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تاریخچه صحا1-1

ــی از قدیمــی  ــع الکترونیک)صحــا(، یک ــات و توســعه صنای ــت از تحقیق ــدوق حمای صن
تریــن صنــدوق هــای حمایتــی در کشــور اســت. ســیر تاریخــی تشــکیل صحــا از ایــن 

قــرار اســت:
پیــرو تبصــره 96 قانــون برنامــه دوم توســعه اقتصادی،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری 
ــک ــع الکترونیک)الکترونی ــول برنامه،صنای ــد در ط ــف گردی ــت موظ ــالمی ایران،دول اس

ی،مخابراتی،اتوماســیون و اپتیــک( موجــود در بخــش هــای مختلــف را جهــت تأمیــن 
ــق  ــی از طری ــی و غیرنظام ــی نظام ــای الکترونیک ــدی ه ــن نیازمن ــی و تأمی ــع مل مناف
سیاســت گــذاری و ســرمایه گــذاری هــای متمرکــز و هماهنــگ ســازماندهی و تقویــت 
ــه  ــن تبصــره توســط وزارتخان ــی ای ــه اجرای ــن نام ــد آیی ــرر گردی ــن مق ــد. همچنی نمای
ــه  هــای صنایع،دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح و پســت،تلگراف و تلفــن تهیــه و ب
ــه  ــون برنام ــاده 112 قان ــران رســانده شــود. از ســوی دیگــر در م ــت وزی ــب هیئ تصوی
ســوم توســعه اقتصادی،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران، مجــددا 
ــاده  ــورخ1375/12/19 م ــذا م ــد. ل ــد گردی ــک تأکی ــع الکترونی ــت از صنای ــر حمای ب
ــد و در  ــب گردی ــالمی تصوی ــورای اس ــس ش ــدوق در مجل ــون تاســیس صن ــده قان واح
ــنامه  ــد اساس ــرر گردی ــید و مق ــان رس ــورای نگهب ــد ش ــه تایی ــخ1375/12/22 ب تاری
صنــدوق ظــرف ســه مــاه ،توســط وزارت خانــه هــای صنایع،دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای 
مســلح و پســت،تلگراف و تلفــن تهیــه و پــس از تاییــد ســازمان امــور اداری و اســتخدامی 
کشــور،به تصویــب هیئــت وزیــران برســد. ایــن اساســنامه در ســال 1376 بــه تصویــب 
هیئــت محتــرم وزیــران رســید و در ســال 1377 پــس از صــدور حکــم اعضــای هیئــت 
مدیره،عمــال فعالیــت صنــدوق آغــاز شــد و اولیــن جلســه هیئــت مدیــره صنــدوق مــورخ 

ــد. ــکیل گردی 1377/05/27 تش
ــاده  ــی م ــه اجرای ــن نام ــت موضــوع آیی ــه دول ــاده 1 مصوب ــرو م ــاه 1380،پی در مردادم
ــوری اســالمی  ــی و فرهنگــی جمه ــه ســوم توســعه اقتصادی،اجتماع ــون برنام 112 قان
ارتباطی،رایانه-ای،اتوماســیون،الکترونیک  صنایــع  بــه  الکترونیــک  ایران،صنایــع 
نوری،قطعــات الکترونیک،الکترونیــک عام)مصرفــی( و خــاص )کاربــردی( اطــالق گردیــد. 
ــای  ــت ه ــتیبانی از فعالی ــور پش ــه منظ ــور، ب ــی مذک ــه اجرای ــن نام ــاده 7 آیی ــق م وف
ــرار  ــدوق ق ــتور کار صن ــز در دس ــه نی ــت نام ــور،صدور ضمان ــک کش ــع الکترونی صنای

ــت. گرف
در اردیبهشــت مــاه 1382 بنــا بــه پیشــنهاد مشــترک وزارتخانــه هــای صنایــع  و معــادن 
،امــور اقتصــاد و دارایــی و ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشور،اساســنامه صنــدوق  
تغییــر کــرده و صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع الکترونیــک بــه عنــوان 

شــرکت مــادر تخصصــی ادامــه فعالیــت داد.
براســاس بنــد 6 مــاده 21 قانــون برنامــه چهــارم توســعه اقتصادی،اجتماعــی و فرهنگــی 
ــران، مقــرر شــد اساســنامه صنــدوق اطــالح  و پوشــش دهنــده  جمهــوری اســالمی ای
مخاطــرات ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی در ســرمایه گــذاری جســورانه در صنایــع 

نویــن گــردد.
برابــر بنــد ب مــاده 151 قانــون برنامــه پنجــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
جمهــوری اســالمی  ایــران، مقــرر شــد عنــوان صنــدوق »حمایــت از تحقیقــات و توســعه 

صنایــع الکترونیــک« بــه صنــدوق »حمایــت از صنایــع نویــن« تغییــر یابــد.
علــی رغــم تاکیــد بــر حمایــت از صنایــع الکترونیــک در چهــار برنامــه توســعه اقتصــادی، 
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اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران و حتــی ذکــر نــام صنــدوق حمایــت از 
ــارم و پنجــم  توســعه کــه  ــه چه ــع الکترونیــک  در دو برنام ــات و توســعه صنای تحقیق
نشــان از اهمیــت حمایــت از صنایــع الکترونیــک داشــت، در آخریــن روزهــای مجلــس 
هشــتم شــورای اســالمی مــورخ 1391/05/01 قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیدی 
و خدماتــی در تامیــن نیازهــای کشــور و تقویــت آن هــا در امــر صــادرات مصــوب گردیــد 
ــات و توســعه  ــت از تحقیق ــدوق حمای ــار صن ــود، چه ــاده 16 آن مقررشــده ب ــه در م ک
صنایــع الکترونیــک ، ضمانــت ســرمایه گــذاری صنایــع کوچــک، صنایــع دریایــی و بیمــه 
ســرمایه گــذاری فعالیــت هــای معدنــی تجمیــع شــده و »صنــدوق حمایــت از تولیــدات 

صنعتــی« تشــکیل شــود.
لیکــن پیــرو پیگیــری هــای صــورت گرفتــه مســئولین امــر ،در مــاده 32 قانــون رفــع 
موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــاء نظــام مالــی کشــور مصــوب 1394/02/01 مجلــس 
ــوان تولیــدی و خدماتــی در  ــون حداکثــر اســتفاده از ت شــورای اســالمی، مــاده 16 قان
ــدوق  ــد و صن ــو گردی ــادرات لغ ــر ص ــا در ام ــت آن ه ــور و تقوی ــای کش ــن نیازه تامی

ــه داد. ــه فعالیــت خــود ادام ــع الکترونیــک ب ــات و توســعه صنای ــت از تحقیق حمای
در نهایــت براســاس بنــد 2 مــاده 69 قانــون احــکام دائمــی برنامــه هــای توســعه کشــور 
ــت از  ــدوق حمای ــد »صن ــالمی مقررگردی ــورای اس ــس ش ــوب11/10 /1395 مجل مص
تحقیقــات و توســعه صنایــع الکترونیــک« بــه »صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه 
ــه  ــد ب ــت جدی ــا مأموری ــب ب ــنامه آن متناس ــد و اساس ــر یاب ــرفته« تغیی ــع پیش صنای
ــاله  ــج س ــه پن ــاده »46« برنام ــد) خ( م ــن بن ــد. همچنی ــران برس ــت وزی ــب هیئ تصوی
ــوب  ــران مص ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــعه اقتص ــم توس شش
1395/12/14 مجلــس شــورای اســالمی کــه تصریــح مــی نمایــد: »دولــت مکلــف اســت 
در راســتای تقویــت صــادرات غیــر نفتــی و حمایــت مؤثــر از فعالیــت صنایــع کوچــک و 
متوســط و دریایــی کشــور و توســعه فعالیــت هــای معدنــی، حمایــت الزم را از صنــدوق 
ضمانــت صــادرات ایــران، صنــدوق ضمانــت ســرمایه گــذاری صنایــع کوچــک، صنــدوق 
ــی و  ــای معدن ــت ه ــه فعالی ــک، بیم ــع الکترونی ــعه صنای ــات و توس ــت از تحقیق حمای

صنایــع دریایــی در طــی ســال هــای اجــرای قانــون برنامــه بــه عمــل آورد.«
الزم بــه ذکــر اســت در تاریــخ 1397/8/30 اساســنامه صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و 
توســعه صنایــع پیشــرفته در هیــأت دولــت بــه تصویــب رســید و بــرای تاییــد نهایــی بــه 
شــورای نگهبــان ارســال گردیــد و  در تاریــخ 1398/03/30 طــی تصویــب نامــه شــماره  
ــتگاه  ــارت و دس ــدن و تج ــت ،مع ــه وزارت صنع ــران ب ــت وزی 36646/ت54714ه  هیئ

هــای ذیربــط ابــالغ گردیــد. 
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 1377 
 

آغاز فعالیت 
 صندوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1382 
 

تبدیل به شرکت 
 مادرتخصصي

 

 1389 
 

تغییر مأموریت به 
صنایع نوین طبق 

 151بند ب ماده 
 قانون برنامه پنجم

 

 1391مرداد  
 16ابالغ ماده

قانون حداکثر 
-استفاده مبني

-برتجمیع صندوق
هاي حمایتي 
 وزارت صمت

 1394خرداد  
تصویب قانون رفع 

موانع تولید 
مشتمل بر لغو 

 و تصویب 16ماده 
 افزایش سرمایه

 

 1394آبان  
افزایش سرمایه 
صندوق از محل 

تسهیالت حساب 
 ذخیره ارزي

 

 1395بهمن  
تغییر مأموریت به 

صنایع پیشرفته طبق 
قانون 69ماده 2بند 

احکام دائمي برنامه 
 توسعه کشور

 

 1396شهریور  
 

ارسال اساسنامه 
تأییدشده جهت 
تصویب در هیأت 

 وزیران

 

 1397مرداد  
 

تصویب در 
کمیسیون اصلي 
امور اجتماعي و  
 دولت الکترونیک

 

 1397آبان  

 

تصویب در هیأت 
 وزیران

 

 1397آذر  

ارسال اساسنامه 
به شوراي نگهبان 
 جهت تأیید نهایي

 

 1398خرداد  

تاییدشوراي نگهبان 
و ابالغ تصویب نامه 

هیات وزیران به 

  صمتوزارت

 

1377 1382 1389

آبان 1394خرداد 1394مرداد 1391

بهمن 1395

خرداد 1398 آذر 1397 آبان 1397

شهریور1396 مرداد1397

151

16

69 2
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معرفی صحا

ماموریت و اهداف2-1

اهــداف و مأموریــت صنــدوق حمایــت از تحقیقــات وتوســعه صنایــع الکترونیــک طبــق 
اساســنامه آن عبــارت اســت از:

ــر و خدمــات کارشناســی ، صــدور ضمانتنامــه و حمایــت  ســرمایه گــذاری ریســک پذی
ــی و  ــش خصوص ــک در بخ ــع الکترونی ــعه صنای ــات و توس ــاری از تحقیق ــی و اعتب مال
تعاونــی  بــه  صــورت تســهیالت و یــا اعطــای  کمکهــای  بالعــوض  بــه  افــراد حقیقــی یــا 

ــر: ــای زی ــی در زمینه ه حقوق

ــک  ــیون ، الکترونی ــه ای ، اتوماس ــی ، رایان ــع ارتباط ــع الکترونیک،}صنای ــور از صنای منظ
ــرم  ــم از ن ــردی اع ــک کارب ــی و الکترونی ــک مصرف ــوری ، قطعات الکترونیکــی ، الکترونی ن

ــد. ــزار{ می باش ــخت اف ــزار و س اف

خرید، انتقال ، جذب و توسعه فن آوری های پیشرفته 
مطالعه و تحقیقات اعم از بنیادی ، کاربردی و توسعه ای 

آموزشهای تخصصی کوتاه مدت 
خدمات مهندسی و طراحی 

طرحهای تولیدی و خدماتی نیمه ساخت صنعتی و انبوه 
شرکت در مناقصه ، همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی 

ــش  ــاعه دان ــت و اش ــن ، انباش ــانی ، تدوی ــالع رس ــت اط ــای الزم جه ــاد زمینه ه ایج
فنــی 

خدمات و شرایط استفاده از تسهیالت3-1

ــا نــرخ 5 تــا 15 درصــد  تســهیالت اعطایــی صنــدوق طبــق مصوبــه مجمــع عمومــی ب
تــا ســقف 30 میلیــارد ریــال ارائــه مــی گــردد کــه بصــورت تابعــی از ســطح فــن آوری و 

نــوع فعالیــت تعریــف شــده اســت.
ایــن تســهیالت در قبــال دریافــت )ســفته بــا بیمــه( یــا )ســفته بــا ضمانــت غیــر( یــا 
)ترهیــن ماشــین آالت و تجهیــزات( یــا )وثیقــه ملکــی( یــا )ضمانــت بانکــی( و یــا )اوراق 

مشــارکت( بــه عنــوان تضامیــن بــه متقاضیــان اعطــا مــی گــردد.

طبــق اساســنامه صنــدوق، صــدور ضمانــت نامــه هــای مختلــف از جملــه حمایــت هایــی 
اســت کــه از ســوی صحــا و جهــت تســهیل امــور فعــاالن بخــش الکترونیــک در قالــب 
آییــن نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی وتصویــب نامــه اساســنامه صنــدوق مصــوب هیات 
وزیــران، بــه انجــام مــی رســد. هــم اینــک ضمانــت نامــه هــای صنــدوق بــرای فراینــد 

ارجــاع کار، حســن انجــام کار/تعهــدات و پیــش پرداخــت قابــل صــدور مــی باشــد.
ــوی  ــتی از س ــای درخواس ــریعتر ضمانتنامه ه ــه س ــر چ ــدور ه ــزوم ص ــه ل ــه ب ــا توج ب
ــک از  ــر ی ــرای ه ــاری ب ــده اعتب ــکیل پرون ــه تش ــدام ب ــدوق اق ــن صن ــان ای متقاضی
متقاضیــان نمــوده و پــس از صــدور هــر مــورد ضمانت نامــه بــا توجــه بــه بررســی های 
ــه ســرعت و ســهولت بیشــتری  ــه هــای بعــدی ب ــت نام ــی، صــدور ضمان ــاری قبل اعتب

میســر می باشــد.

1-3-1

2-3-1

اعطای تسهیالت مالی)وام(

صدور ضمانت نامه
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صحــا بــه منظــور حمایــت از شــرکت هــا و ســرمایه گــذاران در حــوزه صنایــع الکترونیک 
ــا شــرایط  ــاری ب ــی و اعتب ــک هــا و موسســات مال ــه بان ــت نســبی نســبت ب دارای مزی

ذیــل مــی باشــد:
1.ارائه تسهیالت به طرح های با ریسک باال
2.نظارت فنی و دقیق در طول اجرای طرح

3.توانمندسازی شرکت ها در حین فرایند ارزیابی و اجرای طرح
ــه آورده نقــدی و ســپرده گــذاری2-  4.حــذف محدودیــت هــای بانکی)1-نبــود نیــاز ب
دوره بازپرداخــت طوالنــی تــر نســبت بــه بانــک ها3-عــدم توجــه صــرف بــه ســوددهی 
ــت از  ــزوده 4- حمای ــوآوری و ارزش اف ــاد فنی،ن ــه ابع ــتر ب ــه بیش ــروژه و توج ــاالی پ ب

شــرکت هــای کوچــک و نوپــا(
ــه منظــور تســهیل شــرایط  ــا ب ــن اخــذ شــده از شــرکت ه ــودن تضامی ــر ب 5.ســاده ت

ــهیالت ــت تس ــرای دریاف ب
6.نــرخ ســود ترجیحــی وام)شــناور بــودن نــرخ ســود تســهیالت بــا توجــه بــه ماهیــت 

طــرح هــا از 15-5 درصــد(
7.برقــراری زبــان مشــترک فنــی بــا متقاضیــان حــوزه صنایــع پیشــرفته بــا توجــه بــه 

تخصصــی بــودن فعالیــت هــای کارشناســی صحــا
8.صدور انواع ضمانت نامه بدون اخذ سپرده

ارائــه خدمــات و مشــاوره  هــای کارشناســی در زمینه هــای مختلــف در زمــره موضوعــات 
فعالیــت صنــدوق اســت. بــا تصویــب آییــن نامــه خدمــات کارشناســی در مجمــع عمومی 
ــد  ــد ش ــی خواه ــر اجرای ــای زی ــا افق ه ــترده تری ب ــای گس ــه فعالیت ه ــدوق دامن صن
همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت برخــی از ایــن مــوارد در صنــدوق در حــال انجــام مــی 

باشــد :
1.کمک به ایجاد پیوند میان شرکت های داخلی

2.ارائه کمک های مشاوره ای و مدیریتی
3.هماهنگــی جهــت برگــزاری دوره هــای آموزشــی مرتبــط از قبیــل قراردادهــای 
ــه ــن زمین ــر در ای ــای معتب ــق نهاده ــوژی از طری ــال تکنول ــی، انتق ــی، بازاریاب خارج

4.ارائــه مشــاوره در زمینــه ســرمایه گذاری در صنعــت الکترونیــک بــا اســتفاده از 
ــی ــای تخصص نهاده

5.ارائه مشاوره در زمینه صادرات
 Joint Venture 6.ارائــه مشــاوره در زمینــه جــذب ســرمایه گذاری خارجــی و ایجــاد

ــی ــر بین الملل ــرکت های معتب ــا ش ب
7.ارائه مشاوره در زمینه تهیه طرح توجیهی

  ارائه خدمات کارشناسی3-3-1

تفاوت صحا با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری4-3-1





فصل دوم
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خالصه عملکرد صحا در سال 1397 1-2

جــدول  شــماره یــک مبلــغ و تعــداد  تســهیالت مالــی مصــوب و اعطایــی در ســال 1397 
را نشــان می دهــد

ــای مصــوب و صــادر شــده  ــداد ضمانت نامه ه ــغ و تع ــن، جــدول  شــماره 3 مبل همچنی
ــد. ــان می ده ــال 1397 را نش در س

مجمــوع عملکــرد صنــدوق درچهــار ســال گذشــته-پس از افزایــش سرمایه-رشــد بســیار 
چشــمگیری داشــته اســت. عملکــرد صنــدوق بــه لحــاظ ریالــی طــی 4 ســال گذشــته 
در زمینــه تســهیالت مالــی بیــش از150% و از لحــاظ تعــداد نزدیــک بــه 50% عملکــرد 

صنــدوق،از شــروع فعالیــت تــا پایــان ســال1393)به مــدت 16 ســال( مــی باشــد.

جدول 1- مبلغ و تعداد تسهیالت مالی مصوب در سال 1397

جدول 3- مبلغ و تعداد ضمانت نامه های مصوب و صادر شده در سال 1397

جدول 2- مبلغ و تعداد تسهیالت مالی اعطایی در سال 1397

مبلغ )میلیارد ریال( تعداد عنوان

820 125 تقاضاهای تصویب شده
)از محل منابع داخلی(

28 2 تقاضاهای تصویب شده بانکی

848 127 جمع کل تقاضاهاي تصویب شده

مبلغ )میلیارد ریال( تعداد عنوان

615 88 قراردادهای منعقد شده
)از محل منابع داخلی(

26 2  قراردادهای منعقد شده  بانکي

641 90 جمع کل قراردادهاي منعقد شده

مبلغ )میلیارد ریال( تعداد عنوان

1233 167 ضمانت نامه های مصوب

709 139 ضمانت نامه صادر شده

مقایسه عملکرد ارائه تسهیالت سال 97 با سال های گذشته صحا 2-2

عملکرد تسهیالت مالی وام1-1-2

عملکرد صدور ضمانت نامه2-1-2
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جدول 4- مقایسه عملکرد ارائه تسهیالت مالی سال 1397 با سال های گذشته صحا

مبلغ )میلیارد ریال( تعداد عنوان

641 90 1397

964 168 1396

668 160 1395

980 107 1394

1998 966 از ابتدای فعالیت صحا 1378 تا 
انتهای سال  1393

در ســال 1397 بــه دلیــل درج نــام صندوق در فهرســت شــرکت هــای مشــمول واگذاری 
امــکان ارائــه تســهیالت از محــل منابــع تلفیقــی بــا بانــک هــای عامــل بصــورت محــدود 

بــه مبلــغ 26 میلیــارد ریــال میســر گردید.

همــان طــور کــه در جــدول شــماره 5 مشــاهده می شــود،عملکرد ســال 1397 صحــا در 
راســتای صــدور ضمانــت نامــه )بــه لحــاظ مبلــغ(  بالــغ بــر 15% نســبت بــه ســال 1396 

دارای رشــد مــی باشــد. 
ــت 97 از لحــاظ  ــه هــای صــادره در ســالهای 94 لغای ــت نام همچنیــن عملکــرد ضمان
ــان ســال  ــا پای ــر مجمــوع عملکــرد صنــدوق، از شــروع فعالیــت ت ــغ حــدوداً 8 براب مبل

ــه مــدت 16 ســال( مــی باشــد. 1393)ب

نمودار 1- مقایسه عملکرد ارائه تسهیالت مالی در سال  1397 با سال  های گذشته

1998

980

668

964

641

966

107 160 168 90
0

500

1000

1500

2000

2500

از ابتدا فعالیت صحا سال
1393تا انتهای سال 1378

1394 1395 1396 1397

(میلیارد ریال)مبلغ  تعداد

مقایسه عملکرد صدور ضمانت نامه سال 1397 با سال های گذشته صحا3-2
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نمودار 2- مقایسه عملکرد صدور ضمانت نامه سال 1397 با سال های گذشته

تقریبــا 95%  ضمانــت نامــه هــای صــادر شــده صحــا از جهــت مبلــغ در ســال 1397 
از نــوع ضمانــت نامــه پیــش پرداخــت و حســن انجــام تعهــدات مــی باشــد کــه ایــن 
نشــان دهنــده اعتبــار  ضمانــت نامــه هــای صــادره صحــا نــزد کارفرمــا هــای مختلــف 

اســت.
ــان،  ــام پیم ــاي انج ــه ه ــت نام ــوزه ضمان ــا در ح ــاي صح ــت ه ــه فعالی ــه ب ــا توج ب
ــه  ــک ب ــع الکترونی ــتیابي صنای ــال 97 دس ــده در س ــادر ش ــاي ص ــه ه ــت نام ضمان

ــت. ــده اس ــر گردی ــرارداد میس ــال ق ــارد ری ــدود 4700 میلی ح
رشــد چشــم گیرمبلــغ و تعــداد ضمانــت نامــه هــاي صــادر شــده طــی چنــد ســال 
ــوع ضمانــت نامــه صــادره نشــان دهنــده فراگیــر شــدن مرجعیــت  اخیــر در کنــار ن
صحــا در امــر ضمانــت نامــه هــاي مــورد نیــاز فعــاالن صنایــع الکترونیــک مــي باشــد
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جدول 5- مقایسه عملکرد صدور ضمانت نامه سال 13967 با سال های گذشته صحا
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سرفصل آمارها:
آمارها در چهار دسته بندی کلی و به شرح زیر ارائه شده است:

بــا توجــه بــه اینکــه تســهیالت پرداختــی صنــدوق بصــورت مرحلــه ای ونظــارت شــده 
مــی باشــند،لذا در ایــن بخــش تنهــا بــه اثربخشــی تســهیالت اعطایــی از منابــع داخلــی 

پرداختــه شــده اســت.

ــان  ــال 1397 را نش ــا در س ــب حوزه ه ــی برحس ــهیالت اعطای ــع تس ــدول 6 توزی ج
ــزان تســهیالت  ــه حــوزه ICT از می ــده آن اســت ک ــن جــدول نشــان دهن ــد. ای می ده
ــل  ــه دلی ــوزه ICT ب ــت. ح ــده  اس ــد ش ــا بهره من ــر حوزه ه ــه دیگ ــبت ب ــتری نس بیش
تشــکیل شــدن از دو بخــش ارتباطــی و فنــاوری اطالعــات، طیــف وســیعی از مخاطبــان 
ــت  ــا صنع ــوزه ب ــن ح ــک ای ــاط نزدی ــه ارتب ــه ب ــا توج ــد. ب ــکیل می ده ــا را تش صح
ــود  ــه خ ــا ب ــهیالت صح ــی را در تس ــهم باالی ــت س ــن صنع ــواره ای ــک، هم الکترونی

ــت. ــاص داده اس اختص

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

حوزه تسهیالت1-3

توزیع تسهیالت اعطایی بر حسب حوزه1-1-3

جدول 6- آمار تسهیالت اعطایی برحسب حوزه ، در سال 1397 )مبلغ و درصد(

درصد )بر حسب مبلغ( مبلغ قرار داد )میلیارد ریال( دسته بندی حوزه ها ردیف

%11.5 71 نیرو و انرژی های نو 1

%33.5 206 فناوری اطالعات و ارتباطات 2

%10.7 66 صنایع دفاعی و هوا فضا 3

%0.2 1 نفت و گاز 4

%11 68 بهداشت و درمان )مهندسی 
پزشکی( 5

%12.5 77 صنایع پایه )زیر ساخت( 6

%19.6 120 الکترونیک مصرفی 7

%1 6 خودرو 8

%100 615 جمع
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جــدول  شــماره 7 مقایســه ای بــر توزیــع تســهیالت اعطایــی در ســال های 1396و1397 
بــر حســب حوزه هــا، می باشــد. تــالش صحــا در ســال 1397 ســعی بــر توزیــع مناســب 
ــی و  ــای سیاســت گذار دولت ــا نهاده ــل ب ــق تعام ــا از طری ــی حوزه ه تســهیالت در تمام
ــه ای و صنفــی  ــا انجمن هــای تخصصــی و نهادهــای تخصصی-حرف ــک ب همــکاری نزدی
بــوده اســت.لیکن در بعضــی از حــوزه هــا بــه دلیــل تحریــم و موانــع تولیــد توفیقاتــی 

چشــمگیری حاصــل نشــد.

نمودار 3- نمودار تسهیالت اعطایی برحسب حوزه در سال 1397 )مبلغ( 

جدول 7- آمارمقایسه ای تسهیالت اعطایی برحسب حوزه)مبلغ(

1397 1396 سال
ردیف

درصد مبلغ قرار داد 
)میلیارد ریال( درصد مبلغ قرار داد 

)میلیارد ریال( دسته بندی حوزه ها

%11.50 71 %16 129 نیرو و انرژی های نو 1

%33.50 206 %25 204 )ICT(فناوری اطالعات و ارتباطات 2

%10.7 66 %6 51 صنایع دفاعی و هوا فضا 3

%0.2 1 %9 75 نفت و گاز 4

%11 68 %13 101 بهداشت و درمان )مهندسی پزشکی( 5

%12.5 77 %15 119 صنایع پایه )زیر ساخت( 6

%19.6 120 %6 45 الکترونیک مصرفی 7

%1 6 %10 78 خودرو 8

%100 615 %100 802 جمع

نیرو و انرژی فناوری اطالعات صنایع دفاعی نفت و گاز بهداشتی درمانی صنایع پایه الکترو نیک مصرفی خودرو

خودرو
%1

الکترونیک مصرفی

صنایع پایه
فناوری اطالعات

نیرو و انرژی

بهداشتی درمانی نفت و گاز

صنایع دفاعی

%19.6

%12.50
%33.50

%11.50

%11 %0.2

%10.70
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نمودار 4-نمودار مقایسه ای تسهیالت اعطایی برحسب حوزه )مبلغ(

توزیع تسهیالت اعطایی بر حسب ماهیت طرح2-1-3

ــال های  ــرح در س ــت ط ــب ماهی ــی برحس ــهیالت اعطای ــع تس ــه توزی ــدول8 مقایس ج
ــود  ــد خ ــی را در رش ــل مختلف ــرح مراح ــر ط ــد. ه ــان می ده 1396 و 1397 را نش
ــازی،  ــات، نمونه س ــامل تحقیق ــل ش ــن مراح ــد. ای ــه می کن ــد تجرب ــا تولی ــی ت از طراح
تولیــد نیمــه صنعتــی، تجــاری ســازی، تجهیــز و تولیــد انبــوه مــی باشــد، ســعی صحــا 
نیــز بــر ایــن بــوده تــا تفکیکــی بــر ایــن اســاس داشــته و رشــد طرح هــا و شــرکت ها را 
رصــد نمایــد. در ایــن نــوع توزیــع، برخــی از ماهیــت طرح هــا ماننــد صــادرات، توســعه 
ــا برخــی دیگــر می تواننــد هــم  پوشــانی  ــازار، جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی و ... ب ب
ــت  ــد ماهی ــد دارای چن ــرح می توان ــر ط ــا ه ــاس عموم ــن اس ــر همی ــند. ب ــته باش داش

باشــد. 
ــی وزارت  ــه سیاســت کل ــت ب ــا عنای ــن ب ــودار 5 همچنی ــه جــدول 8 و نم ــه ب ــا توج ب
ــر ارتقــاء وضعیــت موجــود تولیــد و اشــتغال در ســال  1397 ، طــرح  متبــوع مبنــی ب
ــای صحــا را  ــت ه ــز ســهم عمــده ای از حمای ــرد تولید،توســعه و تجهی ــا رویک ــای ب ه
تشــکیل مــی دهــد، از ســهم صــادرات ،همــکاری هــای بیــن المللــی و جــذب ســرمایه 

ــه دلیــل وجــود تحریــم هــا کاســته شــده اســت. گــذاری خارجــی ب
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جدول شماره 8-آمار مقایسه ای تسهیالت اعطایی برحسب ماهیت طرح ها )تعداد(

نمودار 5- نمودار مقایسه ای تسهیالت اعطایی برحسب ماهیت )تعداد(

درصد  تعداد قرار داد
1397 درصد  تعداد قرار داد

1396 ماهیت ردیف

%33 29 %40 62
تحقیقات )نتیجه بخش اقتصادی(/ 
نمونه سازی اولیه یا آزمایشگاهی/ 

آموزش های تخصصی
1

%18 16 %25 39  خرید،انتقال دانش فنی و توسعه
فناوری های پیشرفته 2

%24 21 %40 62 تجاری سازی دانش 3

%57 50 %36 56 تولید،توسعه و تجهیز )نیمه صنعتی و انبوه( 4

%11 10 %22 34 توسعه بازار )شرکت در نمایشگاه و برگزاری 
همایش( 5

%2 2 %12 19 صادرات و همکاری های بین المللی،جذب 
JV / سرمایه گذاری خارجی 6

%14 12 %15 24 خدمات صنعتی/ طراحی و مهندسی 7

%9 8 %3 5  تاییدیه های فنی و کیفی داخلی و
بین المللی 8

%7 6 %7 11 تجهیز آزمایشگاه تخصصی یا مرجع 9
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توزیع تسهیالت اعطایی بر حسب نوع صنعت3-1-3

ــت  ــوع صنع ــب ن ــی برحس ــهیالت اعطای ــع تس ــه توزی ــودار6 ، مقایس ــدول 9 و نم ج
ــع  ــدوق، صنای ــنامه صن ــق اساس ــد. طب ــان می ده ــال های 1396 و 1397 را نش در س
ــوری،  ــک ن ــیون، الکترونی ــه ای، اتوماس ــع رایان ــی، صنای ــع ارتباط ــه صنای ــک ب الکترونی
الکترونیــک مصرفــی، الکترونیــک کاربــردی و قطعــات الکترونیــک اعــم از ســخت افــزار 
و نــرم افــزار اطــالق می شــود. بــر همیــن اســاس تســهیالت اعطایــی بــه تفکیــک نــوع 

صنعــت نیــز ارائــه شــده اســت.

جدول 9-آمارمقایسه ای تسهیالت اعطایی برحسب نوع صنعت)مبلغ(

نمودار 6- نمودار مقایسه ای تسهیالت اعطایی برحسب نوع صنعت )مبلغ(

1397 1396 سال
ردیف

درصد مبلغ قرار داد 
)میلیارد ریال( درصد مبلغ قرار داد 

)میلیارد ریال(
نوع صنعت

%17 107 %19 156 اتوماسیون 1

%26 157 %16 128 ارتباطی 2

%15 95 %9 69 رایانه ای 3

%18 113 %7 55 الکترونیک مصرفی 4

%21 131 %29 235 الکترونیک کاربردی 5

%1 8 %14 114 قطعات الکترونیک 6

%1 4 %6 45 الکترونیک نوری 7

%100 615 %100 802 جمع
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ــا  ــه اســتقرار صحــا در تهــران، راهکارهــای مناســبی اتخــاذ شــده اســت ت ــا توجــه ب ب
فعــاالن صنایــع الکترونیــک کــه در ســایر نقاط مســتقر هســتند نیــز بتوانند از تســهیالت 
ــه شــرح  ــرای تحقــق ایــن خواســته اقداماتــی ب ــد. ب ــه ســادگی بهره منــد گردن صحــا ب

زیــر انجــام داده اســت:
1- راه انــدازی نســخه کامــل پورتــال خدمــات رســانی صحــا و اطــالع رســانی کامــل و 

ــاره اولویت هــا، مســتندات مــورد نیــاز و روال هــای کاری شــفاف درب
ــایی و  ــدف شناس ــا ه ــتان ها ب ــدادی از اس ــت در تع ــای خدم ــودن میزه ــا نم 2- برپ

بررســی ســریع تر درخواســت های متقاضیــان
3- اســتفاده از نهادهــای تخصصــی مســتقر در اســتان ها، اعــم از ســازمان های صنعــت، 
ــر  ــی و دیگ ــای صنف ــاوری، انجمن ه ــش و فن ــای پژوه ــارت، صندوق ه ــدن و تج مع

نهادهــای تخصصــی بــه جهــت معرفــی تقاضاهــا
ــا در  ــات صح ــهیالت و خدم ــی تس ــی، معرف ــمینارهای تخصص ــزاری س ــام برگ 4- انج

ــرکت ها  ــد از ش ــا بازدی ــتان ها و ب ــز اس مراک
5- اطــالع رســانی گســترده از طریــق مکاتبــات متعــدد بــا روســای محتــرم ســازمان های 
ــا  ــد ب ــز رش ــاوری، مراک ــم و فن ــای عل ــتان ها، پارک ه ــارت اس ــدن و تج ــت، مع صنع

هــدف آگاه ســازی فعــاالن صنایــع الکترونیــک از خدمــات صحــا

ــع تســهیالت  ــه توزی ــماره 10، مقایس ــدول ش ــق ج ــوق و طب ــای ف ــاذ راهکاره ــا اتخ ب
ــان ســال 1397 آمــده اســت. صحــا  ــا پای اعطایــی برحســب اســتان ها از ســال 1394ت
ــش  ــت پوش ــترده ای را جه ــالش گس ــر ت ــای اخی ــال ه ــی در س ــز زدای ــدف تمرک باه
بیشــتر تســهیالت مالــی اعطایــی بــه اســتان هــای غیــر تهــران داشــته اســت. همانگونــه 
کــه در نقشــه مالحظــه مــی گــردد تنهــا در چهــار ســال گذشــته اکثــر اســتان هــای 
ــد  ــره من ــا به ــه شــده توســط صح ــتانها(از تســهیالت ارائ ــه 80% از اس کشــور)نزدیک ب

شــده انــد.

توزیع تسهیالت اعطایی بر حسب استان4-1-3
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تعداد مبلغ تسهیالت
)میلیارد ریال( نام استان ردیف تعداد مبلغ تسهیالت

)میلیارد ریال( نام استان ردیف 

17 63 فارس 13 13 130 آذربایجان شرقی 1

3 11 قزوین 14 4 68 آذربایجان غربی 2

4 59 قم 15 8 49 اردبیل 3

11 107 کرمان 16 20 26 اصفهان 4

4 30 کرمانشاه 17 13 41 البرز 5

1 3 گلستان 18 4 21 بوشهر 6

8 21 گیالن 19 327 1938 تهران 7

1 1.4 مازندران 20 16 149 خراسان رضوی 8

3 10 مرکزی 21 4 25 خوزستان 9

11 79 هرمزگان 22 3 4 زنجان 10

2 3 همدان 23 8 56 سمنان 11

25 173 یزد 24 1 0.5  سیستان و
بلوچستان 12

جدول شماره 10-آمارمقایسه ای تسهیالت اعطایی به تفکیک استان ها
 از سال 1394 تا پایان سال 1397)تعداد- مبلغ(

استانهایی که با رنگ بنفش نمایش داده شده اند، در چهار سال گذشته از تسهیالت 
صحا برخورداربوده اند و  تنها استان های با رنگ سفید درطول چهار سال گذشته از 

تسهیالت اعطایی صحا بهره مند نشده اند.)کمتر از 20% به لحاظ تعدادی(
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1397 1396 عنوان / سال

88 156 تعداد قرارداد

615 802 مبلغ قرارداد

13176 16037 اشتغال )نفرماه(

1100 1336 معادل اشتغال ساالنه)نفرسال(

1397 1396 عنوان / سال

840 960 سرمایه گذاری ثابت 

1600 1780 سرمایه در گردش  مورد نیاز

1397 1396 عنوان / سال

765 720 سرمایه گذاری ثابت برای اشتغال هر نفر 

1457 1330 سرمایه در گردش  مورد نیاز برای اشتغال 
هر نفر 

2222 2050 سرمایه الزم برای اشتغال یک نفر در صنعت 
الکترونیک

جدول شماره 11- حفظ و ایجاد اشتغال مرتبط با تسهیالت اعطایی )مبالغ به میلیارد ریال(

جدول شماره12- سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش طرح ها )مبالغ به میلیارد ریال(

جدول شماره 13- میزان سرمایه و اشتغال تسهیالت اعطایی )مبالغ به میلیون ریال(

تاثیر تسهیالت اعطایی بر حفظ و ایجاد اشتغال5-1-3

بــرای بــرآورد تاثیــر تســهیالت اعطایــی بــر حفــظ و ایجــاد اشــتغال، هزینــه پرســنلی 
ــه اســت.  ــرار گرفت ــت در قراردادهــای اعطــای تســهیالت، مــالک عمــل ق ــورد حمای م
بــا اســتخراج ایــن اطالعــات از قراردادهــا، جــدول شــماره 11 بــه دســت آمــده اســت. 
ــه  ــا ب ــال 1397 جمع ــا در س ــی صح ــهیالت اعطای ــدول، تس ــات ج ــا اطالع ــق ب مطاب

اشــتغال حــدوداً 1100 نفــر کمــک کــرده اســت.

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 840 میلی ــه می ــال 97، ب ــده س ــت ش ــای حمای طرح ه
ثابــت شــده اســت. بــا توجــه بــه اشــتغال حــدودا 1100نفــری ایــن طرح هــا، 
ســرمایه گذاری ثابــت بــرای اشــتغال هرنفــر 765 میلیــون ریــال اســت کــه در مقایســه 

ــته اســت. ــی نداش ــش چندان ــال  96 افزای ــا س ب
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بــر اســاس آمــار منتشــر شــده از ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــرای ایجــاد 
اشــتغال صنعتــی یــک نفــر در کشــور بــه ســرمایه گذاری ثابتــی حــدود 5600 میلیــون 
ریــال نیــاز اســت. ایــن عــدد بــرای اشــتغال صنعــت الکترونیــک حــدود 1300 میلیــون 
ــدن و  ــت، مع ــال 1397 وزارت صنع ــرد س ــماره 55- عملک ــزارش ش ــت. )گ ــال اس ری

تجارت-صفحــه 32 و 33(
ــع  ــتغال در صنای ــت اش ــرمایه جه ــه س ــاز ب ــه نی ــت ک ــر آن اس ــوع بیانگ ــن موض ای
ــور  ــی در کش ــای صنعت ــن فعالیت ه ــر از میانگی ــد کمت ــدود 75 درص ــک ح الکترونی

ــت.  اس
ــار منتشــر  ــا آم ــت طرح هــای صحــا در ســال 97 ب ــزان ســرمایه گذاری ثاب مقایســه می
ــت  ــر در صنع ــک نف ــتغال ی ــرای اش ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــده توســط وزارت صنع ش
ــرمایه گذاری  ــا از 40% س ــت صح ــورد حمای ــای م ــد طرح ه ــان می ده ــک، نش الکترونی
ثابــت کمتــری درصنایــع الکترونیــک حتــی نســبت بــه میانگیــن اعالمــی ایــن موضــوع 
ــد  ــوع می توان ــن موض ــت. ای ــوده  اس ــوردار ب ــور  برخ ــت در کل کش ــن صنع در همی
ــا  ــال ب ــن ح ــاال و در عی ــاوری ب ــا فن ــای ب ــا از طرح ه ــه صح ــد ک نشــان دهنده آن باش

ــد. ــت می کن ــت حمای ــرمایه گذاری ثاب ــه س ــر ب ــاز کمت نی

ــد  ــه تولی ــر ب ــال های 96 و 97 منج ــک در س ــع الکترونی ــه صنای ــی ب ــهیالت اعطای تس
ارزش افــزوده طرح هــا شــد کــه شــرح آن در جــدول شــماره 14 آمــده اســت. )مــالک 
ــه در  ــواد اولی ــی و م ــروش نهای ــت ف ــاوت قیم ــا، تف ــزوده طرح ه ــبه ارزش اف محاس
طــرح مــی باشــد.(همان گونــه کــه در جــدول ذیــل مشــاهده می شــود علیرغــم اینکــه  
ــته  ــش داش ــدود 24% کاه ــال 96، ح ــه س ــبت ب ــال 97 نس ــی در س ــهیالت اعطای تس
اســت، بهــره وری ارزش افــزوده حاصــل از ارائــه تســهیالت در ســال 97 نســبت بــه ســال 
96 افزایــش یافتــه اســت. ایــن امــر نشــان دهنــده حمایــت صنــدوق از صنایــع بــا ارزش 

افــزوده باالتــر نســبت بــه ســال گذشــته اســت. 

ارزش افزوده اقتصادی ناشی از تسهیالت اعطایی6-1-3

1397 1396 عنوان / سال

88 156 تعداد قرارداد

615 802 مبلغ قرارداد

1750 2259 مبلغ ارزش افزوده طرح ها

2.84 2.81 بهره وری ارزش افزوده حاصل از ارائه 
تسهیالت

جدول شماره 14- میزان سرمایه و اشتغال تسهیالت اعطایی )مبالغ به میلیون ریال(
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جــدول شــماره  15توزیــع ضمانــت نامــه صــادره برحســب حوزه هــا در ســال 1397 را 
نشــان می دهــد. ایــن جــدول نشــان دهنــده آن اســت کــه تــالش صحــا بــر ایــن بــوده 

کــه در تمامــی حوزه هــا حضــور فعالــی داشــته باشــد. 
ــه بیشــتری نســبت  ــت نام ــزان ضمان ــد کــه حــوزه ICT از می جــدول نشــان  می دهن
ــه دلیــل تشــکیل شــدن از  ــد شــده  اســت. حــوزه ICT ب ــا بهره من ــه دیگــر حوزه ه ب
دو بخــش ارتباطــی و فنــاوری اطالعــات، طیــف وســیعی از مخاطبــان صحــا را تشــکیل 

می دهــد. 

توزیع ضمانت نامه صادره برحسب حوزه1-2-3

جدول 15- آمار توزیع ضمانت نامه صادره برحسب حوزه در سال1397)تعداد - مبلغ(

نمودار 7- نمودار توزیع ضمانت نامه صادره برحسب حوزه در سال1397)تعداد - مبلغ(

سال 1397

ردیف

درصد

مبلغ ضمانت 
نامه صادره

)میلیارد ریال( درصد تعداد ضمانت 
نامه دسته بندی حوزه ها

%5 35 %6 9 نیرو و انرژی های نو 1

%35 247 %45 63 )ICT(فناوری اطالعات و ارتباطات 2

%31 216 %9 12 صنایع دفاعی و هوا فضا 3

%5 39 %7 10 نفت و گاز 4

%7 51 %12 17 بهداشت و درمان )مهندسی پزشکی( 5

%5 39 %9 13 صنایع پایه )زیر ساخت( 6

%12 82 %11 15 الکترونیک مصرفی 7

%100 709 %100 139 جمع

حوزه صدورضمانت نامه2-3
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نیرو و انرژی های نو فناوری اطالعات و 
(ICT)ارتباطات

صنایع دفاعی و هوا 
فضا

نفت و گاز بهداشت و درمان 
(مهندسی پزشکی)

زیر )صنایع پایه 
(ساخت

الکترو نیک مصرفی

تعداد ضمانت نامه (میلیارد ریال)مبلغ ضمات نامه صادره 



گزارش عملکرد و اثر بخشی صحا در سال 1397

29

توزیع ضمانت نامه صادره بر حسب نوع صنعت2-2-3

جــدول شــماره 16 و نمــودار 8 ، توزیــع ضمانــت نامــه صــادره برحســب نــوع صنعــت 
ــه  در ســال  1397 را نشــان می دهــد. طبــق اساســنامه صنــدوق، صنایــع الکترونیــک ب
صنایــع ارتباطــی، صنایــع رایانــه ای، اتوماســیون، الکترونیــک نــوری، الکترونیــک مصرفی، 
الکترونیــک کاربــردی و قطعــات الکترونیــک اعــم از ســخت افــزار و نــرم افــزار اطــالق 
می شــود. بــر همیــن اســاس ضمانــت نامــه هــای صــادره بــه تفکیــک نــوع صنعــت نیــز 

ارائــه شــده انــد.

جدول 16-آمارصدور ضمانت نامه برحسب نوع صنعت در سال 1397)تعداد - مبلغ(

سال 1397

ردیف

درصد
مبلغ ضمانت نامه صادره

)میلیارد ریال( درصد تعداد ضمانت نامه نوع صنعت

%22 152 %17 24 اتوماسیون 1

%17 119 %29 41 ارتباطی 2

%19 132 %23 32 رایانه ای 3

%10 71 %12 16 الکترونیک مصرفی 4

%31 217 %12 20 الکترونیک کاربردی 5

%2 14 %2 3 قطعات الکترونیک 6

%1 4 %2 3 الکترونیک نوری 7

%100 709 %100 139 جمع

نمودار 8- نمودار توزیع ضمانت نامه صادره برحسب نوع صنعت در سال 1397)تعداد - مبلغ(
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3-2-3

4-2-3

آمار مبلغ و تعداد ضمانت نامه به تفکیک نوع ضمانت نامه

آمارقراردادهای قابل پوشش از بابت ضمانت نامه های صادره صحا

جدول 17-آمارصدور ضمانت نامه برحسب نوع ضمانت نامه در سال1397)تعداد - مبلغ(

جدول 18-ظرفیت قراردادهای قابل پوشش توسط ضمانت نامه هاي صادره درسال1397

 سال 1397

ردیف

درصد
مبلغ ضمانت نامه صادره

)میلیارد ریال( درصد تعداد ضمانت نامه نوع ضمانت نامه

%4 32 %19  27 فرایند ارجاع کار 1

%64 452 %28 39 پیش پرداخت 2

%32 225 %53 73 حسن انجام تعهدات 3

%100 709 %100 139 جمع

سال 1397

ردیف

درصد
مبلغ قرارداد قابل پوشش 

بابت ضمانت نامه صادر شده 
)میلیارد ریال(

درصد مبلغ ضمانت نامه صادر شده  انواع ضمانت نامه صادر
 شده

%14 640 %4 32 فرایند ارجاع کار 1

%38 1808 %64 452 پیش پرداخت 2

%48 2250 %32 225 حسن انجام تعهدات 3

%100 4698 %100 709 جمع

نمودار 9- نمودار توزیع ضمانت نامه صادره برحسب نوع ضمانت نامه در سال1397)تعداد - مبلغ(
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نمودار10- نمودار ظرفیت قراردادهای قابل پوشش توسط ضمانت نامه هاي صادره درسال1397 
)تعداد - مبلغ(

نمودار 11- نمودار مقایسه ای ضمانت نامه های صادر شده طی سال های 93-97
)برحسب مبلغ و تعداد(
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آمار مقایسه ای ضمانت نامه های صادره5-2-3

جدول 19- آمار مقایسه ای ضمانت نامه های صادره طی سال1397 با سال هاي گذشته
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فعالیت های ویژه سال 1397 1-4

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

      برگزاری اجالس و پنل های تخصصی
ــه برگــزاری  ــه مخاطبیــن خــود اقــدام ب صحــا جهــت معرفــی هرچــه بهتــر خدمــات ب

ــود: ــر نم ــرح زی ــه ش ــی ب ــای تخصص ــت ها و پنل ه نشس
هــم اندیشــی صنعــت میکروالکترونیــک کشــور در اســتان آذربایجــان غربی)ارومیــه( بــا 

محــور هــای ذیــل:
برگزاری سه نشست تخصصی با عناوین ذیل:

کسب وکار درصنعت میکروالکترونیک
راهکارهــای توســعه صنعــت میکروالکترونیــک بــا توجــه بــه وضعیــت همــکاری هــای 

بیــن المللــی
روش های تامین مالی در صنعت میکروالکترونیک کشور
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ــتان  ــا در اس ــل صح ــتقرار مح ــه اس ــه ب ــا توج ــد، ب ــاره ش ــر اش ــه پیش ت ــور ک همانط
ــاط  ــی نق ــود در تمام ــن خ ــه مخاطبی ــات ب ــر خدم ــه بهت ــه هرچ ــرای ارائ ــران و ب ته

ــت:  ــرار گرف ــا ق ــتور کار صح ــر در دس ــای زی ــور، برنامه ه کش

گسترش بازار و بازاریابی فعال 2-4
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حمایت از جشنواره ها و رویدادهای معتبر کشور1-2-4

ــه معرفــی خدمــات  ــا حضــور در جشــنواره ها و رویدادهــای معتبــر کشــور ب صنــدوق ب
خــود پرداختــه تــا بدیــن وســیله بتوانــد از طرح هــای واجــد شــرایط از طریــق اعطــای 
ــر می باشــد: ــه شــرح زی تســهیالت حمایــت کنــد. برخــی از جشــنواره ها و رویدادهــا ب

حمایــت از برگزیــدگان ســیزدهمین جشــنواره فــن آفرینــی شــیخ بهایــی بــر اســاس 
تفاهــم نامــه فــی مابیــن

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

حمایــت از شــرکت های فعــال ایــن حــوزه بــرای شــرکت در نمایشــگاه تلــکام 2018، 
نمایشــگاه بیــن المللــی تهــران

ــپ  ــگاه الکام ــرکت در نمایش ــرای ش ــوزه ب ــن ح ــال ای ــرکت های فع ــت از ش حمای
ــران ــی ته ــن الملل ــگاه بی 2018،نمایش

حمایــت از شــرکت های فعــال حــوزه ارتباطــات بــرای شــرکت در نمایشــگاه الکامــپ 
2018 اصفهــان
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چهاردهمین جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی)اصفهان(
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکامپ

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تلکام
نوزدهیمن نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری

جشنواره فناوری های نو و پیشرفته تبریز ربع رشیدی
هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی

نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران
بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه
هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی،ایمنی و امنیتی

ــی تجهیــزات پزشکی،دندانپزشــکی،دارویی و  بیســت و یکمیــن نمایشــگاه بیــن الملل
ــث( آزمایشــگاهی)ایران هل
نمایشگاه فناوری و نوآوری

نمایشگاه الکامپ و تلکام کیش
نمایشگاه اتوکام اصفهان

برپایی غرفه در نمایشگاه های تخصصی و همایش ها

ــی  ــه در برخــی از نمایشــگاه های تخصصــی و همایش هــای داخل ــی غرف ــا برپای صحــا ب
و بــا حضــور کارشناســان مجــرب عــالوه بــر معرفــی برخــی از محصــوالت شــرکت های 
حمایــت شــده، اقــدام بــه ارائــه و توضیــح خدمــات صحــا بــه مخاطبیــن خــود نمــود. 
برخــی از نمایشــگاه ها کــه صحــا در آن هــا غرفــه داشــته، بــه شــرح زیــر آمــده اســت:

حضور صحا در قالب برپایی غرفه در نمایشگاه های تخصصی و همایش ها:

2-2-4
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تصویب اساسنامه »صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته«
خروج نام صندوق از فهرست شرکت های مشمول واگذاری

ــه منظــور  ــی ب ــل( بصــورت تلفیق ــای عام ــک ه ــع شــبکه بانکی)بان ــتفاده از مناب اس
ــدوق ــی صن ــر حمایت توســعه چت

اجرایی شدن برون سپاری ارزیابی طرح ها بصورت پایلوت
ــی برنامــه  HSEE PLAN صنــدوق در چهــار حــوزه: بهداشــت،  تهیــه ســند اجرای

ــرژی ایمنــی، محیــط زیســت و ان

اولویت سنجی رشته های صنعتی صنایع پیشرفته در کشور جهت تامین مالی 
راهنمای اخذ ضمانت نامه از طریق صحا
خالصه گزارشات عملکرد در سال 1396

گزارش عملکرد صحا و برآوردی از اثربخشی تسهیالت اعطایی و حمایت های انجام 
شده 

گزارشی از نمونه محصوالت الکترونیک داخلی طرح های موفق حمایت شده از سوی 
صحا در سال 1396 » نماد2«

برخی از فعالیت ها و افدامات داخلی صحا3-4

تولید محتوای علمی و انتشارات4-4
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در ایــن فصــل، بــه تفصیــل بــه معرفــی برخــی طرح هــای نمونــه بــه تفکیــک بــا شــش 
عنــوان  ذیــل مــی پردازیــم:
1. پارک های علم و فناوری

2. فناوری های پیشرفته
3. کسب وکارهای جدید

 4. زنجیره تامین صنایع رایانه ای کشور 
5. نرم افزار 

 )IOT(6. اینترنت اشیاء
جهــت آشــنایی مخاطــب بــا طــرح، ابتــدا نــام طــرح، مجــری طــرح و خالصــه طــرح قید 
مــی گــردد، ســپس هــدف از انجــام طــرح، نتایــج و ویژگی هــای طــرح و مــدت اجــرای 
ــت،  ــر اس ــل ذک ــه قاب ــن نکت ــت. ای ــده اس ــه ش ــدان پرداخت ــب ب ــه مطل ــرح در ادام ط

اطالعــات مربــوط بــه مجــری طــرح از وب گاه شــرکت اســتخراج گردیــده اســت.

    نام طرح: اجرای قرارداد تولید540 عدد دستگاه همودیالیز
    مجري طرح: شرکت آریا طب فیروز

    درباره مجري:
شــرکت آریاطــب فیــروز در ســال 1394 بــا 
دســت یابــی بــه دانــش فنــی و نــرم افــزار ســاخت 
دســتگاه همودیالیــز،  بــه عنــوان تنهــا تولیدکننده 
دســتگاه همودیالیــز در ایــران و غــرب آســیا بــوده 

و همچنیــن در ســال 1397 شــروع بــه تولیــد تخــت همودیالیــز، دســتگاه تصفیــه آب 
ــوده اســت. ــل نم ــه آب RO پرتاب ــزی و دســتگاه تصفی RO مرک

   خالصه طرح:
خــون بیمارانــي کــه دچــار نارســایي کلیــوي هســتند بــا افزایــش غلظــت یــون هایــي 
ــد  ــد. فرآین ــد ش ــه خواه ــي مواج ــش اوره و آب اضاف ــن افزای ــدیم و همچنی ــد س مانن
همودیالیــز کــه در صافــي دیالیــز انجــام مــي شــود بایــد منجــر به ســم زدایــي و آبگیري 
از خــون بیمــار شــود. در واقــع غلظــت یــون هــا پــس از دیالیــز بایــد بــه حالــت طبیعــي 
بازگــردد و همچنیــن بــه همــراه آبگیــري از مریــض مقــدار اوره ي وي نیــز بایــد کاهــش 

یابد.بــر همیــن مبنــا دســتگاه دیالیــز چنــد وظیفــه مهــم بــر عهــده دارد:
-تهیــه مایــع دیالیــز از ترکیــب آب RO، پــودر بیکربنــات و محلــول اســیدي بــه نحــوي 
کــه ایــن مایــع غلظــت و دمــاي تعییــن شــده را داشــته باشــدالزم بــه ذکــر اســت کــه 
در 4 ســاعت دیالیــز مایــع در صافــي در مجــاورت خــون بیمــار قــرار مــي گیــرد و اگــر 

دمــاي مایــع از کنتــرل خــارج شــود، بیمــار دچــار تــب یــا لــرز خواهــد شــد.
 )TMP( کنتــرل فشــار مایــع دیالیــز بــه نحــوي کــه فشــار خــون نســبت بــه مایــع -
ــد  ــد و فراین ــال یاب ــه ســمت آب انتق ــا اوره از ســمت خــون ب همیشــه مثبــت باشــد ت

ــرد. پاکســازي خــون انجــام پذی
- کنتــرل میــزان آبگیــري بــه نحــوي کــه مقــدار آب تعییــن شــده توســط پرســتار از 

بیمــار گرفتــه شــود.

شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری1-5

تولید دستگاه همودیالیز1-1-5
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   هدف از انجام طرح:
ــز  ــا مراک ــاط ب ــکان ارتب ــی، ام ــتگاه ایران ــزار دس ــرم اف ــای ن ــت ه ــه قابلی ــه ب ــا توج ب
نظارتــی، از طریــق دریافــت اطالعــات از دســتگاهها بــدون اعمــال نظــر دســتی و ثبتــی 
پرســتاران و مدیــران مراکــز دیالیــز، بــرای وزارت بهداشــت فراهــم مــی گــردد و هــدف 

ــد. ــز می باش ــتگاه همودیالی ــروش 540 دس ــد و ف ــرح، تولی ــن ط در ای

مدت زمان اجراي طرح: 4ماه

   نتایج و ویژگیهاي طرح:
    کاهش واردات و جلوگیری از خروج ارز

    صادرات محور بودن محصول با دانش فنی باال
    تجهیز مراکز بیمارستانی و افزایش رضایت بیماران

ــپس  ــز و س ــي دیالی ــمت صاف ــه س ــت آن ب ــار و هدای ــون از بیم ــن خ ــل گرفت - تحوی
ــه  ــه شــکل مطمئــن کــه از هرگون ــدن بیمــار ب ــه ب ــدن خــون تصفیــه شــده ب بازگردان

ــري شــود. ــار جلوگی ــه بیم ــي ب آســیب احتمال
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    نام طرح:نمونه سازی ماژول سنسور ضخامت سنج لیزری 
   مجري طرح: شرکت الکترونیکی بردهای هوشمند  ایرانیان

   درباره مجري:
ــال 1386  ــمند در س ــاي هوش ــي برده ــرکت الکترونیک ش
ــه کنتــرل و مانیتورینــگ صنعتــی فعالیــت خــود  در زمین
ــد  ــي و تولی ــه ي طراح ــت و در زمین ــوده اس ــاز نم را آغ
سیســتم هاي کنترلــي و مانیتورینــگ و نــرم افزارهــاي 
ــز  ــو متمرک ــاي ن ــات و ایده ه ــه ي تحقیق ــر پای ــردي ب کارب
شــده اســت بطــوري کــه تاکنــون تعــدادي از ایــن 
سیســتم ها  را بــه طــور کامــل )از مرحلــه طراحــي و پیــاده 
ــدادي از  ــردي( در تع ــاي کارب ــه برنامه ه ــا مرحل ــازي ت س
واحدهــا و مراکــز صنعتــي بــا موفقیــت بــه انجــام رســانده 

اســت.

نمونه ماژول سنسور ضخامت سنج لیزری 2-1-5

   خالصه طرح:
فاصلــه ســنجی لیــزری بــا ارســال یــک پالــس لیــزر و اصابــت آن بــه هــدف و بازگشــت 
آن بــه دســتگاه انــدازه گیــری مربوطــه انجــام مــی شــود. زمــان رفــت و برگشــت ایــن 
ــدار ثابتــی میباشــد،  ــاً مق ــور در زمیــن تقریب ــن اصــل کــه ســرعت ن ــه ای ــس برپای پال
مبنــای انــدازه گیــری اســت. سنســور فاصلــه ســنج لیــزری شــامل دو قســمت ســخت 
افــزار و نــرم افــزار مــی باشــد.  در ایــن نمونــه مــی تــوان از ســه مــدل سنســور نــوری 
 CCD ، CMOS ، ــد از ــه عبارتن ــرد ک ــه ســنج اســتفاده ک ــن فاصل ــرای ســاخت ای ب
ــیم  ــدی تقس ــدی و دوبع ــک بع ــوع ی ــه دو ن ــورهای CCD و CMOS ب PSD ، سنس
میشــوند و بــرای ســاخت انــواع دوربیــن هــا از ایــن سنســور هــا اســتفاده مــی شــود. 
بــا انجــام ایــن پــروژه و بــه دســت آوردن دانــش فنــی الزم بــرای انجــام ایــن پــروژه ، 
امــکان طراحــی و ســاخت سنســورهای اســکن دو بعــدی لیــزری هــم بوجــود مــی آیــد. 
سنســور فاصلــه ســنج لیــزری شــامل دو قســمت ســخت افــزار و نــرم افــزار مــی باشــد.

   هدف از انجام طرح:
هدف از انجام طرح، نمونه سازی سنسور جابجایی سنج لیزری می باشد.

   نتایج و ویژگیهاي طرح:
   بومی سازی محصول با دانش فنی نو

   کاهش واردات و جلوگیری از خروج ارز
   حفظ و ایجاد اشتغال

مدت اجرای طرح:  6 ماه
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   IMS نام طرح: اجرای قرارداد سامانه مخابراتی    
   مجري طرح: شرکت صنایع ارتباطی آوا   

   درباره مجري:
ــال  ــزده س ــش از پان ــا بی ــی آوا، ب ــع ارتباط ــرکت صنای ش
تجربــه و برخــورداری از مهــارت و دانــش کارشناســان 
متخصــص، یکــی از صنایــع فــن آور کشــور و پیشــگام در 
ــن  ــد. ای ــی باش ــی م ــن مخابرات ــای نوی ــاوری ه ــه فن زمین
ــال 1379،  ــران، از س ــار در ای ــتین ب ــرای نخس ــرکت، ب ش
ــر  ــی ب ــد مبتن ــز تلفــن نســل جدی ــد مراک طراحــی و تولی
شــبکه را بــر اســاس جدیدتریــن فنــاوری مخابراتــی جهــان 

ــود.   ــاز نم NGN و IMS آغ

1-2-5  IMS طراحی سامانه مخابراتی

   خالصه طرح:
ــه  ــرای ارائ ــه ب ــد الی ــتانداردی چن ــاری اس IP Multimedia Sub-System معم
ــانه ای و... (  ــد رس ــای چن ــام ه ــر و پی ــدا، تصوی ــانه ای )ص ــد رس ــرویس های چن س
بــه طیــف گســترده ای از کاربــران  مســتقل از نــوع دسترســی آنهــا بــه بســتر شــبکه 
مخابراتــی اســت. ایــده اصلــی مربــوط بــه  IMS انتقــال اطالعــات شــامل صــدا، تصویــر، 

ــد. ــر روی بســتر IP می باش ــی و ... ب ــای متن ــام ه ــا، پی دیت
ــرویس ها  ــواع س ــه ان ــراي ارائ ــتري ب ــرIP بس ــي ب ــانه اي مبتن ــد رس ــتم چن ــر سیس زی
ــي از  ــود و دورنمای ــوب مي ش ــیار محس ــت و س ــل ثاب ــاي نس ــبکه ه ــي ش و همگرای
ــه  ــراي ارائ ــبي ب ــدل مناس ــد و IMS  را م ــم مي نمای ــرویس گرا را فراه ــات س ارتباط
ســرویس در شــبکه هــاي نســل آینــده معرفــي کــرده اســت. IMS چارچــوب جامعــي 
اســت کــه توانایــي ارائــه ســرویس هاي مبتنــي بــر IP براســاس اســتاندردهای تدویــن 
شــده توســط مراجعــی همچــون 3GPP ،ETSI-TISPAN و ... را دارا مــی باشــد. ایــن 
ــد و  ــه ســرویس هاي جدی ــي ارائ ــه شــبکه اي کــه توانای ــا هــدف دســتیابي ب ســاختار ب
قابلیــت پشــتیباني از ســرویس هاي شــبکه هاي قدیمــي را داشــته باشــد، شــکل گرفتــه 
ــر  ــي و تغیی ــه جایگزین ــازي ب ــه نی ــده ک ــي ش ــوي طراح ــه نح ــبکه IMS ب ــت. ش اس

ــود. ــد ب ــر نخواه ــبکه هاي قدیمي ت ــاختار ش س

   هدف از انجام طرح:
هــدف از اجــرای طــرح، اجــرای قــرارداد منعقــد شــده بــا مخابــرات ایــران جهــت پیــاده 

ســازی منطقــه 6  شــبکه مخابراتــی بــا ســامانه IMS مــی باشــد.

شرکت های با فناوری پیشرفته2-5
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   نتایج و ویژگیهاي طرح:
   کاهش قیمت تمام شده سامانه

   بومی سازی دانش فنی
   رفع نیاز بازار و کاهش وابستگی به واردات

مدت اجرای طرح: 4 ماه
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    نام طرح: اخذ تأییدیه برای سامانه بازرسی کاال  
   مجري طرح:شرکت بهیار صنعت سپاهان    

   درباره مجري:
ــا  ــال 1378 ب ــپاهان از س ــت س ــار صنع ــرکت بهی ش
ــه فعالیــت نمــود  ــکارد حرفــه ای شــروع ب تولیــد بران
و تاکنــون موفــق بــه تولیــد 25 محصــول مختلــف از 
ICU/  ،قبیــل انــواع تخــت هــای الکتریــکال بســتری

CCU و جراحــی شــده اســت.
ــر 500  ــغ ب ــون بال ــه تاکن ــل ک ــاق عم ــراغ  LED ات ــن چ ــل اولی ــی از قبی محصوالت
دســتگاه از آن ســاخته شــده و در ســطح  کشــور نصــب گردیــده اســت، اولیــن تخــت 
ــل  ــت عم ــن(، تخ ــاف کرب ــای الی ــت ه ــد کامپوزی ــک تولی ــه کم ــور )ب C-ARM کش

ــوه رســیده اســت. ــد انب ــه تولی ــه ب الکتریکــی و ... ک
در حــال حاضــر نیــز در حــال تولیــد محصوالتــی همچــون شــتابدهنده خطــی )درمــان 
ســرطان(، دســتگاه رادیولــوژی دیجیتــال، دســتگاه ســی تــی اســکن، تجهیــزات 

ــد. ــی باش ــی و ... م ــری در رادیوتراپ دزیمت
ــتگاه  ــون دس ــتراتژیکی همچ ــوالت اس ــد  محص ــال تولی ــرکت در ح ــن ش ــن ای همچنی

ــد.   ــی باش ــری کاال م ــتگاه بازرســی کانتین ــتابدهنده خطــی و دس ــای ش ه

اخذ تأییدیه بین المللی برای سامانه بازرسی کاال  2-2-5

   خالصه طرح:
سیســتمهاي بازرســي بــا اســتفاده از پرتوهــاي الکترومغناطیســي بــه ویــژه پرتــو ایکــس 
ــا  ــط ب ــز مرتب ــه مراک ــوري ک ــه ط ــد؛ ب ــي دارن ــتمهاي امنیت ــي در سیس ــش اساس نق
حمــل و نقــل، دســتگاههاي دولتــي، گمــرک و مرزهــاي ورودي-خروجــي از مهمتریــن 
خریــداران ایــن سیســتمها مــي باشــند. بــه طــور کلــي بررســي بــازار و حجــم نقــل و 
انتقــاالت کاال نشــان دهنــده افزایــش روزافــزون در جهــت بــه کارگیــري سیســتمهاي 
بازرســي اســت؛ افزایــش حجــم مبــادالت تجــاري ناشــي از گســترش همــکاري هــاي 
اقتصــادي بیــن المللــي و حرکــت بــه ســمت توســعه یافتگــي و ورود بــه عرصــه تجــارت 
جهانــي از یــک ســو، و همچنیــن افزایــش جمعیــت و درنتیجــه افزایــش تــردد و احتیــاج 
بــه سیســتمهاي حمــل و نقــل بیشــتر و همچنیــن افزایــش تهدیدهــاي  تروریســتي در 

ســالیان اخیــر نیــاز بــه سیســتمهاي بازرســي را افزایــش داده اســت.
   هدف از انجام طرح:

پــروژه بازرســی کاال جــزء نیازهــاي اساســي و اســتراتژیک کشــور اســت و نقــش بســزایي 
ــات در  ــاي درز اطالع ــاد راهه ــه ایج ــه ب ــا توج ــن ب ــي دارد. همچنی ــي مل در خودکفای

ــراي کشــور دارد. صــورت خریــد خارجــي بومــي ســازي آن اهمیــت باالیــي ب
شــرکت بهیــار صنعــت ســپاهان ســعي نمــوده تــا بــا بازطراحــي نمونــه هــاي خارجــي 
و ســاخت بومــي قطعــات و افزایــش کیفیــت تــا حــد مــورد نیــاز، گام هــاي مهمــي در 

جهــت کســب دانــش فنــی و بومــی ســازی ایــن محصــول بــردارد.
هدف از انجام طرح ، اخذ تائیدیه برای محصول از مراجع ذیصالح می باشد.
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   نتایج و ویژگیهاي طرح:
   کسب دانش فنی و بومی سازی

   جلوگیری از قاچاق کاال
مدت اجراي طرح: 4 ماه
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    نام طرح: طراحی و ساخت سیستم های انتقال نوری SDH )پروژه توانا(  
   مجري طرح: شرکت پرتو تماس نوین    

   درباره مجري:
شــرکت پرمــان )پرتــو تمــاس نویــن(، یکــی از شــرکت 
هــای دانــش بنیــان ایرانــی در زمینــه طراحــی و تولید 
ــوری و ســوئیچ  ــرات ن ــای پیشــرفته مخاب سیســتم ه
هــای شــبکه و دارنــده تائیدیــه ســازمان تنظیــم 
مقــرارات و ارتباطــات رادیویــی بــرای محصــوالت 

ــوری اســت. ــال ن انتق
ــاتید  ــه ای از اس ــارکت مجموع ــت و مش ــا مدیری ــال 1380 ب ــان در س ــرکت پرم  ش
ــاوری  ــی در حیطــه فن ــی و فنــی فراوان دانشــگاهی کــه دارای ســوابق مدیریتــی، اجرای
ارتباطــات هســتند تشــکیل گردیــد. هــدف اصلــی بنیانگــذاران ایجــاد مجموعــه ای فعال 
و جــدی جهــت توســعه دانــش فنــی طراحــی سیســتم هــای مخابراتــی بــا تکنولــوژی 
ــرات کشــور را پاســخگو باشــند  ــدی توســعه شــبکه مخاب ــای کلی ــه نیازه پیشــرفته ک

بــوده اســت.

3-2-5SDH طراحی و ساخت سیستم های انتقال نوری

   خالصه طرح:
ــش  ــوری بی ــر ن ــا طــول مســیر فیب ــد و مســتقل ب ــک شــبکه همبن ــا ی ــروژه توان در پ
ــزی و  ــش مرک ــی بخ ــش جغرافیای ــا پوش ــه ب ــود نقط ــامل ن ــر و ش ــزار کیلومت از ده ه
ــد شــهر  ــی ســرویس شــبکه شــامل چن ــرد. پوشــش ده شــرقی کشــور شــکل می گی
مهــم کشــور از جملــه تهــران، اصفهــان، شــیراز، مشــهد، بندرعبــاس و کرمــان خواهــد 
بــود. در ایــن شــبکه ظرفیــت ارتباطــی ایجــاد شــده حــدود 650 گیــگا بیــت در ثانیــه 
ــه  ــکان ارائ ــور، ام ــی کش ــبکه ارتباط ــه ش ــزار E1 ب ــدود 260 ه ــادل ح ــه مع ــت ک اس
ســرویس بــه صــورت END TO END )ابتــدا تــا انتهــا( از ســوی مدیریــت شــبکه نیــز 
در دســتور کار قــرار دارد و انــواع ســرویس هــای الزم جهــت تبــادل داده هــای مراکــز 
ــه کارگیــری سیســتم¬های  ــر مــی ســازد. ب ــت را امــکان پذی تلفــن ، موبایــل و اینترن
انتقــال مخابــرات نــوری بومــی DWDM و NG-SDH از جملــه ویژگــی هــای شــبکه 

انتقــال ملــی توانــا اســت.

   هدف از انجام طرح:
ــا شــرکت  ــرارداد ب ــا )ق ــروژه توان ــه طراحــی، ســاخت و اجــرای  بخشــی  از پ کمــک ب
ــتفاده از  ــا اس ــدار ب ــن و پای ــازی بســتر ارتباطــی ام ــاده س ــه منظــور آم زیرســاخت( ب

زیرســاخت های بومــی می باشــد. 
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   نتایج و ویژگیهاي طرح:
   ایجاد دانش بومی و بهره مندی از نخبگان و متخصصان

   حرکت به سمت اهداف اقتصاد مقاومتی 
   تقویت تولیدکنندگان داخلی

   افزایش ظرفیت های ارتباطی باالتر در کشور 
مدت اجراي طرح: 4 ماه



نمونه طرح های حمایت شده در سال 
1397

50

   نام طرح: نرم افزار تولید محتوا و طراحی سامانه های اینترنتی 
   مجري طرح: شرکت پردازش مهر تیزهوشان    

   درباره مجري:
شــرکت پــردازش مهــر تیزهوشــان در ســال 1396 در 
ــت.  ــده اس ــیس ش ــس تاس ــاوری پردی ــم و فن ــارک عل پ
طراحــی وب، خدمــات نــرم افــزاری، نــرم افزارهــای تحــت 

ــد. ــی باش ــری م ــای مج ــر فعالیته وب و ... از دیگ

نرم افزار تولید محتوا و طراحی سامانه های اینترنتی1-3-5

    خالصه طرح:
ــد  ــه تولی ــروز ب ــه ام ــدی هــای جامع ــر اســاس نیازمن ــه ب ــزار پرمت ــرم اف ــه ن ــده اولی ای
ــران  ــی فنــی کارب ــه عــدم توانای ــا توجــه ب محتــوا در دنیــای مجــازی شــکل گرفــت. ب
ــم را  ــن مه ــه ای ــی ک ــرم افزارهای ــود ن ــتیبانی، کمب ــرات و پش ــال تغیی ــرای اعم وب ب
ســاده کننــد بــه شــدت احســاس مــی شــود. هرچنــد در دنیــا تعــداد زیــادی کمپانــی 
دســت بــه ســاخت چنیــن نرم افزارهایــی زده انــد امــا پرمتــه بــا توجــه بــه ویژگــی هــای 
ــن  ــن چنی ــد. ای ــت کن ــی رقاب ــن الملل ــی در ســطح بی ــه خوب ــد ب خــاص خــود می توان
نــرم افزارهایــی بــرای تولیــد، نیــاز بــه دانــش فنــی بــاال و قــدرت خالقیــت بــرای ابــداع 
ــن  ــه همی ــوی دارد و ب ــک همــکاری تیمــی ق ــن ی ــای موجــود و همچنی ــدی ه نیازمن

جهــت در ایــن زمینــه رقبــای کمــی در ســطح دنیــا وجــود دارد.
ــا  ــه ه ــتفاده از نمون ــرای اس ــه ب ــول پرمت ــودن محص ــن ب ــت آنالی ــه ماهی ــه ب ــا توج ب
ــرم  ــب ن ــه نص ــازی ب ــچ نی ــایت هی ــی س ــی طراح ــرات و حت ــاد تغیی ــن ایج و همچنی
ــه  ــزاری ک ــر اب ــر از ه ــک مرورگ ــا اســتفاده از ی ــدارد و ب ــای تخصصــی وجــود ن افزاره
قابلیــت اتصــال بــه اینترنــت داشــته باشــد مــی تــوان از امکانــات پرمتــه در طراحــی و 

ــرد. ــا اســتفاده ک ــش ســایت ه ویرای
ــه  ــدی ک ــران مبت ــوند: 1- کارب ــیم می ش ــم تقس ــته مه ــه دو دس ــه ب ــتریان پرمت مش
ــدام  ــی اق ــه راحت ــد ب ــی می توانن ــی و برنامه نویس ــش طراح ــورداری از دان ــدون برخ ب
بــه راه انــدازی ســایت خــود کننــد، 2- طراحــان حرفــه ای وب ســایت کــه می تواننــد از 
بســتر پرمتــه بــرای ارائــه خدمــات طراحــی ســایت بــه مشــتریان خــود اســتفاده کننــد.

    هدف از انجام طرح:
هــدف از انجــام طــرح ایجــاد نــرم افــزار تولیــد محتــوا و طراحــی ســامانه هــای اینترنتــی 
پرمتــه مــی باشــد. پرمتــه یــک ماشــین مجــازی اســت کــه بــه کاربــر امــکان می دهــد 
ــا اســتفاده از قالب هــای اختصاصــی و متنــوع طراحــی شــده و ویرایشــگر  به آســانی و ب
ــات  ــا امکان ــریع و ب ــا، س ــایت زیب ــک س ــذارد، ی ــار او می گ ــه در اختی ــدی ک قدرتمن
ــش برنامه نویســی  ــا دان ــک متخصــص و ی ــه ی ــدون آنکــه ب ــد ب ــدازی کن ــف راه ان مختل

احتیاجــی داشــته باشــد.
ــایت شــخصی  ــک وبس ــتن ی ــای داش ــراد و کســب وکارها از مزای ــیاری از اف ــروزه بس ام
آگاه بــوده و عالقه منــد بــه طراحــی و ســاخت وبســایت متعلــق بــه خودشــان هســتند. 
بــا ایــن وجــود مهم تریــن دلیلــی کــه وارد ایــن حیطــه نمی شــوند پیچیدگــی، زمان بــر 

بــودن و هزینــه ســنگین طراحــی ســایت اســت. 

کسب و کارهای جدید3-5
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   نتایج و ویژگیهاي طرح:
   اشتغالزایی

   رشد کسب و کارهای اینترنتی
   حمایت از شرکت های فعال در مراکز رشد و پارک های علم وفناوری

مدت اجرای طرح: 3 ماه
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    نام طرح: تولید سامانه آنالین مناقصات صنعت ساختمان 
    مجري طرح: شرکت راه یابان نواوری فناوری البرز    

    درباره مجري:
شــرکت راه یابــان نــواوری فنــاوری البــرز در ســال 1395 در 
پــارک علــم و فنــاوری البــرز تاســیس شــده اســت. خدمــات 
ــر  ــایت و ... از دیگ ــی س ــوزه طراح ــی در ح ــتیبانی فن پش

فعالیتهــای مجــری مــی باشــد.

تولید سامانه آنالین مناقصات صنعت ساختمان2-3-5

   خالصه طرح:
در وب ســایت فعلــی متقاضــی کــه فقــط Market Place صنعــت ســاختمان هســت 
از ســال 95 تاکنــون فــروش خوبــی انجــام گرفتــه اســت و متقاضــی از ایــن مبلــغ حــدود 
ــی  ــرای اثربخش ــن ب ــت لیک ــته اس ــد داش ــا درآم ــش ه ــد تراکن ــوان درص ــه عن 10% ب
بیشــتر در حــوزه ســاختمان ســامانه آنالیــن مناقصــات ایــن صنعــت را هــدف گــذاری 
نمــوده اســت کــه عــالوه بــر درآمدزایــی بیشــتر جهــت افزایش اشــتغال نیــز گام بــردارد.

بــازار هــدف مناقصــات شــامل }پــروژه هــای ســاختمانی، اجرایــی و پیمانــکاری{ مــی 
ــی  ــدی م ــطح بن ــی س ــراژ و ارزش ریال ــی و مت ــم تراکم ــک حج ــه تفکی ــه ب ــد ک باش
شــوند. همچنیــن تامیــن کننــدگان بــر اســاس موقعیــت و اعتبــار برنــد، تجربــه، رضایــت 

مشــتری و ... فیلتــر بنــدی میشــود . 
ــدگان در  ــن کنن ــدی تامی ــروژه و ســطح بن ــدی پ ــد از ســطح بن اجــرای مناقصــات بع

ــه مــی باشــد .  ــل ارائ ــل قاب کارتاب
پــس از ســطح بنــدی تمامــی مراحــل ابــالغ، قیمــت گیــری، مقایســه، انتخــاب برنــده 

بــه صــورت آنالیــن توســط موتــور ســامانه انجــام مــی شــود.
پــروژه هــا بــر اســاس موقعیــت مکانــی، نــوع پــروژه، تراکــم، ســطح و ... ســطح بنــدی 

مــی شــود. 

   هدف از انجام طرح:
هــدف از انجــام طــرح تولیــد ســامانه آنالیــن مناقصــات صنعــت ســاختمان مــی باشــد. 
ایــن ســامانه مــی توانــد جهــت انتخــاب و تصمیــم گیــری هــای راحــت و صحیــح بــرای 
معامــالت ایــن صنعــت باشــد. ایــن ســامانه مــی توانــد محصــوالت ســاختمانی شــامل 
}مصالــح، تاسیســات، دکوراســیون، ابــزارآالت و ... { و همچنیــن پــروژه هــای اجرایــی و 

پیمانــکاری را پوشــش دهــد. 
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   نتایج و ویژگیهاي طرح:
   اشتغالزایی

   رشد کسب و کارهای اینترنتی
   حمایت از شرکت های فعال در مراکز رشد و پارک های علم وفناوری

مدت اجرای طرح: 6 ماه
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 Network Appliance نام طرح: تولید رایانه کاربردی شبکه   
   مجري طرح:شرکت سیمآوا    

   درباره مجري:
ــاخت  ــی و س ــا طراح ــود را ب ــت خ ــیمآوا فعالی ــرکت س ش
ــا پیشــرفت  ــاز نمــود و همــگام ب ــای الکترونیکــی آغ برده
ــرار  ــر را در دســتور کار خــود ق ــوژی، تولیــد کامپیوت تکنول

ــت  ــع دریاف ــال 1366 از وزارت صنای ــران را در س ــر در ای ــد کامپیوت ــی تولی داد و گواه
نمــود.

برخی از پروژه های انجام شده این شرکت عبارتند از:
- شبکه لرزه نگاری برای موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و وزارت نیرو

- پروژه های صرفه جویی در مصرف برق 
ــای  ــک ه ــد کیوس ــول جدی ــه محص ــه ارائ ــر ب ــه منج ــروژه Touch Screen ک - پ

ــت .  ــده اس ــازار گردی ــانی در ب ــالع رس اط
 Video Splitter  طراحی و تولید دستگاه های -

- تولید انواع نمایشگرهای کامپیوتري
- تولیــد انــواع  تیــن کالینــت ) Thin Client ( بــه عنــوان جایگزیــن کامپیوترهــای 

فعلــی در شــبکه هــای کامپیوتــری

1-4-5Network Appliance طراحی  و تولید رایانه کاربردی شبکه

   خالصه طرح:
دســتگاه Network Appliance بــا کاربــری وســیع و پیشــرفته و اهــداف امنیتــی 
در ســازمانها و شــرکت هــای بــزرگ قابــل اســتفاده اســت. در واقــع ایــن دســتگاه مطابق 
سیاســت مدیــر شــبکه و بــر اســاس نیــاز ســازمانها بــا نصــب نــرم افزارهــا و اســتفاده از 
 Management و Firewall  پروتــکل هــای مــورد نظــر مــی توانــد بــه عنــوان یــک
Unified Thread و نوعــی ازRouter و Camera Server مــورد اســتفاده قــرار 
گیــرد و در واقــع ایــن دســتگاه  یــک ســخت افــزار انعطــاف پذیــر اســت. وجــود چنیــن 
دســتگاهی در یــک جامعــه ســازمانی مهمتریــن قــدم جهــت محافظــت از کلیــه اطالعات 
بــوده و ایــن دســتگاه بــه عنــوان یــک روتــر، حفاظــت شــبکه را برعهــده خواهــد داشــت. 

   هدف از انجام طرح:
ــه و پیــش بینــی نشــده  ــی روی ــوژی اطالعــات و هجــوم ب ــه پیشــرفت تکنول باتوجــه ب
نــرم افزارهــا و برنامــه هــای جاسوســی و ویــروس هــای مخــرب لــزوم تولیــد دســتگاه 
هــای داخلــی اینچنینــی بــرای ســازمان هــای کوچــک وبــا قیمــت مناســب  محســوس 
ــزات و  ــن تجهی ــب دو بخــش شــامل تأمی ــی باشــد. اجــرای طــرح در قال و ضــروری م

ــد. ــه می باش ــای مربوط ــتقرار نرم افزاره ــد و اس ــن تولی همچنی

زنجیره تامین صنایع رایانه ای کشور4-5
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   نتایج و ویژگیهاي طرح:
   توسعه زیرساخت ها و سخت افزارهای فنآوري اطالعات 

   انتقال تکنولوژی
   حمایت از تولید داخلی و بومی سازی محصوالت

   تولید مسیریاب های امن در شبکه های کامپیوتری
مدت اجرای طرح: 6 ماه
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تولید منبع تغذیه سوئیچینگ رایانه با بازدهی باال2-4-5

   خالصه طرح:
منابــع تغذیــه جــزء جدا نشــدنی لــوازم الکتریکــی هســتند. هــر دســتگاهی بــرای تأمیــن 
انــرژی نیــاز بــه یــک منبــع تغذیــه دارد. منابــع تغذیــه بســته بــه مــورد اســتفاده، چنــد 
ــد.  ــب خــود را دارن ــا محاســن و معای ــدام از آن ه ــه هر ک ــه البت ــد ک ــی دارن ــکار کل راه
یــک منبــع تغذیــه ســوییچینگ یــا )switched-mode power supply(، یــک 
ــرای  منبــع کامــال الکترونیکــی اســت کــه شــامل یــک تنظیــم کننــده جریان-ولتــاژ ب
داشــتن کارایــی خیلــی بــاال در هنــگام تغییــر تــوان الکتریکــی می باشــد. ماننــد ســایر 
ــا  ــه یــک مقصــد )مصرف کننــده( هــم  زمــان ب ــوان را از یــک منبــع ب ــع تغذیــه، ت مناب
ــع  ــالف مناب ــد. برخ ــال می کن ــل و ارس ــان تبدی ــاژ و جری ــای ولت ــخصه  ه ــر مش تغیی
تغذیــه خطــی، در ایــن منابــع ترانزیســتوری از نــوع FET کــه نقــش کلیــد را بــه عهــده 
دارد بــا فرکانســی حــدود 100 کیلوهرتــز یــا بیشــتر بیــن وضعیــت قطــع و اشــباع در 
ــع  ــردد. منب ــتور می گ ــات ترانزیس ــش تلف ــبب کاه ــود س ــن خ ــه ای ــت، ک ــان اس نوس
ــد و در  ــد می کن ــری تولی ــای کمت ــری دارد و گرم ــی باالت ــویچینگ بازده ــه س تغذی
ــوع دســتگاه  ــر ن ــر روی ه ــل نصــب ب ــرد و قاب ــد جــای بگی ــر می توان ــی کوچک ت فضای

اســت.

   هدف از انجام طرح:
هدف در طرح، تولید منابع تغذیه سویچینگ با فناوری ESD مي باشد.

   نام طرح: تولید منبع تغذیه سوئیچینگ رایانه با بازدهی باال
   مجري طرح: شرکت پردیس صنعت سیاره سبز   

   درباره مجري:
شــرکت پردیــس صنعــت ســیاره ســبز، تولیدکننــده 
کیــس، پــاور و تجهیــزات خنک کننــده کامپیوتــری 
بــا  GREEN می باشــد کــه  تحــت نشــان تجــاری 
بهره منــدی از شــبکه گســترده فــروش، اقــدام بــه توزیــع 
ایــن محصــوالت در سراســر ایــران و خاورمیانــه می نمایــد. 

ایــن شــرکت در راســتای حفــظ و افزایــش ســطح کیفــی عملکــرد خــود، نیــز موفــق  
ــت  ــتم مدیری ــرای سیس ــی Rev2004 ISO9002 ب ــن الملل ــه بی ــذ گواهینام ــه اخ ب
 GREEN ــاری ــان تج ــا نش ــود ب ــوالت خ ــه محص ــرای کلی ــا ب ــتاندارد CE اروپ و اس
شــده اســت. شــرکت مذکــور در ســال 1389 موفــق بــه اخــذ تندیــس طالیــی برتریــن 
نشــان تجــاری از جشــنواره جوایــز فنــاوری ایــران ITA گردیــد و در همیــن ســال نیــز 
ــاوری  ــای فن ــتاره ه ــده از فســتیوال س ــد کنن ــن تولی ــه کســب نشــان برتری مفتخــر ب
ــع و  ــتم توزی ــت سیس ــل مدیری ــه دلی ــه و ب ــن اینک ــد. ضم ــران T-STARS در ش ای
پخــش، موفــق بــه اخــذ تندیــس برتریــن سیســتم توزیــع از جشــنواره مدیریــت توزیــع 

ــد.   و پخــش کشــور گردی
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   نتایج و ویژگیهاي طرح:
   اشتغالزایی در استان  قم ) حدود 170 نفر (

   کاهش قیمت تمام شده و ایجاد عمق تولید و بالطبع کاهش محسوس خروج ارز
   رفع نیاز بازار و کاهش وابستگی به واردات

   امکان ارائه خدمات پشتیبانی بهتر و رضایت بیشتر مصرف کننده نهایی

مدت اجرای طرح: 4 ماه
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سامانه شناسایی گوشی تلفن همراه و تجهیزات دارای سیم کارت1-5-5

   خالصه طرح:
طــرح ثبــت تجهیــزات دارای ســیم کارت بــا مشــارکت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و اپراتورهــای تلفــن همــراه، ســتاد مرکــزی مبــارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز و گمــرک ج.ا.ا بــه اجــرا گذاشــته شــده اســت. هــدف از اجــرای ایــن 
ــزات  ــا عرضــه و فعالیــت تلفن هــای همــراه )و ســایر تجهی ــارزه سیســتمی ب طــرح، مب
ــک شناســه  دارای ســیم کارت( قاچــاق و تقلبــی می باشــد. هــر تلفــن همــراه دارای ی
ــن  ــر تلف ــوان ه ــتفاده از آن می ت ــا اس ــه ب ــت ک ــرد )IMEI( اس ــی منحصربه ف 15 رقم
ــا نواقصــی  ــای IMEI ب ــر مبن ــی ب ــرد. ردیاب ــی ک ــی ردیاب ــراه را در شــبکه مخابرات هم
همــراه اســت کــه بــه ایــن منظــور، از ترکیــب ایــن شناســه و یــک کــد منحصــر به فــرد 

دیگــر بــرای تشــکیل یــک زوج یکتــا، بهــره گرفتــه می شــود.

   هدف از انجام طرح:
 هــدف اصلــی طــرح رجیســتری یــا همــان شناســه دار کــردن تلفن هــای همــراه تحــت 
ــا قاچــاق و  ــارزه ب ــا(، مب عنــوان ســامانه هوشــمند مدیریــت تجهیــزات ارتباطــی )همت
ــن طــرح  ــی شــدن ای ــا اجرای ــه کشــور اســت. ب ــی تلفن هــای همــراه ب واردات غیرقانون
ــازه  ــک ب ــس از ی ــوند پ ــور می ش ــی وارد کش ــورت غیرقانون ــه ص ــه ب ــی هایی ک گوش
ــه از  ــرای همیش ــرد و ب ــد ک ــت نخواهن ــا دریاف ــی از  اپراتوره ــر خدمات ــی، دیگ زمان

ــد شــد.  دســترس خــارج خواهن
اجــرای طــرح در قالــب دو بخــش شــامل تأمیــن تجهیــزات و همچنیــن تولید و اســتقرار 

ــد. ــه می باش ــای مربوط نرم افزاره

نرم افزار5-5

   نام طرح:پیاده سازی و اجرای سامانه شناسایی گوشی تلفن همراه و تجهیزات 
دارای سیم کارت )طرح رجیستری موبایل و تبلت(     

   مجري طرح: شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات امن مهیمن    
   درباره مجري:

این شرکت در سال 1388 با هدف ارتقای دانش بومی در 
زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات شروع به فعالیت نمود. 
حاصل تالش  این شرکت در قالب تیمی یکپارچه منجر به 

تولید محصوالتی در چهار حوزه اصلی تحلیل داده، موبایل، 
امنیت و فرایندهای کسب وکار و فناوری ابری گردیده 

است که هم اکنون در سازمان های بزرگی از کشور در حال 
سرویس دهی و ارزش آفرینی هستند.
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   نتایج و ویژگیهاي طرح:
   سیستم یکپارچه و بومی برای مدیریت تجهیزات ارتباطی همراه

   جلوگیری از قاچاق و واردات غیرقانونی
   ارتقای دانش فنی بومی

   اشتغالزایی و حفظ اشتغال نیروی فنی متخصص با تحصیالت تکمیلی
مدت اجرای طرح: 16 ماه
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2-5-5)Big Data Analytics( سامانه تحلیل داده  هاي کالن

   نام طرح:طراحي و پیاده سازي سامانه تحلیل داده هاي کالن 
      )Big Data Analytics(

   مجري طرح: شرکت فني و مهندسي امن پردازان کویر    
   درباره مجري:

شرکت امن  پردازان کویر به منظور ارائه راه کارهای یکپارچه حرفه ای در زمینه شبکه و 
امنیت اطالعات و پاسخ به نیازهای روزافزون دستگاه های 

اجرایی و بخش خصوصی در سال 1387 تأسیس شد.

   خالصه طرح:
)Security Information and Event Management(توســعه محصــول

 Big Data(جهــت تشــخیص و تحلیــل داده هــاي کالن شــامل طراحي و پیــاده ســازي
ــدف  ــا ه ــه طــور کالن ب ــي اســت و ب ــه خــود شــامل بخشــهاي مختلف Analysis(ک
تحلیــل و نمایــش معنــی دار داده هــای کالن مخصــوص SIEM طراحــی شــده اســت. 
بــه زبــان ســاده از BDA بــه منظــور مشــاهده، جســتجو و تعامــل بــا داده هــای موجــود 
 SIEM ــا داده هــای کالن موجــود در ــگاه داده اســتفاده می شــود و در ترکیــب ب در پای
شــامل اطالعــات الگ و غیــره، به راحتــی اعمالــی ماننــد آنالیــز تخصصــی، مشــاهده بــه 
ــا در  ــع نموداره ــی، تجمی ــه های جغرافیای ــداول و نقش ــوع، ج ــای متن ــورت نموداره ص
داشــبوردهای پویــا، بررســی تغییــرات بــه شــکل بالدرنــگ، تشــخیص رفتارهــای ناهنجار 
بــر اســاس رفتارهــای نرمــال قبلــی و هــم چنیــن  اعمــال فیلترهــای مختلــف امــکان 
پذیــر خواهــد بــود، زمانــی کــه اتفاقــی غیرمعمــول در شــبکه رخ مــی دهــد بــه عنــوان 
نمونــه بــه وب ســرویس خاصــی حملــه مــی شــود و یــا بــار ترافیکــی ناگهانــی زیــادی 
روی شــبکه قــرار مــی گیــرد، منطقــه جغرافیایــی و کشــور مبــدا ایــن رویدادهــا حائــز 
اهمیــت زیــادی اســت. در ایــن بخــش ســناریوهای مربــوط بــه دســته بنــدی الگ هــای 
امنیتــی بــر اســاس منطقــه جغرافیایــی و کشــور تعریــف مــی شــود کــه یــک نمونــه آن 
ــه بــک شــبکه خــاص  عبارتســت از اســتخراج کشــورهایی کــه بیشــترین ترافیــک را ب

ارســال کــرده انــد.  

   هدف از انجام طرح:
 هــدف از انجــام طــرح ، تولیــد ســامانه تحلیــل داده هــاي کالن BDA مــي باشــد.این 
محصــول نــرم افــزاري بــا دریافــت منابــع اطالعاتــي مــورد نیــاز از ســطح شــبکه اقــدام 
بــه پایــش، تحلیــل و جلوگیــري از بــروز رخدادهــاي پــر خطــر و امنیتــي مــي کند.امــا 
بــا توجــه بــه عظیــم بــودن حجــم الگهــاي دریافتــي و اینکــه تمــام ایــن الگهــا ممکــن 
ــه منظــور کشــف حمــالت مختلــف ســایبري باشــند،  اســت دارای اطالعــات حیاتــي ب
ــا و  ــن الگه ــازي ای ــره س ــن ذخی ــي و همچنی ــاي دریافت ــز کالن الگه ــي و آنالی برررس
ایجــاد بســتر مناســب بــر روي محصــول قبلــي بــه منظــور انجــام عملیــات جســتجوي 

ســریع بــه همــراه تحلیلهــاي ســریع از اهــداف اجــراي ایــن طــرح مــي باشــد.
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   نتایج و ویژگیهاي طرح:
   جایگزین محصوالت خارجی و جلوگیری از خروج ارز

ــر  ــری از نفــوذ و حمله هــای ســایبری توســط محصــوالت غی ــا امنیــت و جلوگی    ارتق
بومــی

   کاهش اثرات تحریم بر صنایع حساس کشور
   ارتقای دانش فنی بومی

   اشتغالزایی و حفظ اشتغال نیروی فنی متخصص با تحصیالت تکمیلی

مدت اجرای طرح: 6 ماه

تولید تجهیزات  کامپیوتری و الکترونیکی ویژه نابینایان3-5-5

   نام طرح:تولید دستگاه جانبی کامپیوتر به همراه نرم افزارهای گویا، لمسی و صوتی   
   مجري طرح: شرکت پکتوس    

   درباره مجري:
شرکت پکتوس  تولید کننده تجهیزات کامپیوتري و الکترونیکي 

ویژه نابینایان در ساِل 1370 تاسیس گردید و از بدو تاسیس 
تاکنون بجز فعالیت در زمینه مهندسي رایانه )سخت افزار و نرم 
افزار ( در زمینه تولید تجهیزات کامپیوتري و الکترونیکي ویژه 

نابینایان فعال بوده است.

   خالصه طرح:
ــا،  ــرم افزارهــای گوی ــر اســت کــه بهمــراه ن ــرای کامپیوت ســروش دســتگاهي جانبــي ب
ــر  آمــوزش لمســي- صوتــي را تحقــق مــي بخشــد. در ایــن روش پــس از تهیــه تصاوی
ــرم افزارهــای طراحــي، ایــن  برجســته و تدویــن موضــوع آموزشــي توســط مربیــان و ن
ــر را  ــر در گام اول تصوی ــود و کارب ــرار داده میش ــروش ق ــتگاه س ــر روی دس ــر ب تصاوی
لمــس نمــوده و تصــوری ذهنــي از مــورد را بــرای خــود ایجــاد مــي نمایــد، ســپس بــا 
ــات دارد، توضیحــات  ــه اطالع ــاز ب ــه نی ــي ک ــر در محلهای ــر ســطح تصوی فشــار دادن ب

ــدارد. ــت می ــل دریاف ــا بری ــا و ی بیشــتری را بصــورت گوی
   هدف از انجام طرح:

هــدف از اجــراي طــرح طراحــي ســخت افــزاري و نــرم افــزاري دســتگاهي اســت بــه نــام 
ســروش کــه قابلیــت انتقــال مفاهیــم بــه نابینایــان را دارا مــي باشــد.

   نتایج و ویژگیهاي طرح:
   تولید محصول بومی

   توسعه بازار کسب و کار
   ایجاد فرصت برابر آموزشی برای نابینایان

مدت اجرای طرح: 7 ماه
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   خالصه طرح:
ــای  ــازی روش ه ــی و پیاده س ــا طراح ــه ب ــوده ک ــمند ب ــتات هوش ــک ترموس ــکان ی ول
مختلفــی ماننــد برنامه ریــزی مطابــق بــا اســتاندارد، ســناریوهای رفاهــی و مونیتورینــگ 
ــا اســتفاده از یــک رابــط کاربــری گرافیکــی جدیــد، عمــل مــي کنــد. ایــن  ــرژی و ب ان
ــری  ــط کارب ــک راب ــا ی ــوده و ب ــزی ب ــردازش مرک ــد پ ــک واح ــه ی ــز ب ــتگاه مجه دس
ــا، و یــک مــدار  ــا چنــد سنســور دم ــا چنــد بخــش حافظــه، یــک ی گرافیکــی، یــک ی
ــاچ ورودی  ــتور ت ــاس دس ــر اس ــردازش ب ــد پ ــت. واح ــاط اس ــی در ارتب ــور خروج درای
ــا برنامــه هــا و کنتــرل روتیــن مربــوط  ــر و اطالعــات سنســور دمــا و منطبــق ب از کارب
ــرل  ــه کنت ــه اســت، ب ــوع رل ــه از ن ــور خروجــی ک ــدار درای ــت، توســط م ــر حال ــه ه ب
ــردازد. ایــن محصــول قابلیــت  ــه مطبــوع مــی پ تجهیــزات گرمایشی/سرمایشــی و تهوی
کنتــرل سیســتم گرمایشــی و سرمایشــی منــازل را دارد. در ایــن محصــول یــک سیســتم 
مرکــزی بــه نــام هــاب در خانــه نصــب میگــردد کــه وظیفــه ارتبــاط و تصمیــم گیــری 
اصلــی را دارد. از آنجــا کــه نیــاز اســت سیســتم از راه دور قابــل کنترل باشــد، بایــد بتواند 
از طریــق هــاب و بــه وســیله اینترنــت خانگــی بــه ســرور متصــل گــردد و اطالعــات را 
انتقــال دهــد. ســرور موجــود در ایــن محصــول قابلیــت ذخیــره دیتاهــای هــر مشــترک 
را دارد و همچنیــن میتوانــد نمودارهــای مصــرف را مشــخص کنــد. همچنیــن در نســل 
بعــد سیســتم دارای قابلیــت یادگیــری ماشــین را خواهــد داشــت و الگوریتــم کنترلــی بــا 
اســتفاده از شــبکه عصبــی میتوانــد دمــا را بــه صــورت مطلــوب کنتــرل کنــد بنابرایــن 
ــار  ــوان رفت ــرل سیســتم میت ــری و کنت ــم یادگی ــتفاده از الگوریت ــا اس ــن محصــول ب ای

کاربــر را پیــش بینــی نمــود و بــا توجــه بــه آن سیســتم را کنتــرل کــرد.

1-6-5IOT تولید ترموستات هوشمند مبتني بر

6-5 )IOT(اینترنت اشیاء

   نام طرح: تولید ترموستات هوشمند مبتني بر IOT  )ولکان(    
   مجري طرح: شرکت سامانه هاي دما نور انرژي سدنا   

   درباره مجري:
 BMS ــوالت ــد محص ــه تولی ــدنا در زمین ــرکت س ش
توانســته اســت چنــد محصــول در ایــن زمینــه را در 
ــاال  ــزوده ب ــا ارزش اف ــران بومــی ســازی نمــوده و ب ای
ــت ســاختمان و تأسیســات  ــار صنع ــد و در اختی تولی

کشــور قراردهــد. در ایــن رابطــه، طراحــی محصــوالت ســدنا بــه صورت مشــترک توســط 
دانشــگاه تهــران و دانشــگاه آیندهــون هلنــد انجــام مــی شــود. از جملــه مشــتریان ایــن 
شــرکت مــی تــوان بــه شــرکت هــای نیــا، انــرژی، لــورچ، ســاران، پایپکــس، برنولــی و 
تهــران نســیم آفریــن اشــاره نمــود. کیفیــت، زمــان بنــدی تحویــل و قابلیــت اطمینــان 
پذیــری محصــوالت ســدنا، از جملــه ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد ایــن شــرکت مــی 

باشــد.

   هدف از انجام طرح:
ــمند  ــتات IOT هوش ــدد ترموس ــروش 10.000ع ــد و ف ــرح، تولی ــرای ط ــدف از اج ه

ولــکان می باشــد
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   نتایج و ویژگیهاي طرح:
   صرفه جویی در مصرف انرژی

   توسعه بازار کسب و کار
   فناوری جدید

مدت اجرای طرح: 4 ماه



نمونه طرح های حمایت شده در سال 
1397

64

   خالصه طرح:
بــا توســعه فنــاوری الکترونیــک و رایانــه طراحــی سیســتمهای کنتــرل هوشــمند منــازل، 
ادارات و ســاختمان هــا طــی دو دهــه گذشــته گســترش یافــت و کمپانــی  هــای معروف 
ــه صــورت  ــا ب ــن سیســتمها عمدت ــد، ای ــه محصــول نمودن ــه ارائ ــن زمین ــوی در ای و ق
ــن  ــت و همچنی ــا گســترش اینترن ــی شــدند، ب ــرل م ــی )Local( کنت ــزی و محل مرک
گوشــیهای هوشــمند قســمتی از کنتــرل بــه صــورت از راه دور ممکــن پذیــر بــود ولــی 
از آنجاییکــه طراحــی و تولیــد ایــن سیســتمها بصــورت یکپارچــه و تحــت یــک فنــاوری 
ایجــاد مــی گردیــد، هزینــه تولیــد بــاال، توانایــی تهیــه بــرای همــه امــکان پذیــر نبــود.

بــا ظهــور فنــاوری اینترنــت اشــیا )IOT( تحــول بســیار بزرگــی در توســعه محصــوالت 
هوشمندســازی اتفــاق افتــاد، بــا کمــک ایــن فنــاوری هزینــه تولیــد کاهــش و قابلیــت 

تطابــق سیســتمهای مختلــف امــکان پذیــر گردیــد. 

برخی از ویژگی های فنی و امکانات محصول:
   تولید و طراحی بردهای حسگرها و عملگرها مبتنی بر اینترنت اشیاءتوسط شرکت

   کنترل هوشمند از طریق هاب مرکزی در واحد های مسکونی یا مراکز داده
   اتصال حسگرها و عمل کننده ها بصورت بی سیم

   امکان راه اندازی برای واحدهای قدیمی یا جدید بدون نیاز به تغییرات فیزیکی یا سیم کشی
)DIY امکان نصب آسان توسط مشتری)خودت نصب کن   
   هزینه رقابتی نسبت به سایر محصوالت داخلی و خارجی

   بومی بودن کلیه محصوالت شامل سنسورها، کنترل کننده ها ، عملگرها و هاب مرکزی
   ارتباط هاب با اینترنت و استفاده از امکان فضای ابری اینترنتی

   امکان ارتباط از طریق سامانه پیامکی
   امکان تعریف سناریو های مختلف و انجام کارهای گوناگون بسته به این سناریوها

   استفاده از تغذیه باطری در دستگاهها و امکان شارژ آنها
   امکان داشتن لوگ اطالعات بر روی اینترنت

   امکان تعریف سطوح مختلف دسترسی برای کاربران متفاوت
   امنیت اطالعات بواسطه بومی بودن سیستم

   امنیت استفاده از دستگاهها بواسطه لزوم رجیستر شدن آنها در سیستم مرکزی
   کاربری آسان پوشش فضای حد اکثری بواسطه استفاده از ارتباط بی سیم

   امکان جابجایی دستگاهها از یک هاب به هاب دیگر با انجام عملیات رجیستر مجدد

سامانه های هوشمند کنترل ساختمان و  مراکز داده مبتنی بر اینترنت اشیا2-6-5

   نام طرح: سامانه های هوشمند کنترل ساختمان و  مراکز داده مبتنی بر 
اینترنت اشیا    

   مجري طرح: شرکت مهندسی آتیه پرداز معین   
   درباره مجري:

شــرکت مهندســی آتیــه پــرداز در ســال 1378 بــه 
ــد.  ــیس گردی ــت IT، تاس ــت در صنع ــور فعالی منظ
ــه  ــرای برنام ــه اج ــرکت در زمین ــال 1383 ش از س

هــای نــرم افــزاری از جملــه برنامــه هــای اتوماســیون اداری. مدیریــت مالــی، مدیریــت 
ــاده  ــع انســانی )حقــوق و پرســنلی(، طراحــی و پی ــت مناب ــا مشــتری. مدیری ــاط ب ارتب

ــال و وب ســایتهای داینامیــک مشــغول مــی باشــد. ســازی پرت
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   هدف از انجام طرح:
هــدف از اجــراي طــرح، تولیــد 100 نمونــه محصــوالت هوشــمند خانگــی و 100 نمونــه 

محصــوالت رک مــی باشــد.
   نتایج و ویژگیهاي طرح:

   ارتقای دانش فنی بومی
   توسعه کسب و کار الکترونیکی

   فناوری های جدید
   اشتغال زایی و حفظ اشتغال نیروی فنی متخصص با تحصیالت تکمیلی

مدت اجرای طرح: 6 ماه
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فهرست برخی از شرکت های استفاده کننده از تسهیالت صحا در حوزه نیرو و انرژی های نو 1-6

نام طرح سال شرکت مجری ردیف
تولید کلید ریکلوزر و تجهیزات مرتبط 97

همیان فن 1

طراحی و تولید رله دایرکشنال عددی 95

DLC نمونه سازی 82

تولید انواع رله های جریان زیاد 79

ساخت نمونه رله های جریان زیاد 78

طراحی و نمونه سازی کنتور هوشمند مدیریت برداشت آب 96

سنجش افراز آسیا 2

طراحی و پیاده سازی نرم افزار مرکز مدیریت اطالعات کنتورها 94

تهیه نرم افزار جامع جمع آوری و پردازش اطالعات 92

ساخت و تولید پراب قرائت کنتور 83

82 دستگاه تست و قرائت کنتور

بهینه سازی و تولید نیمه صنعتی 79

تولید و توسعه انبوه المپ کم مصرف 88

افرا تاب 3
تولید و توسعه انبوه المپ کم مصرف 86

تولید و توسعه باالست  المپ کم مصرف 83

تولید انبوه باالست  المپ کم مصرف 81

RTU تجهیز شبکه برق استان فارس با سکسیونرهای هوشمند و 96

باسط پژوه تهران 4

 طراحی و پیاده سازی سامانه نرمافزاری اتوماسیون و مانیتورینگ شبکه
توزیع برق 95

 طراحی و نمونه سازی تجهیزات اتوماسیون و مانیتورینگ شبکه توزیع
برق 95

شرکت در نمایشگاه صنعت برق 94

تولید اندازه گیر و آناالیزر توان 91

تولید سیستم اتوماسیون و
مانیتورینگ پست های فشار ضعیف 87

توسعه تولید کنتور سه فاز تعرفه دار 85

تولید کنتور سه فاز تعرفه دار 82

تولید نیمه صنعتی ثبت بار پست توزیع 80

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

رهروان سپهر اندیشه 5
تولید کنتور هوشمند چاه 93

افزایش ظرفیت تولید کنتور هوشمند آب و برق 87

تولید صنعتی کنتور هوشمند آب و برق 85

تولیدکننده انواع کنتور دیجیتالی 87 الکترونیک افراز آزما 6

LED تولید انواع دیود روشنایی 93 نور روشنا نور نوین آفاق 7

LED تولید و صادرات انواع چیپ ست های 93 بهنور یزد 8

LED COB تولید انواع المپ های 93 نور ساخت اترک 9

تولید المپ های کم مصرف 91 موج یکتا اسپادانا 10

افزایش تولید انواع یو پی اس و باتری 97

صنایع الکترونیک فاران 11
پایلوت تحقیقاتی نیروگاه 350 کیلووات خورشیدی 94

UPS تولید انواع 91

احداث نیروگاه خورشیدی 91
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توسعه تولید کنتور دیجیتالی چند تعرفه ای تک فاز 93

توس فیوز 12
تولید کنتور دیجیتالی تک فاز 91

اجرای پروژه های نیروگاهی و خدمات امید 90
پگاه آفتاب 13

سیستم جامع اطالعات مدیریت نیروگاه ها 91

تولید انواع کنتورهای دیجیتالی تک فاز 93 کرمان تابلو 14

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

بامداد کامپیوتر تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات برق و مخابرات ایستگاه پمپاژ15 83

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

پیاده سازی و راه اندازی ادوات آب و هواشناسی دیتا الگر 86 زرین افزار خراسان 16

اتوماسیون 75 پست توزیع 86 سازگان ارتباط 17

اجرای فاز اول طرح جامع شرکت توزیع برق اصفهان 85
سیستم آراء 18

طرح جامع مالی شرکت های برق منطقه ای 80

 طراحی و ساخت سیستم تله متری و کنترل از راه دور خط انتقال آب
شیراز 85 وصال کنترل 19

تحقیقات و نمونه سازی اینورترهای خورشیدی متصل به شبکه 94 توان پژوهان پاسارگاد 20

LED انتقال فناوری و تولید درایورهای 94 آفاق نور انرژی 21

تحقیقات و نمونه سازی سیستم اتوماسیون صنعتی 95 شبکه بي نهایت ازل ارتباط 22

اجرای نیروگاه خورشیدی موضوع قرارداد کمیته امداد امام خمینی 95 صنایع تولید انرژی پاک آتیه 23

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

95 طلوع صنعت تاجیک 24
 جایابی و اندازه دهی بهینه منابع تولیدات پراکنده خورشیدی با رویکرد

هزینه و براساس قابلیت اطمینان در شبکه

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

95 الکترونیک افراز آزما نمونه سازی مولد میکروتوربینی همزمان برق و حرارت25

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

انتقال دانش فنی سیستم I&C اتاق فیلتر هوای هوشمند
96 مبنا نیرو سامان 26

ساخت نمونه صنعتی سیستم I&C اتاق فیلتر هوای هوشمند

اجرای قرارداد های ساخت سیستم بهبود یافته هوشمند گلخانه 96 ساعیان صنعت نوین یزد  27

سامانه ارسال اطالعات و مانیتورینگ پست های توزیع برق 96 رایان انرژی آریا 28

طراحی و نصب سیستم کنترل مرکزی و تله متری سد بفراجرد 97
طراحی مهندسی کنترل پردازنده 29

طراحی و اجرای سیستم تله متری و پایش مرکزی شبکه آب شهر مشهد 96

شرکت در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران 96 پیمان خطوط شرق 30

شرکت در بیست و سومین نمایشگاه اتوکام اصفهان 96 دانش و پژوهش مینوسا 31

نمونه سازی دستگاه احیای روغن ترانسفورماتور 96 پارس آسیا آرون 32

96 راه اندازی و تجهیز خط تولید کنتور برق پویشگران سهند آذران تبریز آزما 33

اخذ تاییدیه کنترل برق 96 پویشگران سهند آذران تبریز آزما 34

نمونه سازی و أخذ تاییدیه اتوبوسترهای 400 ولت و 20 کیلوولت 96 سامانه های پیشرفته ترانسفورماتور ارومی 35

طراحی و ساخت بخش حفاظت و کنترل پست برق سیار و ماژوالر 96 الوان تابلو 36

تولید ترانسفورمرهای اندازه گیری ولتاژ و جریان 96 الکترو پژواک آرین 37

LED تولید المپ های 97 صنایع الدوز نور غرب آذربایجان غربی 38
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اخذ تأییدیه های داخلی و بین المللی یو پی اس 97 صنایع بهبود الکترونیک هیراد تهران 39

تولید درایو موتور الکترونیکی و ست های آزمایشگاهی رشته برق 97 کاوش انرژی پاسارگاد اصفهان 40

تجهیز آزمایشگاه سازگاری الکترومغناطیسی 97 آزمایشگاه های صنایع انرژی)اپیل( 41

تولید منبع تغذیه سویچینگ رایانه با بازدهی باال 97 پردیس صنعت سیاره سبز 42
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ساخت تولید دستگاه گیرنده حرفه ای 95

فناوری پردازش نوین پردیس 1
TS-Radio ساخت سیستم 93

COFDM فرستنده های RF طراحی بخش 85

ساخت نمونه صنعتی رادیو STM-1 در باند 8 گیگ 87

تولید فرستنده های تلویزیونی و دیجیتال کم توان 94

فناوری موج خاور تولید فرستنده دیجیتال 10 وات2 90

طراحی و تولید 15 لینک ماکروویو پرتابل 86

شرکت در نمایشگاه الکامپ 1396 96 راهبرد داده کاوی موثر )رادکام( 3

GHz 38 . 23 . 18 تولید انواع رادیو 88

میکرو موج 4

BTS تولید 83

تبدیل رادیو آنالوگ به دیجیتال 79

تولید لینک رادیو دیجیتال 79

صنعتی کردن آنتن ایستگاه ثابت موبایل 79

تولید و فروش 200 دستگاه مبدل تلویزیونی 10 وات 88

فرا افرند 5
تولید و فروش 240 دستگاه مبدل تلویزیونی 4 کاناله 86

تولید فرستنده 500 وات UHF و فرستنده رادیویی یک کیلووات 83

نمونه سازی تقویت کننده تلویزیونی 1.5 کیلووات 82

GHz  18 تحقیقات و طراحی رادیو دیجیتال15 و 84

کامکار سیستم تجهیز کارگاه تولید رادیو دیجیتال 2*62 81

تولید رادیو دیجیتال 2*2 2.5گیگاهرتز 79

GSM/WLL اجرای قرارداد 89

پارس تلفن کار تولید انواع سوییچ و مراکز تلفن پرظرفیت7 81

نمونه سازی مرکز تلفن 5 کیلو 79

شرکت در نمایشگاه جیتکس 2017 دبی 96 دژ افزارنت 8

تولید و صادرات تجهیزات منابع تغذیه مخابراتی 95

نیان الکترونیک 9

Outdoor ساخت مینی رک 93

تجهیز آزمایشگاه جهت تولید باطری صنعتی 91

تولید باطری صنعتی 90

توسعه تولید انواع محصوالت شارژر 89

توسعه تولید انواع محصوالت شارژر 89

خرید تجهیزات تولید شارژرهای کامپکت 48 ولت 50 آمپر 87

تولید شارژر 48 ولت 30 آمپر 86

تولید منبع تغذیه کم ظرفیت 16000 وات 85

تولید شارژر 48 ولت 25 آمپر 82

تولید منبع تغذیه مجهز به شارژر بی سیم 81

توسعه تولید شارژر 48 ولت و راک های مربوطه 80

تولید شارژر 48 ولت و راک های مربوطه 79

ساخت 64 دستگاه اینورتر و شارژر 79

شرکت در دهمین نمایشگاه بورس، بیمه و بانک 1396 97 نشریه دیده بان آی تی 10
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اجرای قراردادهای ساخت و تولید منابع تغذیه DC و مخابراتی 95

الکترونیک فطروسی 11
شرکت در نمایشگاه تلکام 2014 94

اجرای قراردادهای شارژ و پکیج کولینگ 94

تولید محدود یکسوکننده های صنعتی برای مخابرات 93

VSat پیاده سازی شبکه های ارتباطی و اختصاصی بانک مسکن از طریق 90
توسعه ارتباطات فراست پیاده سازی شبکه های ارتباطی و اختصاصی بانک کشاورزی از طریق 12

VSat 85

توسعه بستر خدمات اینترنت 90 انتقال داده های آسیاتک 13

توسعه سرویس های ابری مرکز داده 95

افرانت تجهیز دیتا سنتر و توسعه بستر اینترنت14 89

توسعه مراکز ارائه خدمات آسان تلفن اینترنت 85

نصب و راه اندازی شبکه تلفن همراه 88 توسعه ارتباطات پرمند 15

احداث 71 ایستگاه تلفن همراه در استان خراسان رضوی 89

کاوش کام آسیا 16

AFM تولید دستگاه 89

نصب و راه اندازی ایستگاه های شبکه تلفن همراه 86

نصب و راه اندازی ایستگاه های موبایل 83

GSM با استاندارد WLL تولید آزمایشی سیستم 81

اجرای پروژه DLC اصفهان و آذربایجان غربی 86
آزمون کیفیت 17

Access سیستم های 81

تولید سامانه CallCenter مبتنی بر وب 90
بانی کام 18

سامانه مکانیزه تلفن بانک ویژه مراکز بانک ها 88

شرکت در نمایشگاه تلکام 2017 96

صنایع ارتباطی آواکیش 19

شرکت در نمایشگاه تلکام 1394 94

)IP طراحی و ساخت گوشی تلفن )تحت شبکه 94

شرکت در نمایشگاه تلکام 1393 93

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

Dect اجرای قرارداد نصب بیست هزار پورت تلفن 85 کیاتل 20

تولید شارژرهای سویئچینگ کم ظرفیت و پرظرفیت 83 منابع تغذیه الکترونیک 21

DECT برمبنای WLL تولید سیستم 84 نسیم همراه 22

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

رایورز 23
تولید سیستم های کاربری عملیاتی و اطالعاتی سازمان های بزرگ و 

متوسط 80

تولید انواع نرم افزارها و توسعه شرکت 84
همکاران سیستم 24

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

ERP اجرای قراردادهای جاری بر مبنای نرم افزارهای 97

سندپرداز 25

ABC اجرای قرارداد سیستم مکانیزه مالی بر اساس 90

SERFII توسعه سیستم جامع سند پرداز 89

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

تولید سیستم های برنامه ریزی جامع منابع سازمانی 85
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EDI پیاده سازی سیستم 90

بامداد کامپیوتر 26
طراحی و پیاده سازی نرم افزار تبادل الکترونیکی داده  85

نصب و راه اندازی شبکه راه آهن جمهوری اسالمی 85

پارس سیستم 27

پیاده سازی ERP شرکت صنایع آذرآب 84

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

81 خرید تجهیزات و سرمایه گذاری

MIS تحقیق سیستم های جامع یکپارچه با رویکرد 80

MIS تکمیل سیستم های جامع یکپارچه با رویکرد 80

شرکت در نمایشگاه الکامپ 1396 96 پیشگامان فناوری اطالعات هامون 28

توسعه سیستم های همگرای محاسبه و صدور صورتحساب 89

پدید پرداز توسعه نرم افزار مدیریت هوشمند تبلیغات در ماشین های خودپرداز29 86

ارتقا نرم افزار فروش و خدمات مشترکین 82

توسعه زیرسیستم های تولید، کیفیت و ... 90
رای دانا آفرین توسعه سیستم رای دانا30 87

WorkFlow توسعه سیستم جامع رای دانا بر پایه 85

ارتقا تجهیزات جهت بهبود دوره های آموزشی تخصصی شبکه 97
کندوی دانش پارسیان 31

شرکت در نمایشگاه الکامپ 1396 96

ارتقاء، توسعه و اجرای برنامه کسب  وکار در حوزه شهرداری های کشور 90 سبز داده افزار 32

تحقیق و توسعه برای ارتقا فناوری مهندسی مجدد سازمان ها 84

نبراس انفورماتیک 33

اجرای قراردادهای اتوماسیون اداری 83

NPS ارائه خدمات پشتیبانی از 80

NPS تولید محصول صادراتی 80

خدمات نرم افزاری به پروژه APSH ایالت آندراپرادش هند 79

ایجاد پلتفرم شبکه اجتماعی – اختصاصی با قابلیت تبادل مالی 95
موسسه فرهنگ و هنر سروش مهر 34

قلم هوشمند قرآنی 90

تولید آنتی ویروس بومی 88 همکاران سیستم 35

توسعه نرم افزارهای SUT CAST در حوزه قطعات چدنی 92
مرکز متالورژی رازی

)پرویز دوامی( 36

شرکت در نمایشگاه جیتکس 2017 دبی 96 فناوران اطالعات وستا 37

تبدیل متن به گفتار فارسی 89 عصر گویش پرداز 38

بهینه سازی نرم افزار فایلر پرو 91

ایران رایانه توسعه و ارتقا نرم افزار فایلر پرو39 86

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

تولید نرم افزار معلم هوشمند به همراه فروش 89 چارستون کیا 40

تولید پرتال سازمانی درسا 90 پاسکال سیستم 41

)شرکت در نمایشگاه تجهیزات پلیسی- ایمنی و امنیتی )ایپاس 2017 96 دانش افزار کاوش 42

بهینه سازی سیستم های یکپارچه جهت سازمان های وزارت نیرو 87

پگاه آفتاب طرح جامع اتوماسیون اداری فرایندگرا43 86

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

داده پردازی دوران 44
Realwall بسته نرم افزاری 81

SMS Mediator تولید سامانه 88 پیک آسا 45

طراحی و پیاده سازی سیستم ضبط کننده دیجیتال 89

پژوهش گستران پویا سیستم هوشمند تصحیح نسخ چاپی قرآن46 86

سیستم هوشمند تشخیص پالک خودرو 84

بهینه سازی سامانه امن شبکه کیهان 90
پیام پرداز 47

ارتقاء سخت افزار و نرم افزار ماژول امنیت کیا 83

طراحی و پیاده سازی سامانه تحلیل داده های کالن
)Big Data Analytics( 97

امن پردازان کویر یزد 48
توسعه بازاریابی داخلی )نمایشگاه الکامپ 1397( 97

شرکت در نمایشگاه الکامپ 1396 96

HSM طراحی و تولید نمونه اولیه دستگاه 90 فن آفرین حصیم قشم 49

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

گام الکترونیک 50

طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت جلسات و مصوبات 93

DMS تولید نرم افزار 91

نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری بانک سپه 86

بستر سازمان الکترونیکی 86

احراز هویت با استفاده از گواهینامه های دیجیتال و رمزنگاری 85

نرم افزار قرآن نگار 81

تهیه نرم افزار اتوماسیون اداری 80

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

آرین ماهواره بهسازی شبکه مادر مخابراتی  و ارتباطی استان های کشور، نگهداری و 51
پشتیبانی 96

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

DWDM تولید تجهیزات انتقال شبکه مخابراتی 94 فناوری ارتباطات نوری امین 52

شرکت در بیست و سومین نمایشگاه اتوکام اصفهان 96 فن آوران اطالعات ترنج 53

بهینه سازی شبکه نسل سوم موبایل 94 فناوری اطالعات و ارتباطات کاریان 54

بهینه سازی نرم افزار مدیریت استراتژیک 94 مدیریت روشمند 55

تولید سامانه چیگل)مکان بازار الکترونیک ایرانی بین المللی( 95 پیک فرزانه پویان 56

تولید سامانه نرم افزاری کار آفرینان 95 گرین وب سامانه نوین 57

ایجاد دانشکده مجازی آموزش های مهندسی برق و مکاترونیک 95 کالن دانش سهند 58

راه اندازی فاز دوم سامانه  دانش بنیان کاال 95 ژرفا پژوهان علوم نو 59

تجهیز آزمایشگاه امنیت شبکه 95
ارتباط گستر رشد پاوان 60

Firewall تولید و فروش سیستم 95

توسعه بازاریابی داخلی )نمایشگاه الکامپ 1397( 97
توسعه سامانه های مدیریت برید 61

شرکت در نمایشگاه الکامپ 1396 96

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



گزارش عملکرد و اثر بخشی صحا در سال 1397

75

نام طرح سال شرکت مجری ردیف
پیاده سازی نرم افزار اعالم جرایم رانندگی در اقلیم کردستان عراق 95 ویرا ارتباطات یکتا تلفن 63

تجهیز آزمایشگاه تولید فیبر نوری 95

نیرو و ارتباطات آرمان صنعت رفسنجان 64

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

راه اندازی خط تولید و ساخت اسپلیترهای شبکه فیبر نوری 96

تجهیز آزمایشگاه تست اسپلیترهای شبکه فیبر نوری 96

دوره آموزش تخصصی طراحی و تولید اسپلیترهای شبکه فیبر نوری 96

Network Appliance تولید رایانه کاربردی شبکه 97

سیمآوا 65Secure Dual TC تولید دستگاه 96

بهینه سازی و تولید محصول تین کالینت 95

Firewall تولید و فروش سیستم 95 ارتباط گستر رشد پاوان 66

شرکت در هفدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران 96

کابل های مخابرتی مغان شاهرود 67
تولید صادرات محور کابل های مخابراتی 95

راه اندازی خط تولید کابلهای  انتقال داده
 CAT6  و CAT5 94

تولید انواع کانکتورهای الکترونیکی 96
کارن افزار نوید پارسیان راه اندازی آزمایشگاه مرجع در ارتباط با تست های IP و شرایط محیطی 68

در شرق کشور 96

توسعه سامانه فروش اینترنتی 96 تعاونی عاصفه رایانه بجنورد 69

I&C تجهیز آزمایشگاه تخصصی جهت تست یکپارچگی سیستم 96 مبنا نیرو سامان 70

شرکت در نمایشگاه الکامپ 1396 96 مهندسی رایانه امین 71

تولید سامانه مدیریت  رویداد و اطالعات امنیتی 96 امن پردازان کویر انرژی سدنا 72

تولید سامانه نرم افزاری مدیریت شهری شهر بین 96
تعاونی پیشگامان رسانه پارس 73

تولید سامانه بانک یار 96

طراحی و نمونه سازی  سامانه پایش دیوارهای معدن 96 پیشرو پردازان اریس ایده یزد 74

شرکت در نمایشگاه الکامپ 1396 96 فن آوران اطالعات سوشیانس 75

توسعه سامانه خدمات شهری 96 پندار سیستم فدک 76

تولید سامانه نرم افزار تبدیل تصوویر به متن )OCR( توسکا 96 ویرا تک شریف 77

تولید نرم افزار کلینیک دندان پزشکی و دندان  سازی گراف دنت 96 زهره شیعی 78

SOLID WAVE طراحی و پیاده سازی نرم افزار 96 نوران ارتباطات پایدار 79

نرم افزار آنالیز و عیب یابی ماشین های دوار 96 کامپیوتری برگ 80

تولید اپلیکیشن گام شمار 96 رویش ماندگار ایساتیس 81

تولید سامانه الکترونیکی فروشگاه ساز 96 نوین عرضه گستر هوشمند دهر 82

تولید سامانه نرم افزاری جامع تبلیغات و روابط عمومی )اد پرتال( 96 سیستم های اطالعاتی مدیریتی یکپارچه سما 
)سامیکس( 83

شرکت در یازدهمین نمایشگاه بورس، بیمه و بانک 1397 97

موسسه فرهنگی هنری دیده بان ایما تدبیر 84
توسعه بازاریابی داخلی )نمایشگاه الکامپ 1397( 97

شرکت در نمایشگاه الکامپ 1396 96

پژوهش و تولید محتوا در حوزه کالن داده 96

راه اندازی خط تولید انواع کابل  فیبر نوری 96 سبا اتصاالت امواج سپیدان 85

DC تولید تجهیزات منابع تغذیه 96 پویه الکترونیک 86

پیاده سازی سیستم جامع ساجاز 96 فن آوران اطالعات نگارستان زرین 87
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شرکت در نمایشگاه تلکام 2017 96

پالتین ایران 88 
شرکت در هفدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران 96

شرکت در چهارمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری 96 تحقیقاتی مهندسی ژرف پویان توس 89

طراحی و توسعه سامانه مولتی سناریو قرائت از راه دور کنتورها 96 آریا همراه سامانه 90

طراحی و توسعه سامانه یکپارچه درمان بیمه های تکمیلی 96 سیستم های اطالعاتی تصمیم-سازان اسپانه 91

طراحی و توسعه سیستم مدیریت اسناد 96 ویرا تک شریف 92

توسعه میان افزار IPTV آیو 96 برید فناور آریان 93

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

توسعه نرم افزار مدیریت فرآیند سازمان 96 آرین نوین رایانه 95

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

شرکت در بیست و سومین نمایشگاه اتوکام اصفهان 96 الکترو میزان اندیشه 97

DSLAMتولید و فروش تجهیزات مخابراتی 96 خدمات مخابراتی ارگ جدید 98

توسعه پلتفرم اطالع رسانی و پیام رسانی دارکوب 96 سامانه های هوشمند یکان دانش 99

افزایش تولید و صادرات انواع باتری صنعتی 96 نیان باتری خاوران 100

IMS اجرای قرارداد سامانه مخابراتی 97
صنایع ارتباطی آوا 101

توسعه بازاریابی داخلی )نمایشگاه تلکام 1397( 97

اجرای قرارداد مربوط به سیستم SDH راه آهن میانه- تبریز 97 ارتباطات فن کام کیش 102

97 پرتو تماس نوین 103

بهینه سازی و توسعه سامانه نرم افزاری باشگاه مشتریان وانکارد 97 کشاف ارتباطات کار و سرمایه 104

توسعه سامانه مکان محور مدیریت فرآیندهای شهری 97 مهندسی محیا پرداز یزد 105

تولید سامانه موبایلی محصوالت هنری کافه کادو 97 دریچه ذهن شمال گیالن 106

نرم افزار تولید محتوا و طراحی سامانه های اینترنتی 97 پردازش مهر تیزهوشان تهران 107

تولید سامانه آنالین مناقصات صنعت ساختمان 97 راه یابان نوآوری فناوری البرز 108

توسعه سامانه آزمون آنالین 97 فناوری برادران مهدوی کسری 109

توسعه ماژوالر سیستم CRM مبتنی بر مایکروسافت 97 گستره نگار حامی پرنیان 110
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کنترل و مانیتورینگ پروژه ادورانت 93

راژمان پرداز 1

اجرای قرارداد نفت و گاز گچساران 93

اجرای قرارداد اتوماسیون آقاجاری 91

تولید 30 نمونه بردهای ویبریشن و 10 نمونه کنترلر فلومتر 91

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

طراحی و ساخت سیستم نمودارگیری از چاه های نفت و گاز 93
نسیم همراه 2

اجرای قرارداد پژوهشی سیستم و ابزار درون چاهی نمودارگیری 90

اجراکننده سیستم های کنترل و ابزار دقیق 88 پارس کیهان 3

سیستم های اتوماسیون انبارهای نفتی 87 نیک آذر پارس )نپکو( 4

بازسازی و نوسازی ابزار دقیق 80 فارس اسکات 5

تجهیز شناور به سیستم کنترل و ناوبری 88
آکام صنعت آسیا 6

نمونه سازی نیمه صنعتی روبات  بازدیدکننده از تجهیزات زیردریا 87

تولید محدود سیستم صنعتی آشکارساز گاز 90
ایلیا بنیان دانش 7

اخذ تاییدیه های داخلی و بین المللی سیستم صنعتی آشکارساز 94

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

تجهیز آزمایشگاه همکار استاندارد در زمینه کالیبراسیون فلومتری 94
ابزار کنترل ارشیا 9

طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی مینی فلومتر الکترومغناطیسی 94

اجرای قرارداد سیستم میترینگ میدان نفتی یاران شمالی 94
فرا موج پویا 10

طراحی و نمونه سازی فلو کامپیوتر 94

)CPT(طراحی و ساخت نمونه صنعتی ماژول نفوذ مخروط 95 خدمات مهندسی مکانیک سنگ بیستون 11

بهینه سازي دستگاه اندازه گیري سطح مخازن به روش راداري و اخذ 
تائیدیه فني و کیفي محصول بهینه شده 95 راه سبز چهلستون 12

ساخت نمونه سیستم کنترلر الکترونیکی ضد انفجار دبی برای PD  میتر 95
پردیسان رایانه سیستم اخذ تاییدیه ATEX جهت سیستم کنترلر الکترونیکی ضد انفجار دبی 13

برای PD میتر 95

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

بومی سازی و نمونه سازی ترانسدیوسر برای ترانسمیترهای فشار  96

تولیدی صنعتی پارس جهد خرید تجهیزات آزمون جهت کالیبراسیون ترانسمیتر15 96

طراحی و ساخت دستگاه نمایشگر محلی ترانسمیترهای نفت و گاز 95

 اجرای بخشی از قرارداد سیستم مخابراتی و اسکادای
خطوط لوله یزد و کرمان 95 همکاران سامانه های ارتباطی پارس 16

طراحی و ساخت ابزارهای اندازه¬گیری حفاری 
)GYRO( 96

کنترل فرآیند امیر کبیر 17
طراحی و ساخت ابزارهای اندازه¬گیری حفاری 

)GYRO( 96

اخذ تأییدیه محصول عملگر الکتریکی 96
نگرش رایانه پویا 18

تولید عملگر الکتریکی 96

3-6
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 اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور تأسیسات
تأمین آب شرب شهر دوگنبدان 97

پتسا صنعت اجرای قرارداد F&G)سیستم های اعالن حریق( فاز 13 19
پارس جنوبی- عسلویه 97

اجرای قرارداد سیستم کنترل فاز 13 پارس جنوبی 96

اجرای قرارداد برنامه نویسی PLC پروژه واحدهای صنایع 
شیمیایی 97

منابع انسانی مهندسی ایراث طرح 20
اجرای قرارداد سیستم کنترل  ICSS سکوهای هنگام 96

 ساخت شارژر باتری صنعتی با قابلیت برگشت انرژی به
شبکه برق سراسری 96 طراحی و مهندسی توان الکتریک پویش 21

 تأمین، نصب و راه اندازی سیستم ایمنی و تجهیزات اطفا
حریق سد گتوند علیا 97 آناصنعت آسیا 22
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نام طرح سال شرکت مجری ردیف
افزایش تولید و صادرات دستگاه عالئم حیاتی 94

پویندگان راه سعادت  1

ICU طراحی ونتیالتور 94

شرکت در نمایشگاه تجهیزات پزشکی 2015 94

تولید دستگاه الکتروکاردیوگراف 93

افزایش تولید دستگاه مانیتورینگ عالئم حیاتی 91

تولید دستگاه مانیتورینگ آریا 89

افزایش تولید دستگاه مانیتورینگ عالئم حیاتی 87

افزایش تولید دستگاه مانیتورینگ عالئم حیاتی 85

تولید دستگاه مانیتورینگ عالئم حیاتی 84

اخذ تآییدیه بین المللی برای دستگاه جراحی الکتریکی 95

کاوندیش سیستم 2

 طراحی و نمونه سازی سه مدل دستگاه جراحی الکتریکی تخصصی جهت
کاربردهای جراحی در آندوسکوپی و اورولوژی و پوست 95

طراحی و نمونه سازی آرگون پالسما 91

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

تولید 1400 عدد برد کنترلی 87

تولید الکتروکوتر پیشرفته 85

نمونه سازی دو مدل پیشرفته الکتروکوتر 82

تولید الکتروکوتر پمپ تزریقی 81

تولید 360 دستگاه الکتروکوتر 79

تولید و صادرات دستگاه جراحی آب مروارید )فیکو ویترکتومی مدل 
مروارید( 95

عالی پیام تولید دستگاه ویترکتومی قدامی خلفی3 86

تولید دستگاه فیکو امولسیفیکیشن انتریور 83

تولید نمونه صنعتی فیکو ویترکتومی 81

طراحی و تولید ماموگرافی دیجیتال 93 پایامد 4

توسعه تولید تجهیزات تصویر برداری دیجیتال 94

مهران طب 5
تولید دستگاه های رادیولوژی دیجیتال ثابت و متحرک 91

تولید دستگاه های رادیولوژی دیجیتال ثابت و متحرک 89

تولید دستگاه رادیولوژی 85

طراحی و تولید انواع پمپ تزریق بیمارستانی و پالس اکسیمتر 85 فرافن 6

شرکت در نمایشگاه تجهیزات پزشکی مدیکا 2017 آلمان 96

اوس سینا  7

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

شرکت در نمایشگاه تجهیزات پزشکی ایران هلث 1396 96

ساخت و تولید دستگاه الکتروکاردیوگراف صادرات محور 95

شرکت در نمایشگاه تجهیزات پزشکی عرب هلث 2017 95

شرکت در نمایشگاه ایران هلث 94

ساخت دستگاه الکتروکاردیوگراف و اخذ تاییدیه 93

توسعه و بهینه سازی سیستم بازتوانی قلبی ورژن 1 90

سیستم تست و بازتوانی قلبی 87

ارائه خدمات درمانی و بهبود عملکرد مغزی مبتنی بر رایانه 90 گروه آتیه 8
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مانیتورینگ 22 اینچ عالیم حیاتي بیمار 95

سازگان گستر 9

افزایش ظرفیت تولید دستگاه مانیتورینگ ویستا 91

افزایش ظرفیت تولید دستگاه مانیتورینگ ویستا 87

توسعه تولید دستگاه مانیتورینگ مدل ویستا 86

تولید دستگاه مانیتورینگ 82

تولید دستگاه نموکسی 81

تولید دستگاه پالس اکسیمتری 79

EMG نمونه سازی دستگاه الکترومایوگراف 86 فریور کنش 10

تولید دستگاه بلیچینگ دندانپزشکی 87

صنایع طیف بنفش 11LED تولید دستگاه الیت کیور دندانپزشکی با 85

تولید دستگاه الیت کیور دندانپزشکی 83

شرکت در نمایشگاه بین المللی عرب لب )2018( 97

توسعه و تجهیز کارما آزما اندیش 12

طراحی نرم¬افزار و تجهیز خط تولید کیت آزمایشگاهی تشخیص باکتری 96

CE و ISO 13485 اخذ گواهینامه بین المللی 96

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

نمونه سازی و تولید محدود دستگاه اتوکالو سرد 94

توسعه و تولید دستگاه آنتی بیوگراف 94

شرکت در نمایشگاه عرب لب 2016 94

شرکت در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی عمان 94

تولید محدود دستگاه آنتی بیوگراف 89

نمونه سازی دستگاه آنتی بیوگراف 87

 ساخت سیستم خودکار عکسبرداری الم آزمایشگاهی و نرم افزار
تشخیص 95 نگرش رایانه پویا 13

نمونه سازی دستگاه پالس اکسیمتر بیمارستانی 95 بنیان مرصوص دامون 14

 صادرات محصول نرم افزاری پردازشگر اسناد پزشکی بیمارستانی به کشور
اسپانیا 95 میکرو افزار قشم 15 

تولید دستگاه الکتروشوک 95 تجهیزات پیشرفته درمان 16

تولید ماشین بیهوشی به همراه ونتیالتور بومی شده   95 تجهیزات مراقبت پزشکی الکترونیک برتر 17

تولید دستگاه های EEG و EMG پرتابل 97
طراحی نگار اندیشگان 18

EMG و EEG تولید دستگاه های 95

راه اندازی خط تولید پد الکتروکوتر 95 داده گستران دنا 19

اخذ تأییدیه برای اخذ گواهینامه بین المللی CE دستگاه شتابدهنده 
MV6 خطی پزشکی 97

بهیار صنعت سپاهان 20

اخذ تاییدیه برای سامانه بازرسی کاال با اشعه کم نفوذ 97

اخذ تأییدیه برای سامانه بازرسی کاال با اشعه پرنفوذ 97

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

95
طراحی و پیاده سازی نرم افزار پردازش تصویر دستگاه CT اسکن 

تشخیصی- درمانی

تولید محدود تستر دستگاه الکتروشوک مونوفازیک و بای فازیک 96 موج پرداز تصویر 21

ارائه خدمات نرم افزاری اتوماسیون مراکز درمانی 96 حنا سیستم شمال 22
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انتقال فناوری و ساخت دستگاه لیزر پزشکی 96 پارس نیک تابان 23

شرکت در نمایشگاه تجهیزات پزشکی ایران هلث 1396 96 موج پرداز تصویر 24

ساخت ماشین سوراخ کاری عمیق 96 پویندگان پزشکی پردیس 25

بهینه سازی ربات پوشیدنی توانبخشی 96 اسماعیل محمدی فالورجانی 26

تولید دستگاه های چاپ اطالعات طرح اصالت فرآورده های سالمت 
محور 96 آرشام ماشین 27

 IPL تولید و صادرات 50 دستگاه نور شدید پالسی 96 روناک تجهیز آرا 28

طراحی و نمونه سازی ماژول اندازه گیری خلوص اکسیژن 96 شهیر تجهیز آزما 29

بهینه سازی و تولید دستگاه¬های ثبت سیگنال حیاتی 96 علم گستر ماد 30

تولید سامانه هوشمند راهبری جراحی پارسه 96 سامانه جراحی هوشمند پارسه 31

)ProSPECT( تولید دستگاه تصویربرداری قلبی 96 توسعه صنایع تصویربرداری پرتونگار پرشیا 32

MRI نمونه سازی گیت تشخیص فلزات فرومغناطیس جهت دستگاه 97 نوین تجهیز بهساز مهرگان 33

بومی سازی آنالیز توالی یابی ژنوم انسان 97 سالمت الکترونیک کارا 34

سرمایه گذاری مشترک جهت راه اندازی خط تولید دستگاه و نوار تست 
قند و خون 97 آیدا تجهیزات طب پارسیان تهران 35

اخذ گواهینامه بین المللی CE تشک مواج 97 فن آوری ایرانیان همگام مهر 36
اخذ گواهینامه بین المللی CE سه محصول 97

اجرای قرارداد تولید 540 عدد دستگاه همودیالیز 97 آریا طب فیروز 37

تولید محصول اکسیژن ساز 97
زیست تجهیز دانش پویا 38

اخذ تأییدیه و تولید محدود دستگاه فشار هوای مثبت بای پپ 97
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افزایش تولید انواع بردهای الکترونیک )یک رو، دورو ، چند الیه( 92

جهان الکترونیک 1

تامین سرمایه در گردش جهت افزایش تولید 91

تجهیز و راه اندازی خط تولید برد چند الیه 89

تامین سرمایه در گردش جهت افزایش تولید 88

تامین سرمایه در گردش جهت افزایش تولید 86

خرید تجهیزات آزمایشگاه 86

خرید مواد اولیه جهت افزایش تولید و صادرات 83

تجهیز خط تولید جهت صادرات 82

خرید مواد اولیه جهت صادرات 81

خرید مواد اولیه تولید برد مدار چاپی 80

تجهیز خط تولید و اتوماسیون آن 80

خرید مواد اولیه تولید بردهای مدارچاپی 79

ارتقا سطح کیفی بردهای الکترونیک 78

توسعه خط مونتاژ الکترونیکی 93

نیکو الکترونیک پیشرو توسعه تجهیزات خط تولید مونتاژ برد و تامین مواد اولیه2 90

مونتاژ برد الکترونیکی 87

توسعه آزمایشگاه ایمنی 96

مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک 3

توسعه آزمایشگاه EMC خودرو و تجهیزات پیشرفته 96

EMC توسعه آزمایشگاه 92

SAR طراحی و راه اندازی آزمایشگاه 89

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

خرید و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی جهت آزمون های استاندارد 82

تجهیز آزمایشگاه استاندارد و کنترل کیفیت )آزمایشگاه مرجع( 78

تولید انواع ساعت حضور و غیاب 88 دنیای پردازش 4

نمونه سازی ژاکارد الکترونیک 92

نماد پردا تولید انبوه ژاکارد کامپیوتری با تکنولوژی پیزو سرامیک5 89

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

مونه سازی و توسعه نرم افزار دستگاه انتقال مفاهیم تصویری به نابینایان 97

فرافن 6

بهینه سازی دستگاه نمایشگر و صفحه کلید بریل ویژه نابینایان 91

تولید نرم افزار متن به گفتار فارسی 86

تولید برجسته نگار 84

طراحی و ساخت دستگاه هوشمند بریل 78

اجرای قرارداد سامانه هوشمند حمل ونقل عمومی درون شهری و بلیت 
الکترونیک شهر مقدس مشهد 90 فناوری هوشمند اتیک پارس 7

سیستم حفاظت الکترونیک سد سنگ سیاه 91

روناش اجرای قرارداد سیستم حفاظت الکترونیک ساختمان شرکت توزیع برق 8
سمنان 90

نصب و راه اندازی سیستم های حفاظت الکترونیک 88

ترمیم کابل فیبر نوری دریایی 89 دانا نیرو قشم 9

ماکروویو و دستگاه خشک کن مادون قرمز 82
ستاره صنعت توس 10

79 نمونه صنعتی تونل های خشک کن
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گسترش ظرفیت خدمات صنعتی مونتاژ 95 SMD پارت

)سید حبیب مدینه ای( 11
SMD گسترش خط مونتاژ 91

توسعه خط تولید سیستم های توزین 80 صنایع پند 12

تولید روبات فرش بافت 89 بوریا 13

تولید دستگاه کوره القایی درز جوش 81
کوره شهاب 14

نمونه سازی صنعتی کوره القایی و درز جوش 80

تولید سیستم ثبت تصاویر سرعت سنج لیزری 88
گل اندیشه 15

تولید هشداردهنده نشت گاز و مونواکسید کربن 87

تولید تاکسی متر پرینتردار 88
رهپویان اندیشه دنا 16

86 تولید تاکسی متر

اجرای قرارداد کنترل و ابزار دقیقی صنایع سیمان شهرکرد 85 فارس اسکات 17

تولید 1400 عدد برد کنترلی 87
کاوندیش طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی سیستم مانیتورینگ جامع صدا و 18

تصویر 84

تولید و توزیع اقساطی رایانه 82
مهر انفورماتیک 19

تولید سیستم کنترل هواساز واگن های قطار 81

تولید دستگاه های خودکار فروش خودکار بلیت 89

شهر پرداز 20
شبکه کیوسک های الکترونیکی اینترنتی سینا 89

)تولید کیوسک اطالع رسانی )خودآگاه 84

B2C توسعه سیستم های جامع فروشگاهی با نگرش 82

DCS اجرای قرارداد 94 کرمان تابلو 21

 توسعه تجهیزات زیرساخت تولید دستگاه های اندازه گیری الکترواپتیکی
پیشرفته 96 مه فناور ظریف دیدگانی

22
ساخت تجهیزات آزمایشگاهی الکترواپتیک 94

توسعه خط تولید برد مدار چاپی 94

صنایع مدار چاپی پدید )اسماعیل تقی زاده( طرح تولید و توسعه کارگاه23 83

توسعه خطوط و تجهیزات تولید برد مدار چاپی دورو 79

نمونه سازی و تولید 5 دستگاه ربات صنعتی 97

مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ 24

توسعه بازاریابی داخلی)ششمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد 
آزمایشگاهی ساخت ایران(

97

توسعه بازاریابی داخلی )نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران 1397( 97

شرکت در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران 97

تولید ست های مکاترونیک 96

تولید سیبل های الکترونیکی باشگاهی و قابل حمل 94

شرکت در نمایشگاه ایپاس 94
فن پردازان بدیع  اجرای قرارداد طراحی و ساخت بردهای الکترونیکی و قطعات یدکی ابزار25

دقیق توربین رستون
94

Monitoring Shot طراحی و ساخت دستگاه 96
راژمان پرداز 26

تولید یک دستگاه فرستنده-گیرنده و شکل دهی پالس 94

نمونه سازی و ساخت دستگاه مولد سیگنال 97
پویا اندیشان موج آریا 27

سیستم انتقال صنعتی بی سیم اطالعات آنالوگ و دیجیتال 94
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توسعه و اتوماسیون خط تولید بردهای مدار چاپی 95 کامپیوتری برگ 28

توسعه و اتوماسیون خط تولید بردهای مدار چاپی 97
کارا الکترونیک مبنا 29

توسعه خط تولید برد مدار چاپی 95

تولید و ساخت انواع محصوالت حفاظتی فشار ظریف 95 صنایع الکترونیکی پارس حفاظ 30

شرکت در دهمین نمایشگاه فناوری نانو 96

آرا پژوهش طراحی و ساخت میکروسکوپ نیروی اتمی با سرعت باال31 95

شرکت در نهمین نمایشگاه فناوری نانو 95

اخذ تاییدیه دستگاه سنجش و کنترل میزان کلر در آب 95
سیال ابزار دقیق میهن 32

شرکت در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی آب و فاضالب ایران 95

طراحی و نمونه سازی سیستم کنترل کوره القایی تحت خال 95

علم گستران صنعت آرتا جاوید آسیا طراحی و نمونه سازی سیستم کنترل کوره دما باال تحت خال33 95

طراحی و نمونه سازی شبیه ساز پیشرفته نور خورشید 95

تولید سیستم مشاهده چاپ صنعتی 95
آذر ماشین چاپ 34

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

تجهیز آزمایشگاه تخصصی ترانس های اندازه گیری 95
گروه صنعتی الکترو پژواک آرین 35

توسعه خط تولید ترانس های اندازه گیری 95

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

 تجهیز آزمایشگاه تخصصی طراحی و
تولید انواع رله 95 همیان فن 37

تجهیز آزمایشگاه امنیت شبکه 95 ارتباط گستر رشد پاوان 38

2017 IPS شرکت در نمایشگاه 96 مهندسی ارسا فرآیند 39

تجهیز آزمایشگاه کالیبراسیون آشکارساز گاز 96 پدیده هوشمند البرز 40

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

97
سخت افزار سارا 42

شرکت در نمایشگاه الکامپ 1396 96

طراحی و ساخت نمونه سنسورهای بیسیم حضور وسیله نقلیه 96 سیستم های نهفته ایرانیان 43

تولید محصوالت RTU و ماژول های جانبی 97

البرز میکرو سیستم توسعه محصول RTU مدل R4000  و ماژول های جانبی44 96

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

شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت آسانسور 96 پار صنعت صعود 46

NIM تولید 11 مدل ماژول صنعتی طیف سنجی با استاندارد 96 کنترل فرآیند پاسارگاد 47

تولید PLC های کنترل صنعتی 96 تمام تدبیر 48

)FLPR( تولید سامانه هوشمند تشخیص خودرو 96 نگرش رایانه پویا 49

)WIM( تولید سامانه توزین در حال حرکت 96 توزین الکترونیک 50

راه اندازی خط مونتاژ بردهای الکترونیکی 96 فناوری اطالعات و ارتباطات کیمیا افزار 51

اجرای قرارداد سامانه سیگنالینگ محور راه آهن مالیر-کرمانشاه 96 مهندسی سیستم های ناظر فرزان 52

سامانه مدیریت هوشمند چراغ های راهنمایی و رانندگی 97 تابلو سازان کاسپین 53

SMD توسعه خط مونتاژ قطعات 97 سید حبیب مدینه ای)موسسه SMDپارت( 54
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اجرای قرارداد خرید، نصب، استقرار و آموزش نرم افزار شبکه اجتماعی 

متخصصین برق 97 فناوران سپهر ماهان
55

اجرای قرارداد شناخت، تحلیل و طراحی و ساخت سیستم مصوبات 97 فناوران سپهر ماهان

خرید تجهیزات راه اندازی آزمایشگاه مرجع 97 مهندسی پنگان الکترونیک 56

توسعه بازاریابی داخلی )نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب( 97 مهندسی دیباگران فرایند 57

طراحی و تولید بخش پردازشگر سیستم تشخیص هوایی فعال 97 موج پژوه البرز تهران 58

نمونه سازی ماژول سنسور ضخامت سنج لیزری 97 شرکت الکترونیکی بردهای هوشمند کرمان 59

اخذ تأییدیه سکسیونر گازی قابل قطع زیر بار 97 مهندسین رسانش انرژی نوین )رسان( 60

تولید سروو سیستم 97 مانا پرداز کنترل 61
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فهرست برخی از شرکت های استفاده کننده از تسهیالت صحا در حوزه الکترونیک مصرفی

نام طرح سال شرکت مجری ردیف
تولید نمایشگرهای رایانه 97

فراسو 1

تولید صندوق فروشگاهی و محصوالت مرتبط 95

استفاده از تکنولوژی اتصاالت ترموسونیک در تولید تجهیزات رایانه ای 94

تولید لوح رایانه )تبلت( 93

)راه اندازی خط تولید لوح رایانه )تبلت 92

تولید محصوالت 
Blue Ray-CD-DVD 93

الکترونیک گلرنگ 2

DVD خرید تجهیزات و راه اندازی خط تولید انواع 90

تولید نمایشگرهای LED شهری 95

تتا 3
LED تولید نمایشگرهای بزرگ 92

LED تولید تلویزیون و اسکوربردهای 86

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

تولید آیفون تصویری 91
موج یکتا اسپادانا 4

DVB-T تولید گیرنده دیجیتال 91

تولید دستگاه کنترل و مبدل ولتاژ 93

فناروی های خط طالیی 5
توسعه تولید انواع محافظ برق 92

تولید محافظ الکترونیکی برق 89

86 تولید انواع منبع تغذیه رایانه

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

کاران الکترونیک تولید دستگاه حفاظتی و تلفن کننده6 82

تولید تلفن کننده 12 حافظه و ساخت نمونه صنعتی سانترال 80

تولید انواع محافظ الکترونیکی و آنتی شوک 84 ارم ترونیک 7

تولید و تجهیز جهت صادرات تگ فروشگاهی 94

تعاونی هوشمند سیستم ویستا 8

تولید گیت های RF فروشگاهی 93

شرکت در نمایشگاه سیستم های امنیتی دبی 93

شرکت در نمایشگاه دوسلدورف آلمان 92

تولید انواع تگ سیستم امنیت فروشگاهی 92

شرکت در نمایشگاه تکنولوژی های برتر شنزن چین 92

تولید کیت های آموزشی و سرگرمی روباتیک 89

نوآوران ابزار دانش آموز )نادکو( طرح تکمیلی تولید روبات های اسباب بازی آموزشی9 86

تولید روبات اسباب بازی 84

توسعه تولید تابلو فرمان و کنترل آسانسور 91
آریان آسانسور 10

تولید تابلو فرمان و کنترل آسانسور 82

تولید کنترلر پکیج خانگی 85

شکوه الکترونیک 11

خرید مواد اولیه تولید کنترلر، ترانس جرقه، فتوسل 83

خرید مواد اولیه کنترلر مشعل 81

تجهیز و راه اندازی کارخانه 79

طراحی و ساخت رله الکترونیکی مشعل 78
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نام طرح سال شرکت مجری ردیف
LCD تولید مانیتور 84

بیت پرداز 12
تولید بلندگوی رایانه و ووفر 82

ساخت و تولید منبع تغذیه و کیس 79

ATX تجهیز خط تولید منبع تغذیه 78

طراحی و تولید سامانه بلوتوثی
)BlueSmart( 94 آذر دمیریول شمالغرب )آدیکو( 13

ADSL تولید مودم 94 خدمات مخابراتی ارگ جدید 14

بومی سازی بخش الکترونیک لوازم خانگی 95 صنایع صبح پارالر آسیا 15

طراحی و نمونه سازی برد پردازشی دوربین های حرارتی 97
ایمن آرا پرشین 16

تولید انواع دوربین های مدار بسته 95

تولید محدود کلیدهای هوشمندکولر آبی 96 دانش بنیان سافا 17

شرکت در نمایشگاه طال و جواهر 96 اصفهان 96 تابان گوهر نفیس 18

شرکت در نمایشگاه الکامپ 1396 96 بهین تکنولوژی 19

اجرای قراردادهای ساخت و تولید سیستمهای ازن ژنراتور و بایونیک           96 فن آوران افق پاک نیک 20

تجهیز آزمایشگاه تخصصی سیم، کابل و لوازم خانگی 96 21 دانش کنترل فردا

ساخت دستگاه حفاظتی کشاورزیار 96 راشین گستر ایمن 22

تولید تستر باتری و دینام خودرو 96 اروم نوآوران ایمن موج 23

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

تولید دستگاه تصویربرداری 360 درجه اتوماتیک 96 طراح نرم افزار پیشگام 25

تولید دستگاه های CNC صنایع چوب 96 تعاونی صنایع چوبی نیکان پارسه کله بست 26

تولید و اجرای سیستم حصار الکترونیک 96 نوآوران سبز فردا 27

تجهیز و راه اندازی خط تولید دستگاه گلوکومتر و نوارهای سنجش 96 پروتئین نوترکیب طاها 28

تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت  محصوالت سنجش قند خون 96 پروتئین نوترکیب طاها 29

IOT تولید ترموستات هوشمند مبتنی بر 97
سامانه های دما نور انرژی سدنا 30

تولید سیستم کنترل هوشمند  و رادیویی کولر آبی 96
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نام طرح سال شرکت مجری ردیف
تولید رله الکترونیک فالشر 86

یوفو الکترونیک 1
تولید رله های ضد آب  83

تولید انواع رله تایمری خودرو 80

توسعه خط تولید و تجهیز کارگاه رله های الکترونیکی تایمر 79

توسعه نقشه های ناوبری 90
تام ایران خودرو 2

سرمایه در گردش تولید سیستم های ناوبری خودرو 89

تولید رادیو پخش خودرو 86
ایران سیستم 3

تجهیز خط تولید رادیو پخش خودرو 85

تولید سامانه های الکترونیکی اتوبوس های شهری و بین شهری 94

بهروش مدار پویا 4

افزایش تولید تجهیزات الکترونیکی اتوبوس 88

تولید سیستم های اطالع رسانی اتوبوس 86

توسعه تولید سیستم های الکترونیکی اتوبوس های جدید 83

توسعه تولید سیستم های الکترونیکی اتوبوس های جدید 81

تولید انبوه سیستم های الکترونیکی اتوبوس 80

نمونه سازی سیستم های الکترونیکی اتوبوس های جدید 79

تولید انبوه سامانه کالچ اتوماتیک خودرو 89
پژوهشگران الکترونیک خودرو کامیاب 5

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

توسعه تولید انواع رادیوپخش و آنتن خودرویی 94

تولیدی راه ابریشم قشم 6
تولید آنتن خودرو 91

تولید رادیو پخش خودرو 90

تولید رادیو پخش و CD  خودرو 89

FCLED توسعه تولید قطعات الکترونیکی خودرو و پروژکتورهای 94
مهرگان پهنه 7

تولید انواع قطعات الکترونیکی خودرو 91

تولید انواع رادیو پخش خودرو 90 الکترونیک اورامان 8

تولید دزدگیر و ردیاب سیستم های متحرک 90
ریزسازگان تکین 9

تولید ردیاب خودرو 87

ECU -نمونه سازی کاربردی کامپیوتر خودرو 96

پویش پرداز 10
ECU توسعه آزمایشگاه مرتبط با 96

تحقیق و تولید جلو آمپر خودروهای سنگین 94

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

طراحی و ساخت حسگرهای خودرویی 94

الکترونیک پردازش سبالن تولید یونیت شیشه باالبر خودرو11 94

تولید سنسور خودرویی 94

اجرای قرارداد ساخت و راه اندازی دستگاه سنتراکس 15 محور 95 پارس لوجیک 12

تولید قطعات الکترونیکی خودرو با جذب مشارکت خارجی 96 نگاران تصویر نسل جدید 13

تولید ردیاب خودرو 96 شبکه ارتباطات طالیی شرق 14

تولید انواع کانکتور، سوکت و سرسیم های میکرومتری 97
تولیدی بازرگانی آسان بین خودرو 15

تجهیز دستگاه تست و آزمون خودکار اتصاالت الکترونیکی 96

سامانه هوشمند ثبت تخلفات با تشخیص مکمل راداری 96 دلتا پارس کنترل 16

لیزینگ سامانه هوشمند ثبت تخلفات حمل و نقل 96 طلوع ایده و روش 17
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نام طرح سال شرکت مجری ردیف
ESD با فناوری DC به DC تولید منابع تغذیه سوئیچبنگ 97

گروه صنعتی بتا سرآمد 18
تجهیز و بهینه سازی فرایند تست بردهای الکترونیکی 96

)AVL( سامانه ردیابی و مدیریت ناوگان خودرو 96 گروه تحقیقات خدمات مخابراتی کاوشکام آسیا 19

تولید بوق خودرو 96 رزمین روتس منطقه آزاد اروند 20

تولید قطعات الکترونیک خودروهای پژو 208، 2008 و 301 96 ایمن تک پیشرو 21

فیلتر جذب ذرات معلق برای خودروهای دیزلی 97 هوای پاک امرتات 22
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هــدف از ارائــه ایــن نمودارهــا، نشــان دادن رشــد  و  کیفیــت عملکــرد شــرکت  هــا  در 
طــول همــکاری آنهــا بــا صحــا بــوده اســت. بــه عبــارت دیگــر، در نمودارهــا بــه گونــه ای 

ــر رشــد شــرکت ها نشــان داده می شــود. ــا ب ــر صح تاثی
ــای  ــت )برمبن ــی ثاب ــد، دارای ــر درآم ــه پارامت ــرکت ها، از س ــد ش ــبه رش ــرای محاس ب
ــرکت ها  ــه( ش ــت بیم ــای فهرس ــر مبن ــتقیم )ب ــتغال مس ــی( و اش ــه مالیات ــار نام اظه
ــرار  ــی 1396 مــورد بررســی ق ــن اطالعــات از ســال 1390 ال اســتفاده شــده اســت. ای
ــا  ــی کــه شــرکت در تاریخــی بعــد از ســال 1390 تاســیس ی ــه اســت )در صورت گرفت
فعــال 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. 
نحوه محاسبه نمودار رشد شرکت ها به شرح زیر است:

1- ارزش درآمــد و دارایــی ثابــت بــر اســاس نــرخ تــورم و بــر پایــه ســال مبنــا محاســبه 
می شــود. 

ــا تــورم( بــه ســال مبنــا محاســبه  2- نســبت درآمــد و دارایــی ثابــت )تعدیــل شــده ب
ــتخراج  ــا اس ــال مبن ــه س ــرکت ها ب ــتقیم ش ــتغال مس ــبت اش ــن نس ــود. همچنی می ش

می شــود.
3- در نتیجــه نســبت پارامترهــا در ســال مبنــا، ” یــک“ خواهــد شــد و بقیــه ســال ها 
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 
ــا لحــاظ نمــودن کاهــش ارزش پــول، داشــته اســت. بــرای هــر  رشــد چنــد برابــری، ب
شــرکت، هــر ســه پارامتــر در یــک نمــودار آورده شــده اســت تــا تحلیــل بهتــری از رشــد 

شــرکت ارائــه شــود.
ــف  ــال های مختل ــرکت ها در س ــدات ش ــدول تولی ــده در ج ــخص ش ــوالت مش محص

ــد. ــل می باش ــال های قب ــدات س ــر تولی ــالوه ب ــی و ع ــورت افزایش ــه ص ــرا ب اکث
 

7-1 شرکت سازگان ارتباط

96-91)سال مبنا 90(
تولید کننده انواع مختلف تجهیزات مخابراتی

نسبت درآمد )تعدیل شده با توجه به تورم(نسبت اشتغالنسبت دارایی ثابت )تعدیل شده با توجه به تورم(
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شرکت قشم ولتاژ

 
شرکت پکتوس

2-7

3-7

96-91)سال مبنا 90(
نمونه سازی و تولید ربات های صنعتی

96-91)سال مبنا 90(
نمونــه ســازی و توســعه نــرم افــزار دســتگاه انتقــال مفاهیــم تصویــری بــه نابینایان، 

طراحــي و ســاخت دســتگاه هوشــمند بریــل، تبدیــل نــرم افــزار متــن بــه گفتار
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شرکت راژمان پرداز 4-7

96-91)سال مبنا 90(
سیســتم های الکترونیــک و ابــزار دقیــق بــا کاربــرد در صنایــع نفــت و گاز شــامل 
طراحــی، ســاخت، نصــب و راه انــدازی کارت هــای ورودی-خروجــی،  سیســتم های 
تلــه متــری و جمــع آوری اطالعــات،  شــبکه های ارتباطــی صنعتــی، اتوماســیون 

واحدهــای صنعتــی
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