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 (0011  زمستان – هشتم)ویرایش  بندی کالاها و خدمات دانش بنیانسطح و  هایی از ارزیابینمونه

 

ده است. ه شها ارائاز ارزیابی و تعیین سطح فناوری محصولات در برخی حوزه هایینمونهدر جدول سطح بندی کالاها و خدمات دانش بنیان، 

نامه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان و بر اساس مقایسه میزان پیچیدگی فنی در  آئین 1مبنای سطح بندی محصولات و خدمات، ماده 

درون حوزه های فناوری،  همترازی محصولات مختلف در حوزه های  یطراحی و ساخت کالاها بوده و این مقایسه ضمن سطح بندی کالاها

ل هایی از انواع کالاها و خدمات دانش بنیان جهت تعیین سطح موارد ارائه شده صرفا مثافناوری متعدد را نیز ارائه نموده است. 

فناوری و پیچیدگی دانش فنی آنها بوده و این لیست صرفا برای مقایسه کالاهای شرکت متقاضی با نمونه هایی از سطح 

 فناوری کالاهای تایید شده ارائه گردیده است. 

 

 :فهرست
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 یالکترون یهاکروسکوپیم مانند شرفتهیپ زیآنال زاتیتجه

(TEM,SEM )ییایمیش و یفاز زیآنال و (XRD.XRF  ،)...و 

 (،EBPVD) شرفتهیپ یده پوشش زاتیتجه

 پلاسمای دستگاه ،(EBW) یالکترون میب با یجوشکار دستگاه

 (ICP) القایی جفتیده

  .بخار نیتوربی، گاز نیتورب کرویو م نیتورب

  RPMاز  شیمرکز با دور ب از زیکمپرسور گری، چند مرتبه ا یکمپرسور محور

  MW 1از  شیو توان  ب110111

Rotary Steerable System (RSS). 

سامانه های با خلاء فوق ، سامانه تصویربرداری موج میلیمتریرادار تراهرتز، 

، انواع DWDMسیستم ژول،  2مولد لیزر بالای  ( ،Ultra-high vacuumبالا)

 رایه فازی ،  لیزر فیبری، موتور الکتریکی، پردازش رادار، رادار آTWTهای لامپ

موتور، ، IE5با استاندارد مغناطیس دائم موتور الکتریکی، IE4با استاندارد القایی

 پزشکی، خطی شتاب دهندهه بالا،مگاوات ب 01با توان ژنراتور و ترانسفورماتور 

رونشینی پرتو ، MOCVD)رگانیک فلزی)ا لایه نشانی بخار شیمیاییدستگاه 

، ( PETدستگاه تصویربرداری توموگرافی با گسیل پوزیترون) ،MBE)کولی )مول

دستگاه توموگرافی رایانه ای تک  ،CT-SCAN دستگاه ،MRIدستگاه 

 EBL ،Stepper،  تجهیزات لیتوگرافی پیشرفته )(SPECTفوتونی)

Litography)مدلاتور ، ماموگرافی سه بعدی ،DVB-S2 

با دور و  یصنعت یوژهایفیسانتر (،AFM) یاتم یروین کروسکوپیم

 بالا،   تیظرف

 .یستونیپ یموتورها توربوشارژر

دستگاه ، mm  01از  شیبا ضخامت پوسته ب یراکتورهای، اژیراکتور سوپرآل

(، MWD) یحفار نیح یریدستگاه اندازه گ(، LWD) یحفار نیح یرینمودارگ

 یوب و سه لوب با دببلوئر دو ل، RPM 110111 بیش ازاز مرکز با دور  زیپمپ گر

کمپرسور ،  m3/hr 110111،Electrical Submersible Pump (ESP)از  شیب

 .بدون روغن یچیمارپ

و بالاتر  4Kتجهیزات پردازشی مانند   مبدل تصویری، تجهیزات روز صدا و تصویر

با پهنای  E bandپرقدرت، رادیو مایکرویو تلویزیونی و رادیویی های ، فرستنده

 جوش زریلیگاهرتز، لامپ مایکرویو، ربات های جراح پزشکی پیشرفته، گ 1بالای 

 دقیق

 زویا پرس ،RPM 31111از  شیدور ب با یشگاهیآزما یوژهایفیسانتر

 زمونآ دستگاه ثانیه، دقت با آزادی درجه چند تست میز داغ، کیاستات

  دستگاه فرمینگ، فلو CNC ماشین ،یمحور یخستگ

، اشتعال زا ریو غ یسم ریگاز غ یبرا bar  01بیش ازار با فش یستونیکمپرسور پ

،  Gas Over Oil، عملگر  %105از  شیگاز با دقت ب کیو آلتراسون ینیفلومتر تورب

، IGVکامل  جیپک، bar 01از  شیو فشار ب C° 451از  شیب یبا دما تریسوپر ه ید

 & X-mass Tree (15111ی، خنک کار ریمس یپره داغ ثابت و متحرک دارا

11111 PSI)  ، Surface Safety Valve (SSV) ،Sub Surface Safety 

Valve (SSSV) ،ا ب کسیو ساخت مشعل پرم یطراح، توان نیکامل تورب افراگمید

، CO<125 ppmو  NOx<111 ppm یندیو آلا %9909از  شیاحتراق ب یبازده

 یندیاو آل %9909از  شیبا بازده احتراق ب وژنیفیو ساخت مشعل د یطراح

NOx<351 ppm  وCO<111 ppm. 

 نوری،   LTE ،SDHرادیو 

 ، beam formingو قابلیت  RETبا  LTEپورت  9آنتن  

  ،MEMS)سامانه های میکرو الکترو مکانیکی)

 ،FOGژیروسکوپ فیبر نوری 

 ESMو  ELINT ،COMINTهای سیستم 

 

 زاتیتجه ،یاسپر پلاسما خلاء، تحت یقوس مجدد ذوب یها کوره

 ،Sputtering) یبردار هیلا و یده پوشش

LP/PE/PACVD, RIE، PLDساز زلزله،  هیلرزه شب یزهای(، م

 دیخط تول ،یو اتصال نخ و سوزن جراح یمحورهم کیدستگاه اتومات

 GRP لوله کیو تمام اتومات وستهیپ

 دیتول خط ض،یعر ورق نورد هیلا دو بانیپشت و یکار یها غلتک

 خدمات ،Hot Spinningحت فشار به روش ت یکپسول ها کیاتومات

)شامل  ییهوا یها نیتورب یاساس راتیتعم ،EB-PVD یدهپوشش

 فیط دستگاه کرون،یم ریز یحرکت دقت با شنریپوز ،(قطعات ریتعم

 ،(HPLC) بالا فشار با عیما یکروماتوگراف دستگاه رامان، سنج

 .Hz 11از  شیب یفرکانس کار با یکینامید توریاکچو

 زیپمپ گر، kW 151از  شیبا توان ب Non-APIاز مرکز  زیپمپ گر، TLEمبدل 

و  bar 31از  شیبا فشار ب یپمپ دنده ا، kW 111از  شیبا توان ب APIاز مرکز 

 gr/sاز  شیب یو دب bar 51از  شیبا فشار ب یستونیپمپ پ، gr/s 211از  شیب یدب

 ،یاز گاز خروج CO2 یابیزبا جیپک، bar 111از  شیبا فشار ب یافراگمیپمپ د، 251

Drilling Agitator. 

 ماموگرافی دو بعدی، دستگاه 

 ، DEXAدستگاه سنجش تراکم استخوان 

 دستگاه سونوگرافی

 بالا سرعت با سیگنال پردازش بر مبتنی سورتینگ

 

زیر سیستم های مالتی مدیا مبتنی بر  ،SDH ، Switch Soft ویکرویما ویراد

(IMS) IP، رندهیگ-فرستنده یا وارهماه آنتن ( در حال حرکتSOTM.) 

 C-ARM)رادیولوژی سی آرم )دستگاه 

 ولت به بالا لویکGIS 411پست 
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 فورزالکترو ق،یدق یکنترل یهاستمیس با وراکتورهایب و فرمانتورها

 یاتم جذب یسنج فیط دستگاه ل،یآن یدروژنیه کوره نه،یموئ

(AASدستگاه ،)ینعتص ییپلاسما سوز زباله ورسال،یونیکشش  یها. 

 چند یسرچاه یگرها کیتفک ،یصنعتی ومیتانیلوله ت-و پوسته یصفحه ا یهامبدل

 یدستگاه بررس ،mm 51یش از ب ورق با ضخامت یفلز یمخازن کرو ،یفاز

 .Dry Gas Seal ،(USBM روش ی)بر مبنا وژیفیبا سانتر یترشوندگ راتییتغ

 پراب اماگ گیگاهرتز، 4برد پردازشی بیش از  ، لاتوریونت دبک،ینوروف یدستگاه ها 

 SLS ، SLM یسه بعد ینترهایپر

  سیگنال ژنراتور مخابراتی.

 سامانه کنترل توزیع شده ،SCADA)سامانه سرپرستی و گردآوری داده )

((DCS 

 یهاگاهدست ،یصنعت یسیالکترور ،ییالقا و یکیالکتر قوس یهاکوره

دستگاه  ،یتراشکار الماسهبالا،  ونینورد و اکستروژن با اتوماس

 ،(DSC) تفاضلی روبشی گرمایی آنالیز ،(GC) گازی وماتوگرافیکر

 موازی، دوطرفه لپینگدستگاه  ،(TGA) حرارتی سنجی وزن یزآنال

 ،یمقاطع فولاد ینگخط رول فرم یشرفته،پ یدروفرمینگدستگاه ه

 ماشینکاری یهادستگاه ،تراش سه محوره ینسنگ CNC ینماش

CNC همزمان اینترپولیشن بااز چهار محور  بیش. 

 ریفورانگ ،PDC یحفار مته کاجه، سه مته مخزن، یسازهیشب شرفتهیپ افزار نرم

از  شیبا فشار ب Suction-Discharge ریش ،psi 110111از  شیدکل با فشار ب

bar 01 از  شیقطر ب وcm 21، لیتکم رشته( یCompletion String) فشار  با

 ی.حفار گل پمپ بخار، نیتورب افراگمید ،psi 110111از  شیب

  ن،یو سوپر هترودا عیباند وس یپهنا ییویراد یها رندهیآنتن فراکتال، گ

 .SNG،، Instantaneous Frequency Measurement (IFM) آنتن

 ،ROVانواع ربات های درجه آزادی،  0ربات های صنعتی با 

 

 دهیپوششمهندسی و ، خدمات C 1011° یبالا یمقاومت یهاکوره

LPPS، APS  وHVOF یژهبا کاربرد و. 

 لیتحل یخدمات مهندس ،یمیبا کاربرد در صنعت نفت و گاز و پتروش H2S سنسور

 نیربداغ تو هیقطعات ناح ریو تعم یخدمات بازساز ن،یعمر پره تورب نیشکست و تخم

ره(، پ یو پوشش ده ی)شامل بازساز نیتورب یو اورهال اساس یتخصص راتیگاز، تعم

 گاز نیتورب  PTفورج، پره ثابت و متحرک قسمت  یومیتانیو ت ژایپره سرد سوپر آل

 .(یکار خنک ریمس بدون)پره 

 مگاوات 01تا  11ین های الکتریکی ماش

 
 

 یرسازیتا ژه،یو تیمامور و بالا سرعت با یشناورها ساخت و یطراح

 ننیامرحله دو

 با چاه آستری و جداری هایلوله ،hp 1511از  یشتوان ب با نفتی حفاری دستگاه

 .psi 110111 ،Governor Valve از بیش فشار

  تال،یجید یولوژیراددستگاه 

 و اینترنت اشیاء خانه هوشمندپیشرفته  و پلتفرمپروتکل 

 ، طیف سنج های حوزه هسته ای

 وژیفیو اسپاتر کوتر، سانتر یحرارت یریتبخ یدهپوشش زاتیتجه

 یرهایدرا زی، فرRPM 21111-15111 نیبا دور ب یشگاهیآزما

 .یصنعت

 ،Motor Operated Valve (MOV) ،یحفار یساز نهیبه شرفتهیپ افزار نرم

قطع و وصل بر  رآلاتیش  ،Scotch Yoke ای یستونیپ زمیبا مکان یکیدرولیه عملگر

از  شیب زیبا سا 311کلاس  ونیترون یتوپ یرهایمانند ش API 0Dاساس استاندارد 

 با یمنیآلات ا ریش ،API 0Aصل بر اساس استاندارد قطع و و رآلاتیش نچ،یا 21

 barاز  شیو فشار ب دارییبا محفظه د PVTرفتار فازی  دستگاه ،خاص سیسرو

011. 

 ،راننده رفتار لیتحل و یرانندگ تخلفات ثبت قیدق و هوشمند سامانه

 (،WIMدر حال حرکت) نیباسکول توز  

 سرد یبا پلاسما پیشرفته یسامانه اصلاح سطح

 Pin on Disk سایش تست دستگاه بالا، خلا یمقاومت یها کوره

 برش هایتیغه ساخت و یطراح ماردونه، دو اکسترودر ،یشرفتهپ

، -C 41°کمتر از  یبا حداقل دما یزرهایفر (.بلید کاتر) پلیمر

 ،قیدق یکلرهایسا ترمال ورسال،یونی یسنج یسخت یهادستگاه

 از تربالا تیظرف با ژنراتور ازن ا،بال دقت با شرفتهیپ یناتورهایژرم

 زیآنال ل،یتحل همراه به XPS زیآنال نجاما .ساعت در گرم 111

 .لیتحل همراه به موزبائر

 ،Tri-Metal نگیریژورنال ب و نگیریب تراست ،M- SERIES نگیکوپل

 تراست آلومینیومی، Bi-metal هایبیرینگ تراستصنعتی،  نگیدروکوپلیه

 گیریاندازه دستگاه ،cm 15از  بیش قطر با مسی Bi-metal دپ تیلتینگ بیرینگ  

 ی.حفار  GYROدستگاه ، (CAPRI) مویینگی فشار و اشباعی نمای همزمان

 یفاز هیآرا پلانار یها آنتن ،HORNبه جز  یجهت یآنتن ها 

  ،Indoorسیستم موقعیت یابی بلادرنگ در محیط  اسکنر هوشمند لام،

با قابلیت اطمینان پذیری بالا با طراحی و ساخت انواع سنسورهای پیشرفته 

sensing element آنها ، 

 

 

 



 4صفحه 

 طحس

 یفناور

 سطح

 ییجز
 برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار یمیپتروش و گاز نفت، خدمات و زاتیتجه دیلتو آلات نیماش و یستیز  ،یشگاهیآزما خدمات و زاتیتجه

ح
ــ

ــ
ــ

ـط
ــ

ــ
ــ

سـ
 1  

با 
(

اف
مع

ی
 ت

اتیمال
(ی

 

1-3 

 یرهایدرا فریز ،به بالا 111با کلاس  یزتم یهااتاق طراحی

 TBMیشگاهی، دستگاه آزما

Memory gauge از  بیش یبا دما یدرون چاه یها°C 91  از بیشو فشار psi 

 ،RPM 0111-3111 بین دور و kW 311از  بیش توان با هایگیربکس، 110111

 .Hot Tap پک کامل

  UPS ،سامانه کنترل هوشمند آسانسور مبتنی بر هوش مصنوعی ور،دژنکت

رله های قدرت و فوق ، درصد 91ولت آمپر و بازده بالا  لویک 151با توان 

توزیع مانند: رله های حفاظتی اضافه جریان، اضافه ولتاژ، دیفرانسیل، جهتی، 

 و ... ، خطای زمین، نیو مریکال

سامانه الکترو نگ بیمارستانی، مانیتورینگ علائم حیاتی، پمپ سر

 ، زریلایاستر پلاسما، کلینیکال، الکتروشوک قلبی EEG)آنسفالوگرافی )

  ،سوئیچ دیجیتال تلفن

 قالب ساخت و یباد مافوق صوت، طراح یهاتونل ،یاارهیس ابیآس

 و یطراح پیچیده، هندسه با بزرگ های بلنک عمیق کشش های

و ساخت بالانس  یطراح مرحله، 4 زا بیش پروگرسیو هایقالب ساخت

 با کیاتومات یشارپ ضربه تست یهادستگاه تونل آب. مولفه شش

 هندسه با کیپلاست قیتزر و بلنک نی، فاJ 311از  شیب تیظرف

شبیه  خدماتبالا، ونیاتوماس با کیپلاست قیتزر یهادستگاه ده،یچیپ

ایزر ، خدمات طراحی مدال،ترموسایکل، هموژنCFDسازی و طراحی 

 gr/hr 51-111 نیب تیازن ژنراتور با ظرفالتراسونیک، 

 

Mechanical Seal و ساخت  یبا طراحSeat & Face ،Honeycomb Seal ،

و  یسم ریگاز غ یبرا bar  01-15 نیبا فشار ب یستونیکمپرسور پ ، هوشمند گیپ

از  شیب یکار یو دما psi 511از  شیمدل با فشار ب کرویاشتعال زا، دستگاه م ریغ

°C 01یگاز الاتیس انیجر یشعله، دستگاه کنترل دب شی، سامانه پا (MFC ،)

 ییتراوا نیی(، دستگاه تعMFM) یگاز الاتیس یجرم یدب یرگی¬دستگاه اندازه

باکس  نگیتخلخل، استاف نیی( و تعایو ناپا ایسنگ مخزن با گاز )عملکرد دوگانه پا

 ریمورد استفاده در خطوط ز Tight Clampو  Fit Clamp ،یستونیکمپرسور پ

 Drilling Shock نچ،یا 21از  شیبا قطر ب  Expantion Joint ا،یدر

Absorberاز  شیواشردار با طول ورق ب ای¬، مبدل صفحهcm 105ستمی، س 

(، دستگاه Custody Transferآن ) ریو ز %102با دقت  عاتیو ما یگاز نگیتریم

در محدوده استاندارد،  کیه روش التراسونب یگاز عاناتیاز نفتا و م ییسولفورزدا

گاز( در -عی/ ماعمای – عیدو فازی )ما ایناپا ای ایپا ینسب ییتراوا ریگی¬دستگاه اندازه

به همراه نرم افزار  کی( و داده برداری اتوماتbar 011و  bar 411دما و فشار بالا )

، انواع مخازن ml/min 1011و دقت  bar 411از  شیبا فشار ب یمربوطه، پمپ سرنگ

، اسمارت فلنج mm  01از  شتریبا ضخامت پوسته ب یتیرکامپوزیو تاور غ یاستوانه ا

 .ییایدر

 KSPS (DAQ ،) 511صنعتی با سرعت بالاتر از  سیستم اکتساب داده

RTU صنعتی با پروتکل های کامل و قابلیت اطمینان پذیری بالا 

برق هوشمند،  کنتورترانس انتقال،  Tap Changerپست کامپکت، 

 DCشارژر  ،IE4موتور الکتریکی با استاندارد، سکیسونر قابل قطع زیر بار

 موتور پیشرانه خودروهای برقی و هیبریدی، سریع خودرو،

 توان کنترل دارای و زیاد برش عمق با عمل اتاق الکتروسرجری دستگاه

، لکلینیکاEMG)یوگرافی)های الکترو ماسامانه ، یهوشیب نیماش ، خودکار

 ECG)سامانه الکتروکاردیوگرافی)

 DLPپرینترهای سه بعدی . SLAپرینترهای سه بعدی 

و مبتنی بر   IOTسامانه های میترینگ هوشمند آب و گاز با قابلیت 

 تکنولوژی های الکترومغناطیسی، التراسونیک و ...

 ،کامباینرها و دیوایدرهای فرستنده های تلویزیونی و راداری

 مگاوات، 11کیلووات تا  511یکی ماشین های الکتر
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 هایقالب ساخت و طراحی ماردونه، تک اکسترودرهای هواپیما، بدنه و بال تعمیرات

 .انفجار ضد و خلاء هایآون پلیت، دای کست، دای فورج، جامد، نیمه گری ریخته

*** 

 یپروب نیو همچن یو روبش یعبور یالکترون یهاکروسکوپیم با یربرداریتصو

 یهانبه همراه انحلال، آزمو AAS ای ICPبه روش  ییایمیش زیانجام آنال ،یروبش

آنتن و  شگاهیآزما ،MBCو  MIC ای یبه روش شمارش باکتر الیباکتر یآنت

EMC. 

از  شیب لریبه بو یدود ورود یو با دما ton/hr 251از  شیب تیبا ظرف ابیباز لریبو

C°  521از  شیب تیبا ظرف یحرارت لری، بوton/hr 111مغزه  یزن لابی، دستگاه س

و فشار  دارییبا محفظه د PVTرفتار فازی ، دستگاه bar 411با فشار کمتر از 

اس تم هیزاو یریبالا، دستگاه اندازه گ یا، دستگاه آشام فشار و دمbar 411کمتر از 

و نرم افزار  کیاتومات یبا  قطره گذار زانیبه روش قطره آو یسطح نیو کشش ب

 ا،یدر بستر در یلوله گذار اتیعمل ،یطیمح طیشکل قطره در شرا زیآنال نیآنلا

، مبدل mm  51-31 نیمخازن کلد شده با ضخامت ب ،یسرچاه یجداکننده سه فاز

 یزریتکتور لیغلتان با د یگو سکومتریدستگاه و ،یکلیو کلد ن یکلین یرارتح لیو کو

ار در دما و فش یفشار امتزاج یریجهت اندازه گ یدستگاه لوله قلم ،ییو جکت گرما

 C 0111از  شیب یو دما bar 011از  شیمغزه با فشار ب یزن لابیبالا، دستگاه س

 یریدما، دستگاه اندازه گ وفشار  کیاتومات یمجهز به گازسنج و داده بردار

سنگ،  یگاما یریمخزن، دستگاه اندازه گ طیدر شرا نیبه روش لوله موئ تهیسکوزیو

 یستونی( در فشار مخزن، پمپ پFRF) یپارامتر مقاومت سازند یریدستگاه اندازه گ

 .gr/s 111کمتر از  یو دب bar 51از شیب با فشار

 متر، اسکنر کف پا اکسی پالس

 معمولی UPSسیستم کنترل آسانسور )با ساخت درایو موتور(،   

 سامانه های کنترل و مانیتورینگ اتاق تمیز، دیتا سنتر و .. ، 

 تخته آموزشی هوشمند پیشرفته،  

 ویر و  لوپ مغناطیسی، کنترلر هوشمند چراغ راهنمایی مبتنی بر پردازش تص

 

 چله آلات نیماش ،bar 151از  یشبا فشار ب یتحت فشار صنعت یفلز یهاکپسول

 ،ت بالاو سرع یونو ... با اتوماس زنی لیبل بندی، بسته ،کن پر یهادستگاه ،یچیپ

 ینگ،ترمو فرم یکدستگاه تمام اتومات یسترینگ،بلوک، دستگاه بل یتر ینماش

ازن  یطی،مح یستبا ملاحظات ز صنعتی مشعلی سوزهای زبالهو ساخت  یطراح

 یترفظ با ینامیکیو شبه د استاتیکی یتور، اکچوgr/hr 51-2 ینب یتژنراتور با ظرف

دستگاه  ،Blow Molding یکدستگاه تمام اتومات ،ton 31از  یشب یبارگذار

 ،RPM 15111-5111 ینبا دور ب یشگاهیآزما یفیوژهایسانتر ی،دوران یریقالبگ

 D/Lو  bar 211از  شیبا فشار ب کیدرولیه یهاجک صوت، مادون باد یهاتونل

 .شتریب و یا مرحله سه یتلسکوپ یها، جک101کمتر از 

، نریلا یدارا یندیبرج فرا، بالا و یعاد یدما و فشار در یچگال یریگ اندازه دستگاه

Draw-works ،از  شیبا توان ب ربکسیگ، کیوژنیکراهای  مبدل و مخازنkW  

 barاز  شیبا فشار ب Non-API یکیدرولیه ریش، RPM 30111از  شیدور ب و 01

با فشار  یلیتکم رشته، cm 41از  شیبا قطر ب Bi-Metal نگیریب ژورنال ،125

psi 50111 ،از مرکز  زیگر پمپNon-API نیبا توان ب kW 149-31 ،زیگر پمپ 

 و bar 31از  شیبا فشار ب یاپمپ دنده  ،kW 99با توان کمتر از  APIاز مرکز 

 دیاسک، psi 50111با فشار  یدائم ای ریبرگشت پذ پکر، gr/s 111کمتر از  یدب

 (.Lube Oil) نیتورب یکار روغن

سیستم موقعیت یاب آفلاین نیروهای امدادی در محیط سیستم خانه هوشمند، 

Indoor، 

 سامانه مانیتورینگ اعلام حریق آدرس پذیر،

 ، AISپست 

 ، Bاو نوع اتوکل

 ،ژاکارد درایور الکترونیکی برد
 

 ،XRD، XRF، TGA، DTG، GC، HPLC، FTIR زاتیبا تجه زیآنال انجام 

امپدانس  ینگار فیو ط ونیزاسیپلار مانند یخوردگ یهاآزمون انجام

 یکوانتومتر ،ییایمیالکتروش

 یواه ری)غ یندیفرا یدیسلونوئ ریشی، داخل یده پوشش با سنگ تله و شن تله

 API 0Dقطع و وصل بر اساس استاندارد  رآلاتیشیی، ایدر یسکو، (قیدق ابزار

میراگرهای  نچ،یا 24کمتر از  زیبا سا 151کلاس  ونیترون یتوپ یرهایمانند ش

نفوذ  زیآنال خدمات، (Snubber & Shock Absorber) لولهپیشرفته خطوط 

 jack-up یها هیپا یریپذ

ه جوش التراسونیک، انواع اینورترها و اینورتری، دستگا جوش دستگاه

 رکتیفایرهای معمولی، 

 عفونی،  زباله خردکن و ساز خطر بی دستگاه

   FDMپرینترهای سه بعدی 

 تورینفلیا سرنگ ق،یدق کیستالتیپر یهاپمپ ق،یدق و نییپا فشار یسرنگ یهاپمپ

 نانو اهدستگ ،از سه محور( شیچوب و سنگ )ب CNCدستگاه برش  ،یوپلاستیآنژ

 ضربه خمش، خزش، کشش، یهاآزمون انجام .بوردون فشارسنج ،یصنعت ساز حباب

 ،یجوش، پاشش مه نمک یمرتبط با بازرس یهاآزمون ل،یتحل همراه به چشیپ و

 .یپزشک IP شگاهیآزما ،یانجام آزمون خستگ

 ستمیس)مشروط به طراحی مدار فرمان و اسلیو(،  (Deluge Valve) یلابیس ریش

 DSC (Differential Scanningظهور واکس در نفت به روش  صیتشخ

Calorimetry) ،تگاهدسیی، گرما جکت و مگنت با غلتان گوی سکومتریو دستگاه 

 یسیاختلاط مغناط زمیای با مکان شهیمجهز به مدخل مشاهده ش الیمجدد س بیترک

یتروژن و ، پکیج های تولید نbar 011از  شیبا فشار ب کیو داده برداری اتومات

 .PSAاکسیژن به روش 

دستگاه کم، برش عمق با زیبایی الکتروسرجری دستگاه،  ساز اکسیژندستگاه 

 Bوکیوم تراپی زخم، اتوکلاو نوع 
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کمتر از  VOCبا  ینبخارات بنز یافتباز پکیج، C 1011°تا  یمقاومت یهاکوره

ppm 011، یافمتالوگر .فیلتر مدیای تولید به مشروط صنعتی هایپرس یلترف، 

-مونآز ،یالکترون یکروسکوپیم یهانمونه یسازآماده گوگرد، و کربن یریگاندازه

 رنگ،  تیفیک یکیمکان یها
 

بدل م ،قیابزار دق یهوا یدیئنوولس ریشنیروگاه،  و توربین عملکرد تست خدمات

 .Hairpinهای 
های شهری، تابلوی پیام  نگیهوشمند پارک تیریمدسامانه نظارت و  ستمیس

 ، ربات ویدیومتری لوله(VMS)متغیر جاده ای

 با یاهگلاوباکس کنترل، اتمسفر ای دار خچالی یانکوباتورها ،یاگلوله یهاابیآس

ست ت درویه یهادستگاه باکس، و ورق ریت مونتاژ دستگاه ،یطیمح طیشرا کنترل

 یاهلیجرثق کوتر، نیاسپ مذاب، نمک و داغ روغن یبالا دما یهاگیبا فشار بالا، د

 ید ،یادروازه یجوشکار دستگاه ارد،ی پیش یازرافه یهالیجرثق ،یفراساحل

 افتیدر نیماش،  کنترل، قابل یتابش یپارامترها با دیخورش نور ساز هیشب زر،یپال تا

 آزمون ترمز ضد زیم ،هازباله کیاتومات یجداساز تیقابل با خشک پسماند کننده

 یباتر تست ،IP شگاهیآزما. یسوار یخودروها یفن نهیقفل، خط کامل معا

تراست  ،یمیحوزه نفت و گاز و پتروش یفشار و دما منطبق بر استانداردها تریترنسم

 cm 15،  Retrievalبا قطر کمتر از  یمس  Bi-Metalپد  نگیلتیت نگ  یریب

Tool، نیواشردار با طول ورق ب یاصفحه مبدل cm 104-111، یاصفحه مبدل 

قطر کمتر  و bar 01-15 نیبا فشار ب Suction-Discharge ریش شده، زیبر یمس

 °Cکمتر از  یبا دما تریسوپر ه ید ،APIبا استاندارد  یرگولاتورگاز ،cm 15از 

 ارسال کننده بازشو عیسر درب گاز، متریکالر دستگاه ،bar 01و فشار کمتر از  451

 اتخدم تر، تاور  نگیکول آب مصرف کاهش یندیفرا خدمات ،پیگ دریافت کنندهو 

با  یافراگمید پمپ(، گاز وجامد -گاز و عیما-عیما ومد )جای دو فاز CFD مهندسی

 تیخلاء با قابل پمپ ،bar31-15 نیبا فشار ب یادنده پمپ ،bar 14-0 نیفشار ب

 ،RPM 00111از  شیبا دور ب یپمپ صنعت پروانه ،mbar 51خلاء کمتر از  جادیا

 کمتر یخطا با سیاورف ،bar 25از  شیب یفشار گاز با فشار گاز ورود لیتقل ستگاهیا

  نیو فشار ب C° 91بیش از  یبا دما یچاه درونMemory Gauge ،%102 از

psi110111-50111. 

 ه،دیچیپ آلات نیماش ونیاتوماس ،پیشرفته یباز اسباب یآموزش یهاربات

(، AVL)خودرو هوشمند ییایجغراف ابی تیموقع ژاکارد، برد تست دستگاه

 با کنتور یتلمتر باسرور،همراه (یت)گتردد کنترل متنوع، پروتکلهای با دیتالاگر

 ، معمولی RTU سرور،

 (Multi-axial Sun Tracker) یدیخورش محوره چند ابیرد

 زرینبولا
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 اتیعمل مرسوم یمشعل یها کوره جوش، آب و بخار گید

 از کمتر ظرفیت با ژنراتور ازن ی،صنعت پخت فر ،یحرارت

gr/hr 2، اره مینی و اره ی،جراح یلدر ینیو م دریل 

 رلکنت هایگیج و ها قالب فرامین، تیوب، ورتکس جراحی،

 .قطعات هندسی

 ریراکتور غ ،mm 51با ضخامت  پوسته کمتر از   یتیرکامپوزیغ یو تاورها یااستوانه مخازن

با قطر کمتر از  Bi-Mmetal نگیریژورنال ب ،mm 41با ضخامت پوسته کمتر از  یتیکامپوز

cm 41، ل،یس رنتیلب نگ،یر دریرا نگ،یر ستونیپ باکس، لیس ،یستونیپ کمپرسور نریلا  Non 

Rotational Liner Hanger، Junk Mill اتاقانی نفت، چاه یحفار Mono-Metal، مبدل 

 ،bar 15با فشار کمتر از  Suction-Discharge ریش ،m 1با طول ورق کمتر از  یاصفحه

 کرویم دستگاه ،dB  05از کمتر تا زینو کاهش توان با فعال ریغ ونت لنسریسا و نینلایا لنسریسا

 وم،یهل سنج تخلخل دستگاه(، ای)پا گاز با مخزن سنگ ییتراوا دستگاه ،یطیمح طیشرا مدل

فشار گاز با  لیتقل ستگاهیا گذار، لوله و گذار کابل بارج بالا، یدما و فشار در رسوبات زیآنال دستگاه

ر نگنشا ،یمعمول گیپ ابیرد ،پیگکننده  افتیکننده و در ارسال ،bar 25کمتر از  یفشار ورود

ر یک گلانچ بارج، دستگاه تفکیک گاز، و نفت لوله خطوط زکنندهیتم یمعمول گیپ ،پیگعبور 

 یاهرشته ریگ صیتشخ ابزار ،شناور مریاسک لیاو  ن،یآب بند نوک نازل و پره تورب ای،مرحله

 .نگیفلوت یتوپ هایریش ،یحفار

 (، یصوت ماژول ساخت)بدون  یصوت کنترلر

  ،یبآ کولر هوشمند سامانه

 ی، معمول تالاگرید

 یونیت دندانپزشکی

 مرسوم، ساختمانی یراگرهایم بلاست، شات دستگاه

 اشتعال سرعت نییتع .نشانی آتش هاینازل اسپری

 نوز کاهش ته،یسکوزیو شلنگ، یحرارت تست مرها،یپل

 .یسنج یسخت ،یخوردگ از یناش

 

 پمپ ،bar 0فشار کمتر از  با راگمیدیافپمپ  حرارتی، ایمنی شیرهای ،T-series یها کوپلینگ

 ،kW 29 از کمتر توان با Non-API مرکز از گریز پمپ ،bar 15از  کمتر فشار با ایدنده

 Dean)اشباع  یریدستگاه اندازه گ،  barاز  کمتر فشار با suction-discharge شیرهای

Stark.) 

  ،و ....(  هوشمند زیپر هوشمند، دیکل)هوشمند خانه ماژول

 ، کیاولتراسون ابی لهفاص

 قفل صندوق امانات الکترونیک بانک، 

 یاهآزمون کشش، تست یسازنمونه .کانتر یکلن داک، ژل

 ،یچشم یبازرس فنر، ثابت آزمون ،یسنج بعد ،ینشت

 . خاکستر درصد نییتع ،یبند دانه نییتع

 

Oil Wiper Seal روان، تابلو  

 ،اماکن تجاری مسکونی هوشمند قفل

 ،آبیاری هوشمند نترلرک

 خردکن بطری های پلاستیکی از روی وزن، 
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 ساده زاتیتجه ،یوانیح لیتردم کر،یش الک شر،یپول کاتر،

 .الاتیس کیمکان یآموزش
 وارمر نوزاد،  .گرافیتی بندهای آب پایپینگ، کلمپ انواع بند، نشت رینگ

 دستگاه مکنده دود، 

 سیستم وزن کشی مرغداری،  

 کر،یمتر، ش pH ر،یپذ بیفلوم ش ،یبن مار ت،یپل هات

 .آب خالص سازها شر،یشوف بالن، دستگاه پول
 انواع مغزه، یمواز برش دستگاه ،Soxheletمغزه با  یدستگاه شستشو نگ،یکول یاسپر ستمیس

 .bar 51 با فشار کمتر از یستونیبرش مغزه، پمپ پ دستگاه، ریگ مغزه دستگاه نگ،یپیپا اتیعمل

 ، دستگاه پیپت پرکن برقی، تردمیل آبی
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 .شنیاست ورک آر یس یپ ،یدست پرس

 .ابیآس محفظه ،یکیسرام بوته

 .کیزیف شگاهیآزما ساده زاتیتجه

 تانک خاک، بردارنمونه ها،مدل مولاژها، الک، آلات، شهیش

 .یالوله جا رک، باکس، الکتروفورز،

 یآموزش یها سامانه ،یکیالکترون زاتیتجه یشلترها انواع سرم، شمار حباب .یالس یجرم یدب یریگدستگاه اندازه یشگرنما

 .کیالکترون یآموزش یهاست، یمعمول

 ساعت خودرو ترموستات، کنترل، موتیر ،یلمس دیکل

 ، آژیر هشدار بی سیمکیاتومات راهبند

 رک و ساب رک استاندارد، جعبه قرص هوشمند. 

 امحم دوش سرد و گرم آب شدت الکترونیکی تنظیم

 



 0صفحه 
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  شیمیایی: موادپلیمری و
 ینگکراک فرآیند های کاتالیست،لایه تک گرافن

 یستکاتال، ناتا زیگلر های کاتالیست، هیدروژنی
 رآیندف دانش، کربن الیاف، ایزومریزاسیون فرآیند

GTL ،نعتیص مقیاس در سنگین فوق اتیلن پلی ،

 نانو غشای، صنعتی مقیاس در ZSM5 زئولیت
، پساب و آب تصفیه جهت حفره نانو و فیلتراسیون

 پوشش ،هواپیما تایر، پلیمری توخالی غشایی الیاف
 لیپ فرآیند فنی دانش، خزه رهاکننده دریایی های
، سیلیکونی های پلیمری و ها رزین سنتز، آمید

 ، کک سوزنیسرامیکی افشان جوهر های مرکب

 

 شکی:ملزومات پز
 و اپروتزه) بالا خطر کلاس با پزشکی ملزومات
 ای طراحی در اساسی تغییرات با(  ها ایمپلنت
 و پروتزها) پزشکی ملزومات سطحی، خواص

 یرپذ تخریب زیست و جذب قابل( ها ایمپلنت

 

 و قطعات: پیشرفته مواد
 قطعات خاص، های UF و NF و RO غشاهای
 یدهپیچ بسیار ترکیب یا طراحی با ریختگی

 

 :یدرمان سلول

 کالینیکل سطح در شده یمهندس  سلول دیتول .1

 کالینیکل دیبا گر ips یسلول ها دیتول .2
 کالینیکل دیگر با آلوژن یها سلول دیتول .3

 :بافت یمهندس و داربست
 هیا پابافت ب یبر مهندس یداربست ها و محصولات مبتن دیتول -1
( با لحاظ انجام یسنتز ای یعی)طب یمریپل

characterization ریز یها: 
shape  وGeometry،  ،)تخلخل )و درصد تخلخل

 ،biocompability ،یتیسیدروفوبیو ه یتیسیلیدروفیه
)در  یریپذ بینرخ تخر ،ییامکان عروق زا ،یکیخواص مکان

روند افت خواص  ل،یاستر ینمونه ها ی( براinvivo طیمح
 (Invitroو  Invivo طی)در مح لینمونه استر یکیمکان

 هیا پابافت ب یبر مهندس یداربست ها و محصولات مبتن دیتول -2
 یها characterization( با لحاظ انجام Mg ری)نظ یفلز

 :ریز
 shape  وGeometry،  تخلخل )و درصد تخلخل(، امکان

 طی)در مح یریپذ بینرخ تخر ،یکیخواص مکان ،ییعروق زا
invivoیکیانروند افت خواص مک ل،یاستر ینمونه ها ی( برا 

 (Invitroو  Invivo طی)در مح لینمونه استر
 هیا پابافت ب یبر مهندس یداربست ها و محصولات مبتن دیتول -3

 :ریز یها characterizationبا لحاظ انجام  یکیسرام
 shape  وGeometry، امکان(، تخلخل درصد)و  تخلخل 

 استئو ت،داربس یکیمکان خواص ،یتیویکانداکت استئو ،ییزا عروق
 یتیوینداکتیا

 :صیتشخ یها تیک

 یها تیک گریو د Immunoassay یها تیک دیتول
ود توسط خ یباد یمونوکلونال آنت دیبه همراه تول یصیتشخ

 (  ivd یصیمجوز استفاده جهت موارد تشخ یشرکت )با ارائه 
 یها تیک گریو د Immunoassayیها تیک دیتول

شرکت )با  سط خودتو بینوترک نیپروتئ دیبه همراه تول یصیتشخ
 (  ivdیصیمجوز استفاده جهت موارد تشخ یارائه 

 
 

 :ونیفرمولاس
 یانکولوژ هازارد یقیتزر پوزومالیل ذرات نانو .1

 یقیتزر پوزومالیل ذرات نانو .2
 سوم و دوم نسل یمرهایدندر .3

 :موثره ماده
دار، فضا  رالی)کا یمراکز فعال نور جادیسنتز با هدف ا

 ک،یماتیآنز یها ستیکاتالسنتز نامتقارن( با  ن،یگز
 یائیمیو ش یروسیو

 :یاهیگ یها فرآورده
 یها ستمیس با یاهیگ موثره مواد یساز خالص. 1

 (یصنعت GC و HPLC مانند) یا هیته یکروماتوگراف

 :کیولوژیب و بینوترک یها فرآورده
لحاظ  با یصنعت اسیدر مق بینوترک یفرآورده ها دیتول

 Bioprocessو  یغربالگر ک،یژنت یانجام مهندس
 وتیوکاری ی هی( بر سوونیو فرمولاس صی)کشت، تخل

لحاظ  با یصنعت اسیدر مق بینوترک یفرآورده ها دیتول
 Bioprocessو  یغربالگر ک،یژنت یانجام مهندس

 وتیپروکار ی هی( بر سوونیو فرمولاس صی)کشت، تخل

 ت،باف کشت و ، کود و سم غیر میکروبی و غیر شیمیاییختیترار بذر، حوزه

 :دام و خوراک نژاد اصلاح
 قابل دهش غربال پایه جمعیت تعداد با ایگونه درون هیبریداسیون روش به شده نژادیبه بذر -1

 (کراس دابل و کراس وی تری کراس، سینگل) ژنتیکی پارامترهای از استفاده با قبول
 امترهایپار از استفاده با صفت یک از بیش بهبود برای خاص الگوریتم با شده نژادبه بذر -2

 ژنتیکی
 جنسی بین و ایگونه بین تلاقی از حاصل نرعقیم لاین -3
 انتقال تکنیک با قبول قابل بیان حداقل دارای و ژنی یسازه طراحی قید با تراریخت گیاهان  -4

 تثبیت احراز جهت بیان ارزیابی نسل سه حداقل و اندامک یا هسته به دائم ژن
 نرعقیم سیتوپلاسم در نرعقیمی ژن انتقال از حاصل عقیم نر لاین -5
 وماکلونالس تنوع بدون سازگاری مرحله از پس بافت کشت طریق از شده تکثیر گردوی و خرما -6
 پروتوپلاست الحاق طریق از شده تولید جدید گیاهان -7
 دوال دو هر به نسبت برتری دارای ایگونه بین تلاقی از حاصل پلوئیدپلی گیاهان -8

 و ردیعملک تست دارای( دیگر فرآورده هر یا شیر از) دام از استحصالی نوترکیب پروتئین -9
 ژنی جایگاه بودن خالص اثبات

 وارداتی نژادهای با رقابت قابل گذار تخم یا گوشتی طیور هایلاین -11

 و ینعتص میآنز ک،یولوژیب سم و کود ،یلبن استارتر و مخمر ک،یوتیپروب حوزه

 :جلبک
 تکثیر و لقبو قابل جمعیت حداقل بین از شده غربال باکتری با دامی و انسانی پروبیوتیک -1

 باکتری) 911 و( کشت آسان باکتری) 1111 از بیش فرمانتوری کانت با صنعتی مقیاس در شده
 یخچالی سال یک حداقل ماندگاری با( کشت سخت

 مقیاس در دهش تکثیر و قبول قابل عیتجم حداقل بین از شده غربال باکتری با باکتریایی کود -2
 با( کشت سخت باکتری) 911 و( کشت آسان باکتری) 1111 از بیش فرمانتوری کانت با صنعتی

 ایقفسه ماه 6 حداقل ماندگاری
 در دهش تکثیر و قبول قابل جمعیت حداقل بین از شده غربال سویه با قارچی کود یا سم -3

 ایقفسه ماه 6 حداقل دگاریمان با بالا کانت با صنعتی مقیاس
 حداقل ینب از شده غربال باکتری از شده تخلیص و استحصال شوینده یا خوراکی گرید آنزیم -4

 بالا خلوص و فعالیت با صنعتی مقیاس در قبول قابل جمعیت
 آنزیم چند یا یک تولید مانند صنعتی مقیاس در خاص هدفی برای شده مهندسی باکتری -5

 بالا خلوص و اکتیویته با ونیکسیسترپلی بصورت
 تکثیر و قبول قابل جمعیت حداقل بین از شده غربال سویه با تخمیری یا لبنی استارترهای -6

 پریکالچر در بالا کانت با صنعتی مقیاس در شده
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  ملزومات پزشکی:
 ها استم) زانو و ران کامل پروتزهای

 دهش تولید سیمانی غیر های کاپ و

 (HA دهی پوشش و فورج با
 کامپوزیتی پنجه پروتزهای

 :و قطعات پیشرفته مواد

پایلوت،  آلی –چارچوب های فلزی 

، (DLCپوشش های شبه الماسه )
 لوصخ با آلومینا گاما، نقاط کوانتومی

 و طراحی با ریختگی قطعات، بالا
 سخت فوق پوششهای پیچیده، مواد

PACVD و PVD کاربردهای با 
 هریخت قطعات ،(تزئینی غیر) خاص
 جامد نیمه گری

  شیمیایی: موادپلیمری و
 با چهارم نسل کامپوزیتی مخازن
، بار 411 از بیش عملیاتی فشار
 با جاذب سوپر پلیمرهای سنتز

 اکسیدان آنتی، بهداشتی کاربرد

 و رادار ضد های پوشش، A توپانول
 های چسب، طیفی سه استتار
پوشک و  در استفاده مورد گرماذوب

 فیلتر و چراغ چسببرچسب و 
 سنتز، اپوکسی هاردنرهای، خودرو
 مقیاس در اسید لاکتیک پلی
 و رسانا افشان جوهر مرکب، صنعتی

 نفست قابل های فیلم، رنگدانه پایه
 مورد های آنزیم، نساجی صنعت در

 های سلول، شوینده در استفاده

با  DSSC  و پلیمری خورشیدی
 کودهایراندمان و پایداری بالا، 

 یداکس، لیگاند سنتز با آهن کلات
 شده احیا گرافن

 :یدرمان سلول

شده در سطح  یسلول  مهندس دیتول
 کالینیکل
 کالینیکل دیبا گر ips یسلول ها دیتول
 کالینیکل دیآلوژن با گر یسلول ها دیتول

 :بافت یمهندس و داربست

ها از  کولیزیو کرویاگزوزوم ها و م دیتول
و مشتق از انواع سلول  یادیبن یسلول ها

 ایو T،DC،NKمانند  یمنیهای ا
آپ در فاز  لیماکروفاژها  همراه با اسک

)اتمام  ینیکاربرد بال دییهمراه با تا ینیبال
 (ینیبال یفازها

شده در فاز  یسلول  مهندس دیتول
(invivo) PreClinical 

در فاز  ips یسلول ها دیتول
(invivo)  PreClinical 

آلوژن در فاز  یسلول ها دیتول
(invivo)  PreClinical 

مرتبط به  یکیژنت یسازه ها دیتول
 ینیبال یبا کارا یکیژنت یدستکار

 :صیتشخ یها تیک

به  یصیتشخ ییایمیوشیب یها تیک دیتول
 یفیبا هدف ارتقاء ک میآنز یهمراه مهندس

 یادب یمونوکلونال آنت دیتول           میآنز
 یصیتشخ یها تیها جهت استفاده در ک

شده توسط شرکت به  دیتول ی هیبا سو
مجوز استفاده  ی)با ارائه  بیروش نوترک

      (  ivdیصیجهت موارد تشخ
 در ساختار سه ریی)تغ نیپروتئ یمهندس

 (نیپروتئ یو چهار بعد یبعد
 ی هیبر پا یصیتشخ یها تیک دیتول

اهداف سطح با  دیآپتامرجد یآپتامر )طراح
      (unknown target-ناشناخته یسلول

 یبرا dNTPs ای ddNTPsساخت 
 Terminator PCR یها تیک

 

 :ونیفرمولاس
 نیسنتز جهت گز.1
 نهیآم دیاس یمتوال نگیکوپل.2
 کیماتیآنز زیدرولیه ای نگیکوپل.3
 یکیفاتیآل یهسته دوست ینیجانش یها واکنش.4
(SN2/SN1با حفظ مراکز فعال نور )ی 

 :سنتز
 نیگز جهت سنتز. 1

 نهیآم دیاس یمتوال نگیکوپل. 2
 کیماتیآنز زیدرولیه ای نگیکوپل. 3
 یکیفاتیآل یدوست هسته ینیجانش یها واکنش. 4
(SN2/SN1 )ینور فعال مراکز حفظ با 

 :یاهیگ یها فرآورده
 به یاهیگ یها عصاره ای موثره ماده کردن کپسوله نانو. 1

 مختلف یها روش

 حلال روش با یاهیگ یها عصاره ای موثره ماده  اجاستخر. 2
 (SFE) یبحران فوق

 انیجر روش با یاهیگ یها عصاره ای موثره ماده  استخراج. 3
 (counter current extraction) ناهمسو یها
 ستون روش با یاهیگ یها عصاره ای موثره ماده.استخراج  4
 (BCE)یحباب یها
با ستون  یاهیگ یعصاره ها ایخلوص  ماده موثره  شی. افزا5
 یها عصاره ای موثره ماده  یساز خالص. RDC      6 یها
 یستون و یکروماتوگراف فلش  یها ستمیس با یاهیگ
 یغشاها از استفاده با یاهیگ موثره ماده یساز خالص. 7

 حلال روش با یاهیگ موثره ماده یساز خالص. 8     زینانوسا
 موثره ماده یساز خالص. 9     موثره مواد یبرا حلال ضد/ 
 (LLE/حلال)حلال استخراج یها ستمیس با یاهیگ

 :کیولوژیب و بینوترک یها فرآورده
، IVIG ن،یمانند آلبوم کیولوژیفرآورده ها و مشتقات ب دیتول

 ی لهیبه وس یوانیسرم مار و عقرب و سورفکتانت  با منشاء ح
 صیخلو ت صیتخل شیشامل پ یدست نییپا یندهایانجام فرآ

  یصنعت اسیو مق ییدارو دیدر گر
ا لحاظ ب یصنعت مهین اسیدر مق بینوترک یفرآورده ها دیتول

)کشت،  Bioprocessو  یغربالگر ک،یژنت یانجام مهندس
 وتیپروکارو یا  وتیوکاری هی( بر سوونیو فرمولاس صیتخل

 :مدا و خوراک نژاد احاصل بافت، کشت و ، کود و سم غیر میکروبی و غیر شیمیاییختیترار بذر، حوزه
  ژنتیکی امترهایپار از استفاده با یغربال قبول قابل پایه جمعیت حداقل با تلاقی بر مبتنی کلاسیک روش به شده نژادبه بذر -1
 ژنتیکی پارامترهای از استفاده با ایگونه بین تلاقی روش به شده نژادبه بذر -2
  شده غربال ولقب قابل پایه جمعیت حداقل با شیمیایی یا فیزیکی تیمارهای با نوعت ایجاد و جهش کمک به شده نژادیبه بذر -3
 طبیعی بذر اب رقابت قابل زنی جوانه یکنواختی و قدرت سرعت، درصد، با فارمی تست دارای سوماتیکی جنین از مصنوعی بذر -4
 هاپلوئیددابل هایلاین -6     سوماکلونال وعتن بدون سازگاری مرحله از پس بافت کشت طریق از شده تکثیر فندق و پسته -5

 تکنیک با گیاهی مختلف هایبافت از شده تهیه ثانویه هایمتابولیت -7      گیاهی هایسلول و بافت کشت طریق از گیاهان
 کار با هدش تایید صنعتی مقیاس در خاص مولکولی ساختار با گیاهی آفات کننده کنترل های فرمون سنتز -8       بافت کشت
 فارمی تست و دامی گرید با شده سنتز هایویتامین -9      فارمی

 یا کلاسیک انتخاب کمک به( نفر 111 شتر استثناء) راس 2111 از بیش پایه جمعیت با شده نژادیبه سنگین دام نژاد -11
 فارمی تست تاییدیه با صفت سه از بیش و نسل 3 حداقل و مولکولی هایگزینش

 و مولکولی هایگزینش یا کلاسیک انتخاب کمک به راس 211 از بیش پایه جمعیت با شده نژادیبه بومی سبک امد نژاد -11
 فارمی تست تاییدیه با صفت سه از بیش و نسل سه حداقل

 دام تنوع تعیین هایچیپ -SPF             13 مرغ تخم و SPR و SPF آبزیان -12
 فارمی تست عملکرد تاییدیه با صنعتی مقیاس در جذب قابل و دامی ریدگ با شده سنتز ضروری آمینه اسید -14
 خاص صفات برای شده نژادیبه آبزیان -16          شده کلون بره و جنین -15
 (بومی دام مخصوصا) خاص صفاتی دارای و زادآوری درون نسل 5 حداقل با ژنتیکی شجره دارای خالص نسبتا یا خالص لاین -17

 :جلبک و میآنز ک،یولوژیب سم و کود ،یلبن استارتر و مخمر ک،یتویپروب حوزه
 کانت با نعتیص مقیاس در شده تکثیر و قبول قابل جمعیت حداقل بین از شده غربال باکتری با دامی و انسانی پروبیوتیک -1

 یخچالی سال یک حداقل ماندگاری با( کشت سخت باکتری) 811 و( کشت آسان باکتری) 911 از بیش فرمانتوری
 فرمانتوری انتک با صنعتی مقیاس در شده تکثیر و قبول قابل جمعیت حداقل بین از شده غربال باکتری با باکتریایی کود -2

 ایقفسه ماه 6 حداقل ماندگاری با( کشت سخت باکتری) 811 و( کشت آسان باکتری) 911 از بیش
  بالا خلوص و فعالیت با سیسترونیکپلی بصورت آنزیم چند یا یک مانند صنعتی نیمه مقیاس در شده مهندسی باکتری -3
 تیصنع  مقیاس در هاماکروجلبک از( غیره و آگار) زیستی پلیمرهای قبیل از ارزش با مواد استخراج و استحصال تولید، -4
 صنعتی مقیاس در تولید راندمان حداقل بودن دارا و سویه غربال و جداسازی از حاصل جلبک ریز پودر -5
 بالا صخلو و راندمان با صنعتی مقیاس در فیکوسیانین و دانهرنگ جمله از هاجلبک از شده تخلیص و استخراج موثره مواد -6
 بالا خلوص و راندمان با صنعتی مقیاس در میکروبی های سویه اساس بر شده بیوسنتز گیاهی هایهورمون -7
 صنعتی نیمه یا صنعتی مقیاس در میکروبی روش به L فرم به شده تولید آمینه اسید -8

 :ییغذا عیصنا حوزه

 سوربیتول، ایزومالت،) %95 بالای خلوص با( لیتر 1111 بالای) صنعتی مقیاس در پودر فرم به شکر جایگزین الکلی قند -1
 (نیست قبول قابل مایع فرم...( ) و زایلیتول

 (نیست قبول قابل مایع فرم) %95 حداقل خلوص با( لیتر 1111 بالای) صنعتی مقیاس در آنزیمی روش به یپودر فروکتوز -2
 (لیتر 1111 بالای) صنعتی مقیاس در ویژه کارکرد با خوراکی امولسیفایرهای سنتز

 خام شیر پایه بر ایتغذیه و بالینی تاییدیه با ماه 6 زیر نوزاد غذای فرمولاسیون -3
 (سوربیتول مانند ایزومالت و) %95 بالای خلوص با( لیتر 1111 بالای) صنعتی مقیاس در شکر جایگزین الکلی قند تولید فرآیند -4
 %95 حداقل خلوص با( لیتر 1111 بالای) صنعتی مقیاس در آنزیمی روش به فروکتوز تولید فرآیند -5
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  شیمیایی: موادپلیمری و
 GREلوله ها و اتصالات کامپوزیتی 

 فیلم، فشار بالا GRVEو  GRPو 
 نگهداری برای هوشمند بندی بسته

 اب) کاتالیستی مبدل، غذایی مواد
 بر جاذب ظروف، (منولیت ساخت

 احیای، PLA ساختاری فومهای پایه
 لیمریپ فیلم، ضایعاتی های لاستیک

 درصد 35 و اتیلن پلی پایه بر
، (یده شکل و فرمولاسیون) نشاسته
 با محور هم یمخابرات های کابل
 سی وی پی ورق، بری موج قابلیت

 سلولز متیل کربوکسی، فومیزه
 اب سولفاید پلی های چسب، خوراکی
 تبدیلی های پوشش، نظامی کاربرد

 ایه اکسیدان آنتی، کاتیونیک تری
 آغازگرهای، سنگ کاغذ، فنولی پایه

 تونرهای، پلیمریزاسیون رادیکالی
 ،فرمیک اسید، ال پلی اتر پلی، چاپ

، آماسه حریق ضد های پوشش
 فرآیندهای تخصصی های غربال

 پالایشی
 ، پراب سیم داغها روژلیا پودر

 ملزومات پزشکی:
 اینترمدولار تلسکوپی های نیل

 یدندان یها مپلنتیا
 و قطعات: پیشرفته مواد

 ،ویژه شرایط تحت بالا فشار مخازن
 یمهن گریریخته پیشرفته هایقالب
 با شده ایشآل نانوپودرهای جامد،

 ردباکارب نانوکلوییدهای، ویژه خواص
 مورفولوژی و ذرات اندازه با)ویژه
 ایمدی با صنعتی های فیلتر  ،(ویژه

 ای نانوذرات، نانوالیاف با شده اصلاح
 ایه پوشش، پوسته هسته نانوالیاف

PEO،  
چسب  .دقیق گری ریخته موم

سیلیکون، کائوچو احیا  –اپوکسی 
ه رات طلا با اندازشده، کلوئیید نانو ذ

 ذرات باریک

 :یدرمان سلول
و  ینیبال ییبه سلول هدف با کارا یسلول ها تا حد زیو تما ریتکث

 اثبات عملکرد
ها(  با  کیآلوژن ریو تکث ی)جداساز دیگر کالینیکل یسلول یها بانک

 یبازساخت یمصارف پزشک یبرا یصنعت لیاسک
 ینیشده در فاز بال یمهندس یادیسلول بن ریتکث

 (INVITRO) یشگاهیشده در فاز آزما یسلول  مهندس دیتول
 (INVITRO) یشگاهیدر فاز آزما ips یسلول ها دیتول

 و  انواع یادیبن یها از سلول ها کولیزیو کرویاگزوزوم ها و م دیتول
 لیو ماکروفاژها با لحاظ اسکT،DC،NKمانند  یمنیسلول های ا

 3 ای 2فاز   ینیبال ییکارآزما هیدییآپ همراه با تا
 هیدییهمراه با تا یسلول درمان یفراورده ها قیو تزر ریتکث ،یجداساز

 کالینیکل دیو باگر یاثر بخش ی
در فاز  یکیژنت یمرتبط با دستکار یکیژنت یسازه ها دیتول

(invivo)  PreClinical 
همراه با  یسلول درمان ی(  فراورده هاری)بدون تکثقیو تزر یجداساز

 کالینیکل دیو باگر یبخشاثر  ی هیدییتا

 :بافت یمهندس و داربست
 یمریپل هیبافت با پا یبر مهندس یداربست ها و محصولات مبتن دیتول"

 یها characterization( با لحاظ انجام تمام یسنتز ای یعی)طب
مدون و قابل قبول و انجام مطالعات  یوانیح یلازم ، مطالعات اثربخش

 بوه(ان دیمجوز )تول افتیول جهت درمدون و قابل قب یانسان ینیبال
 

 یفلز هیبافت با پا یبر مهندس یداربست ها و محصولات مبتن دیتول"
لازم،   یها characterization( با لحاظ انجام تمام Mg ری)نظ

 ینیمدون و قابل قبول و انجام مطالعات بال یوانیح یمطالعات اثربخش
 انبوه( دیتولمجوز ) افتیمدون و قابل قبول جهت در یانسان

 هیبافت با پا یبر مهندس یداربست ها و محصولات مبتن دیتول
لازم،  یها characterizationبا لحاظ انجام تمام  یکیسرام

 ینیمدون و قابل قبول و  انجام مطالعات بال یوانیح یمطالعات اثربخش
 انبوه( دیمجوز )تول افتیمدون و قابل قبول جهت در یانسان

 :صیتشخ یها تیک
 دومایبریه روش به یبادیآنت منوکلونال دیولت
 (selecx) شده شناخته اهداف با دیجد آپتامر یطراح

 یکروماتوگراف ییایمیوشیب یها تیدر ک نیعامل دار کردن رز
 ،sandwich نوع از Immunoassay یهاتیک دیتول

indirect و Competitive نویکنژوگاس نگ،یکوت انجام لحاظ با 
 استخلاص و

، DNA Polymerase) شامل یمولکول یولوژیب یها میآنز دیتول
reverse transcriptase ،restriction Enzymes ،

ligase ،Helicaseو ...( از  ییایمیوشیب یها تیک یها می، آنز
 یانبوه و با ارائه  اسیشناسنامه دار  در مق هیکشت سو قیطر

validation (.. و، خلوص  یداریپا ،ییلازم ) کارا یها. 

 :ونیفرمولاس
 یکاشتن ییدارو یها مپلنتیا.1
 (مریبا پل ختهی)آم یفلز - یمعدن یقیتزر ینانوسفرها.2
 (ستالیکر ریو غ ستالی)کر یقیبدون حامل تزر ونیسوسپانس نانو.3
 (in situ formingشونده در محل ) لیرهش تشک وستهیپ یقیتزر.4
 DPI ونیفرمولاس.5
اده آم شیاز پ ونی)سوسپانس یه فرم خوراکبدون حامل ب ونیسوسپانس نانو.6

 (ستالیکر ریو غ ستالیشده/کر
 آماده شده( شی)از پ یقیرتزریغ یمریپل پوزومال،یل سلار،یذرات م نانو.7
 (یکنترل رهش)مخزن یپوست یها پچ.8
  آهسته رهش یمخاط چسب دهان یها لمیف .9

 :سنتز
 (یصنعت ونیسزایدروژنیه)مثل یستیکاتال و فشار تحت یها واکنش. 1
 (اردی نی)گر خشک یها واکنش. 2
 کلیهتروس یها حلقه لیتشک. 3
 واسط حد لیتشک خشک، اریبس یگازها از)استفاده  خاص طیشرا یها واکنش. 4
 و عیما گاز یها واکنش ،یقو خورنده یگاز یگرها واکنش از استفاده دار،یناپا یها

 (سخت جامد گاز
 :یاهیگ یها فرآورده

 موثره ماده یحاو( nanosphere) یها کره نانو یحاو محصولات ونیفرمولاس. 1
 ...( و دهایپیل مر،ی)پل حامل باتیترک و یاهیگ
 W/O/Wو  O/W/O هیچند لا یها ونیامولس ونی. فرمولاس2
 ادیز یدگیچیپ علت( )به کردن)نوبلور  ونیزاسیستالیکر روش با یساز خالص. 3

 (یاهیگ یهاعصاره کسیماتر
 یعیطب باتیترک با یفلز نانوذرات پلکسکم دیتول. 4
 (SHE) داغ فوق آب با عصاره استخراج. 5
 جزء به جزء ریتقط ستون با یاهیگ موثره ماده یساز خالص. 6
 زیکروسایم یغشاها از استفاده با یساز خالص. 7

 :کیولوژیب و بینوترک یها فرآورده
، سرم مار و عقرب و IVIG ن،یمانند آلبوم کیولوژیفرآورده ها و مشتقات ب دیتول.1

 شیامل پدست ش نییپا یندهایانجام فرآ ی لهیبه وس یوانیسورفکتانت  با منشاء ح
 یصنعت مهین اسیو مق ییدارو دیدر گر صیو تخل صیتخل

قال و انت هیسو دیبه صورت خر یصنعت اسیدر مق بینوترک یفرآورده ها دیتول.2
 شیافزا جهت ییایمیکوشیزیف یترهاو پارام طیشرا یساز نهیبه همراه به یتکنولوژ

 و یا پروکاریوت وتیوکاری یسلول ها انیب
 اسیقدر م یی/دارویکاربرد صنعت تیبا قابل وتیوکاریسلول  کیژنت یمهندس.3
 ینیلازم جهت ورود به مطالعات بال یهاvalidationو  لوتیپا
 اسیقم در یی/دارویکاربرد صنعت تیبا قابل وتیسلول پروکار کیژنت یمهندس.4
 ینیلازم جهت ورود به مطالعات بال یهاvalidationو  لوتیپا
 یده هادر ر ییایو باکتر یروسیاز منشاء و و یا حیوانی یانسان یواکسن ها دیتول.5

 ونیو فرمولاس صیتخل روس،یو ریشامل کشت و تکث یصنعت اسیدر مق یسلول
خم مرغ در ت ییایاکترو ب یروسیاز منشاء و و یا حیوانی یانسان یواکسن ها دیتول.6

 ونیو فرمولاس صیتخل روس،یو ریشامل کشت و تکث یصنعت اسیدر مق

 و ، کود و سم غیر میکروبی و غیر شیمیاییختیترار بذر، حوزه

 :دام و خوراک نژاد اصلاح بافت، کشت
 باتاث و قبول قابل بیان حداقل دارای ژن موقت انتقال روش به تراریخت بذر -1

 شده منتقل ژن کارایی
 مرحله ایانته تا بافت کشت طریق از شده تکثیر کشت سخت زینتی گیاهان -2

 (Hardening) سازگاری
 وعتن بدون بافت کشت طریق از شده تکثیر( مثمر) دارمیوه درختان سایر -3

 (رویشی هایپایه بجز) سازگاری مرحله انتهای تا سوماکلونال
 تا افتب کشت طریق از شده تکثیر ضانقرا حال در یا بومی یا و مرتعی گیاهان -4

 سازگاری مرحله انتهای
 ورزنب یا و بومی عسل زنبور ملکه)  شده نژادبه محصولات تولید و طراحی -5

 (آبزیان کلون ایجاد و طراحی یا و افشان گرده
 نسل سه حداقل و 211 حداقل پایه جمعیت با بومی هایدام شده احیا جمعیت -6

 نژاد کیفیت و کمیت بهبود برای شده گزینش
 کپسول نانو یا میکرو روش به شده حفاظت دام خوراک -7

 میآنز ک،یولوژیب سم و کود ،یلبن استارتر و مخمر ک،یوتیپروب حوزه
 :جلبک و

 قابل جمعیت حداقل بین از شده غربال باکتری با دامی و انسانی پروبیوتیک -1
 از بیش وریفرمانت کانت با صنعتی نیمه یا صنعتی مقیاس در شده تکثیر و قبول

 یک حداقل ماندگاری با( کشت سخت باکتری) 711 و( کشت آسان باکتری) 811
 یخچالی سال

 تکثیر و ولقب قابل جمعیت حداقل بین از شده غربال باکتری با باکتریایی کود -2
 باکتری) 811 از بیش فرمانتوری کانت با صنعتی نیمه یا صنعتی مقیاس در شده

 ایقفسه ماه 6 حداقل ماندگاری با( کشت سخت باکتری) 711 و( کشت آسان
 مقیاس در شده تکثیر و خریداری سویه با تخمیری یا لبنی استارترهای -3

 پریکالچر در بالا کانت با صنعتی
 صنعتی مقیاس در میکروبی سلولز -4
 فاضلاب تصفیه جهت میکروبی سلولز پایه با نانوفلوکولانتهای -5
 نعتیص مقیاس در شده جداسازی باکتری ی سویه از شده ستخراجا بیوپلیمر -6
 ریداریخ باکتری از شده تخلیص و استحصال شوینده یا خوراکی گرید آنزیم -7

 بالا خلوص و اکتیویته با صنعتی مقیاس در شده
 پساب بیوتصفیه برای شده تثبیت و غربال باکتری -8

 :ییغذا عیصنا حوزه
 و تئازپرو مانند صنعتی مقیاس در بالا خلوص با دهش استخراج گیاهی آنزیم -1

 لیپاز
 ادهم بالای پایداری و خلوص با صنعتی مقیاس در طبیعی خوراکی هایرنگ -2

 ملی استاندارد با مطابق موثره
 با یغذای صنایع هیدروکلوئیدی هایکننده پایدار فرمولاسیون و استحصال -3

 صنعتی مقیاس در ویژه عملکرد
 با( لیتر 1111 بالای) صنعتی مقیاس در استویا از شده استخراج یداستویوز -4

 %95  بالای خلوص
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 سطح

فناور

 ی

 مواد ،یپزشک ملزومات

 ،یکیسرام ،یفلز شرفتهیپ

 قطعات و ییایمیش ،یمریپل

 یها تیکو  بافت یمهندس و داربست ،یدرمان سلول

 صیتشخ

  و ییایمیش شرفتهیپ یداروها ونیو فرمولاس سنتز

 کیولوژیبو  بینوترک یفرآورده ها ،یاهیگ یها ردهفرآو
 ییغذا و یدامپرور ،یکشاورز

ح
ــ

ــ
ــ

ـط
ــ

ــ
ــ

سـ
 2 

ن 
دو

)ب
اف

مع
ی

 ت
اتیمال

(ی
 

 :قطعات و شرفتهیپ مواد
 نانوذرات یحاو یا سازه سبک بتن 

 سیلیس

 : ییایمیشو  یمریموادپل 
 کامپاند ،ییخودرو خراش ضد کامپاند

 به اسسح چسب لنت،یسا لنیپروپ یپل
 آب هیپا یکیلیاکر فشار

 ،LPPS های اعمال پوششخدمات 
APS  وHVOF یژهبا کاربرد و. 

 پایه حلال کوتینگ کویل های رنگ

 

 :یدرمان سلول

 نیاز بال شیشده در فاز پ یمهندس یادیسلول بن ریتکث
و ...   یادیبن یها از سلول ها کولیزیو کرویاگزوزوم ها و م دیتول

 یشگاهیدر فاز آزما آپ لیهمراه با اسک
در حد  فاز   یسلول درمان یفراورده ها قیو تزر ریتکث ،یجداساز

(invivo)  PreClinical 2و 1فاز  ینیو بال 
در حد   یسلول درمان ی( فراورده هاری)بدون تکثقیو تزر یجداساز

 2و 1فاز ینیو بال PreClinical  (invivo)فاز 
 مشتقات سلول های ریسا دیتول"
 ادییماکرومولکول های مشتق از سلول های بن ،یمیزانشم ادییبن

 "ها Condition Mediaو  ییالقا
اتولوگ از بند ناف و  یادیبن یو کشت سلول ها رهیذخ ،یجداساز

 (یشگاهیآزما ریها و سرطان )غ یماریمغز استخوان جهت درمان ب

 :بافت یمهندس و داربست

 یمریپل هیبافت با پا یبر مهندس یداربست ها و محصولات مبتن دیتول
 یها characterization( با لحاظ انجام تمام یسنتز ای یعی)طب

 یمدون و قابل قبول)استاندارد ها یوانیح یلازم و مطالعات اثربخش
 سازمان مجوز دهنده(

 یفلز هیبافت با پا یبر مهندس یداربست ها و محصولات مبتن دیتول
لازم و  یها characterization( با لحاظ انجام تمام Mg ری)نظ

ازمان س یمدون و قابل قبول)استاندارد ها یوانیح یمطالعات اثربخش
 مجوز دهنده(

 هیبافت با پا یبر مهندس یداربست ها و محصولات مبتن دیتول
لازم و  یها characterizationبا لحاظ انجام تمام  یکیسرام

ازمان س یمدون و قابل قبول)استاندارد ها یوانیح یمطالعات اثربخش
 مجوز دهنده(

 یمریپل هیبافت با پا یبر مهندس یداربست ها و محصولات مبتن دیتول
 یها characterization( با لحاظ انجام تمام یسنتز ای یعی)طب
 هیدییو تا Invivo طیمذکور در مح یهمراه با انجام تست ها لازم
 (یرینانو )احراز تکرار پذ ی هیدییاز مراجع معتبر مانند تا زیسا ی

 یفلز هیبافت با پا یبر مهندس یداربست ها و محصولات مبتن دیتول
 لازم یها characterization( با لحاظ انجام تمام Mg ری)نظ

 ی هیدییو تا Invivo طیمذکور در مح یهمراه با انجام تست ها
 (یرینانو )احراز تکرار پذ ی هیدییاز مراجع معتبر مانند تا زیسا

 

 :ونیفرمولاس
 (extruder spheronizerآهسته رهش ) کروپلتیپلت و م
 FBDشده توسط  هیآهسته رهش ته یها گرانول

 (یآهسته رهش) استفاده از هسته خنث کروپلتیپلت و م 
 آهسته رهش یها گرانول
 لیاستر یچسب ها مخاط

)به صورت پودر جامد  یبدون حامل به فرم خوراک ونیسوسپانس نانو
 (ستالیکر ریو غ ستالیکر
 یشونده خوراک ونیخود امولس نانو

 به کولون )روده بزرگ( یدارورسان
 یهازارد انکولوژ زهیلیلئوف یقیتزر فرآورده
چند  یاستنشاق یدهان یها یآهسته رهش، اسپر یسیماتر یها قرص

 ییجز
 یدییو کلو یونیسوسپانس زهیلیلئوف یها ونیفرمولاس 

 4 یبالا OEDهازارد با  یقیتزر لیاستر فراورده
 لیاستر ریغ یها ومپوزیل
 یقیتزر ریغ یها سلیم

 اری)مقدار دارو به نسبت وزن بس LVHV ایو  potent یداروها پلت
 کم باشد.(

 یا هیچندلا یقرص ها ،یروکش روده ا یها ونیفرمولاس
 :سنتز

 خاص یکنترل طیبا شرا یونی ضیتعو
 کیراسم باتیترک ییایمیش یساز خالص
 خاص یها تیبا محدود یتراکم

 خاص یها تیبا محدود یشیافزا
عامل متراکم کننده، بدون حلال  ،یبا استفاده از باز قو ونیداسیآم

 (می)مستق
N-ونیلاسیدمت  /O-ونیلاسیدمت 

 دهیچیپ باتیترک ونیداسیاکس
 (یاتمسفر ونیدروژناسی)ه دهیچیپ باتیترک ایاح

 طی( با شراSN2/SN1) یکیفاتیآل یهسته دوست ینیجانش یها واکنش
 خاص

 با روش کلارک نیآم ونیاسلیمت
 ییایاح ونیناسیآم

 هفتاد و پنج یتا منف یس یمنف یدر دما یها واکنش
 (SN2/SN1) یکیآرومات یهسته دوست ینیجانش یها واکنش

 هافمن یینوآرا
 استرِکِر واکنش

 ساده کلیهتروس یحلقه ها لیتشک
 دهایآلکالوئ استخراج

 آلدر - لزید
از  ریبه بالا )غ یصنعت مهین اسیدر مق n-2از  ییمواد موثره دارو سنتز
 ملح(

 نژاد احاصل بافت، کشت و ، کود و سم غیر میکروبی و غیر شیمیاییختیترار بذر، حوزه

 :دام و خوراک
 منظور به ذرب هوشمند پوشش  و مرتعی گیاه کردن سازگار و شکنی خواب تکنیک پرایمینگ، تکنیک -1

 تولید افزایش
 بهینه کشت الگوی تعیین و بذر خواب شکستن تکنیک با انقراض حال در و مرتعی گیاهان -2
 موثره ماده تولید راندمان افزایش هدف با دارویی گیاهان زراعیبه -3
 وریبهره افزایش برای متعارف غیر پایه با صیفی و سبزی پیوندی نشای -5
 آکواریوم محیط در شده تکثیر دریایی مرجان -6
 ازگاریس مرحله از پس بافت کشت طریق از شده تکثیر زراعی گیاهان و بزیآ گیاهان زینتی، گیاهان -7

 فارمی ارک با شده تایید و آبی غیر حلال با شده استخراج و صنعتی مقیاس در پایه گیاه سم یا کود -11
 بومی عوامل جداسازی با آفات کننده کنترل...( و شکارگر پارازیتوئید، حشرات قبیل از) ماکرو  عوامل -11
 صنعتی مقیاس در
 فارمی تست تاییدیه با صنعتی مقیاس در شده تولید اسیدی آمینو کود -12
 فارمی تست تاییدیه با صنعتی مقیاس در شده تولید کلات آمینو کود -13
 رقابت قابل اسپرم نگهداری قابلیت و روتین غیر مواد از شده تهیه اسپرم کننده رقیق -14
 صنعتی دام تولید راندمان دارمعنی بهبود و اقتصادی و یدجد ترکیبات با دام خوراک -15

 با شده ناختهش ترکیبات یا و دارمعنی بهبود و معمول غیر ترکیبات با غذایی مکمل یا بایندر توکسین -16
 صنعتی دام تولید راندمان دارمعنی بهبود و پیچیده فرمولاسیون

 تاییدیه اب روتین شیمیایی و فیزیکی هایروش به نشخوارکنندگان برای شده کلات یا حفاظت خوراک -17
 فارمی تست

 فارمی تست و صنعتی مقیاس در رهش آهسته معدنی مواد -18
 ژنتیک اپی روش به نژادیبه -19
 97 بالای جنسی تک درصد با فیزیکی و تراپی هورمون هایروش به شده تولید جنس تک ماهی -21
 مقیاس در آنزیمی یا اسیدی روش به شده استحصال جذب ابلق و دامی گرید ضروری آمینه اسید -21

 فارمی تست عملکرد تاییدیه با صنعتی
 و صنعتی مقیاس در عسل زنبور گرده جانشین و پسدان و میاندان پیشدان، استارتر، هایخوراک -22

 فارمی تست تاییدیه
 صنعتی مقیاس در فارمی تست تاییدیه و دامی گرید با شده استحصال گیاهی آنزیم -23
 انندم انقراض حال در جانوران مخصوصا ویژه پرورش حساسیت با دام نوع هر از بومی خاص نژاد تکثیر -24

 دریایی هایمرجان و آکواریوم در نگهداری برای بومی سیچلاید زینتی گونه
 :جلبک و میآنز ک،یولوژیب سم و کود ،یلبن استارتر و مخمر ک،یوتیپروب حوزه 

 یویژگ دارای قبول قابل جمعیت حداقل بین از شده غربال و جداسازی جلبک/  قارچ/ کتریبا سویه -1
 صنعتی استفاده قابلیت و خاص

 یمهن مقیاس در شده خریداری باکتری از شده تخلیص و استحصال شوینده یا خوراکی گرید آنزیم -2
 بالا خلوص و اکتیویته با آزمایشگاهی و صنعتی

 محیط برای صنعتی مقیاس در مشخص درجه با هیدرولیز/ اتولیز از حاصل خمرم عصاره یا دیواره -3
 بیوتیک پری بعنوان یا باکتریایی کشت

 نیمه مقیاس در تولید راندمان حداقل بودن دارا و سویه غربال و جداسازی از حاصل جلبک ریز پودر -4
 آزمایشگاهی و صنعتی

 آزمایشگاهی مقیاس در سنگین لزاتف از آب تصفیه برای مغناطیسی هسته با جلبک -5
 جلبک خالص های سویه بانک -6

 : یملزومات پزشک 
 نییپا خطر کلاس با یپزشک ملزومات

 ژهیو خواص با یجراح ابزارآلات مانند
 سخت فوق یها پوشش با) یسطح
 ( DLC مانند

 :قطعات و شرفتهیپ مواد
 ای مواد ای یطراح با یختگیر قطعات

 ک،یپلاست قیزر یهاقالب، دهیچیپ ابعاد
 شپوش .دهیچیپ پرس و فورج کست،یدا

 ، PN های

 :قطعات و شرفتهیپ مواد
 یرهانانوپود و دهاییکلو نانو و افیال نانو

 یحاو نخ چاپد، یشهیش افیال، معمول
 الیرباکت یآنت تیخاص با نقره نانوذرات

 و گلوله ،یجزئ سه ینسوزها ،یدائم
 یینایآلوم ینرهایلا
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 سطح

 یفناور

 تهشرفیپ مواد ،یپزشک ملزومات

 ،یمریپل ،یکیسرام ،یفلز

 قطعات و ییایمیش

 صیتشخ یها تیکو  بافت یمهندس و داربست ،یدرمان سلول
 و ییایمیش شرفتهیپ یداروها ونیفرمولاس و سنتز

 کیولوژیبو  بینوترک یفرآورده ها ،یاهیگ یها فرآورده
 ییغذا و یدامپرور ،یکشاورز
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 :یپزشک ملزومات
 ای ساده یها لین و ها تیپل ها، چیپ

 آنها مجموعه

 :قطعات و شرفتهیپ مواد
 با زیهاردآنودا یها پوشش ماژول، لیاو

 شیپ یبتون تراورس خاص، یکاربردها
 هب شده استحصال ژهیو فلزات،  دهیتن

 اسیمق در بالا بازده با نینو یها روش
 یصنعت

 
 

 : ییایمیشو  یمریموادپل 
، نعتیص مقیاس در کربوکسیلات پلی سنتز

 کامپاند، (TPV) الاستومر ترموپلاستیک
 حساس چسب رزین، خودرویی خراش ضد
، خودرو هبدن زیر عایق پلاستیسول، فشار به

 اورزیکش های فیلم، اکسیدایز اتیلن پلی
، پذیر تخریب زیست گیاهی پایه مالچ

 یکمالئ با شده گرفت اتیلن یپل واکس
 وصخل با روی کلسیم استئارات، انیدرید

 تجهیزات) های برج ساخت و طراحی، بالا
 گرید فسفریک اسید، کامپوزیتی( فرایندی
 روپیلنپ پلی کامپاند، استر وینیل، خوراکی
 فوم، سیمانی پایه حریق ضد اندود، سایلنت

مشروط به  FFFPنشانی آتش های
 یلمت کربوکسییعی، فرآوری منبع طب

 یککولتیوگلیاسید  گرید صنعتی، سلولز

 :صیتشخ یها تیک

ورت انبوه شده به ص یداریخر ی هیبا سو یصیتشخ یها تیها جهت استفاده در ک یباد یمونوکلونال آنت دیتول
 (ivd یصیتشخ یها تی) با مجوز استفاده در ک

 unknown-ناشناخته یبا اهداف سطح سلول دیمرجدآپتا یآپتامر )طراح ی هیبر پا یقاتیتحق یها تیک دیتول

target) 
 موجود( یآپتامر )با استفاده از آپتامرها ی هیبر پا یصیتشخ یها تیک دیتول
به  یباد یآنت ونیها با لحاظ انجام کنژوگاس Rapid test ای Lateral Flow Device یها تیک دیتول

 یتروسلولزیصفحه ن کردن خطوط تست و کنترل بر سپنسینانوذرات طلا و د
ا ب یباد یژن/آنت یاستخلاص آنت ون،یبا لحاظ انجام کنژوگاس Directاز نوع  ImmonoAssay تیک دیتول

 یدارسازیو پا تیک یکل نگیلحاظ اسمبل
 سلول و ...( ک،ینوکلئ دیاس ن،یپروتئ ریها ) نظ ومولکولیآپتامر با ب ونیکنژوگاس انجام
 نشان دار مریپرا ایپروب  سنتز

 تیک نگی)اسمبل terminator PCR یها تیک یبرا dNTPs ای ddNTPs ونیفرمولاس یساز نهیهب
big Dye) 

 نیپروتئ انیب یبا بررس molecular Cloningخدمات  انجام
 شده به صورت انبوه و مجوز دار یمحصولات فرآور ییتقلبات غذا صیتشخ خدمات

 آپتامرها سنتز
ورت انبوه شده به ص یداریخر ی هیبا سو یقاتیتحق یها تیاستفاده در ک ها جهت یباد یمونوکلونال آنت دیتول

 لازم یبه همراه مجوز ها
 لازم یبه صورت انبوه به همراه مجوز ها یقاتیتحق یها تیجهت استفاده در ک یباد یکلونال آنت یپل دیتول

نبوه و ه به صورت انشد یمحصولات فرآور یحلال برا صیو تشخ یختگیترار ،ییتقلبات غذا صیتشخ خدمات
 مجوز دار
 ییایمیش باتیآپتامرها با ترک ونیکنژوگاس

 Immunoassay یها تیبه معرف در ک یباد یآنت نگیکوپل ای ونیکنژوگاس انجام
 Lateral Flow ای Rapid Diagnostic kit یها تیدر ک یباد ینانوذرات طلا به آنت ونیکنژوگاس

Device ها 
 Rapid Diagnostic یها تیدر ک یتروسلولزیرل و تست بر صفحه نخطوط کنت یکردن صنعت سپنسید

kit ای Lateral Flow Device ها 
با  taq DNA polymerase میآنز یبا لحاظ مقاوم ساز pcr یصیتشخ یها تیک دیکامل و تول عیتجم

 تیک یبافرها یساز نهیو به یباد یآنت اینمک 
کنترل  دیتول ای وانیژن از ح یآنت صیبا لحاظ تخل immunoassay یها تیانبوه ک دیکامل و تول عیتجم

 مثبت

 :یاهیگ یها فرآورده
 ها پلت ونیفرمولاس. 1

 -حلال-حلال استخراج یها روش به موثره ماده درصد بردن بالا. 2
 ریتقط ستون -ونیلتراسیف
 تباف کشت مانند کیوتکنولوژیب یها روش به موثره ماده استخراج. 3
 سلیم و پوزومیل یحاو اتمحصول ونیفرمولاس. 4
 کردن انکپسوله. 5
 لی)به دل W/Oو  O/W یها ونیکرم ها و لوس ونی. فرمولاس6
 کینامشخص( در  HLB) یاهیگ یاجزا ونیفرمولاس یدگیچیپ

 (ونیامولس
 با یا سهیمقا کار انجام لحاظ با ریدرا فلش با عصاره کردن خشک. 7

 رینظ مختلف یپارامترها با ای و کردن خشک گرید یها روش
 روش نیهم در ییایمیکوشیزیف
 ت،یبنتون و،یاکت کربن ت،یزئول مانند متخلخل مواد با نیسنگ فلزات حذف. 8

 اتومهید خاک

 :کیولوژیب و بینوترک یها فرآورده
، سرم مار و IVIG ن،یمانند آلبوم کیولوژیفرآورده ها و مشتقات ب دیتول.1

 نییپا یاندهیانجام فرآ ی لهیسبه و یوانیعقرب و سورفکتانت  با منشاء ح
 یشاهیآزما اسیو مق ییدارو دیدر گر صیو تخل صیتخل شیدست شامل پ

 CTDمذکور در  یهاvalidation یبا ارائه 
 Pool یرده سلول یغربالگر قیاز طر یصنعت انیبا ب هیسو دیتول.2
 CTDمذکور در  یهاvalidationبه همراه  یوتیوکاری
 Pool یرده سلول یغربالگر قیاز طر یتصنع انیبا ب هیسو دیتول.3

 CTDمذکور در  یهاvalidationبه همراه  یوتیپروکار
در  ییدارو/یکاربرد صنعت تیبا قابل وتیوکاریسلول  کیژنت یمهندس.4
 CTDمذکور در  یهاvalidationو  یشاهیآزما اسیمق
در  یی/دارویکاربرد صنعت تیبا قابل وتیسلول پروکار کیژنت یمهندس.5
 CTDمذکور در  یهاvalidationو  یشگاهیآزما سایمق

 :ییغذا عیصنا حوزه
 رد بالا خلوص با شده استخراج گیاهی هایآنزیم  -1

 لیپاز و پروتئاز مانند صنعتی نیمه و آزمایشگاهی مقیاس
 عمناب از دهنده طعم انواع فرمولاسیون و استحصال -2

 عملکردی تاییدیه با صنعتی مقیاس در طبیعی
 حداقل خلوص با صنعتی مقیاس در یوزیداستو -3

 صنعتی نیمه مقیاس در 95%
 در ویژه کارکردی خواص با غذایی های فراورده -4

 شکلات زدگی، یخ به مقاوم دراژه) صنعتی مقیاس
 ( حرارت به مقاوم مغزی کرم حرارت، به مقاوم

 اتغل تخمیری و شده فرایند رژیمی فیبرهای انواع -5
 قیاسم در فیتیک اسید مانده یباق میزان کمترین با

 صنعتی
 و غذایی هایفرآورده بافت هایدهنده بهبود تولید -6

 مختلف منابع از صنعتی مقیاس در بیوتیک پری
 هایروش به...(  و اینولین فیبر، شده، اصلاح نشاسته)

 آنزیمی و شیمیایی
 کاکائو کره معادل غذایی صنایع ویژه روغن -7
(CBE )کائوکا کره جانشین و(CBS )مقیاس در 

 صنعتی
 روی تمرکز با شده استخراج بومی هایصمغ -8

 حفظ با استخراج تیمارهای کردن، خشک فرایندهای
 مقیاس در صمغ عملکردی هایویژگی حداکثری

 .صنعتی
 ماکارونی،) گندم آرد پایه بر غذایی فرآوردههای -9

 یمارانب برای یافته کاهش گلوتن با...(  و بیسکوئیت
  صنعتی مقیاس در اکیسلی
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 و قطعات: فتهرپیش مواد

  شیمیایی: موادپلیمری و
 پودرهایپلاست،  چوب گرانول

 یهپا بر مصنوعی چمن،  لباسشویی
، نیتزئی کاربرد با اتیلن پلی الیاف

 لوله، کامپوزیتی منهول های دریچه

 و پروفیل، GRP کامپوزیتی های
 پلیمری های آمیزه، پالتروژنی مقاطع

 و ارچق ضد باکتریال، آنتی ویژگی با
 کوپلیمر های رزین، جلبک ضد

 استایرن اکریلیک

 

  ملزومات پزشکی
 منطق با شده تولید جراحی گایدهای

 بعدی  سه پرینت و اسکن

 و قطعات: پیشرفته مواد
 مواد و طراحی با ریختگی قطعات

 زئی،ج دو مرسوم نسوزهای متوسط،
 نانو یا کلوییدها نانو ژئوگریدها،

 مرسوم شدت به پودرهای
 های ساچمه ،(نقره کلویید)شده

 و آبکاری های پوشش، فولادی
 گرانیتی کاشی معمول، آندایزینگ

 هایقالب ساخت و طراحی، ضدلک
 و رجفو دایکست، و پلاستیک تزریق
 های لنت ها، کلمپ معمول، پرس
 .مرسوم ترمز

 
 
 

 

 
 

 :یاندرم سلول

 کینیدر سطح کل یسلول درمان یفراورده ها دیتول
و  نیبال شیبدون انجام مطالعات پ یدرمان یها
 آلوژن( ای)اتولوگ  نیبال

 :بافت یمهندس و داربست

 یبر مهندس یداربست ها و محصولات مبتن دیتول
ا لحاظ ( بیسنتز ای یعی)طب یمریپل هیبافت با پا

جام تست بدون ان،  characterizationانجام 
   Invivo طیدر مح یلازم و اثربخش یها
 یبر مهندس یداربست ها و محصولات مبتن دیتول

( با لحاظ انجام  Mg ری)نظ یفلز هیبافت با پا
characterization  ،یبدون انجام تست ها 

   Invivo طیدر مح یلازم و اثربخش
 یبر مهندس یداربست ها و محصولات مبتن دیتول

با لحاظ انجام   یکیامسر هیبافت با پا
characterization  ،یبدون انجام تست ها 

   Invivo طیدر مح یلازم و اثربخش

 :صیتشخ یها تیک

 نگیروش کلون ای ییایمیسنتز لدر به صورت ش
در  molecular Cloningخدمات  انجام

 نیپروتئ انیب یبدون بررس یانیب یوکتورها
 DNAاستخراج  یها تیک یبافرها ونیفرمولاس

 نیروت یداریبا پا RNAو 
 دیاستخراج پلاسم یها تیک یبافرها ونیفرمولاس
 نیو پروتئ
 نشاندار( ری)غمریپرا ساخت
و  PCR یها تیکنترل مثبت ک ساخت

Realtime PCR و ساخت  نگی) شامل کلون
 (دیپلاسم

 یها تیک یبرا یمیآنز کسیم ونیفرمولاس
 یمولکول

 یداریلحاظ پابا  زریلایو استاب substra ونیفرمولاس
 Enzyme ای EIAروش  یبرا

Immonoassay 

 :ونیفرمولاس
 یمعمول یپلت ها
 هازارد( ری)غ یمعمول یقیتزر لیاستر فراورده
 ریو غ یدییکلو ریغ ،یونیسوسپانس ریساده )غ زهیلئوفل یها ونیفرمولاس
 هازارد(
 ی)سخت و نرم( و کرم موضعکپسول

 کننده یضدعفون یذرات فلز نانو

 :سنتز

 (دهای)آلکالوئ ونیلاسیمت
 خاص طیدر شرا ییو محافظت زدا محافظت

 کرافتس دلیفر ونیلاسیو آلک ونیلاسیآس
 دیکلرا کیلیکربوکس دیاس
 خاص طیبا شرا ونیداسیآم

 یشگاهی( آزمااردی نیخشک )گر یها واکنش
 یشگاهیآزما یدیدریه یبا واکنشگرها ایاح
 (یاتمسفر ونیدروژناسی)ه یشگاهیآزما دهیچیپ باتیترک ایاح

مشابه،  یها ی)دو حلال، نوبلورکردن با هدف حذف ناخالص یساز خالص
 (یبا استفاده از ستون کروماتوگراف

 فسفر-کربن وندیپ لیتشک
 (یاتر وندی)پ امسونیلیو

 یکواترنر
 (SN2/SN1) یکیفاتیآل یهسته دوست ینیجانش یها واکنش

 (یگاز HClکردن )با  ملح
 ساده یتراکم

 ساده یشیافزا
 (رالیاک باتیترک یاستر یی)محافظت زدا دهیچیپ باتیترک زیدرولیه

 خاص طیبا شرا ونیکاسیفیاستر
 با فلزات تروین باتیترک یایاح

 :یاهیگ یها فرآورده

 حلال/حلال ونیدکانتاس روش از استفاده با ناخواسته مواد حذف. 1
 یاهگشیآزما اسیمق در( ونیزاسیوفلیل) ریزدرایفر روش با کردن خشک. 2

 :کیولوژیب و بینوترک یها فرآورده
، سرم مار و IVIG ن،یمانند آلبوم کیولوژیفرآورده ها و مشتقات ب دیتول

انجام  بدون یشگاهیآزما اسیدر مق یوانیعقرب و سورفکتانت با منشاء ح
validation مذکور در  یهاCTD ییدارو دیو بدون گر 

بدون انجام   یهشگایآزما اسیدر مق بینوترک یفرآورده ها دیتول
validation مذکور در  یهاCTD 

 نژاد احاصل بافت، کشت و ، کود و سم غیر میکروبی و غیر شیمیاییختیترار بذر، حوزه

 :دام و خوراک
 و قبول قابل جمعیت حداقل بین از گزینش خارجی نمونه کردن وارد روش به شده نژادیبه بذر -1

 پایداری هایتست
 ذرت مانند خاص تلاقی نحوه با هیبرید ارقام تکثیر -2
 (2 پرورش تا نژادگربه بذر قبیل از) خصوصی بخش توسط بذر تولید اول یمرحله خدمات -3
 آماری ظرن از شده ارزیابی و مورفولوژیکی بالای تنوع با هیبرید رقم تولید مستعد هایلاین از جمعیت -4
 متر 1111 از بیش گلخانه مقیاس در ونیکایروپ و هیدروپونیک کشت تغذیه دستور ارائه خدمات -5
 انتخاب زمینه رد توسعه و تحقیق با( بافت کشت بدون) باغبانی هایتکنیک با درختان میکروگرفتینگ -6

 پیوندک و پایه
 صنعتی مقیاس در فارمی تست با اسیدی هیومیک کودهای -7
  فارمی تست با صنعتی مقیاس در کلاته کودهای -8
 فارمی تست با صنعتی مقیاس در کلات شبه عملکرد با کودی اصرعن هایکمپلکس -9

 صنعتی مقیاس در شده خریداری و معمول کننده کلات عامل با کلات کود -11
 یا کلاسیک انتخاب کمک به راس 111 از بیش پایه جمعیت با شده نژادیبه سبک دام نژاد -11

 فارمی تست تاییدیه با صفت دو از بیش و نسل 3 حداقل و مولکولی هایگزینش
 بالا فصل خارج موفقیت درصد با IVF همراه به شده منجمد اسپرم یا جنین -12
 ارمیف کار تایید با رشدی مرحله دو یا یک در دارمعنی و خاص تاثیر با سنگین یا سبک دام خوراک -13

 زادآوری و شیر تولید برای شده فرآوری چربی پودر مانند
 مقیاس رد فارمی تست تاییدیه با بیوتیک آنتی جایگزین عصاره یا اسانس یحاو گیاهی هایمکمل -14

 صنعتی

 :جلبک و میآنز ک،یولوژیب سم و کود ،یلبن استارتر و مخمر ک،یوتیپروب حوزه
 یمهن مقیاس در تولید راندمان حداقل بودن دارا و شده خریداری سویه از قارچ/ باکتری/  ریزجلبک پودر -1

 هیآزمایشگا و صنعتی
 آزمایشگاهی مقیاس در میکروبی روش به L فرم به شده تولید آمینه اسید -2

 :ییغذا عیصنا حوزه
 (پودر مایع، ژل، فرم) شیرینی و نان صنایع های دهنده بهبود -1
 سویا پروتئین فیبر و کنسانتره -2
 گوشت پروتئین کنسانتره -3
 زا انرژی یا خاص طعم با روتین اجزاء ترکیب حاصل هاینوشیدنی -4
 یا گز دمانن شکر جای به استویوزاید و هاالکل قند مانند دیگر قندهای جایگزینی از حاصل محصولات -5

 استویوزید و سوربیتول ایزومالت، با شده تولید سوهان
 ... و گیاهی روغن با شده تولید خامه مانند هاروغن ساده جایگزینی از حاصل محصولات -6
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  ملزومات پزشکی: 
 اسکل با پزشکی ملزومات

 مانند پایین خطر
 ساده فیکساتورهای

 

و  پیشرفته مواد

 قطعات:
 فلزی نمک پودرهای

 موادپلیمری و 

  شیمیایی:
 فالیا، اپوکسی کفپوش

 ترکیبی کود، پروپیلن پلی

NPK ،چوب چسب ،
 یتزئین کامپوزیتی احجام
 هایکامپاند ،گلدان نظیر
  ،تالک - پروپیلن پلی

 اسید، پلیمری ملات
 رنگهای سولفوریک،
 ساختمانی

 

  
 

 

 :یدرمان سلول

 Characterization صرف
 سلول

 

 :بافت یمهندس و داربست
داربست ها و محصولات  دیتول

 هیبافت با پا یبر مهندس یمبتن
دون  ( بیسنتز ای یعی)طب یمریپل

 یها characterizationانجام 
 لازم
داربست ها و محصولات  دیتول

 هیبافت با پا یبر مهندس یمبتن
بدون  انجام   یکیسرام

characterization لازم یها 
داربست ها و محصولات  دیتول

 هیبافت با پا یبر مهندس یمبتن
( بدون  انجام Mg ری)نظ یفلز

characterization لازم یها 

 :صیتشخ یها تیک

 molecularانجام خدمات 

Cloning کتابخانه  یکتورهادر و
 یا

 Immonoassay تیک دیتول
 (یو پوشش ده ونی)صرفا فرمولاس

 یها تیاستاندارد ک دیتول
 ییایمیوشیب

 ییایمیوشیب یها تیک ونیفرمولاس
 یکدورت سنج

)  نویهموآگلوتاس یها تیک دیتول
 ( ونیفرمولاس

 عیسر صیتشخ زایالا یها تیک
 (یو پوشش ده ونی)صرفا فرمولاس

 :ونیفرمولاس

 یداروها و یچشم یها فراورده ز،یالید یها محلول ها، سرم) لیاستر یها فرآورده. 1
 (قیتزر آماده یها سرنگ و ،یقیتزر
 (پلاستر) یمعمول یپوست یها پچ. 2
 (لمیف و قرص ر،یخم) ساده یها چسب مخاط. 3
 کروتبلتیم. 4
 یمعمول یها گرانول. 5
 ،یزبان ریز جوشان، دهان، در بازشونده) ساده یها قرص و یمعمول دار روکش یها قرص. 6

 (یدنیجو ،یدنیمک
 ینیب یاسپر. 7

 :سنتز

 داردیکردن، آم دارنیآم ا،یاح ون،یداسیمرحله ساده سنتز )استردار کردن، اکس کیانجام 
 ساده( نگیکردن، کوبل زیدرولیکردن، ه

 ونیکاسیفیاستر
 ساده یکواترنر

 کردن )دپروتکشن( زیولدریمانند ه یینها ییو محافظت زدا محافظت
 کردن ساده ملح

 :یاهیگ یها فرآورده

 یموضع یها ژل ونیفرمولاس. 2   شامپو ونیفرمولاس. 1
 ویکروویما امواج کمک با استخراج. 4  کیاولتراسون امواج کمک با استخراج. 3
 یموضع یها پماد ونیفرمولاس. 6  روکش بدون فشرده قرص دیتول. 5
 نرم کپسول کردن پر. 8  ریادر یاسپر با کردن خشک. 7
 سوکسله روش با استخراج. 9

 ها آن مخلوط و خشک عصاره عصاره، یحاو نرم کپسول ونیفرمولاس. 11
 (ریتخم) ونیفرمانتاس کمک به موثره ماده زانیم یساز نهیبه. 11
 یخوراک یپودرها ونیفرمولاس. 13  یشکر -قرص کردن دار روکش. 12

 ییدارو
 مواد از استفاده با رنگ حذف. 15 وریط و دام یخوراک یهاپودر ونیفرمولاس. 14

 جاذب
 FBD روش با کردن خشک. 17   خلاء تحت بو حذف. 16
 مختلف یزرهایهموژنا با عاتیما کردن هموژن. 18
 (Filme cout) قرص( HPMC مثل) یمریپل -قرص کردن دار روکش. 19

 :کیولوژیب و بینوترک یها فرآورده

- 

 نژاد احاصل بافت، کشت و ، کود و سم غیر میکروبی و غیر شیمیاییتخیترار بذر، حوزه

 :دام و خوراک
 هیبرید بذر تولید الگوریتم بدون والد دو تلاقی از حاصل بذر -2   شده پلیت و کوت بذر -1
 سبزیجات و جاتصیفی بیشتر مانند نرعقیم مخصوصا و معمول هیبریدهای بذر تکثیر -3
 خاص یمنطقه یک در نخود خاص رقم مانند منطقه یک در کشت برای شده توصیه رقم -4
 ... و آب سم، کود، بذر، جمله از کشاورزی هاینهاده بهینه مصرف اهداف برای زراعیبه -5
 کشت هایروش یا سموم و کودها انواع از استفاده آموزش و معرفی خدمات -6
 تولید راندمان افزایش برای جو و گندم مانند معمول گیاهان زراعیبه -7
 شده گواهی و مادری و 3 پرورش مانند پایین هایکلاس در زراعی گیاهان شده تکثیر بذر -8
 ارگانیک محصولات -9

 پیت، پالم مانند اولیه مواد ذاتی ویژگی از استفاده با کوکوپیت جایگزین کشت بسترهای -11
 ... و گیری قلمه یا گلدان خاک برای مختلف درصد با هایترکیب

 مقاوم گیاهان با محیطی تنش دارای مناطق در سبز فضای ایجاد خدمات -11
 51 زا کمتر شده غربال پایه جمعیت تعداد با دگرگشن یا خودگشن گیاهان شده نژادیبه بذور -12
 آماری ارزیابی با همراه پلاسم ژرم
 51 از بیش شده ربالغ پایه جمعیت تعداد با دگرگشن یا خودگشن گیاهان شده نژادیبه بذور -13
 چشمی بصورت و آماری ارزیابی بدون پلاسمژرم
 گوجه مثل خاص شکل خاص، رنگ مانند میوه خاص تیپ تولید برای شده نژادیبه بذر -14

 ... و مینیاتوری گوجه کاغذی، پوست کدو سفید، بادمجان مشکی،
 ایشیشه درون زینتی گیاهان -15
 فیزیکی تیمارهای با شده تثبیت جاودان گیاهان -16
 ارمیف تست بدون یا صنعتی نیمه تا آزمایشگاهی مقیاس در شده تولید آمینه اسید کودهای -17
 فارمی تست بدون یا صنعتی نیمه تا آزمایشگاهی مقیاس در شده تولید کلات آمینو کودهای -18
 سنگین و سبک دام لاپاراسکوپی خدمات -19
 ینسنگ و سبک دام نویسی جیره خدمات -21
 مانند)  دام خوارک عنوان به شده فراوری زراعی پسماندهای و جات کارخانه ضایعات از استفاده -21

 (قارچ کمپوست ویناس،
 راس 51 زیر پایه جمعیت با سنگین و سبک دام نژادی به -22

 :کجلب و میآنز ک،یولوژیب سم و کود ،یلبن استارتر و مخمر ک،یوتیپروب حوزه
 قبول ردمو حداقلی کانت از کمتر آزمایشگاهی مقیاس در شده تکثیر و ریداریخ میکروارگانیسم -1
  نامشخص یا پایین اکتیویه با یا و خلوص با شده تولید آنزیم -2

 :یآل کود و دام خوراک ،ییغذا عیصنا حوزه
 مالت و کامبوجا مانند روتین تخمیری محصولات -2         گرانولی زرشک پودر -1
 صنعتی مقیاس در طبیعی پایه بر رژیمی غذایی هایفرآورده -3

 



 15صفحه 

 سطح

 یفناور

 سطح

 ییجز

 مواد ،یپزشک ملزومات

 ،یکیسرام ،یفلز شرفتهیپ

 قطعات و ییایمیش ،یمریپل

 و داربست ،یدرمان سلول

 یها تیکو  بافت یمهندس

 صیتشخ

 و ییایمیش شرفتهیپ یداروها ونیفرمولاس و سنتز

 کیولوژیبو  بینوترک یفرآورده ها ،یاهیگ یها فرآورده
 ییغذا و یدامپرور ،یکشاورز

ح
ــ

ــ
ــ

ـط
ــ

ــ
ــ

سـ
 3 

م 
عد

(
(دییتا

 

3-3 

 ،پلاستیکی های کیسه، PET بطری
 معرف، کننده عفونی ضد محلولهای

 یساز محلول پایه بر شیمیایی های
 ،(نسلر معرف مانند)

 :یدرمان سلول

 و استخراج یها کیتکن. 1
 سلول نیروت یساز خالص

 یادیبن
 سلول کشت. 2

 :بافت یمهندس و داربست

- 

 

 :صیتشخ یها تیک

 washer ونیفرمولاس

 تیک  stopping ونیفرمولاس

 Immonoassay یها
 یها تیک ونیفرمولاس

 یامعرف ه هیبر پا ییایمیوشیب
  ییایمیش

 یها تیک ونیفرمولاس
 یکروماتوگراف ییایمیوشیب

 ییایمیوشیب یها تیک کنترل

 :ونیفرمولاس

 یقیتزر ریغ یها ونیسسوسپان. 1
 یقیتزر ریغ یها ونیامولس. 2
 یموضع کرم و( نرم و سخت)کپسول. 3
 یموضع و یرزبانیز یها یاسپر ها، کیاست و ساده یها ژل. 4
 (نالیواژ و رکتال) ها افیش. 5
      یموضع یپمادها و ها شربت ساده، یها محلول. 6

 :سنتز

 یریگرسوب – کردن ریطتق - ونیلتراسیف و انحلال) ساده یساز خالص
 دض/حلال - دیتصع - کردن نوبلور - مجدد یریگ رسوب - یباز/یدیاس

 (حلال

 :یاهیگ یها فرآورده

 یخوراک یها شربت ونیفرمولاس. 1
 صابون ونیفرمولاس. 2
 عصاره ونیگرانولاس. 4     سخت کپسول کردن پر. 3
 یموضع یها محلول و ها قطره ونیفرمولاس. 5
 ونیپرکولاس روش به یریگ عصاره. 6
 آب بخار و آب روش با اسانس استخراج. 7
 آب بخار با ریتقط روش با اسانس استخراج. 8
 آب با ریتقط روش با اسانس استخراج. 9

 (روغن اسانس، عصاره،) ونیماسراس ای یورساز غوطه روش با استخراج. 11
 دما اعمال با بو حذف. 12     سرد پرس با روغن استخراج. 11
 خشک اهیگ کپسول و ساشه دمنوش، پودر، ونیفرمولاس .13
 پرس لتریف از استفاده با ناخواسته مواد و ذرات حذف. 14
 (Juice) ونیلتراسیف و فشردن روش به یریگ عصاره. 15
 (دار ینیس) رهایدرا یتر روش به کردن خشک. 16
 (دما و هوا انیجر اعمال) ساده کردن خشک. 17
 یکیمکان همزن خازنم با عاتیما اختلاط. 18
 وریط و دام یخوراک یپودرها ونیفرمولاس. 19
 خشک عصاره پودر، اختلاط. 21      کردن ابیآس. 21

 :کیولوژیب و بینوترک یها فرآورده

- 

و  نژاد اصلاح بافت، کشت و ، کود و سم غیر میکروبی و غیر شیمیاییختیترار بذر، حوزه

 :دام خوراک
 ... و روغنی گیاهان دارویی، گیاهان ذرت، جو، گندم، مانند معمول هایروش به زراعی محصولات تولید -1
 باغی محصولات تولید و باغداری -3       درختان پیوند خدمات -2
 قلمه و بذر طریق از درختان تکثیر -4
 منازل سبز فضای و پارک تاسیس گاردن روف مانند روتین شرایط در سبز فضای ایجاد خدمات -5
 گیاهی اطلس تهیه و گیاهی هایگونه شناسایی خدمات -6
 گلدانی و زینتی گیاهان تکثیر خدمات -7
 نامشخص پروتوکل با بافت کشت طریق از شده تکثیر گیاهان -8
 فارمی تست بدون یا صنعتی نیمه تا آزمایشگاهی مقیاس در شده تولید اسید هیومیک کودهای -9

 فارمی تست بدون یا صنعتی نیمه تا مایشگاهیآز مقیاس در شده تولید کلاته کودهای -11
  فارمی تست بدون آبی غیر حلال با پایه گیاه سم و کود -12     آبی حلال با پایه گیاه سم و کود -11
 تمساح مگس، لارو ابریشم، کرم عسل، زنبور طیور، سنگین، سبک، دام جمله از دام نوع هر پرورش -13

 ... و کنجاله غلات، شده، سیلو خوراک یونجه، مانند عمومی و روتین هایخوراک
 موم بره گرده، دانه عسل، شیر، گوشت، مانند دامی روتین محصولات فرآوری و تولید

 ... یا دهی، حرارت پلیت، مانند شده فرآوری سنگین یا سبک دام خوراک

 :جلبک و میآنز ک،یولوژیب سم و کود ،یلبن استارتر و مخمر ک،یوتیپروب حوزه
 ماندگاری با قبول مورد حداقلی کانت از کمتر آزمایشگاهی مقیاس در شده تکثیر و خریداری کروارگانیسممی -1

 یخچالی حالت در سال 1 یا ایقفسه حالت در ماه 6 از کمتر

 :ییغذا عیصنا حوزه
 آب ده،ش رست قهوه دمنوش، پاستا، ماکارونی، کالباس، و سوسیس) مانند روتین شده فرآوری محصولات -1

 ...( و میوه
 تونزی و کاملینا از شده استحصال روغن مثل سرد پرس مانند روتین روش به شده استحصال هایروغن -2
 ... و شده گرانوله چای کنسروها، مانند روتین فیزیکی فرآوری با شده تولید محصولات -3
 ... و عطری چای مختلف، هایطعم در قهوه مانند محصولات کردن دار طعم فرآیند -4
 ... و شده غنی خامه شده، غنی ماست مانند روتین عناصر با شده غنی غذایی مواد -5
 شده ریفرآو محصولات در شکر جای به شیره و شهدمصرف  مانند یافته تغییر روتین قند با غذایی مواد -6
 باکتری اب پروبیوتیک سیب آب مانند شرکت تولیدی غیر هایپروبیوتیک با شده غنی غذایی محصولات -7

 شده خریداری
 ... و مرغ کردن دارطعم افزونه فری، ژلاتین افزونه مانند روتین غذایی هایافزونه -8

 


