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 پژوهشگر: فریفته هدایتی
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تواند به یم آن توسعه رو نیدارد و از ا یزندگ یهاطهیدر تمام ح یاگسترده یکاربردها ینانوتکنولوژ

 .کند فراوان کمک یزندگ لیبهبود و تسه

و علم یهاحوزه ریسا انیم ییهمگرا قدرت، و ثروت جادیا جهتبهکشورها  یبرا یفناور نیا تیاهم 

 .است فنون و علوم ریسا یبخش اثر شیافزا و ییافزاهم نیهمچن و یفناور

های چهارم تا هفتم هجری از نانوذرات نقره و مس برای که ایرانیان در قرن دهدیم نشان یخیتار شواهد

 .اندکردههای خود استفاده میتزیین سفال

به موقع با آن  رانیا یاسالم ینوظهور، جمهور یفناور کیبه عنوان  ایدر دن یفناور نیاز زمان بروز ا

 همراه شد

در  یمقاله جهان 22فقط  2001که در سال  رانیا یاسالم ینانو، جمهور یستاد مل سییبر اساس گزارش ر

 57از رتبه  نه،یزم نیدر ا یهزار مقاله جهان 12از  شیبا چاپ ب 2019نانو به چاپ رسانده بود، در سال عرصه 

 نییرا تع ینانو در سطح جهان یدهاکشور اول جهان که استاندار 7و جزو  افتهیارتقا  یبه رتبه چهارم جهان

  قرار گرفته است. کنند،یم

2019اختراع در سال  260، به  2001اختراع در سال  2در عرصه نانو از  رانیاختراعات ثبت شده ا تعداد 

 .شودیرا شامل م یدرصد اختراعات ثبت شده جهان 24که  است افتهی شیافزا

 میدار اریجهان را در اخت 25و ثبت اختراع محصوالت نانو رتبه  یحوزه نوآوردر 

 میالدی، ایران رتبه چهارم علمی جهان را در فناوری نانو بعد از کشورهای چین، آمریکا و  2017در سال

 کشور برتر جهان جای دارد. 10هند کسب کرده است و از نظر تنوع و تعدد محصوالت نانو نیز در رده 

محصول و تجهیزات مرتبط با فناوری نانو در کشور  460شرکت، به تولید بیش از  190حال حاضر  در

 پردازند.می

سال مهم سعه فناوری نانو تا  سند تو سهم 1404ترین هدف  ستیابی به  صدی از بازار جهانی و  2، د در

 داخل است.رسیدن به رقمی معادل یک میلیارد دالر صادرات محصوالت فناوری نانو ساخت 

 صد از کل مقاالت علم 20حدود سال  یرانیمحققان ا یدر  رانیحوزه تعلق دارند. ا نیبه ا 2020در 

 .کرده است تیرتبه چهارم نانو را تثب یسال متوال نیسوم یعلم برا دیاز نظر تول

 شودمی رصاد جهان کشور 50 بهاکنون محصوالت تولیدی نانو کشور 

ضر شور فعالند که  انیبنشرکت دانش  300در حال حا صول تولنوع  715تاکنون در ک کردند  دیمح

 . کنندیاز نانو استفاده م یحوزه صنعت 20و به بازار رساندند. 

گرفته است یکشور برتر جهان جا 10از نظر تنوع و تعدد محصوالت نانو در رده  رانیا اکنون. 

صوالت نانونیصادر کننده جهان )چ نیبزرگتر شور کندیوارد م یرانیا یی( مح سا یهاو ک  هیهم

 . شوندیکشور محسوب م یمهم و درآمدزا برا یمقصد هیخصوصا عراق و ترک

ست که عالوه بر کاهش ق یفناور کی نانو در  یریپذرقابت شیباعث افزا تواندیم هامتیتوانمند ا

 شود. یالمللنیسطح ب
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 مقدمه*

های برنامهسازی آن از مهمترین اهداف بومی و ، تولید محصولهای نوین و تبدیل آنها به فناوریدانشدستیابی به   

بدون  ،توسعه کشورهای پیشرو در جهان است. امروزه کشوری که به دنبال تعامل و ارتقای جایگاه خود در جهان است

دهد. های توسعه خود قرار میامههای نوین را در اولویت برنشک سرمایه گذاری در حوزه رشد و توسعه دانش

 یبه عنوان سه قلمرو علم رسانیاطالع یو فناور یوتکنولوژیب ،یاز نانوتکنولوژهاست. نانوتکنولوژی یکی از این دانش

 نیدر ا گذاریهیبا سرما کوشندیم اغلبدر حال توسعه  یکشورها. دهدیرا شکل م یکه انقالب سوم صنعت برندینام م

از جمله کشورهایی است که در سالهای اخیر نه جمهوری اسالمی ایران  خود را جبران کنند. یسه قلمرو، عقب ماندگ

بلکه توانسته است جایگاه  بوده است،های نوین تنها در تالش برای حضور در زمره کشورهای پیشرو در دانش و فناوری

های ظالمانه، آن هم در شرایط تحریم ،علمی برتر خود را با اتکا به دانش بومی و توانمندی متخصصان و دانشمندان خود

افتخارآمیز  دانشمندان های مختلف یکی پس از دیگری شاهد صعود های علمی جهان در حوزهدر جهان تثبیت کند. قله

، رشد علمی و رتبه های تند. این پژوهش براساس مستندات مجامع علمی معتبر دنیا به معرفیو فناوران کشورمان هس

ها که درخشش توان و اندیشه ایرانی را به رخ جهانیان یکی از مهمترین حوزه برتر کشورمان در حوزه فناوری نانو،

 کشد، اختصاص دارد.می

 نانو تکنولوژی چیست؟ *

 نانومتر( است. 100تا  1) یو اتم یدر سطح مولکول دیجد یهاستمیمواد، ابزار و س دیتول ینانو، توانمند یفناور  

ای یونانی به معنی کوچک و معادل یک میلیاردم متر یا تقریبـا یـک هـشتاد هـزارم قطر مو و یا معادل نانومتر کلمه

 الحطاص این است، نانومتر  10اتم تقریبا اند. چون یک اندازه ده اتم هیـدروژن اسـت کـه در کنـار یکدیگر قرار گرفته

ذرات در  کاربرد به بیان ساده تر، نانوتکنولوژی، شود.میکار برده هب مولکولی و اتمی ذرات روی عمومی مطالعه برای

ها باخواص توده ماده ملکولو  هاتک تک اتم یکیولوژیب و ییایمیش ،یکیزینانو خواص ف اسیدر مق. تابعاد نانو اس

ها و اتم)یعنی اجزاء ماده  نیکوچکتر شیدر آرا یدستکار ونانو  فناوری تا با استفاده از ددار سعی بشر متفاوت است

که  یدهد تا وقت رتغییای به گونه را هامولکول ،شوندیظاهرم اسیمق نیکه در ا یاز خواص یریگو بهره (هامولکول

 به این ترتیب .( را در خود داشته باشداصلی ماده) و هامولکول نیتمام خواص ا ،ها درست شودمولکول نیاز ا یجسم

 .میابیمی دست ترو ارزان ترتیفباکی تر،عسری تر،سبک تر،کوچک یبه محصوالت زات،یمواد و تجه یسازبا کوچک

 ؟نانو تکنولوژی چه اهمیت و کاربردهایی دارد*

از نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و فناوری . هاسترشته تمام در جدید رویکردی بلکه نیست، جدید رشته یک نانوتکنولوژی  

دهد. از همین روست که کشورهای برند که انقالب سوم صنعتی را شکل میرسانی به عنوان سه قلمرو علمی نام میاطالع

لمرو، عقب ماندگی خود را گذاری در این سه قکوشند با سرمایهاند، میدر حال توسعه که اغلب از دو انقالب قبل جا مانده

تواند به بهبود و های زندگی دارد و از این رو توسعه آن میای در تمام حیطهجبران کنند. نانوتکنولوژی کاربردهای گسترده
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 و پزشکی تشخیص دارو، غذا، از مختلف هایحوزه در را کاربردهایی نانوتکنولوژی برای 1.تسهیل زندگی کمک فراوان کند

 .اندبرشمرده ملی امنیت و فضا هوا مواد، زیست، محیط انرژی، نقل، و حمل ارتباطات، کامپیوتر، الکترونیک، تا بیوتکنولوژی

 ستین ندهیاز آ یبخش ینانو تکنولوژ ترقیدق ریرا فرا گرفته است و به تعب ایاست که تمام دن دیجد یفناور ،ینانوتکنولوژ

 است.   ندهیبلکه همه آ

 

کنند این علم اهمیتی به مانند برق یا ای دارد، بسیاری از افراد فکر مینانوتکنولوژی کاربردهای گستردهاز آنجایی که 

دهد نانو تکنولوژی با بهبود مواد و محصوالت و تولید مواد کاماًل جدید بر تمام پالستیک پیدا کند. مطالعات نشان می

هایی های مهم در عرصهها به پیشرفتد کوچکترین مقیاسصنایع تأثیر خواهد گذاشت. افزون براین، فعالیت در ح

 2مانند الکترونیک، انرژی و پزشکی زیستی خواهد انجامید

های علم و فناوری و همچنین ایجاد ثروت و قدرت، همگرایی میان سایر حوزهجهت بهاهمیت این فناوری برای کشورها 

در آمریکا، پس از طرح فرستادن انسان  ای که برای مثالبه گونه افزایی و افزایش اثر بخشی سایر علوم و فنون است.هم

 6/1 دولت آمریکا  ، 2004 در سالبه کره ماه، نانو تکنولوژی بیشترین بودجه را از دولت فدرال دریافت کرده است. 

 .3میلیارد دالر صرف نانو تکنولوژی کرد، یعنی دو برابر بودجه طرح ژنوم انسان در اوج انجام آن

                                                           
 وبسایت انجمن علم ایران به نقل از اکونومیست. ، مواد بیعلم خواص عج ینانو تکنولوژ. محتشم، رضا،  1
 . همان منبع. 2
 .همان منبع 3

کاربردهای
نانوتکنولوژی

غذا و دارو
تشخیص 
پزشکی 

یبیوتکنولوژ

امنیت ملی 

کامپیوتر

هوا فضا 

مواد

محیط 
زیست

انرژی

نقلحمل و 

ارتباطات

الکترونیک
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 تاریخچه دانش نانو در دنیا و در ایران*

از  یبه صورت جد یالدیم 2000حدوداً از سال غاز شد و آ جهاندر جامعه علمی  1980در دهه  یظهور نانوتکنولوژ 

ها  های مختلف و حرکت دولتتوسعه و به کارگیری آن در حوزهدرپی  .دنبال شد نهیزم نیدر ا روشیپ یکشورها یسو

 یشاهد آغاز کاربردها یالدیم 2010دهه  یهاسال نینخست ،ینانوتکنولوژ قاتیو توسعه تحق یگذارهیبه سمت پا

 یانبوه در نانومواد بود تا کاربردها یمحدود به کاربردها شتریکاربردها ب نیبود، هر چند که ا ینانوتکنولوژ یاقتصاد

 کرده بود. ینیب شیآن را پ یکه نانوتکنولوژ یرییقابل تغ

های چهارم تا هفتم هجری از نانوذرات نقره و مس برای تزیین ایرانیان در قرندهد که تاریخی نشان میشواهد  

اند. محققانی از کشور ایتالیا به همراه مهندس فرح شکوهی، مهندس پروین اولیایی، کردههای خود استفاده میسفال

گرفته بر روی می کشورمان، نتایج تحقیقات صورتدکتر جواد رهیقی و دکتر محمد المهی رشتی از سازمان انرژی ات

ای منتشر کرده اند. طبق هجری را به صورت مقاله 7تا  4های های ایرانی قرنشده بر روی سفالهای استفادهلعاب

هجری موجب  7تا  4نتایج این تحقیق، وجود نانوذرات نقره و مس در لعاب مورد استفاده در تزئینات سفالی قرون 

 1ها شده است.اثرات کروماتیکی مختلفی در این سفالینهپیدایش 

، ستاد ویژه توسعه فناوری 16/6/82برای اولین بار موضوع نانو در دولت مطرح شد. در  میالدی( 2001) 1379سال 

، سند بلند مدت توسعه فناوری نانو در هیئت دولت تصویب شد. در این سند آمده است 84مرداد 5نانو تشکیل شد. در 

ن سبب تولید ثروت و ارتقا زندگی مردم دنیا در زمینه نانو دست یابد و توسعه آ 15ایران باید به رتبه  1393که تا سال 

گذاران را هم به پیوستن به این های تحصیالت تکمیلی، سرمایهاندازی دورهها و راهشود. پس از آن تاسیس پژوهشکده

 یحت ،یاز انقالب اسالم شیاست که در دوران پ ییهاینانو از معدود فناور یفناوربه این ترتیب، حوزه تشویق کرد. 

                                                           
 1/11/83، پایگاه خبری فناوری نانو، گیری ایرانیان قدیم از فناوری نانوبهره.  1

 

ی کشورها
ی برا

ت نانوتکنولوز
اهمی

ایجاد ثروت و قدرت

هم افزایی و افزایش اثر بخشی سایر علوم و فنون 

بهبود و تسهیل زندگی 

همگرایی میان سایر حوزه های علم و فناوری 
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 یفناور کیبه عنوان  ایدر دن یفناور نیاست که از زمان بروز ا نیمطرح نبود؛ اما نکته مورد توجه ا زین ایندر سطح د

 1.همراه شد آنبا  قعبه مو رانیا یاسالم ینوظهور، جمهور

 سهم ایران از تولید علم نانو در جهان*

رو در این زمینه دنبال شد و کشورهای پیش میالدی به صورت جدی از سوی 2000فناوری نانو در جهان حدوداً از سال   

سال  سال ایران در بین  1380در ایران نیز فناوری نانو از  شد و در آن  صورت جدی آغاز  سال به  شار چند مقاله در  با انت

نانو در کشــور، در  یدهه از فعالیت فناوردو را داشــت، اما امروز با گذشــت حدود  57کشــورهای مطرح در این حوزه رتبه 

 هند و آمریکا چین، هایکشــور از بعد ایران حاضــر حال درایگاه چهارم جهان و نخســت منطقه از ن ر علمی قرار داریم. ج

 2. باشد جلوتر جنوبی کره و ژاپن اروپایی، هایکشور از و برسد چهارم رتبه به توانسته

ساس گزارش ر سالم ینانو، جمهور یستاد مل سییبر ا سال  رانیا یا صه نانو به  یمقاله جهان 22فقط  2001که در  در عر

 یبه رتبه چهارم جهان 57از رتبه  نه،یزم نیدر ا یهزار مقاله جهان 12از  شیبا چاپ ب 2019چاپ رســـانده بود، در ســـال 

ستاندار 7و جزو  افتهیارتقا  شور اول جهان که ا سطح جهان یدهاک  نیست. همچنقرار گرفته ا کنند،یم نییرا تع ینانو در 

 2019اختراع بود، در سال  2فقط  2001در عرصه نانو را که در سال  رانیدانشمندان کشورمان تعداد اختراعات ثبت شده ا

 .شودیرا شامل م یدرصد اختراعات ثبت شده جهان 24اند که داده شیاختراع افزا 260به 

شد توان گفت، فعالیتدر مجموع می شور در حوزه نانو و ر ست، های ک شده ا صیب ایران  قابل توجهی که در این حوزه ن

نام و مطرح در حوزه فناوری نانو در جهان باشیم. جدول زیر نیز گویای روند اکنون جزو کشورهای صاحبباعث شده تا هم

 تاکنون است: 2001رشد جایگاه علمی ایران در جهان و منطقه از سال 

 مقاالت علمیرتبه ایران در منطقه و جهان براساس تولید 

 رتبه در منطقه رتبه در جهان سال

2001 57 3 

2002 48 3 

2003 50 3 

2004 44 3 

2005 35 3 

2006 29 1 

2007 23 1 

2008 20 1 

2009 15 1 

2010 14 1 

2011 11 1 

                                                           
صدا و  یخبرگزاروبسایت ی، جمهور استیکارشناس نهاد ری، عماد سهینف ، گفتگو باکرده است؟ یرا ط یعلم درکشور چه روند دیتول مهدی، ،یناج.  1

 6/11/97 ،پژوهش( سیسرو)مایس
 9/2/99، وبسایت شبکه خبر، نانو یرتبه چهارم در حوزه فناور رانیا.  2
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 رتبه در منطقه رتبه در جهان سال

2012 8 1 

2013 8 1 

2014 7 1 

2015 7 1 

2016 6 1 

 1 4 تاکنون 2017

 مقاالت علمی کشور  در حوزه نانو آسای رشد روند برق*

در حوزه  57رتبه  رانیدر همان زمان، اه بود. مقال 10 تنها با انتشار رانیدر ا 2001نانو از سال  ریآغاز حرکت در مس

درصد  25هزار مقاله گذشته است و  10که از مرز  دهیرس یابه مرحله رانیا یعلم داتینانو را داشت. اما اکنون تول

 .شودیمربوط به حوزه نانو م رانیا یمعل داتیتول

آلمان، ژاپن،  ،یکره جنوب ران،یا ن،یهند، چ کا،یآمر یجهان در حوزه نانو، کشورها یعلم یهاحال حاضر قدرت در

 .هستند هیلهستان، سنگاپور و ترک ل،یعربستان، برز وان،یکانادا، تا ا،یاسترال ا،یتالیا ا،یاسپان ه،یفرانسه، انگلستان، روس

 : 2019تا  2001نمودار رشد مقاالت نانویی محققان ایرانی از 

 

 روند تولید محصوالت و تجهیزات فناوری نانو در کشور*

 90ابتدایی دهه  هایگرفت، از سالبه صورت محدود صورت می 80تولید محصوالت مبتنی بر فناوری نانو که اواخر دهه  

محصول و تجهیزات مرتبط با این فناوری در سال  108که، از تولید به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت؛ به طوری

و  یو در حوزه نوآور ایمدست یافته 1397محصول و تجهیزات مرتبط با نانو تا اواسط مرداد  460، به رقمی حدود 1390

 که در نمودار زیر این سیر رشد نشان داده شده است: میدار اریجهان را در اخت 25به رت زیثبت اختراع محصوالت نانو ن
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1398تعداد محصوالت دارای گواهینامه نانو مقیاس تا نیمه مهر سال   

 

نوع  715، در کشور فعال شرکت دانش بنیان  300و  شودکشور جهان صادر می 50تولیدات نانویی ایران هم اکنون به 

 . کنندحوزه صنعتی از نانو استفاده می 20. اندعرضه کرده تولید و به بازارمحصول 

و رسید تعداد به پانصد  نیاما رفته رفته ا ،کرد دیتول ینانو تکنولوژ یکاال با فناورنوع  250راه حدود  یدر ابتدا رانیا

از ن ر تنوع و تعدد محصوالت  رانیاکنون ا شود.یم دیتول ینانو تکنولوژ ینوع کاال به کمک فناور 715هم اکنون حدود 

 1گرفته است یکشور برتر جهان جا 10نانو در رده 

                                                           
 12/11/99وسیما، پژوهش خبر صدادر گفتگو با ، نانو یتوسعه فناور رستادیسرکار، دب دیسع.  1
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 1 سهم صنایع مختلف از دانش نانو در ایران*

 

در  ییشده است که نقش بسزا یبر توان داخل هیبا تک یمحصوالت دتولی به منجر هاتالش نیحاصل از ا یدستاوردها

 :دهدیمختلف ارائه م هایمحصوالت را در حوزه نیاز ا هایینمونه ریز جدول. کنندیم فایا یزندگ تیفیبهبود ک

 برخی دستاوردهای کشور در حوزه فناوری نانو*
 

 توضیحات نمونه محصوالت دستاورد

تولید داروهای 

 درمان سرطان

 سینادوکسوزوم
این محصول یک داروی ضدتومور است که در رمان سرطان سینه متاسازدهنده به ویژه در بیمارانی که در 

 شود.معرض یا دارای مشکالت قلبی هستند و همچنین، درمان سرطان تخمدان پیشرفته استفاده می

 نبپاکلی
کنند، ندارد و دیگری که از حالل استفاده میاین دارو اثرات جانبی مضر شیمی درمانی را مانند داروهای 

 های صورت گرفته این نانو دارو مشابه با داروی آمریکایی آبراکسان است.طبق آزمایش

تولید انواع 

 های نانوماسک

ماسک تنفسی 

 فیلتردار

ده و این محصول حاوی الیه نانو الیاف است که با عملکرد دوگانه، هم مانند یک صافی بسیار ریز عمل کر

 شود.ها به دستگاه تنفسی میهم با جذب سطحی ذرات، مانع ورود آالینده

ماسک جذب 

 گردوغبار

میکرون یا کمتر و فلزات سنگین موجود در  2.5این محصول نانو الیاف از استشمام ذرات گردوغبار به قطر 

 کند.جلوگیری میشود، هایی از قبیل آسم یا سرطان ریه میهوای آلوده که باعث بیماری

                                                           
 14/11/99، اکونا پرس،، در جهان ینانوتکنولوژ یساز یاز تجار رانیا یدرصد 0.02سهم  1
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 توضیحات نمونه محصوالت دستاورد

تولید انواع 

محصوالت 

خانگی و صنعتی 

 تصفیه آب

سیستم تصفیه آب 

و پساب به روش 

کاویتاسیون 

 پالسمایی

منتشره از پساب صنایع پتروشیمی در هوا، سایر مواد  VOCروش مورد استفاده در این سیستم، عالوه بر حذف 

 کند.دقیقه حذف می 2های سمی را در کمتر از شیمیایی و مضر ن یر مواد آلی، فلزات سنگین و سایر آالینده

دستگاه خانگی 

تصفیه آب 

خاکستری با 

استفاده از غشاهای 

نانوساختار 

 سرامیکی

های خانگی دارند و از مقاومت ها و پسابای در فرآیندهای تصفیه فاضالبغشاهای نانوساختار سرامیکی، اهمیت ویژه

باالیی در پدیده گرفتگی و شستشو با مواد شیمیایی برخوردارند و با جداسازی بخش عمده مواد شوینده از آب خاکستری 

 شوند.منجر به ایجاد قابلیت استفاده مجدد از آب تصفیه شده می

های تولید شیشه

کننده کنترل

 انرژی

-شیشه کنترل

کننده 

 (Low-Eانرژی)

های فلزی و سرامیکی، با فناوری اسپاترینگ مغناطیسی در خالء تولید شده است که از این محصول، حاوی نانوالیه

 کند.انتقال حرارت و کاهش هدررفت انرژی ساختمان جلوگیری می

تولید انواع بتن 

 سبک

نانو بتن سبک 

-NSLCای)سازه

1230) 

سازی و ایجاد مقاومت بیشتر در برابر سازی، ساخت پل و بازسازی پل، در ساختمانای در کشتیبتن سبک سازه از

 شود.های فراساحلی استفاده میزلزله، در صنایع پیش ساخته و در ساخت سازه

تولید انواع 

 های نانوکاشی

کاشی 

باکتریال آنتی

حاوی نانوذرات 

 نقره و تیتانا

تیتانا سازگار با محیط زیست هستند و برای بدن انسان ضرر ندارند. عالوه بر این، این ذرات  -نانوکامپوزیت نقرهذرات 

 نوع باکتری را از بین ببرند. 650توانند تا العاده هستند و میباکتریال فوقدارای خواص آنتی

تولید انواع رنگ، 

رزین و 

 کامپوزیت نانویی

 در صنعت خودرو، ساختمان، نساجی و ... های کاربردیانواع رنگ 

تولید انواع 

 ظروف خانگی

ظروف چینی 

ضدباکتری، 

ضدقارچ با پوشش 

 آبگیری

این محصول چینی با قابلیت آبگریزی است که با کمک نانوذرات دارای یک سطح آب گریز است که از پخش شدن 

 شود.سان ظرف میکند و در نهایت باعث شستشوی آمایعات بر روی سطوح جلوگیری می

یخچال و فریزر 

 باکتریالآنتی

باکتریال،  ها با بدنه آنتیها در بدنه یخچال و در نتیجه کاهش فساد مواد غذایی این یخچالبرای کاهش حضور باکتری

 اند.با استفاده از فناوری نانو ساخته شده

تولید فرش با 

استفاده از 

 فناوری نانو

فرش ماشینی 

 ضدمیکروبی

وآمد مانند مساجد و ضدمیکروبی برای جلوگیری از بو گرفتن فرش در اثر تماس عرق بدن در مراکز پررفت فرش

 نواحی مسکونی تولید شده است.

فرش دستباف 

 باکتریالآنتی

باکتریال در بافت آن ثبات باالیی در برابر شستشو داشته و از رشد باکتریال به دلیل حضور مواد آنتیهای آنتیفرش

 کند.ها در محیط جلوگیری میانواع باکتری

انواع منسوجات 

خانگی و پوشاک 

 نانویی

 شود.محصوالت این گروه شامل انواع حوله، پوشاک مادر و نوزاد، پوشاک خانگی، کاالی خواب و ... می -
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 توضیحات نمونه محصوالت دستاورد

انواع قطعات 

 خودرو

فیلتر هوای 

 خودروی سنگین
 شود.دهد و باعث افزایش عمر فیلتر میها ارتقا میکاهش اندازه سوراخاین محصول، راندمان فیلتراسیون را از طریق 

فیلتر هوای خودرو 

سواری با فناوری 

 نانوالیاف پلیمری

غبار و آلودگی و دیگر ذرات این محصول برای محاظفت از موتور و جلوگیری از آسیب قطعات موتور توسط ذرات گردو

 رود.مضر در هوا به کار می

تجهیزات تولید 

 تولید نانوالیاف

دستگاه 

الکتروریس 

 صنعتی

های مختلف برای تولید محصوالت جدید در مقیاس با استفاده از این دستگاه پوشش انواع نانوالیاف روی زیرالیه

 پذیر است. این دستگاه در تولید فیلترهای نیروگاهی کاربرد دارد.صنعتی امکان

 

 در میان کشورهای جهانجایگاه کنونی نانوتکنولوژی ایران *

  

حوزه قرار  نیکشور برتر در ا 5 نیدر ب ریباال به علوم نانو، در چند سال اخ یدهتیاست که با اولو ییجزو کشورها رانای

 2020در سال  یرانیمحققان ا یدرصد از کل مقاالت علم 20حدود خود را حفظ کرده است.  گاهیگرفته و همچنان جا

و قبل از کرده است  تیرتبه چهارم نانو را تثب یسال متوال نیسوم یعلم برا دیاز ن ر تول رانیا .حوزه تعلق دارند نیبه ا

   .مقاالت به خود اختصاص داده اند دیتول دگاهیاول تا سوم در حوزه نانو را از د یهاو هند رتبه نیچ کا،یامر ران،یا
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:اچ ایندکسبر اساس شاخص  2019 سهم ایران از ثبت اختراعات نانویی سال 

 

 ن المللی ایزو در حوزه نانو فناوری  در کشوراستاندارد بی 4ثبت *
 

به ثبت  یرا در حوزه نانو تکنولوژ زویا یالملل نیاستاندارد ب 4نانو، توانسته  یالملل نیاستاندارد ب نهیدر زم رانیکنون اتا  

 .است نیآلمان و چ یتراز کشورهاهم نهیزم نیا است و در شگامیپ یکشورها وجز رانیبرساند. ا

 تواند از نفت پیشی بگیرد.ساله صادرات نانو می 10تواند منشا اقتصاد مقاومتی باشد. با یک برنامه ریریزی نانو می
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 1398تعداد محصوالت دارای گواهینامه نانو مقیاس تا نیمه مهر سال 

 

 نانو علم کمک با سرطان ضد داروی 2 ساخت*

 نسبت دالر میلیون 40 تنها دارد، قرار دسترس در اکنونهم و ساخته نانو علم کمک با که ایران ضدسرطان داروی دو

 تاسیس زمان از نانو ستاد بودجه از بیشتر رقم این و داشته همراه به ارزی جوییصرفه کشور برای خارجی هاینمونه به

 به درواقع است؛ بوده موثر اندازه چه تا حوزه این روی اندک گذاریسرمایه که دهدمی نشان مسئله این. است تاکنون

 حوزه در را بیشتری رشد کنیم، گذاریسرمایه نانو فناوری توسعه برای بیشتر هرچه که دریافت توانمی خوبی

 .داشت خواهیم بنیاندانش
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 جمع بندی*
 یمدت زمان کوتاه یداده شود در ط تیاهم یکشور به هر بخش نیبه همه اثبات کرد که در ا رانینانو در ا یفن آور  

 یرانیکه ا کرداطالعات به همه ما ثابت  یآورو فن یجوانان را مشاهده کرد. نانو تکنولوژ ریچشمگ هایشرفتیپ توانیم

 رانیا ،یخوب در نانو تکنولوژ اریبس هایشرفتیبردارد. با پ یبزرگ هایگامتواند می امکانات هرچند کم باشد یاگر دارا

علم  نیدر ا یکشور اسالم نیتر شرفتهیپ رانیدر جهان اسالم انتخاب شده است چرا که ا یبه عنوان مرکز نانو تکنولوژ

چون نانو  دانش های پیشرفته ایاند مستکبر جهان توانسته یکشورها یهامیدانشمندان جوان ما با وجود تحر است.

 .ندیفزایب یانقالب اسالم یآوردهابه دست یگریکرده و افتخار د یرا بوم یتکنولوژ

توان گرفت. ایران از تحریم، کشورهای غربی در تحریم ایران به این نکته توجه نکردند که جلوی تولید علم را نمی 

 تواند از جمله کشورهای تراز اول جهان باشد.علم نانو از آن دست علومی است که نشان داد ایران می فرصت ساخت.

 )چین( کننده جهان صادر نیبزرگتر. کنندینانو استفاده م یوردر کشور از فنا یحوزه صنعت 15از  شیدر حال حاضر ب

کشور  یبرا درآمدزامهم و  یمقصد هیخصوصا عراق و ترک هیهمسا یهاکشورو  کندیوارد م یرانیا ییمحصوالت نانو

خودرو،  ،یمیسالمت، ساختمان، نفت، پتروش یهاهمچون حوزه یعینانو به صنا یرسوخ فناور .شوندیمحسوب م

توانمند است که عالوه  یفناور کیکه نانو  دهدینشان م یو لوازم خانگ ستیز طیآب، مح ،یکشاورز ،یورزش ،ینساج

 .شود یالمللنیدر سطح ب یریپذرقابت شیباعث افزا تواندیم هامتیبر کاهش ق

   
 


