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بسمهتعالی
مقدمه
یکی از معیارهایی که در فرایند ارزیابی و شنننایننایی شننرک های دانشبنیان موردتوجه قرار میگیرد ،برریننی دانشبنیان
بودن کالاها و خدمات ارائهشند تویط آن شرک ها ای  .برای این منظور از یال  1931که فرایند اجرای قانون با جدی
دنبال شد ،فهریتی از مصادیق کالاها و خدمات دانشبنیان تهیه و مبنای عمل قرار گرف .
برای تهیه این فهریننن  ،منابخ مفت ی موردتوجه و بررینننی قرار گرفتند .یکی از این منابخ ،تیربیات و دینننتهبندیها و
فهری های مشابه خارجی بود که در طول یالهای مفت ف و تویط صاحبنظران ،کشورها یا یازمانهای بینالم ی تهیه
و ارائهشننند بود .از آن جم ه میتوان به دینننتهبندیهای برخی مراکز انتقال فناوری در دنیا مانند  APCIT1 ،Yet2و
 ، RTTN2چارچوب پیشننننهادی ینننازمان جهانی مالکی فکری ،9و برخی دیگر از مطالعات بینالم ی ازجم ه تحقیقات
یازمان همکاریهای اقتصادی و تویعه 4و دیتهبندی آمار یازمان م ل 5اشار نمود .فهری

کالاهای مشمول تحریمهای

اتحادیه اروپا و شورای امنی یازمان م ل نیز از ایناد مهمی بود که در همین زمینه موردتوجه قرار گرفته ای .6
در ادامه این فرایند ،فناوریها ،صنایخ و کالاهای معرفیشد در ایناد م ی مرتبط نظیر موارد زیر نیز برریی شد:
 اولوی های فناوری «نقشه جامخ ع می کشور» فهری صنایخ نوین برای ایتقرار در شعاع تهران (جه اجرای مصوبه هیئ وزیران مورخ )11/5/11 «ینیای ها و اولوی های پژوهش و فناوری کشور» تهیهشد تویط دبیرخانه شورای عالی ع وم ،تحقیقات و فناوری –یال 1931
 «طرح آمایش صنعتی و معدنی» ،بفش فناوریهای پیشرفته ،تهیهشد تویط وزارت صنع  ،معدن و تیارت دیتهبندی یازمان گسترش و نویازی صنایخ در خصوص صنایخ پیشرفتهع او بر دیتهبندیهای فوقالذکر ،برخی تیربیات داخ ی مرتبط ،بهویژ تیربیات مربوط به حمای های قب ی از شرک های
دانشبنیان و طرحهای برگزید کشور در جشنوار های م ی نیز موردبرریی قرار گرف .
اما به منظور تهیه فهری منایبی که ع او بر لحاظ نمودن تحولات اخیر فناوری در یطح جهانی و یایر ایناد و تیربیات
م ی ،تناینب لازم با آخرین اقتانائات بومی و م ی را نیز داشنته باشد ،شبکه گسترد ای از صاحبنظران تشکیل و نظرات
ایشان اخذ شد.
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 .6همچنین در حوز های «بفشی» مرتبط با هر یک از فناوریها نیز برخی ایناد معتبر خارجی ،حسب مورد ،برریی شد ای  .به عنوان مثال
میتوان به دیتهبندی کالاهای فوتونیک تویط انیمن بینالم ی فوتونیک اشار نمود.
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ترکیب صنناحبنظران مورد مشنناور بهگونهای انتفاب شنند که حتیالمقدور در هر یک از حوز های فناوری یا صنننعتی،
متفصنصنانی از  )1دانشگا ها و مراکز پژوهشی )2 ،صنایخ و تشکلهای بفش خصوصی ،و  )9دیتگا های دولتی متولی و
مرتبط با آن حوز  ،حاور داشته باشند .در این مرح ه ،ویژگیها و معیارهای زیر (که طی ج سات کارشنایی ایتفراج شد)
برای گزینش کالاهای دانشبنیان موردتوجه قرار گرف :
نیاز به فعالی های تحقیق و تویعه متمرکز و برنامهریزیشد تویط گرو های متفصص
اهمی راهبردی و حیاتی برای کشور
وابستگی به خارج در کنار دشواریهای ناشی از تحریم و ارزبری بالا
نوآوری در یطح م ی و شکل نگرفتن بازار عرضه (و بعااً تقاضا) در کشور در آن محصول
دارای ارزشافزود بالا
کسنب نظرات از افراد در هر یک از حوز ها ،بهصورت مکرر و طی فرایندهای رف و برگشتی انیام پذیرف و در هر مرح ه
نظرات هر یک از صنناحبنظران ،تویننط یننایر مشنناوران آن حوز بازنگری و تکمیل و نهایتاً به جمخبندی نهایی ریننید.
جمخبندی نهایی در دو مرح ه به اط اع ک یه دینتگا های حاکمیتی مرتبط با صنع و بفشهای تولیدی کشور و تعدادی
از صناحبنظران حوز های ینیاین گذاری و فناوری نیز رینید و نظرات ایشنان نیز اخذ شد .بهاین ترتیب فهری اولیه،
متنایب با آخرین تحولات و راهبردهای صنعتی و فناوری کشور ،مورد بازنگری جدی و عمیق قرار گرف .
درمیموع و بهمنظور تهیه فهرینن محصننولات دانشبنیان ،بیش از  151تن از صنناحبنظران و متفصننصننان فعال در
وزارتفانهها و یننازمانهای دولتی ،یننتادهای فناوریهای راهبردی ،انیمنها و اتحادیههای صننن ی ،پژوهشننگا ها و مراکز
پژوهشننی ،دانشننگا ها و شننرک های برتر فعال در بفش خصننوصننی مورد مشننورت قرار گرفته و نهایتاً کالاهای دانشبنیان
موردنیاز کشور ذیل  11حوز اص ی ،معرفی شدند .این حوز ها بر ایاس دو رویکرد زیر مشفص شد ای :
 -1حوز هاییکه وجود کالاهای دانشبنیان و با فناوری برتر در آنها وجه غالب را دارد و متوینننط فعالی های تحقیق و
توینعه در آنها بیشنتر از ینایر حوز های فناوری و صنعتی ای  .نظیر حوز های فناوری زیستی ،فناوری نانو ،فوتونیک و
اپتیک ،فناوری اط اعات و ارتباطات ،انرژیهای تیدید پذیر ،دارو ،الکترونیک ،مواد پیشننرفته ،ینناخ و تولید پیشننرفته ،و
هوافاا.
 -2ینننایر حوز هنا و بفشهنایی که وجود کالاهای دانشبنیان در آنها غ به ندارد اما رینننوخ فناوریهای برتر و ظهور
محصولات دانشبنیان در آنها مشاهد میشود .نظیر ن و گاز ،عمران و حملونقل ،برق ،معدن ،کشاورزی ،آبوهوا و ....
ویرایش دوم فهرست کالاها و خدمات دانشبنیان
با توجه به اینکه ویرایش اول فهرین کالاها و خدمات دانشبنیان در نیمه دوم یال  1931تدوین شد بود ،و با عنای به
ماهی متغیر فناوری و تحولات زیاد در نیازها و اقتاننائات کشننور ،لازم بود که نسننفه اول این فهری ن مورد تیدیدنظر و
تکمیل و اصننن اح قرار بگیرد .در این مدت بازخوردهای متعددی نیز از ینننوی ذین عان مفت ف قانون ازجم ه شنننرک ها و
متقاضیان ،اعاای هیئ ع می ،دیتگا های مفت ف کشور و ...به دبیرخانه « کارگرو ارزیابی و تشفیص ص احی شرک ها
و مؤیسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا» ارائه شد بود که ضرورت این بازنگری را بیشازپیش نمایان میکرد.
از ینوی دیگر رجوع به این فهری از یوی نهادهای مفت ف و برای ارائه جه دهیها و حمای های گوناگون ،بهتدریج بر
اهمی آن افزود و آن را به یک ینند م ی تبدیل کرد و دبیرخانه کارگرو را برای اص اح و تکامل آن ،مصممتر نمود .لذا
ج

تهیه ویرایش دوم این فهرینن در دیننتور کار دبیرخانه کارگرو قرار گرف  .در این رایننتا تیربیات تدوین ویرایش اول و
شبکه گسترد صاحبنظران مرتبط ،بار دیگر به خدم ویرایش دوم فهری کالاها و خدمات دانشبنیان درآمد.
همچنین تقاضناهایی که در طول بیش از یک ینال و نیم از ینوی تعداد بیش از  2511شر ک متقاضی که در این مدت
ارزیابی گردید و نظرات آنها برای اصنن اح و تکمیل فهرینن ارائه شنند بود ،بهعنوان یکی دیگر از منابخ ورودیهای این
فرایند موردتوجه قرار گرف .
لازم به ذکر ای با توجه به وجود ایناد بالادیتی ازجم ه «شیو نامه معیارهای کالا  /خدمات دانشبنیان» در فرایند برریی
موارد پیشنننهادی و تکمیل فهرینن به م احظات ایننناد مزبور توجه ویژ گردید تا بدین طریق جامعی این یننند تا حد
ممکن تأمین گردد.
در این مرح ه ،فهری کالاها و خدمات مربوط به  7گرو فناوری و صنعتی که بیشترین میزان تقاضا را در میان شرک های
متقاضی به خود اختصاص داد بودند ،مورد بازنگری و تکمیل قرار گرف  .این دیتهها عبارتاند از:
● زیس فناوری
● تیهیزات پیشرفته یاخ و تولید آزمایشگاهی
● ن و گاز و پتروشیمی
● فناوری اط اعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای
● برق و الکترونیک و یف افزارهای رایانهای
● مواد پیشرفته
● داروهای پیشرفته و مهندیی پزشکی
فرآیند گامبهگام ویرایش فهری کالاها و خدمات دانشبنیان را اجمالاً میتوان به شرح زیر توصیف نمود:
تعیین موضوع موردبحث در هر دیته اص ی فناوری در فهری کالاها و خدمات دانشبنیان
)1
اییاد کارگرو های مربوطه از متفصصان و صاحبنظران صنعتی و دانشگاهی مرتبط و برقراری تعامل لازم
)2
با اعااء.
برگزاری ج سننه اولیه معارفه اعانناء گرو ر تشننریح موضننوع و تبیین دیننتورالعملهای مربوط به کالاهای
)9
دانشبنیان در کارگرو های تفصصی بهعنوان محور کار
معرفی و ارتباط با یایر متفصصین و صاحبنظران میرب در موضوعات فنی هر کارگرو تویط اعاا
)4
تعیین یردبیران فنی برای هر گرو تفصصی بهمنظور جه دهی و جمخبندی مباحث
)5
تهیه مطالب و پیشنهادهای اولیه برای طرح در هر کارگرو تفصصی و نیز تهیه پیشنویسهای موردبحث
)6
در هر ج سه تویط یردبیران فنی و ارائه به اعاا
برگزاری ج سات کارگرو های تفصصی
)7
پیگیری مشاور های خارج از ج سه و انیام مطالعات و تحقیقات مرتبط بهصورت فشرد
)1
تعیین دیننتههای اصن ی و زیر دیننتههای مربوطه و مرتبیننازی چیدمان کالاها و خدمات تأییدشنند در
)3
کارگرو های تفصصی در فهری کالاها و خدمات دانشبنیان
 )11جمخبندی نهایی
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در این مرح ه و در طول انیام فرایند ویرایش فهری  ،حدود  25ج سه بحث و تبادلنظر تفصصی در کارگرو های مفت ف
برگزار شند و در آن از نظرات  96مشناور و متفصنص فنی و صناحبنظر بهصورت حاوری ،و  11مشاور و متفصص فنی
بهصورت میازی یا ش اهی بهر گرفته شد.
درمیموع و در طول انیام ویرایش دوم ،بیش از  1111ن ر -یناع کار کارشنناینی برای اصن اح و ویرایش م اد فهری
انیام شد که بیانگر حیم بالای ت اشهای صورت گرفته در این زمینه ای .
ت اشهای صنورت گرفته در این مرح ه ،بهطورک ی پیامدهای زیر را در راینتای اصن اح و تکمیل فهرین کالاها و خدمات
دانشبنیان در پی داش :
● ورود محصولات جدید به فهری کالاها و خدمات دانشبنیان
● حذف برخی محصولات قب ی
● اص اح برخی عناوین محصولات
● بیان ت صی ی و دقیقتر زیر دیتههای فناوری و محصولات
●تنظیم ارتباطات داخ ی فهری (با توجه به پیویتگی برخی حوز های فناوری و صنعتی با یکدیگر)
ویرایش سوم فهرست کالاها و خدمات دانشبنیان
با توجه به محدودی هایی که برای بازبینی تمامی حوز های فناوری در ویرایش دوم فهرینن کالاها و خدمات دانشبنیان
کشنور وجود داش و نیز ضرورت ویرایش و بهروزریانی این یند م ی متنایب با رشد یریخ کشور در عرصههای فناوری،
تدوین و ویرایش آن در  7حوز فناوری دیگر در دی اقدام قرار گرف .
ت اش در این بازنگری معطوف به حوز های فناوری :
 صنایخ غذایی

 فناوریهای آب ،خاک و هوا
 فناوریهای دریایی

 فناوریهای کشاورزی

 فناوریهای دامپروری

 گیاهان دارویی و طب ینتی

 فناوریهای نرم و هوی یاز و فرهنگی

 فناوری اط اعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای
بود که درمیموع طی  2911ن ر -یناع کار کارشنناینی در  57ج سنه تفصنصی با حاور ایاتید و خبرگان دانشگا و
صننننع و هنر  ،منیر به ویرایش دینننتههای اصننن ی صننننایخ غذایی ،فناوریهای آب خاک و هوا ،فناوری های دریایی،
فناوریهای کشنناورزی ،گیاهان دارویی – تدوین و افزود شنندن فناوریهای دامپروری به این دیننته فناوری -و همچنین
تدوین دیته اص ی فناوریهای نرم و هوی یاز و فرهنگی گردید.
در این میان دیننته اصنن ی فناوری "اط اعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای" نیز فراخور نیاز در گرو های کاری میزا
مورد برریی و بازنگری قرار گرف .
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آن چیزی که در بازنگری های قب ی فهری کالاها و خدمات دانشبنیان کشور رخ نمود و حائز توجه و اهمی ویژ ای واقخ
گردید ،حیم گسترد نوآوری در شرک های دانشبنیان کشور بود که لزوم توجه و برنامهریزی برای حمای از محصولات و
خدمات یکایک این شنرک ها بهعنوان هسنته تحول صنعتی کشور را میط بید  ،تا آنیایی که این مهم موجب شد امکانی
جدید در یننامانه تعام ی با شننرک های دانشبنیان ( )daneshbonyan.isti.irبرای تسننریخ و تسننهیل ارزیابی کالاها و
خدمات پیشننهادی این شنرک ها اییاد گردید تا این امر ع او بر تسنهیل پایفگویی به تقاضای شرک های دانشبنیان
موجب تسریخ و تسهیل بروز ریانی این یند بهعنوان یکی از بسترهای بانکهای داد و تصمیمیار مدیران فناوری و صنایخ
پیشرفته در کشور باشد.
در این ویرایش از فهری ن کالاها و خدمات دانشبنیان کشننور بیش از  211دیننته و کالا/خدم دانشبنیان به این یننند
افزود شد و  111مورد از کالاها و خدمات مورد ویرایش و اص اح قرار گرف .
همچنین نظر به اهمی تعریف کالاها و خدمات دانشبنیان در شننایایی این کالاها و خدمات در صنایخ کشور ،همزمان با
فرآیند ویرایش یننوم فهری ن کالاها و خدمات دانشبنیان کشننور ،تعاریف این کالاها و خدمات تویننط تیمهای فنی خبر
دانشگاهی و صنعتی کشور مورد بازنگری جدی قرار گرف و در فصل دوم آییننامه ارزیابی و تشفیص شرک ها و مؤیسات
دانشبنیان به شرح زیر به تصویب ریید:
شرایط کالاها و خدمات دانشبنیان مورد تأیید:
 -8-8سطح فناوری :دانش فنی طراحی و تولید نمونهی آزمایشگاهی یا صنعتی محصول به دلیل پیچیدگی فنی:
 -1بهیفتی قابل کپیبرداری بود و کسب آن از موانخ اص ی ورود شرک های دیگر به بازار باشد.
 -2نیازمند تحقیق و تویعه قابلتوجه تویط تیم فنی خبر برای کسب آن باشد.
 -9منیر به اییاد بفش عمد ارزشافزود محصول ،شد باشد.
تبصره -خدمات جانبی « نصب ،تعمیر و نگهداری تفصصی» مرتبط با کالاها و خدماتی که تویط شرک متقاضی یاخته
شد و حائز معیارهای بند  1-1باشندر همچنین خدمات «دانش فنی ،فناوری و طراحی» بر روی کالاها و خدمات حائز
معیارهای بند  ،1-1بهعنوان خدمات دارای معیار این بند ،پذیرفته میشوند.
ویرایش چهارم فهرست کالاها و خدمات دانشبنیان
دبیرخانه "کارگرو ارزیابی و تشفیص ص احی شرک ها و مؤیسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا" در طول اجرای قانون
حمای از شرکتها و مویسات دانش بنیان هموار به دنبال برریی نتایج این قانون و بالتبخ اعمال بازخوردها در فرایند اجرا
و در صورت نیاز پیشنهاد و پیگیری تغییرات و اص احات در فرایندها و ییای های کارگرو می باشد.
یکی از موضوعاتی که پس از چند یال اجرای قانون و ارزیابی و حمای از شرکتهای متقاضی اهمی آن دوچندان گردید ،
"فهرست کالا و خدمات دانش بنیان" بعنوان بستری برای تشکیل یکی از بزرگترین بانکهای اط اعاتی از محصولات
پیشرفته کشور می باشد .لذا دبیرخانه کارگرو لازم دانسته تا هر یال ،این فهری را بر ایاس فاای واقعی فناوری و تولید
به روزریانی نمود و متنایب با نیاز شرکتهای متقاضی و نیز متولیان برنامه ریزی و ییای گذاری حوز های مفت ف
فناوری این یند م ی را با کمک متفصصان و خبرگان مربوط بازبینی نماید.

و

در ویرایش چهارم فهری  ،ت اشها در این بازنگری از فهری  ،معطوف به  7حوز اص ی از فناوری و محصولات بود که شامل
موارد ذیل می باشد:


فناوری زیستی



مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی



سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک



ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته



داروهای پیشرفته



وسایل ،ملزومات و تجهیزات پزشکی



صنایع نرم و هویتساز و فرهنگی

این نکته قابل ذکر می باشد که در این ویرایش از فهری  ،با توجه به تأمین زیریاخ ها و نهادهای فنی اختصاصی جه
نظارت جامخ بر ارزیابی شنرک های متقاضی و تیارب چندیاله دبیرخانه در این خصوص از یک یو و دیتهبندی همزمان
با دو رویکرد «حوزه کاربرد» و «حوزه فناوری» در ویرایشهای پیشنننین از ینننوی دیگر ینننعی گردید تا در حد امکان
یاختار ک ی دیتهبندی فهری کالاها و خدمات دانشبنیان بر مبنای «حوزه فناوری» بازطراحی گردید و این امر یبب
شد که تعداد دیتههای اص ی فهری نسب به ویرایش قب ی به  3مورد کاهش یابد.
همچنین در حوز «ماشیین آلات و تجهیزات پیشیرفته»  ،ت اش گردید تا یناختار نظام مندی متناینب با محصولات
موجود اییاد شد و لذا تغییرات ایایی این حوز عبارت اند از:
 انتقال تیهیزات صنع ن

و گاز

 انتقال بفشهای مکانیکی و الکترونیکی حوز هوافاا
 اییاد تیهیزات و ماشین آلات دوار

 انتقال تیهیزات بفش انرژیهای نو

 انتقال تیهیزات پیشرفته انرژی هسته ای
شننایان ذکر ای ن در بازنگری کنونی فهری ن کالاها و خدمات دانشبنیان ،فناوریهای مرتبط با "هوافضییا" در یننایر
دینتههای فناوری جانمایی شند که بفش عمد آن در دو دینته فناوری "سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و
فوتونیک" و "ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته" قابل مشاهد ای .
همچنین پس از برریی جامخ کل فهری و برگزاری ج سات متعدد تفصصی با کارشنایان امر در حوز های مفت ف مواد
پیشرفته و صنایخ ن

 ،گاز و پتروشیمی ،محصولات مربوط به حوز "مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوریهای

شییمیایی " در یک دینته تیمیخ شندند که شنامل مواد ینرامیکی و ف زی ،موادپ یمری و محصولات شیمیایی و مواد
مبتنی بر فناوری نانو ای ن  .لازم به ذکر ای ن با توجه به اهمی بالا و موقعی ایننترتژیک صنننع ن

 ،گاز ،پالایش و

پتروشیمی و صنایخ تکمی ی ،اییاد بستههای دانش فنی مرتبط نیز در این حوز دید شدند.
در اینیا لازم ای از ک یه صاحبنظران و همکارانی که با ت اشها و دیدگا های خود ،ما را در تدوین و تکمیل این فهری
یاری داد اند ینپایگزاری نماییم .امید ای با یاری خداوند متعال و ایت اد از دیدگا های ارزشمند دانشمندان و فناوران
کشور ،ت اشهای صورتگرفته در فرایند ارزیابی و حمای از شرک های دانشبنیان ،منیر به ارتقاء توانمندیهای داخ ی و
ز

تحقق اهداف اقتصاد دانشبنیان در کشور شود.
ویرایش پنجم فهرست کالاها و خدمات دانشبنیان
در ویرایش حاضر از فهری کالاها و خدمات دانش بنیان ،یعی گردید تا در جه تکمیل ت اش های قب ی مبنی بر تدوین
و بازطراحی فهری برایاس «حوزه فناوری» محصولات ،بفش های باقیماند از محصولات که با رویکرد «حوزه کاربرد»

تنظیم شند بودند اصن اح گردد .همانطور که در ماد یک "آئیننامه ارزیابی شرکتها و موسسات دانشبنیان"
تصنریح شد ای  ،رویکرد اص ی در تشفیص و یطح بندی محصولات دانش بنیان ،میزان پیچیدگی دانش فنی جهت
طراحی و سیاخت محصنول بود و معیارهای ت صی ی ارزیابی نیز طی فرایندهای مداوم ارزیابی محصولات ،بر این ایاس
مشفص و مدو ن گردید ای  .لذا در نسفه حاضر از ویرایش فهری کالاها و خدمات دانش بنیان یعی گردید تا برایاس
معیارهای ت صنی ی ارزیابی و نیز ینطح بندی کالاها و خدمات دانش بنیان ،یاختار و مصادیق کالاها و خدمات فهری در
حوز های فناوری مفت ف بازآرایی گردد .در این رایتا عمد تغییرات فهری مربوط به موارد ذیل می باشد:
 .1ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته :این دیته از محصولات فهری غالبا محصولاتی هستند که دارای چند فناوری
ک یدی (عمدتا مکانیک ،الکترونیک ،نرم افزار ،مواد) بود و عمد محصولات پیشرفته یایرحوز ها در این بفش قابل
جایابی هستند.
 .2داروهای پیشرفته :پس از تدوین معیارهای ت صی ی ارزیابی و یطح بندی محصولات حوز درمان و تشفیص که به
تایید متفصصان مفت ف این حوز ریید ،یاختار فهری این محصولات نیز بر همان ایاس بازبینی و با عنوان " دارو
و فرآورد های پیشنرفته حوز تشفیص و درمان(ینتتیک ،گیاهی-طبیعی ی ولی و مهندیی باف و بیوتکنولوژی)"
جایگزین گردید.
 .3محصیولات پیشرفته سایر حوزهها :تغییرات عمد و اص ی ویرایش جدید فهری  ،در این بفش ات اق افتاد و در
واقخ با مشفص شدن فناوریهای ک یدی محصولات این بفش ،تصمیم بر آن شد تا این محصولات در حوز های اص ی
فناو ری جایابی و در کنار محصنولات مشنابه و نزدیک (از لحاظ تکنولوژی) قرار گیرند .لذا در ویرایش جدید فهری ،
این بفش حذف و محصولات آن در حوز های اص ی فناوری جایابی و ادغام گردید.
در اینیا لازم ای از ک یه صاحبنظران و همکارانی که با ت اشها و دیدگا های خود ،ما را در تدوین و تکمیل این فهری
یاری داد اند ینپایگزاری نماییم .امید ای با یاری خداوند متعال و ایت اد از دیدگا های ارزشمند دانشمندان و فناوران
کشور ،ت اشهای صورتگرفته در فرایند ارزیابی و حمای از شرک های دانشبنیان ،منیر به ارتقاء توانمندیهای داخ ی و
تحقق اهداف اقتصاد دانشبنیان در کشور شود.

ح

ویرایش ششم فهرست کالاها و خدمات دانشبنیان
باتوجه به اینکه آخرین تغییرات حوز "فناوری اط اعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای" در ویرایش یوم فهری کالاها
و خدمات دانشبنیان صورت گرفته بود ،و با عنای به ماهی متغیر فناوری و شتاب فراوان ایتارت آپ های حوز نرم افزار
و خندمات فراوانی که این میموعه ها به کشنننور ارائه می دهند  ،لازم بود جه گسنننترد تر کردن چتر حمایتی از این
میموعه ها این فهرینن مورد تیدیدنظر و تکمیل و اصنن اح قرار بگیرد .این تغییرات با توجه به بازخوردهای متعددی که
ارائه شنند بود در  4محور "برنامه های کاربردی"" ،پ ت رم"" ،زیرینناختها" و " امنی فاننای تبادل اط اعات" صننورت
پذیرفته ای .
در پایان لازم ای از ک یه صاحبنظران و همکارانی که با ت اشها و دیدگا های خود ،ما را در تدوین و تکمیل این فهری
یاری داد اند ینپایگزاری نماییم .امید ای با یاری خداوند متعال و ایت اد از دیدگا های ارزشمند دانشمندان و فناوران
کشور ،ت اشهای صورتگرفته در فرایند ارزیابی و حمای از شرک های دانشبنیان ،منیر به ارتقاء توانمندیهای داخ ی و
تحقق اهداف اقتصاد دانشبنیان در کشور شود.

پاییز 1931
دبیرخانه کارگرو ارزیابی و تشفیص ص احی شرکتها و
مؤیسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا

ط

دسته اصلی

18

10

19

10

10

10

10

دسته فناوری

حوزههای کالا و خدمات دانشبنیان

مواد اولیه و فرمولاییون غذایی
کشاورزی ،دامی و گیاهی
فناوری زیستی
صنعتی و محیطزیس
زیس فناوری مولکولی
دارو و فرآوردههای پیشرفته حوزه تولید مواد اولیه ینتتیک دارویی و مکمل (مواد موثر  ،اکسپیان و ایتاندارد)
تشخیص و درمان(سنتتیک ،گیاهی -فرمولاییونهای پیشرفته دارویی ،مکملها و آرایشی بهداشتی
داروها ،فرآورد ها و خدمات زیستی و تشفیصی
طبیعی سلولی و مهندسی بافت و
داروهای گیاهی
بیوتکنولوژی)
محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی
مواد پیشرفته (پ یمرها و کامپوزی ها)
مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر
بستههای دانش فنی واحدهای پالایشی و پتروشیمی
فناوریهای شیمیایی
فناوری نانو
مواد پیشرفته (یرامیکها و ف زات)
تیهیزات یاخ و تولید مواد و قطعات ف زی ،یرامیکی ،پ یمری و کامپوزیتی
تیهیزات اختصاصی تولید نانومواد
ماشینهای دوار و تیهیزات وابسته
ماشینآلات و تیهیزات پیشرفته صنع ن و گاز
نیروگا های تیدیدناپذیر*
ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته و تیهیزات پیشرفته حوز انرژی های تیدیدپذیر
تیهیزات پیشرفته هستهای
نرمافزارها و سامانههای تخصصی
هواگردها ،تیهیزات و یاز های هوافاا
مربوطه
یامانهها ،تیهیزات و عم گرهای پیشرفته هیدرولیکی و پنوماتیکی
شبیهیازهای پیشرفته
تیهیزات پیشرفته یایر حوز ها
خدمات آزمایشگاهی و طراحی مهندیی
تیهیزات آزمایشگاهی و تیهیزات تس و آزمون (کنترل کی ی)
تیهیزات و م زومات پزشکی
تیهیزات ،مواد و م زومات دندانپزشکی
وسایل ،ملزومات و تجهیزات پزشکی تیهیزات و مواد آزمایشگا طبی
تیهیزات بیماریتانی
تیهیزات پیشرفته آزمون کالیبراییون تیهیزات پزشکی
یف افزارهای الکترونیکی و رایانهای
میکروالکترونیک
مدارهای الکترونیکی
تولید
انتقال
سختافزارهای برق و الکترونیک،
توزیخ
ماشینهای الکتریکی
لیزر و فوتونیک
الکترونیک قدرت
انداز گیری و ابزار دقیق
یامانههای کنترل و اتوماییون صنعتی
تیهیزات ارتباطی ،مفابراتی ،اویونیک و هوافاا
لیزر و فوتونیک
برنامههای کاربردی
فناوری اطلاعات و ارتباطات و
پ ت رم
زیریاخ
نرمافزارهای رایانه ای

امنیت فضاي تبادل اطلاعات

11

خدمات تجاریسازی

خدمات تیارییازی
خدمات شتابدهی کسب و کار
خدمات ییای گذاری

توسعه گري فضاهاي نوآوري
ي

صفحه

1
2
4
4
5
5
6
7
1
11
19
14
11
21
22
29
26
23
91
91
92
92
99
99
97
91
42
46
46
46
46
41
51
51
51
52
52
59
54
56
53
61
64
67
79
77
11
12
14
14
14

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

فناوری زیستی

مواد اولیه و فرمولاسیون غذایی

کد زیر دسته دوم
12

یویههای غذایی

19

مواد اولیه فرایودمند

کد زیر دسته سوم

18

18

11

تولید مواد اولیه ،مکملها و افزودنیهای غذایی با ایت اد از
فناوریهای زیستی

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11

اییدآمینهها

11

12

رنگهای خوراکی

11

19

ویتامینها

11

14

شیرینکنند ها و طعمدهند ها

11

15

چربیهای جایگزین و کمکالری

11

16

پ ی یاکاریدهای طبیعی مانند اینولین

11

17

نگهدارند ها

11

11

قوام دهند ها و تثبی کنند ها

11

13

آنزیمهای غذایی مانند ی ولاز ،لاکتاز و آمی از

11

11

امولسی ایرها و بهبود دهند ها

11

11

ش اتکنند ها )(Chelating Agent

11

12

تولید پروتئینهای تکیاخته پیشرفته بهعنوان مکمل
غذایی با ایت اد از یویه جداشد

11

11

یویه پروبیوتیک

11

12

یویه ایتارتر

11

19

یویه ج بک

11

14

یویههای تکیاخته با مصرف غذایی

11

11

پروبیوتیکها

11

12

پری بیوتیکها

11

19

ایتارترهای تفمیری

11

14

محصولات جانبی ایتارترها (عصار مفمر)

11

15

فیبرهای غذایی

11

فناوری زیستی1 -

زیر دسته چهارم

شیرینکنند های کمکالری یا بدون کالری

کد دسته اصلی

مواد اولیه و فرمولاسیون
غذایی
کشاورزی ،دامی و گیاهی

فناوری زیستی

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم

10

11

تولید گیاهان دارویی با راندمان بالای ماد مؤثر نسب به نمونههای
رایج در مقیاس تولید صنعتی و نه آزمایشگاهی

12

تولید محصولات با ایت اد از تکنیکهای کش ی ول و ریز ازدیادی
باف گیاهی

کد زیر دسته سوم

18

18

14

فرمولاییون و تولید مواد غذایی

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11

میکروکپسولها

11

12

نانوکپسولها

11

19

مواد غذایی غنیشد

11

14

غذاهای با عوامل خطر تغذیهای کاهشیافته
فرمولاییون و تولید مکملها و مواد قابلایت اد در
فرآورد های رژیمی
فرمولاییون و تولید فرآورد های افزودنی فرایودمند یا
عم گر
فرآورد های رژیمی برای بیماریهای خاص

11

11

غذای کودک

15
16
17

19

بذر و نهال اص احشد مطابق ایتانداردهای م ی

11
11
11

شیر خشک

12

غذای کمکی نوزادان

11

تولید گیاهان زراعی ،باغی ،جنگ ی ،دارویی و زینتی

11

تولید بذرها

12

تولید بذرهای مصنوعی

11

تولید کالوس و اندامهای انکپسولهشد (دانه گرد  ،بساک ،تفمدان)

19

تولید متابولی ثانویه گیاهی

11

11

تولید بذر متحمل شوری و خشکی

11

12

تولید بذر مادری
تولید بذر گیاهان با ماد مؤثر بالاتر نسب به نمونههای
رایج
تولید بذر ایتاندارد با عم کرد بالاتر نسب به نمونههای
رایج
تولید بذر ایتاندارد با کی ی بالاتر نسب به نمونههای
رایج
آفتکشهای باکتریایی

11

11

12

آفتکشهای قارچی

11

19

آفتکشهای ویرویی

11

14

آفتکشهای بیمهر

11

15

آفتکشهای نماتد

11

19

15
11

14

11

11

14

تولید آفتکشهای بیولوژیک (زیس مهارگر)

زیر دسته چهارم

11
11
11

16

آفتکشهای گیا پایه

11

17

آفتکشهای شبهشیمیایی

11

11

عصار های آفتکش

11

فناوری زیستی2 -

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

فناوری زیستی

کشاورزی ،دامی و گیاهی

کد زیر دسته دوم
16

مواد ح اظ و بهساز خاک

کد زیر دسته سوم

10

15

تولید کودهای بیولوژیک (زیستی)

کد زیر دسته چهارم

18

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11

کودهای زیستی فس اته

11

12

کودهای زیستی نیتروژنه

11

19

کودهای زیستی گوگردی

11

14

کودهای زیستی پتایه

11

15

کودهای ریزوبیومی

11

16

کودهای محرک رشد

11

17

فعالکنند های زیستی (بایو اکتیویتور)

11

11

کودهای میکوریزی

11

13

کود زیستی ریزمغذیها
تولید فراورد های زیستی با ایت اد از ریز یازوار های
( )Micro Organismخاکزی م ید بهبوددهند رشد
گیاهان و حاص فیزی خاک
تولید مواد نگهدارند رطوب و یازگار با محیطزیس
باقاب ی جذب حداقل  111برابر وزن ماد جاذب

11

11
12

17
11

تولید ارقام هیبرید باغی و زراعی پربازد و یا مقاوم به تنشهای
زیستی و غیر زیستی
تولید صنعتی بذور هیبرید و با گرد افشانی آزاد
()Open Polination

زیر دسته چهارم

11
11

11
11

پوششدهی هوشمند ،فراوری بذر ،پرایمینگ بذر و ...

11

کشاورزی مولکولی (مولکولارفارمینگ) حوز دامی،
گیاهی و آبزیان

11
11

13

تولید دام ،طیور ،آبزیان ،گیاهان و ریزیازوار (میکروارگانیسم)
تراریف

11

تولید ماهیان و یایر موجودات آبزی بهروشهای پیشرفته بیوفناوری

11

11

ینتز و بیوینتز هورمونهای گیاهی

11

12

ینتز و بیوینتز فرمون حشرات

11

12
19
14

تولید مواد مبارز با حشرات بهخصوص لارو آنها با تأثیر
فراوان و طولانیمدت و یازگار با ی ام انسان ،دام و
محصولات دامی
تولید مرغ و تفممرغ
)SPF (SPECIFIC PATHOGEN FREE
تولید آبزیان  SPFو SPR

فناوری زیستی9 -

12

تولید پروتئینهای نوترکیب
تولید محصولات اص اح نژاد شد شامل لاین طیور و ماکیان
طراحی و تولید م که زنبور
طراحی و اییاد ک ون آبزیان ()Clone
متابولی ثانویه

14

زیس یازوار های مهندییشد

19

11
11
11

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم

19

صنعتی و محیطزیست

کد زیر دسته سوم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

11

تولید مواد زیستی پیشرفته

11

12

بیوینسورهای پیشرفته

11

19

تولید انواع یوخ های زیستی پیشرفته

14

تولید انواع کاتالیس های پیشرفته زیستی با کاربرد غیرپزشکی

15

فناوری زیستی

18

10

زیستفناوری مولکولی

بهر گیری از فناوریهای زیستی در صنع ن

و گاز

16

تولید مواد شیمیایی صنعتی به روش زیستی

17

طراحی و پیاد یازی یامانههای زیس پالائی پیشرفته
()Bioremidiation

زیر دسته سوم

11

بیو دیزل

12

بیو اتانول

19

بیو گاز

14

بیو هیدروژن

15

بیو بوتانول ،دی متیل اتر ()DME

11

انواع آنزیمها با کاربرد صنعتی

12

میکروارگانیسم جه فروشویی زیستی هیپ ()Bioheap

11

میکروارگانیسمهای پیشرفته در ایتحصال ن

12

بیوپ یمرها و فراورد های زیستی پیشرفته در ایتحصال ن

19

پایش و کنترل میکروارگانیسمهای مؤثر در خوردگی میکروبی تأییسات

14

شیرینیازی گازترش حاوی یول وهیدروژن به روش میکروبی

15

کاربرهای بیوتکنولوژیک در تولید محصولات پاییندی ن

11

رنگدانه (پیگمانها)

12

آلکالوئیدها

19

بیویورفکتان

14

آغازگرها و بهبود دهند های پیشرفته

15

تولید اییدهای آمینه به روش زیستی

16

تولید اییدهای آلی و الکل به روش زیستی

17

تولید ح الها

11

بیوفی ترها

12

میکروارگانیسم جه تیمار زیستی

19

گیا پالایی

11

محصولات مبتنی بر فناوریهای زیس فاا

11

11

تولید محصولات بر پایه ی ول

11

تولید محیط کش های ی ولی اختصاصی و مغذیهای ی ولی

12

تولید محصولات بر پایه مطالعات ییستم بیولوژی

11

چیپس های اُمیکس

19

تولید نرمافزارها و تیهیزات مطالعات بیو ان ورماتیک

11

از قبیل بانک داد های اُمیکس

14

تولید نرمافزارها و تیهیزات مطالعات متابولومیکس و مهندیی متابولیک

11

فناوری زیستی4 -

کد دسته اصلی

دارو و فرآوردههای پیشرفته حوزه تشخیص و درمان(سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و
مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم

10

کد زیر دسته سوم

10

18

تولید مواد اولیه
سنتتیک دارویی و
مکمل
(مواد موثره ،اکسپیان
و استاندارد)

11

ینتز یاختارهای کایرال ،فااگزین یا نامتقارن

11

12

ینتز داروهای پپتیدی

11

19

ینتز در شرایط واکنشی خاص

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11

ینتز با ایت اد از واکنشگرهای ناپایدار یا فعال

11

12

ینتز در شرایط در دما و فشارهای خی ی بالا و پایین

11

19

ینتزهای گاز مایخ و گاز جامد دشوار

11

14

ینتز با کاتالیزورهای آنزیمی ،ویرویی

11

ینتز از حد وایطهای پایه در مقیاس صنعتی
(شامل چندین مرح ه واکنش)

11

15

ینتز مواد معدنی (ماد مؤثر یا جانبی)

11

ینتز مواد با خ وص و شرایط ریوبی پیچید
(رئولوژی ،دانهبندی و چگالی ریوب ویژ )

11

16

ینتز ایتانداردهای دارویی

11

ینتز ناخالصیهای دارویی

11

17

ینتز و معرفی ترکیبات دارویی جدید با لحاظ اثبات کارایی،
ایمنی و اثربفشی بالینی

11

11

ایتفراج و خالصیازیهای پیچید

11

خالصیازی با ایت اد از کروماتوگرافی تعویض یونی،
یتونهای کایرال و  HPLCصنعتی با شرایط کنترلی
پیچید

11

نانو ذرات خوراکی

11

تولید و فرمولاییون نانو ذرات دارویی

14

فرمولاسیونهای
پیشرفته دارویی،
مکملها و آرایشی
بهداشتی

11
11

نانو کریستالهای بدون حامل ،با کاربرد تشفیصی
و درمانی

12

خود امولسیون شوند های نانوی خوراکی

19

انواع مکملهای خوراکی نانو با اثبات برتری و
ایمنی نسب به فرمولاییونهای رایج

11

نانو ذرات بایوکانژوگه و متصل به آلبومین

12

12

نانو ذرات تزریقی

11

پچهای پویتی با فناوری میکرونیدل تزریقی

11

12

ایمپ ن های دارویی کاشتنی از قبیل ایمپ ن های هورمونی

11

19

فرمولاییونهای مفاط چسب ایتریل از قبیل مفاط
چسبهای چشمی

11

11

فرمولاییونهای ایتنشاقی پودری DPI

11

19

12

فرمولاییونهای پویتی و مفاطی پیشرفته

19

فرمولاییونهای ایتنشاقی پیشرفته

دارو و فرآورده هاي پیشرفته حوزه تشخیص و درمان(سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژي)5 -

زیر دسته چهارم

نانو ذرات لیپوزومال ،میس ار ،میکروی ر و
نانوامولسیون با کاربرد تشفیصی و درمانی
فرمولاییون و پایداریازی نانو ذرات ف زی و معدنی
با کاربرد تشفیصی و درمانی

کد دسته اصلی

دارو و فرآوردههای پیشرفته حوزه تشخیص و درمان(سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و
مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم

10

10

فرمولاسیونهای پیشرفته
دارویی ،مکملها و آرایشی
بهداشتی

14

فرمولاییونهای آهسته رهش

کد زیر دسته سوم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11

فرمولاییون تزریقی پیویته رهش تشکیل شوند در محل ( )in situ formingاز قبیل فرمولاییون
تریپتورلین آهسته رهش

12

پ

و میکروپ

گرانولهای آهسته رهش تهیهشد تویط FBD

19

15

فرمولاییون جدید محصولات دارویی و آرایشی بهداشتی

14

19

پ

و میکروپ

آهسته رهش تهیهشد با ایت اد از هسته اولیه خنثی

15

گرانولهای آهسته رهش

16

پچ های پویتی کنترل رهش (مفزنی)

17

فی مهای مفاط چسب آهسته رهش

11

فرمولاییون جدید از داروهای موجود با اثبات ایمنی ،کارایی و اثربفشی بالینی

12

فرمولاییونهای آرایشی و بهداشتی با منشأ طبیعی و خواص کارکردی ویژ و پیچید با لحاظ
کارآزمایی های بالینی ایتاندارد و کاربرد درمانی یا کمک درمانی

11

انواع آنتیبادیها ،پروتئینها ،آنزیمها و واکسنها جه مصارف دارویی و تشفیصی

12

مهندیی یویههای شناینامهدار موجود باهدف بهینهیازی تولید یا افزایش کارایی

11

انواع واکسنها از منشأ باکتریایی یا ویرویی در مقیاس نیمهصنعتی و صنعتی

11

انواع داروها و فرآورد های نوترکیب

12

انواع واکسنهای انسانی و دامی غیر نوترکیب

19

انواع فرآورد های بیولوژیک

14

بهداش و بیماریهای دام ،طیور و آبزیان

15

انواع آپتامر با کاربرد دارویی ،تشفیصی و تحقیقاتی

11

16

محصولات مهندیی باف و داربس های زیستی

11

17

محصولات حوز ی ول درمانی و ی ولهای بنیادی با کاربرد
ک ینیکال

11

داروها ،فرآوردهها و خدمات
زیستی و تشخیصی

آهسته رهش تولیدشد با تکنیک extruder spheronizer

12

فرآورد های مشتق از خون و باف در گرید دارویی ،نظیر آلبومین ،IVIG ،یورفکتان گاوی و  ...در
مقیاس نیمهصنعتی و صنعتی
انواع توکسوئیدها ،آنتی توکویئیدها ،یرمها و آنتی یرمهای مار و عقرب در مقیاس نیمهصنعتی و
صنعتی با خ وص بالا جه کاربرد درمانی

19

ایتفراج انواع آلرژنها با کاربرد ک ینیکال

11

تولید مواد محرک ایمنی ()Immuno stimulator

12

تولید ژلهای ترمیمکنند یم دام محتوی اجزای محرک تشکیل باف
آپتامرهای جدید برای اهداف ی ولی شناختهشد یا ناشناخته
داربس های زیستی با پایههای پ یمری (طبیعی و مصنوعی)،کامپوزیتی ،ف زی و یرامیکی باقاب ی
ورود به ارزیابی پیش از بالین

11

ی ولهای  ipsبا گرید ک ینیکال

12

ی ولهای مهندییشد از قبیل CAR-T Cell

19

ی ولهای بنیادی کاراکترایز شد با اثبات اثر و کارایی بالینی

14

اگزوزومها و میکرو ویزیکولهای مشتق از ی ولهای بنیادی

دارو و فرآورده هاي پیشرفته حوزه تشخیص و درمان(سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژي)6 -

کد دسته اصلی

دارو و فرآوردههای پیشرفته حوزه تشخیص و درمان(سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و
مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

10

19

داروها ،فرآوردهها
و خدمات زیستی
و تشخیصی

11

انواع کی های تشفیصی ،تحقیقاتی و صنعتی

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11

انواع کی بر پایه immunoassay

11

12

انواع کی  Rapid Flow Deviceو Rapid Test

11

19

انواع کی های تشفیصی بیوشیمیایی با معرفی واکنش جدید

14
15

13

خدمات زیستی و بیوان ورماتیک

11

12

10

داروهای گیاهی

19

14

15
16

انواع فرمولاییونهای پیشرفته داروهای گیاهی

فرمولاییونهای گیاهی ابداعی (گیا جدید یا کاربرد
جدید) با اثبات کارایی و ایمنی و اثربفشی بالینی طبق
دیتورالعملهای وزارت بهداش
فرمولاییونهای پیچید ارتقا داد شد از فرآورد های طب
ینتی

11
11
11

16

ینتز پروب یا پرایمر نشاندار جه ایت اد در کی های مولکولی

11

خدمات تشفیص منشأ مواد غذایی

11

12

مهندیی ناقل یا وکتور بیانی جدید

11

وکتورهای بیانی جدید برای تولید محصولات دارویی

19

مهندیی پروتئین

11

پروتئین با تغییر در یاختار یهبعدی و چهاربعدی با اثبات
کارایی در محیط in vivo

14

خدمات ک ونینگ در گرید دارویی و تشفیصی

11

15

خدمات توالی یابی ژنتیکی

12
19
14

دیته ترکیبات (فراکسیون) جداشد از عصار و ایانس و
روغن (ایتانداردشد بر ایاس مولکولهای شاخص) به
روش غیر ترییبی مانند ف اونوئیدها و فنولها
مواد مؤثر گیاهی (تک مولکول )API-با ایت اد از
خالصیازیهای پیشرفته

کی با لحاظ انیام کوتینگ ،کنژوگاییون و ایتف اص
آنتیژن/آنتیبادی و ایمب ینگ ک ی کی و پایداریازی
تولید با لحاظ انیام کنژوگاییون آنتیبادی به نانو ذرات
ط ا و دیسپنس کردن خطوط تس و کنترل بر ص حه
نیترو ی ولزی

11

11
مواد اولیه گیاهی(عصار  ،ایانس و روغن و  )...بهدی آمد
با روشهای پیشرفته ایتفراج (ایتانداردشد بر ایاس
مولکولهای شاخص)

انواع کی های تشفیصی و تحقیقاتی با طراحی نوآورانه اپیتوپ
ایمونوژنیک آنتیژنی
انواع کی های تشفیصی و تحقیقاتی بر پایه فناوری مالتیپ کس PCR
با معرفی پرایمرهای جدید و اثبات حسایی  ،اختصاصی و دق

زیر دسته چهارم

مواد اولیه گیاهی(عصار  ،ایانس و روغن و  )...ایتفراجشد با روش
ح ال فوق بحرانی
مواد اولیه گیاهی(عصار  ،ایانس و روغن و  )...ایتفراجشد با روش آب
فوق داغ
مواد اولیه گیاهی(عصار  ،ایانس و روغن و )...ایتفراجشد با ایت اد از
تکنیک Counter Current
مواد اولیه گیاهی(عصار  ،ایانس و روغن و  )...ایتفراجشد با ایت اد
از یتونهای حبابی

11

انیام خدمات با لحاظ دریاف نمونه ،پردازش و تهیه
فایلهای خروجی و تح یل و ارائه نتییه به متقاضی

11
11
11
11

11
11

11

بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی ،پایداری و اثربفشی فرمولاییونهای
گیاهی

11

انواع پ

12

عصار ها و ایانسهای انکپسوله ،نانوکپسوله ،نانوی ر،
لیپوزوم و میسلشد

19

انواع امولسیونهای چندلایه ( w/o/wو )o/w/o

14

پچ های پیشرفته (مانند نانوالیاف) پویتی حاوی مواد
مؤثر گیاهی با اثبات برتری بر فرمولاییونهای رایج

11
11

بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی و ایتانداردیازی محصولات طب
ینتی در جه افزایش اثربفشی

11

دارو و فرآورده هاي پیشرفته حوزه تشخیص و درمان(سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژي)7 -

های حاوی عصار ها و ایانسهای گیاهی

کد دسته اصلی

کد زیردسته اول

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی

محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی

11

رنگهای پیشرفته

11

12

چسبهای پیشرفته

11

19

درزگیر و عایق پیشرفته

11

14

پوششهای پیشرفته از قبیل پوششهای خود تمیزشوند

11

15

بتونههای پیشرفته

11

11

کودهای نیتراته

11

12

کودهای فس اته

11

19

کودهای پتایه

11

14

کودهای یول اته

11

شامپوهای با کاربرد ویژ نظیر شامپوهای چندمنظور یا One Pack

11

12

شویند های با کاربرد ویژ نظیر شویند های ضدع ونیکنند و آنتیباکتریال محیط بیماریتان

11

11

روانکنند های پیشرفته از قبیل روغن ترانس ورماتور

11

12

روغنهای با قاب ی تحمل دمای بیش از  211درجه یانتیگراد

11

کد زیردسته دوم

کد زیردسته سوم

19

18

کد زیردسته چهارم

دسته اصلی

زیردسته اول

زیردسته سوم

زیردسته دوم

11

رنگ و رزین

12

کودهای شیمیایی
پیشرفته

19

یموم شیمیایی پیشرفته

11

14

محصولات پیشرفته
آرایشی و بهداشتی

11

15

روغنهای صنعتی
پیشرفته

11

آغازگرها ،اختتامدهند و انتقالدهند از قبیل  BPOو AIBN

12

افزودنیهای شیمیایی ف وتاییون در فرآیندهای معدن

19

بازدارند های خوردگی

14

بازدارند های ریوب

15

افزودنیهای دیریوز کنند
افزودنیهای فرایندهای پ یمری از قبیل نرمکنند  ،پایدارکنند های
حرارتی ،یورفاکتان (اص احکنند یطحی) ،مقاوم به اشعه UV
رنگدانهها

11

افزودنیهای پیشرفته پتروشیمی

12

افزودنیهای پیشرفته ییال ح اری از قبیل امولسی ایر ،دمولسی ایر و گل ح اری

11

19

انواع افزودنیهای پیشرفته ییمان ح اری

11

14

مواد پر انرژی و پیروتکنیک
اییدهای پیشرفته در مقیاس صنعتی از قبیل ایید فرمیک ،ایید بنزوئیک ،ایید هیدرف وئوریک،
فیویی ایید (ماد اولیه آنتیبیوتیکهای گیاهی) ،ایید ف ئوریدریک ،پراکسی ایید ایتیک،
ایید ک اولانیک
بازهای پیشرفته در مقیاس صنعتی از قبیل آلومینیوم هیدروکساید ،پتاییم هیدروکساید

11

17

ح الهای پیشرفته در مقیاس صنعتی

16
17
16

مواد شیمیایی پیشرفته
برای کاربردهای خاص

15
16

11
11
11
12
19

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوريهاي شیمیایی1 -

زیردسته چهارم

ح الهای قطبی از قبیل ییک و هگزانون ،دیاتیلاتر ،انمتیلپیرولیدین و
دیمتیلفرمامید
ح الهای غیر قطبی یا قطبی ضعیف از قبیل کربنتتراک رید و
تریک رواتی ن
ح الهای هیدروژنی از قبیل ایزو پروپانول

کد دسته اصلی

کد زیردسته اول

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی

محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی

کد زیردسته دوم
17

پیل یوختی و
هیدروژن

کد زیردسته سوم

19

18

16

مواد شیمیایی
پیشرفته
برای کاربردهای
خاص

11
13

11

فرمولاییون و تولید افزودنیهای جدید ینتزی

11
12
19
14
15
16
17
11
13
11
11
11

رفرمرهای پیشرفته گاز طبیعی در کاربرد خانگی بر ایاس رفرمینگ اتوترمال ()ATR
رفرمرهای پیشرفته جایگاهی برای تولید هیدروژن برای ایت اد در خودرو با تکیه بر رفرمینگ بفار ()SR
رفرمرهای پیشرفته متانول و اتانول برای کاربردهای عام و خاص خودرو
پیل یوختی پ یمری ( )PEMFC
پیل یوختی ق یایی ()AFC
پیل یوختی ایید فس ریک ()PAFC
پیل یوختی کربنات مذاب ()MCFC
پیل یوختی اکسید جامد ()SOFC
پیل یوختی متانولی ()DMFC
تولید هیدروژن با ایت اد از روش الکترولایزر
هیدروژن مایخ
باتریهای یی د ایید و نیکل کادمیم با ولتاژ هر واحد  2ول
باتریهای یرب ایید پیشرفته در محدود دمایی  -21تا  61درجه با طول عمر  9یال و ظرفی 45
wh/kg
باتریهای لیتیومی -یونی با ظرفی  151وات یاع بر کی وگرم و چرخه عمر و طول عمر بالای  5یال
باتریهای رزرو از قبیل حرارتی ،آلومینیوم -اکسید نقر و روی -اکسید نقر
باتریهای متال نیکل هیدرید
باتریهای در جریان ()Flow
باتریهای فرکتالی
باتریهای ژلهای

11

کاتالیس های مورد نیاز فرآیندهای پالایشی

12
11

باتریها

13

کاتالیس ها و
جاذبهای
پیشرفته

طراحی و تولید مواد موشکهای پرتابی نورافشانی با قاب ی ان یارهای چندمرح های و نورافشانی چندرنگی
یوخ جامد موردایت اد در موشکهای پرتابشوند یا یایر ابزارهای پیشرفته بازی و آموزش مدل مانند
هواپیما

19
14
15
16
17
11

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوريهاي شیمیایی3 -

کد زیردسته چهارم

دسته اصلی

زیردسته اول

زیردسته دوم

زیردسته سوم

زیردسته چهارم

11
11
11
12
19
14
15
16
17
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

آنتیاکسیدانهای پیچید
امولسی ایرها و بهبود دهند های پیچید
رنگهای خوراکی پیچید
ایانسها و طعمدهند های پیچید
صمغهای پیچید
تثبی کنند های پیچید
ش اتکنند های ) (Chelating Agentپیچید

11
11
11
11
11
11
11
11
12
19
14
15
16

کاتالیس های واحدهای  FCC ،RFCCو ( HTگوگردزدایی)
کاتالیس های واحدهای ایزوماکس ()Hydro Cracking
کاتالیس های واحدهای تبدی ی ( Reformingو )Isomerization
کاتالیس های واحدهای بازیابی گوگرد ()SRU
پایه کاتالیس زئولی های پیشرفته
پایه کاتالیس آلومینا با خ وص بالا

کد دسته اصلی

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی

محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی

کد زیردسته اول

کد زیردسته دوم

کد زیردسته سوم

کد زیردسته چهارم

19

18

13

کاتالیس ها و جاذبهای
پیشرفته

12

کاتالیس ها و جاذبهای پیشرفته پتروشیمی

کد زیردسته پنجم

دسته اصلی

زیردسته اول

زیردسته دوم

زیردسته سوم

زیردسته چهارم

11

کاتالیس های پ یمری از قبیل زیگ رناتای ،متالوین

11

12

19

19

14

کاتالیس های با پایه مونولیتی

ییستمهای بازیاف کاتالیس های صنع
پتروپالایشی

کاتالیس های غیر پ یمری با کاربرد ینتز متانول ،کاتالیس
ینتز آمونیاک مونولیتی
کاتالیس های مشترک ن

 ،گاز و پتروشیمی از قبیل رفرمینگ
با بفار

14

جاذبهای پیشرفته

11

از قبیل عم یات واشک و بارگذاری ف زات فعال بر روی
مونولی ها

11

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوريهاي شیمیایی11 -

زیردسته پنجم

11

11

11

آلومینای فعال با خ وص بالا

12

خاک رس فعال

19

کربن فعال

14

رزین آنیونی و کاتیونی

11

کد دسته اصلی

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی

مواد پیشرفته (پلیمرها و کامپوزیتها)

کد زیردسته اول

کد زیردسته دوم

کد زیردسته سوم

کد زیردسته چهارم

19

10

11

پ ایتیکها

11

آلیاژهای پ یمری پیشرفته از قبیل
PP/EPDM, PP/ABS

11

12

پ یمرهای هوشمند

11

پ یمرهای پیشرفته خود ترمیمشوند

11

12

پ یمرهای حافظهدار

11

19

غشاهای پ یمری

14

ینسورهای پ یمری

15
16

19
14

پ یمرهای زیس تفریبپذیر
پیشرفته
پ یمرهای زیس یازگار

15

فوقجاذبهای پ یمری
( Super Absorbent
)Polymers

16

آمیز (کامپاند)های پ ایتیکی با
خواص ویژ

17

یاز های متف فل حیمی
پ یمری

کد زیردسته پنجم

دسته اصلی

زیردسته اول

زیردسته دوم

زیردسته سوم

زیردسته چهارم

پ یمرهای پیشرفته الکتروکرومیک از قبیل کریستالهای مایخ و
پ یآنی ین
پ یمرهای پیشرفته فتوکرومیک از قبیل
 spiropyran ،azobenzeneو diarylethene

11

لایههای نازک ()Thin Films

12

ژئو ممبرینها

19

غشاهای ایمزی و ایمز معکوس جه آبشیرینکن ،تص یه

14

الیاف توخالی پ یمری جه فی تراییون گاز و مایعات

11

محرکهای پ یمری ()Polymer Actuator

12

ینسورهای پ یمری فشار ،دما ،گاز

11
11

17

پ یمرهای پیشرفته اپتو الکترونیک یا دی الکتریک

11

11

میکرو کپسولهای پ یمری

11

13

پ یمرهای هوشمند ریانا و نیمهریانا

11

11

مواد الکترونیکی آلی ( )OPEsدر ی ولهای خورشیدی پ یمری

11

11

ی ولهای خورشیدی حساسشد به رنگ ()DSCs

11

11
11
11
11
12

پ یمرهای فعال و هوشمند در صنایخ بستهبندی
(پ یمرهای چقرمه)
پ یمرهای مقاوم به خراش ،یایش و خستگی با کاربرد در
صنایخ خودرویازی

11
11

11

داربس های پ یمری ()scaffolds

11

12

پ یمرهای میکرو ی ولی

11

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوريهاي شیمیایی11 -

زیردسته پنجم

کد دسته اصلی

کد زیردسته اول

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی

مواد پیشرفته (پلیمرها و کامپوزیتها)

کد زیردسته دوم

کد زیردسته سوم

19

الیاف و نساجی

کد زیردسته چهارم

19

10

12

لایتیکها

11

انواع تایرها

11

12

لایتیکهای پیشرفته چند کارکردی

11

کد زیردسته پنجم

دسته اصلی

زیردسته اول

زیردسته دوم

زیردسته سوم

زیردسته چهارم

11
11
19

آمیز (کامپاند)های لایتیکی با خواص ویژ

11

انواع پارچههای برای کاربریهای خاص

آمیز های لایتیکی گرمایف با خواص ویژ

12
19

11
12

11

الیاف پ یاتی ن با وزن مولکولی ینگین
(Ultra High Molecular Weight Poly
)Ethylen
کامپوزی های پ یمری دما بالا

11

12

کامپوزی های پ یمری زیس یازگار

11

19

کامپوزی های پ یمری زیستی

11

14

کامپوزی های پ یمری جاذب صوت و انرژی

11

15

پوششهای کامپوزیتی رادار گریز

11

11

14

15

کامپوزی های
ف زی و یرامیکی

12

پ یمرهای هوشمند گرمانرم

19

پ یمرهای گرمانرم ضد خراش و ضد یایش

14

پ یمرهای گرمانرم چقرمه و مقاوم به خستگی

پارچههای موردایت اد در گ ایدرها و انواع هواپیماهای
یبک ورزشی
پارچههای ضد حریق داخل هواپیماها

11

پارچههای گرم و یرد

11

19
12

کامپوزی های
پ یمری

12

11

11

16

یاز های کامپوزیتی یبک و مستحکم

11

17

کاپمپوزیتهای پ یمری مقاوم در برابر UV

11

11

کامپوزیتهای پ یمری با خواص الکتریکی ویژ

11

11

کامپوزی های زمینه یرامیکی ( )CMCپیشرفته

12

کامپوزی های زمینه ف زی ( )MMCپیشرفته

19

کامپوزی های جاذب صوت و انرژی

11

14

)Functionally Graded Material (FGM

11

11
12
11
12

کامپوزی های یرامیکی پیشرفته مقاوم در برابر شوکهای
حرارتی و مکانیکی
کامپوزی های یرامیکی پیشرفته مقاوم در برابر یایش
کامپوزی های ف زی پیشرفته مقاوم در برابر شوکهای
حرارتی و مکانیکی
کامپوزی های ف زی پیشرفته مقاوم در برابر یایش

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوريهاي شیمیایی12 -

پ یمرهای فعال گرمایف
پ یمرهای هوشمند گرمایف
پ یمرهای گرمایف ضد خراش و ضد
یایش
پ یمرهای گرمایف چقرمه و مقاوم به
خستگی
پ یمرهای فعال گرمانرم

14

آمیز های لایتیکی گرمانرم با خواص ویژ

زیردسته پنجم

11
11
11
11

کد دسته اصلی

کد زیردسته اول

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی

بستههای دانش فنی واحدهای پالایشی و پتروشیمی

کد زیردسته دوم

کد زیردسته سوم

19

19

11

بستههای دانش فنی
واحدهای پالایشی

11

بسته دانش فنی ( )Licenseواحدهای افزایش کی ی فراورد های
هیدروکربن (بنزین ،دیزل ،ن ی ید ،ن کور )

12

بسته دانش فنی ( )Licenseواحدهای تبدی ی و یبکیازی

19
14
15
16

11
12

بستههای دانش فنی
واحدهای
پتروشیمیایی

19

نرمافزارهای پیشرفته
شبیهیازی و
مدلیازی
پاییندیتی ن و
صنایخ شیمیایی

12

بسته دانش فنی ( )Licenseییستمهای پیشرفته بهینهیازی
فرآیندهای پالایشی
ییستمهای پیشرفته مورد ایت اد در بازیابی گازهای اریالی به ف ر
ییستم نمک زدائی از ن

خام

تولید مواد با طراحی فرایند پیشرفته جه انتقال گاز ،ن

کد زیردسته چهارم

دسته اصلی

زیردسته اول

زیردسته دوم

زیردسته سوم

زیردسته چهارم

11

بسته دانش فنی ( )Licenseواحدهای افزایش کی ی با ایت اد از فرایند تبدیل کاتالیستی

12

بسته دانش فنی ( )Licenseواحدهای افزایش کی ی با ایت اد از فرایند ایزومریزاییون

19

بسته دانش فنی ( )Licenseواحدهای افزایش کی ی با ایت اد از فرایند آلکی اییون

14

بسته دانش فنی ( )Licenseواحدهای افزایش کی ی با ایت اد از فرایند گوگردزدایی

15

بسته دانش فنی ( )Licenseواحدهای افزایش کی ی با ایت اد از فرایند کاهش میزان آروماتیکها

11

بسته دانش فنی ( )Licenseواحدهای هیدروکراکینگ

12

بسته دانش فنی ( )Licenseواحدهای کراکینگ بستر ییال ()FCC/RFCC

19

بسته دانش فنی ( )Licenseواحدهای ککیازی تأخیری

14

بسته دانش فنی ( )Licenseواحدهای فرآیندهای جدید از قبیل یوپرکاویتاییون

11
11
11

و فراورد ها

بسته دانش فنی ( )Licenseواحدهای تولید مواد شیمیایی

بسته دانش فنی ( )Licenseواحدهای تولید مواد پ یمری

11
11

بسته دانش فنی ( )Licenseواحدهای تولید اکرولئین

12

بسته دانش فنی ( )Licenseواحدهای تولید آل ا ال ین

19

بسته دانش فنی ( )Licenseواحدهای تولید ایید اکری یک

14

بسته دانش فنی ( )Licenseواحدهای تولید اتی ناکساید

15

بسته دانش فنی ( )Licenseواحدهای تولید اکسید پروپی ن

16

بسته دانش فنی ( )Licenseواحدهای تولید اکری ونیتریل

11

بسته دانش فنی ( )Licenseواحدهای تولید انواع لایتیک از قبیل EPDM, SBR, PBR

12

بسته دانش فنی ( )Licenseواحدهای تولید انواع پ ایتیک از قبیل  ،EVAپ یایتال

19

بسته دانش فنی ( )Licenseواحدهای تولید انواع رزین از قبیل رزینهای پ یایتر ،اپوکسی

19

ییستمهای پیشرفته بهینهیازی در تولید محصولات صنع پتروشیمی

11

11

نرمافزارهای پیشرفته شبیهیازی فرایندهای پتروپالایشی

11

12

نرمافزارهای پیشرفته شبیهیازی فرایندهای پتروشیمیایی

11

19

نرمافزارهای پیشرفته شبیهیازی فرایندهای شکلدهی پ یمرها

11

14

نرمافزارهای پیشرفته مدلیازی رفتارهای پ یمری

11

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوريهاي شیمیایی19 -

کد دسته اصلی

کد زیردسته اول

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی

فناوری نانو

کد زیردسته دوم

کد زیردسته سوم
12

نانو امولسیونها

19

مواد نانو یاختار

14

12

نانو پوششها

11

نانو می هها و نانو ص حات

نانو لایهها (پوششهای با ضفام
نانومتری)

کد زیردسته چهارم

19

10

11

مواد اولیه نانومتری

11

نانو ذرات (در شکلهای نانو پودر ،نانو
ک ویید ،نانو یویپانسیون و خمیر)

11

نانو ذرات یرامیکی

12

نانو ذرات پ یمری

11

19

نانو ذرات ف زی

11

14

نانو ذرات کامپوزیتی

15

نقاط کوانتومی

11

11

نانو امولسیون روغن در آب

11

12

نانو امولسیون آب در روغن

11

11

مواد نانو متف فل

12

مواد نانو ب ورین

11

11

نانو لولههای کربنی تکدیوار یا چنددیوار

11

12

نانو می هها

19

نانو ص حات

14

نانو الیاف

11

نانو لایههای تبدی ی

12

نانو لایههای اییادشد به روش ریوب از فاز بفار

11

19

نانو لایههای اییادشد به روش کند و پاش

11

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوريهاي شیمیایی14 -

کد زیردسته پنجم

دسته اصلی

زیردسته اول

زیردسته دوم

زیردسته سوم

زیردسته چهارم

زیردسته پنجم

11

نانو ذرات اکسیدی

12

نانو ذرات یرامیکی آلایش شد

19

نانو ذرات کربنی خاص

11

نانو ذرات مف وط کامپوزیتی

12

نانو ذرات هسته-پویته

11

ایروژلها

12

مواد مزومتف فل یی یسی

19

زئولی ها

11

نانو ییمها

12

نانو نوارها

11

گرافن

12

اکسید گرافن

19

اکسید گرافن احیاشد

14

نانو ک یها

11

نانو الیاف پ یمری

12

نانو الیاف یرامیکی

11

پوششهای یف و مقاوم به یایش با ضفام نانومتری

12

پوششهای مقاوم به خوردگی با ضفام نانومتری

کد دسته اصلی

کد زیردسته اول

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی

فناوری نانو

کد زیردسته دوم

کد زیردسته سوم
19

پوششهای نانو کامپوزیتی
(حاوی اجزای نانومتری)

کد زیردسته چهارم

19

10

12

نانو پوششها

12

پوششهای نانو یاختار

کد زیردسته پنجم

دسته اصلی

زیردسته اول

زیردسته دوم

زیردسته سوم

زیردسته چهارم

11

پوششهای نانو ب ورین ف زی

11

12

پوششهای نانو ب ورین یرامیکی

11

19

پوششهای نانو متف فل

11

11

پوششهای نانو کامپوزیتی پایهف زی

12

19
11
11
19

محصولات کشاورزی

محصولات نهایی
مبتنی بر فناوری
نانو
12

فی ترها و غشاها

12

پوششهای نانو کامپوزیتی پایهپ یمری

پوششهای نانو کامپوزیتی پایهیرامیکی
یموم و آفتکشهای پیشرفته مبتنی بر فناوری
نانو
بستهبندی محصولات کشاورزی مبتنی بر فناوری
نانو

11

پوششهای نانو کامپوزیتی پایهف زی با یفتی و خواص مقاوم به یایش بالا

12

پوششهای نانو کامپوزیتی پایهف زی با خواص مقاوم به خوردگی

11

پوششهای نانو کامپوزیتی پایهپ یمری با خواص آنتیباکتریال

12

پوششهای نانو کامپوزیتی پایهپ یمری با خواص آبگریزی یا ضد آب و لک

19

پوششهای نانو کامپوزیتی پایهپ یمری با خواص ایتحکامی

14

پوششهای نانو کامپوزیتی پایهپ یمری با خواص ضد یایش و خوردگی

15

پوششهای نانو کامپوزیتی پایهپ یمری ضد امواج یا رادارگریز

16

پوششهای نانو کامپوزیتی پایهپ یمری آنتی ایتاتیک

17

پوششهای نانو کامپوزیتی پایهپ یمری با خاصی فتوکاتالیستی

11

پوششهای نانو کامپوزیتی پایهپ یمری با خاصی جذب پرتو فرابن ش

13

نانو پوششهای خود تمیزشوند

11

نانو پوششهای عایق حرارت و کم گسیل

11

شیشه های پیشرفته کم گسیل

12

نانو رنگهای دریایی با خاصی ضد ج بک

19

نانو رنگهای ترافیکی با خواص مقاوم به یایش بالا

11

پوششهای نانو کامپوزیتی پایهیرامیکی با خواص آنتیباکتریال

12

پوششهای نانو کامپوزیتی پایهیرامیکی با خواص مقاوم به یایش و خوردگی

11
11

19

نانو کودها

11

11

نانو فی ترها

11

12

اولترا فی ترها با قاب ی جدایش ذرات نانومتری

11

19

فی ترهای پیشرفته حاوی نانو ذرات

11

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوريهاي شیمیایی15 -

زیردسته پنجم

کد دسته اصلی

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی

فناوری نانو

کد زیردسته اول

کد زیردسته دوم

19

نانو جاذبها

14

منسوجات

کد زیردسته سوم

کد زیردسته چهارم

19

10

19

محصولات نهایی
مبتنی بر فناوری
نانو

12

فی ترها و غشاها

14

15

نانو الکترونیک

16

نانو کاتالیس ها

17

نانو ییالات

11

نانو بتنها

کد زیردسته پنجم

دسته اصلی

زیردسته اول

زیردسته دوم

زیردسته سوم

زیردسته پنجم

11

مایکهای تن سی

12

فی ترهای خودرو

19

فی ترهای نیروگاهی

زیردسته چهارم

فی ترهای حاوی نانو الیاف

11

نانو جاذبهای پ یمری

11

12

نانو جاذبهای زئولیتی

11

19

نانو جاذبهای بر پایه شبکههای آلی  -ف زی

11

11

منسوجات حاوی نانو ذرات با خاصی
آنتیباکتریال

11

12

منسوجات حاوی نانو ذرات با خاصی آبگریزی

11

مدارات میتمخ مبتنی بر فناوری نانو

12

حافظهها مبتنی بر فناوری نانو

11

19

نانو حسگرها و نانو عم گرها

11

14

یامانههای نانو الکترومکانیکی ()NEMS

11

15

نمایشگرها

11

16

ادوات نانو الکترو اپتیکی

11

17

ادوات ذخیر یا تبدیل انرژی

11

11

پایه کاتالیس های مزومتف فل

11

12

نانو کاتالیس های بر بستر مواد مزومتف فل

11

19

نانو کاتالیس های حاوی نانو ذرات ف زی

11

11

نانو ییالهای با خاصی افزایش انتقال حرارت

11

12

روغنهای حاوی نانو ذرات با خاصی روانکاری

11

11

بتنهای فرآوریشد با ترکیبات نانو یی یکایی

11

12

بتنهای فوقیبک حاوی ایروژل

11

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوريهاي شیمیایی16 -

11
11

CMOS

12

Beyond CMOS

مانند  OLEDو  QD -LEDو ...

کد دسته اصلی

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی

فناوری نانو

کد زیردسته اول

کد زیردسته دوم

کد زیردسته سوم

کد زیردسته چهارم

19

10

19

محصولات نهایی
مبتنی بر فناوری
نانو

13

11

نانو کامپوزی های پایهف زی

محصولات و قطعات نانو
کامپوزیتی
12

کد زیردسته پنجم

دسته اصلی

زیردسته اول

زیردسته دوم

زیردسته سوم

زیردسته چهارم

زیردسته پنجم

11

قطعات نانو کامپوزیتی پایهف زی با خواص ایتحکامی

12

قطعات نانو کامپوزیتی پایهف زی مقاوم به خوردگی

19

قطعات نانو کامپوزیتی پایهف زی مقاوم به یایش

14

قطعات ف زی حاوی ریوبات نانومتری

11

مستربچهای نانو کامپوزیتی پایهپ یمری با خاصی آنتی باکتریال

12

مستربچهای نانو کامپوزیتی پایهپ یمری با خاصی کندیوزی

19

مستربچهای نانو کامپوزیتی پایهپ یمری با خواص ایتحکامی

14

محصولات نانو کامپوزیتی پایهپ یمری مقاوم در برابر عبور گازها

نانو کامپوزی های پایهپ یمری

15

11

16

قطعات نانو کامپوزیتی پایهپ یمری با خاصی جذب امواج

11

نانو کامپوزی های پایهیرامیکی با خواص ایتحکامی

12

نانو کامپوزی های پایهیرامیکی با خواص مقاوم به یایش

19

نانو کامپوزی های پایهیرامیکی با خواص ویژ

11

نانو رنگدانهها با خواص ضدخوردگی

11

12

خمیر حاوی نانو ذرات مورد ایت اد در
ی ولهای خورشیدی

11

19

نانو مواد با خاصی فتوکاتالیستی

11

14

نانو مواد با خاصی ذخیر یازی انرژی

11

نانو مواد با خواص ویژ

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوريهاي شیمیایی17 -

محصولات نانو کامپوزیتی پایهپ یمری با خاصی آنتی ایتاتیک یا هدای
الکتریکی

کد دسته اصلی

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی

مواد پیشرفته (سرامیکها و فلزات)

کد زیردسته اول

کد زیردسته دوم

کد زیردسته سوم
12

یرامیکهای پیشرفته الکتریکی

19

یرامیکهای پیشرفته مغناطیسی

14

یرامیکهای پیشرفته مکانیکی

15

یرامیکهای پیشرفته زیستی

16

یرامیکهای پیشرفته نوری

17

یرامیکهای پیشرفته
شیمیایی

کد زیردسته چهارم

19

10

11

مواد یرامیکی

11

مواد اولیه یرامیکی ینتزی

کد زیردسته پنجم

دسته اصلی

زیردسته اول

زیردسته دوم

زیردسته سوم

زیردسته چهارم

11

تولید ب ورینهای پیشرفته نظیر اکسیدها ،نیتریدها ،کاربیدها،
بوریدها و یی یسیدهای پیشرفته

11

12

تولید آمورفهای پیشرفته

11

11
12

تولید فرو الکتریکها ،پایرو الکتریکها و پیزو الکتریکهای
پیشرفته
تولید عایقها ،نیمههادیها ،ریاناها و ابرریاناهای پیشرفته
مانند ترمیستور ،وریستور

مواد اولیه پیشرفته تهیهشد به روش ذوبی

11
11

11

تولید آهنرباهای دائمی پیشرفته

11

12

تولید آهنرباهای موق پیشرفته

11

19

جاذبهای امواج الکترومغناطیس پیشرفته

11

11

تولید یرامیکهای یایند  ،مقاوم به ضربه و ابزارهای یرامیکی
پیشرفته برش و ماشینکاری

11

11

تولید مواد یرامیکی پیشرفته زیس یازگار و زیس فعال

11

12

تولید مواد یرامیکی پیشرفته زیس تفریبپذیر

11

11

تولید یرامیکهای پیشرفته ب ورینِ پش پیدا و ماتشوند

11

12

شیشههای پیشرفته

19

تولید یرامیکهای حسگر نوری

11

14

تولید رنگدانههای یرامیکی پیشرفته

11

11

تولید ممبران و فی ترهای پیشرفته یرامیکی

11

12

تولید یرامیکهای پیشرفته مورد ایت اد در پیل یوختی و
باتریها

11

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوريهاي شیمیایی11 -

زیردسته پنجم

11

شیشه های ضد گ وله و ضد ان یار
تولید شیشههای پیشرفته شناورهای زیریطحی و هواپیما با
ایتحکام بالا

19

تولید شیشههای پیشرفته حرارتی

12

کد دسته اصلی

کد زیردسته اول

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی

مواد پیشرفته (سرامیکها و فلزات)

کد زیردسته دوم

کد زیردسته سوم

کد زیردسته چهارم

19

10

11

موادیرامیکی

11

یرامیکهای پیشرفته حرارتی

یرامیکهای فوق دما بالا با دمای ذوب حداقل  9111درجه
یانتیگراد
عایقهای حرارتی پیشرفته دما بالای فوق یبک

11

19

یرامیکهای با هدای حرارتی بالا

11

14

دیرگدازهای پیشرفته
تولید غ اف یرامیکی یوخ های هستهای و مواد جاذب
نوترون

11

11

13
11
12

12

یرامیکهای پیشرفته هستهای
تولید ف زات بسیار خالص و
ف زات گرانبها
تولید ف زات کمیاب

19

ف زات و آلیاژهای یبک

14

آلیاژهای دما بالا

مواد ف زی

کد زیردسته پنجم

دسته اصلی

زیردسته اول

زیردسته دوم

زیردسته سوم

زیردسته چهارم

12

11

زیردسته پنجم

11

11

11
11
11

تولید آلیاژهای ریفتهگری

12

تولید آلیاژهای کارپذیر غیرقابل عم یات حرارتی

19

تولید آلیاژهای کارپذیر قابل عم یات حرارتی

11

آلیاژهای پیشرفته آلومینیوم

12

تیتانیوم و آلیاژهای پیشرفته آن

19

منیزیم و آلیاژهای پیشرفته آن

11

11

آلیاژهای بر پایه تنگستن ،مولیبدن ،رنیوم ،تانتالم ،زیرکونیم،
هافنیم ،وانادیم ،نایوبیم با دمای کاری بالا

11

11

فولادهای پر ایتحکام کم آلیاژ ()HSLA

11

12

فولادهای کم آلیاژ با کربن بسیار پایین

11

19

تولید فولادهای زنگ نزن آیتنیتی

11

14

تولید فولادهای میکرو آلیاژی

11

15

فولادهای دوفازی

11

16

تولید فولادهای ماراِییینگ ( ،)Maragingفولادهای ،IF
فولادهای مقاوم در برابر حرارت

11

تولید یوپر آلیاژهای پایه نیکل ،کبال  ،آهن

از جم ه آلیاژهای کروم ،کبال  ،نیوبیوم ،نیکل

15

فولادهای پیشرفته

16

انواع یوپر آلیاژها

11

17

تولید آلیاژهای پیشرفته ف زی

11

11

تولید آلیاژهای ف زی ابرریانا

11

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوريهاي شیمیایی13 -

11

از قبیل تولید فولادهای کروم -مولیبدنی

از قبیل داپ کس و یوپرداپ کس

11

تولید یوپر آلیاژهای کارپذیر

12

تولید یوپر آلیاژهای متالورژی پودر

19

تولید یوپر آلیاژهای پ یکریستال ریفتگی

14

تولید یوپر آلیاژهای تککریستال انیماد جه دار

11

کد دسته اصلی

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی

مواد پیشرفته (سرامیکها و فلزات)

کد زیردسته اول

کد زیردسته دوم

کد زیردسته سوم
11

آلیاژهای ف زی هوشمند

کد زیردسته چهارم

19

10

12

مواد ف زی

13

تولید آلیاژهای ف زی
مغناطیسی

کد زیردسته پنجم

دسته اصلی

زیردسته اول

زیردسته دوم

زیردسته سوم

زیردسته چهارم

11

آهنرباهای دائمی ف زی

11

12

آهنرباهای موق ف زی

11

19

جاذبهای پیشرفته مغناطیسی ف زی

11

11

آلیاژهای حافظهدار

11
12
12

تولید مواد فرو الکتریک ،ترمو الکتریک ،غشاها و حسگرهای
هوشمند ،محرکها

11

11

مواد ف زی فوتو ولتاییک

11

از قبیل تولید یی یکون خورشیدی

11

12

تولید ف زات آمورف

11

19

تولید ترکیبات بین ف زی
پیشرفته

11

14

زیس مواد پیشرفته ف زی

15

تولید یاختارهای پیشرفته
ف زی متف فل

16

پوششهای پیشرفته ف زی

17

تولید حسگرهای پیشرفته ف زی

11
13

تولید مواد ف زی جه ایت اد
در منابخ تولید و انتقال انرژی
تولید مواد پیشرفته ف زی مقاوم
در برابر خوردگی

11

تولید مواد ف زی زیس یازگار

11

12

تولید مواد ف زی زیس فعال

11

11

فومهای ف زی

11

12

غشاهای پیشرفته ف زی متف فل

11

11

تولید پوششهای مقاوم در برابر خوردگی

12

تولید پوششهای مقاوم در برابر اکسیداییون

11

19

تولید پوششهای ضد یایش

11

14

تولید پوششهای ید حرارتی

11

11

از قیبل حسگرهای دما

11

11

از قبیل مواد مورد ایت اد در باتریهای با بازدهی بالا

11

11

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوريهاي شیمیایی21 -

زیردسته پنجم

تولید آلیاژهای حافظهدار شک ی
()Shape memory alloys
تولید آلیاژهای حافظهدار مغناطیسی
()Magnetic shape memory alloys

11

تولید پوششهای مقاوم در برابر خوردگی اتمس ری

12

تولید پوششهای مقاوم در برابر خوردگی شیمیایی

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته و نرمافزارها و سامانههای تخصصی مربوطه

تجهیزات ساخت و تولید مواد و قطعات فلزی ،سرامیکی ،پلیمری و کامپوزیتی

کد زیر دسته دوم
12

تیهیزات پیشرفته شکلدهی ف زات

19

تیهیزات پیشرفته شکلدهی یرامیکها و
متالوژی پودر

14

تیهیزات پیشرفته ریفتهگری ف زات

15

تیهیزات پیشرفته جوشکاری و اتصال
دهی

16

تیهیزات پیشرفته ماشینکاری (فرز،
تراش ،ینگزنی ،برش و)...

17

کور های پیشرفته

کد زیر دسته سوم

10

18

11

تیهیزات پیشرفته تولید مواد اولیه ف زی،
یرامیکی و پ یمری

11
12
19
11
12
19
14
15
11
12
19
11
12
19
14
11
12
19
14
11
12
19
11
12
19
14

تیهیزات پیشرفته تولید پودرهای ف زی ،یرامیکی و پ یمری و آلیاژیازی مکانیکی مانند
آییابهای پر انرژی ،اتمایزرها ،خردکنهای پیشرفته پ یمری ،میکسرهای پیشرفته
اولترایونیک و مانند آن
تیهیزات پیشرفته تولید الیاف مانند الیاف شیشه ،الیاف کربن و غیر
تیهیزات پیشرفته تولید تکب ور مانند ییستم چکرالسکی و برییمن
طراحی و یاخ خطوط تولید پیشرفته نورد ینگین با اتوماییون بالا
تیهیزات پیشرفته آهنگری (فورج) و پرس با تناژ بالا
تیهیزات پیشرفته اکستروژن و کشش ییم با اتوماییون بالا
تیهیزات پیشرفته شکلدهی م تول ،ورق ،لوله و مفازن با اتوماییون بالا
تیهیزات پیشرفته شکلدهی الکترومغناطیسی
تیهیزات پیشرفته تولید همزمان شکلدهی پودر و زینتر مانند SPS
تیهیزات پیشرفته تولید به روش پرس ایزو ایتاتیک یرد و گرم
تیهیزات پیشرفته شکلدهی دوغابی و ژل کس قطعات یرامیکی با اتوماییون بالا
طراحی و یاخ خطوط پیشرفته قالبگیری با اتوماییون بالا
تیهیزات پیشرفته ریفتهگری دقیق ،دورانی ،نیمهجامد و آلیاژهای خاص با اتوماییون بالا
تیهیزات پیشرفته ریفتهگری در خ أ یا اتمس ر کنترلشد
تیهیزات پیشرفته ریفتهگری تح فشار
تیهیزات پیشرفته جوشکاری نیمه جامد مانند روشهای اصطکاکی و مغناطیسی
تیهیزات پیشرفته جوشکاری ذوبی مانند پرتو الکترونی و لیزری
تیهیزات پیشرفته اتصال دهی ف ز به یرامیک
تیهیزات پیشرفته جوشکاری و اتصال دهی رباتیک
ماشینآلات  CNCبالای یه محور با دق بالا
ماشینهای مفصوص با اتوماییون ،دق و یرع تولید بالا
تیهیزات ماشینکاری قطعات بزرگ یا با شکل پیچید
کور های قویی
کور های القایی
کور های با یرع گرمایش بالا مانند ماکروویو و مادونقرمز
کور های هیدروژنی

15

کور های مقاومتی

16
17

کور های تون ی صنعتی با ظرفی بالا
کور های عم یات حرارتی با اتوماییون بالا

ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته و نرمافزارها و سامانههاي تخصصی مربوطه21 -

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
19
11
11

کور های باکسی مقاومتی خ أ
کور های مقاومتی با دمای بالاتر از  1111درجه یانتیگراد
*
کور های مقاومتی با دمای کمتر از  1111درجه یانتیگراد

کد دسته اصلی

ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته و نرمافزارها و سامانههای تخصصی مربوطه

کد زیر دسته اول

تجهیزات ساخت و تولید مواد و قطعات فلزی ،سرامیکی ،پلیمری و کامپوزیتی

کد زیر دسته دوم

10

تجهیزات
اختصاصی
تولید نانومواد

13

تیهیزات پیشرفته پوشش دهی و مهندیی یطح

کد زیر دسته سوم

10

18

11

تیهیزات ،یامانهها و قطعات پیشرفته فناوری خ أ

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11

پمپهای خ أ روتاری

11

12

پمپهای خ أ روتس

11

19

پمپهای خ أ دی یوژنی

11

14

پمپهای خ أ جذبی مانند کرایو

11

15

پمپهای خ أ توربو مولکولار

11

16

پمپهای خ أ دیافراگمی

11

11

تیهیزات پیشرفته پوششدهی به روش پاشش حرارتی

11

12

تیهیزات پیشرفته پوششدهی به روش پاشش یرد

11

19

تیهیزات پیشرفته پوششدهی به روش پاشش پ ایمایی

11

14

تیهیزات پیشرفته پوششدهی به روش ریوبگذاری فیزیکی از فاز بفار

11

15

تیهیزات پیشرفته پوششدهی به روش ریوبگذاری شیمیایی از فاز بفار

11

16
17

تیهیزات پیشرفته پوششدهی به روش پ ایمای الکترولیتی
تیهیزات پیشرفته پوششدهی به روش کند و پاش و پ ایمایی مانند
 PACVDو PN
تیهیزات پیشرفته پوششدهی به روش لایه نشانی مولکولی

11

11

13

تیهیزات پیشرفته اییاد پوششهای پ یمری با اتوماییون بالا مانند پ ییورتان

11

11

اکسترودرهای تک ماردون ،چند ماردون و نیدل

12

طراحی و یاخ خطوط قالبگیری دورانی و خطوط قالبگیری گریز از مرکز

11

19

طراحی و یاخ خطوط رشته پیچی ()filament winding

11

14

طراحی و یاخ خطوط پیشرفته قالبگیری فشاری

11

15

طراحی و یاخ دیتگا های شکلدهی و اتصال پ یمرها با اتوماییون بالا

11

11

راکتورهای پیشرفته با قاب ی کنترل دقیق شرایط هوایی

11

12

راکتورهای پیشرفته با طراحی یا هندیه پیچید

11

11

11

11

11

11

راکتورهای شیمیایی پیشرفته

11

دیتگا های الکتروریسی جه تولید نانوالیاف
دیتگا ان یار الکتریکی ییم جه تولید نانوذرات در
محیطهای مایخ و گازی
دیتگا نانوکاویتاییون

14

آییابهای پرانرژی با قاب ی تولید نانوپودرها

11

15

هموژنایزرهای پیشرفته جه تولید نانوامولسیون ها

11

12
19

12
19

دیتگا های شکلدهی پ یمرها و کامپوزی های
پ یمری

11
11
11

ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته و نرمافزارها و سامانههاي تخصصی مربوطه22 -

زیر دسته چهارم

انواع اکسترودرهای پیشرفته واکنشی
انواع اکسترودرهای پیشرفته اخت اط و فرم دهی مانند
دیتگا تزریق پ ایتیک ،دیتگا یاخ لوله ،الیاف ،پروفیل،
خطوط پالتروژن و SMC
انواع اکسترودرهای پیشرفته تولید فوم

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته و نرمافزارها و سامانههای تخصصی
مربوطه

کد زیر دسته دوم

10

19

ماشینهای دوار
و تجهیزات وابسته

11

توربین

12

کمپریور

19

پمپهای پیشرفته

14

فنها

کد زیر دسته سوم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11

توربین گاز

12

توربین بفار

19

توربین آب

14

توربین باد

15

میکرو توربین

16

توربینهای کورتیس تاپ یک یا دو مرتبهای

11

ب اورهای دو لوپ و یه لوپ

12

کمپریورهای پیستونی

19

کمپریورهای ایکرو

14

کمپریورهای محوری

15

کمپریورهای گریز از مرکز

16

کمپریورهای رف و برگشتی

17

کمپریورهای دیافراگمی

11

کمپریورهای دند ای

11

پمپهای یانتری یوژ پیشرفته

12

پمپهای دند ای و لوپی پیشرفته

19

پمپهای پیستونی پیشرفته

14

پمپهای دیافراگمی پیشرفته

15

پمپهای درونچاهی  ESPو HPS

16

پمپهای ینولوئیدی

17

پمپهای ب یدی و تیغهای پیشرفته

11

فن پروانهای پیشرفته

12

فن محوری پیشرفته

19

فن گریز از مرکز پیشرفته

ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته و نرمافزارها و سامانههاي تخصصی مربوطه29 -

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته و نرمافزارها و سامانههای تخصصی مربوطه

کد زیر دسته دوم
16

موتورهای هوایی

17

قطعات و تیهیزات جانبی توربین

کد زیر دسته سوم

10

19

ماشینهای دوار
و تجهیزات وابسته

15

تیهیزات بالانسینگ

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11
12
19

Vertical and horizontal balancing machines
drive shafts and crank shafts balancing machines
Semi-automatic balancing machines

11
11
11

14

automatic balancing machines

11

15

Fully automatic drive shaft balancing

11

16

Balancing machines for wheel sets

11

17

High speed balancing machine

11

11

طراحی و یاخ قطعات پیشرفته موتور هواگردها

12
19
14
11
12

موتورهای هوایی توربینی
موتورهای هوایی پیستونی
متع قات و ییستمهای موتور
روتور کامل کمپریور
پر داغ توربین

11
12

19

پویته توربین

14
15
16
17
11

Bleed Valves
ییستم یوخ ریان توربین
ییستم کنترل  ،پایش و ح اظ توربین
ییستم تف یه گازهای خروجی توربین
ییستم روغنکاری توربین

11
11
11
11
11
11
12
19
11
11
11
11
11

13

یاتاقان توربین

11

11
11
12
19
14
15
16
17

یاتاقانهاي تیلتینگ پد
روتور توربین GG-PT
روتور کامل توربین بفار
ایتاتور توربین
هانی کامب های بریز شد
دیافراگ توربین بفار
ییستم هوای ورودی توربین ()Suction Air
مح ظه احتراق توربین

ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته و نرمافزارها و سامانههاي تخصصی مربوطه24 -

11
11
11
11
11
11
11
11

زیر دسته چهارم

موتورهای توربوج  ،توربوفن ،رم ج  ،ایکرم جم
متع قات موتورهای ج
(توربین ،کمپریور ،مح ظه احتراق و )..
توربوج  ،توربو فن ،توربوش و توربو تراپ
ییستم یوخ  ،ییستم روغن ،ایتارت و ...

 Ckو پویته ریفتهگری توربینهای بالای  25مگاوات
پویته داخ ی قسم داغ
پویته داخ ی قسم یرد توربینهای بالای  25مگاوات

یاتاقانهای  tri metalو یاتاقانهای ترای آلومینیومی به هر قطر و
مسی با قطر بالای  15یانتیمتر

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول
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کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

10

19

ماشینهای دوار
و تجهیزات وابسته

11

قطعات و تیهیزات پیشرفته پمپ

11
12
19
14
15
16
17
11
13
11

13

قطعات و تیهیزات پیشرفته کمپریور

11

قطعات و تیهیزات پیشرفته فن

11

موتور احتراق

12
19
14
15
16
17
11
13
11
11
12
19
11
12
19
14
15
11
12

پروانه و ش پمپهای یانتری یوژ پیشرفته دارای حداقل یکی از ویژگیهای
آلیاژ ویژ  ،روش یاخ خاص یا دارای دور بالا
پویته یا ولوت پمپهای یانتری یوژ پیشرفته دارای حداقل یکی از ویژگیهای
آلیاژ ویژ یا روش یاخ خاص
مکانیکال ییل پمپهای یانتری یوژ پیشرفته
ییستم کنترل پمپهای یانتری یوژ لاجیک دار یا فرایندی
پیستون پمپهای رف و برگشتی پیشرفته
رینگ آببند میانی پیستون و یی ندر پمپهای رف و برگشتی پیشرفته
میللنگ پمپهای رف و برگشتی پیشرفته
ایتافینگ باکس پمپهای رف و برگشتی پیشرفته

هیدروکوپلینگ ها
دریچه هوای ورودی کمپریورهای محوری فرایندی
()Suction & Discharge Valve
با فشار بالای 61بار و ابعاد بالای  21یانتیمتر
پر های ثاب و متحرک یهبعدی و آلیاژی کمپریورهای محوری
ش و دیسک کمپریورهای محوری پیشرفته
پویته خارجی کمپریورهای محوری
پویته خارجی کمپریورهای یانتری وژ پیشرفته
ش و پروانه کمپریورهای یانتری وژ پیشرفته
درای گس ییل ()Dry Gas Seal
ییستم کنترل لاجیک دار انواع کمپریورها
پیستون کمپریورهای رف و برگشتی پیشرفته (فرایندی /فشار بالا)
رینگ آببند میانی پیستون و یی ندر کمپریورهای رف و برگشتی پیشرفته
میللنگ کمپریورهای رف و برگشتی پیشرفته
ایتافینگ باکس کمپریورهای رف و برگشتی پیشرفته (فرایندی  /فشاربالا)
گیربکسهای با توان بالای  61کی ووات و دور بالای  9111دور در دقیقه
دریچه هوای ورودی کنترلی برای فن محوری
پر های ثاب و متحرک پیشرفته فن
ش و پروانه پیشرفته فن
ییستم کنترل پیشرفته فن و تاب و آن
ش و دیسک پیشرفته فن
موتور احتراق برون یوز مانند موتورهای ایترلینگ و بفار
موتور احتراق درونیوز
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کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
19

موتور احتراق درونیوز اشتعال جرقهای
موتور احتراق درونیوز اشتعال تراکمی
موتورهای وانکل

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته و نرمافزارها و سامانههای تخصصی مربوطه

ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته صنعت نفت و گاز

کد زیر دسته دوم
12

تیهیزات
ح اری ن

کد زیر دسته سوم

10

10

11

تیهیزات پیشرفته
اکتشاف ن

11

تیهیزات لرز نگاری از قبیل فریتند و گیرند لرز نگاری

12

ابزارهای دقیق از قبیل ژئوفون ،کابل ضد ان یار مورد ایت اد در اکتشاف ن
Laux

11

تیهیزات چا پیمایی

12

تیهیزات چا آزمایی

19

رشته ح اری ()Drill String

14

لولههای جداری و آیتری

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

11
 ،ب ایتر،Laul ،

11
11

LWD

12

Wire Line Logging

11

FBDST/ DST

11

Drill Pipe/ HWDP/ Drill Collar

12

NMDP /NMCP/ NMDC

19

LWD Collar

14

Stabilizer such as VGS

15

Vibration Damper/ Shock Absorber

16

Advanced Fishing Tools

17

Drilling Jar/ Agitator

11

Casing & liner & Tubing

12

Accessories such as casing shoe, float collar etc

19

Advanced Liner Hanger

15

واحد نمودارگیری گل ح اری

11

Mud Logging Unit

16

ییال ح اری

11

تیهیزات تس ییال ح اری (به غیر از تس های شیمیایی)

11

Pump Truck

12

Cement Head

17

تیهیزات ییمانکاری (ییمان ح اری)

19

Top Plug

14

BTM Plug

15

Dart

11

مف وط کنند های ایید

11

تیهیزات تزریق ایید

12

Acidizing pump

19

Coflex Hoses

11

Tri cone bit

13

مته ح اری

12

PDC bit

19

Diamond bit

14

Core bit
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12

11

Hoisting System

19

11

Power System

14

11

Monitoring System

15

11

Rotating System

16

11

Blow out Preventer System

17

11

Platform

11

11

Jack-up

12

11

Semi-submersible

19

MWD

11

11

Gyro

12

11

Down Hole Motor

19

11

Extended Reach Drilling Equipment (ERD)

14

11

Sealing Equipment

11

11

Gate And Choke Valves

12

11

Well-Head Control System

19

11

SSSV, SSV

11

11

Packer

12

11

Completion String

19

11

Advanced Down Hole Sand Control System

14

Advanced Polish Mill

15

Mud Pulse Telemetry

11

EM Telemetry

12

PDM/ Turbine/ RSS

11

تیهیزات دکل ح اری

11

یکوهای دریایی

11

تیهیزات ح اری جه دار

12

Well-head & X-Mass Tree
Equipment

19

Completion Equipment

14

تیهیزات پیشرفته مورد ایت اد
 اریالی به ف ر، در بازیابی گازهای همرا

15

تیهیزات
ح اری ن
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12

کد دسته اصلی

Circulating System

دسته اصلی

10

ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته و نرمافزارها و سامانههای تخصصی مربوطه

11

زیر دسته اول

کد زیر دسته اول

Mast/ Derick

11

زیر دسته دوم

ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته صنعت نفت و گاز

کد زیر دسته چهارم

11

زیر دسته سوم

کد زیر دسته دوم

زیر دسته چهارم

کد زیر دسته سوم

کد زیر دسته پنجم

زیر دسته پنجم

10

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته و نرمافزارها و سامانههای تخصصی مربوطه

ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته صنعت نفت و گاز

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

10

10

11
19

14

15

نرمافزارهای ن

و گاز

تیهیزات و ابزارهای بهر برداری ن

تیهیزات میاندیتی و پاییندیتی ن

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

نرمافزارهای بومی پیشرفته شبیهیازی میادین و مفازن ن

و گاز

11

12

نرمافزارهای شبیهیازی خواص ییال و ینگ

11

19

نرمافزارهای شبیهیازی خواص پاروفیزیکی

11

14

نرمافزار مدلیازی زمینشنایی

11

11

تیهیزات پیشرفته فراز آوری مصنوعی

11

12

یامانههای پیشرفته کنترل هوشمند (چا های هوشمند)

11

19

ابزارهای پیشرفته ثب اط اعات تولید از چا ()PLT

11

14

تیهیزات یرچاهی ویژ میادین دریایی

15

تیهیزات پیشرفته ازدیاد برداش از قبیل پمپ و شیرآلات

11

تیهیزات پیشرفته حرارتی و برودتی

12

انتقال قدرت

19

مشعلهای پیشرفته پتروپالایشی
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زیر دسته چهارم

11

ESR

12

SRP

11
11

مفازن یقف متحرک و کروی

12

راکتورهای پیشرفته

19

ت کیکگرهای پیشرفته

14

کور های فرایندی

15

مبدلهای حرارتی و چگالند ها

11

کوپ ینگهای  ، M-seriesک اچهای با توان بالا و گیربکسهای با دور و توان
بالا از قبیل گیربکس پمپ یان داین

11

مشعلهای گازیوز پتروپالایشی

12

مشعلهای مایخیوز پتروپالایشی

19

مشعلهای دویوخته پتروپالایشی

14

مشعلهای داک برنر

15

مشعلهای INLINE

16

تیهیزات پیشرفته ویژ پایش خوردگی و ح اظ
کاتدیک

17

تیهیزات پیشرفته ریوبزدایی

14

شیرهای محرکه On/Off

12

11

پکیج آنالایزرهای فرایندی آن این

11

واحد تولید همزمان برق
*
و حرارت ()CHP

12
19
14
11

12

واحد تولید همزمان
برق ،حرارت و یرما
*
()CCHP

19

نیروگا ییکل ترکیبی

12
19
*

11

تیهیزات پیشرفته پایش ،مانیتورینگ و ح اظ
صنعتی پتروپالایشی
طراحی و یاخ واحد  CHPبا مولد پیستونی
*
با بازد مؤثر الکتریکی بیش از  61درصد
طراحی و یاخ واحد  CHPبا مولد میکرو توربین
*
با بازد مؤثر الکتریکی بیش از  45درصد
طراحی و یاخ واحد  CHPبا مولد توربین بفار
*
با بازد مؤثر الکتریکی بیش از  65درصد
طراحی و یاخ واحد  CHPبا مولد Fuel cell
*
با بازد مؤثر الکتریکی بیش از  41درصد
طراحی و یاخ واحد  CCHPبا مولد میکرو توربین
*
با بازد مؤثر الکتریکی بیش از  45درصد
طراحی و یاخ واحد  CCHPبا مولد پیستونی
*
با بازد مؤثر الکتریکی بیش از  61درصد
طراحی و یاخ واحد  CCHPبا مولد Fuel cell
*
با بازد مؤثر الکتریکی بیش از  45درصد
طراحی و یاخ نیروگا ییکل ترکیبی
*
با بازد  55درصد

ایمارت ف نج های دریایی یا خدمات نصب این
اتصالات در زیر دریا
اتصالات آکاردئونی با ابعاد بالا
ایمارت کوپ ینگ های دریایی یا خدمات نصب
این اتصالات در زیر دریا

11

Ball control valve

12

Butterfly control valve

19

Globe control valve

11
11
11
11

11
دیتگا ریوبزدایی لولههای مبدلهای حرارتی
(هیدرومکانیک)
آنالایزرهای گازی

11

12

آنالایزرهای مایخ

11

19

آنالایزرهای محیط زیستی

11

11
11

11

نیروگاههای تجدیدناپذیر

کد دسته اصلی

ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته صنعت نفت و گاز

19

شیر ایمنی فنری Relief Valve

11

19

13

10

12

شیرهای ایمنی پای وت دار ()Pilot Operated

11

11

*
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کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم
15

اتصالات خاص ن تی

کد زیر دسته چهارم

10

10

15

تیهیزات میاندیتی و
پاییندیتی ن

14

شیرهای صنعتی پیشرفته

11

شیرهای کنترلی

کد زیر دسته پنجم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

زیر دسته پنجم

11
11
11
11
11
11
11
11
11
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11

شیرهای موتوری ،هیدرولیکی ،نیوماتیکی از
قبیل MOV,ESV,LBV

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته و نرمافزارها و سامانههای تخصصی مربوطه

کد زیر دسته دوم
12

انرژی خورشیدی

19

انرژی بادی

14

انرژی برقآبی

15

انرژیهای دریایی

16

*

کد زیر دسته سوم

10

10

تجهیزات پیشرفته
حوزه انرژیهای
تجدیدپذیر

11

انرژی هیدروژنی

11
12
11

ک کتورهای پیشرفته انرژی خورشیدی مانند کالکتورهای فیبر نوری

12

ی ولهای خورشیدی مولد برق

19

تعقیبکنند ییستمهای خورشیدی

11

طراحی و یاخ یامانهها و قطعات پیشرفته توربین بادی

یامانههای پیشرفته خالصیازی ،ذخیر یازی ،انتقال و توزیخ گاز هیدروژن
یامانههای تولید انرژی الکتریکی از یوخ هیدروژن

*

11

11

طراحی و یاخ بوی رهای پیشرفته زیس تود با بازد بالا

12

طراحی و یاخ راکتور گازیاز با بازد بالا

12
19
14

19
14

11
11
11
11
12
19
14
15
11

قطعات و تیهیزات پیشرفته نیروگا های برقآبی
ییستمهای ایتحصال انرژی از جریانات آبی دریا مانند جذر و مد (مانند ید
جزر و مد ،ییستمهای پروانهای و)..
ییستمهای ایتحصال انرژی از امواج دریا (مانند جاذب چرخشی موج
ارشمیدس ،جاذبهای شناور ،یی ندر بریستول ،غ تک امواج ،شناور لی تینگ،
پ امیس ،یاز دراگون و )...
ییستمهای ایتحصال انرژی از اخت اف دمایی آب دریا
))Ocean Thermal Energy Conversion
ییستمهای ایتحصال انرژی از اخت اف شوری آب دریا

11

انرژی زیس تود

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

طراحی و یاخ ییستمهای تولید همزمان برق و حرارت با منبخ انرژی
زیس تود با بازد بالا
طراحی و یاخ ییستمهای تولید توان پراکند از زیس تود
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12
11
12
19
14
15
16
11

زیر دسته چهارم

Multi-junction (MJ) solar cells
 Monocrystalline silicon PV panelsبا بازد بیش از %14
 Polycrystalline silicon PV panelsبا بازد بیش از %14
 Thick-film silicon PV panelsبا بازد بیش از %5
 Amorphous silicon PV panelsبا بازد بیش از %5
ییستمهای تعقیبکنند ترکیبی
*

ییستمهای تعقیبکنند مبتنی بر شدت نور
پر کامپوزیتی توربین بادی
روت جوین
گیربکس توربین بادی (خروجی ثاب یا متغیر)
*
ییستم کنترل زاویه پر توربین بادی ()Pitch System
*

برج توربین بادی (فوقانی و تحتانی)
*
بدنه نایل

11
11
11
11
11
12
11
12
11
11

بوی رهای بسترییال شد با بازد احتراق  35درصد به بالا و بازد تبادل
انرژی بالاتر از %11
بوی رهای جریان حامل ) (pulverizedشد با بازد احتراق  35درصد
به بالا و بازد تبادل انرژی بالاتر از %11
راکتورهای بستر ییالشد با بازد تبدیل کربن بیش از  %35و بازد گاز
یرد بالاتر از %15
گازیازهای پ ایما با بازد تبدیل کربن بیش از  %35و بازد گاز یرد
بالاتر از %15

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول
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کد زیر دسته دوم

10

10

تجهیزات پیشرفته هستهای

11

چرخه یوخ

12

غنییازی

19

نیروگاهی (قدرت و غیر قدرت)

14

تیهیزات پیشرفته پرتودهی

کد زیر دسته سوم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11

تیهیزات پیشرفته فرآوری و تولید  UF6 ،UO2و UF4

12

تیهیزات پیشرفته تولید ای نج زیرکونیوم

19

تیهیزات پیشرفته تولید ورق ،لوله و غ اف یوخ زیرکونیوم

14

تیهیزات پیشرفته تولید  H2Sو تولید آبینگین

15

تیهیزات پیشرفته تولید قرص اورانیوم و تولید مونتاژ می ه و ص حه یوخ

16
17
11

15

تیهیزات پیشرفته مرتبط با گداخ

تیهیزات پیشرفته تولید منیزیم خالص
طراحی و یاخ یامانههای پیشرفته ذخیر یازی گاز هیدروژن
(فشرد یازی ،هیبدریدهای ف زی ،نانو یاختارهای کربنی ،شبکههای آلی ف زی)
عناصر شیمیایی رادیواکتیو و ایزوتوپهای رادیواکتیو (همچنین عناصر شیمیایی و ایزوتوپهای قابل شکافتن ( )Fissilesیا
حاص فیز ( )Fertilesو ترکیبات آنهار مف وطها و فاولات دارای این محصولات

11

میموعه موتور و ایتاتور ماشین یانتری یوژ

12

میموعه روتور ماشین یانتری یوژ

19

میموعه گازریانی ماشین یانتری یوژ

14

میموعه پایه و بدنه ماشین یانتری یوژ

15

تیهیزات پیشرفته خوراکدهی و غنییازی در یانتری یوژ

11

تیهیزات پیشرفته مرتبط با رآکتور

12

تیهیزات پیشرفته مرتبط با گنبد ایمنی رآکتور

19

تیهیزات پیشرفته مرتبط با مدار اول ،دوم و یوم رآکتور

14

تیهیزات پیشرفته مرتبط با انداز گیری و کنترل

15

تیهیزات پیشرفته مرتبط با ایمنی رآکتور

11

تیهیزات پیشرفته مرتبط با چشمه پرتوزا و ی ول پرتودهی در یامانه پرتودهی

12

تیهیزات پیشرفته مرتبط با یاخ حوضچه و ییستم انتقال مواد در یامانه پرتودهی

19

تیهیزات پیشرفته مرتبط با تولید ایزوتوپ غنیشد  ،رادیو ایزوتوپ و مواد اولیه رادیو دارو

11

تیهیزات محصوریازی مغناطیسی ،محصوریازی اینریی
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کد دسته اصلی
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کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

10

11

هواگردها،
تجهیزات و
سازههای هوافضا

11

هواگردها

11
12
19
11

12

یاز ها و تیهیزات مکانیکی هوافاا

13

سامانهها ،تجهیزات
و عملگرهای
پیشرفته
هیدرولیکی و
پنوماتیکی

12

ماشینآلات و تیهیزات پیشرفته مبتنی بر
عم گرهای هیدرولیکی و پنوماتیکی
باقاب ی کنترل فشار یا نیرو

19

ماشینآلات پیشرفته فرآوری ،تولید و
بستهبندی با عم گرهای هیدرولیکی و
پنوماتیکی مبتنی بر اتوماییون بالا

11
11
11

12

دیتگا ها و ادوات برای پرتاب و فرود ویایل نق یه هوایی روی باندهای کوتا

19

تیهیزات پیشرفته فرودگاهی

11

14

ج وبرند ها

11

15

بدنه ماهوار بر

11

16

تیهیزات آماد یازی و پرتاب (یامانههای پدافندی ،دوربرد و ماهوار بر)

11

17

طراحی و یاخ رادومهای پیشرفته ()Radome
طراحی و یاخ یامانهها و عم گرهای پیشرفته هیدرولیکی و پنوماتیکی از
قبیل شیر هیدرولیک ،شیر یروو الکترو هیدرولیک
ذخیر یازها و هادیهای حرارتی ماهوار از قبیل رادیاتور ماهوار

11

13

11

11

11

11

جکهای هیدرولیکی

بالونها و گ ایدرها ،گ ایدرهای مع ق ( )Hangو هواپیماهای ()Aircraft
بدون موتور ( )non-poweredپیشرفته
طراحی و یاخ پرند های پیشرفته یرنشین دار نظیر هواپیما و ه یکوپتر
طراحی و یاخ پرند های پیشرفته بدون یرنشین با مأموری خاص نظیر
هواپیما و ه یکوپتر
ماژولهای پیشرفته و قطعات دقیق مکانیکی هوایی از قبیل ترمز هوایی و
مح ظه ضد یانحه جعبه ییا هواپیما ()CSMU

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

طراحی و یاخ پیشران جامد دوپایه ،پیشران جامد مرکب،
پیشران مایخ ،پیشران یوخ مایخ ،ترایتر
طراحی و یاخ ادوات پیشرفته یاز بدنه ،مفازن تح فشار،
لوله و اتصالات ،بال و بالک
طراحی و یاخ ادوات و تیهیزات پیشرفته یکوی پرتاب ،پرتاب
یرد ،پایگا پرتاب فاایی ،جابیایی و حملونقل ،تزریق یوخ

11
11

11

یاز های اص ی ماهوار

11

یتون فقرات ماهوار

11

یاز های نوع دوم ماهوار

11

پنلهای خورشیدی ماهوار

12

یاز های نوع یوم ماهوار از قبیل اتصالات ،کابلهای اتصالی

11

19

تیهیزات و ابزارهای مفصوص پیشرفته نگهداری ،تعمیرات و اورهال ()MRO

11

11

جک تکمرح های با  D/L <1.1و فشار کاری بیش از 211 bar

11

12

جک پاتیل با D/L <1.1

11

19

جک ت سکوپی یه مرح های و بیشتر

11

14

جک ت سکوپی ینکرون

11

11

تیهیزات ینگین ف زکاری مانند برش ،فرمینگ و پرس

11

12

ابزارهای هیدرولیکی پیشرفته مانند آچار تورک با گشتاور بالا

11

19

تیهیزات حملونقل ینگین با کاربری ویژ

11

14

ماژول کنترلکنند فشار هیدرولیک و پنوماتیک

11

11
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کد دسته اصلی

11
11
11
11

11

یاز های یاح ی و فرایاح ی

طراحی و یاخ موجشکنها ،دایکها،
آبشکنها و یاز های ح اظ از یاحل

11

12
19
14
15

12

88

تجهیزات پیشرفته سایر حوزهها

ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته و نرمافزارها و سامانههای تخصصی مربوطه

کد زیر دسته اول

شبیهسازهای
پیشرفته

کد زیر دسته دوم
19

کد زیر دسته سوم

12

کد زیر دسته چهارم

10

81

11

شبیهیازهای تعام ی ()HUMAN IN THE LOOP
دارای نمایش یهبعدی ،پردازش ییگنال ورودی  ،یا
بازخوردهای مکانیکی پیچید
ییستمهای پیشرفته شبیهیاز شرایط محیطی مانند
شبیهیاز امواج دریا ،شبیهیاز زلزله ،شبیهیاز پیشرفته
جریان ییالات
نرمافزارهای پیشرفته شبیهیازی تفصصی مانند
شبیهیاز ریفتهگری ،ح اری ،خردایش ،فرایند
مغناطیسی ،شکلدهی ،رفتار مکانیکی

کد زیر دسته پنجم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

11
12
19
12
11

زیر دسته پنجم

پایگا های شناور متحرک فرایاحل بزرگ
()floating mobile offshore base
شناورهای یطحی خاصمنظور مانند کشتی
آتشخوار ،شناور حمل گاز و حمل ایید
شناورهای تندرو با حداقل یرع  41گر
دریایی
طراحی و یاخ شناورهای زیریطحی

شناورها و تیهیزات پیشرفته مرتبط

ماشینآلات ،تیهیزات و یاز های پیشرفته دریایی

14

طراحی و یاخ شناورهای اثریطحی

15

تیهیزات کاهند نیروی پسا
یامانههای رایانش و هوشمند یازی
موتورهای شناورهای دریایی
طراحی و یاخ موتورهای دریایی
طراحی و یاخ متع قات پیشرفته موتورهای
دریایی (قوای محرکه و ییستم رانش)
یامانههای هوشمند بارگیری و تف یه
شناورها
طراحی و یاخ یامانههای هوشمند
دورینیی ،فرمان از را دور و ثب اط اعات
طراحی و یاخ یامانه پیشرفته کنترل،
هدای و ناوبری
شناورهای هوشمند بدون یرنشین یطحی و
زیریطحی دریایی

11
19

قوای محرکه و ییستم رانش

14

ادوات ،تیهیزات و یامانههای
هوشمندیازی دریایی

12
19
11
12
19
14
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موجشکن برای کاهش چشمگیر
خسارتهای وارد از امواج
فونداییون
انواع آرمور
موجشکن شناور روی آب و یامانه
مهاربندی آن
یاز برای کاهش ریوبگذاری
حوضچه

11
11
11
11
11
12
19
14
11
11
11
11
11
11
11
11

SES
هواناو
WIG
Sea plane

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته و نرمافزارها و سامانههای تخصصی مربوطه

تجهیزات پیشرفته سایر حوزهها

کد زیر دسته دوم
12

ماشینآلات و تیهیزات
پیشرفته ری ی

19

ماشینآلات و تیهیزات
پیشرفته را و یاختمان

14

ماشینآلات پیشرفته معدن و
ایتحصال

15

تیهیزات پیشرفته کشاورزی و
دام ،طیور و آبزیان

16

تیهیزات پیشرفته صنایخ
غذایی

کد زیر دسته سوم

10

88

11

ماشینآلات ،تیهیزات و
یاز های پیشرفته دریایی

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

15

طراحی و یاخ یامانههای پایش دریایی

11

16

تیهیزات پیشرفته غواصی

11

ویایل نق یه پیشرفته ری ی

12

تیهیزات و ماژولهای پیشرفته ویایط نق یه ری ی

11

تیهیزات پیشرفته کنترل یاز

12

طراحی و یاخ ماشینآلات پیشرفته ح ر تونل مانند TBM

19

ماشینآلات ،افزونهها ،ادوات و تیهیزات پیشرفته حوز را یازی

11

11

ابزارهای پیشرفته مطالعات ژئوفیزیک با دق بالا مانند الکتریکی ،مغناطیسی و ثق ی

11

12

ادوات پیشرفته عم یات چا نگاری ،ریم لاگ گمانهها ،ح اری ،ح ر گمانه و تیهیزات مرتبط

11

19

ماشینآلات و تیهیزات پیشرفته ایتفراج ،ترابری و عملآوری با ظرفی و اتوماییون بالا

11

14

ماشینآلات پیشرفته فرآوری مواد معدنی با کاربرد در روشهای نوین فرآوری
ماشینآلات پیشرفته و هوشمند قبل از کاش  ،کاش  ،داش و برداش محصولات کشاورزی با
اتوماییون بالا
تیهیزات پیشرفته و هوشمند پس از برداش محصولات کشاورزی بر ایاس فناوریهای نوین
مانند پردازش تصویر
یامانههای پیشرفته و هوشمند کنترل آفات ،بیماریها و شرایط محیطی باهدف افزایش
بهر وری تولید محصولات کشاورزی و کاهش مصرف انرژی
طراحی و یاخ تیهیزات پیشرفته فراوری گیاهان دارویی باقاب ی کاهش قابلتوجه ضایعات و
اف کی ی و افزایش راندمان مانند دیتگا ایتفراج ماد مؤثر بهویی ه ییال فوق بحرانی
طراحی و یاخ تیهیزات و ماشینآلات پیشرفته مؤثر در افزایش قابلتوجه عم کرد تولید و
پرورش دام ،طیور و آبزیان مبتنی بر فناوریهای پیشرفته مانند پردازش تصویر و کنترلهای
هوشمند و اتوماییونهای پیشرفته
طراحی و یاخ راکتور اکسیژن یاز با راندمان تولید  11مترمکعب بر یاع اکسیژن برای
پرورش آبزیان
تیهیزات پیشرفته باهدف افزایش ماندگاری مواد غذایی باقاب ی ح ظ کی ی مبتنی بر
فناوریهای پیشرفته مانند ماکروویو ،پالس نوری ،فشار هیدروایتاتیک ،میدان الکتریکی،
پرتودهی ،خ أ بالا ،پ ایما ،خشککن انیمادی
تیهیزات پیشرفته فرآوری و تولید مواد غذایی بر پایه فناوریهای نوین و اتوماییون بالا
تیهیزات پیشرفته بستهبندی مواد غذایی با اتوماییون بالا و تیهیزات وابسته مانند تیهیزات
تولید ل افهای ( )filmهوشمند ،بستهبندی به روش ایپتیک

11

11
12
19
14
15
16
11
12
19
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11
12

زیر دسته چهارم

طراحی و یاخ یامانههای پایش اق یم دریا
طراحی و یاخ لباسهای غواصی باقاب ی غواصی در عمق بیش از 61
متر
ییستمهای تع یق این یتوری فشار بالا

11
11

بوژی واگن مسافری

12

بوژی لوکوموتیو

19

بوژی واگن باری

14

گهوار ی بوژی یه محور ی لکوموتیوهای ینگین

15

ییستم ترمز دیسکی

11

تیهیزات کنترل فعال و میراگرهای پیشرفته

12

تیهیزات پایش ی ام یاز

11

11
11
11
11
11
11
11
11
11

کد دسته اصلی
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تجهیزات پیشرفته سایر حوزهها

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

کد زیر دسته چهارم
12
19

14

ییستمهای یف افزاری و نرمافزاری
پایش آلودگی هوا
یامانههای پایش و هشدار ریزگردها

یامانهها و ادوات ینیش جوی

کد زیر دسته پنجم

10

88

17

تیهیزات پیشرفته
مرتبط با هوا و
اق یم ،آب ،خاک و
فریایش

11

یامانه نرمافزاری و
یف افزاری مرتبط با
جو

11

یامانههای پیشبینی و شبیهیازی

11
12

15
16

یامانه پیشرفته مرتبط با کنترل وضخ هوا

11
11

11
11
11

رادیوگمانهها )(radio sonde

11

12

یامانههای تصویرنگاری جو بالا

11

19

یونویوند و ایستگا های GPS

11

14

یامانه رصد میدان مغناطیسی زمین
یامانه رصد آب و هوای فاایی و فعالی های
خورشیدی

11

15
یامانههای پیشرفته تولید آب از رطوب
هوا با بازد بالا

یامانههای پیشبینی و شبیهیازی پفش
آلایند های هوا
یامانههای پیشبینی شرایط جوی

کد زیر دسته ششم

دسته اصلی

زیر دسته
اول

زیر دسته
دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

زیر دسته پنجم

11

11
11
12

یامانههای پیشرفته کنترل جو بالا مانند
گرمایش یونیپهری و ...
یامانههای پیشرفته کنترل وردیپهری مانند
یامانه مقاب ه با تگرگ ،یونیزاییون ابری و ...

11
11
11

12

ایتحصال آبهای
یطحی

19

ایتحصال آبهای
زیرزمینی

11

فناوریهای مدیری آبهای یطحی

11

یامانههای پایش و مانیتورینگ منابخ
آبهای زیرزمینی( چا ها ،چشمهها و
قنوات)

11

یامانههای نرمافزاری مدیری منابخ آبهای
یطحی

12
19

12
11
12
19
14
12
19

تیهیزات و ادوات پیشرفته ح اری چا های
عمیق آب
تیهیزات و ادوات پیشرفته احیای چا های
*
آب

زیر دسته ششم

تیهیزات و مواد پیشرفته جدایازی آلودگیهای
یطحی منابخ آبی
طراحی و پیاد یازی یامانهی یکپارچه هوشمند
پایش و ارزیابی پارامترهای کمی و کی ی منابخ
آبهای زیرزمینی
یامانههای تصمیمیار  DSSمنابخ آب زیرزمینی
در یطح دش های کشور (محدود های
مطالعاتی)
یامانههای پیشرفته مدیری برداش از منابخ
آب زیرزمینی
طراحی و یاخ تیهیزات کشف شبکههای
قنات متروک و تونلهای زیرزمینی در عمق بیش
از  51متر با ضریب دق بیش از  31درصد

11
11
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11
11
11
11
11

ییستمهای شبیهیازی آبهای یطحی
مانند ییستمهای پیشبینی یی اب
یامانهی یکپارچه هوشمند پایش و ارزیابی
پارامترهای کمی و کی ی منابخ آبهای
یطحی
یامانههای تصمیمیار ) (DSSمنابخ آب
یطحی در یطح حوضههای کشور

کد دسته اصلی

ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته و نرمافزارها و سامانههای تخصصی مربوطه

تجهیزات پیشرفته سایر حوزهها

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم
15

یامانههای مرتبط با تص یه آب
شور

16

یامانههای مرتبط با تص یه
پساب

کد زیر دسته چهارم

10

88

17

تیهیزات پیشرفته
مرتبط با هوا و
اق یم ،آب ،خاک و
فریایش

14

شبکه انتقال و توزیخ آب

کد زیر دسته پنجم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

11

ییستمهای نش یابی ،مانیتورینگ و کنترل هوشمند شبکه انتقال و
*
توزیخ آب

11

12

طراحی و یاخ یامانههای پیشرفته آب و آبیاری

11

طراحی و یاخ تیهیزات نمکزدایی حرارتی در مقیاس صنعتی

11

12

طراحی و یاخ تیهیزات نمکزدایی غشایی در مقیاس صنعتی

11

19

طراحی و یاخ تیهیزات نمکزدایی هیبریدی در مقیاس صنعتی

11

14

طراحی و یاخ تیهیزات پیشرفته پیشتص یه

11

11

یامانههای پیشرفته تص یه فاض اب با روش زیستی در مقیاس صنعتی

11

12

یامانههای پیشرفته بیوراکتور غشایی در مقیاس صنعتی
یامانههای پیشرفته تص یه آب با روشهای شیمیایی و فیزیکی در
مقیاس صنعتی

11

14

ییستمهای الکتریکی تص یه پساب در مقیاس صنعتی

15

روشهای پیچید و ترکیبی تص یه پساب همچون ZLD
یامانههای پیشرفته تص یه لین در مقیاس صنعتی همچون الکتروایمز،
اکسیداییون و ...

11

حسگرها و تیهیزات انداز گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک

11

تولید نرمافزارهای کاربردی آب

11
12

19

16
17

تیهیزات و حسگرهای
پیشرفته انداز گیری
پارامترهای خاک

11

تولید نرمافزارهای کاربردی
آب ،خاک ،زمین و یرزمین

11

ییستمهای تص یه به روش ازناییون

12

ییستمهای تص یه به روش مولتی اکسیدان ها (هیدرولیز)

19

ییستمهای تص یه به روش کویتاییون

11
11
11
12

12
19
14

12
19

تولید نرمافزارهای کاربردی زمین و یرزمین
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طراحی و یاخ یامانههای اتوماییون هوشمند برنامهریزی
یکپارچه آبیاری (تح فشار ،کمفشار ،یطحی) از خروجی منبخ
تا مصرف با لحاظ کردن پارامترهای مؤثر دارای حداقل شرایط
اق یمی ،کی ی آب ،الگوی کش در مزارع
طراحی و یاخ یامانههای هوشمند پایش برخط مصارف
آبیاری

11

11

تولید نرمافزارهای کاربردی خاک

زیر دسته پنجم

11

ص حات فشاری ()pressure plate
تیهیزات انداز گیری میزان شوری خاک
()Salinity Bridge
تولید نرمافزارهای تح یل اثرات ناشی از تغییر کاربری زمین بر
ن وذپذیری و اثرات کی ی آبفوانها و میزان رواناب تولیدی بر
ایاس مدلهای بومی
تولید نرمافزار مدیری ریسک در حوز های آبی بهمنظور کاهش
آییبپذیری آبفوانهای کشور بر ایاس مدلهای بومی
تولید نرمافزارهای تح یل مدلهای رفتاری دریاچههای کشور
تولید نرمافزار تح یل و پیشبینی ارتباط آبهای یطحی و
زیرزمینی بر ایاس مدلهای بومی
تولید نرمافزارهای برآورد فریایش خاک کشور بر ایاس
مدلهای بومی

12

تولید نرمافزارهای برآورد ریوب کشور بر ایاس مدلهای بومی

11

تولید نرمافزار آمایش یرزمین کشور بر ایاس مدلهای بومی

کد دسته اصلی

تجهیزات پیشرفته سایر حوزهها
خدمات آزمایشگاهی و طراحی مهندسی

ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته و نرمافزارها و سامانههای تخصصی مربوطه

کد زیر دسته
اول

کد زیر دسته
دوم

80

11

12

کد زیر دسته
سوم

10

88

11

تیهیزات دارویازی
و زیس فناوری

11
12
19
14
15
16
17
11
13
11
11
12
19
14
15
16

فی ترهای پیشرفته جه تص یه بیولوژیکی مایعات
فی ترهای پیشرفته جه تص یه و ایتری یزاییون گازها
بیو راکتورهای پیشرفته
یانتری یوژهای پیویته دور بالا
فریز درایرهای پیشرفته
فرمانتورهای پیشرفته
ایپری درایرهای پیشرفته به همرا تولید نازل
مبدلهای پیشرفته حرارتی با حسایی بالا
یتونهای پیشرفته تقطیر و پالایش
اتومایزرها و یپرایرهای پیشرفته برای مایعات
پمپهای پیشرفته پریستالیتیک
میکسرهای پیشرفته یکجدار  ،دوجدار و یهجدار
هموژنایزرهای پیشرفته تک و یا دوبل
راکتورهای پیشرفته
راکتور گ س لاین پیشرفته مواد خشک و مایخ
انواع خشککنهای پیشرفته با بازدهی بالا

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

17

دیتگا های بستهبندی انواع اشکال دارویی با اتوماییون بالا

11

11

دیتگا های ینیش و کنترل انواع اشکال دارویی

11

13

تیهیزات نگهداری مواد زیستی با قاب ی کنترل شرایط محیطی

11

خدمات طراحی مهندیی و بهینهیازی

11
11
12
19
14
15
11
12
11
12
11
11
11
11
11
11
11

خدمات طراحی
مهندیی ،تشفیص
و تعمیرات ایایی

خدمات تفصصی
آزمایشگاهی
مشروط به عاوی
در شبکه
آزمایشگاهی
فناوریهای
راهبردی

کد زیر دسته
چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

12

خدمات تشفیصی مهندیی

19

خدمات تعمیرات ایایی

11
12
19
14
15
16
17

طراحی آزمون
تولید نمونه اولیه
آماد یازی نمونه آزمون
کالیبراییون تیهیزات آزمایشگاهی
آنالیز نمونه
تعمیر و نگهداری
تولید نرمافزار

زیر دسته چهارم

دیتگا شمارشگر قرص و کپسول و ب سیترینگ قرص و کپسول ،فی ینگهای آمپول و فی ینگهای پودر و مایعات
خوراکی ،ایپریهای دارویی ،کرم و پماد پرکنی
یفتی ینج قرص ،تس زمان باز شدن ،تس انح ال قرص و کپسولر دیتگا تس خصوصیات کپسول ،دیتگا
تس خصوصیات شیاف ،نرمیینج تیوپ آلومینیومی پماد ،انواع لیک ینج
تویعه دانش فنی و طراحی خطوط تولید مبتنی بر فرایندهای پیچید
طراحی مهندیی و تویعه دانش فنی یاز های مکانیکی و قطعات پیشرفته
تکوین و تویعه دانش فنی پ ت رمهای پیشرفته منیر به محصول فیزیکی
طراحی یاز های عمرانی پیشرفته با کاربری ویژ
خدمات ممیزی ت صی ی انرژی در فرایندهای تولیدی صنایخ ینگین با کاهش قابلتوجه در شاخص مصرف انرژی
خدمات پیشرفته تفمین عمر یاز های خاص
خدمات پیشرفته آنالیز مودال و تغییر شکل یاز های
خدمات نگهداری ،تعمیر و اورهال ( )MROحوز صنع هوایی
تعمیرات ایایی توربینهای گازی
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کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته و نرمافزارها و سامانههای تخصصی
مربوطه

کد زیر دسته دوم

10

89

تجهیزات آزمایشگاهی
و تجهیزات تست و
آزمون (کنترل کیفی)

11

تیهیزات پیشرفته برریی خواص مکانیکی
و توپوگرافی مواد

کد زیر دسته سوم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11

دیتگا های تس کشش و فشار یونیوریال ،کشش با نرخ کرنش آهسته ،خزش و ری کسیشن

12

دیتگا های تس خستگی محوری و اکچویتورهای دینامیکی

19

دیتگا های تس ضربه به روش شارپی

14

دیتگا های یفتی ینیی یونیوریال ،میکرویفتی ینیی و نانویفتی ینیی

15

دیتگا های تس یایش به روش پین روی دیسک

16

میزهای لرز شبیهیاز زلزله

17

دیتگا تعیین شکلپذیری ورق
تیهیزات پیشرفته آزمایش بتن و خاک مانند جکهای بتن شکن خودکار ،برش مستقیم ،یه محوری دینامیک ،دیتگا تعیین ن وذپذیری بتن در
برابر ک رید
پروفای ومترهای دقیق

11

تیهیزات آنالیز حرارتی مانند دی اتومتر TGA ،و  ،DSCتعیین ضریب هدای حرارتی

12

دیتگا تبدیل فوریه پرتو فرو یرخ  FTIRو  ATRو دیتگا NMR

19

طیفینج رامان

14

ایپکترومترها ،ایپکتروفوتومترها ،طیفینج تحرک یونی ،ف یم فوتومتر و رفرکتومترها

15

دیتگا تعیین یطح ویژ به روش BET

16

دیتگا ت رق پویای نور )(DLS

17

تیهیزات آنالیز مغناطیسی مواد مانند مغناطیسینج نمونه مرتعش )(VSM

11

دیتگا الکتروفورز مویین

13

دیتگا انداز گیری زاویه تماس به همرا نرمافزار تح یل

11
13

12

تیهیزات پیشرفته برریی خواص فیزیکی،
شیمیایی و الکتروشیمیایی مواد

11

رئومترهای پیشرفته ،دیتگا انداز گیری اندیس جریان پذیری مذاب –  ،MFIتعیین دمای نرمی ویک

11

کروماتوگراف های پیشرفته مانند  HPLCو GC

12

تیهیزات آنالیز به کمک پرتو ایکس مانند پراش پرتو ایکس ) (XRDو ف وریانس پرتو ایکس )(XRF
تیهیزات آنالیز عنصری مانند طیفینیی جذب اتمی ) ،(AASطیفینیی نشر نوری و جرمی به روش پ ایما ج شد القایی (ICP-OES, ICP-
) MSو آنالیزگرهای عنصری به روشهای ت کیک انرژی و طول موج ) ،(EDS,WDSکوانتومترها
پتانسیوایتات ،گالوانوایتات و طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی ،انداز گیری نویز الکتروشیمیایی ،تیهیزات انداز گیری هدای غشا

19
14

ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته و نرمافزارها و سامانههاي تخصصی مربوطه91 -

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته و نرمافزارها و سامانههای تخصصی
مربوطه

تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات تست و آزمون (کنترل کیفی)

کد زیر دسته دوم

10

89

19

تیهیزات پیشرفته آماد یازی مواد

14

تیهیزات پیشرفته برریی میکرویکوپی و ریزیاختاری
مواد

15

تیهیزات آزمایشگاهی پوششدهی

16

تیهیزات آزمایشگاهی حوز یاخ میکرو و
نانوالکترونیک

17

تیهیزات پیشرفته آزمایشگاهی مکانیک (ییالات،
ترمودینامیک ،انتقال حرارت ،مقاوم مصالح ،دینامیک
ماشین و ارتعاشات ،خودرو ،ری ی و )...

کد زیر دسته سوم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

11
12
19
14
15
16
11
12
19
14
15
11
12
19
14
15
06
11
12
19
14
15
16
17
11
12
19
14
15

زیر دسته سوم

دیتگا های الترامیکروتومی و کرایومیکروتومی
دیتگا های آماد یازی نمونه و تهیه مقاطخ نازک به روشهای الکتروپولیش
دیتگا های پوشش دهی ط ا به روش ایپاترینگ
دیتگا پرتو یونی متمرکز )(FIB
تیهیزات پولیش مکانیکی تمام خودکار
الترایونیک هموژنایزر
میکرویکوپهای نوری )(OM
میکرویکوپهای الکترونی روبشی )(SEM
میکرویکوپهای الکترونی عبوری )(TEM
میکرویکوپهای الکترونی عبوری روبشی )(STEM
میکرویکوپهای تون ی روبشی ) (STMو نیروی اتمی )(AFM
تیهیزات آزمایشگاهی رشد و لایه نشانی به روشهای ریوب فیزیکی و شیمیایی بفار مانند LPCVD ،MOCVD ،EBPVD ، PECVD ،PACVD ،PVD ،CVD
دیتگا لایه نشانی مولکولی
لایه نشانهای چرخشی
تیهیزات آزمایشگاهی پوشش دهی به روش آندایزینگ و پ ایمای الکترولیتی )(PES, PEO
تیهیزات آزمایشگاهی پوشش دهی به روش آبکاری الکتریکی
ریوبدهی پاششی Spray Deposition
دیتگا های لیتوگرافی مانند تطبیق و یاخ مایک
تیهیزات آماد یازی مانند برش نمونه و باندینگ
دیتگا لایهبرداری خشک با DRIE
کور ن وذ و رشد اکسید یی یکون
انواع تیهیزات پیشرفته خ أ و اتمس رکنترل
تیهیزات پیشرفته مرتبط با الکترونیک چاپی()Printed Electronics
طراحی و یاخ انواع تیهیزات پیشرفته آلایش
Ion Implantation. Diffusion
تونلهای باد پیشرفته مانند تونلهای باد مافوق صوت
دینامومترها ،اتاق تس موتور
میموعههای آموزشی مکاترونیک پیشرفته
تیهیزات آنالیز مقاوم مصالح و دینامیک ماشین و ارتعاشات
میموعه آزمایشگاهی پیشرفته مکانیک ییالات ،ترمودینامک و انتقال حرارت
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کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول
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تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات تست و آزمون (کنترل کیفی)

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

10

89

11

تیهیزات آزمایشگاهی میموعه مهندیی ن

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11

دیتگا کامل PVT

11

12

دیتگا انداز گیری تراوایی نسبی به روش پایا و ناپایا ( )USSدر شرایط مفزن

11

19

دیتگا ترکیب میدد ییال

11

14

دیتگا یی اب زنی و اییدزنی مغز در شرایط مفزن

11

15

دیتگا برریی تغییرات ترشوندگی با یانتری یوژ

11

16

دیتگا CAPRI

11

17

انداز گیری خواص الکتریکی ینگ در شرایط مفزن ()FRF

11

11

دیتگا تشفیص ظهور واکس

11

13

دیتگا ویسکومتر گوی غ تان با دتکتور لیزری

11

11

دیتگا لوله ق می(میموعه کامل)

11

11

دیتگا انداز گیری کشش بین یطحی

11

12

دیتگا شستشوی مغز با دی اکسید کربن

11

19

چگالیینجهای پیشرفته هستهای

11

11

تیهیزات پیشرفته تس و آزمون حوز خودرو مانند میز آزمون ترمز ضد ق ل
تیهیزات پیشرفته آنالیز غیرمفرب به کمک پرتو نگاری ،حرارتی ،امواج صوتی،
ادیکارن  ،مغناطیس
دیتگا های پیشرفته تس فی تر مانند شمارند های ذرات

11

11

14

دیتگا تس های هیدرولیکی پیشرفته

11

15

میزهای شبیهیاز چند درجه آزادی

11

16

ایتندهای تس یامانههای هوایی و موشکی

11

17

ایتندهای تس موتورهای احتراق داخ ی پیستونی

11

11

پای وتهای تس راکتوری کاتالیس ها

11

13

ایتندهای تس توربینهای گازی

12
19

13

تیهیزات حوز تس و آزمون و کنترل کی ی

11

تس ایتندهای پیشرفته صنع هوایی از قبیل دیتگا تس
دینامیک تایر هواپیما ،تس شیر یروو الکترو هیدرولیک ،تستر
نازل یوخ  ،تس میز گردان

11

دیتگا پردازش تصویر یرد مح ظه احتراق

12

دیتگا تس یرد و گرم مح ظه احتراق
دیتگا تس پاشش انیکتور یوخ (نازلهای پاشش
یوخ مایخ)

19

ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته و نرمافزارها و سامانههاي تخصصی مربوطه41 -

زیر دسته چهارم

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته و نرمافزارها و سامانههای تخصصی مربوطه

تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات تست و آزمون (کنترل کیفی)

کد زیر دسته دوم
11

تیهیزات
آزمایشگاهی
زیس فناوری و
پزشکی (غیر از
تشفیصی و درمانی)

12

تیهیزات و
یامانههای مطالعات
ع وم شناختی و
عصبی(آزمایشگاهی)

کد زیر دسته سوم

10

89

11

تیهیزات پیشرفته
عمومی آزمایشگاهی

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته
اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11

یانتری یوژهای دور بالا و الترایانتری یوژها

11

12

مح ظههای کنترل شرایط محیطی و گ اوباکس های دقیق
الترافریزرها و فریزهای آزمایشگاهی با دمای کمتر از من ی  15درجه
یانتیگراد و یامانههای تبرید پیشرفته مانند کرایویتات
کور های آزمایشگاهی با دق دمایی و همدمایی بالا

11

11

15

راکتورهای پیشرفته و دقیق با دما و فشار بالا

11

16

دیتگا های هام ،کی دال و تیتراتور تمام خودکار

11

17

آییابهای پیشرفته مانند آییاب ییار ای

11

11

خشککنهای پیشرفته مانند خشککن یرمایشی و پاششی

11

13

طراحی و یاخ اتاقهای تمیز ک اس  1111به بالا

11

11

پمپهای یرنگی و پریستالتیک دقیق

11

11

فرمانتورها و بیوراکتورها و می ی بیوراکتورها

11

12

پردازند های باف اتوماتیک ()Tissue processor

11

19

ترمال یایک ر

11

14

ژرمیناتورها ،فیتوترون ها و انکوباتورها با کنترل دما ،اتمس ر و رطوب دقیق

11

15

ایتریوتاکسی های دقیق

11

11

تیهیزات پیشرفته آزمایشهای مطالعات رفتاری انسانی

11

12

تیهیزات مطالعاتی ثب الکترو فیزیولوژی انسانی و حیوانی

11

19

ابزارها و تس های اتوماتیک مطالعات رفتاری حیوانی

11

14

تیهیزات پیشرفته آزمایشگا های یایکوفارماکولوژی انسانی و حیوانی

11

15

تیهیزات پیشرفته جراحی مغز حیوان جه مطالعات شناختی

11

16

نرمافزارها ،بانکها و یامانههای پیشرفته مطالعات ع وم شناختی و عصبی

19
14

زیر دسته چهارم

11

Eye Tracking, Motion Tracking, Vigilance Measurment

تقوی کنند ها ،تحریککنند ها و پروبهای امپدانس بالای مرتبط با الکتروفیزیولوژی  ،ابزار ثب
پتانسیل میدانی ،ابزارهای ثب ی ولی
انواع مازهای اتوماتیک کنترلشوند شناختی
ابزارهای ثب مانیتورینگ ییگنالهای زیستی و رفتارهای انسانی و حیوانی

11

نرمافزارهای پیشرفته مدلیازی رفتار( مدلیازی نورونها ،شبکههای نورونی ،مدلهای تح یل رفتار)

12

نرمافزارهای پیشرفته تح یل و تس رفتاری آزمایشگاهی

19

یامانههای پیشرفته وایط مغز و رایانه

14

یامانههای پیشرفته کنترلشوند با ییگنالهای مغزی و عصبی

15

بانکهای اط اعاتی نرماتیو  EEG ،PET ،fMRIدر افراد یالم و گرو های مفت ف بیماران

ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته و نرمافزارها و سامانههاي تخصصی مربوطه41 -

کد دسته اصلی

وسایل ،ملزومات و تجهیزات پزشکی

تجهیزات و ملزومات پزشکی

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

10

18

11

طراحی و یاخ تیهیزات
تشفیصی پیشرفته

11

انواع دیتگا های ثب و نمایش ییگنالها و ع ائم حیاتی و
ماژولهای مربوطه

12
19
14
15
16
17
11
13
11
11
12
19
14

میکرویکوپهای جراحی
اتورفرکتومتر
آندویکوپ و ک ونویکوپ
آنژیویکوپ
رادیوگرافی دیییتال
تونومتر
بندانسیمتر
ایپیرومتر
دیتگا پ تیسموگرافی
CPAPدیتگا
Bipapدیتگا
ادیومتر
تمپانومتر

15

محرکهای عصبی و عصبشناختی

16

دیتگا های تشفیصی مبتنی بر پرتوی ایکس
(ک ینیکی و پاراک ینیکی)

وسایل ،ملزومات و تجهیزات پزشکی42 -

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11
12
19
14
15
16
17
11
13
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
19
14
15
16
17
11
12
19
14
15

زیر دسته چهارم

هولتر مانیتورینگ
الکترو آنس الوگراف
الکتروکاردیوگراف
الکترومیوگراف
فتال مانیتورینگ
نورویکوپ
دیتگا ثب ییگنالهای الکتریکی چشم
انواع دیتگا های مانیتورینگ ع ائم حیاتی
پالس اکسیمتر
دیتگا فشار خون دیییتال غیرتهاجمی
ماژولهای مرتبط با دیتگا مانیتورینگ ع ائم حیاتی مانند IBP, NIBP, SPO2, RESP, ECG

Deep Brain Stimulator
fNIRS
TMS
tACS
tDCS
دیتگا نوروفیدبک ،بیوفیدبک BCI ،و تیهیزات وابسته
دیتگا ثب پتانسیل عصبی -نورونی و الکتروفیزیولوژی
انواع ماموگرافی
ف ورویکوپی ،آنژیوگرافیC-Arm ،
انواع ییتیایکن
انواع دیتگا های رادیوگرافی دندان ،پانورکس
ییستمهای انژکتور ماد حاجب

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

وسایل ،ملزومات و تجهیزات پزشکی

تجهیزات و ملزومات پزشکی

کد زیر دسته دوم
12

طراحی و یاخ تیهیزات بازتوانی و توانبفشی
پیشرفته

11

گاماکمرا

12

Thermography Camera

19

اسپکت

14

PET

کد زیر دسته سوم

10

18

11

طراحی و یاخ تیهیزات تشفیصی پیشرفته

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته چهارم

زیر دسته سوم

17

دیتگا های تشفیصی مبتنی بر پرتوی گاما
(ک ینیکی و پاراک ینیکی پزشکی هستهای)

11

دیتگا های تشفیصی مبتنی بر پرتوهای غیریونساز
(ک ینیکی و پاراک ینیکی)

13

مدیاینسکوپ

11

21

لاپارایکوپ

11

21

دیتگا اُرب ایکن

11

22

دیتگا پاچیمتر

11

29

دیتگا پریمتر

11

24

دیتگا فوندوس فوتوگرافی

11

25

دیتگا آنژیوگراف چشمی

11

26

تیهیزات مهندیی ژنتیک

27

ییستمهای هیستومورفومتری

11

تیهیزات وابزارهای نوین درمانی (مداخ ات) توانبفشی

12

تیهیزات وابزارهای نوین کمک توانبفشی

19

نرم افزارهای توانبفشی شناختی
مانند CNS Agent, Fepsy, CANTAB, VSX

وسایل ،ملزومات و تجهیزات پزشکی49 -

15

گاماپروب

11

MRI

12

NMR

19

انواع دیتگا های یونوگرافی

14

انواع دیتگا های اکوکاردیوگرافی

15

انواع دیتگا های الایتوگرافی

11

Micro Array

12

NGS

19

Semi-Conductor DNA Sequencing

11
11

الکترومایوگرام

12

Shock Wave Therapy

11

یامانههای میازی کمک توانبفشی پیشرفته

12

Standing wheelchair, Ecliner wheelchair, Tilt

11

کد دسته اصلی

وسایل ،ملزومات و تجهیزات پزشکی

تجهیزات و ملزومات پزشکی

کد زیردسته اول

کد زیردسته دوم

کد زیردسته سوم

10

18

19

طراحی و یاخ تیهیزات و م زومات درمانی
پیشرفته

کد زیردسته چهارم

دسته اصلی

زیردسته اول

زیردسته دوم

زیردسته سوم

11

دیتگا الکتروشوک ق بی

11

12

اکسیژناتور بزرگسال و اط ال

11

19

Heart Assist
پمپ خون جراحی ق ب باز

11
11

15

 ،ICDپیسمیکر اینترنال و اکسترنال

11

16

دیتگا فیکو ویترکتومی

11

17

دیتگا ترابکتومی

11

11

دیتگا های رادیوتراپی و تیهیزات وابسته

13

دیتگا های شتابدهند ی خطی

11

11

انواع دیتگا های گاما نایف و تیهیزات وابسته

11

11

انواع دیتگا های یایبر نایف و تیهیزات وابسته

11

12

دیتگا بیهوشی

11

19

وپورایزرهای بیهوشی پیشرفته

11

14

ونتی اتور

11

15

ماشین همودیالیز

11

16

یمعکهای پیشرفته

11

17

پروتز شنوایی قابل کاش

14

11

انواع دیتگا های براکیتراپی و تیهیزات وابسته

12

انواع دیتگا های رادیوتراپی اولترایونیک و تیهیزات وابسته

19

انواع دیتگا های های و و تیهیزات وابسته

11

11

انواع الکترویرجری و رادیویرجری

11

13

دیتگا الکتروفیزیولوژی و اب یشن

11

21

تیهیزات پیشرفته درمان ناباروری همانند
Micromanipulator

11

21

انواع ینگشکن پیشرفته دروناندامی و بروناندامی

22

انواع دیتگا های درمانی و جراحی کرایو ()Cryo

29

بیوایمپ ن ها

وسایل ،ملزومات و تجهیزات پزشکی44 -

زیردسته چهارم

11

ینگشکن پنوماتیکی

12

ینگشکن لیزری

19

ینگشکن شوک ویو

11
11

انواع فی رهای ک اژن و الایتین و ترکیبات آنها

12

اتوگراف ها

19

آلوگراف ها و زنوگراف های پویتی

14

آلوگراف ها و زنوگراف های ایتفوانی

15

آلوگراف ها و زنوگراف های ق بی و عروقی

16

آلوگراف ها و زنوگراف های غاروفی

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

وسایل ،ملزومات و تجهیزات پزشکی

تجهیزات و ملزومات پزشکی

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

10

18

19

طراحی و یاخ تیهیزات و م زومات درمانی پیشرفته

29

بیوایمپ ن ها

24

کاشتنیها و ایمپ ن ها یاختهشد از مواد پیشرفته مصنوعی
(پ یمر ،آلیاژهای ف زی ،کامپوزی  ،یرامیک و )...

25

ییستمهای راهبری جراحی

26

پمپهای تزریقی دقیق

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

17

14

11
13

آلوگراف ها و زنوگراف های تاندون

11

پوی مصنوعی

11

انواع پروتز به غیر از ارتوپدی

12

پروتز م صل هیپ

19

پروتز زانو و شانه
انواع داربس ها و کاشتنیها با کاربردهای پویتی ،چشمی ،غاروف دریچههای
ق بی مصنوعی ،رگ مصنوعی ،دندانپزشکی ،زیبایی و ...

11
11

پمپ یرنگ

12

پمپ انسولین

19

پمپ یرم

14

ق م تزریق انسولین

15

دی رال

11

اکسیژنیاز خانگی

12

اکسیژنیاز آمبولانسی

19

اکسیژنیاز بیماریتانی پیشرفته

27

اکسیژنیاز

11

انواع کاتتر پیشرفته

11

12

بالون و کانولا

11

19

انواع ایتن

11

14

نخهای تفصصی جراحی

15

انواع چسب بفیه

11

16

انواع یوزن جراحی

11

17

پانسمانهای بیولوژیکی

11

11

لنزهای تمایی و داخل چشمی

11

13

انواع فی تر و صافی دیالیز

11

وسایل ،ملزومات و تجهیزات پزشکی45 -

پرد جنینی به عنوان جایگزین پوی
انواع آلوگرف ها جه درمان ضایعات چشمی

14

مواد ،ویایل و م زومات مصرفی

زیر دسته چهارم

11

کد دسته اصلی

وسایل ،ملزومات و تجهیزات پزشکی

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم
12
11

19

تجهیزات و مواد
آزمایشگاه طبی

10

تجهیزات بیمارستانی
تجهیزات پیشرفته

10

آزمون کالیبراسیون

طراحی و یاخ تیهیزات و مواد پیشرفته لابراتوری
میکروپیپ

کد زیر دسته سوم

10

10

تجهیزات ،مواد و
ملزومات دندانپزشکی

11

طراحی و یاخ تیهیزات و مواد پیشرفته
دندانپزشکی

11

متع قات پیشرفته یونی دندانپزشکی

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

11

آنگل یونی دندانپزشکی

12

ایرموتور یونی دندانپزشکی

19

توربین یونی دندانپزشکی

12

ایمپ ن دندانی

11

19

انواع کامپوزی ها و مواد دندانی پیشرفته

11

11

کستینگ ماشین القائی

11

12

ییستمهای پیشرفته  Cad camو ایکنرهای پیشرفته درمانی

11

19

پودرهای پیشرفته پری ن و آلیاژها

11

11

12

ییستمهای نیمه اتوماتیک /اتوماتیک میکروبشنایی

11

19

اتوآنالایزرهای هماتولوژی ،بیوشیمی

11

14

ایمونووایی آنالایزر

11

15

الکترولی آنالایزر

11

16

آنالایزر گازهای خونی

11

17

یلکانتر اتوماتیک

11

11

کواگ ومتر

11

13

دیتگا ف یم فوتومتر

11

11

ایتریپهای گ وکومتر

11

11

طراحی و یاخ تیهیزات پیشرفته ایتریل

11

ایتری ایزرهای پ ایما

11

12

طراحی و یاخ ادوات پیشرفته مدیری پسماند

11

دیتگا های پیشرفته بیخطریاز پ ایمایی و یا مایکروویو

11

11

تیهیزات آزمون ویژ تیهیزات پزشکی

11

12

تیهیزات کالیبراییون ویژ تیهیزات پزشکی

11

تجهیزات پزشکی

وسایل ،ملزومات و تجهیزات پزشکی46 -

شبیهیاز پرتودرمانی

11

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک

سختافزارهای الکترونیکی و رایانهای

11

کد زیر دسته دوم

برد اص ی (مادربرد) ،کارت گرافیک PCI ،پیشرفته ،بردهای
پردازشی ابزار دقیق ،انواع پروگرمرها و …

11

زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

10

18

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته سوم

11

طراحی و یاخ بردهای پردازش و کنترل

11

12

ابزارهای ذخیر یازی با یرع و دیتریی بالا

11

Hard disk, MO Drive, magnet optic drive….

11

ایکنر دوبعدی

11

12

ایکنر یهبعدی

11

19

نمایشگر یهبعدی

11

14

نمایشگر دوبعدی بهشرط یاخ پنل

11

19

ادوات ورودی و خروجی ()I/O

15

نمایشگر هولوگرافیک

11

16

انواع چاپگرهای دوبعدی لیزری

11

17

انواع چاپگرهای جوهرافشان

11

11

تفته هوشمند

11

13

چاپگرهای یهبعدی

11

11

ق م هوشمند فعال

11

11

لپتاپUMPC ،

11

14

طراحی و یاخ رایانههای قابلحمل

15

ادوات قابلحمل هوشمند ()Smart Devices

16

تیهیزات یف افزاری شبکه

11

دیتگا های قابلحمل هوشمند با توانایی پردازش و اتصال
پیشرفته

11

12

ابزارهای پوشیدنی هوشمند

11

11

طراحی و یاخ ادوات یف افزاری برای اتصالات و انتقال
داد ها در بستر شبکه

11

12

طراحی و یاخ یوئیچ

19

Router
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زیر دسته چهارم

گوشیهای هوشمند ،تب

و ...

یاع هوشمند ،عینک هوشمند،
 Head-Mounted Deviceو …
انواع مودم
Wifi , Mifi, Lifi .ADSL, LTE .WIMAX, 3/4/5G

11

پشتیبانی از تعداد پورتهای بالاتر از  92پورت و یرع
انتقال بالاتر از  1Gbpsو قاب ی ارائهی یرویس و پشتیبانی
از مباحث امنیتی

12

کارت شبکه اپتیکی

11

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک

سختافزارهای الکترونیکی و رایانهای

کد زیر دسته دوم
11

شبکه حسگر بیییم ()WSN

کد زیر دسته سوم

10

18

17

یامانههای پردازشی متمرکز و توزیخشد
()Distributed and Central Processing Systems

11
12
19
14
11
12
11
12

19

13

طراحی و یاخ معماریها و یامانههای
پردازشی  MIMOو  SIMOو Cluster
طراحی و یاخ زیریاخ های یف افزاری
رایانش ابری ()Cloud Computing
طراحی و یاخ زیریاخ های یف افزاری
پردازشهای توزیخشد
طراحی و یاخ پردازند های نه ته
()Embedded
حسگرهای هوشمند با مصرف توان پایین
( با قاب ی دریاف  ،پردازش و اریال)
طراحی و یاخ بستر نوین شبکه حسگر
بیییم
طراحی و یاخ یامانههای پرداخ
طراحی و یاخ دیتگا های جمخآوری
اط اعات با یرع نمونهبرداری بالا

طراحی و یاخ یامانههای پردازش ییگنال

یامانهها و دیتگا های یف افزاری خاصمنظور
(Special-Purpose Hardware Systems and
)Devices
14

کنسول بازیهای رایانهای

15

تیهیزات صدابرداری

16

طراحی و تولید ایتودیوهای میازی

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11
11
11
11
11
11
11

خودپرداز ،خود دریاف  ،پایانه فروش ،صندوق فروشگاهی

11
11
12
19
14
15
16
17
11
13
11
11
11
12
19
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زیر دسته چهارم

14
11

یامانه پردازش ویدئو
یامانه پردازش تصویر
یامانه پردازش صوت
طراحی و یاخ یامانههای بهبود کی ی صوت و ویدئو ()Audio/Video Enhancer
IP Set-top box
Hybrid Set-top box
یامانههای فشرد یازی ویدئویی
یامانههای تبدیل فرم های ویدئویی
طراحی یا یاخ ییستمهای حرفهای یف افزاری و نرمافزاری Rendering
طراحی و یاخ یف افزارها و نرمافزارهای تبدیل فی مهای دوبعدی به یهبعدی
رکوردر صدا با نرخ نمونهبرداری ( 132 KHz، )Sample Rateپایخ فرکانسی
( )Frequency Responseبین  21 Hzتا  ،21 KHzحداقل تعداد  4کانال و داشتن
قاب ی های امنیتی و ح اظ اط اعات
میکسر صدا با پایخ فرکانسی ( )Frequency Responseبین 21 Hzتا ،21 KHz
کی ی خروجی  71%یا بالاتر ،نویز پایین (ماکزیمم  )1.15%و قاب ی های جانبی مانند
امکان تغییر محدود فرکانس ییگنالهای ورودی
آمپ یفایر باس صدا با توان بالای  2511وات ،پایخ فرکانسی بین  21 Hzتا  21 KHzو
نرخ ییگنال به نویز  -111 dbآمپ یفایر
یایر دیتگا های آکویتیک (مانند آمپ یفایر کیبورد ،گیتار و )...
طراحی و یاخ انواع فی ترهای صدا مطابق ایتانداردهای بینالم ی
طراحی و تولید ییستمهای) virtual Reality (VRو )Augmented Reality (AR

کد دسته اصلی

12

11

طراحی ،یاخ و پیاد یازی
ییستمهای هوشمند اتوماییون

12

یامانههای مرتبط با اینترن اشیاء

11

10

طراحی و یاخ قطعات پایه
الکترونیکی

12

طراحی و یاخ مدارات میتمخ

یامانههای هوشمند جمخآوری اط اعات

11

تیهیزات ایمنی خودرو به کمک پردازش تصویر و ادغام حسگر ()Sensor Fusion

12

ییستمهای ناوبری ( ،)Navigationامداد و کنترل از را دور خودرو

19

یامانههای ناوبری ویایل نق یه خودران ()Autonomous

14

ادوات کنترل هوشمند ترافیک شهری و جاد ای

15

تیهیزات شبکههای موردی بین خودرویی )Vehicular Ad-hoc Network- VANET(.

16

تیهیزات کنترل یامانه حملونقل عمومی (اتوبوس ،مترو ،قطار و )..

11

طراحی و یاخ کنتورهای هوشمند برق

12

طراحی و یاخ کنتورهای هوشمند گاز

19

طراحی و یاخ کنتورهای هوشمند آب

11
11

طراحی و یاخ پ ت رم جامخ اینترن اشیاء

11

12

طراحی و یاخ پ ت رم ییستمهای مدیری یاختمان مبتنی بر
اینترن اشیاء

11

19

طراحی یامانههای تح یل و داد کاوی داد های بزرگ اینترن اشیاء

11

11

قطعات اولیه خاص پسیو Passive

11

مقاوم ثاب و متغیر دقیق ،خازن اندوکتانس پایین ،خازن  ، Low ESRانواع ترانس ورمر و...

12

قطعات اولیه خاص اکتیو Active

11

دیود ،ترانزیستور و ....

19

Phase Shifter Microwave
قطعات الکترونیک قدرت

11

15

Actuators

14

میکروالکترونیک

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک

کد زیر دسته اول

سختافزارهای الکترونیکی و رایانهای

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

10

18

11

طراحی و یاخ یامانههای
کنترل هوشمند یف افزاری
یکپارچه

11

یامانههای هوشمند حملونقل
)Intelligent Transportation System (ITS

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

11

تریستور DIAC ،TRIAC ،و ...

11

Electro-Mechanical

12

Opto-Mechanical

19

Thermo-Mechanical

16

قطعات یالیتون ()Soliton

11

17

قطعات ابر ریانا

11

11

یوئیچهای پر یرع ولتاژ بالا

11

 Spark-gapsو ...

11

مدارهای میتمخ یکپارچه دیییتال

11

همانند تراشههای وایط

12

مدارهای میتمخ یکپارچه آنالوگ

11

19

مدارهای میتمخ ترکیبی

11

مدارهای میتمخ ترکیبی دیییتال و آنالوگSOI، DAC ADC، SOC،

14

مدارهای میتمخ قابل برنامهریزی

11

ASIC ،FPGA ، SDRمیکروکنترلر،

15

طراحی و یا یاخ تراشههای پردازشی و کنترلکنند

11

CPU, DSP, GPU

16

طراحی و یا یاخ حافظهها

11

BIOS, RAM, ROM, Flash

17

مدارات میتمخ نوری

11

11

تراشه میکروف وئیدیک

11
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کد دسته اصلی

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک

کد زیر دسته اول

مدارهای الکترونیکی
تولید

کد زیر دسته دوم

10

کد زیر دسته سوم

10

19

11

تیهیزات یاخ و تولید مدارهای الکترونیکی

11

طراحی و یاخ تیهیزات تولید مدار چاپی بالاتر از  4لایه

11

12

طراحی و یاخ تیهیزات تولید مدار چاپی با دق بالاتر از 1.1
می یمتر

11

19

طراحی و یاخ مدارات چاپی منعطف

11

14

طراحی و یاخ ماشینآلات قطعه گذاری و مونتاژ برد

11

15

طراحی و یاخ تیهیزات پیشرفته Inboard Testing

11

16

طراحی و یاخ تیهیزات مدارهای فرکانس بالا

11

11
12

طراحی و یاخ مدار پیشرفته

11

تیهیزات و ابزارهای تولید برق نیروگاهی

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

مدارات آنالوگ

11

مدارهای فرکانس بالا

12

مدارهای Low Drift

19

مدارهای پردازشی با فرکانس زیر  51هرتز

11

مدارهای با فرکانس بالاتر از یک گیگاهرتز

12

Low Jitter

19

High Stability
 ADCو  DACبالاتر از  251مگا نمونه بر ثانیه

12

مدارات دیییتال

19

مدارات هیبرید

11

11

 Governerمشروط به طراحی و یاخ بفشهای
هیدرولیکی (عم گر) و ییستم کنترل دیییتال

11

12

ییستم تحریک

19

ک ید ژنراتور ()GCB

11

14

طراحی و یاخ باسداک نیروگاهی

11
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زیر دسته چهارم

11

طراحی و یاخ پل تریستوری و ییستم کنترل دیییتال

12

ییستم AVR
ک ید ژنراتور ( )GCBدر رد ی ولتاژی بالای  10KVو جریان
اتصالکوتا بیش از 40KA
طراحی و یاخ باسداک نیروگاهی در رد ی ولتاژی بالای
 10KVو جریان اتصالکوتا بیش از 40KA

کد دسته اصلی

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک

کد زیر دسته اول

انتقال

کد زیر دسته دوم
12

کابلهای انتقال

19

تیهیزات جانبی انتقال

11

ذخیر یازهای انرژی

کد زیر دسته سوم

10

10

11

پس انتقال

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11

اجزای پس های  GISو گازهای عایقی مورد ایت اد در آنها

11

12

خازن با ولتاژ بالاتر از  20KVو ظرفی هر واحد بالای 250KVAR

11

19

ک یدهای قدرت مشروط به طراحی و یاخ مکانیسم و مح ظه جرقه جه کار در ولتاژ
کاری بالای  20KVو پوشش الزامات ایتاندارد

11

14

یکسیونر قابل قطخ زیر بار هوشمند با انتقال داد و رلههای ح اظتی

11

15

ترانس جریان در رد ولتاژی بالای  132KVبا پوشش دادن الزامات ایتاندارد
 IEC60044-1در بفشهای انداز گیری و ح اظ

11

16

ترانس ولتاژ ( )CVTدر رد ولتاژی بالای  132KVبا پوشش دادن الزامات ایتاندارد
 IEC60044-2در بفشهای انداز گیری و ح اظ

11

17

ییستمهای یف افزاری مفابراتی مورد ایت اد در پس های انتقال

11

11

راکتور رد ولتاژی  400KVو  230KVو ظرفی حداقل 50MVA

11

13

ترانس ورماتورهای قدرت رد ولتاژی  400KVو  230KVو ظرفی حداقل 100MVA

11

11

ترانسهای کور ای با ظرفی 50MVA

11

11

ترانسهای آزمایشگاهی فشارقوی

11

12

ترانسهای هوشمند

11

11

کابل زمینی ،هوایی و دریایی رد ولتاژی بالای 230KV

11

12

یرکابلها و م صلهای قدرت

11

یاخ بوشینگ  132KVو بالاتر

11

11

خازن با ولتاژ بالاتر از  11KVو ظرفی هر واحد بالای  250KVARو اندوکتانس پایین یا
 ESRپایین

11

12

ابر خازن

11

19

ابرریانا با بازدهی بالای  51درصد

11

14

چرخ طیار

11
12

توزیع

10

11
12
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زیر دسته چهارم

یرکابل در رد ولتاژی بالای  132KVو با قاب ی
تحمل جریان بالا
م صل هوشمند بالای 20KV

چرخ طیار تا یرع  9111دور بر دقیقه با بازد
بالای  71درصد
چرخ طیار با یرع بالای 2هزار دور بر دقیقه و
توان بالای 10KW

کد دسته اصلی

توزیع

11

طراحی و یاخ شبکههای هوشمند انرژی ()Smart grid

11

12

 Recloser & Sectionalizerدر رد ی ولتاژی فشار متویط

11

19

ییستمهای انداز گیری کی ی توان با دق بالاتر از  1.5درصد

11

14

ترانس صنعتی هرمتیکی بالای 1MVA

11

15

ترانس صنعتی با هسته آمورف

11

16

ترانس صنعتی ابر ریانا

11

17

ییستمهای روشنایی

11

موتورهای با توان بالاتر از 500Kw

12

ماشین پربازد

11

لامپهای کممصرف هوشمند با عمر کاری بالا و  K Factorمطابق با
ایتانداردهای مرجخ شامل ایتانداردهای  IECو ایتانداردهای م ّی ایران

12

لامپهای با بازدهی بالا و با عمر کاری بالا

19

ییستمهای کنترل و انداز گیری انرژی روشنایی

14
15

12

10

ماشینهای الکتریکی

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم
11

ماشینهای القایی

کد زیر دسته سوم

10

10

12

تیهیزات شبکههای توزیخ

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

19
14

15

ماشینهای ینکرون با توان بالای 511
کی ووات
ماشینهای تک فاز با راندمان بالاتر از 65
درصد
ماشینهای  DCبا راندمان بالاتر از  31درصد
و توان بالاتر از  511کی ووات

ماشینهای مفصوص

11

ماشین پربازد با ایتاندارد  IE2و توان بالاتر از 40KW

12

ماشین پربازد با ایتاندارد IE3

11
11
11

طراحی و یاخ موتورهای ایتپر پیشرفته ( )STEPPER MOTORSبا
پ ههای چرخش کمتر از  1.1درجه یا حداقل گشتاور  21نیوتن متر و
یرع بالاتر از  1111پ ه بر ثانیه

11

12

طراحی و یاخ موتورهای یرو پیشرفته ( )SERVO MOTORSبا دق
بالای  1.1درجه

11

19
14
15

موتورهای مغناطیسی  BLDCبا حداقل توان یکیوم ایب بفار و حداقل
بازد  77درصد در یرع نامی
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لامپهای بفار ف زی
(یدیم ،جیو  ،متالهالید و غیر )
طراحی و یاخ ییستم روشنایی  LEDبهصورت  SMDمطابق با
ایتانداردهای مرجخ شامل ایتانداردهای  IECو ایتانداردهای م ّی ایران

11

11

موتورهای رلوکتانسی ینکرون با بازد بالای  71درصد و توان بالاتر از
یکیوم ایب بفار
موتورهای رلوکتانسی یوئیچکنند با بازد بالای 75درصد و توان بالاتر از
یکیوم ایب بفار یا یرع بالاتر از  11111دور بر دقیقه

زیر دسته چهارم

11
11
11

کد دسته اصلی

16

موتورهای مغناطیسی  PMSMبا توان بالاتر از  11کی ووات
و بازد بالاتر از  15درصد

11

17

موتورهای هیسترزیس با یرع بالای  41111دور بر دقیقه

11

11

ماشینهای دیسکی (شارمحوری)

11

13

ییستمهای تع یق مغناطیسی

11

16

ماشینهای خطی

11

17

ماشینهای ابر ریانا

11

11

11

الکترونیک قدرت

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک

کد زیر دسته اول

ماشینهای الکتریکی

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

10

10

15

ماشینهای مفصوص

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

12
11

مبدل AC/AC

مبدلDC/DC

مبدلها

19

مبدل DC/AC

14

مبدل AC/DC
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زیر دسته چهارم

11

مبدل  AC/ACدر رد ولتاژی بالای  1111ول با  THD<5و بازد بالای 39درصد

12

مبدل  AC/ACتک فاز در رد ولتاژ زیر  1111ول از توان  150KWبه بالا با
 THD<5و بازد بالای 39درصد

19

مبدل  AC/ACدر رد فرکانسی بالای  251هرتز و توان بالای  11کی ووات با THD<5
و بازد بالای 39درصد

14

مبدل  AC/ACبرای مبدلهای نیروگاهی بادی و آبی  DFIGبالای یک مگاوات با
 THD<5و بازد بالای 39درصد

15

ترانسهای فرکانس زیر 21کی وهرتز با  THD<5و بازد بالای 39درصد

16

ترانسهای صنعتی الکترونیک قدرت با  THD<5و بازد بالای 39درصد

11

مبدل DC/DCدر رد ی ولتاژی فشار متویط و حداقل ظرفی 1KWو بهر بالای
39درصد

12

مبدل DC/DCبرنامه پذیر

11

مبدل  DC/ACدر رد ولتاژی بالای  1111ول با  THD<5و بازد بالای 39درصد

12

مبدل  DC/ACتک فاز در رد ولتاژ زیر  1111ول از توان  150KWبه بالا با
 THD<5و بازد بالای 39درصد

19

مبدل  DC/ACدر رد فرکانسی بالای  251هرتز و توان بالای  11کی ووات با THD<5
و بازد بالای 39درصد

11

مبدل  AC/DCدر رد ولتاژی بالای  1111ول با  THD<5و بازد بالای 39درصد

12

مبدل  AC/DCتک فاز در رد ولتاژ زیر  1111ول از توان  150KWبه بالا با
 THD<5و بازد بالای 39درصد

19

مبدل  AC/DCدر رد فرکانسی بالای  251هرتز و توان بالای  11کی ووات با THD<5
و بازد بالای 39درصد

14

باتری شارژر و یکسانیازهای جریان بالای  1111آمپر با  THD<5و بازد بالای
39درصد

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک

الکترونیک قدرت

کد زیر دسته دوم
19

فی تر

14

UPSهای صنعتی با ظرفی
بیشتر از 9 KVAو  THD<5و
بهر بالای  39درصد

15

منابخ تغذیه

16

درایوها

کد زیر دسته سوم

10

11

12

ادوات facts

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11

 SVCدر رد ی ولتاژی فشار متویط 9/9
کی وول به بالا و ظرفی بالای  2مگاوار

11

12

TCSC , STATCOM, SSSC, UPFC, IPFC,
 CSC, DVR, UPQCدر رد ولتاژ فشار متویط
 9/9کی وول به بالا و یا با ظرفی بالای 111
کی و وار

11

19

 PSTدر رد ولتاژ انتقال و با ظرفی صنعتی

11

11

فی تر اکتیو در رد ولتاژ  411ول به بالا و با
ظرفی  91کی ووات به بالای صنعتی

11

12

فی تر هیبرید در رد ولتاژ  411ول به بالا و با
ظرفی  91کی ووات به بالای صنعتی

11

زیر دسته چهارم

11
11

منابخ تغذیه برای تولید لیزر ،مغناطیس و انواع
اشعههای نامرئی

12

منابخ تغذیه با توان بالا با ظرفی بیش از 3
کی ووات با راندمان بالا

19

یوییچینگ پیشرفته

11

14

ژنراتور و منابخ تغذیه هوایی

11

11

درایوهایی با ولتاژ بالاتر از یک کی وول با توان
100KVA

11

12

درایوهای با فرکانس بالاتر از 400HZ

11

19

را انداز نرم بالاتر از 1KV

11

11
11

منبخ تغذیه با چگالی توان 1 KW/Kg

12

منبخ تغذیه با THD<5

19

منبخ تغذیه با راندمان بالای  39درصد

11
12
14

درایو موتورهای الکتریکی خاص

درایور موتور پ های مایکروایتپ با قاب ی را اندازی حداقل گشتاور  21نیوتن متر و رزولوشن بالاتر از  1111پ ه بر
ثانیه
درایور رلوکتانسی ینکرون با بازد بالاتر از  31درصد  ،آلودگیهارمونیک
مطابق ایتاندارد اب اغشد تویط توانیر ( ،)ISIRI7260-3-2تأیید ایتانداردهای  EMCو ایمنی ()ISIRI1562-1

19

درایور موتورهای رلوکتانسی یوئیچ کنند با بازد بالاتر از  31درصد  ،آلودگیهارمونیک
مطابق ایتاندارد اب اغشد تویط توانیر ( ،)ISIRI7260-3-2تأیید ایتانداردهای  EMCو ایمنی ()ISIRI1562-1

14

درایور موتورهای مغناطیسی  BLDCبا بازد بالاتر از  31درصد  ،آلودگیهارمونیک
مطابق ایتاندارد اب اغشد تویط توانیر ( ،)ISIRI7260-3-2تأیید ایتانداردهای  EMCو ایمنی ()ISIRI1562-1

15

درایور موتورهای مغناطیسی  PMSMبا بازد بالاتر از  31درصد  ،آلودگیهارمونیک
مطابق ایتاندارد اب اغشد تویط توانیر ( ،)ISIRI7260-3-2تأیید ایتانداردهای  EMCو ایمنی ()ISIRI1562-1

سختافزارهاي برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک – صفحه 55

کد دسته اصلی

الکترونیک قدرت
اندازهگیری و ابزار دقیق

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم

13

11

طراحی و یاخ حسگر

12

تیهیزات و حسگرهای
انداز گیری دقیق

کد زیر دسته سوم

10

11

16

درایوها

14

درایو موتورهای الکتریکی خاص

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

16

درایور موتورهای هیسترزیس

17

درایور موتورهای یرو با قاب ی را اندازی حداقل گشتاور  1.4نیوتن متر  ،حداقل گشتاور
شتابدهند  1.5نیوتن متر و حداقل اینریی  1.111کی وگرم یانتیمتر مربخ

11

درایور ماشینهای دیسکی (شارمحوری)

13

ییستمهای تع یق مغناطیسی

15

درایو فشار ضعیف  300KWبه بالا

11

16

درایو آیانسور  3VFبا توان بالای 11کی ووات و THD<5

11

11

حسگر صوتی و فراصوتی

11

12

حسگر الکترومکانیکی

11

 ، MEMS، INSپیزو الکترونیک و نظایر آن

19

حسگر الکترومغناطیسی

11

حسگر راداری و نظایر آن

14

حسگر مغناطیسی

11

مغناطیسینجها و قطب نمای دیییتال و نظایر آن

15

حسگر نوری /الکترو اپتیکی

11

 ،FOG .RLGاینترفرومتری لیزری و نظایر آن

16

حسگر نیمههادی

11

 CMOS .CCDو نظایر آن

17

حسگر پرتویی

11

آشکاریازها ،شمارند ها و نظایر آن

11

حسگر الکتریکی

11

13

حسگر الکتروشیمیایی

11

11

حسگر بیو الکتریک و بیو مغناطیسی

11

11

حسگرهای انداز گیری
پارامترهای مکانیکی

11

حسگر انداز گیری فشار

12

حسگر انداز گیری اینریی

19

حسگر انداز گیری دما

14

حسگر انداز گیری جابیایی

15

حسگر انداز گیری رطوب

16

حسگر انداز گیری یرع

17

حسگر انداز گیری شتاب

11

حسگر انداز گیری خمش و کرنش

13

حسگر انداز گیری خستگی
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کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک

اندازهگیری و ابزار دقیق

کد زیر دسته دوم
19

تیهیزات الکترونیکی آزمون
دقیق

کد زیر دسته سوم

10

13

12

تیهیزات و حسگرهای
انداز گیری دقیق

11

حسگرهای انداز گیری
پارامترهای مکانیکی

12

حسگرهای انداز گیری
پارامترهای الکتریکی

19

حسگرهای انداز گیری پارامترهای مغناطیسی

14

حسگرهای انداز گیری پارامتر زمان

15

حسگرهای انداز گیری پارامترهای تشعشخ

16

حسگرهای انداز گیری پارامترهای نوری

11

تیهیزات آزمون دقیق مولدها

12

طراحی و یاخ ادوات پیشرفته آنالیز و شبیهیازی

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

11

حسگر انداز گیری جریان ییال

11

حسگر انداز گیری جرم و چگالی

12

حسگر انداز گیری گرانش

11

حسگر انداز گیری ولتاژ (همانند نانو ول متر)

12

حسگر انداز گیری جریان (همانند نانو آمپرمتر)

19

حسگر انداز گیری فرکانس

14

حسگر انداز گیری بار الکتریکی

15

حسگر انداز گیری امپدانس

16

حسگر انداز گیری توان

11

حسگر انداز گیری شار مغناطیسی

12

حسگر انداز گیری پسماند مغناطیسی

19

حسگر انداز گیری شدت مغناطیسی

11

تیهیزات انداز گیری زمان در مقیاس نانوثانیه

11

حسگر انداز گیری الکترومغناطیسی (اشعه ایکس)

12

حسگر انداز گیری پرتویی

11

حسگر انداز گیری شدت نور

12

حسگر انداز گیری شدت روشنایی

19

حسگر انداز گیری طولموج (همانند طیفنما نوری ،ریزموج و نظایر آن)

14

حسگر انداز گیری قطبش

11

فانکشن ژنراتور ،ییگنال ژنراتور و پترن ژنراتورهای پیشرفته

12

منابخ لیزری

19

شتابدهند های خطی و غیرخطی

14

ییک وترون ،TWT ،مگنترون

15

نویز ژنراتور

11

سختافزارهاي برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک – صفحه 55

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک

اندازهگیری و ابزار دقیق

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

10

13

19

تیهیزات الکترونیکی آزمون
دقیق

19

ابزارهای الکترونیکی تح ی گری دقیق

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

11

ایی ویکوپ و ایپکتروم آنالایزر و نظایر آن

12

ایتروبویکوپ

19

آنالایزر نویز و انداز گیر نویز

14

آنالایزر پارامترهای شبکهها (همانند پارامتر )HS

15

آنالایزر برداری

16

آنالایزر پروتوکل

17

آنالایزر رمز

11

پایشگر و جاروبگر فرکانسی

13

)Instantaneous Frequency Measurement (IFM

11

)Electromagnetic Compatibility (EMC

11

)Electromagnetic Interference (EMI

12

تح ی گرهارمونیک

19

انداز گیر توان فرکانس رادیویی (پیویته ،پالسی)RMS ،

14

تیهیزات یکپارچه آزمون ییستمهای خاصمنظور (همانند موبایل ،ناوبری ،رادار و غیر )

15

تیهیزات یف افزار در ح قه

16
17
11
13
21
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طراحی و یاخ یامانه ارزیابی عم کرد چرخهها
()Loop Performance Assessment
طراحی و یاخ یامانه ارزیابی چرخه عمر تیهیزات
()Equipment Life cycle Assesssment
طراحی و یاخ ابزار پیشرفته ارزیابی میزان بهر وری انرژی و فرآیند
()Processs and Energy efficiency Asssessment Tools
طراحی و یاخ ابزار پیشرفته ارزیابی  CMو تشفیص عیوب
()Failure Diagnosis and Condition Monitoring Assessment Tools
طراحی و یاخ ادوات طیفینیی لیزری مواد

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک

سامانههای کنترل و اتوماسیون صنعتی

کد زیر دسته دوم
12

یف افزارهای اتوماییون صنعتی

19

 ECUخودرو ،قطار ،کشتی و.....

14

کد زیر دسته سوم

10

81

11

یامانههای اتوماییون صنعتی
فرآیندها

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11

طراحی و یاخ ییستمهای کنترل توزیخشد و تیهیزات آن
)Distributed Control System (DCS

11

12

ییستم تولید انعطافپذیر )Flexible Manufacturing System (FMS

11

19

طراحی و یاخ تیهیزات منطبق با یامانه کنترل یرپریتی و گردآوری داد
)Supervisory control and data acquisition system (SCADA

11

14

طراحی و یاخ یامانههای کنترلکنند برنامهپذیر ()PLC

11

11

طراحی و یاخ تیهیزات منطبق با ایتانداردهای
) Modbus (Process Field Bus Systemsو Profibus

11

12

)Remote Terminal Unit (RTU

11

19

طراحی و تولید و پیاد یازی یامانه تعبیهشد بازخوان ( )Readerبرای
RFID

11

زیر دسته چهارم

11
11

رباتهای یاخ و تولید

11

رباتهای بهکاررفته در خط تولید

12

رباتهای طراح و نمونهیاز

11

نمونهیازی یریخ ()SLA

19

رباتهای تس و انداز گیری

11

14

رباتهای تعمیر و نگهداری

11

15

رباتهای امنیتی و ایمنی

11

رباتیک

16

رباتهای کاربری و خدمات
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11

رباتهای پزشکی

12

رباتهای توانبفشی

19

رباتهای پریتار

14

رباتهای خدماتی

15

رباتهای بارگیری

16

رباتهای پارکینگ

17

ربات های دریایی و اکتشافی مانند گ ایدرهای دریایی AUV ،و ROV

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک

تجهیزات ارتباطی ،مخابراتی ،اویونیک و هوافضا

کد زیر دسته دوم
12

تیهیزات ارتباطی و
مفابراتی باییم

19

یوئیچ ارتباطات

14

تیهیزات امنی ارتباطات

کد زیر دسته سوم

10

88

11

تیهیزات ارتباطی و
مفابراتی بیییم

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11

Acoustic

11

12

Radio Trunk

11

19

یامانه دیتریی رادیویی نسل  4به بالا

11

14

Digital Microwave Radio

11

P2P, P2MP

15

FSO

11

MIMO, MISO, SIMO

16

Digital Walkie Talkie

11

17

شبکهی Ad-hoc

11

11

دیتگا دیییتال معمولی ()Tier2

11

13

یامانههای طیف گسترد )(DSSS, FH, FH/DS

11

11

یامانه IFF

11

11

رادیو مایکروویو مبتنی بر IP

11

11

 Coaxial Modemو یامانههای انتقال ،مشروط به طراحی اجزای ییرکولاتور ،ایزولاتور ،هایبرید
و دایرکشنال کوپ ر

11

12

 Wave Guideمشروط به طراحی اجزای ییرکولاتور ،ایزولاتور ،هایبرید و دایرکشنال کوپ ر

11

ت ن زیر آب
 Tetraو نظایر آن

11

OTN , NGSDH

12

DWDM,CWDM,WDM

19

GPON

19

طراحی و یاخ تیهیزات فیبر نوری

11

یوئیچ ارتباط دیییتال حداقل با ظرفی 10K

11

12

IP-PABX

11

19

 Soft Switchبا ظرفی  100Kبه بالا

11

14

IMS

11

11

رمز کنند

12

)Unified threat management(UTM

19

یامانههای دیوار آتش
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زیر دسته چهارم

11

یامانه رمز کنند اپتیکی

12

یامانه رمز کنند الکترونیکی پیشرفته

11

موتورهای جستیوی Embedded

12

)Data loss prevention(DLP

11

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک

تجهیزات ارتباطی ،مخابراتی ،اویونیک و هوافضا

کد زیر دسته دوم
16

آنتن

کد زیر دسته سوم

10

88

15

جنگال

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11

تیهیزات پشتیبانی الکترونیکی ()ES

11

12

تیهیزات حم ه الکترونیکی ()EA

11

19

تیهیزات ح اظ الکترونیکی )(EP

11

11

آنتن Parabolic

12

آنتن Helicalبا قطبش ترکیبی

11

19

آنتن  HORNفاایی

11

14

آنتن Fractal

11

15

آنتنهای آرایهای

16

آنتن  Sectorنسل  9به بالا

17

17

11

آنتن ف

فرکانس بالا

11
12

آنتن یهموی

11

Slot

12

Phase Array

19

آنتنهای اکتیو

11
11

11

بیییم HF

تیهیزات رادیویی و

12

بیییم VHF

11

مفابراتی

19

بیییم UHF

11

14

بیییم SHF

11

11

فریتند دیییتال پرقدرت

12

فریتند آنالوگ پرقدرت

19

تیهیزات جانبی فریتند ها
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مانند  Jammerو ...

آنتن  HPبا قطر بالای  4/5متر

11

پفش صدا و ییما

زیر دسته چهارم

Troposcatter

11

FM Digitial

12

فریتند DVBT2

11

AM/FM

11

RDS

12

Combiner

19

Divider

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک

تجهیزات ارتباطی ،مخابراتی ،اویونیک و هوافضا

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

10

88

13

اویونیک و قطعات مفابراتی
و الکترونیکی هوافاا

11
12
19
14
15
16

طراحی و یاخ یامانههای پیشرفته هدای و کنترل فاایی نظیر یامانههای پیشرفته کنترل و
هدای از را دور
طراحی و اییاد مرکز اط اعات و تصویر پیشرفته
طراحی و یاخ یامانههای پیشرفته خ بان خودکار ()Auto Pilot
طراحی و یاخ لامپهای ماکرویو راداری
طراحی و تولید جستیوگرها ،شنایاگرها ،تیهیزات ناوبری و هدای و ردیاب
یامانههای اویونیک یامانههای هوایی و فاایی

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته
اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11
11
11
11
11
11
12
11
11

17
11

طراحی و یاخ ادوات و تیهیزات پیشرفته ت همتری و مساف یابی
طراحی و یاخ ادوات و تیهیزات پیشرفته توجیه و نشانهروی

13

جستیوگرها

11

اجزای دقیق الکترونیکی فاایی

11

11
12

طراحی و یاخ عم گرهای پیشرفته الکترونیک فاایی

11
11
11

19

Transponder
ایستگا های زمینی با قطر بالا (از  4.5متر به بالا) و از نوع XY

11

14

طراحی ،یاخ و پیاد یازی ایستگا های زمینی دریاف و پردازش اط اعات ماهوار ای

15

چرخ عکسالعم ی یامانههای فاایی

11
11
11

16

مگنتورکر یامانههای فاایی

17

چرخ انداز حرکتی یامانههای فاایی

11

11

بفش تعدیل کنند (رگولاتور) توان یامانههای فاایی

11

13

تولید کنند توان تتر ()Tether

11

21

تیهیزات پردازش فرکانس رادیویی ماهوار

11

21

ییستم کنترل حرارت فعال ماهوار

11

22

طراحی و یاخ یامانههای پیشرفته ناوبری و موقعی یابی

11

29

طراحی و یاخ ادوات پیشرفته دورینیی ،فرمان از دور و ثب اط اعات

11

24

طراحی و یاخ قطعات و زیرمیموعههای پیشرفته الکترونیکی و مفابراتی ماهوار

11

25

پیشرانش الکتریکی ماهوار

11

26

یامانههای ردیابی خورشید ()Sun sensor

11

27

دیتگا ردیابی یتار ها ()Star sensor

11

21

ینسور افق

11
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زیر دسته چهارم

اپتیکی ،مغناطیسی و رادیویی
طراحی و یاخ یامانههای پیشرفته الکترونیکی زمینیجه یابی
طراحی و یاخ یامانههای پیشرفته الکترونیکی هواییجه یابی
مساف یاب لیزری
طراحی و یاخ ییکرها و فیوزهای رادیویی پیشرفته،
جستیوگرهای پیشرفته لیزری ،جستیوگرهای پیشرفته
الکترواپتیکی IR ،و IIR
طراحی و یاخ ادوات پیشرفته یرع ینج ،شتابینج،
ارت اعینج ،زاویهینج ،قطبنماهای ژیرویکوپی

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک

تجهیزات ارتباطی ،مخابراتی ،اویونیک و هوافضا

کد زیر دسته دوم
11

کد زیر دسته سوم

10

88

11

رادار

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته
اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11

رادار هواشنایی

11

12

رادار یونار

11

19

داپ ر (نظیر جاد ای و )...

11

14

)Early warning system (EWS

11

15

رادار فرودگاهی

11

16

Lidar

11

17

)Ground Penetrating Radar (GPR

11

11

طراحی و یاخ رادارهای پیشرفته هوایی ،دریایی

11

13

طراحی و یاخ قطعات و زیرمیموعههای رادارهای آرایه فازی ،باند  Xو ،S
ارت اعینج و هواپایه

11

11

SAR

11

11

)Over The Horizon (OTH

11

12

)Software Define Radar (SDR

11

19

Multi Static

11

11

فریتند

تیهیزات هدای و ناوبری

12

گیرند
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زیر دسته چهارم

Primary and Secondary Radar

همانند رادار جستیو ،رادار رهیاب ،رادار روشنکنند ،
جنگ الکترونیک

11

فریتند گ وناس

12

فریتند گالی ه

19

فریتند Beidou

14

فریتند GPS

15

فریتند LPS

11

گیرند گ وناس

12

گیرند گالی ه

19

گیرند Beidou

14

گیرند GPS

15

گیرند LPS

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک

لیزر و فوتونیک

کد زیر دسته دوم
12

یامانههای
تشفیصی و انداز گیری

19

یامانههای تصویربرداری نوری

کد زیر دسته سوم

10

80

11

تیهیزات مفابرات نوری

11
12
19
11
12
19
14
15
11
12
19
14

طراحی و یاخ مدولاتورهای پیشرفته
طراحی و یاخ قطعات پیشرفته نوری
تولید فیبر نوری
طراحی و یاخ ادوات پیشرفته طیفینیی
یامانههای امنیتی
طراحی و یاخ ادوات پیشرفته مکاترونیک نوری
طراحی و یاخ ادوات پیشرفته اپتیک فاایی
طراحی و یاخ ادوات پیشرفته برهمکنش لیزر با مواد
طراحی و یاخ یامانههای پیشرفته تشفیص
طراحی و یاخ تیهیزات پیشرفته تصویربرداری صنعتی
طراحی و یاخ میکرویکوپهای دقیق
طراحی و یاخ ادوات پیشرفته مادون قرمز ()IR

15

طراحی و یاخ تیهیزات ثب و ضبط تصویر

16

طراحی یا یاخ laser scanner
مواد پیشرفته لیزری (محیط لیزری) از قبیل ب ور ،یرامیک،
کامپوزی
مواد ت یقی ()MOEMS
کریستالهای فوتونیک
مواد مغناطیسی نوری

11
12
19
14

14

مواد نوری

15

یامانهها و تیهیزات اپتیکی

15

یی یکون

16

نانو فوتونیک و نانو اپتیک

17

بیومواد فوتونیکی

11

تولید ادوات پیشرفته اپتو الکترونیک ،لنزها و عدییهای ویژ

12

تولید ادوات پیشرفته میکرو اپتیک و اپتو مکانیک

19

تصویریازها

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم
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11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
19
14

زیر دسته چهارم

طراحی و یاخ هولوگرامX-ray ،

دوربینهای فی مبرداری
دوربینهای عکایی
رکوردرهای تصویری
انواع افزونههای ( )Accessoriesپیچید دوربینهای حرفهای فی مبرداری و عکایی

11
11
11
11
11
12
11
12
11
11
12
19
14
11
11
12

تولید کریستالهای مایخ  LCDو LED
مواد نوری بر پایه یی یکون
طراحی و یاخ قطعات پیشرفته یی یکونی (ی ولهای خورشیدی)
کریستالهای فوتونیکی ،لیزرهای پایه یی یکونی ،تشدیدگر نوری برای آشکاریازهای حساس
طراحی و یاخ قطعات پیشرفته نانواپتیکی )(MMI ,Grating
طراحی و یاخ ابزارهای دقیق پزشکی
عینکهای یهبعدی پیشرفته
دوربینهای حرارتی و فرماندهی
طراحی و یاخ انواع فی تر های نور و رنگ مورد ایت اد در فی م برداری و عکس برداری مطابق
ایتانداردهای بینالم ی
طراحی و یاخ انواع لنزهای تصویر برداری و عکایی
لامپهای طی ی
تصویریازهای کروی

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک

لیزر و فوتونیک

کد زیر دسته دوم
17

لیزرهای پزشکی

11

اپتیک پزشکی

13

لیزرهای صنعتی

11

لیزرهای تحقیقاتی

کد زیر دسته سوم

10

80

16

لایهنشانی

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11

طراحی و یاخ دیتگا های پیشرفته لایهنشانی لیزری

11

12

طراحی و یاخ دیتگا های پیشرفته لایهنشانی قطعات اپتیکی

11

11

طراحی و یاخ لیزرهای پیشرفته دندانپزشکی

11

12

طراحی و یاخ لیزرهای پیشرفته جراحی

11

19

طراحی و یاخ لیزرهای پیشرفته زیبایی

11

14

طراحی و یاخ دیتگا های پیشرفته لیزرتراپی

11

15

طراحی و یاخ لیزرهای پیشرفته تشفیصی

11

11

طراحی و یاخ دیتگا فوتودینامیک تراپی

11

12

طراحی و یاخ دیتگا توموگرافی همدوس اپتیکی

11

19

طراحی و یاخ دیتگا آنالیز اپتیکی

11

14

طراحی و یاخ دیتگا ایپکترویکوپی پزشکی

11

15

انواع دیتگا های توموگرافی نوری و لیزری

11

16

دیتگا کراتومتر

11

17

دیتگا تبینج اپتیکی

11

11

طراحی و یاخ دیتگا های پیشرفته برش و جوش لیزری

11

12

طراحی و یاخ دیتگا های پیشرفته یف کاری لیزری

11

19

طراحی و یاخ دیتگا های پیشرفته میکرو ماشینکاری لیزری

11

14

طراحی و یاخ دیتگا های پیشرفته لایهنشانی و پوششدهی
لیزری

11

15

طراحی و یاخ دیتگا های پیشرفته تصویربرداری یهبعدی

11

16

طراحی و یاخ دیتگا های پیشرفته هولوگرافی لیزری

11

11

طراحی و یاخ دیتگا های پیشرفته ایپکترویکوپی لیزری

11

12

طراحی و یاخ ییستم پیشرفته گداخ و شکاف لیزری

11

19

طراحی و یاخ میکرویکوپ لیزری

11

14

طراحی و یاخ لیزرهای پر توان و پر انرژی

11

15

طراحی و یاخ شتابدهند های لیزری

11

16

طراحی و یاخ ییستمهای پیشرفته خنککنند لیزری

11
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زیر دسته چهارم

لیزرهای فوقیریخ ،لیزرهای فیبری ،لیزرهای  SLABو لیزرهای با دمش دیودی

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک

لیزر و فوتونیک

کد زیر دسته دوم
12

منابخ نور

19

آشکاریاز

14

تیهیزات مشاهد و رصد

15

دوربینهای پریرع

16

یامانههای مربوط
به فناوریهای نوین

کد زیر دسته سوم

10

80

11

لیزرهای دفاعی

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11

طراحی و یاخ یامانههای لیزری تفریبی ()TLW

11

12

طراحی و یاخ ییستم لیزری ناوبری لف ()INS

11

19

طراحی و یاخ ییستم انتقال اپتیکی اط اعات در فاای آزاد
()FSO

11

14

طراحی و یاخ شبیهیازی لیزری اهداف ()LES

11

11

لیزر

زیر دسته چهارم

11

لیزر حال جامد

12

لیزر حال مایخ

19

لیزر حال گاز

14

لیزر نیمههادی

15

لیزر الکترون آزاد

12

لامپ ویژ

11

لامپ X-Ray ،UV

11

طراحی و یاخ یامانههای پ ایمونیک و پ ایمون یطحی

11

12

لامپ تصویربرداری

11

11

دوربین دو چشمی

11

12

طراحی و یاخ ت سکوپها و رادیویکوپهای پیشرفته

11

19

دوربین عکسبرداری

11

14

Streak Camera

11

11
11

تولید متا مواد

11

12

طراحی و یاخ لیزرهای فوق کوتا ()Femto

11

19

طراحی و یاخ یامانههای اپتیکی غیرخطی و اپتیکی کوانتومی

سختافزارهاي برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک – صفحه 55

11

اپتیک کوانتومی و پدید چگالش ()Bose-Einstein

12

اط اعات کوانتومی ()Quantum information

19

پدید و اثر اپتیک غیرخطی

14

Quantum entaglement

کد دسته اصلی

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای

برنامههای کاربردی

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

کد زیر دسته چهارم

10

18

11

نرمافزارهای محتوا
محور

11

نرمافزارهای تولید و
ویرایش محتوا

11

نرمافزارهای ویرایش و تولید متن :ابزار اییاد تغییر و انتشار مستندات
XMLی ،پاورپوین ها و اکسلها محصولات اداری (نظیر مایکرویاف
آفیس ،لیبر آفیس و …) ،نرمافزارهای ورود اط اعات ،طراحی فرم
(طراحی ،رندر ،نمایش و ورود داد به فرمها بدون قاب ی مدیری یا
پردازش آنها) ،نمایش دیاگرامی ،فون ها و...

12

نرمافزارهای ویرایش و تولید محتوای غیرتعام ی چندریانهای :ویرایش
و پساتولید ( )postproductionویدیو و صدا ،طراحی گرافیک و
 layoutمانند فتوشاپ و افزونههای آن( ،در حالتی که خروجی تولیدی
از جنس محتوا و نه تح یل باشد)

کد زیر دسته پنجم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

زیر دسته پنجم

11

یرویس های ابری ویرایش و تولید مستندات آفیس

12

نرمافزارهای ویرایش و تولید مستند به صورت  collaborativeهمزمان

19

نرمافزارهای ویرایش و تولید مستندات روی ییستمهای عامل موبایل

11

نرمافزارهای خاصمنظور تولید/محتوای یهبعدی (مانند )sketch up

12

تویعه افزونههای پیچید برای نرمافزارهای ویرایش محتوای دیییتال

19

نرمافزارهای ویرایش ویدیو (مشابه )Adobe Premiere

14

نرمافزار تولید/ویرایش محتوای یهبعدی (مشابه )Maya

15

نرمافزارهای ویرایش تصویر (مشابه )Photoshop

16

نرمافزارهای ویرایش صوت (مشابه )audacity

17

یامانههای یف افزاری/نرمافزاری نمایش خ اقانه (مانند ،mapping projection
)multi-projector

11

موتور/میانافزار AR/VR/MR

12

12

19

نرمافزارهای تولید /ارائه محتوای تعام ی چندریانهای (شامل
میانافزارها و ابزارهای تولید محتوای واقعی افزود  AR/VRو )...

11

نرمافزارهای مدیری و تحویل محتوای متنی :کنترل دیتریی و
نسفه ،اییاد و مدیری متاداد  ،و جستیو .مانند ابزارهای مدیری
دانش برخط

نرمافزارهای مدیری
و تحویل محتوا

19
14

کاربردهای ( MRمانند پرو میازی)

15

کاربردهای Panoramic Immersive Video

16

یامانههای یف افزاری /نرمافزاری نمایش تعام ی (مانند شبه هولوگرافیک تعام ی،
زمین تعام ی)

11

یامانههای مدیری دانش

12

یامانههای مدیری ایناد عمومی

19

یامانههای مدیری محتوای متنی خاصمنظور (مانند بانک یؤالات آموزشی،
یامانه مدیری ایناد پژوهشی)

14

نرمافزارهای تحویل محتوای متنی (مانند کتابفانه)

11

یامانههای  IPTV ،VoDو OTT
ویدیویی پ ت رمهای اشتراک ویدیوی عمومی یا در حوز های تفصصی

02

نرمافزار ( Digital Signageیامانه نمایش محتوای یکپارچه)
مدیری و آرشیو محتواهای چندریانهای یازمانی و ایتودیویی

12

نرمافزارهای مدیری و تحویل محتوای چندریانهای شامل
 ،Digital Signageپ ت رمهای اشتراک و تحویل ویدیو با قاب ی
مدیری  ،transcode ،انتشار و تحویل ویدیوی زند و مبتنی بر
درخوای ( )OTT ،IPTV ،VoDو مدیری و آرشیو محتوای
چندریانهای

03

19

راهکار جامخ مدیری و تحویل محتوا

11
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کاربردهای ( ARمانند ایتودیوی میازی ،تب یغات میازی ،کاتالوگ واقعی افزود
دکوراییون و نظایر آن)... ،
کاربردهای ( VRاز جم ه انواع حال های ،Surround VR ،immersive VR
 VRبرای تور میازی و یایر کاربردها)

کد دسته اصلی

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای

برنامههای کاربردی

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

کد زیر دسته چهارم

10

18

11

نرمافزارهای محتوا
محور

19

نرمافزارهای تح یل و
آنالیز محتوا

11

نرمافزارهای آنالیز متن :تشفیص ،فهم ،و ایتفراج ارزش از متن یا
ایت اد از فناوریهای مشابه برای تولید متن قابل خوانش تویط
انسان شامل ابزار آنالیز زبان طبیعی و ترجمه خودکار زبان ،و
خوشهبندی متن و دیتهبندی

12

نرمافزارهای آنالیز و ینتز صدا :شامل ابزار تشفیص ،تعیین و
ایتفراج اط اعات و ینتز از صدا ،مث ا از یفنرانی و تبدیل صدا به
متن

کد زیر دسته پنجم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

زیر دسته پنجم

11

ترجمه خودکار زبان

12
19
14

ییستمهای یوال و جواب و Chat Bot

15

مشابه یابی متن (تشفیص تق ب ع می)

16
11

19

نرمافزارهای آنالیز ویدئو و تصویر :شامل ابزار تشفیص و تعیین و
ایتفراج اط اعات از تصویر و ویدیو .پیشپردازش تصاویر ،تبدیل
تصویر به متن قابلخواندن برای ماشین ( )OCR, ICRو
ایتفراج هوشمند محتوا ،نظارت تصویری ،و …

فناوري اطلاعات و ارتباطات و نرمافزارهاي رایانهاي 61 -

جمخآوری ،رصد ،تح یل و ت فیص متن از منابخ متنی (خبر ،شبکههای
اجتماعی ،قرآن)... ،
ابزار آنالیز زبان طبیعی (شامل تشفیص ،فهم ،و ایتفراج ارزش از متن،
 ،Part of Speech ،Entity Recognition Namedتح یل احساس و)....

12
19

نرمافزارهای خاصمنظور تولید متن (شعر و  ،)...و خ اصهیازی متن و
ایتفراج ارزش از آن ،و ...
نرمافزارهای بازشنایی خودکار گویند ASR (Automatic Speech
)Recognition
نرمافزارهای بازشنایی خودکار صوت ASR (Automatic Speaker
)Recognition
نرمافزارهای بازشنایی ویژگی از صوت (تشفیص ین ،احسایات و )...

14

نرمافزارهای تبدیل متن به گ تار TTS

15

دیتیار صوتی

11

یامانههای تشفیص چهر

12

یامانههای تشفیص زیس ینیی (اثرانگش /عنبیه/کف دی /
اماا/دیتفط).../

19

یامانههای فی ترینگ بصری هوشمند NSFW

14

یامانههای تشفیص ویژگیهای چهر (ین ،حال چهر )... ،

15

یامانههای پ اک خوان

16

یامانههای تشفیص نوع و ویژگیهای خودرو

17

 / OCRنویسهخوان چاپی یا دی نویس فاریی

11

 / OMRفرم خوان فاریی ،و طبقهبندی بصری یند

13

نرمافزارهای آنالیز ویدئو (غیرزند ) و درج برچسب

11

یامانههای نظارت تصویری هوشمند

11

نهاننگاری در تصویر و ویدیو و تشفیص نهاننگاری

12

پردازش هوشمند تصاویر پزشکی

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای

برنامههای کاربردی

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

کد زیر دسته چهارم

10

18

11

نرمافزارهای محتوا
محور

19

نرمافزارهای تح یل و
آنالیز محتوا

14

11
14

12

یامانههای کاربردی
یازمانی

11

نرمافزارهای جامخ
محتوا محور

نرمافزارهای مدیری
منابخ یازمانی و
مدیری زنییر
تامین
Enterprise
Resource
Management
Applications
مشروط به ارائه
نوآوری متمایز

ابزار جستیو و توصیهگر :جستیوی مبتنی بر  ،taskویژگی و  ،...و
ییستمهای کشف،ر و همچنین ابزاری که ابزار تح یل محتوا را با
خوشهبندی ،و جستیو ،دیتهبندی ،و اولوی بندی در یک ییستم
دیتریی به اط اعات جامخ ترکیب میکنند .نرمافزارهای
(people, content, or Recommendation engine
)objects
نرمافزارهای مدیری و تحویل محتوای نرمافزاری ()App Store

کد زیر دسته پنجم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

زیر دسته پنجم

11

موتور جستیوی متنی خاصمنظور

12

موتور جستیوی متنی عمومی

19

موتور جستیوی تصویر و ویدیو  /صوت ،یامانههای توصیهگر

11

12

یامانههای یادگیری الکترونیکی ( LMS: Learning
)Management Systems

11

19

Digital Advertisement

11

14

پ ت رم آرشیو و آنالیز محتوا

11

11

نرمافزارهای مالی و حسابداری دولتی و شرکتی (& Financial
)Treasury Applications

11

12

نرمافزارهای مدیری یرمایه انسانی ( Human Capital
 )Applications Managementشامل :ایتفدام ،آموزش،
حقوق و دیتمزد و ...

19

یامانههای حسابریی Auditing Systems

14

15

16
17
11
13

نرمافزارهای تدارکات ()Procurement Applications
نرمافزارهایی که فرایندهای مرتبط با خرید و تهیه لوازم ،مواد،
تدارکات و یا یرویسهای لازم (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم.
مواد خام یا پردازش شد  ،به عنوان یک فرایند مستقل و یا )...
نرمافزارهای مدیری ی ارشات (Order Management
)Applications
نرمافزارهایی جه خودکاریازی فرایند پذیرش ی ارشات با
قاب ی هایی نظیر مدیری درخوای  ،قاب ی مدیری قراردادها و
حسابها ،کارتهای فروش ،مدیری ارتباط با شرکا ،ابزارهای
برنامهریزی و تح یل فروش.
نرمافزارهای مدیری برنامههای ایتراتژیک ،مدیری بهر وری و
مدیری عم کرد ( Enterprise Performance
)Management Applications
نرمافزارهای مدیری پروژ و پورت ولیو (Project and
)Portfolio Management Applications
نرمافزارهای مدیری داراییها ( Enterprise Asset
) Applications Management
مدیری پفش و شبکه توزیخ
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11

نرمافزارهای مدیری یرمایه انسانی

12

نرمافزارهای حقوق و دیتمزد ()Payroll Accounting Applications

19

نرمافزارهای حاور و غیاب

11
11

11

11
11
11
11

نرمافزارهای فروش و پفش مویرگی

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای

برنامههای کاربردی

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

19

نرمافزارهای تعام ی
( Collaborative
)Applications

12

کد زیر دسته چهارم

10

18

12

یامانههای کاربردی
یازمانی

11

نرمافزارهای مدیری
منابخ یازمانی و
مدیری زنییر
تامین
Enterprise
Resource
Management
Applications
مشروط به ارائه
نوآوری متمایز

11

11
12

نرمافزارهای برنامهریزی تولید (Planning Production
)Applications
خودکاریازی فعالی های مرتبط با بهینهیازی مستمر فرایندهای
تولید و یاخ
نرمافزارهای مدیری موجودی و انبار ( Inventory
 )Applications Logistic Managementخودکاریازی
فعالی های مرتبط با مدیری موجودیهای فیزیکی
 CRMشامل بازاریابی ،فروش ،خدمات پس از فروش ،و مکانیز
کردن مراکز تماس

کد زیر دسته پنجم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

11

11
11

19

راهکار جامخ

11

یامانههای یازمانی
خاصمنظور (مانند
 ،Codalیامانه
اتوماییون فرایندهای
یازمانی گمرک،
)HIS

11

HIS

11

12

دول الکترونیک

11

19

گمرک

11

14

Codal

11

19

پرتال یازمانی

11

پرتال یازمانی ()Enterprise Portals
یکپارچهیازی دیتریی به اط اعات و برنامههای یازمان و نمایش
آن به کاربران ()business user

11

14

نرمافزارهای
اتوماییون فرایند
تولید و عم یات در
صنایخ تولیدی و
ینگین
Manufacturing
execution
System

11

نرمافزارهای طراحی ،مدلیازی ،شبیهیازی و بهینهیازی فرایند
تولید ،و ....

11

11

نرمافزارهای تعامل
گروهی و جمعی

12

نرمافزارهای کنترل صنعتی ،کنترل خط تولید و ....

11

نرمافزارهای تعام ی صوت و تصویر

CRMعمومی
ییستمهای جامخ خدمات و امور مشترکین
نرمافزارهای ERP
جامخ مدیری فروشگاهی و خرد فروشی
انواع خدمات دولتی آن این مانند پس  ،گمرک ،شهرداری ،ثب احوال ،ام اک،
آموزش و پژوهش ،بهداش و ی ام  ،بانک و بیمه ،مفابرات ،حمل و نقل)

11
11

نرمافزارهای مدیری کن رانس ( )Conferencing Applicationsو
ج سات

12

نرمافزارهای تعام ی تصویری مانندTeamViewer :

19

نرمافزارهای تعام ی صوت و تصویر  p2p Connectionمانند ایکایپ ،ایمو و
...

14

نرمافزارهای enterprise contact center

12

نرمافزارهای پس الکترونیک ()Email Applications

11

19

نرمافزارهای تعامل درون تیمی

11
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زیر دسته پنجم

 Collaborative Applications Teamمانند ترلو ،ای ک

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای

برنامههای کاربردی

12

نرمافزارهای تامین
مالی ()Financing

19

نرمافزارهای مدیری
داراییهای مالی،
Asset
management

14

یامانههای بورس

15

یامانههای بیمه

16

نرمافزارها و خدمات
مدیری پرداخ ها
Payments
(National and
International
Payment
)Transactions

کد زیر دسته دوم

11

نرمافزارهای بانکداری

کد زیر دسته سوم

کد زیر دسته چهارم

18

نرمافزارهای تعامل
گروهی و جمعی

14

زیر دسته دوم

19

نرمافزارهای تعام ی
( Collaborative
)Applications

11

14

بانکی و فین تک

کد زیر دسته پنجم

10

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته سوم

زیر دسته پنجم

11

نرمافزارهای تعامل درونیازمانی  /شبکه اجتماعی درونیازمانی Enterprise
 Collaborative Applicationsمانند ) chatter (salesforce.comیا
راک چ .

12

شبکههای اجتماعی همرا

19

شبکههای اجتماعی خاصمنظور

زیر دسته چهارم

شبکههای اجتماعی و پیامریانها

11

یامانههای core banking

12

نرمافزارهای بانکی (اینترن بانک ،موبایل بانک ،یوئیچSub ،
 ATM ،Switchو.)...

19

کیف پول الکترونیکی

14

بانکداری باز

11

01

تامین مالی و یرمایهگذاری جمعی ()Crowd funding

00

02

شبکه وفاداری و باشگا مشتریان

00

01

مدیری یرمایه شفصی PFM

00

01

یامانههای مدیری متمرکز بورس

00

02

مدیری پورت ولیو

00

01

یامانه مدیری متمرکز بیمه

00

02

یرویسهای کاربردی بیمهای

01

02

راهکارهای نوین پرداخ

پول رمز پایه و یا مبتنی بر ب اکچین
()Block Chain and crypto currencies
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11
11

یامانه کشف تق ب بانکی و مالی

12

یوییچ پذیرندگی

19

ATM

14

اینترن بانک

15

موبایل بانک

11

01

بیمه مبتنی بر رفتار مشتری

02

بیمه آن این

00
01

کیف پول رمز ارزی

02

صرافی رمز ارزی

03

خودپرداز /خود دریاف رمز ارز

04

درگا پرداخ رمز ارز

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای

برنامههای کاربردی

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

راهکارهای اینترن
اشیا و M2M

12
19

16

پ ت رمهای کسب و
کاری

11

پلتفرمهای
اینترنت اشیا
راهکار جامخ اینترن
اشیا

نرمافزارهای با مدل
کسبوکار پ ت رمی

کد زیر دسته چهارم

10

18

15

11

خدمات هوشمند
(Verticalهای
اینترن اشیا و
)M2M

11

ی ام هوشمند

12

کشاورزی و دامداری هوشمند

19

خانه هوشمند

کد زیر دسته پنجم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

زیر دسته پنجم

11

پزشکی از را دور

12

را حلهای  M2Mبیماریتانی

19

را حلهای مبتنی بر فناوریهای پوشیدنی

11

کشاورزی هوشمند

12

دامداری هوشمند

19

مدیری گ فانه

11
11

ماشینهای خودران
connected Cars

12

کاربردهای نظارت بر وضعی رانندگی

19

کاربردهای نظارت بر محل و مسیر خودرو

11

manufacturing smart

12

smart factory
ویایل نق یه ،انرژی ،محیطی شهری ،ایمنی ،مدیری هوشمند محیطی
ت همتری ،کنترل وضعی ی ام دیتگا ها و تیهیزات (ت کام -خطوط لوله
آب -گاز -ییم برق -ت ن) ،عمد و خرد فروشی هوشمند و پردازش هوشمند
کالا

14

حمل و نقل هوشمند

15

کارخانه هوشمند

16

خدمات شهری هوشمند

11

17

دیگر خدمات هوشمند

11

11
11

را کارهایی که شامل حداقل چند جزء از این اجزا باشند:
حسگر/عم گر ،گی وی ،شبکه انتقال ،پ ت رم ،یرویس آنالیز،
ورتیکال یا دیوایس ،شبکه ،یکو و محیط محایباتی ،ورتیکال.

11

11

فروشگا فروش کالای آن این

11

12

فروشگا خدمات آن این مانند خدمات حملونقل و جابیایی آن این

11

19

به اشتراکگذاری دارایی :پ ت رمهای اجار دارایی و ویایل مانند
airbnb
نرم افزارهای وایطهگری (خدم دهند را به خدم گیرند وصل
میکند بدون پذیرش مسئولی )

11

14
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11

کد دسته اصلی

برنامههای کاربردی

11

شبیهیازهای آموزشی

11

12

شبیهیازهای مبتنی بر واقعی میازی  ،VRواقعی افزود ،AR
واقعی ترکیبی MR

11

19

شبیهیازهای آموزشهای دفاعی

14
15
16

11

نرمافزارهای
مدیری  ،تح یل،
دیتریی و
تحویلدهی داد ها
(Data
Management,
Analysis,
Access and
)Delivery

12

یامانههای مبتنی بر
داد های مکانی

پلتفرم

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

10

کد زیر دسته چهارم

10

18

17

شبیهیازها

11

شبیهیازها

کد زیر دسته پنجم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

12

میانافزارها و
موتورهای تولید
شبیهیاز مانند
موتورهای شبیهیازی
م اهیم فیزیکی

11

مدیری داد

شبیهیازهای آموزشهای پزشکی (مانند شبیهیازهای جراحی
لاپارویکوپی)
شبیهیازهای آموزشهای تیهیزات مفت ف (مانند رانندگی،
جرثقیل ،دیتگا تراشکاری)
آزمایشگا های میازی (شبیهیازی آموزشی م اهیم فیزیک،
شیمی ،نیوم ،دینامیک و)...

زیر دسته پنجم

11
11
11
11

11

11

مدیری پایگا داد )Database (relation, non-Relation

12

مدیری و پردازش ک ان داد ها ( Big data management
)and processing
مانند Spark , ZooKeeper (as a service) :و Hadoop

11

پ ت رمهای اشتراکگذاری و تیمیخ داد
مانندInfochimps, Factual, Windows Azure Data :
Marketplace, DataMarket, IOTA

12

ابزارها و خدمات داد کاوی

11

19

هوش تیاری End-User Query, Reporting, and
) Analysis (BIشامل یرویسهای مصوریازی داد

11

12

تیمیخ ،تح یل،
اشتراک ،و
مصوریازی

19

راهکار جامخ
مدیری  ،ذخیر و
تح یل داد

11

11

یامانهها و خدمات
مکان محور
زیریاختی

11

11
12
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خدمات را اندازی نرمافزارهای پردازش و ذخیر یازی ک ان داد

11

11
کتابفانهها و کامپونن های مکان محور

راهکارهای پردازش و ذخیر یازی ک ان داد

محصول داد کاویRapid Minner. R Language ،Weka :
خدمات داد کاوی
راهکار BI
خدمات ( BIطراحی و پیاد یازی  BIبا کمک ابزارهای موجود )

ماژول نقشه
()Map API Component

12

کتابفانه پردازش تصویری

19

کتابفانه پردازش برداری

کد دسته اصلی

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای

پلتفرم

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

کد زیر دسته چهارم

10

10

12

یامانههای مبتنی بر
داد های مکانی

11

یامانهها و خدمات
مکان محور
زیریاختی

12

موتورها و پ ت رمهای مکان محور

19

یرویسهای پایه مکان محور

14

یامانهها و خدمات مکان محور (محصولات و خدماتی که جه
اییاد ژئوماتیک مورد نیاز میباشند)
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کد زیر دسته پنجم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

زیر دسته پنجم

11

یرور و پروکسی نقشه ()Proxy Platform & Map

12

پ ت رم یامانههای نرمافزاری رومیزی ()Desktop App Platform

19

پ ت رم یامانههای نرمافزاری وب ()Web App Platform

14

پ ت رم یامانههای نرمافزاری موبایل ()Mobile App Platform

15

موتور پردازشهای مکان محور ()Geo Processing Engine

16

موتور ابری مکان محور ()Geo Cloud Engine

17

پایگا داد و وایط داد مکانی ()Geo Database & Adaptors

11

پ ت رم ینسورهای مکانی ()Geo Sensor Platform

11

یرویس پایه نقشه ()Map API

12

یرویس پایه جستیو و آدرسیابی ()Search & Geocoding API

19

یرویسهای پایه آدرسیابی معکوس ()Reverse Geocoding API

14

یرویسهای پایه مسیریابی ()Routing API

15

یرویسهای پایه ردیابی ()Tracking API

16

یرویسهای پایه هوش مکانی ()Geo Intelligence API

17

یرویسهای پایه تح یل دورینیی ()Remote Sensing API

11

یرویسهای پایه مبتنی بر مکان کاربر ()LBS API

11

زیریاخ داد های مکانی ( )SDIو پ ت رمهای اشتراکگذاری داد ()DIAS

12

ارزیابی چند معیار مکانی ()SMCE

19

تح یلهای مبتنی بر شبکه ()Network GIS Analysts

14

تح یلهای مکان محور ()Spatial Analysts

15

تح یلهای یهبعدی ()3D Spatial Analysts

16

ییستمهای موقعی یابی ()GPS & GNSS

17

پ ت رم دریاف و جمخآوری اط اعات مکانی ()VGI & Data Gathering

11

فایل نشانی م ی مکان مرجخ شد ()G-NAF

13

یرویسهای هوشمکانی ()Geo Intelligence

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای

پلتفرم

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم
03

را کارهای جامخ
مکان محور

01

DeploymentCentric
Application
Platforms

کد زیر دسته چهارم

10

10

12

یامانههای مبتنی بر
داد های مکانی

02

یامانهها و خدمات
مکان محور
کاربردی /عمومی
(محصولات و خدماتی
که به عنوان کاربرد
ژئوماتیک شناخته
میشوند)

کد زیر دسته پنجم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

11

یامانههای مدیری ناوگان حملونقل

00

12

یامانههای کادایتر (ییستم مالکیتی و اموال)

00

19

شبکههای اجتماعی مکان محور

00

14

جویشگرهای مکانی

00

15

یامانههای مسیریاب

00

16

یامانههای ردیابی و موقعی یابی

00

17

یامانههای نظارت محیطی

00

11

یامانههای دورینیی

00

13

یامانههای تفصصی ییستم اط اعات مکانی

00

10

یامانههای مکانیابی و آمایش یرزمینی

00

00
01
02
01

03

پ ت رمهای یاخ برنامههای کاربردی ( )aPaaSکه میتواند به
صورت عمومی و یا خصوصی باشند نظیرRed Hat :
OpenShift, Docker, Google App Engine, Pivotal
Cloud Foundry
پ ت رمهای ارائه یرویسهای موبایل ( )MbaaSمانندKinvey, :
Backendless
خط محصول نرمافزار ()SPL

پ ت رمهای کاربردی
( Application
)platform
02

Model-Driven
Application
Platforms

زیر دسته پنجم

02

پ ت رمهای فرآیند محور ( )Centric ProcessنظیرBPM :
suites

03

پ ت رمهای یای یاز و فروشگا یاز به صورت ، drop & drag
و  ...برای وب یا موبایل
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11
11
01

خط محصول نرمافزار ()SPL

12

خدمات پایهای تح یل رفتار کاربر در وبیای ها و یامانهها

11

BPMS

12

ییستم یاز

19

فروشگا یاز

14

یای یاز

11

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای

پلتفرم

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم
12

میانافزار رخداد
( Event
) Middleware

15

شبکههای تحویل
محتوا

11

CDN

16

پ ت رم اینترن اشیا

11

میانافزارها/
پ ت رمهای اینترن
اشیا

11

17

ابزارهای کنترل
کی ی و مدیری
چرخه تولید و
نگهداری نرمافزار
( Quality and
Life-Cycle
)(DevOps
) Tools

نرمافزارهای آزمون و
کنترل کی ی
نرمافزار
( Software
) Quality Tools

12

کد زیر دسته چهارم

10

10

14

میانافزارهای
یکپارچهیازی و
همنوا یازی
( Integration
and
Orchestration
) Middleware

11

Integration
Middleware

کد زیر دسته پنجم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

11

نرمافزارهای گذرگا یازمانیESB -
() Enterprise Service Bus Middleware

11

12

نرمافزارهای مدیری API

11

11

میانافزارهای پیغام محورmessage oriented (MoM -
 )middlewareمانند یرویسهای پایه پیامریانی و Push
Notification

11

12

میانافزارهای پردازش رخدادهای پیچید CEP -
( ) Middleware Complex Event Processing
شامل CEPهای تیمیخ گرا و تشفیص گرا

11

11
11
12

11

پ ت رمهای جامخ اینترن اشیا
پ ت رمهای خاصمنظور (برای حوز خاص)

ابزارهای ارزیابی و تح یل نتایج آزمونهای کارکردی و غیر
کارکردی نرمافزار/مول ههای نرمافزاری

11
11

11

11

نرمافزارهای خودکاریازی مدیری پروژ و کد در متدلوژیهای
چابک نظیر جیرا

11

12

نرمافزارهای یکپارچهیازی و ایتقرار مستمر و خودکار ( CI/CD
)

11

19

نرمافزارهای مدیری عم یات IT
()IT Operation Management

11

14

راهکار جامخ DevOps

11

ابزارهای DevOps
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زیر دسته پنجم

میانافزارهای مورد ایت اد در کاربردهای :تیارت الگوریتمی ،نظارت
تراکنشهای الکترونیکی ،آنالیز پویای تراکنشها ،غنییازی داد  ،تشفیص
تق ب ،ریسک و انطباق ،مدیری یرمایه و زمانبندی پیشگویانه ،آنالیز
جغرافیایی () Geo-fencing and Geospatial analysis

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای

زیرساخت

کد زیر دسته دوم

11

نرمافزار تحویل برنامه کاربردی شبکهای ( Network
 Application Delivery Softwareو WAN
)Optimization

11

12

نرمافزار  ADCیا یوئیچینگ لایه  4تا  ،7بر ایاس اط اعات پک
در لایههای بالاتر در مدل  ،OSIشامل :لایههای انتقال ،ج سه،
نمایش و برنامه کاربردی

11

19

نرمافزارهای بهینهیازی  WANیا بهینهیازی تحویل اپ یکیشنها
روی WAN

11

14

کنترلر  SDNو کارکردهای پایهای نظیر روتر ،یوئیچ و ...

11

12

مدیری شبکه

11

مدیری اختصاصی شبکه
() Network dedicated Management

11

19

خدمات ارزشافزود
شبکه

11

ی ارشییازی روتر ،مودم و دیگر اجزای شبکه برای ارائه خدمات
ارزشافزود به صورت عمومی و یا برای یک مقصود خاص
مانند :ارائه خدمات  hotspotی ارشییازی شد و مدیری
عمومی کاربران و یا ارائه یرویسهایی مانند نظرینیی ،باشگا
مشتریان ،اریال تب یغات با کمک تیهیزات شبکه

11

11

پشتیبانی از کسبوکار

کد زیر دسته سوم

کد زیر دسته چهارم

10

19

01

نرمافزارهای شبکه
Network
Software

کد زیر دسته پنجم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته چهارم

زیر دسته سوم

11

زیریاخ شبکه

11

12

نرمافزارهای مدیری
و پشتیبانی از
کسبوکار و عم یات
شبکه

نرمافزارهای
زیریاختی مفابراتی

12

را حلهای شبکه
مفابراتی
(غیرمیازی)

12

پشتیبانی از عم یات

19

راهکار زیر یاختی جامخ پشتیبانی عم یات و بازرگانی

11

ماژولهای NGN

12

IMS
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زیر دسته پنجم

11

AAA

12

 CRMیازمانیSelf-care ،

19

Charging & Billing

14

راهکار جامخ پشتیبانی از کسبوکارهای مفابراتی

11

راهکار جامخ مدیری شبکه یا NMS (Network Management
)Systems
راهکار جامخ پشتیبانی از عم یات مفابراتی یا OSS

11

OSS/BSSهای مفابراتی

11

Switch Soft

12

Media GW

19

Signaling GW

14

Media GW

11

GW Signaling

12

کد دسته اصلی

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای

زیرساخت

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم
19

را حلهای شبکه
مفابراتی میازی

کد زیر دسته چهارم

10

19

12

نرمافزارهای
زیریاختی مفابراتی

12

را حلهای شبکه
مفابراتی
(غیرمیازی)

19

Charging Control (PCC) & Policy

کد زیر دسته پنجم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

زیر دسته پنجم

11

)Policy and Charging Rules Function (PCRF

12

)Policy and Charging Enforcement Function (PCEF

19

)Online Charging System (OCS

14

)Offline Charging System (OFCS

11

Management Entity Mobility
()MME

12

)Home Subscriber Server (HSS

14

شبکه هسته موبایل

11

مدیری و  orchestrationزیریاخ های میازی شبکه مفابراتی
()MANO
شامل ب وکهای کارکردی مدیری زیریاخ ابری مفابراتی
( ،)VIMمدیری توابخ میازی شد شبکه مفابراتی (،)VNFM
هماهنگکنند  /ارکستریتور )NFVO( NFV

12

شبکه هسته موبایل میازی

11

19

شبکه دیتریی میازی:
زیریاخ میازی شبکه دیتریی ثاب و موبایل (V-BS)-
vRAN

11
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19

)packet gateway (P-GW

14

)serving gateway (S-GW

11

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای

زیرساخت

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

19

نرمافزارهای
ذخیر یازی
( Storage
)Software

کد زیر دسته چهارم

10

19

12

نرمافزارهای
زیریاختی مفابراتی

19

را حلهای شبکه
مفابراتی میازی

کد زیر دسته پنجم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

14

کارکردهای نرمافزاری و میازی شد شبکههای مفابراتی ()VNF

11

15

VNFaaS
ارائه کارکردهای شبکه به صورت یرویس

11

16

ارائه یاخ شبکه به صورت یرویس ()VNPaaS

11

11

نرمافزار محافظ و
بازیابی داد

11

نرمافزار محافظ و بازیابی داد  :شامل نرمافزارهای آرشیو،
پشتیبان و بازیابی

11

12

نرمافزارهای
Replication

11

نرمافزارهای  replicationمبتنی بر های  ،برنامه کاربردی ،و
آرایه

19

نرمافزار زیریاخ
ذخیر یازی

11

نرمافزارهای مدیری فایل ییستم و  Volumeو دیتریی به
منابخ ذخیر یازی

12

نرمافزار  Tiringخودکار و  Accelerationمنابخ ذخیر یازی
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زیر دسته پنجم

شبکه خانگی میازی ( )Virtual Home Networkمانند:
V-Setup-Box
V-CPE
V-DPI
V-Firewall
V-Load balance
v-AAA
v-IMS
v-CPE/ v-Router
v-IDS
v-SIP/v-SBC
v-PE
v-Message Router
v-Session Border Controller
v-WAN
Acceleration
v-Carrier grade
NAT
v-QoE Monitor
v-GGSN/SGSN
v-BRAS
ارائه کارکردهای شبکه به صورت یرویس (با وظی ه پردازش یطح داد و
کنترل ترافیک اپراتور) با مدل ابر خصوصی ( )VNFو یا به صورت از را دور و
بر روی زیریاخ ابری third partyها

11

نرمافزارهای  replicationمبتنی بر های یا هایپروایزور

12

نرمافزار مهاجرت داد و ییستم

19

نرمافزار  replicationمبتنی بر برنامه کاربردی و فابریک

14

نرمافزار  replicationمبتنی بر آرایه نرمافزار مدیری replication

11

مدیری Volume

12

مدیری فایل ییستم

19

دیتریی به ذخیر یاز و مدیری Path

11

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای

زیرساخت

کد زیر دسته دوم
15

نرمافزارهای مدیری
یرویسها ،یامانهها
و نقاط انتهایی
( System,
Service,
Endpoint
Management
)Software

16

راهکار جامخ
زیریاخ

کد زیر دسته سوم

14

نرمافزارهای مدیری
پردازش فیزیکی و
میازی Physical
and Virtual
Computing
Software

کد زیر دسته چهارم

10

19

19

نرمافزارهای
ذخیر یازی
( Storage
)Software

19

نرمافزار زیریاخ ذخیر یازی

19

14

ذخیر یازهای نرمافزار محور
(Storage Software-Defined
)Controller Software

11

15

راهکار جامخ ذخیر یازی

11

11

ییستمعاملها و زیرییستمهای آنها
(Systems and Operating
)Subsystems

12

پردازش/محایبات نرمافزار محور،
Compute Software-Defined

11

19

Virtual Client Computing

11

14

نرمافزار دیترسپذیری و خوشهبندی
( Availability and Clustering
)Software

11

11

IT Operations Management

نرمافزارهای مدیری ذخیر یاز ( SRMو )SAN

کد زیر دسته پنجم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

زیر دسته پنجم

11

نرمافزار مدیری  SANناهمگون و SRM

12

نرمافزار مدیری  SANهمگون و SRM

19

نرمافزار مدیری دیتگا ذخیر یاز (ایتوریج)

نرمافزارهای مدیری ذخیر یازی مبتنی بر  Objectو فایل
ییستمهای مبتنی بر object

11

11

تولید و ی ارشییازی انواع Embedded OS
مانند ییستمعاملهای خاص اینترن اشیا و دیتگا های
گی ویها

11

12

تولید و ی ارشییازی انواع ییستمعاملهای یم یرور

11

19

تولید و ی ارشییازی ییستمعاملهای یم ک این (دیکتاپ،
موبایل و )...

11

تولید و ی ارشییازی انواع موتورهای میازییازی و یرویسهای
VPS
تولید و ی ارشییازی انواع دیکتاپ و برنامه کاربردی میازی

11

نرمافزارهای مدیری ک ایترینگ

11

11

نرمافزارهای مدیری دیترسپذیری و توزیخ بار کاری ( – HA
balancer) load
نرمافزارهای مدیری و نظارت بر زیریاخ ها

11

12

نرمافزارهای آنالیز عم یات IT

11

19

را حل جامخ مدیری و آنالیز عم یات IT

11

12

نرمافزارهای مدیری پیکربندی و
خودکاریازی

11

ابزارهای کنترل نرمافزارها و ییستمهای فعال در مرکز داد

11

19

IT Service Management

11

نرمافزارهای مدیری یرویس IT

11

14

نرمافزارهای مدیری نقاط انتهایی،
endpoint management

11

نرمافزارهای مدیری منابخ و خروجیهای یازمان
()Management Enterprise Output

11

12

Unified Endpoint Management

11

11

… VPS, HPC, IaaS,

12
11

11
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11

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای

امنیت فضای تبادل اطلاعات

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

12

محافظ

کد زیر دسته چهارم

10

10

11

شنایایی

11

راهکارهای افزایش شناخ نسب به هدف
(یازمان ،ییستم و غیر )

11

12

ارزیابی ریسک

11

ییستمهای ارزیابی ریسک

19

شنایایی وضعی امنیتی داراییهای
اط اعاتی

11

انواع ییستمهای تح یل شکاف و ممیزی امنیتی روی یک دارایی خاص

11

ییستمهای تصدیق اصال  ،میازشماری،
حسابریی ()AAA

12

19

ییستمهای محافظ از داد

11

ییستمهای تح یل و کشف تق ب

12

ییستم تح یل ،تشفیص و محافظ در
برابر تهدیدها و بدافزارها

تشفیص

19

ابزارهای پویش ،تح یل و ارزیابی
آییبپذیری

11
12

کد زیر دسته پنجم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

ییستم مدیری دارایی (با در نظر گرفتن نیازمندیهای امنیتی)

11
11
11

ییستم مدیری هوی و شنایایی و دیتریی ) )IAMو تصدیق اصال و
SSO
ییستم کنترل و نظارت بر ایت اد مانند راهکارهای مدیری تیهیزات موبایل
( BYODو غیر ) ،ییستمهای اکانتینگ

زیر دسته پنجم

11
11

MDM

11

ییستمهای مدیری ک ید ،مدیری گواهی ،مدیری اماا ،ماژولهای امنیتی
نرم /یف افزاری

01

توکن امنیتی هوشمند،SSM ،HSM ،
PKI

12

ییستمها /را حلهای محافظ از محرمانگی و حریم خصوصیِ داد ها
(رمزنگاری Tokenization ،Masking ،و غیر )

01

شبکه اجتماعی امن خاصمنظور

19

ییستمهای محافظ از نش داد ()DLP

11

14

ییستمهای یکطرفه یاز جریان داد ()Data Diode

11

15

ییستمهای مدیری دیترییهای را دور ()PAM

11

16

ییستمهای نهاننگاری و نهان کاوی

11

11
11

ییستم تفصصی تح یل و محافظ در برابر تهدیدها ( ،)STAPجعبه شنی
( ،)SandBoxییستم تشفیص انواع کد بدخوا و بدافزار جدید

11

12

ییستمهای تح یل رفتار کاربر و موجودی ها ( )UEBAو شکار تهدیدات
()Cyber Threat Hunting

11

19

ظرف و شبکه عسل ( Honey Potو  ،)Honey Netاتاق ان یار

11

11

انواع ییستمهای تح یل کد نرمافزار (ایستا ،پویا و غیر )

11

12

ییستمهای پویش آییبپذیری ()Vulnerability Scanning

11

19

ییستمهای ارزیابی آییبپذیری
()Vulnerability Assessment

11

14

ییستمهای جامخ پویش ،تح یل و ارزیابی آییبپذیری :مانند & Scanning
Vulanerability Assement

11
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تشفیص موبایل کد ،آنتیویروس

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای

امنیت فضای تبادل اطلاعات

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

14

پایفگویی

15

بازیابی

کد زیر دسته چهارم

10

10

19

تشفیص

14

کد زیر دسته پنجم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته چهارم

11

ابزارهای تس امنیتی پروتکلها

11

12

ابزارهای شبیهیاز حم ات

11

ابزارهای آزمون ن وذ برنامههای کاربردی وب ،ابزارهای آزمون ن وذ تیهیزات و
همبندی شبکه

11

11

زیر دسته سوم

انواع ابزار آزمون ن وذ و
شبیهیازی حم ات روی انواع
داراییها

19

11

کشف ادله حادثه

11

انواع چارچوبها ،ییستمها و ابزارهای پیجویی ( )Forensicsجرایم شامل:
انواع چارچوبهای انیام پییویی ،ییستمهای پییویی :حافظه ،ییستمعامل،
شبکه ،فایل و غیر

12

تح یل و به اشتراکگذاری

11

ییستمها و مراکز تح یل و به اشتراکگذاری اط اعات و هوشمندی تهدیدات
(انواع ISACها) در حوز های مفت ف صنع

11

11

ییستمهای مدیری پایفگویی به حوادث امنیتی ( IRMSیا )IRS

11

12

ییستمهای SOAR

11

11

ییستمهای مدیری  BCPو DRP

11

12

ییستمهای امحا و/بازیابی داد

11

11

ییستمهای مدیری خطمشیهای امنی اط اعات

11

12

ییستمهای مدیری ریسک

11

19

ییستم بهروزریانی و مدیری وص ههای امنیتی

11

14

راهکار جامخ مدیری امنی اط اعات مانند ییستم مدیری حاکمی  ،ریسک
و تطابقISMS ،

11

19

مدیری

11

ییستمهای بازیابی از حوادث
و ادامه کسبوکار

16

مدیری امنی

11

مدیری  ،حاکمی و نگهداری
امنی اط اعات

17

راهکار جامخ امنی
اط اعات

11

انواع ترکیب راهکارهای
شنایایی ،محافظ  ،تشفیص،
پایفگویی و بازیابی

زیر دسته پنجم

حم ات کانالهای نهان

11

ییستم یکپارچه مدیری تهدیدات ()UTM

11

12

انواع ماژولهای ییستم امنیتی نقطه پایانی ( EPSیا  EDRو یا  )EPPو
ییستمهای ضد بدافزار

11

مانند انواع آنتیویروس App White Listing ،و
غیر

11

Generation Firewalls Next

19

ییستمهای تح یل ترافیک پیشرفته امنیتی

12

بازریی عمیق بسته ()DPI

19

NTA

14

انواع ییستمهای تشفیص/مقاب ه با ن وذ (شبکه ،میزبان و غیر ) مانند:
NIDPS, … ،HIDS

11

 DDoSو APT

15

انواع را حلهای دیوارها و درواز های امنیتی شامل انواع دیوار های آتش و
درواز های امنیتی مانند درواز های ایمیل

11

16

ییستمهای ترکیبی ممیزی و مقاومیازی امنیتی روی انواع دارایی

11

17

ییستم مدیری و تح یل اط اعات ،رویدادها و لاگهای امنیتتی

11
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دیوار آتش شبکه ،دیوار آتش نرمافزار یا برنامههای
کاربردی ( ،)WAFدیوار آتش پایگا داد  ،درواز های
امن ایمیل
ییستمهای ممیزی و امن یازی تیهیزات شبکه و
انواع یرویسهای پایهای (مانند امن یازی پایگا داد ،
 ،Active Directoryوب یرور ،ایمیل و ) ...
مانند  SoC SIEMو Managed Security
 ،Servicesییستمهای مدیری لاگ

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

خدمات تجاریسازی

خدمات تجاریسازی

کد زیر دسته دوم

11

18

11

خدمات ارزیابی

12

خدمات مالکی فکری

19

خدمات فنبازار و تبادل فناوری

14

خدمات تویعه بازار

15

خدمات مشاور در حوز محصولات
دانشبنیان

کد زیر دسته سوم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11

تهیه طرح کسبوکار ( ،)BPمطالعات امکانینیی( )FSدر حوز محصولات دانشبنیان

12

ارزیابی دانش فنی در حوز محصولات دانشبنیان

19

ارزیابی یطح فناوری

14

ارزشگذاری و قیم گذاری (فناوری ،دارایی فکری ،محصول)

11

جستیو و تح یل اختراع خارجی (پتن )

12

نگارش و ثب اختراع خارجی (پتن )

19

ثب طراحی صنعتی ،ع ام و نام تیاری در خارج از کشور

14

نقض و دعاوی حقوقی مالکی فکری

11

خدمات وایطه گری محصولات  B2Bو  B2Gدر حوز محصولات دانش بنیان (بهر برداری تویط خریدار لزوما جه تولید محصول یا ارائه خدم ) ،خدمات فروش
فناوری و دارایی فکری

12

مشاور انتقال فناوری

11

تحقیقات بازار (جمخآوری و پردازش و تح یل نظاممند اط اعات و داد ها در مورد ک یه پارامترهای بازار کالاها و خدمات) در حوز محصولات دانشبنیان

12

مشاور و تدوین برنامه بازاریابی (تح یل شرایط محیطی و بفش بندی بازار و تدوین ایتراتژی و برنامه ت صی ی) و مشاور مدیری برند در حوز محصولات دانشبنیان

19

بازاریابی (اییاد میموعه هوی بصری برند ،و طراحی و پیاد یازی یاختار دپارتمان بازاریابی و فروش ،و تعامل با شبکههای همکاری (مانند شبکه توزیخ) ،و
پیاد یازی بسترهای نرمافزاری مرتبط با شبکه فروش ،و مدیری ارتباط با مشتری) در حوز محصولات دانشبنیان

14

خدمات طراحی صنعتی در حوز محصولات دانشبنیان

15

ارزیابی آمادگی صادراتی ( ،)ERAمدیری صادرات ()EMC

11

طراحی فرآیندهای مدیری فناوری و نوآوری و تویعه محصول جدید ()NPD

12

مشاور شنایایی و اخذ میوزهای ضروری و ایتقرار ایتانداردهای محصول

19

مشاور و خدمات حقوقی در خصوص قراردادها

14

مشاور جذب و بکارگیری منابخ انسانی خبر (شفصی شنایی و مهارتینیی افراد با توجه به نیازهای یازمان)

خدمات تجاريسازي19 -

کد دسته اصلی

خدمات تجاریسازی

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم

11

18

خدمات تجاریسازی

16

خدمات مالی و یرمایهگذاری در حوز محصولات دانشبنیان

17

کد زیر دسته سوم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11

یرمایهگذاری ( -1مشارک حقوقی (یهامداری) -2 ،مشارک در پروژ و طرح -9 ،خدمات توانمندیاز و
تویعهدهند ( )Developerو یرمایهگذاری خطرپذیر و مشارک در را اندازی شرک های نوپا و اص اح مدل
یرمایهگذاری و یاختار یازمانی ،تسهیل یرمایهگذاری ،مدیری هزینه و ) ...

12

ارایه انواع تسهی ات مالی

19

ارایه ضمان نامه (ضمان نامه اعتباری ،ضمان نامه عمومی)

14

خدمات جذب یرمایه (رویدادهای جذب یرمایه ،خدمات جمخیپاری
() )Crowdfunding ،Crowdsourcing

11

تدوین ایتراتژی و ر نگاش فناوری

12

پیشبینی و آیند نگاری فناوری

خدمات مدیری فناوری و کسب وکار

10

خدمات شتابدهی کسب و کار

11

ارائه همزمان خدمات شتابدهی زیر در مدت زمان محدود:
 -1تامین فاای کسب و کار -2 ،مربیگری و مشاور -9 ،
یرمایهگذاری -4 ،آموزش

19

خدمات سیاستگذاری

11

تدوین ایناد و برنامههای تویعه (با تاییدیه دیتگا اجرایی
ذیربط)

10

توسعه گری فضاهای نوآوری

11

تامین ،تیهیز و تویعه فااهای مورد نیاز برای ایتقرار تیم
ها و شرک ها با هدف کسب فناوری ،اختراعات و تویعه
محصولات جدید

خدمات تجاريسازي14 -

19

مدیری دانش (اجرای همه مراحل چرخه مدیری دانش از قبیل تولید دانش ،طبقهبندی دانش ،نگهداری
دانش ،اشتراک دانش ،ایت اد از دانش) مشروط بر یکپارچگی با یایر یامانههای یازمانی

14

مدیری زنییر تأمین (برنامهریزی زنییر و مدیری تامینکنندگان ،برنامهریزی تولید و تدارکات) در حوز
محصولات دانشبنیان

11
11

تدوین قوانین ،آییننامهها و نظامنامهها مشروط به تصویب یا اب اغ آنها در یطح م ی /ایتانی

12

تدوین ایناد تویعه م ی /ایتانی در زمینه صنعتی ،فناوری و بفشی مشروط به تصویب یا اب اغ آنها در یطح
م ی /ایتانی

19

تدوین گزارش ارزیابی برنامههای م ی /ایتانی

11

