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خدمات آزمایشگاهی

کنترل-مخابرات-برق قدرت-لیزر و

ملزومات پزشکی  ،مواد پیشرفته فلزی،

سنتزوفرموالسیون

کیت های تشخیص

تجهیزات پزشکی

سرامیکی ،پلیمری ،شیمیایی و قطعات

داروهای پیشرفته

و بایوداروها

تجهیزات آنالیز پیشرفته مثل میکروسکوپ
الکترونی( )TEM,SEMو آنالیز فازی و
شیمیایی( XRD.XRFو ،)...تجهیزات پوشش دهی
پیشرفته ( ،)EBPVDدستگاه جوشکاری با بیم
الکترونی()EBW

رادار تراهرتز ،دوربین تراهرتزUltra-high .
 ،vacuumبرد پردازشی بیش از  4گیگاهرتزSDH ،
نوری ،مولد لیزر باالی  2ژول ،DWDM ،انواع
المپهای  ،TWTپردازش رادار ،رادار آرایه فازی،
،MEMSتجهیزات پردازشی  4Kو باالتر ،لیزر فیبری،
ژیروسکوپ فیبر نوری  ،FOGموتور الکتریکی با
استاندارد،IE4
،CT-SCAN ،MRI ،PET ،MBE ،MOCVD
،SPECT
شتاب دهنده ،تجهیزات لیتوگرافی پیشرفته (،EBL
)Stepper Litography

میکروسکوپ نیروی اتمی ( ،)AFMسانتریفیوژهای
صنعتی با دور و ظرفیت باال ،لیزر جوش ظریف

مدوالتور .مبدل تصویری ،تجهیزات روز صدا و تصویر،
فرستندههای پرقدرت ،رادیو مایکرویو  E bandبا پهنای
باالی  1گیگاهرتز ،المپ مایکرویو ،ربات های جراح
پزشکی پیشرفته

سانتریفیوژهای آزمایشگاهی باالی  21111دور،
پرس ایزواستاتیک داغ ،میز تست چند درجه آزادی با
دقت ثانیه ،دستگاه های آزمون خستگی محوری

رادیو  ،LTEآنتن  9پورت  LTEبا  RETو قابلیت
،beam forming
سیستمهای  COMINT ،ELINTو  ،ESMسیگنال
ژنراتور مخابراتی

پره های توربین (سوپر آلیاژها) ،گرافن تک الیه ،غشاهای
سرامیکی نانوساختار
***
کاتالیست های کراکینگ هیدروژنی ،کاتالیست فرایند
ایزومریزاسیون (نود متریک تن کاتالیست ایرانی) ،گازوییل
تولیدی از فرایند  ،GTLالیاف کربن ،پلی اتیلن فوق سنگین
()UHMWPE

کوره های ذوب مجدد قوسی تحت خال ،پالسما
اسپری ،تجهیزات پوشش دهی و الیه برداری
(،LP/PE/PACVD, RIE ،Sputtering
 ،)PLDدستگاه های کشش و خزش یونیورسال،
میزهای لرزه شبیه ساز زلزله ،دستگاه اتوماتیک
هممحوری و اتصال نخ و سوزن جراحی ،خط تولید
پیوسته و تمام اتومات GRP

درایور موتور ،SCADA ،رادیو مایکرویو  SDHو ساعت
اتمی ،دژنکتور ،پست 411 GISکیلو ولت به باال،DCS ،
 ،IMS ،switch Soft ،Stabilizerآنتن ماهواره ای
فرستنده-گیرنده در حال حرکت ( ،)SOTMپرینترهای
سه بعدی  SLSو SLM

ملزومات پزشکی با کالس خطر باال (پروتزها و ایمپلنت ها)
با تغییرات اساسی در طراحی یا خواص سطحی ،ملزومات
پزشکی (پروتزها و ایمپلنت ها) قابل جذب و زیست تخریب
پذیر
***
غشاهای  ROو  NFو  UFهای خاص ،قطعات ریختگی با
طراحی یا ترکیب بسیار پیچیده
***
زئولیت  ،ZSM-5غشای نانو فیلتراسیون و نانو حفره جهت
تصفیه آب و پساب ،ترموپالستیک االستومر ( ،)TPEالیاف
غشایی توخالی پلیمری

1

فرموالسیون:
 . 1نانو ذرات لیپوزومال تزریقی
هازارد انکولوژی
 .2نانو ذرات لیپوزومال تزریقی
 .3دندریمرهای نسل دوم و سوم
سنتز:
 .1سنتز ماده موثره دوسهتاکسل
از حدواسط -11داستیل باکتین
(از  5مرحله انتهایی)
 .2سنتز ماده موثره بوپرونورفین
هیدروکلراید از تبائین استخراجی
از تریاک در مقیاس صنعتی

 .1مونوکلونال آنتی بادی با
سویه سلول پستانداران دارویی
 .2مونوکلونال آنتی بادی با
سویه مخمر دارویی
 .3مونوکلونال آنتی بادی با
سویه باکتریایی دارویی
 .4پروتئین نوترکیب با سویه
سلول پستانداران
 .5پروتئین نوترکیب با سویه
مخمر
 .6پروتئین نوترکیب با سویه
باکتریایی

پیوست -نمونههایی از ارزیابی سطح فناوری :شرط سطح فناوری براساس پیوست معیارهای تفصیلی که ارایه شده است ،مورد سنجش قرار میگیرد .در جدول زیر نمونههایی از ارزیابی سطح فناوری محصوالت
در برخی حوزهها ارایه شده است .شرکت میتواند براساس مقایسه پیچیدگی دانش فنی مربوط به محصوالت خود با نمونههای ارایه شده در این جدول ،نتیجه ارزیابی محصوالت خود را مشخص نماید.
(ویرایش دوم -اسفند )99
سطح

سطح

تجهیزات آزمایشگاهی ،زیستی،

فناوری

جزیی

داروسازی و ماشین آالت تولید

ســــــــطــــــح ( 1با معافیت مالیاتی)

2-1

الکترونیک-کنترل-مخابرات-برق
خدمات آزمایشگاهی

قدرت-لیزر و
تجهیزات پزشکی

مواد پیشرفته فلزی ،سرامیکی ،پلیمری،

سنتز و فرموالسیون

کیت های تشخیص و

شیمیایی و قطعات

دارو

بایوداروها

فرمانتورها و بیوراکتورها با سیستم های های کنترلی
دقیق ،گاما پراب ،الکتروفورز موئینه ،ماشین آالت
سی ان سی چند محوره رباتیک با دقت باال،
 ،injection moldingکوره هیدروژنی آنیل.

دستگاه های نوروفیدبک ،ونتیالتور ،ماشین بیهوشی،
باسکول توزین در حال حرکت()WIM

پروتزهای کامل ران و زانو (استم ها و کاپ های غیر سیمانی
تولید شده با فورج و پوشش دهی )HA
***
توربوشارژر ،چارچوب های فلزی  -آلی

کوره های قوس الکتریکی و القایی ،الکتروریسی
صنعتی ،دستگاه های نورد و اکستروژن با اتوماسیون
باال

موتور  ،BLDCترانس انتقال کمصدا با راندمان باال ،آنتن
فراکتالInstantaneous Frequency ،
) ،Measurement(IFMگیرنده های رادیویی
پهنای باند وسیع و سوپر هتروداین ،آنتن SNG

پوشش های شبه الماسه ()DLC

کوره های مقاومتی باالی  1011درجه سانتی گراد

 UPSبا توان  111کیلو ولت آمپر و بازده باال  91درصد،
انواع موتورهای  ACو  DCتوان باالی  511کیلووات

نقاط کوانتومی
***
گاما آلومینا با خلوص باال ،مخازن کامپوزیتی استوانه ای شکل
مشتمل بر رزین اپوکسی و الیاف کربن با فشار عملیاتی بیش
از  411بار برای سیاالت مایع ،لوله ها و اتصاالت کامپوزیتی
 GRP, GREو  GRVEفشار باال (منظور از فشار باال ،برای
قطرهای کمتر از  1/5متر فشار  71بار به باال ،بین  1/5تا2/5
متر فشار  41بار به باال و بیش از  2/5متر فشار 11بار به
باال) ،آنتی اکسیدان توپانول A

تایرسازی دو مرحله ای ،پالسما استریالیزر

ماموگرافی دیجیتال ،رادیولوژی دیجیتال ،خانه هوشمند
پروتکل ساز.

تجهیزات پوشش دهی معمولی (ترمال اوپوریشن،
اسپاتر کوتر) ،سانتریفیوژ آزمایشگاهی باالی 11111
دور ،سامانه اصالح سطحی با پالسمای سرد

سامانه هوشمند و دقیق ثبت تخلفات رانندگی و تحلیل
رفتار راننده

ترموپالست االستومرهای ولکانیزه ( ،)TPVپودر پلیمری
ابرجاذب میکرونیزه

کوره های مقاومتی خال باال ،دستگاه تست سایش،
دستگاه های تزریق پالستیک ،اکسترودر دو ماردونه

آنتن های جهتی به جز  ،HORNآنتن های پالنار آرایه
فازی

اکسید گرافن ،اکسید گرافن احیا شده.

فریزهای باحداقل دمای کمتر از منفی31درجه،
دستگاه های سختی سنجی یونیورسال ،ترمال
سایکلرهای دقیق ،فریزدرایرها ،ژرمیناتورهای
پیشرفته

انجام آنالیز  XPSبه همراه
تحلیل ،آنالیز موزبائر به همراه
تحلیل.
 RTUبا پروتکلهای کامل ،سوئیچ دیجیتال تلفن،
کامباینرها و دیوایدرهای فرستنده های تلویزیونی و
راداری ،پست GIS

2

پروتزهای پنجه کامپوزیتی
***
قطعات ریختگی با طراحی و مواد پیچیده ،پوششهای فوق
سخت  PACVDو  PVDبا کاربردهای خاص (غیر تزئینی)،
قطعات ریخته گری نیمه جامد
***
پوشش پلی تترافلوئورو اتیلن ( )PTFEدرکاربردهای خاص،
 ،BELL RINGهاردنر اپوکسی ،چسب های گرماذوب مورد
استفاده در پوشک ،برچسب ،چسب چراغ و فیلتر خودرو.

فرموالسیون:
 .1بایوکانژوگاسیون (آنتی بادی
دراگ کانژوگیت)
 .2نانو ذرات پروتئین ( Nano
)Tech
 .3میکروسفرهای تزریقی
 .4بایوکانژوگاسیون (پگیالسیون)
 .5نانو امولسیون تزریقی
 .6نانوسفرهای تزریقی معدنی -
فلزی ()SPION
 .7پچ پوستی با فناوری
میکرونیدل تزریقی

 .1مهندسی آنزیم کیت های
بیوشیمیایی با هدف ارتقاء کیفی
آنزیم
 .2مهندسی سویه
 .3مهندسی ناقل یا وکتور بیانی
جدید جهت تولید محصوالت
دارویی
 .4مهندسی پروتئین (تغییر در
ساختار سه بعدی و چهار بعدی
پروتئین)
 .5مونوکلونال آنتی بادی جهت
استفاده در کیت های تشخیص
 .6ساخت  ddNTPsیا dNTPs
برای کیت های Terminator
PCR

پیوست -نمونههایی از ارزیابی سطح فناوری :شرط سطح فناوری براساس پیوست معیارهای تفصیلی که ارایه شده است ،مورد سنجش قرار میگیرد .در جدول زیر نمونههایی از ارزیابی سطح فناوری محصوالت
در برخی حوزهها ارایه شده است .شرکت میتواند براساس مقایسه پیچیدگی دانش فنی مربوط به محصوالت خود با نمونههای ارایه شده در این جدول ،نتیجه ارزیابی محصوالت خود را مشخص نماید.
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پمپ های سرنگی فشار باال ،اتاق های تمیز
 ،111دستگاه های کارتونینگ ،بسته بندی و ...با
اتوماسیون باال

تابلو کنترل هوشمند آسانسور ،مانیتورینگ عالئم
حیاتی ،دیتاالگر پرسرعت ،پمپ سرنگ بیمارستانی،
 EEGکم نویز کلینیکال EMG ،کلینیکال

ســــــــطــــــح ( 1با معافیت مالیاتی)

خدمات آزمایشگاهی

3-1

آسیاب سیاره ای ،خشک کن سرمایشی.

الکترونیک-کنترل-مخابرات-برق

مواد پیشرفته فلزی ،سرامیکی ،پلیمری،

سنتز و فرموالسیون

کیت های تشخیص و

شیمیایی و قطعات

دارو

بایوداروها

پست کامپکت ،رله های قدرت و فوق توزیعTap ،
 Changerترانس انتقال.

3

پوشش های  ،PEOموم ریخته گری دقیق.
***
نانوکامپوزیتها ،مبدل کاتالیستی سه منظوره (کاتالیست)،
کامپاند ضد خراش خودرویی ،کامپاند پلی پروپیلن سایلنت،
کربوکسی متیل سلولز خوراکی

نیل های تلسکوپی اینترمدوالر
***
پوشش های  ،PNکک سوزنی ،مخازن فشار باال تحت
شرایط ویژه ،قالبهای پیشرفته ریختهگری نیمه جامد،
نانوپودرهای آالیش شده با خواص ویژه ،نانوکلوییدهای
باکاربرد ویژه(با اندازه ذرات و مورفولوژی ویژه) ،فیلتر های
صنعتی با مدیای اصالح شده با نانوالیاف ،نانوذرات یا نانوالیاف
هسته پوسته
***
کاغذ از سنگ آهک (کاغذ سنتزی) ،سیمان پلیمری همراه با
سنتز سلولوز ،پلی کربوکسیالت (کوپلیمر) ،کیسه زباله پایه
گیاهی زیست تخریب پذیر ،فیلم های کشاورزی مالچ پایه
گیاهی زیست تخریب پذیر ،کاغذ سنگی ()Paperstone
زیست تخریب پذیر ،چسب های گرماذوب مورد استفاده در
صحافی و برچسب نوشیدنی ها ،کربوکسی متیل سلولز

فرموالسیون:
 .1ایمپلنت های دارویی کاشتنی
 .2نانوسفرهای تزریقی معدنی -
فلزی (آمیخته با پلیمر)
 .3نانو سوسپانسیون بدون حامل
تزریقی (کریستال و غیر کریستال)
 .4تزریقی پیوسته رهش تشکیل
شونده در محل ( in situ
)forming
 .5فرموالسیون دی-پی-آی
 .6انو سوسپانسیون بدون حامل به
فرم خوراکی (سوسپانسیون از پیش
آماده شده/کریستال و غیر کریستال)
 .7نانو ذرات میسالر ،لیپوزومال،
پلیمری غیرتزریقی (از پیش آماده
شده)
سنتز:
 .1سنتز ماده موثره داروی نیلوتینیب
هیدروکلراید از دو مرحله انتهایی
 .2سنتز ماده موثره ایرینوتکان
هیدروکلراید سه آبه از دو مرحله
انتهایی
 .3سنتز ماده موثره داروی سانیتینیب
ماالت از دو مرحله انتهایی با شرایط
پلی مورف خاص
 .4سنتز ماده موثره متاکاربامول از
گایافنزین ( 2مرحله انتهایی) در
مقیاس صنعتی

 .1تولید منوکلونال آنتی بادی به روش
هیبریدوما
 .2نوآوری در طراحی اپیتوپ
ایمونوژنیک آنتی ژن جهت کیت های
تشخیصی
 .3تولید آنزیم Taq DNA
 ( polymerase hot startتولید
آنزیم  + taqمقاوم سازی آنزیم با
نمک یا آنتی بادی)
 .4تولید آنزیم های بیولوژی مولکولی
( شامل ،DNA Polymerase
،reverse transcriptase
،restriction Enzymes
 Helicase ،ligaseو )...
 .5تولید آنزیم برای کیت های
بیوشیمیایی آنزیماتیک
 .6تولید کیت های
 Immunoassayاز نوع
 indirect ،sandwichو
 Competitiveبا لحاظ انجام
کوتینگ و کنژوگاسیون

پیوست -نمونههایی از ارزیابی سطح فناوری :شرط سطح فناوری براساس پیوست معیارهای تفصیلی که ارایه شده است ،مورد سنجش قرار میگیرد .در جدول زیر نمونههایی از ارزیابی سطح فناوری محصوالت
در برخی حوزهها ارایه شده است .شرکت میتواند براساس مقایسه پیچیدگی دانش فنی مربوط به محصوالت خود با نمونههای ارایه شده در این جدول ،نتیجه ارزیابی محصوالت خود را مشخص نماید.
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تونل های باد ،اکسترودرهای تک ماردونه

الکترونیک-کنترل-مخابرات-
خدمات آزمایشگاهی

مواد پیشرفته فلزی ،سرامیکی،

برق قدرت-لیزر و تجهیزات

پلیمری ،شیمیایی و قطعات

پزشکی
تصویربرداری با میکروسکوپ های
الکترونی عبوری و روبشی و
همچنین پروبی روبشی ،انجام آنالیز
شیمیایی به روش  ICPیا  AASبه
همراه انحالل ،آزمون های آنتی
باکتریال به روش شمارش باکتری یا
 MICو  ،MBCآزمایشگاه آنتن و
EMC

ایمپلنت های دندانی
رله های توزیع ،تابلو کنترل آسانسور معمولی (با
ساخت درایو موتور) UPS ،معمولی.

ســــــــطــــــح ( 2بدون معافیت مالیاتی)

خانه هوشمند سیستم ساز ،آناالیزر فشار و گاز،
پست  ،AISاتوکالو نوع  ،Bازن ساز

ژرمیناتورهای معمولی ،ترمال سایکلر معمولی

انجام آتالیز با تجهیزات ،XRD
،GC ،DTG ،TGA ،XRF
 ،FTIR ،HPLCانجام آزمون های
خوردگی مانند پالریزاسیون و طیف
نگاری امپدانس الکتروشیمیایی،
کوانتومتری

پمپ های سرنگی فشار پایین و دقیق ،تجهیزات
پیشرفته آموزشی مکانیک سیاالت ،اتاق های تمیز
 ،1111کاترهای اتومات و دستگاه اپکس تایرسازی

انجام آزمون های کشش ،خزش،
خمش ،ضربه و پیچش ،آزمون های
مرتبط با بازرسی جوش ،پاشش مه
نمکی ،انجام آزمون خستگی،
آزمایشگاه  IPپزشکی

کوره های مقاومتی تا  1011درجه ،آون های خال،
دستگاه تراش ،پوزیشنر ،ماشین آالت چله پیچی

متالوگرافی ،اندازه گیری کربن و
گوگرد ،آماده سازی نمونه های
میکروسکوپی الکترونی ،آزمون های
مکانیکی کیفیت رنگ،

آسیاب گلوله ای ،انکوباتورهای یخچالدار یا اتمسفر
کنترل ،گالوباکس های با حداقل دو پارامتر کنترل
شونده ،استریوتاکسی ،دستگاه مونتاژ تیر ورق و باکس،
دستگاه هیدرو تست لوله  ،GRPدیگ های دمای باال
روغن داغ و نمک مذاب

آزمایشگاه  ،IPتست باتری

***
پودر ایروژل ها ،بتن سبک سازه ای حاوی نانوذرات
سیلیس
***
چسب حساس به فشار اکریلیکی پایه آب

رزینهای کوپلیمر اکریلیک استایرن

انواع اینورترهای معمولی RTU ،معمولی ،خرد
کن زباله بیمارستانی ،دستگاههای سانترال
مانیتورینگ عالیم حیاتی بیمار ،دیتاالگر معمولی،
پرینترهای سه بعدی  FDMو  DLPو ،SLA
 EEGغیرکلینیکال.

ملزومات پزشکی با کالس خطر پایین مانند
ابزارآالت جراحی با خواص ویژه سطحی (با
پوشش های فوق سخت مانند )DLC
***
قطعات ریختگی با طراحی یا مواد یا ابعاد پیچیده،
قالبهای تزریق پالستیک ،دایکست ،فورج و پرس
پیچیده.
نانو الیاف و نانو کلوییدها و نانوپودرهای معمول،
الیاف شیشهی چاپد ،نخ حاوی نانوذرات نقره با
خاصیت آنتی باکتریال دائمی ،نسوزهای سه جزئی،
گلوله و الینرهای آلومینایی
***
کامپاند آنتی باکتریال (بر پایه پلیمرهای مختلف)
رنگ ترافیکی (رزین ساخت شرکت) ،فلزات ویژه
استحصال شده به روش های نوین با بازده باال در
مقیاس صنعتی
***
چست الکترود

مانیتورینگ و کنترل تزریق سرم ،سیستم
مدیریت پارکینگ ،کوره های دندانپزشکی.

اویل ماژول
شینه های خاص ،رباتهای آموزشی اسباب بازی
حرفه ای ،اتوماسیون ماشین آالت پیچیده
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***
کود ترکیبی  NPKتخصصی ،پلی اتیلن اکسیدایز،
واکس پلی اتیلن گرفت شده با مالئیک انیدرید

سنتزوفرموالسیون داروهای پیشرفته

فرموالسیون:
 .1پلت و میکروپلت آهسته رهش (اکسترودر اسفرونایزر)
 .2گرانول های آهسته رهش تهیه شده توسط اف-بی-دی
 .3پلت و میکروپلت آهسته رهش( استفاده از هسته خنثی)
 .4گرانول های آهسته رهش
 .5پچ های پوستی کنترل رهش(مخزنی)
 .6مخاط چسب های استریل
 .7فیلم های مخاط چسب دهانی آهسته رهش
 .0نانو سوسپانسیون بدون حامل به فرم خوراکی (به صورت
پودر جامد کریستال و غیر کریستال)
 .9نانو خود امولسیون شونده خوراکی
 .11دارورسانی به کولون (روده بزرگ)
 .11فرآورده تزریقی لئوفیلیزه هازارد انکولوژی
سنتز:
 .1سنتز ماده موثره باکلوفن از مشتق گلوتارامیک اسید به
روش نوآرایی هافمن در مقیاس صنعتی
 .2سنتز ماده موثره گاباپنتین از مشتق گلوتارامیک اسید به
روش نوآرایی هافمن در مقیاس صنعتی
 .3سنتز ماده موثره پروپرانولول هیدروکلراید از -1نفتول(3
مرحله انتهایی) در مقیاس صنعتی،
 .4سنتز ماده موثره آتنولول از پاراهیدروکسی فنیل استامید
( 2مرحله انتهایی) در مقیاس صنعتی
 .5تولید ماده موثره داروی داساتنیب مونوهیدرات از یک
مرحله انتهایی
 .6ماده موثره داروی ارلوتینیب هیدروکلراید از دو مرحله
انتهایی
 .7سنتز ماده موثره فمپریدین از طریق احیاء -4کربونیتریل
پیریدین به روش نوآرایی هافمن در مقیاس نیمهصنعتی
 .0سنتز ماده موثره لیدوکائین از یک مرحله انتهایی به
روش مونوآمیناسیون در مقیاس صنعتی
 .9سنتز ماده موثره داروی دی متیل فومارات از اسید
فوماریک در مقیاس صنعتی با الزام مهندسی ذره
 .11تولید ملح ماده موثره هازاد انکولوژی با داشتن شرایط
ویژه کریستالی (پلی مورف و )...

کیت های تشخیص و
بایوداروها

 .1پلی کلونال آنتی بادی جهت استفاده
در کیت های تشخیصی
 .2تولید کیت  ImmonoAssayاز
نوع  Directبا لحاظ انجام
کنژوگاسیون و اسمبلینگ و پایدارسازی
کیت
 .3عامل دار کردن رزین در کیت های
بیوشیمیایی کروماتوگرافی
 .4سنتز شیمیایی لدر
 .5سنتز لدر با روش کلونینگ
 .6مقاوم سازی Taq DNA
 Polymeraseبا آنتی بادی یا نمک
برای تهیه hot start Taq
 .7سنتز پروب یا پرایمر نشان دار
 .0بهینه سازی فرموالسیون ddNTPs
یا  dNTPsبرای کیت های
( terminator PCRاسمبلینگ کیت
)big Dye
 .9انجام خدمات molecular
 Cloningبا بررسی بیان پروتئین
 .11خدمات تشخیص تقلبات غذایی
محصوالت فرآوری شده

پیوست -نمونههایی از ارزیابی سطح فناوری :شرط سطح فناوری براساس پیوست معیارهای تفصیلی که ارایه شده است ،مورد سنجش قرار میگیرد .در جدول زیر نمونههایی از ارزیابی سطح فناوری محصوالت
در برخی حوزهها ارایه شده است .شرکت میتواند براساس مقایسه پیچیدگی دانش فنی مربوط به محصوالت خود با نمونههای ارایه شده در این جدول ،نتیجه ارزیابی محصوالت خود را مشخص نماید.
(ویرایش دوم -اسفند )99
سطح

سطح

فناوری

جزیی

ســــــــطــــــح ( 3عدم تایید)

1-3

تجهیزات آزمایشگاهی،
زیستی ،داروسازی و

الکترونیک-کنترل-مخابرات-
خدمات آزمایشگاهی

ماشین آالت تولید

پزشکی

گالوباکس های معمولی ،دیگ بخار و
آب جوش ،دستگاه جوشکاری دروازه
ای ،دی پالتایزر ،کوره های مشعلی
مرسوم عملیات حرارتی ،باالبرها و
جرثقیل های ساده ،جرثقیل
(سقفی،دروازه ای،نیمه دروازه
ای،نیروگاهی).

سانتریفیوژهای آزمایشگاهی زیر
 11111دور ،هضم و کجلدال و تیتراتور
و برج تقطیر ،اسپین کوتر ،دستگاه
شات بالست

آون های ساده ،هودها ،آب مقطرگیر،
ژل داک ،کلنی کانتر ،حمام التراسونیک

برق قدرت-لیزر و تجهیزات

مواد پیشرفته فلزی ،سرامیکی،

سنتزوفرموالسیون داروهای

کیت های تشخیص و

پلیمری ،شیمیایی و قطعات

پیشرفته

بایوداروها

پیچ ها ،پلیت ها و نیل های ساده یا مجموعه آنها
***
طراحی و ساخت قالبهای تزریق پالستیک ،دایکست،
فورج و پرس معمول ،کلمپ ها ،پوشش های هارد
آنودایز ،تراورس بتونی پیش تنیده مرسوم ،لنت های
ترمز مرسوم.
***
نشاسته حفاری ،لوله و اتصاالت کامپوزیتی  GRPبا
فشار عملیاتی کمتر از  21بار ،چسب اپوکسی ،استئارات
کلسیم روی خلوص باال

کنترلر صوتی (بدون ساخت ماژول صوتی)،
نبوالیزر ،ماژول خانه هوشمند

تعیین سرعت اشتعال پلیمرها ،تست
حرارتی شلنگ ،ویسکوزیته ،کاهش وزن
ناشی از خوردگی ،سختی سنجی

گایدهای جراحی تولید شده با منطق اسکن و پرینت
سه بعدی
***
قطعات ریختگی با طراحی و مواد متوسط ،نسوزهای
مرسوم دو جزئی ،ژئوگریدها ،نانو کلوییدها یا نانو
پودرهای به شدت مرسوم شده(کلویید نقره) ،ساچمه
های فوالدی ،چوب پالست ها
***
گرانول چوب پالستیک ،پودرهای لباسشویی

نمونه سازی تست کشش ،آزمون های
نشتی ،بعد سنجی ،آزمون ثابت فنر،
بازرسی چشمی ،تعیین دانه بندی ،تعیین
درصد خاکستر .

پوشش های آبکاری و آندایزینگ معمول ،کاشی
گرانیتی ضدلک
***
دریچه های منهول کامپوزیتی ،آمینواسیدهای گیاهی
تولید شده از طریق هیدرولیز اسیدی پروتئین
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فرموالسیون:
 .1قرص های ماتریسی آهسته رهش ،اسپری
های دهانی استنشاقی
 .2فرموالسیون های لئوفیلیزه تزریقی
 .3فراورده استریل تزریقی هازارد انکولوژی
 .4نانو ذرات فلزی ضدعفونی کننده
 .5لیپوزوم های غیر استریل
 .6کپسول(سخت و نرم) و کرم موضعی
 .7میسل های غیر تزریقی
سنتز:
 .1سنتز ماده موثره الموتریژین از مشتق
گوآنیدینی از یک مرحله انتهایی در مقیاس
صنعتی
 .2سنتز ماده موثره لوراتادین از یک مرحله
انتهایی به روش آمیداسیون و -Nدمتیالسیون در
مقیاس صنعتی
 .3سنتز ماده موثره سیتاگلیپتین فسفات
مونوهیدرات از یک مرحله انتهایی در مقیاس
صنعتی
 .4سنتز ماده موثره داروی دی متیل فومارات از
اسید فوماریک در مقیاس صنعتی
 .5سنتز ماده موثره فمپریدین از طریق احیاء -4
نیتروپیریدین در حضور کاتالیست آهن

 .1خدمات تشخیص تقلبات غذایی،
تراریختگی و تشخیص حالل برای
محصوالت فرآوری نشده
 .2انجام خدمات molecular Cloning
در وکتورهای بیانی بدون بررسی بیان
پروتئین
 .3استخالص آنتی ژن یا تولید کنترل مثبت
برای کیت های Immunoassay
 .4انجام کنژوگاسیون یا کوپلینگ آنتی بادی
به معرف در کیت های Immunoassay
 .5فرموالسیون  substraبرای کیت های
 western blottingبا کاربرد تجاری و
پایداری حداقل  1سال
 .6استخراج  RNAبا لحاظ سنتز CDNA
 .7ساخت سایز مارکر  DNAبا لحاظ
پایداری حداقل یک ساله
 .0فرموالسیون بافرهای کیت های استخراج
 DNAو  RNAبا پایداری روتین
 .9فرموالسیون بافرهای کیت های استخراج
پالسمید
 .11فرموالسیون بافرهای کیت های
استخراج پروتئین
 .11ساخت پرایمر(غیر نشاندار)
 .12سنتز لدر با روش PCR
 .13ساخت کنترل مثبت کیت های  PCRو
 ( Realtime PCRشامل کلونینگ و
ساخت پالسمید)
 .14فرموالسیون میکس آنزیمی برای کیت
های مولکولی
 .15فرموالسیون  substraو استابیالیزر
با لحاظ پایداری برای روش  EIAیا
Enzyme Immonoassay

پیوست -نمونههایی از ارزیابی سطح فناوری :شرط سطح فناوری براساس پیوست معیارهای تفصیلی که ارایه شده است ،مورد سنجش قرار میگیرد .در جدول زیر نمونههایی از ارزیابی سطح فناوری محصوالت
در برخی حوزهها ارایه شده است .شرکت میتواند براساس مقایسه پیچیدگی دانش فنی مربوط به محصوالت خود با نمونههای ارایه شده در این جدول ،نتیجه ارزیابی محصوالت خود را مشخص نماید.
(ویرایش دوم -اسفند )99
سطح

سطح

فناوری

جزیی

2-3

تجهیزات آزمایشگاهی،
زیستی ،داروسازی و

خدمات آزمایشگاهی

برق قدرت-لیزر و تجهیزات

ماشین آالت تولید

پزشکی

پلیمری ،شیمیایی و قطعات

پیشرفته

بایوداروها

ســــــــطــــــح ( 3عدم تایید)

کاتر ،پولیشر ،الک شیکر ،تردمیل
حیوانی،تجهیزات ساده آموزشی
مکانیک سیاالت

فاصله یاب اولتراسونیک.

ملزومات پزشکی با کالس خطر پایین مانند
فیکساتورهای ساده
***
اسید سولفوریک ،استئارات کلسیم روی خلوص پایین،
رنگهای ساختمانی

هات پلیت ،بن ماری ،فلوم شیب پذیر،
پی اچ متر ،شیکر ،شوف بالن ،دستگاه
پولیشر ،آب خالص سازها

تابلو روان بزرگ ،قفل هوشمند.

پودرهای نمک فلزی
***
کامپاند های پلی پروپیلن-تالک ،کامپاند های پلی
اتیلن-کربنات کلسیم ،الیاف پلی پروپیلن

پرس دستی ،پی سی آر ورک استیشن

حباب شمار سرم ،انواع شلترهای تجهیزات
الکترونیکی ،سامانه های آموزشی معمولی.

چسب چوب ،اکسید سرب

بوته سرامیکی ،محفظه آسیاب

کلید لمسی ،ریموت کنترل ،ترموستات ،تابلو
روان کوچک،
کلید هوشمند ،پریز هوشمند.

گلدان پلیمری ،آباژور تزئینی

تجهیزات ساده آزمایشگاه فیزیک،
اتصاالت

راهبند اتوماتیک

بطری  ،PETکیسه زباله پلیمری

ست های آموزشی الکترونیک
شیشه آالت

3-3

الکترونیک-کنترل-مخابرات-

مواد پیشرفته فلزی ،سرامیکی،

سنتزوفرموالسیون داروهای

کیت های تشخیص و

رک و ساب رک استاندارد ،جعبه قرص
هوشمند.
تنظیم الکترونیکی شدت آب گرم و سرد دوش
حمام

الک ،موالژها ،مدل ها
نردبان موش ،قالده میمون ،صندلی
حیوان
نمونه بردار خاک
تانک الکتروفورز
باکس ،رک ،جا لوله ای
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محلولهای ضد عفونی کننده،
معرفهای شیمیایی بر پایه محلول سازی (مانند معرف
نسلر)

فرموالسیون:
 .1پلت های معمولی
 .2فرآورده های استریل(سرم ها ،محلول های
دیالیز ،فراورده های چشمی و داروهای تزریقی ،و
سرنگ های آماده تزریق)
 .3فرموالسیون های روکش روده ای ،قرص
های چندالیه ای
 .4پچ های پوستی معمولی (پالستر)
 .5مخاط چسب های ساده (خمیر ،قرص و فیلم)
 .6میکروتبلت
 .7گرانول های معمولی
 .0قرص های روکش دار معمولی و قرص های
ساده (بازشونده در دهان ،جوشان ،زیر زبانی،
مکیدنی ،جویدنی)
 .9اسپری بینی

فرموالسیون:
 .1سوسپانسیون های غیر تزریقی
 .2امولسیون های غیر تزریقی
 .3کپسول(سخت و نرم) و کرم موضعی
 .4ژل های ساده و استیک ها ،اسپری های
زیرزبانی و موضعی
 .5شیاف ها (رکتال و واژینال)
 .6محلول های ساده ،شربت ها و پمادهای
موضعی
 .7پودرها

 .1انجام خدمات molecular Cloning
در وکتورهای کتابخانه ای
 .2تولید کیت ( Immonoassayصرفا
فرموالسیون و پوشش دهی)
 .3استاندارد کیت های بیوشیمیایی
 .4فرموالسیون کیت های بیوشیمیایی
کدورت سنجی
 .5تولید کیت های
هموآگلوتاسیون(فرموالسیون)
 .6کیت های االیزا تشخیص سریع (صرفا
فرموالسیون و پوشش دهی)

 .1فرموالسیون washer
 .2فرموالسیون  stopping acidکیت
های Immonoassay
 .3فرموالسیون کیت های بیوشیمیایی بر
پایه معرف های شیمیایی
 .4فرموالسیون کیت های بیوشیمیایی
کروماتوگرافی
 .5کنترل کیت های بیوشیمیایی

