــا بــرای تحقــق 

ایــن خواســته اقداماتــی بــه شــرح زیــر انجــام داده اســت:
ــا،  ــاره اولویت ه ــفاف درب ــل و ش ــانی کام ــالع رس ــا و اط ــری وب گاه صح 1- بازنگ

ــای کاری ــاز و روال ه ــورد نی ــتندات م مس
ــرم  ــای محت ــا روس ــدد ب ــات متع ــق مکاتب ــترده از طری ــانی گس ــالع رس ٢- اط
ــاوری، مراکــز  ــم و فن ســازمان های صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان ها، پارک هــای عل

ــات صحــا ــک از خدم ــع الکترونی ــاالن صنای ــدف آگاه ســازی فع ــا ه رشــد ب
3- انجــام برگــزاری ســمینارهای تخصصــی، معرفــی تســهیالت و خدمــات صحــا 

ــرکت ها  ــد از ش ــا بازدی ــتان ها و ب ــز اس در مراک
٤- برپــا نمــودن میزهــای خدمــت در تعــدادی از اســتان ها بــا هــدف شناســایی و 

ــان ــت های متقاضی ــریع تر درخواس ــی س بررس
ــازمان های  ــم از س ــتان ها، اع ــتقر در اس ــی مس ــای تخصص ــتفاده از نهاده 5- اس
ــی و  ــای صنف ــاوری، انجمن ه ــش و فن ــای پژوه ــارت، صندوق ه ــدن و تج ــت، مع صنع

ــه جهــت معرفــی تقاضاهــا دیگــر نهادهــای تخصصــی ب
بــا اتخــاذ راهکارهــای فــوق همــان گونــه کــه در جــدول 11، مقایســه توزیــع تســهیالت 
اعطایــی برحســب اســتان ها در ســال های 1393 و 139٤ آمــده اســت تعــداد اســتان های 
ــوده اســت و  ــر اســتان های ســال پیــش ب مــورد حمایــت در ســال 9٤ در حــدود دو براب
بــه 8 اســتان از جملــه خوزســتان، بوشــهر، اردبیــل، آذربایجــان شــرقی و ... کــه در ســال 

1393 بــه آن هــا تســهیالتی تعلــق نگرفتــه بــود نیــز تســهیالت اعطــا گردیــد. 

18



بخش دوم: آمارها و نمودارها

جدول 11-آمارمقایسه ای تسهیالت اعطایی برحسب استان)مبلغ(

13931394سالردیف

بــر ایــن اســاس، در ســال 9٤ ، چهــار اســتان البــرز، بوشــهر، خوزســتان و کرمانشــاه کــه 
از ابتــدای فعالیــت صنــدوق تــا انتهــای ســال 93 موفــق بــه اخــذ تســهیالت نشــده بودنــد 

ــز از حمایت هــای صحــا برخــوردار شــده اند. نی
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نمــودار 7، مقایســه ای از نظــر تعــداد اســتان های حمایــت شــده )غیــر از اســتان تهــران( 
ــود، در  ــاهده می ش ــه مش ــور ک ــان ط ــد. هم ــان می ده ــال های 93 و 9٤ نش را در س
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــری( نس ــا دو براب ــتری )تقریب ــتان های بیش ــال 9٤، از اس س

حمایــت شــده اســت. 

ــال های  ــت در س ــوع صنع ــب ن ــی برحس ــهیالت اعطای ــع تس ــه توزی ــدول 1٢ مقایس ج
ــه  ــع الکترونیــک ب 1393 و 139٤ را نشــان می دهــد. طبــق اساســنامه صنــدوق، صنای
صنایــع ارتباطــی، صنایــع رایانــه ای، اتوماســیون، الکترونیــک نــوری، الکترونیــک مصرفی، 
الکترونیــک کاربــردی و قطعــات الکترونیــک اعــم از ســخت افــزار و نــرم افــزار اطــالق 
ــه  ــوع صنعــت نیــز ارائ ــه تفکیــک ن ــی ب ــر همیــن اســاس تســهیالت اعطای می شــود. ب

شــده اســت.

نمودار 7- مقایسه تعداد استان های حمایت شده غیر از تهران

3. توزیع تسهیالت اعطایی بر حسب نوع صنعت
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بخش دوم: آمارها و نمودارها

نمودار 8- نمودار مقایسه ای تسهیالت اعطایی برحسب نوع صنعت )مبلغ(

جدول 12-آمارمقایسه ای تسهیالت اعطایی برحسب نوع صنعت)مبلغ(

13931394سالردیف

21



جــدول 13 مقایســه توزیــع تســهیالت اعطایــی برحســب ماهیــت طــرح در ســال های 1393 و 
139٤ را نشــان می دهــد. هــر طرحــی مراحــل مختلفــی را در رشــد خــود از طراحــی تــا تولیــد 
تجربــه می کنــد. ایــن مراحــل شــامل تحقیقــات، نمونه ســازی، تولیــد نیمــه صنعتــی، تجــاری 
ســازی، تجهیــز و تولیــد انبــوه مــی باشــد، ســعی صحــا نیــز بــر ایــن بــوده تــا تفکیکــی بــر این 
ــع، برخــی از  ــوع توزی ــن ن ــد. در ای ــا و شــرکت ها را رصــد نمای اســاس داشــته و رشــد طرح ه
ماهیــت طرح هــا ماننــد صــادرات، توســعه بــازار، جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی و ... بــا برخــی 
دیگــر می تواننــد هــم  پوشــانی داشــته باشــند. بــر همیــن اســاس عمومــا هــر طــرح می توانــد 

دارای چنــد ماهیــت باشــد. 
ــهم  ــر س ــده و در براب ــته ش ــد کاس ــهم تولی ــال 139٤ از س ــدول 13، در س ــه ج ــه ب ــا توج ب
تحقیقــات، انتقــال دانــش فنــی و توســعه بــازار افزایــش داشــته اســت. در ســفرهای اســتانی و  
برپــا نمــودن میــز خدمــات در مراکــز اســتان، شهرســتان ها و پارک هــای فنــاوری، تــالش صحــا 
بــر حمایــت از شــرکت های فنــاور بــوده اســت. افزایــش ســهم تحقیقــات در ســال 9٤ نشــان 
دهنــده ایــن موضــوع می باشــد. ایــن نکتــه قابــل ذکــر اســت، بــرای اولیــن بــار صحــا در ســال 
ــه  ــا توجــه ب ــوده اســت. ب ــت نم ــا جــذب ســرمایه گذاری خارجــی حمای ــا ب 139٤ از طرح ه
این کــه، صحــا از طرح هــای تحقیقاتــی، توســعه بازار)شــرکت در نمایشــگاه و ...( و همچنیــن از 
طرح هــای شــرکت های فنــاور حمایــت می کنــد و نظــر بــه این کــه ایــن گونــه طرح هــا اغلــب 
مبلــغ کمــی بــه خــود اختصــاص می دهنــد، بنابراین مقایســه تعــدادی صــورت گرفته اســت. به 

عبــارت دیگــر مقایســه تعــدادی گویا تــر نســبت بــه مقایســه مبلغــی بــوده اســت.

4. توزیع تسهیالت اعطایی بر حسب ماهیت طرح

جدول شماره 13-آمار مقایسه ای تسهیالت اعطایی 
برحسب ماهیت طرح ها )تعداد(

ردیف
13931394سال

تعداد ماهیت
قرارداد 

تعداد درصد
درصدقرارداد
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نمودار 9- نمودار مقایسه ای تسهیالت اعطایی برحسب ماهیت )تعداد(

5. تاثیر تسهیالت اعطایی بر حفظ و ایجاد اشتغال 

ــر حفــظ و ایجــاد اشــتغال، هزینــه پرســنلی  ــرآورد تاثیــر تســهیالت اعطایــی ب ــرای ب ب
مــورد حمایــت در قراردادهــای اعطــای تســهیالت مــالک عمــل قــرار گرفتــه اســت. بــا 
اســتخراج ایــن اطالعــات از قراردادهــا، جــدول شــماره 1٤ بــه دســت آمــده اســت.مطابق 
بــا اطالعــات جــدول، تســهیالت اعطایــی صحــا در ســال9٤ جمعــا بــه اشــتغال بیــش از 

1٢77 نفــر کمــک کــرده اســت. 

جدول شماره 14- حفظ و ایجاد اشتغال مرتبط با تسهیالت اعطایی

درصد تغییرات9394عنوان / سال
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ــه در  ــت ک ــده آن اس ــان دهن ــی نش ــهیالت اعطای ــای تس ــی قرارداده ــن بررس همچنی
ــرمایه گذاری  ــال س ــارد ری ــزان 103٢ میلی ــه می ــال 9٤، ب ــده س ــت ش ــای حمای طرح ه
شــده اســت. بــا توجــه بــه اشــتغال 1٢77 نفــری ایــن طرح هــا، ســرمایه گذاری الزم بــرای 
اشــتغال هرنفــر 808 میلیــون ریــال اســت کــه در مقایســه بــا ســال 93 کاهش معنــاداری 
ــی و  ــزاری، تحقیقات ــای نرم اف ــت از طرح ه ــش حمای ــن کاه ــل ای ــت. از دالی ــته اس داش
حمایــت از شــرکت های فنــاور مســتقر در پارک هــای فنــاوری و مراکــز رشــد بــوده اســت. 
ایــن عــدد بــا افــزودن ســرمایه در گــردش مــورد نیــاز متقاضیــان بــه عــدد ٢388 میلیــون 
ریــال می رســد. تفــاوت چشــمگیر ایــن دو عــدد بیانگــر نیــاز شــدید صنایــع الکترونیــک 

بــه نقدینگــی و ســرمایه در گــردش اســت. 
ــال  ــون ری ــر 11٢0 میلی ــر نف ــتغال ه ــرای اش ــرمایه گذاری ب ــن س ــال 93 میانگی در س
ــا افــزودن رقــم ســرمایه در گــردش مــورد نیــاز متقاضیــان بــه عــدد ٢٢00  بــوده کــه ب

می رســید.
 بــر اســاس آمــار منتشــر شــده از ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــرای ایجــاد 
اشــتغال صنعتــی در کشــور بــه ســرمایه گذاری ثابتــی حــدود ٢300 میلیــون ریــال نیــاز 
اســت. ایــن عــدد بــرای اشــتغال صنعــت الکترونیــک حــدود 1500 میلیــون ریــال اســت. 
)گــزارش شــماره ٢3- عملکــرد ســال 139٤ وزارت صنعــت، معــدن و تجارت-صفحــه ٢1(

ایــن موضــوع بیانگــر آن اســت کــه نیــاز بــه ســرمایه صنایــع الکترونیــک حــدود 35 درصد 
کمتــر از میانگیــن فعالیت هــای صنعتــی در کشــور اســت. 

ــر  ــار منتش ــا آم ــال 9٤ ب ــا در س ــای صح ــت طرح ه ــرمایه گذاری ثاب ــزان س ــه می مقایس

جدول شماره 15- سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش طرح ها

جدول شماره 16- میزان سرمایه و اشتغال تسهیالت اعطایی

درصد تغییرات9394عنوان / سال

درصد تغییرات9394عنوان / سال
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6. ارزش افزوده اقتصادی و صادرات ناشی از تسهیالت اعطایی

تســهیالت اعطایــی بــه صنایــع الکترونیــک در ســال های 93 و 9٤ منجــر بــه تولیــد ارزش 
ــارد  ــن 138 میلی ــر ای ــزون ب ــده اســت. اف ــزوده شــد کــه شــرح آن در جــدول 17 آم اف

ریــال تســهیالت اعطایــی ســال 9٤ مربــوط بــه طرح هــای صادراتــی بــوده اســت.
ــا در ســال 9٤  ــه قرارداده ــا ب ــزوده طــرح ه ــه جــدول 17، نســبت ارزش اف ــا توجــه ب ب
ــوده  ــزاری ب ــای نرم اف ــت از طرح ه ــر، حمای ــن ام ــت ای ــی داشــته اســت. عل رشــد فراوان
ــواد  ــی و م ــروش نهای ــت ف ــاوت قیم ــا، تف ــزوده طرح ه ــبه ارزش اف ــت.)مالک محاس اس

ــوده اســت.( اولیــه در طــرح ب
در ســال 9٤، یکــی از اولویــت هــای صحــا، طرح هــای صادراتــی بــوده اســت. جــدول 17، 

ــن موضــوع می باشــد. نشــان دهنده ای

جدول شماره 17- تسهیالت اعطایی

درصد تغییرات9394عنوان / سال

ــرای اشــتغال در صنعــت الکترونیــک،  شــده توســط وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت ب
ــری  ــت کمت ــت صحــا از ٤5٪ ســرمایه گذاری ثاب ــورد حمای ــای م نشــان می دهــد طرح ه
ــا از  ــه صح ــد ک ــان دهنده آن باش ــد نش ــوع می توان ــن موض ــت. ای ــوده  اس ــوردار ب برخ
ــت  ــه ســرمایه گذاری حمای ــر ب ــاز کمت ــا نی ــن حــال ب ــاال و در عی ــاوری ب ــا فن ــا ب طرح ه

می کنــد.
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 بخش سوم: فعالیت های ویژه صحا در سال 1394

فعالیت های ویژه سال 1394:

در ســال گذشــته صحــا فعالیت هــای ویــژه ای را در برنامــه کاری خــود قــرارداد. برخــی 
از ایــن فعالیت هــا بــه شــرح زیــر آمــده اســت. 

ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای ــرد صح ــاره عملک ــرح درب ــش های مط ــی از پرس یک
توجــه بــه محدویــت جــدی منابــع، بــا چــه روش و مکانیســمی اولویت هــای 
ــا از  ــت صح ــتره فعالی ــه گس ــه ب ــا توج ــود. ب ــخص می ش ــهیالت مش ــای تس اعط
ــف توســعه محصــول از  ــو و مراحــل مختل ــک از یک س ــف الکترونی ــع مختل ــث صنای حی
ــع، الزم  ــدی مناب ــت ج ــی محدودی ــوه و از طرف ــد انب ــا تولی ــازی ت ــات و نمونه س تحقیق
ــه شــود. صحــا در طــی  ــکار گرفت ــاط ب ــن نق ــا تســهیالت صحــا در اثربخش تری اســت ت
ســال های گذشــته ســعی کــرده اســت تــا بــا اســتفاده از تجــارب خــود و همچنیــن 
پروژه هــای تحقیقاتــی کــه در ایــن بــاره تعریــف شــده اســت بــه آســیب شناســی 
صنایــع الکترونیــک و شناســایی نقــاط مســتعد رشــد بپــردازد و از ایــن طریــق 
توانســته اســت در حوزه هایــی بــه صــورت اثربخــش بــه اعطــای تســهیالت بپــردازد. بــه 
عنــوان مثــال در حوزه هایــی هماننــد ســیگنال رســانی صــدا و ســیما، محصــوالت مرتبــط 
بــا جنــگ الکترونیــک، نرم افزارهــای خــاص و تجهیــزات پزشــکی بســیاری از موفق تریــن 
ــد کــه تعــدادی از آنهــا در  ــدگان از صحــا قــرار دارن شــرکت ها در زمــره تســهیالت گیرن
ــا  ــده اند. ب ــی ش ــاری معرف ــال ج ــزارش س ــی در گ ــته و بخش ــال گذش ــای س گزارش ه
ایــن حــال بــا توجــه بــه اهمیــت راهبــردی ایــن پرســش، صحــا تــالش نمــوده اســت تــا 
بــا اســتفاده از نظــرات نهادهــای تخصصــی، تنهــا بــه تجربــه و دانــش خــود بســنده 
ننمایــد. آنچــه کــه بــه صــورت جــدی در دســتور کار صحــا درســال گذشــته قرارداشــته 
اســت، شناســایی و ارتبــاط موثــر بــا نهادهــای تخصصــی، اعــم از نهادهــای سیاســت گذار 
ــن  ــوده اســت. صحــا از ای ــی خصوصــی ب ــه ای و صنف ــای تخصصی-حرف ــی و نهاده دولت
رهگــذر ســعی داشــته تــا اولویت هــای هریــک از ایــن حوزه هــا را بــا اســتفاده از 
ــمت  ــه س ــود را ب ــدود خ ــهیالت مح ــوده و تس ــایی نم ــا شناس ــن نهاده ــای ای دیدگاه ه
اثربخش تریــن نقــاط هــر حــوزه ســوق دهــد. بــرای ایــن مهــم تفاهــم نامه هــای همــکاری 
متعــددی بــه امضــا رســیده اســت و کمیته هــای مشــترک کاری در پــی آن تشــکیل شــده 
اســت. عــالوه بــر هــدف اصلــی فــوق، مزایــای دیگــری نیــز ازایــن طریــق قابــل دســتیابی 

ــا نهادهــای تخصصــی بدیــن شــرح اســت: اســت. عمــده مفــاد همکاری هــا ب
ســرمایه گذاری،  فرصت هــای  حمایتــی،  اولویت هــای  شــناخت  در  مشــارکت   .1
زمینه هــای مناســب صادراتــی و جــذب ســرمایه گذاری خارجــی در صنعــت الکترونیــک 

ــاد ــای آن نه ــا و فعالیت ه ــوزه نیازه ــا ح ــط ب ــور و مرتب کش
ــترش  ــوع گس ــا موض ــژه ب ــه  وی ــال ب ــای فع ــعه بنگاه ه ــوص توس ــکاری در خص ٢. هم
ــی،  ــای تخصص ــد، آموزش ه ــوالت جدی ــه محص ــعه و ارائ ــق و توس ــای تحقی فعالیت ه
ــای  ــگاه  و همایش ه ــرکت در نمایش ــق ش ــی از طری ــد و خارج ــای جدی ــب بازاره کس

ــی خارج
ــترک )J.V.( و  ــرمایه گذاری های مش ــاد س ــاوری، ایج ــال فن ــه انتق ــکاری در زمین 3. هم

ــی ــش خصوص ــال بخ ــای فع ــا بنگاه ه ــی ب ــالت بین الملل تعام
٤. ارائــه خدمــات مشــاوره ای و صنعتــی در زمینه هــای فنــی، کســب اســتانداردها، 

تعامل با نهادهای سیاستگذار دولتی و نهادهای تخصصی-حرفه ای و                                  
صنفی خصوصی

  .1
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جدول شماره 18- فهرست نهادهای سیاست گذار دولتی در تعامل با صحا

وضعیت همکارینام نهادنام حوزه

بازاریابــی و تهیــه طرح هــای توجیهــی
5. گسترش ارتباطات بین شرکت ها و ایجاد شبکه و خوشه های صنعتی 

6. ارزیابی، ارزش گذاری، مدیریت خطر و مدیریت پروژه طرح های فناورانه
7.  اعتبارسنجی متقاضیان و تأمین تضامین

8.  تدویــن شــاخص های اثربخشــی، ســنجش و پایــش آنهــا بــرای طرح هــای اجــرا شــده 
ــای الزم ــه گزارش ه و ارائ

9. شناســایی و تعریــف مدل هــای جدیــد حمایتــی در حوزه هــای مختلــف و فراهــم آوردن 
ســاز و کار اجرایــی آن 

ــا  فهرســت نهادهــای سیاســتگذار دولتــی و نهادهــای تخصصی-حرفــه ای و صنفــی کــه ب
صحــا در تعامــل بــوده یــا تفاهــم نامــه امضــا کــرده انــد، در جدول هــای شــماره 18 و 19 

آمــده اســت.
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 بخش سوم: فعالیت های ویژه صحا در سال 1394

جدول شماره 19- فهرست نهادهای صنفی خصوصی در تعامل با صحا

نمونه فعالیت انجام شده:

نمونه طرح های جمع بندی شده توسط کارگروه صحا 
و پژوهشگاه نیرو

وضعیت  همکارینهادهای صنفی خصوصی

ــه  ــرو  و موسس ــگاه نی ــا پژوهش ــده  ب ــد ش ــای منعق ــم نامه ه ــرو تفاه • پی
ــکیل  ــی تش ــای تخصص ــی، کار گروه ه ــع دفاع ــی صنای ــی و تحقیقات آموزش
ــا  ــه صح ــور ب ــز مذک ــوی مراک ــددی از س ــای متع ــا، طرح ه ــن کارگروه ه ــد. در ای ش
ــد جلســه مشــترک، در  ــس از انجــام ارزیابی هــای الزم در چن ــا پ ــی شــد. طرح ه معرف
نهایــت چنــد طــرح در صحــا بــه تصویــب رســید. اســامی برخــی شــرکت های معرفــی 
شــده از جانــب پژوهشــگاه نیــرو در جــدول شــماره ٢0 آمــده اســت. شــایان ذکــر اســت 
ــی  ــی و تحقیقات ــه آموزش ــوی موسس ــده از س ــی ش ــرکت های معرف ــا و ش ــام طرح ه ن

صنایــع دفاعــی بــه دلیــل محرمانــه بــودن ، در جــدول ٢0 ذکــر نشــده اســت.

موضوع طرحنام شرکتردیف

جدول شماره 20-
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تعداد شرکت های حمایت شده برای حضور در نمایشگاه  
الکامپ

تعداد نهاد همکارموضوع
شرکت

)برپایی میز خدمت در  فناوری  و  با وزارت علوم، تحقیقات  2. همکاری 
استان ها و حمایت از شرکت های فناور مستقر در پارک های  علم و فناوری 

و مراکز رشد(
ــات و  ــت از تحقیق ــدوق حمای ــه صن ــدن تفاهم نام ــی ش ــدف اجرای ــا ه ب
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــا وزارت عل ــا( ب ــع الکترونیک)صح ــعه صنای توس
ــف  ــال 94ردی ــا در س ــان، صح ــش بنی ــاد دان ــت اقتص ــن تقوی وهمچنی
ــک و  ــان کوچ ــش بنی ــای دان ــت از طرح ه ــرای حمای ــژه ای را ب ــاری وی اعتب

ــت. ــر گرف ــا در نظ ــرکت های نوپ ش
ــخوان  ــد پیش ــی، چن ــد ارزیاب ــریع فرآین ــهیل و تس ــور تس ــه منظ ــاس و ب ــن اس برهمی
تخصصــی پذیــرش و ارزیابــی طرح هــا در پارک هــای علــم و فنــاوری اســتان های 
ــا حضــور کارشناســان اداره ارزیابــی طرح هــای  فــارس، هرمــزگان، اردبیــل و ســمنان ب
ــد. در  ــرار گرفتن ــی ق ــورد بررس ــاور م ــرکت های فن ــای ش ــد و پروژه ه ــا ش ــا برپ صح
ــرو ســفرهای اســتانی، حــدود 75 طــرح  ــن پی ــن پیشــخوان و همچنی ــت طــی ای نهای
ــه صحــا ارســال شــد . تعــدادی از طرح هــای مذکورکــه از ســوی شــرکت های فنــاور  ب
ــارس،  ــن، ف ــزگان، قزوی ــتان های هرم ــد اس ــز رش ــاوری و مراک ــم و فن ــای عل پارک ه
ــس از  ــود، پ ــده ب ــال ش ــل ارس ــدان و اردبی ــرز، هم ــمالی، الب ــان ش ــهر، خراس بوش

ــد. ــب ش ــه و تصوی ــا پذیرفت ــادی در صح ــی و اقتص ــای فن ارزیابی ه
اسامی تعدادی از این شرکت ها در جدول شماره ٢٢ آمده است.

• در راســتای حمایــت از توســعه بــازار شــرکت های فعــال در حــوزه الکترونیــک، 
ــت  ــی جه ــی تخصص ــای صنف ــکاری نهاده ــا هم ــده ب ــرکت های برگزی ــدادی از ش تع
ــای  ــس از ارزیابی ه ــی شــده و پ ــه صحــا معرف ــی ب شــرکت در نمایشــگاه های بین الملل
فنــی و اقتصــادی در صحــا مصــوب و از تســهیالت بــا شــرایط مناســب بهره منــد شــدند. 
ــه ای جهــت  ــی رایان ــا ســازمان نظــام صنف ــه ای از همــکاری ب جــدول شــماره ٢1 نمون
شــرکت در بیســت و یکمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی الکامــپ 139٤ را نشــان می دهــد.

جدول شماره 21-
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 بخش سوم: فعالیت های ویژه صحا در سال 1394

برخی از شرکت های حمایت شده مستقر در پارک ها 
و مراکز رشد

محل استقرار ردیف
شرکت

نام طرحنام شرکت

جدول شماره 22-
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محل استقرار ردیف
شرکت

نام طرحنام شرکت
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 بخش سوم: فعالیت های ویژه صحا در سال 1394

3. تشویق شرکت های فعال در حوزه صنایع الکترونیک به منظور کسب 
بازارهای بین المللی و صادرات 

4. حمایت از برگزیدگان جشنواره ها

5. مدل های جدید حمایتی در سال 1394

ــا(  ــک )صح ــع الکترونی ــعه صنای ــات و توس ــت از تحقیق ــدوق حمای ــره صن ــت مدی هیئ
ــی و همچنیــن تشــویق و ترغیــب  ــه منظــور فراهم ســازی بســترهای مناســب صادرات ب
ــود،  ــوالت خ ــادرات محص ــه ص ــک ب ــع الکترونی ــوزه صنای ــال در ح ــرکت های فع ش

ــت: ــرده اس ــرر ک ــر را مق ــوق های زی مش
الــف( ضابطه منــد کــردن بهره منــدی از تخفیــف ســود صادراتــی تــا ســقف 6 درصــد در 

صــورت صــادرات محصــوالت موضــوع قــرارداد فی مابیــن صحــا و شــرکت ها
ــقف  ــا س ــر ت ــدازه 1 درصد)حداکث ــه ان ــی ب ــود صادرات ــف س ــدی از تخفی ب( بهره من

ــی  ــر خارج ــگاه های معتب ــور در نمایش ــار حض ــه ازای هرب 3درصد(ب
ــای  ــذ تائیدیه ه ــوع اخ ــا موض ــا ب ــرای طرح ه ــود ب ــل س ــا حداق ــهیالت ب ــه تس ج( ارائ

لمللــی بین ا
د( ارائه تسهیالت با حداقل سود برای شرکت در نمایشگاه های بین المللی

صحــا بــرای حمایــت از برگزیــدگان جشــنواره ها برنامــه ویــژه ای در ســال 9٤ در برنامــه 
کاری خــود قــرار داد. بــه عنــوان نمونــه صحــا تفاهــم نامــه ای بــا جشــنواره جــوان 
ــرش و بررســی  ــی منعقــد نمــود. در همیــن راســتا صحــا پیشــخوان های پذی خوارزم
طرح هــای برگزیــده را در صحــا برپــا کــرد. برخــی از ایــن پیشــخوان ها بــه شــرح زیــر 

می باشــد:
1. پیشخوان های پذیرش و بررسی طرح های جشنواره جوان خوارزمی

٢. پیشــخوان های پذیــرش و بررســی طرح هــای جشــنواره  کارآفرینــی و توســعه کســب 
 و کار شــریف

ــدگان  ــت از برگزی ــرای حمای ــود ب ــی خ ــالم آمادگ ــن اع ــا ضم ــب صح ــن ترتی بدی
نمــود. حمایــت  الکترونیــک  کوچــک  طرح هــای  از  تعــدادی  جشــنواره ها 

ــه  ــه جانب ــرارداد س ــه ق ــی از جمل ــد حمایت ــای جدی ــال 94، مدل ه در س
ــگاه  ــز آزمایش ــی ، تجهی ــه پژوهش ــه جانب ــرارداد س ــگ( و ق ــد )لیزین خری
و    .J.V ایجــاد  کارخانه،صــادرات،  بــدون  تولیــد  و مرجــع،  تخصصــی 
جــذب ســرمایه گذاری خارجــی، تشــکیل کنسرســیوم و خوشــه های 
صنعتی،اخــذ گواهــی اســتاندارد و تائیدیــه فنی،توســعه بــازار و شــرکت در 
ــا  ــه کاری صح ــی در برنام ــوزش تخصص ــی( و آم ــگاه)داخلی و خارج نمایش

ــت. ــرار گرف ق
• بــه منظــور حمایــت از بخــش خصوصــی کــه محصــوالت صنایــع الکترونیــک تولیــدی 
در داخــل را خریــداری میکنــد، صحــا بــه ایجــاد قراردادهــای ســه جانبــه خریــد 
محصول/خدمــت )لیزینــگ( اقــدام کــرد. از مزایــای ایــن مــدل می تــوان بــه تســریع 
ــر محصــوالت مشــابه  ــد داخــل در براب ــازار محصــوالت الکترونیــک تولی در گســترش ب
ــذ  ــای اخ ــدی در فرآینده ــای تولی ــر واحده ــکالت کمت ــه مش ــن ب ــی و همچنی خارج

تســهیالت به ویــژه تامیــن تضامیــن اشــاره کــرد.
ــرارداد  ــدل از ق ــک م ــا ی ــت، صح ــط صنع ــی توس ــای پژوهش ــرای طرح ه • در اج
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ــه  ــد  طوری ک ــال می کن ــش را دنب ــوزش و پژوه ــت از آم ــه در حمای ــه جانب س
اگــر شــرکتی ســفارش کار تحقیقاتــی خــود را بــه گــروه دانشــگاهی بدهــد، هزینه هــای 
ــه  ــدل ک ــن م ــه می شــود. در ای ــه شــکل تســهیالت توســط صحــا در نظــر گرفت آن ب
ــه جــای کمــک مســتقیم  ــوان آن را در آموزش هــای تخصصــی نیــز اجــرا کــرد، ب می ت
بــه دانشــگاه، از فعــاالن بخــش خصوصــی بــا هــدف ایجــاد ارتبــاط صنعــت بــا دانشــگاه 

ــود. ــت می ش حمای
• حمایــت از تجهیــز آزمایشــگاه های تخصصــی و مرجــع یکــی دیگــر از 
ــن آزمایشــگاه ها کــه هزینه هــای آن را  ــدازی ای ــا راه  ان مدل هــای حمایتــی صحاســت. ب
بخــش خصوصــی تامیــن مــی کنــد، هــم نیــاز دانشــگاه ها تامیــن می شــود و هــم نیــاز 
ــز  ــه تجهی ــع می شــود. هزین ــات آزمایشــگاهی تخصصــی رف ــه خدم ــف ب ــع مختل صنای

ــود. ــه می ش ــهیالت ارائ ــکل تس ــه ش ــا ب ــط صح ــگاه ها توس ــن آزمایش ای
ــی  ــای خال ــد از ظرفیت ه ــرای تولی ــه ب ــی ک ــش خصوص ــت از بخ ــوص حمای • در خص
ــدون  ــد ب ــت از تولی ــدل حمای ــد، م ــتفاده می کن ــی اس ــرکت های صنعت ــر ش دیگ
ــه  ــک ب ــه کم ــوان ب ــدل می ت ــن م ــای ای ــت . از مزای ــده اس ــی ش ــه  طراح کارخان
بســیاری از واحدهــای تولیــدی بــرای خــارج شــدن از رکــود و همچنیــن نیــاز نداشــتن 
بــه ســرمایه گذاری ســنگین و بــه صرفــه بــودن تولیــد بــا توجــه بــه کاهــش بســیاری از 

ــرد. ــام ب ــی ن ــربار و مال ــای س هزینه ه
ــاد J.V.  و  ــادرت، ایج ــد ص ــرکت ها مانن ــاص ش ــای خ ــا فعالیت ه ــاط ب • در ارتب
خوشــه های  و  کنسرســیوم  تشــکیل  خارجــی،  ســرمایه گذار  جــذب 
صنعتــی، اخــذ گواهــی اســتاندارد و تائیدیــه فنــی، توســعه بــازار و شــرکت 
در نمایشــگاه)داخلی و خارجــی( و آمــوزش تخصصــی، صحــا بــه  حمایتــی ویــژه  
ــه  ــه ب ــت ک ــرار داده اس ــود ق ــه کاری خ ــت برنام ــت زده و در اولوی ــرکت ها دس از ش

ــد. ــاره ش ــل اش ــن فص ــا در ای ــن حمایت ه ــی از ای برخ

6. تعریف تسهیالت جدید و طراحی کاربرگ های خاص

ــای  ــا کاربرگ ه ــهیالت، صح ــای تس ــهیل در اعط ــریع و تس ــدف تس ــا ه ب
ــر ایــن  ــرد. در تهیــه کاربرگ هــا ســعی ب ــه ک ــاص را تهی ــهیالت خ ــای تس تقاض
بــوده کــه متقاضــی فقــط اطــالع مربــوط بــه نــوع درخواســت را تکمیــل کنــد و از ارائــه 
اطالعــات اضافــی بپرهیــزد. در صورتــی کــه متقاضــی درخواســتی غیــر از کاربرگ هــای 
مذکــور را داشــته باشــد، می توانــد از پرسشــنامه اصلــی صحــا اســتفاده کنــد. 
ــرکت های  ــک و ش ــای کوچ ــی »طرح ه ــوان تخصص ــش عن ــامل ش ــا ش کاربرگ ه
ــرکت در  ــدت، ش ــاه م ــی کوت ــوزش تخصص ــردی، آم ــات کارب ــا، تحقیق نوپ
ــای  ــذ تائیدیه ه ــع و اخ ــی و مرج ــگاه تخصص ــز آزمایش ــگاه، تجهی نمایش

ــت. ــی« اس ــی و بین الملل داخل
ــد، در جــدول شــماره ٢3 آمــده  ــه طرح هــای حمایــت شــده در مــدل هــای جدی نمون

اســت.
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جدول 23- نمونه طرح های حمایت شده در مدل های جدید

نام ردیف
مبلغ نام طرحشرکت

تسهیالت 
)میلیون ریال(

نوع حمایتی
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نام ردیف
مبلغ نام طرحشرکت

تسهیالت 
)میلیون ریال(

نوع حمایتی
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 بخش چهارم: نمونه طرح های حمایت شده در سال 1394

در ایــن فصــل، بــه تفصیــل بــه معرفــی برخــی طرح هــای نمونــه بــا ویژگی هایــی ماننــد 
ــی و  ــای داخل ــد تائیدیه ه ــازی، اخ ــادرات و برندس ــی، ص ــرمایه گذار خارج ــذب س ج
ــات  ــاوری اطالع ــو، فن ــرو و انرژی های ن ــوزه: »نی ــت ح ــن در هش ــی و همچنی بین الملل
ــع دفاعــی و هوا-فضــا، نفــت و گاز،  ــع پایه)زیرســاخت(، صنای و ارتباطــات )ICT(، صنای
ــودرو« پرداخــت  ــی و خ ــکی(، الکترونیــک مصرف ــی پزش بهداشــت و درمان)مهندس

می گــردد. 
ــام طــرح و ســپس هــدف از اجــرای طــرح آورده  ــدا ن ــا، ابت ــی طرح ه ــه جهــت معرف ب
ــا طــرح، خالصــه طــرح، نتایــج و ویژگی هــای  شــده اســت. جهــت آشــنایی مخاطــب ب
طــرح، مبلــغ تســهیالت و مــدت اجــرای طــرح در ادامــه مطلــب بــدان پرداختــه شــده 
اســت. در انتهــا نــام مجــری طــرح، دربــاره مجــری و آدرس وب گاه مجــری آورده شــده 
ــرح از وب گاه  ــری ط ــه مج ــوط ب ــات مرب ــت، اطالع ــر اس ــل ذک ــه قاب ــن نکت ــت. اب اس

ــده اســت. شــرکت اســتخراج گردی

بخش چهارم

نمونه طرح های 
حمایت شده در سال

39



1. نمونه طرح های  مورد حمایت صحا در جذب سرمایه گذاری خارجی

نام طرح: پایلوت تحقیقاتی نیروگاه 350 کیلووات خورشیدی

هدف از اجرای طرح:
انرژی خورشیدی یکی از منابع  تجدیدپذیر و البته از مهم ترین آنهاست. ایران با وجود 300 
روز آفتابی یکی از کشورهای با ظرفیت باال در زمینه انرژی خورشیدی معرفی شده است.

بر اساس مطالعات شرکت DLR آلمان، در مساحتی بیش از ٢000 کیلومترمربع، امکان 
نصب بیش از 60.000  مگاوات نیروگاه حرارتی خورشیدی وجود دارد.اگر مساحتی معادل 
اختصاص  فتوولتائیک  خورشیدی  نیروگاه  ساخت  به  را  زمین  کیلومترمربع   100×100
دهیم، برق تولیدی آن معادل کل تولید برق کشور در سال 1389 خواهد بود؛ با توجه به 
موارد مذکور، هدف از اجرای طرح عالوه بر احداث نیروگاه خورشیدی، جلب اطمینان و 

جذب سرمایه گذار خارجی بوده است.

خالصه طرح:
همان طور که عنوان شد، هدف از اجرای طرح احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 350 
کیلووات ، به منظور جلب اطمینان و جذب سرمایه گذار خارجی است. نظر به میزان سرمایه 
اولیه در نظر گرفته  شده و مساحت زمین در دسترس، ظرفیت آرایه فتوولتائیک برای نصب 

در مرحله اول 350 کیلو وات در نظر گرفته شده است. 
 IBVOGT شرکت  با  شده  امضا  نامه  توافق  اساس  بر  فاران  الکترونیک  صنایع  شرکت 
آلمان، نخستین پروژه مزرعه خورشیدی در سطح کالن خود را با ظرفیت 10 مگاوات و با 
سرمایه گذاری خارجی، به بهره برداری خواهد رساند. این پروژه نیروگاهی در منطقه ماهان 
) 30 کیلومتری شهر کرمان ( و بر اساس تفاهم نامه همکاری امضا شده در استان کرمان )با 
ظرفیت اداره توزیع برق جنوب کرمان و استانداری کرمان با عنوان واگذار کنندگان زمین 

به منظور احداث نیروگاه( ساخته می شود.
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 بخش چهارم: نمونه طرح های حمایت شده در سال 1394

نتایج و ویژگی های طرح:
1. استفاده از بازده باالی تابش خورشیدی در این منطقه

٢. استفاده از انرژی خورشیدی به جای منابع رو به کاهش انرژی فسیلی
3. حفظ و سالمت محیط  زیست و کاهش آلودگی هوا

٤. رفع محدودیت هایی مانند برق رسانی و تأمین سوخت برای نقاط و روستاهای دورافتاده

مبلغ تسهیالت: 13/5٢ میلیارد ریال

مدت اجرای طرح: 6 ماه

مجری طرح: شرکت صنایع الکترونیک فاران  

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

برداشته و تاکنون در بیش از 15 شهر، پروژه های سوالر را با موفقیت اجرا کرده است.

http://fa.farancorp.com :وب گاه
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2. نمونه طرح  های مورد حمایت صحا در صادرات

نام طرح : بسترسازي صادرات و برندسازي بین المللي منابع تغذیه  قابل برنامه ریزي 
 

هدف از اجرای طرح:
 Programmable  بر اساس گزارش  منتشر شده در سال ٢011 که به طور اختصاصی به
DC Power Supply می پردازد،  آمار فروش این نوع تجهیزات در سال  ٢017 بالغ بر 
٢00 میلیون دالر پیش بینی شده است. این محصول مورد توجه کشورهای صنعتی بوده و 
به دلیل وجود بسیاری از خطوط تولید شرکت های اروپایی و آمریکایی در آسیای جنوب 
شرقی، شاهد درصد باالی متقاضی در این منطقه هستیم؛ لذا هدف گذاری در کشورهای 

اروپایی و آمریکایی می تواند بازار بزرگ تری را در اختیار قرار دهد.
)٤00 دستگاه  تعداد 1000 دستگاه  به  فروش محصوالت  مبنای  بر  هدف گذاری شرکت 
داخل + 600 دستگاه خارج(  طی 3 سال آینده  است. گرفتن سفارش   باال می تواند به 
پایین آمدن هزینه های تولید در ایران بینجامد. البته بخش عمده قیمت  فروش مبتنی بر 
دانش فنی محصول است و از آنجا که این محصول تولید داخل و بومی خواهد بود و به 
لحاظ کیفی نیز قابل اتکاست، لذا وجود حاشیه سود مناسب ، امکان رقابت با محصوالت 
خارجی را فراهم می کند. بر همین اساس هدف از حمایت از این طرح، توسعه صادرات به 

ویژه در کشورهای پیشرفته و صنعتی است.

خالصه طرح: 
 DC هدف از اجرای این طرح برندسازی و ایجاد بستر مناسب برای صادرات منابع تغذیه
قابل برنامه ریزی به بازار بین المللی عمدتا اروپا و آمریکاست. سابقه خوب در بازار داخلی 
و برخورداری از مزیت های رقابتی در قیاس با محصوالت خارجی، شرکت را بر آن داشته 
که به عنوان یک راهبرد جدید، بازار خود را از سطح داخلی به بین المللی ارتقا دهد. البته 
این امر مستلزم احراز شرایط و استانداردهای معتبر برای ارائه محصول و خدمات در کالس 
اخذ  و  راهبرد  این  تحقق  منظور  به  است.  بین المللی  بازارهای  در  با هدف حضور  جهانی 
تائیدیه های فنی و کیفی آلمان، استقرار خط تولید در آن کشور و نیز بازاریابی بین المللی 
برنامه  ریزی هایی انجام شده است که در گام نخست ملزومات احراز شرایط از جمله اخذ 

تائیدیه های مورد نیاز در این طرح تدوین شده است.
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نتایج و ویژگی های طرح: 
1. برندسازی و جهانی شدن برند
٢. دریافت تائیدیه های بین المللی

مبلغ تسهیالت: 17 میلیارد ریال

مدت  اجرای طرح: 1٢ ماه

مجری طرح: توان پژوهان فناوران پاسارگاد

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

با مشخصات فنی و مطابق فناوری روز به صنعت کشور ارائه می کند.

www.tavanco.net :وب گاه
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3. نمونه طرح  های مورد حمایت صحا در اخذ گواهی استاندارد و 
تائیدیه فنی

نام طرح: اخذ تائیدیه هاي داخلي و بین المللي سیستم صنعتی آشکارساز گاز

هدف از اجرای طرح: 
سیستم های صنعتی آشکارساز گاز به دلیل حساسیت، به اخذ تائیدیه ها و استانداردهای 
آماده شدن  برای  طرح  پیشرفت  به  استانداردها  و  تائیدیه  اخذ  طرح،  در  دارد.  نیاز  الزم 
زمینه های تولید انبوه کمک خواهد کرد. کسب دانش فنی روز دنیا در ارتباط با این گونه 

محصوالت با دانش فنی باال نیز از اهداف دیگر این طرح است.

خالصه طرح:  
طرح، اخذ تائیدیه برای سیستم صنعتی آشکارسازی گاز، نشت یابی و آنالیز گازها با روش 
اندازه گیری میزان جذب امواج تابشی در ناحیه IR می باشد. حسگرهای الکترواپتیک و 
لیزری ، پیشرفته ترین نوع سنسورهای ساخته شده در دنیاست. این حسگرها با توجه به 
دانش فنی اسپکتروسکوپی نشری و جذبی کار می کنند. این حوزه از دانش  پیچیدگی و 
مفاهیم فنی و علمی در حوزه علوم پایه و تخصص های میان رشته ای مانند الکترواپتیک و 
Signal processing را دارد. تشخیص نوع گاز و اندازه گیری میزان غلظت موجود آن ها 
در اتمسفر و همچنین سیستم های سنجش از راه دور جزو کاربردی ترین و پیشرفته ترین 

نوع ابزار دقیق در مانیتورینگ و کنترل و پایش هوا قلمداد می شود.
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نتایج و ویژگی های طرح:
1. قطع وابستگی  و کاهش اثرات تحریم بر صنایع نفت و گاز

٢. متناسب با نیاز مناطق مختلف گازی و شرایط آب و هوایی 

مبلغ تسهیالت: 0/8 میلیارد ریال

مدت  اجرای طرح: 6 ماه

مجری طرح: ایلیا بنیان دانش

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

ریاست جمهوری است.

www.iliyao.ir :وب گاه
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4. نمونه طرح های مورد حمایت صحا در حوزه نیرو و انرژی های نو

AMI نام طرح: تولید کنتورهای هوشمند

هدف از اجرای طرح:
در حال حاضر امکان دسترسی لحظه اي به  اطالعات مشترکین، امکان کنترل صحت بار 
 AMI ندارد. سیستم  تحویلی وجود  برق  و کیفیت  پارامترهاي شبکه  کنترل  و  مصرفی 
زیرساخت پیشرفته اندازه گیری در مباحث مانیتورینگ و کنترل است که می تواند عالوه 
بر کنترل مصرف منابع انرژی، تست و بازررسی دوره ای کنتورها، از راه دور به عنوان پلی 
اپراتوری به سطح  بین بهره برداری و مباحث توسعه سیستم باشد و سیستم را از حالت 
مهندسی ارتقا دهد. سیستم AMI به عنوان جدیدترین و پیشرفته ترین سیستم مدیریت 

مصرف انرژی است.

خالصه طرح:
فهام  طرح  پیاده سازی  و  استقرار  هدف  با   AMI هوشمند  کنتورهای  تولید  طرح،  این 
با  مطابقت  گواهی  دارای  تولیدی  محصوالت  است.  انرژی  صحیح  مدیریت  منظور  به  و 
آزمایشگاه های  طرف  از  مرتبط  تائیدیه های  و  توانیر  شرکت  سوی  از  الزم  استانداردهای 
پژوهشگاه نیرو، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه شهید بهشتی، EPIL و SIMT و گواهی های 

کیفیت است.

نتایج و ویژگی های طرح:
1. طراحی محصول با قابلیت اطمینان باال

٢. ایجاد ارزش افزوده بیشتر در داخل کشور
3. جلوگیری از خروج قابل توجه ارز از کشور با توجه به رویکرد تولید داخل

٤. فرهنگ سازی و بسترسازی استفاده بهینه از انرژی

مبلغ تسهیالت: 30 میلیارد ریال

مدت  اجرای طرح: 6 ماه

مجری طرح: صنایع سنجش انرژی بهینه سازان طوس  

درباره مجری:  
با  برق  انواع کنتورهای  تولید  با هدف  بهینه سازان طوس  انرژی  شرکت صنایع سنجش 
الکتریکال تاسیس شده است.  مشارکت و سرمایه گذاری خارجی گروه صنعتی هگزینگ 
سابقه این شرکت در زمینه تولید محصوالت شامل کنتورهای پیش پرداختی، کنتورهای 
هوشمند، دستگاه های مخابراتی، تست کنتورها با فناوری به روز، سیستم های نرم افزاری و

SCADA است.

www.bst.co.ir :وب گاه                
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 بخش چهارم: نمونه طرح های حمایت شده در سال 1394

5. نمونه طرح های مورد حمایت صحا در حوزه فناوری اطالعات 
)ICT( و ارتباطات

نام طرح: بهینه سازی شبکه نسل سوم تلفن همراه

هدف از اجرای طرح: 
بهینه سازی شبکه سلوالر یک عملیات علمی- تخصصی است که به منظور ارتقای سطح 
داشتن  اختیار  در  با  تنها  تلفن  شبکه های  بهره وری  افزایش  و  عملکرد  بهبود  و  کیفی 
پروژها  تعهدات  اجرا می شود.  پیشرفته  ابزار  کارگیری  به  و  تجربه  با  تیم های متخصص 
 Kpl-Key Performance Indicator( ارتقای شاخص های اصلی مورد نظر شامل 
( به میزان از پیش تعیین شده است که نحوه محاسبات آن نیز نسبت به دو اصل مهم 
 Huawei, مانند   ( تجهیزات  برند  و   )LET و  3G ,٢G )مانند  استفاده  مورد  فناوری 

ZTE, Nokia،...( متفاوت است.

خالصه طرح: 
حفظ، بهینه سازی و ارتقای شاخص های کیفی شبکه تلفن همراه نسل سوم )3G( برای 
شرکت رایتل در کل کشور هدف اصلی این پروژه بوده است. مراحل کلی فرآیند به این 

ترتیب است:
- بررسی اولیه شبکه و تعیین وضعیت فعلی

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

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

)Request
- نگهداری و بهبود مستمر 

 
نتایج و ویژگی های طرح:

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

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

مبلغ تسهیالت: 9/9 میلیارد ریال

مدت  اجرای طرح: ٢ ماه

مجری طرح: شرکت فن آوری اطالعات و ارتباطات کاریان

درباره مجری: 
افراد  با جذب  و  شد  تاسیس  سال 1383  کاریان  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  شرکت 
متخصص و تعامل با شرکت های صاحب نام و مطرح جهانی با تعیین اهداف و مسیری 
دانش بنیان از ابتدای تاسیس ، انتقال دانش فنی و آخرین فناوری هاي مخابراتی، ارتباطی 

به ویژه شبکه های مخابراتی سلوالر به کشور را در راس اقدامات خود قرار داده است.

 www.karyan.com :وب گاه
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نام طرح: بهینه سازی نرم افزار مدیریت استراتژیک

هدف از اجرای طرح:
سازمان ها در مسیر موفقیت، برای رسیدن به نتایج ملموس و مطلوب به راهبرد هایی مناسب 
و سیستم مدیریت استراتژیک، نیاز دارند. طبق آمار 90 درصد سازمان ها در پیاده سازی 
برنامه  نخستین  استراتژیک  مدیریت  جامع  نرم افزار  لذا  می خورند؛  شکست  خود  راهبرد 
مستقل از متدولوژی خواهد بود که به سازمان ها کمک می کند تمامی مراحل استراتژی 
محوری را توانمند کنند. مهم ترین مسائلی که این نرم افزار به حل آنها کمک می کند عبارت 

است از:
1. توان و قدرت راهبری ضعیف و تعداد نفرات کم دفتر برنامه ریزی استراتژیک 

٢. تاخیر فراوان در فرآیند برنامه ریزی و عقب بودن برنامه ریزی از زمان 
3. دسترسی نداشتن به اطالعات سازمانی منسجم و یکتا

پیش بینی شده است در دو سال آینده 600 سازمان به این نرم افزار نیاز داشته باشند که 
هزینه ای بالغ بر 60 میلیارد تومان خواهد بود.

خالصه طرح:
هدف از اجراي طرح ، بهینه سازي مدیریت راهبردی است. در این نرم افزار تمامی مراحل 
از  راهبردها  این  بر  عالوه  و  می شود  اجرا  و  تنظیم  کالن،  اهداف  تعیین  برنامه،  تدوین 
داخل همان سازمان در زمان مناسب مورد ارزیابی قرار می گیرد. نرم افزار جامع مدیریت 
استراتژیک برنامه ای است که به یاری سازمان ها می آید تا این فرآیند پر پیچ و خم را با 

موفقیت پشت سر گذارند.

نتایج و ویژگی های طرح:
1( پیاده سازی نرم افزار جامع مدیریت استراتژیک در سازمان ها بسیار آسان است، زیرا این 
سیستم به جای این که یک روش خاص مدیریت استراتژیک را به سازمان ها تحمیل کند، مدل 

خود را بر اساس سطح بلوغ سازمان ویژه سازی می کند .
٢( نرم افزار جامع مدیریت استراتژیک به بخش برنامه ریزی استراتژیک سازمان این امکان را 
می دهد تا تمامی فرآیندهای مرتبط با مدیریت استراتژیک، از داخل یک سیستم جامع مدیریت 
شود؛ لذا باعث صرفه جویی در تعداد نفرات و بالطبع افزایش توان عملیاتی این بخش از سازمان 

می شود.
3( از آنجا که نرم افزار جامع مدیریت استراتژیک به قابلیت مدیریت جریان کار و مدیریت زمان 
مجهز است، به سازمان ها کمک می کند تا فرآیند مدیریت استراتژیک را در بهترین زمان ممکن 

طی کند. این اقدام ارزش آفرینی به موقع این فرآیند در سازمان ها را در پی خواهد داشت.
٤( نرم افزار جامع مدیریت استراتژیک با سازماندهی اطالعات جمع آوری شده و اعتبارسنجی آنها، 

سازمان ها را در مراحل برنامه ریزی، جاری سازی، بودجه ریزی و مدیریت عملکرد یاری می کند.
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 بخش چهارم: نمونه طرح های حمایت شده در سال 1394

مبلغ تسهیالت:  ٢/5 میلیارد ریال

مدت  اجرای طرح: ٤ ماه

مجری طرح: شرکت مدیریت روشمند

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

خالقانه مبتنی بر فناوری و دانش روز است. 

www.raveshmand.com : وب گاه
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6. نمونه طرح های مورد حمایت صحا در حوزه نفت و گاز

نام طرح: طراحی و نمونه سازی فلو کامپیوتر 

هدف از اجرای طرح: 
آنها  با سوددهی  رابطه ای مستقیم  تولید و فروش،  انرژی در واحدهای  اندازه گیری دقیق 
اندازه گیري کمی  به دانش ساخت دستگاه های  برای دستیابی  پویا  دارد. شرکت فرا موج 
تولید محاسبه گرهاي  انجام تحقیقات، طراحی، ساخت و  به  و کیفی مواد هیدروکربوري، 
کرده  اقدام  فروش  قصد  به  )فلوکامپیوتر(  گازها  و  مایعات هیدروکربنی  فلوي  کامپیوتري 
انجام تست و آزمون های  برای  نیاز  نیز خرید تجهیزات مورد  از اجرای طرح  است. هدف 

مربوط و همچنین اخذ تائیدیه استاندارد به منظور ورود به بازار این محصول است.

خالصه طرح: 
طرح، طراحی و ساخت نمونه FLOW COMPUTER و نیز خرید تجهیزات مورد نیاز 
برای انجام تست و آزمون های موردنظر و اخذ تائیدیه استاندارد برای ورود به بازار است. 
اندازه گیری دقیق جریان در خط لوله، مهمترین موضوع در واحدهای تولید و انتقال است. 
برای پوشش این نیازها اغلب  تجهیزاتی خاص به عنوان فلوکامپیوتر به کار می رود. این 
نظیر میترهای  اندازه گیری ها،  استفاده در  انواع میترهای مورد  به  اتصال  برای  تجهیزات 

اریفیسی و توربینی، پایه گذاری شده اند.

 نتایج و ویژگی های طرح:
))Custody transfer(1. اندازه گیری دقیق میزان جریان نفت خام به قصد فروش

٢. حفظ و توسعه سهم بازار داخلی و در صورت امکان، بازار خارجی
3. افزایِش حسِن شهرت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

٤. افزایش شاخص رضایت مشتری
5. اشتغال زایی و کارآفرینی 

6. جلوگیری از خروج ارز از کشور
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 بخش چهارم: نمونه طرح های حمایت شده در سال 1394

مبلغ تسهیالت: 3/5 میلیارد ریال

مدت  اجرای طرح: 6 ماه

مجری طرح: فرا موج پویا

درباره مجری: 
نیاز  به  پاسخگویی  براي  حرفه اي،  ارشد  پیمانکار  یک  عنوان  به  پویا  فراموج  شرکت 
مشتریان،  از طراحی ایده گرفته تا  تهیه، ساخت و راه اندازي راه حل هاي مهندسی خود 
را ارائه می کند. خدمات شرکت فراموج پویا فعالیت هاي اتوماسیون صنعتی را در زمینه 
صنعت نفت و گاز، پتروشیمی، برق و انرژي، آب و فاضالب، و پروژه هاي راه و عمرانی، 
در بر می گیرد. شرکت فراموج پویا پروژه هاي بزرگی را در ایران و بر اساس استانداردهاي 
فنی و مدیریتی بین المللی و با تعهد زمانی و کیفیت باال، با استفاده از آخرین فناوري ها 

به مشتریان خود تحویل داده است.

fa.faramowj.com :وب گاه
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نام طرح: طراحی، نمونه سازی و اخذ تائیدیه سامانه ونتیالتور هوشمند

هدف از اجرای طرح:
نیاز ساالنه کشور در حدود 1500 دستگاه ونتیالتور بزرگسال است. با توجه به نبود تولید 
کننده داخلی، این محصول اولین تولید در کشور خواهد بود و به بومی سازی آن منجر 
خواهد شد. با توجه به بازار صادراتی بالقوه شرکت و قراردادهای تولید مشترک با طرف ها 
اروپایی و آسیایی، پیش بینی بازار 1000 دستگاه نیز برای صادرات دور از ذهن نیست. 

پیش بینی شده است قیمت فروش محصول بین 30 تا ٤0 محصول مشابه وارداتی است.

خالصه طرح: 
دستگاه تنفس مصنوعی یا ِونتیالتور ) Medical ventilator( کار تنفس را برای بیمارانی 
که به طور موقت یا دائم دچار مشکالت تنفسی هستند، انجام می دهد. به عبارت دیگر در 
ریه می دمد و درنگ می کند و بازدم خود به خود انجام می شود. پس از آن با استفاده از 
برای  مصنوعی  تنفس  ریزپردازنده هاست،  کنترل  تحت  امروزه  که  پیشرفته  دستگاه های 

بیمار شروع می شود.
 

نتایج و ویژگی های طرح:
1. اخذ تائیدیه و استاندارد

٢. کاهش هزینه تولید
3. امکان صادرات 

مبلغ تسهیالت: 10/5 میلیارد ریال

نمونه طرح های مورد حمایت صحا در حوزه بهداشت و درمان 7. 
)مهندسی پزشکی(
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 بخش چهارم: نمونه طرح های حمایت شده در سال 1394

مدت اجرای طرح: 9 ماه

مجری طرح: شرکت پویندگان راه سعادت   

درباره مجری: 
تحقیقاتی  موسسه  پژوهشی  پشتیبانی  با   1377 سال  در  سعادت  راه  پویندگان  شرکت 
جویندگان راه سعادت تأسیس شد. این شرکت تولیدکننده انواع مانیتور عالئم حیاتی بیمار 
 .IBP. RESP. TEMP. NIBP. SPO٢ .Gas Analyzer. EtCoبا پارامترهای ٢
و  رنگی  به صورت  اینچی   18.5 تا  اینچی   ٤.3 صفحه نمایش  با   ECG. CSM Multi
تک رنگ است. شرکت پویندگان راه سعادت در سال 1379 موفق به اخذ تأییدیه استاندارد 
کاربردی محصوالت خود از طرف اداره کل تجهیزات پزشکی شد و در سال 1380 نسبت به 
 EN٤6001 و  ISO 9001 پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت مطابق استاندارد بین المللی
 QS از موسسه ISO 13٤85 . ISO 9001 اقدام نمود و دارای گواهینامه های بین المللی

در زمینه طراحی و تولید تجهیزات مانیتورینگ عالئم حیاتی بیمار است.

www.saadatco.com  :وب گاه
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نام طرح: تولید تجهیزات تصویربرداري دیجیتال

هدف از اجرای طرح:
با توجه به این که طی 5 سال گذشته حدود 600 مرکز درمانی به سیستم های دیجیتال 
مجهز شده اند و درنظر گرفتن طیف وسیع مصرف کنندگان این محصول که  مراکز درمانی 
تامین اجتماعی  به رویکرد وزارت بهداشت و سازمان  با توجه  و  و تصویربرداری هستند 
مبنی بر دیجیتال کردن تمام سیستم های تصویربرداری کشور و حذف فیلم رادیولوژی، 

پیش بینی می شود میزان نیاز بازار طی سال 95 بالغ بر 800 سیستم باشد.
از مشابه  تا ٤0 درصد  ایران حدود30  تمام شده محصول در  این که قیمت  به  با توجه 
اروپا در این زمینه و اخذ  از فناوری برتر  خارجی کمتر بوده و سیاست شرکت استفاده 
عراق،  جمله  از  همسایه  کشورهاي  بر  عالوه  که  می شود  پیش بینی  استانداردهاست، 
افغانستان، پاکستان و ترکیه، بازارهاي مستعدي برای صادرات به اروپا نیز وجود داشته 
حوزه  در  پیشرفته  محصوالت  صادارات  امکان  طرح  این  از  حمایت  از  هدف  لذا  باشد. 
تجهیزات پزشکی و  ایجاد زیرساخت  فناوری  دیجیتال و پیشرفته در موضوعات مربوط به 

حوزه درمانی است.

خالصه طرح:  
در سال های اخیر نوع خاصی از رادیوگرافی ساده رایج شده که به آن رادیوگرافی دیجیتال 
با روش سنتی در کاست مورد  این روش  تفاوت  Digital  Radiography می گویند. 
دوربین های  با  دیجیتال  جدید  دوربین های  که  است  تفاوتی  همان  این  است.  استفاده 
قدیمی دارند. طرح، تولید انبوه دستگاه های رادیوگرافی دیجیتال در مدل های قابل حمل 

)موبایل( و مدل های بیمارستانی ثابت بوده است.
 

نتایج و ویژگی های طرح:
1. کاهش هزینه های 30 تا ٤0 درصدی نسبت به نمونه های خارجی

دیجیتال،  رادیوگرافی  دستگاه های  تولید  فناوری  بودن   High Tech  و جدید   .٢
فلوروسکوپی و موبایل

3. انحصارشکنی
٤. جلوگیری از خروج ارز با توجه به ارزش افزوده باالی تولید دستگاه های فوق
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مبلغ تسهیالت:30 میلیارد ریال

مدت  اجرای طرح: 6 ماه

مجری طرح: مهران طب   

درباره مجری:
خدمات  زمینه  در  عمدتاً  شرکت  فعالیت  شد.  تاسیس   1376 سال  مهران طب  شرکت   
دستگاه هاي تصویربرداري پزشکی بوده است. درحال حاضراین شرکت با تولید دستگاه های 
نگهداري  و  سرویس  خدمات  است.  فعالیت  حال  در  آن   فروش  و  دیجیتال  رادیوگرافی 
دستگاه هاي رادیولوژي و CT دانشگاه علوم پزشکی شیراز و تمامی مراکز تابعه  و بسیاری 
از بیمارستان های سطح کشور توسط این شرکت صورت می پذیرد. درراستای به کارگیری 
فناوری دیجیتال از سال 1389 ، شرکت مهران طب سیستم های رادیوگرافی دیجیتال در 

مدل های مختلف تولید کرده است.
شرکت با توجه به دانش فنی کسب شده در سالیان گذشته و همکاری با کمپانی های مطرح 
دنیا، ضمن تکمیل طرح های خود، کالس تولیدات خود را به کالس دستگاه های مطرح دنیا 

همانند زیمنس، فیلیپس و شیمادزو نزدیک می کند.

www.mehranteb.com :وب گاه
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8. نمونه طرح های مورد حمایت صحا در حوزه صنایع پایه)زیر ساخت(

 SHOT MONITORING نام طرح: طراحی و ساخت دستگاه

هدف از اجرای طرح: 
تولید قطعات فلزی صنعتی به دقت باالیی هنگام تزریق نیاز دارد. تعداد رسمی دستگاه های 
دایکاست در ایران توسط انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان محصوالت دایکست ایران، 
ساخت  ماشین آالت  خصوص  در  طرفی،  از  است.  شده  زده  تخمین  دستگاه   ٤٤0 حدود 
قطعات در کشور عمدتا نظارت و کنترل دقیقی صورت نمی گیرد؛ لذا دستگاه موضوع این 
باعث  و همچنین  آورده  فراهم  را  باال  استانداردهای  با  قطعات  تولید  امکان  طرح می تواند 
افزایش بازده نهایی تولید شود. ساخت این دستگاه عموما مربوط به آمریکا و آلمان است؛ 
لذا نوآوری و بومی سازی این دستگاه در کشور ازمزایای این طرح است. هدف از حمایت این 
طرح، بومی سازی ساخت این دستگاه و ایجاد امکان تولید قطعات با استانداردهای الزم برای 

قطعات خودرویی و نظامی است.

خالصه طرح:
 )SHOT MONITORING SYSTEM( طراحی و ساخت دستگاه صفحات مانیتورینگ
باعث باال بردن بازده دستگاه های دایکاست و کاهش مصرف مذاب و بهبود عملیات ساخت 
می شود. با توجه به مصرف گسترده این دستگاه و هزینه باالی نمونه خارجی آن، این شرکت 
شروع به تولید و تجهیز این دستگاه برای ارائه به کارخانجات و واحدهای صنعتی گسترده 

اقدام کرده است.

  

نتایج و ویژگی های طرح: 
1. کاهش ضایعات در ریخته گری و تولید قطعات

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

مبلغ تسهیالت : 1/5 میلیارد ریال
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مدت اجرای طرح: 6 ماه

مجری طرح: شرکت صنایع راژمان پرداز

درباره مجری: 
شرکت صنایع راژمان پرداز فعالیت خود را از سال 1379 در زمینه برق و اتوماسیون صنعتی 
آغاز کرد. این شرکت که حضوری مؤثر و مستمر در پروژه های بزرگ و بین المللی دارد، 
صاحب نام  کمپانی های  با  همکاری  همچنین  و  خود  مجرب  متخصصان  دانش  به  اتکا  با 
داخلی و خارجی در تمامی شاخه های صنعتی مشغول فعالیت است. فعالیت  شرکت صنایع 
راژمان پرداز شامل محدوده  وسیعی از خدمات فنی و مهندسی است. از آن جمله می توان 
به پروژه های طراحی، اجرا و راه اندازی شده در بخش های صنعتی به ویژه صنایع نفت، گاز 
و پتروشیمی، فوالد، آب و فاضالب، سیمان، خودروسازی، صنایع غذایی و غیره اشاره کرد.

www.rajmanpardaz.com :وب گاه
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نام طرح: ساخت تجهیزات آزمایشگاهی الکترواپتیک 

هدف از اجرای طرح:  
ساخت و تولید تجهیزات آزمایشگاهی الکترواپتیک به دقت و دانش بسیار باالیی نیاز دارد و 
از سوی دیگر ساخت محصوالت آزمایشگاهی استاندارد برای دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 

از نیازمندی های کشور است.
محصوالت  از   بیشتر  درصد   70 حداقل  نیز  خارجی  مشابه  محصوالت  قیمت  همچنین 

تولیدی داخل )این شرکت( است.

خالصه طرح: 
تولید محصوالت آزمایشگاهی الکترواپتیک و خرید تجهیزات و ماشین آالت و ایجاد زیر 
ساخت برای توسعه و تولید محصوالت کنونی و جدید برای ارائه به دانشگاه ها و مراکز 

تحقیقاتی به منظور ارتقای صنعت، موضوع طرح بوده است.

نتایج و ویژگی های طرح: 
1. تولید محصوالت آزمایشگاهی الکترواپتیک برای دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

٢. کاهش قیمت تمام شده محصوالت
3. ارتقای گروه تحقیق و توسعه

مبلغ تسهیالت: 5/5 میلیارد ریال

مدت  اجرای طرح: ٤ ماه

مجری طرح: شرکت مه فناور ظریف دیدگانی
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درباره مجری: 
زمینه  در  فناوری  توسعه  و  ساخت  طراحی،  هدف  با  دیدگانی  ظریف  فناور  مه  شرکت 
تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی و اندازه گیری اپتیک و لیزری برای دانشگاه ها، مراکز 
تحقیقاتی با هدف ارتقای صنعت داخلی با بهره گیری از توانمندی های متخصصان داخلی 
تاسیس شده است. این شرکت با توجه به نیازسنجی آزمایشگاه های تحقیقاتی در زمینه 
فیزیک و اپتیک به ساخت تجهیزات اپتومکانیک و اندازه گیری با ارائه خدمات پشتیبانی 
فنی  توان  و  رشته  این  استادان  فنی  دانش  بر  تکیه  با  و خوشبختانه  گرفت  تصمیم  فنی 
صنعتگران ایرانی، تاکنون توانسته تعدادی از این دستگاه را تولید کند تا جایگزین معادل 

آنها از برندهای معتبر آمریکایی و اروپایی شود.
ساخت اقسام قطعات اپتومکانیک مورد نیاز در آزمایشگاه های اپتیک، لیزر و فوتونیک نظیر 
اقسام نگهدارنده ها، میزها و بردهای اپتیک، ساخت اقسام جابه جاگرهای دستی و موتوردار 
و نرم افزارهای مرتبط، طراحی و ساخت دستگاه های اندازه گیری نظیر انحراف سنج ماره، 
کارهایی  جمله  از  زندر  ماخ-  سنج  تداخل  مایکلسون،  سنج  تداخل  خورشید،  شبیه ساز 

می توان نام برد که انجام شده است.

www.mahfanavar.ir و  www.mahfanavar.com :وب گاه
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نام طرح : تولید ست های مکاترونیک

هدف از اجرای طرح :
بر اساس قرارداد بین شرکت قشم ولتاژ و شرکت Kinco و با استفاده از R&D  مشترک 
با آن برند، تالش خواهد شد محصوالت به بازارهای جهانی صادر شود. در حوزه خاورمیانه 

محصوالت با برند قشم ولتاژ عرضه خواهد شد. 
نیاز صنایع و کارخانجات  اتوماسیون صنعتی و  افزون صنعت در زمینه  با پیشرفت روز 
به استفاده از تجهیزات با سرعت و دقت باالتر، استفاده ازPLCهای صنعتی روز به روز 
در حال افزایش است. بر همین اساس، محصوالت شرکت قشم  ولتاژ با توجه به قیمت 
مراکز  گاز،  و  نفت  الکترونیک،  و  برق  مختلف  صنایع  در  آن  بودن  کاربردی  و  مناسب 
قرار  استفاده  مورد  علمی  انجمن های  و  حرفه ای  و  فنی  مراکز  دانشگاهی،  و  تحقیقاتی 
می گیرد. لذا هدف از حمایت از این طرح عبارت است از  فراهم کردن بستری مناسب 
قیمت  با  آموزشی  و  مکاترونیک  سیستم های  تولید  فناوری،  بومی سازی  صادرات،  برای 
مناسب و کیفیت قابل رقابت با استانداردهای بین المللی با قابلیت استفاده در دانشگاه ها 

و مراکز آموزشی و آزمایشگاه های تحقیقاتی.

خالصه طرح : 
تولید مجموعه آموزشی مکاترونیک  و صادرات بخشی از آن به دیگر کشورها موضوع طرح 
بوده است. مجموعه آموزشی مکاترونیک از 6 ایستگاه کاری تشکیل شده است که هدف 
از ساخت آن آموزش عملکرد سیستم های مکانیکی کنترلی و الکترونیکی تجهیزات است. 
در این مجموعه سعی شده است انواع روش های انتقال حرکت مکانیکی نظیر سیستم های 
نوار نقاله، سیستم های پنوماتیک، ربات و همچنین از انواع موتورها، حسگرها و کنترلر 
PLC استفاده شود تا کاربر با مفهوم سیستم های مکانیکی و نحوه کنترل آنها آشنا شود.

 

 نتایج و ویژگی های طرح :
1. طراحی با قابلیت ماژوالر بودن کل مجموعه

٢. کاهش هزینه ساخت و تکمیل مجموعه در مقایسه با رقبای خارجی )نظیر فستو ، 
کریستینی و .....(

3. پشتیبانی فنی و مهندسی طرح و شرایط گارانتی و خدمات پشتیبانی بهتر نسبت به 
محصوالت وارداتی
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مبلغ تسهیالت : 13 میلیارد ریال

مدت  اجرای طرح: 6 ماه

مجری طرح: شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ

درباره مجری:
شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ با بیش از 18 سال سابقه فعالیت، در سال 
موفق   1388 سال  در  و  آلمان   SIEMENS شرکت  نمایندگی  اخذ  به  موفق   1380
شد نمایندگی شرکت Kinco چین برای فروش تجهیزات و سیستم ها و خدمات فنی 
ابزار دقیق را اخذ کند. در حال  مهندسی در زمینه برق صنعتی، اتوماسیون صنعتی و 
 ،SSE ،حاضر این شرکت با بهره گیری از کادر فروش فنی، تعمیرات، سرویس رفع عیب
از قبیل  را به مصرف کنندگان در صنایع مختلف  آموزش و اجرای پروژه، خدمات خود 
نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع فلزی، خودرو سازی، قطعه سازی، دانشگاه ها و مراکز فنی و 

حرفه ای ارائه می کند.
ابزار دقیق،  انجمن مهندسان کنترل و  انجمن مراکز تحقیق و توسعه،  قشم ولتاژ عضو 
اتوماسیون  شرکت های  صنفی  انجمن  ایران،  نفت  صنعت  تجهیزات  سازندگان  انجمن 
مرکز  و  کار  صبا  تحقیقاتی  شرکت  ایران،  برق  صنایع  آزمایشگاه های  شرکت  صنعتی، 
بین المللی رشد قشم است. همچنین دارای پروانه فنی مهندسی و جواز تاسیس مرکز 

پژوهش های صنعتی و معدنی از وزارت صنعت معدن و تجارت است. 

www.qeshmvoltage.com : وب گاه
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9. نمونه طرح های مورد حمایت صحا در حوزه الکترونیک مصرفی

نام طرح: تجهیز برای تولید و صادرات تگ فروشگاهی 

هدف از اجرای طرح: 
پیش بینی می شود مصرف تگ فروشگاهی در دو سال آینده ساالنه به تعداد ٤5 میلیون 
عدد برسد. این به معنای آن است که اغلب فروشگاه هایی که کاالیشان در معرض سرقت 

قرار دارد از گیت و تگ های فروشگاهی برای امنیت بیشتر استفاده خواهند کرد. 
تگ های صادراتی جزو محصوالتی است که دانش ساخت آنها در کشور بومی شده است 
مناسب  کیفیت  با  محصوالت  این  ساخت  امکان  مرتبط،  تجهیزات  تامین  صورت  در  و 
برای صادرات وجود دارد. تولید محصول در داخل کشور، نیاز به واردات آن را نیز کاهش 

خواهد داد. 
همچنین، قیمت تگ تولیدی در این طرح نیز دارای قیمت رقابتی با انواع موجود است 

که حتی این قیمت در کیفیتی همسطح، پایین تر از رقبا و نمونه های دیگر خواهد بود.

خالصه طرح : 
خرید ماشین آالت مورد نیاز برای تولید و صادرات تگ فروشگاهی است. با اجرای این 
طرح، با باالبردن ظرفیت و توان تولید تگ فروشگاهی، امکان صادرات فراهم خواهد شد. 

این صادرات قرار است به کشورهای اروپایی انجام شود.
 

نتایج و ویژگی های طرح:
1. تولید انواع تگ به  عنوان محصول بومی

٢. افزایش دقت تشخیصی گیت ها
3. توسعه بازار و صادرات

مبلغ تسهیالت : ٤/5 میلیارد ریال

مدت  اجرای طرح: 6 ماه 

مجری طرح: شرکت تعاونی هوشمند سیستم ویستا 

درباره مجری:
گیت های  یا   )EAS( مغناطیسی  الکترو  سرقت  ضد  سیستم های  از  استفاده  امروزه 
فروشگاهی برای مغازه ها و سوپر مارکت هایی که کاالهای خود را در دسترس مشتریان 
این زمینه  به شمار می رود. در  برای کاهش سرقت  امنیتی  از ضروریات  قرار می دهند، 
بازار،  در  موجود  فروشگاهی  سیستم های ضدسرقت  و  بازار  نیاز  بررسی  از  پس  شرکت 
مطالعاتی روی برندهای معتبر گیت اروپایی در زمینه دزدگیرهای ضدسرقت فروشگاهی 
انجام داد، پس از بررسی محصوالت شرکت های مختلف و انجام تست های فنی و میدانی 
توسط کارشناسان فنی شرکت، اقدامات در زمینه ساخت این محصوالت )گیت و تگ( 

انجام پذیرفته است.

com.www.cheshme3 :وب گاه            
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     BlueSmart نام طرح: طراحی و تولید دستگاه های

هدف از اجرای طرح:
یکی از موثرترین روش های تبلیغات و اطالع رسانی، استفاده از دستگاه های ارسال هوشمند 
از طریق سامانه های بلوتوث است. از کاربردهای این دستگاه، ارسال نرم افزارهای بانکداری 
به مشتریان و مراجعه به شعب بانک هاست. با توجه به اینکه از ٢0هزار شعبه در سراسر 
کشور  حدود 6.000 شعبه به این دستگاه مجهز شده اند، نیاز بزرگ و رو به رشدی برای 

این سامانه وجود دارد.
تاکنون تولید کننده داخلی در این موضوع وجود نداشته و دستگاه مشابه خارجی نیز بین 
750 تا 990 یورو قیمت دارد که با توجه به قیمت نهایی فروش این سامانه، کاهش خروج 
ارز به دلیل کاهش نیاز به واردات این دستگاه محسوس خواهد بود. دستگاه های انتقال 
اطالعات )بلوتوث سرور( به صورت ماژوالر طراحی و ساخته شده و ساخت اجزای محصول 

و در نهایت مونتاژ آن ها باعث کاهش نیاز به واردات این دستگاه ها خواهد شد.

خالصه طرح: 
سرمایه  تامین  شامل  طرح  این 
انتقال  محصوالت  تولید  برای  الزم 

اطالعات )بلوتوث  سرور( است.

نتایج و ویژگی های طرح:
1. کاهش قیمت تمام شده محصوالت به واسطه تولید داخلی

٢. افزایش کیفیت و خدمت رسانی و پشتیبانی بهتر
3. بومی سازی نرم افزار کاربردی دستگاه ها

مبلغ تسهیالت: ٤/5 میلیارد ریال

مدت  اجرای طرح: 6 ماه

مجری طرح: شرکت آذردمیر یول شمالغرب

درباره مجری: 
مراکز   )onc( سوپروایزری  هوشمند  سیستم های  تهیه  با   1381 سال  در  آدیکو  شرکت 
شمالغرب  یول  آذردمیر  مهندسی  شرکت  نام  با  و  کرده  آغاز  را  خود  فعالیت  مخابراتی 
)آدیکو( به ثبت رسیده است. شرکت آدیکو در ٤ بخش مهندسی نرم افزار و سخت افزار، 
مهندسی شبکه و اینترنت، E-commerca و انیمیشن فعالیت می کند اکنون پس از 13 
سال تجربه کار در زمینه مختلف از جمله اتوماسیون، شبکه، فناوری، ارتباطات و اطالعات، 
به   ICT پروژه های مختلف  اجرای  و  را در طراحی  توانایی خود   ... الکترونیکی،  تجارت 

اثبات رسانده است.

www.ady-co.com :وب گاه
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ADSL نام طرح: تولید مودم

هدف از اجرای طرح:
مطابق آمار مرکز توسعه ملی اینترنت، طی 5 سال گذشته در حدود 6 میلیون مشترک 
ADSL در کشور فعال شده که همین تعداد مودم به کشور وارد شده است.  اینترنت 
لذا  برنامه رساندن تعداد مشترکان به ٢0 میلیون مشترک در حال اجراست.  همچنین 
تولید مودم و در  با هدف  به کشور   CPE تولید تجهیزات  فناوری  و  انتقال دانش فنی 

نهایت، جلوگیری از خروج ارز از کشور از مزایای این طرح خواهد بود.

خالصه طرح: 
با توجه به نیاز روزافزون کشور به تجهیزات اتصال به شبکه جهانی اینترنت، انتقال فناوری 
تولید تجهیزات CPE از اهمیتی بسیاری برخوردار است؛ از این رو شرکت ارگ جدید با 
عقد تفاهم نامه هایی با یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان CPE در جهان، دانش فنی مورد 
نیاز را به داخل منتقل کرده و در 3 مدل پر مصرف مودم های ADSL شروع به تولید 
کرده است. مدل های انتخاب شده مورد نیاز کاربران کم مصرف خانگی، کاربران حرفه ای 

و همچنین سازمان ها و ادارات کوچک است.
 

نتایج و ویژگی های طرح:
ADSL 1. تولید بیش از ٢00 هزار دستگاه مودم

٢. به روزرسانی خطوط تولید همگام با پیشرفت فناوری جهانی )GPON، xDSL و ..(
3. قیمت تمام شده مناسب و رقابتی

مبلغ تسهیالت: 30 میلیارد ریال

مدت  اجرای طرح: 6 ماه

مجری طرح: شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید

درباره مجری: 
شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید در سال 1380 به عنوان یکی از شرکت های وابسته 
از متخصصان صنعت مخابرات  با همت گروهی  و  ارگ جدید  اقتصادی  ویژه  منطقه  به 
بزرگ  اپراتورهای  با  مخابراتی  شبکه های  مجری  عنوان  به  شرکت  این  شد.  تاسیس 
مخابراتی کشور و صنایع مختلف از جمله نفت و گاز و خودروسازی همکاری داشته است 
و موفق به کسب رتبه یک صالحیت پیمانکاری در رشته مخابرات از سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی گردیده است. 

www.argtelecom.com :وب گاه
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 بخش چهارم: نمونه طرح های حمایت شده در سال 1394

10. نمونه طرح های مورد حمایت صحا در حوزه خودرو

نام طرح:بومی سازی سیستم اتصاالت الکترونیک لوازم خانگی و خودرو

هدف از اجرای طرح: 
وجود تولیدکنندگان اجزای لوازم خانگی و خودرو به تولید محصول نهایی در داخل کشور 

و کاهش قیمت آن کمک شایانی خواهد کرد.
از سوی دیگر، در فرآیند تولید اتصاالت الکترونیک، بخشی از فرآیند توسط نیروی پرسنلی 
قابل انجام است اما در بخش قابل توجهی از فعالیت به دلیل خطای باالی نیروی انسانی، 
محصول نهایی کیفیت الزم را نداشته و در نهایت باعث افزایش هزینه سربار تولید خواهد 
شد. همچنین این فرآیند ها توسط ماشین آالت به صورت مکانیزه قابل انجام است و باعث 
افزایش سرعت تولید، عالوه بر باالتر رفتن دقت خواهد شد ؛ لذا مکانیزه کردن فرآیند های 

تولید با تهیه برخی ماشین آالت یکی از اهداف این طرح است.
در موضوع طرح، تولید محصوالت متنوع و توسعه سبد اجزا و لوازم الکترونیکی خودرویی 

و خانگی نیز پیش بینی شده است.

خالصه طرح: 
طرح، تجهیز خط به ماشین آالت جدید و بهبود فرآیند تولید درخت سیم به منظور حفظ 

ظرفیت موجود ایجاد شده در کارخانه و تولید محصوالت جدید الکترونیکی است.

نتایج و ویژگی های طرح:
1. قابلیت عیب یابی مناسب تر

٢. افزایش ضریب اطمینان و کیفیت 
محصوالت

مبلغ تسهیالت : 1٤ میلیارد ریال

مدت  اجرای طرح: ٤ماه 

مجری طرح: شرکت تولیدی بازرگانی آسان بین خودرو 

درباره مجری: 
شرکت تولیدی بازرگانی آسان بین خودرو با هدف ارائه محصوالت تولیدی خود بر مبنای 
مشتری محوری، راهکارهای بهینه برای مصرف کنندگان و بهترین کیفیت با قیمت قابل 
رقابت فعالیت خود را آغاز کرده و روابط خود را با کشورهای چین، کره، آلمان، تایوان 
گسترش داده و تولیدات آن، طیف گسترده ای از تجهیزات، طراحی و مونتاژ دسته سیم ها 
را شامل می شود. این شرکت متشکل از کادری مجرب و کارآمد است که هر یک به نوبه 
خود در زمینه کاری احاطه کامل دارند و به طور تخصصی در خصوص خرید و فروش 
قطعات ، طراحی و تولید فعالیت می کنند. این مجموعه با دقتی مضاعف، تمرکز بر محور 
تحقیق و توسعه، ارتقای سطح کیفی محصوالت، به کارگیری مدرن ترین تجهیزات سعی 

بر آن دارد تا اعتماد و رضایت حداکثری مشتریان را جلب کند.

www.asan-bin.com :وب گاه

65



نام طرح: تولید سامانه های الکترونیکی اتوبوس های شهری و بین شهری

هدف از اجرای طرح: 
با توجه به سیزدهمین نشست کمیسیون مشترک ایران و بالروس در مینسک و توافق 
دو کشور برای راه اندازی خط تولید مشترک اتوبوس و کامیون دیزلی و گازی در تبریز، 
سامانه های الکترونیک اتوبوس های شهری و بین شهری نیاز این مجموعه  در آینده خواهد 

بود.
از مشکالت موجود در ساخت اتوبوس های تولیدی صادراتی، نبود تجهیزات اطالع رسانی 
این  خود،  طرح  در  شرکت  این  که  است  مقصد  کشور  رسم الخط  و  فرهنگ  با  مناسب 
طرح  این  اجرای  می کند.  بومی سازی  کننده  مصرف  نهایی  نیاز  اساس  بر  را  محصوالت 
باعث تداوم تولید شده و نیاز به واردات این محصول را نیز از بین برده و طی مدت زمان 
صرف شده در زمینه تحقیق و توسعه محصوالت دانش کامال بومی محصوالت حاصل شده 
است. لذا هدف از حمایت این طرح، ایجاد ظرفیت برای صادرات محصوالت به کشورهای 
فنی  دانش  ایجاد  باس های صادراتی(،  و میدل  اتوبوس ها  )از طریق نصب روی  همسایه 
کامال بومی و تولید CKD تمامی محصوالت و جلوگیری از واردات این نوع محصوالت 

بوده است.

خالصه طرح: 
مانیتور،  آمپلی فایر،  ولتاژ(،  تولید سیستم هاي اطالع رسانی شامل کانورتر )مبدل  طرح، 
تابلوي داخلی و ... به منظور نصب در اتوبوس هاي شهري و بین شهري است. همچنین 

برخی محصوالت  بازطراحی و بهینه سازی می شوند.

 

نتایج و ویژگی های طرح:
1. ایجاد تنوع بیشتر در محصوالت تولیدی و توسعه سبد محصوالت الکترونیکی

٢. باز طراحی برخی محصوالت و ارتقا فناوری آن ها

مبلغ تسهیالت: ٢ میلیارد ریال 

مدت  اجرای طرح: 6 ماه 
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 بخش چهارم: نمونه طرح های حمایت شده در سال 1394

مجری طرح: شرکت بهروش مدار پویا 

درباره مجری: 
شرکت بهروش مدارپویا به عنوان تولیدکننده تجهیـزات الکترونیک، اطالع رسانی و رفاهی 
خودروهاي سنگین در سال 1377 تاسیس شد. بهروش، یکی از بزرگ ترین سازنده ها و 
تامین کننده تجهیزات فوق، براي بیشتر شرکت هاي معتبر تولیدکننده خودروهاي سنگین، 
است و ساخـت، نصب و خدمات پس از فروش بیش از 50هزار عدد از سیستم هاي متنوع 
الکترونیکی و برودتی مخصوص انواع اتوبوس های شهري، بین شهري، کامیون، کامیونت، 
میدل باس و مینی باس ساخت داخل را در کارنامه خود دارد. بخشی از ایـن محصـوالت، 

برای اولیـن بار و بـدون داشتـن مشابه خارجی طراحی و تولید شده است.

www.behravesh.ir :وب گاه
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بخش پنجم

فهرست برخی از 
شرکت های فعال 
در هر حوزه



 بخش پنجم: فهرست برخی از شرکت های فعال در هر حوزه

شرکت ردیف
مجری

مبلغ تسهیالت نام طرحسال
اعطائی    

)میلیون ریال(

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

در هر حوزه
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شرکت ردیف
مجری

مبلغ تسهیالت نام طرحسال
اعطائی    

)میلیون ریال(

باسط پروژه ٤

 

تهران

شرکت در نمایشگاه 9٤
٤00صنعت برق

تولید اندازه گیر و 91
آناالیزر توان

٢.٢88

87
تولید سیستم 
اتوماسیون و 
مانیتورینگ 

پست های فشار 
ضعیف

3٢5

توسعه تولید کنتور 85
سه فاز تعرفه دار

1.550

تولید کنتور سه فاز 8٢
تعرفه دار

500

تولید نیمه صنعتی 80
ثبت بار پست توزیع

٢80

رهروان سپهر 5
اندیشه

9٤
تحقیقات و 

نمونه سازی کنتور 
هوشمند چاه آب با 

رله داخلی

800

تولید کنتور هوشمند 93
چاه

8.500

افزایش ظرفیت 87
تولید کنتور هوشمند 

آب و برق

1.100

تولید صنعتی کنتور 85
هوشمند آب و برق

3.000

الکترونیک افراز 6
آزما

تولیدکننده انواع 87
کنتور دیجیتالی

٢٤.000

نور روشنا نور 7
نوین آفاق

تولید انواع دیود و 93
LED روشنایی

30.000

تولید و صادرات 93بهنور یزد8
انواع چیپ ست های 

LED

٢٢.000

نور ساخت 9
اترک

تولید انواع المپ های 93
LED COB

٢.805

موج یکتا 10
اسپادانا

تولید المپ های 91
کم مصرف

10.760
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شرکت ردیف
مجری

مبلغ تسهیالت نام طرحسال
اعطائی    

)میلیون ریال(

11
صنایع 

الکترونیک 
فاران

پایلوت تحقیقاتی 9٤
نیروگاه 350 

کیلووات خورشیدی

13.5٢0

91UPS 17.00٤تولید انواع
احداث نیروگاه 91

خورشیدی
5.6٢0

توس فیوز1٢
39

توسعه تولید کنتور 
دیجیتالی چند 
تعرفه ای تک فاز

٢.000

تولید کنتور 91
دیجیتالی تک فاز

1.780

پگاه آفتاب13
90

اجرای پروژه 
نیروگاهی و خدمات 

امید

1.0٤0

سیستم جامع 81
اطالعات مدیریت 

نیروگاه ها

100

کرمان تابلو1٤
93

توسعه تولید کنتور 
دیجیتالی چند 
تعرفه ای تک فاز

18.3٢0

بامداد کامپیوتر15

86
پیاده سازی سیستم 
مدیریت یکپارچه 

شبکه های آبیاری و 
تأسیسات آبی

٢9٢

83
تهیه، نصب و 

راه اندازی تجهیزات 
برق و مخابرات 
ایستگاه پمپاژ

1.000

81
تهیه، نصب و 

راه اندازی تجهیزات 
کنترل و ابزار دقیق 

ایستگاه آب

900
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شرکت ردیف
مجری

مبلغ تسهیالت نام طرحسال
اعطائی    

)میلیون ریال(
زرین افزار 16

86خراسان
پیاده سازی و 

راه اندازی ادوات آب 
و هواشناسی دیتا 

الگر

870

اتوماسیون 75 پست 86سازگان ارتباط17
توزیع

570

سیستم آراء18

اجرای فاز اول طرح 85
جامع شرکت توزیع 

برق اصفهان

٤80

طرح جامع مالی 80
شرکت های برق 

منطقه ای

300

85وصال کنترل19
طراحی و ساخت 
سیستم تله متری 
و کنترل از راه دور 

خط انتقال آب 
شیراز

1.750

توان پژوهان ٢0
پاسارگاد

9٤
تحقیقات و 
نمونه سازی 
اینورترهای 

خورشیدی متصل به 
شبکه

5.000

انتقال فناوری و 9٤آفاق نور انرژی٢1
تولید درایورهای 

LED

30.000
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 بخش پنجم: فهرست برخی از شرکت های فعال در هر حوزه

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

شرکت ردیف
مجری

مبلغ تسهیالت نام طرحسال
اعطایی 

)میلیون ریال(
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شرکت ردیف
مجری

مبلغ تسهیالت نام طرحسال
اعطایی 

)میلیون ریال(

فرا افرند٤

تولید و فروش ٢00 88
دستگاه مبدل تلویزیونی 

10 وات

٤.٢00

تولید و فروش ٢٤0 86
دستگاه مبدل تلویزیونی 

٤ کاناله
6.000

تولید فرستنده 500 83
وات UHF و فرستنده 

رادیویی یک کیلووات

٤.000

نمونه سازی تقویت کننده 8٢
تلویزیونی 1/5 کیلووات

300

کامکار سیستم5

تحقیقات و طراحی 8٤
رادیو دیجیتال 15 و 18 

GHz

٢.100

تجهیز کارگاه تولید رادیو 81
دیجیتال ٢*٢

٢.500

تولید رادیو دیجیتال 79
٢*٢ ٢.5گیگاهرتز

880

پارس تلفن کار6

89/WLL اجرای قرارداد
GSM

8.865

تولید انواع سوییچ و 81
مراکز تلفن پرظرفیت

5000

نمونه سازی مرکز تلفن 79
5 کیلو

1.٤50

74



 بخش پنجم: فهرست برخی از شرکت های فعال در هر حوزه

شرکت ردیف
مجری

مبلغ تسهیالت نام طرحسال
اعطایی 

)میلیون ریال(

نیان الکترونیک7

ساخت مینی رک 93
outdoor

30.000

تجهیز آزمایشگاه جهت 91
تولید باطری صنعتی

30.000

13.٤50تولید باطری صنعتی90

توسعه تولید انواع 89
محصوالت شارژر

٢.800

توسعه تولید انواع 89
محصوالت شارژر

7.000

خرید تجهیزات تولید 87
شارژرهای کامپکت ٤8 

ولت 50 آمپر
560

تولید شارژر ٤8 ولت 30 86
آمپر

5.000

تولید منبع تغذیه کم 85
ظرفیت 16000 وات

6.500

تولید شارژر ٤8 ولت ٢5 8٢
آمپر

3.000

تولید منبع تغذیه مجهز 81
به شارژر بی سیم

1.٤00

توسعه تولید شارژر ٤8 80
ولت و راک های مربوطه

1.800

تولید شارژر ٤8 ولت و 79
راک های مربوطه

693

ساخت 6٤ دستگاه 79
اینورتر و شارژر

180

الکترونیک 8
فطروسی

شرکت در نمایشگاه تلکام 9٤
٢01٤

٤00

اجرای قراردادهای شارژ و 9٤
پکیج کولینگ

11.000

تولید محدود 93
یکسوکننده های صنعتی 

برای مخابرات
10.500

75



شرکت ردیف
مجری

مبلغ تسهیالت نام طرحسال
اعطائی    

)میلیون ریال(

9
توسعه 

ارتباطات 
فراست

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

VSat

٤.000

پیاده سازی شبکه های 85
ارتباطی و اختصاصی 

بانک کشاورزی از طریق 
VSat

7.000

انتقال داده های 10
آسیاتک

توسعه بستر خدمات 90
اینترنت

11.300

افرانت11
تجهیز دیتا سنتر و 89

توسعه بستر اینترنت
1.780

توسعه مراکز ارائه 85
خدمات آسان تلفن 

اینترنت

5.75٤

توسعه 1٢
ارتباطات 

پرمند

نصب و راه اندازی شبکه 88
7.000تلفن همراه

کاوش کام 13
آسیا

احداث 71 ایستگاه تلفن 89
همراه در استان خراسان 

رضوی

٢.٢95

89AFM 1.135تولید دستگاه

نصب و راه اندازی 86
ایستگاه های شبکه تلفن 

همراه

7.000

نصب و راه اندازی 83
ایستگاه های موبایل

٤.000

تولید آزمایشی سیستم 81
WLL با استاندارد 

GSM

3.000

آزمون کیفیت1٤
86 DLC اجرای پروژه

اصفهان و آذربایجان 
غربی

6.750

81Access 5.000سیستم های

بانی کام15
تولید سامانه 90

CallCenter مبتنی 
بر وب

850

سامانه مکانیزه تلفن بانک 88
ویژه مراکز بانک ها

510

76



 بخش پنجم: فهرست برخی از شرکت های فعال در هر حوزه

شرکت ردیف
مجری

مبلغ تسهیالت نام طرحسال
اعطائی    

)میلیون ریال(

صنایع ارتباطی 16
آواکیش

شرکت در نمایشگاه تلکام 9٤
139٤

٤10

طراحی و ساخت گوشی 9٤
)IP تلفن )تحت شبکه

30.000

شرکت در نمایشگاه تلکام 93
1393

٤70

طراحی و تولید مراکز 91
تلفنی مبتنی بر نسل 
جدید سیستم های 

مخابراتی

٢.000

اجرای قرارداد نصب 85کیاتل17
بیست هزار پورت تلفن 

Dect
5.000

منابع تغذیه 18
الکترونیک

تولید شارژرهای 83
سویئچینگ کم ظرفیت و 

پرظرفیت

٤.000

تولید سیستم WLL 8٤نسیم همراه19
Dect برمبناي

٤.000

رایورز٢0

توسعه زیرساخت و 9٤
امکانات کاربري سیستم 

مدیریت فرآیندهاي 
BPMS سازمانی با

30.000

تولید سیستم های 80
کاربری عملیاتی و 

اطالعاتی سازمان های 
بزرگ و متوسط

1.100

همکاران سیستم٢1
تولید انواع نرم افزارها و 8٤

توسعه شرکت
5.9٤7

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

1.٢60

77



شرکت ردیف
مجری

مبلغ تسهیالت نام طرحسال
اعطائی    

)میلیون ریال(

سندپرداز٢٢

اجرای قرارداد سیستم 90
مکانیزه مالی بر اساس 

ABC

1.500

توسعه سیستم جامع 89
SERFII سند پرداز

1.٤70

توسعه سیستم های 87
برنامه ریزی جامع 

منابع سازمانی با الیه 
قیمت تمام شده

1.000

85
تولید سیستم های 
برنامه ریزی جامع 

منابع سازمانی
1.٤00

 بامداد ٢3
کامپیوتر

8٢EDI ٢50پیاده سازی سیستم

طراحی و پیاده سازی 80
نرم افزار تبادل 
الکترونیکی داده

165

پارس سیستم٢٤

نصب و راه اندازی شبکه 85
راه آهن جمهوری اسالمی

600

پیاده سازی ERP شرکت 8٤
صنایع آذرآب

5٢0

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

315

خرید تجهیزات و 81
سرمایه گذاری

800

تحقیق سیستم های جامع 80
MIS یکپارچه با رویکرد

٤00

تکمیل سیستم های جامع 80
MIS یکپارچه با رویکرد

375

 پدید پرداز٢5

توسعه سیستم های 89
همگرای محاسبه و صدور 

صورتحساب

٢.٤00

توسعه نرم افزار مدیریت 86
هوشمند تبلیغات در 
ماشین های خودپرداز

٤6٢

ارتقا نرم افزار فروش و 8٢
خدمات مشترکین

990

78



 بخش پنجم: فهرست برخی از شرکت های فعال در هر حوزه

شرکت ردیف
مجری

مبلغ تسهیالت نام طرحسال
اعطائی    

)میلیون ریال(

رای دانا آفرین٢6

توسعه زیرسیستم های 90 
تولید، کیفیت و ...

61٤

1.100توسعه سیستم رای دانا87

85
توسعه سیستم جامع 

 Work رای دانا بر پایه
Flow

1.000

٢7
سبز داده افزار

ارتقاء، توسعه و اجرای 90
برنامه کسب  وکار در 
حوزه شهرداری های 

کشور

٢.777

نبراس ٢8
انفورماتیک

8٤
تحقیق و توسعه برای 
ارتقا فناوری مهندسی 

مجدد سازمان ها
٢.600

اجرای قراردادهای 83
اتوماسیون اداری

٢.500

ارائه خدمات پشتیبانی از 80
NPS

800

تولید محصول صادراتی 80
NPS

580

79
خدمات نرم افزاری به 
پروژه APSH ایالت 

آندراپرادش هند
٢٤0

سروش مهر ٢9
آریا

1٢.000قلم هوشمند قرآنی90

9٢8تولید آنتی ویروس بومی88مهران رایانه30

مرکز متالورژی 31
رازی )پرویز 

دوامی(

توسعه نرم افزارهای 9٢
SUT CAST در حوزه 

قطعات چدنی

٤.000

عصر گویش 3٢
پرداز

تبدیل متن به گفتار 89
فارسی

1.٢00

ایران رایانه33

بهینه سازی نرم افزار فایلر 91
پرو

1.090

توسعه و ارتقا نرم افزار 86
فایلر پرو

1.٤30

طراحی، ارتقا، ایجاد 8٢
سیستم نرم افزاری 

مدیریت اطالعات و اسناد

850

79



شرکت ردیف
مجری

مبلغ تسهیالت نام طرحسال
اعطائی    

)میلیون ریال(
تولید نرم افزار معلم 89چارستون کیا3٤

هوشمند به همراه فروش
680

 پاسکال 35
سیستم

تولید پرتال سازمانی 90
درسا

3.٢30

 پگاه آفتاب36

87
بهینه سازی سیستم های 

یکپارچه جهت 
سازمان های وزارت نیرو

٢75

طرح جامع اتوماسیون 86
اداری فرایندگرا

350

پیاده سازی و اجرای 8٢
سیستم های اطالعاتی

٤00

داده پردازی 37
دوران

مجموعه نرم افزاری دوران 8٤
ERP

1.936

بسته نرم افزاری 81
Realwall

800

تولید سامانه 88پیک آسا38
SMS Mediator

٢.000

39
پژوهش 

گستران پویا

89
طراحی و پیاده سازی 
سیستم ضبط کننده 

دیجیتال
3٢0

سیستم هوشمند تصحیح 86
نسخ چاپی قرآن

350

سیستم هوشمند 8٤
تشخیص پالک خودرو

300

بهینه سازی سامانه امن 90پیام پرداز٤0
شبکه کیهان

٢.330

ارتقاء سخت افزار و 83
نرم افزار ماژول امنیت کیا

550

فن آفرین ٤1
حصیم قشم

طراحی و تولید نمونه 90
HSM اولیه دستگاه

٤.3٢0

80



 بخش پنجم: فهرست برخی از شرکت های فعال در هر حوزه

شرکت ردیف
مجری

مبلغ تسهیالت نام طرحسال
اعطائی    

)میلیون ریال(

گام الکترونیک٢٤

9٤
تولید و توسعه محصوالت 

نرم افزاری )اتوماسیون 
 ،DMS اداری، نرم افزار

)...

٢0.000

93
طراحی و پیاده سازی 

سیستم مدیریت جلسات 
و مصوبات

3.600

91DMS 5.01٢تولید نرم افزار

نصب و راه اندازی سیستم 86
اتوماسیون اداری بانک 

سپه

500

٢.700بستر سازمان الکترونیکی86

احراز هویت با استفاده از 85
گواهینامه های دیجیتال و 

رمزنگاری

1.٢50

1.700نرم افزار قرآن نگار81

تهیه نرم افزار اتوماسیون 80
اداری

800

آرین ماهواره٤3
9٤

راه اندازی تله پورت 
ماهواره ای در پارک علم و 

فناوری پردیس
٢0.000

فناوری ٤٤
ارتباطات نوری 

امین
9٤

تولید تجهیزات انتقال 
شبکه مخابراتی 

DWDM
30.000

٤5
فناوری 

اطالعات و 
ارتباطات 

کاریان

9٤
بهینه سازی شبکه نسل 

9.900سوم موبایل

مدیریت ٤6
روشمند

بهینه سازی نرم افزار 9٤
مدیریت استراتژیک

٢.500

81



فهرست برخی از شرکت های فعال در حوزه نفت و گاز

شرکت ردیف
مجری

مبلغ تسهیالت نام طرحسال
اعطایی 

)میلیون ریال(

راژمان پرداز1

کنترل و مانیتورینگ 93
پروژه ادورانت

11.000

اجرای قرارداد نفت و گاز 93
گچساران

٢.٤00

اجرای قرارداد اتوماسیون 91
آقاجاری

10.330

تولید 30 نمونه بردهای 91
ویبریشن و 10 نمونه 

کنترلر فلومتر

970

اجرای قرارداد خرید، 91
نصب و راه اندازی 

سیستم مدار بسته با 
شرکت نفت و گاز مارون

 ٢.000

نسیم همراه٢

طراحی و ساخت 93
سیستم نمودارگیری از 

چاه های نفت و گاز

1٤.500

اجرای قرارداد پژوهشی 90
سیستم و ابزار درون 
چاهی نمودارگیری

 3.000

اجراکننده سیستم های 88پارس کیهان3
کنترل و ابزار دقیق

 ٤.3٢0

نیک آذر پارس ٤
)نپکو(

سیستم های اتوماسیون 87
انبارهای نفتی

 ٢.900

بازسازی و نوسازی ابزار 80فارس اسکات5
دقیق

 1.000

آکام صنعت 6
آسیا

تجهیز شناور به سیستم 88
کنترل و ناوبری

3.510

نمونه سازی نیمه صنعتی 87
روبات  بازدیدکننده از 

تجهیزات زیردریا

 1.530

82



 بخش پنجم: فهرست برخی از شرکت های فعال در هر حوزه

شرکت ردیف
مجری

مبلغ تسهیالت نام طرحسال
اعطائی    

)میلیون ریال(
اخذ تاییدیه های داخلی 9٤ایلیا بنیان دانش7

و بین المللی سیستم 
صنعتی آشکارساز

 800

توسعه انرژی 8
نوین

بومی سازی، تجاری سازی 9٤
و ساخت دستگاه 

RTU ترمینال راه دور

 ٢0.600

ابزار کنترل 9
ارشیا

تجهیز آزمایشگاه همکار 9٤
استاندارد در زمینه 
کالیبراسیون فلومتری

 300

طراحی و ساخت نمونه 9٤
آزمایشگاهی مینی 

فلومتر الکترومغناطیسی

600

فرا موج پویا10
اجرای قرارداد سیستم 9٤

میترینگ میدان نفتی 
یاران شمالی

 15.000

طراحی و نمونه سازی فلو 9٤
کامپیوتر

3.500

83



شرکت ردیف
مجری

مبلغ تسهیالت نام طرحسال
اعطایی 

)میلیون ریال(

پویندگان راه 1
سعادت

افزایش تولید و صادرات 9٤
دستگاه عالئم حیاتی

18.000

9٤ICU 10.500طراحی ونتیالتور
شرکت در نمایشگاه 9٤

تجهیزات پزشکی ٢015
1.000

تولید دستگاه 93
الکتروکاردیوگراف

٢.500

افزایش تولید دستگاه 91
مانیتورینگ عالئم حیاتی

16.500

تولید دستگاه مانیتورینگ 89
آریا

15.000

افزایش تولید دستگاه 87
مانیتورینگ عالئم حیاتی

19.000

افزایش تولید دستگاه 85
مانیتورینگ عالئم حیاتی

10.000

تولید دستگاه مانیتورینگ 8٤
عالئم حیاتی

 ٤.000

کاوندیش ٢
سیستم

طراحی و نمونه سازی 91
آرگون پالسما

1.900

طراحی و نمونه سازی 89
دستگاه های جدید 

الکتروکوتر و ابزار جانبی

3.550

تولید 1٤00 عدد برد 87
کنترلی

1.800

3.000تولید الکتروکوتر پیشرفته85
نمونه سازی دو مدل 8٢

پیشرفته الکتروکوتر
٢.100

تولید الکتروکوتر پمپ 81
تزریقی

٢.600

تولید 360 دستگاه 79
الکتروکوتر 

 300

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

84



 بخش پنجم: فهرست برخی از شرکت های فعال در هر حوزه

شرکت ردیف
مجری

مبلغ تسهیالت نام طرحسال
اعطائی    

)میلیون ریال(

عالی پیام3

تولید دستگاه ویترکتومی 86
قدامی خلفی

585

تولید دستگاه فیکو 83
امولسیفیکیشن انتریور

900

تولید نمونه صنعتی فیکو 81
ویترکتومی

 ٤50

طراحی و تولید ماموگرافی 93پایامد٤
دیجیتال

 ٢0.000

مهران طب5

توسعه تولید تجهیزات 9٤
تصویر برداری دیجیتال

30.000

91
تولید دستگاه های 

رادیولوژی دیجیتال ثابت و 
متحرک

30.000

تولید دستگاه های 89
رادیولوژی دیجیتال ثابت و 

متحرک

1٤.330

٤.500 تولید دستگاه رادیولوژی85
طراحی و تولید انواع پمپ 85فرافن6

تزریق بیمارستانی و پالس 
اکسیمتر

 550

اوس سینا7

شرکت در نمایشگاه ایران 9٤
هلث

3٤0

ساخت دستگاه 93
الکتروکاردیوگراف و اخذ 

تاییدیه

3.900

90
توسعه و بهینه سازی 

سیستم بازتوانی قلبی ورژن 
1

850

سیستم تست و بازتوانی 87
قلبی

 ٢30

گروه آتیه8
90

ارائه خدمات درمانی و 
بهبود عملکرد مغزی مبتنی 

بر رایانه

 
٢.700

85



شرکت ردیف
مجری

مبلغ تسهیالت نام طرحسال
اعطائی    

)میلیون ریال(

سازگان گستر9

افزایش ظرفیت تولید 91
دستگاه مانیتورینگ ویستا

6.000

افزایش ظرفیت تولید 87
دستگاه مانیتورینگ ویستا

٢.500

توسعه تولید دستگاه 86
مانیتورینگ مدل ویستا

٤.000

1.٤00تولید دستگاه مانیتورینگ8٢
1.100تولید دستگاه نموکسی81
تولید دستگاه پالس 79

اکسیمتری
 ٤00

نمونه سازی دستگاه 86فریور کنش10
EMG الکترومایوگراف

 ٢٢5

صنایع طیف 11
بنفش

تولید دستگاه بلیچینگ 87
دندانپزشکی

950

تولید دستگاه الیت کیور 85
LED دندانپزشکی با

٢00

تولید دستگاه الیت کیور 83
دندانپزشکی

 ٢50

توسعه و 1٢
تجهیز کارما 
آزما اندیش

نمونه سازی و تولید محدود 9٤
دستگاه اتوکالو سرد

1.595

توسعه و تولید دستگاه آنتی 9٤
بیوگراف

13.٤37

شرکت در نمایشگاه عرب 9٤
لب ٢016

٤00

9٤
شرکت در نمایشگاه بین 
المللی تجهیزات پزشکی 

عمان
٤30

تولید محدود دستگاه آنتی 89
بیوگراف

190

نمونه سازی دستگاه آنتی 87
بیوگراف

 110

86



 بخش پنجم: فهرست برخی از شرکت های فعال در هر حوزه

فهرست برخی از شرکت های فعال در حوزه صنایع پایه )زیر ساخت(

شرکت ردیف
مجری

مبلغ تسهیالت نام طرحسال 
اعطایی

 )میلیون ریال(

جهان 1
الکترونیک

9٢
افزایش تولید انواع بردهای 
الکترونیک )یک رو، دورو ، 

چند الیه(
1٤.000

تامین سرمایه در گردش 91
جهت افزایش تولید

5.780

تجهیز و راه اندازی خط 89
تولید برد چند الیه

19.500

تامین سرمایه در گردش 88
جهت افزایش تولید

3.073

تامین سرمایه در گردش 86
جهت افزایش تولید

7.000

600خرید تجهیزات آزمایشگاه86
خرید مواد اولیه جهت 83

افزایش تولید و صادرات
٤.000

تجهیز خط تولید جهت 8٢
صادرات

٤.000

خرید مواد اولیه جهت 81
صادرات

٢.000

خرید مواد اولیه تولید برد 80
مدار چاپی

٢.300

تجهیز خط تولید و 80
اتوماسیون آن

1.750

خرید مواد اولیه تولید 79
بردهای مدارچاپی

850

ارتقا سطح کیفی بردهای 78
الکترونیک

 1.3٢0

87



شرکت ردیف
مجری

مبلغ تسهیالت نام طرحسال
اعطائی    

)میلیون ریال(

نیکو الکترونیک ٢
پیشرو

توسعه خط مونتاژ 93
الکترونیکی

٢6.000

توسعه تجهیزات خط 90
تولید مونتاژ برد و تامین 

مواد اولیه

1.530

٤76 مونتاژ برد الکترونیکی87

مرکز تحقیقات 3
صنایع 

انفورماتیک

9٢EMC 5.5٤0توسعه آزمایشگاه
طراحی و راه اندازی 89

SAR آزمایشگاه
5.1٤0

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

٤.9٢0

خرید و ساخت تجهیزات 8٢
آزمایشگاهی جهت 
آزمون های استاندارد

1.1٢5

تجهیز آزمایشگاه 78
استاندارد و کنترل کیفیت 

)آزمایشگاه مرجع(

 1.000

تولید انواع ساعت حضور 88دنیای پردازش٤
و غیاب

 6.0٤5

نماد پردا5

نمونه سازی ژاکارد 9٢
الکترونیک

3.030

تولید انبوه ژاکارد 89
کامپیوتری با تکنولوژی 

پیزو سرامیک

3.030

راه اندازی خط تولید جدید 88
و تولید نیمه صنعتی 
ژاکارد پیزو سرامیک

 1.350

wپکتوس

بهینه سازی دستگاه 91
نمایشگر و صفحه کلید 

بریل ویژه نابینایان

1.070

تولید نرم افزار متن به 86
گفتار فارسی

800

1.300تولید برجسته نگار8٤
طراحی و ساخت دستگاه 78

هوشمند بریل
 95

88



 بخش پنجم: فهرست برخی از شرکت های فعال در هر حوزه

شرکت ردیف
مجری

مبلغ تسهیالت نام طرحسال
اعطائی    

)میلیون ریال(

7
فناوری 

هوشمند اتیک 
پارس

90
اجرای قرارداد سامانه 
هوشمند حمل ونقل 

عمومی درون شهری و 
بلیت الکترونیک شهر 

مقدس مشهد

10.000

روناش8

سیستم حفاظت 91
الکترونیک سد سنگ سیاه

٢.19٤

اجرای قرارداد سیستم 90
حفاظت الکترونیک 

ساختمان شرکت توزیع 
برق سمنان

600

نصب و راه اندازی 88
سیستم های حفاظت 

الکترونیک

 ٤00

ترمیم کابل فیبر نوری 89دانا نیرو قشم9
دریایی

 3.٤٤0

ستاره صنعت 10
توس

ماکروویو و دستگاه 8٢
خشک کن مادون قرمز

600

نمونه صنعتی تونل های 79
خشک کن 

 ٢٤7

SMD پارت 11

)سید حبیب 
مدینه ای(

91SMD ٢.٤50گسترش خط مونتاژ

توسعه خط تولید 80صنایع پند1٢
سیستم های توزین

 3.000

1.٤٢0 تولید روبات فرش بافت89بوریا13

کوره شهاب1٤
تولید دستگاه کوره القایی 81

درز جوش
600

نمونه سازی صنعتی کوره 80
القایی و درز جوش

 ٤00

گل اندیشه15
تولید سیستم ثبت تصاویر 88

سرعت سنج لیزری
1.875

تولید هشداردهنده نشت 87
گاز و مونواکسید کربن

 ٢80

89



شرکت ردیف
مجری

مبلغ تسهیالت نام طرحسال
اعطائی    

)میلیون ریال(
رهپویان اندیشه 16

دنا
3.900تولید تاکسی متر پرینتردار88
1.300 تولید تاکسی متر 86

اجرای قرارداد کنترل و 85فارس اسکات17
ابزار دقیقی صنایع سیمان 

شهرکرد

 ٤.000

کاوندیش18

تولید 1٤00 عدد برد 87
کنترلی

1.800

8٤
طراحی و ساخت نمونه 
نیمه صنعتی سیستم 

مانیتورینگ جامع صدا و 
تصویر

 1.0٢0

تولید و توزیع اقساطی 8٢مهر انفورماتیک19
رایانه

850

تولید سیستم کنترل 81
هواساز واگن های قطار

 100

شهر پرداز٢0

تولید دستگاه های خودکار 89
فروش خودکار بلیت

5.000

شبکه کیوسک های 89
الکترونیکی اینترنتی سینا

٤00

تولید کیوسک 8٤
اطالع رسانی )خودآگاه(

1.811

توسعه سیستم های جامع 8٢
B٢C فروشگاهی با نگرش

 7٤0

30.000 اجرای قرارداد 9٤DCSکرمان تابلو٢1
مه فناور ظریف ٢٢

دیدگانی
ساخت تجهیزات 9٤

آزمایشگاهی الکترواپتیک
 5.500

٢3
صنایع مدار 
چاپی پدید 
)اسماعیل 
تقی زاده(

توسعه خط تولید برد مدار 9٤
چاپی

٢6.000

طرح تولید و توسعه 83
کارگاه

980

توسعه خطوط و تجهیزات 79
تولید برد مدار چاپی دورو

 ٢50

13.000 تولید ست های مکاترونیک9٤قشم ولتاژ٢٤

90



 بخش پنجم: فهرست برخی از شرکت های فعال در هر حوزه

شرکت ردیف
مجری

مبلغ تسهیالت نام طرحسال
اعطائی    

)میلیون ریال(

فن پردازان ٢5
بدیع

9٤
تولید سیبل های 

الکترونیکی باشگاهی و 
قابل حمل

 5.700

٤90شرکت در نمایشگاه ایپاس9٤
طراحی و ساخت دستگاه 9٤راژمان پرداز٢6

Shot Monitoring

 1.500

پویا اندیشان ٢7
موج آریا

نمونه سازی و ساخت 9٤
دستگاه مولد سیگنال

 950

91



فهرست برخی شرکت های فعال در حوزه الکترونیک مصرفی

شرکت ردیف
مجری

مبلغ تسهیالت نام طرحسال
اعطایی 

)میلیون ریال(

فراسو1

استفاده از تکنولوژی اتصاالت 9٤
ترموسونیک در تولید 

تجهیزات رایانه ای

9.000

9.500تولید لوح رایانه )تبلت(93
راه اندازی خط تولید لوح 9٢

رایانه )تبلت(
 1٤.110

الکترونیک ٢
گلرنگ

93Blue Ray-  تولید محصوالت
CD-DVD

30.000

خرید تجهیزات و راه اندازی 90
DVD خط تولید انواع

 30.000

تتا3

تولید نمایشگرهای بزرگ 9٢
LED

7.000

تولید تلویزیون و 86
LED اسکوربردهای

7.000

طراحی، ساخت و نصب  و 8٢
راه اندازی اسکوربرد تمام رنگی

 3.000

موج یکتا ٤
اسپادانا

7.510 تولید آیفون تصویری91
تولید گیرنده دیجیتال 91

DVB-T

1.750

فناروی های 5
خط طالیی

تولید دستگاه کنترل و مبدل 93
ولتاژ

٤.000

٤.000توسعه تولید انواع محافظ برق9٢
٢.000تولید محافظ الکترونیکی برق89
٢.800 تولید انواع منبع تغذیه رایانه 86

92



 بخش پنجم: فهرست برخی از شرکت های فعال در هر حوزه

شرکت ردیف
مجری

مبلغ تسهیالت نام طرحسال
اعطائی    

)میلیون ریال(

کاران 6
الکترونیک

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

مادن قرمز

3.500

تولید دستگاه حفاظتی و 8٢
تلفن کننده

570

تولید تلفن کننده 1٢ حافظه 80
و ساخت نمونه صنعتی 

سانترال

 350

تولید انواع محافظ 8٤ارم ترونیک7
الکترونیکی و آنتی شوک

 1.000

8
تعاونی 

هوشمند 
سیستم ویستا

تولید و تجهیز جهت صادرات 9٤
تگ فروشگاهی

٤.500

93 RF تولید گیت های
فروشگاهی

٢.150

شرکت در نمایشگاه 93
سیستم های امنیتی دبی

500

شرکت در نمایشگاه 9٢
دوسلدورف آلمان

٤90

تولید انواع تگ سیستم 9٢
امنیت فروشگاهی

1.٢50

شرکت در نمایشگاه 9٢
تکنولوژی های برتر شنزن 

چین

 319

نوآوران ابزار 9
دانش آموز 

)نادکو(

تولید کیت های آموزشی و 89
سرگرمی روباتیک

1.٤50

طرح تکمیلی تولید 86
روبات های اسباب بازی 

آموزشی

٢9٢

50 تولید روبات اسباب بازی8٤
توسعه تولید تابلو فرمان و 91آریان آسانسور10

کنترل آسانسور
5.938

تولید تابلو فرمان و کنترل 8٢
آسانسور

 ٢.1٤0

93



شرکت ردیف
مجری

مبلغ تسهیالت نام طرحسال
اعطائی    

)میلیون ریال(

شکوه 11
الکترونیک

630تولید کنترلر پکیج خانگی85
خرید مواد اولیه تولید کنترلر، 83

ترانس جرقه، فتوسل
500

خرید مواد اولیه کنترلر 81
مشعل

700

٤50تجهیز و راه اندازی کارخانه79
طراحی و ساخت رله 78

الکترونیکی مشعل
 380

3.600تولید مانیتور 8٤LCDبیت پرداز1٢
5.000تولید بلندگوی رایانه و ووفر8٢
ساخت و تولید منبع تغذیه 79

و کیس
1.500

تجهیز خط تولید منبع تغذیه 78
ATX

 600

آذر دمیریول 13
شمالغرب 

)آدیکو(

طراحی و تولید سامانه 9٤
)BlueSmart( بلوتوثی

٤.700

1٤
خدمات 

مخابراتی ارگ 
جدید

9٤ADSL تولید مودم
 
30.000

94



 بخش پنجم: فهرست برخی از شرکت های فعال در هر حوزه

فهرست برخی از شرکت های فعال در حوزه خودرو

مبلغ تسهیالت نام طرحسالشرکت مجریردیف
اعطائی 

)میلیون ریال(

یوفو الکترونیک1

تولید رله الکترونیک 86
فالشر

715

550تولید رله های ضد آب 83
تولید انواع رله تایمری 80

خودرو
500

79
توسعه خط تولید و 

تجهیز کارگاه رله های 
الکترونیکی تایمر

 1.000

1.650توسعه نقشه های ناوبری90تام ایران خودرو٢

89
سرمایه در گردش تولید 

سیستم های ناوبری 
خودرو

 6.700

18.000تولید رادیو پخش خودرو86ایران سیستم3
تجهیز خط تولید رادیو 85

پخش خودرو
 ٤.6٢5

تولید سامانه های 9٤بهروش مدار پویا٤
الکترونیکی اتوبوس های 

شهری و بین شهری

٢.000

افزایش تولید تجهیزات 88
الکترونیکی اتوبوس

1.000

تولید سیستم های 86
اطالع رسانی اتوبوس

600

توسعه تولید سیستم های 83
الکترونیکی اتوبوس های 

جدید

700

توسعه تولید سیستم های 81
الکترونیکی اتوبوس های 

جدید

1.٤00

تولید انبوه سیستم های 80
الکترونیکی اتوبوس

750

نمونه سازی سیستم های 79
الکترونیکی اتوبوس های 

جدید

 300

95



مبلغ تسهیالت نام طرحسالشرکت مجریردیف
اعطائی    

)میلیون ریال(
پژوهشگران 5

الکترونیک خودرو 
کامیاب

تولید انبوه سامانه کالچ 89
اتوماتیک خودرو

٢.000

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

 600

تولیدی راه ابریشم 6
قشم

9٤
توسعه تولید انواع 
رادیوپخش و آنتن 

خودرویی
6.100

1.٤10تولید آنتن خودرو91
7.000تولید رادیو پخش خودرو90
تولید رادیو پخش و 89

CD خودرو

 9.900

توسعه تولید قطعات 9٤مهرگان پهنه7
الکترونیکی خودرو و 
FCLED پروژکتورهای

30.000

تولید انواع قطعات 91
الکترونیکی خودرو

 13.900

تولید انواع رادیو پخش 90الکترونیک اورامان8
خودرو

 7.100

تولید دزدگیر و ردیاب 90ریزسازگان تکین9
سیستم های متحرک

570

38٤ تولید ردیاب خودرو87
تحقیق و تولید جلو آمپر 9٤پویش پرداز10

خودروهای سنگین
٤.000

تولید قطعات الکترونیکی 9٢
خودرو )انواع تایمرها، 

ساعت دیجیتال(

 7.٤36

الکترونیک 11
پردازش سبالن

طراحی و ساخت 9٤
حسگرهای خودرویی

 ٢3.000

تولید یونیت شیشه باالبر 9٤
خودرو

٢.٤50

٤.500تولید سنسور خودرویی9٤

96



بخش ششم

نمودار رشد برخی 
شرکت های منتخب



هــدف از ارائــه ایــن نمودارهــا، نشــان دادن رشــد شــرکت ها در طــول همــکاری آنهــا بــا 
صحــا بــوده اســت. بــه عبــارت دیگــر، در نمودارهــا بــه گونــه ای تاثیــر صحــا بــر رشــد 

ــود. ــان داده می ش ــرکت ها نش ش
بــرای محاســبه رشــد شــرکت ها، از ســه پارامتــر درآمــد، ســرمایه گذاری ثابــت 
ــه(  ــت بیم ــای فهرس ــر مبن ــتقیم )ب ــتغال مس ــی( و اش ــه مالیات ــار نام ــای اظه )برمبن
ــه مــدت  ــی 1393ب ــن اطالعــات از ســال 1383 ال شــرکت ها اســتفاده شــده اســت. ای
10 ســال مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت) در صورتــی کــه شــرکت در تاریخــی بعــد 
از ســال 1383 تاســیس شــده باشــد، آن تاریــخ مــالک محاســبه قــرار گرفتــه اســت(. 
در محاســبه نــرخ تــورم ســاالنه )برگرفتــه از بانــک مرکــزی( نیــز جهــت یکسان ســازی 
اطالعــات در نظــر گرفتــه شــده اســت. ســال 1383) و یــا ســال تاســیس شــرکت( ســال 

ــرد. ــرار می گی ــا ق مبن
نحوه محاسبه نمودار رشد شرکت ها به شرح زیر است:

ــورم و  ــرخ ت ــر اســاس ن ــت در طــول 10 ســال ب ــد و ســرمایه گذاری ثاب 1- ارزش درآم
ــا محاســبه می شــود.  ــه ســال مبن ــر پای ب

ــورم( در طــول 10 ســال  ــا ت ــل شــده ب ٢- نســبت درآمــد و ســرمایه گذاری ثابت)تعدی
ــا محاســبه می شــود. همچنیــن نســبت اشــتغال مســتقیم در طــول 10  ــه ســال مبن ب

ــود. ــتخراج می ش ــا اس ــال مبن ــه س ــرکت ها ب ــال ش س
ــا، ” یــک“ خواهــد شــد و بقیــه ســال ها  3- در نتیجــه نســبت پارامترهــا در ســال مبن
ــخص  ــودار مش ــال از نم ــور مث ــه ط ــرد. ب ــرار می گی ــنجش ق ــورد س ــه آن م ــبت ب نس
خواهــد شــد کــه درآمــد یــک شــرکت در یــک ســال مشــخص نســبت بــه ســال مبنــا 
ــرای هــر  ــا لحــاظ نمــودن کاهــش ارزش پــول، داشــته اســت. ب رشــد چنــد برابــری، ب
شــرکت، هــر ســه پارامتــر در یــک نمــودار آورده شــده اســت تــا تحلیــل بهتــری از رشــد 

شــرکت ارائــه شــود.
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مجموعه رستافن

مجموعه سازگان ارتباط

83-93
محصوالت مجموعه رستافن)برخی از محصوالت به دلیل محرمانه بودن عنوان 
نمی گردد(: رادیوهای نقطه به نقطه، ریماکس، اکسایتر و فرستنده های دیجیتال

83-93
محصوالت: به دلیل محرمانه بودن عنوان نمی شود.
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مجموعه جهان الکترونیک

91-9388-9183-88
بردهای یک رو، دورو و چند الیه

OEM-EMS-PART

بردهای یک رو و دورو
EMS-PART

بردهای یک رو و دورو

89-9383-89
روشنایی - تجهیزات الکترونیک 
)ترافیک( - تجهیزات الکترونیک 

)ترموستات، منابع تغذیه(

تجهیزات الکترونیک )ترافیک( - 
تجهیزات الکترونیک )ترموستات، 

منابع تغذیه(

مجموعه آلتون رای
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مجموعه راژمان پرداز

مجموعه فناوری پردازش نوین پردیس

85-93
انواع بردهای پردازشی دیجیتال، لینک رادیویی مایکروویو TS، لینک رادیویی 

مایکروویو  STM-1، سیستم های مخابراتی پیشرفته

83-93
سیستم های الکترونیک و ابزار دقیق با کاربرد در صنایع نفت و گاز
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مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

83-93
اجــرای پروژه هــای پژوهشــی ، تدویــن اســتانداردهای ملــی ، آزمــون مطابقــت 

محصــوالت ICT، پزشــکی، خانگــی بــا اســتاندارد ملــی و بیــن المللی
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