
تقاضاردیف نیازکد عنوان

1Tech/1/1اینداکشن نرمال و قدرت مدار و طراحی

2Tech/1/2نانو حرارت فوق عایق

3Tech/1/3قطع نوع با متناسب جدید شیمیایی مواد و دوش با فلزی قطعات شویی اتاسید

4Tech/1/4کاغذ خمیر و کاغذ بازیافت واحدهای پساب تصفیه

5Tech/1/5آبکاری واحد پساب تصفیه

6Tech/1/6آبگریز های شیشه

7Tech/1/7حریق برابر در مقاوم های شیشه

8Tech/1/8هوشمند های شیشه

9Tech/1/9
و صنعتی روغنهای انواع نظیر ویژه پسماند دارای واحدهای پسماند مشکل رفع

رنگبر خاک و اسیدی های لجن و شینیایی

10Tech/1/10سود اقتصادی آوریهای فن و ها گذاری/طرح سرمایه جهت الور

11Tech/2/11پسماندکارخانه از کروم استخراج و چرم کارخانه فاضالب تصفیه

12Tech/2/12سیلیسیوم کاربید

13Tech/2/13چرم در کروم کردم جایگزین

14Tech/2/14صنعت نیاز مورد تکسون تولید

15Tech/2/15اسیدی پایه رنگهای تولید

16Tech/2/16خمیری رنگهای تولید

17Tech/2/17چرم صنعت ضایعات از کروم استحصال

18Tech/2/18سیلیکازل

19Tech/3/19بیلکس با شربت سفید60تولید شکر تولیدی کارخانه ورودی در درصد

20Tech/3/20شک تولید کارخانه در سازی اشباع مرحله در گازکربنیک ترکیب حجم سفیدافزایش ر
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20Tech/3/20شک تولید کارخانه در سازی اشباع مرحله در گازکربنیک ترکیب حجم سفیدافزایش ر

21Tech/3/21تو کارخانه در سولفیتاسیون از قبل مرحله باالدر کیفیت با فیلتر سفیدطراحی شکر لید

22Tech/3/22سفید شکر تولید کارخانه در سانتریفیوژ بخش سازی بهینه

23Tech/3/23گیربکس زنی سنگ دستگاه

24Tech/3/24افقی ساز مرکز گیربکسCNCدستگاه پوسته برای

25Tech/3/25خان تصفیه سازی کلر واحد در زنی جرقه عدم منظور به تیتانیوم نشانی نیروگاهالیه ه

26Tech/3/26آب تصفیه برای ممبران تولید

27Tech/3/27
رفت یادگیری با همراه ساختمان سازی هوشمند برای فرستنده و داخلی ارگیرنده

ساکنین

28Tech/3/28بیمارستانی اتوکالو درساخت دیجیتال بردهای طراحی

29Tech/3/29آرایش های سالن و دندانپزشکی اتوکالوهای طراحی

30Tech/3/30سرطان تشخیص برای نانو بر مبتنی میدانی اثر ترانزیستور ساخت

31Tech/3/31فر طرح گاز سفید رنگ بهبود

32Tech/3/32تولیدسینک پرس دستگاه ساخت

33Tech/3/33ذوبی سفید آلومینای به هیدروکسیدآلومینیوم تبدیل فنی WFAدانش

34Tech/3/34آلومینیوم هیدروکسید به رس خاک تبدیل فنی دانش

35Tech/3/35شده زینتر آلومینای فنی دانش

36Tech/3/36پاالیشگاه GTLساخت

37Tech/3/37برودتی صنایع ورقکاری در خم و قیچی هنگام زود تعویض

38Tech/3/38ها سردخانه برای ارتان پلی ناخالصی کردن کم

39Tech/3/39تکنولوژیFRC ها سردخانه برای

40Tech/3/40ای فله مربای شدن خراب زود
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40Tech/3/40ای فله مربای شدن خراب زود

41Tech/3/41رنگ کارخانه اتوماسیون سیستم ارتقا

42Tech/3/42پالستیک آماده های قالب برروی کوچک اعداد کردن اضافه

43Tech/4/43خاص کاربردهای برای ها بافتنی کردن آب ضد

44Tech/4/44باف پوشاک کاری تکمیل در سیلیکونی کن نرم برای مناسب تنیجایگزین

45Tech/4/45
برای الکل و بتادین خون، آب، دافع کننده تکمیل ماده تولید فنی منسوجدانش

بافت بی
46Tech/4/46سیلیکونی کننده نرم نانوامولسیون تولید فنی دانش

47Tech/4/47کار تکمیل در پارچه کردن استاتیک آنتی برای موادی تولید فنی یدانش

48Tech/4/48خاص کاربردهای برای ها بافتنی کردن آب ضد

49Tech/4/49Circular knitting machine production 

50Tech/4/50منگنز استخراج کوره فیلتر بگ غبار از منگنز استحصال فناوری

51Tech/4/51کن خنک آبگرد سیستم های لوله شدن مسدود و گرفتن رسوب مساله ندهحل

52Tech/4/52جنس از ظروف و سطلها ضربه به مقاومت PEافزایش

53Tech/4/53
چسبندگی رو PPکاهش تولید استکانی و فوتک سایش به مقاومت افزایش ایو ده

دمشی قالبگیری در

54Tech/4/54روغن حرارتی بازده افزایش

55Tech/4/55دارو بندی بسته برای پت جنس از تولیدی ظروف قیمت کاهش

56Tech/4/56مختلف شکلهای و ابعاد در مسی های شینه تولید تجهیزات و فنی دانش

57Tech/4/57اپوکسی رزین از مقره تولید تجهیزات و فنی استر-دانش پلی

58Tech/4/58متوسط فشار برق کلیدهای انواع تولید تجهیزات و فنی دانش

59Tech/4/59کلید شارژ برای موتور تولید تجهیزات و فنی دانش

60Tech/4/60استر پلی کردن آبدوست برای موادی تولید فنی دانش
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60Tech/4/60استر پلی کردن آبدوست برای موادی تولید فنی دانش

61Tech/4/61آب شیرهای و اتصاالت داخلی دیواره برای مناسب پوشش

62Tech/4/62خروجی دود از کربن مونوکسید و جامد ذرات روغن، حذف

63Tech/4/63بسته کننده خنک آبگرد سیستم

64Tech/4/64تولی های میخ گل برای خورشیدی سلول بر مبتنی روشنایی دیسیستم

65Tech/4/65صنعتی واحد ورودی آب تصفیه فناوری

66Tech/4/66رنگرزی واحد خروجی فاضالب تصفیه تکنولوژی

67Tech/4/67جین پارچه کردن رنگ برای آبی راکتیو رنگ برای مناسب جایگزین

68Tech/4/68اکریلیک الیاف پرزدهی بافتنی-کاهش پنبه

69Tech/4/69اکسیژنه آب تولید دستگاه

70Tech/4/70رنگرزی در رنگ مصرف کاهش

71Tech/4/71گردباف ماشین قالب عمر افزایش

72Tech/5/72سدیم سیلیکات چسب تولید از حاصل پسماند لجن مشکل

73Tech/5/73ها کوره سازی بهینه

74Tech/5/74سدیم سیلیکات چسب تولید از حاصل پسماند لجن مشکل

75Tech/5/75مرکاپتان تزریق/ماده دیافراگم

76Tech/5/76خاص نگهدارنده مخازن و تانکر

77Tech/5/77عمیق کشش قالبهای ساخت
78Tech/5/78چاپ صنعت حالل
79Tech/5/79چاپ صنعت مرکب

80Tech/5/80ریدسوئئیچ تکنولوزی قطعات تامین
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80Tech/5/80ریدسوئئیچ تکنولوزی قطعات تامین

81Tech/5/81ترمیستور قطعه NTCتولید

82Tech/5/82ترموفیوز قطعه

83Tech/5/83متال بی

84Tech/5/840421پروباند

85Tech/5/85کنداکتیفول

86Tech/5/86کنتافل هادی نوار

87Tech/5/87ایزوگلس نوار

88Tech/5/88پی اس جی ای نوار

89Tech/5/89ایزونوم

90Tech/5/90ایزووال
91Tech/5/91مگنوول
92Tech/5/92آلومینیوم آنادایزینگ

93Tech/5/93تولید زیرساخت توسعه به نربوطه آالت ماشین ساخت

94Tech/5/94محصول کردن خشک زمان مشکل رفع

95Tech/5/95صنعتی دستگاههای (دای)مکانیک

96Tech/5/96پسماند

97Tech/5/97سلواز بد بوی حذف جهت رزین

98Tech/5/98پد به معدنی مواد انتقال نحوه

99Tech/5/99دانسیته سیستم کنترل

100Tech/5/100گیری اندازه جهت هود کپچر هواسازCFMدستگاه کانال از خروجی هوای



تقاضاردیف نیازکد عنوان

100Tech/5/100گیری اندازه جهت هود کپچر هواسازCFMدستگاه کانال از خروجی هوای

101Tech/5/101آنالیز IRدستگاه

102Tech/5/102هیدروژن آنالیز NMRدستگاه

103Tech/5/103کربن آنالیز NMRدستگاه

104Tech/5/104آب میکروبی آنالیز

105Tech/5/105محصول میکروبی شده5)آنالیز ذکر (محصول

106Tech/5/106مواد آرایش مشاوره

107Tech/5/107صنعتی شهرک پسماند

108Tech/5/108سرامیکی و گرافیتی آببندی رینگهای تولید

109Tech/5/109
و) متالوژی قطعات در فرج و خلل رفع برای خاص مواد با سازی قطعاتاشباع

 impregnationفرایند(سرامیکی

110Tech/5/110دقیق فوق زنی سنگ

111Tech/5/111خودکار نوک ساچمه تامین

112Tech/5/112جوهر تامین

113Tech/5/113تلسکوپی موتور

114Tech/5/114لیبلuv روتوگراور دستگاه در برجسته

115Tech/5/115بازیافتی کاغذ
116Tech/5/116جوت (کنفی)نخ

117Tech/5/117فرش پشت آهار چسب

118Tech/5/118پنبه استر پلی 20/80نخ

119Tech/5/119بندی شیرینیبسته ماندگاری

120Tech/5/120جایگزین مغذی مواد
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120Tech/5/120جایگزین مغذی مواد

121Tech/5/121برق فرمان،)قطعات سنسورو،PLCتابلو پنوماتیکی...(انواع برقی،)و ....(شیر

122Tech/5/122گالس لمی ورقهای تولید برای یووی و آب پایه های رنگ

123Tech/5/123گیاهی اولیه مواد های عصاره انواع
124Tech/5/124خال در آبکاری

125Tech/5/125ف ایوتکنولوژی مرحله چند رجینگ

126Tech/5/126کشویی برق تابلو

127Tech/5/127پتروشیمی اولیه مواد

128Tech/5/128اولیه مواد تامین

129Tech/5/129تجهیزات و صنعتی آالت ماشن خرید

130Tech/5/130کرفت اولیه)کاغذ (مواد

131Tech/5/131الکتروپولیش

132Tech/5/132استاتیک آنتی و باکتریال آنتی های روکش

133Tech/5/133موتورها و اکتیویته
134Tech/5/134پمپ قطعات

135Tech/5/135کریستال اولیه پتاسیم/مواد

136Tech/5/136فنولیک آتش)رزین (ضد

137Tech/5/137بایکو جزئی)الیاف (دو

138Tech/5/138از پوشش صنعتی PTFEماده و غذایی

139Tech/5/139تولید خط اتوماسیون

140Tech/5/140هوشمند و الکتریکی قفلهای



تقاضاردیف نیازکد عنوان

140Tech/5/140هوشمند و الکتریکی قفلهای

141Tech/5/141ها عایق تامین

142Tech/5/142گازهای آوری جمع سازی CO2تکنولوژی خالص و الکل تبخیر از حاصل

143Tech/5/143کاربردی و اقتصادی روش ویناسبا الکل پساب تغلیظ

144Tech/5/144باالوتکنول دانسیته با سرامیکها تولید ژی

145Tech/5/145
رونابل تولید تیتانیوم)تکنولوژی اکسید فرا(دی در استفاده تولیدجهت یند

جوشکاری الکترود

146Tech/5/146مایع های شوینده تولید فرایند در کف کاهش و کنترل تکنولوزی

147Tech/5/147الینر ساخت تحمل(پالستیک)تکنولوژی توان برای100با سانتیگراد درجه
قیر سازی ذخیره جهت جامبویگ پوشش

148Tech/5/148پرکربنات سدیم تولید تکنولوژی

149Tech/5/149ف تقلیل ایستگاههای در فشار و دما تغییرات اعالن و تشخیص گازسامانه شار

150Tech/5/150لودر طراحی سیستم طراحی

151Tech/5/151داکرومت مواد (ZinFlake Technology)ساخت

152Tech/5/152پسته پوست مربای تولید تکنولوژی

153Tech/5/153

To achieve the technology and formulaons of producing zinc 
phosphate and manese phosphate solutions and the different 

types of industrial solutions and washing powders according to 
the global standard
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154Tech/5/154

یک صورت به ساختمان نمای در شیشه نگهدارنده های استراکچر پارچهساخت
بزرگ فوق های سایز در شفاف و

155Tech/5/155

خصوص در مرتبه بلند های ساختمان نماهای نگهداری و تامین بحث
و مجدد صورت به قطعات تعویض و بازسازی نظافت، ...کالیمرها،

156Tech/5/156ها قاپک در شیشه مختص جانمایی و باالبرها تکنولوژی به مربوط برقیامور ی

157Tech/5/157افزودنی ماده توسط فنولیک رزین نمودن سوز کند

158Tech/5/158شده ذکر خاصیت با بایکو الیاف تولید

159Tech/5/159پانل ساندویچ تولید جدید های دستگاه با تولید روز فناوری

160Tech/5/160گرماژ با ایرانی مقوای وارداتی250تولید مقوای با جایگزینی جهت

161Tech/5/161کوتی دستگاه در آن نجدد استفاده و تیتانیومی تارگتهای نگبازیافت

162Tech/5/162مختلف های رنگ در شاین

163Tech/5/163پولیشی وتروزا

164Tech/5/164وکیوم و ممبران چسب

165Tech/5/165
مفید عرض به لمینیت خط دوم سلفون مکانیزم اجرای و 183طراحی

سانتیمتر

166Tech/5/166
لمینیت خط زنی چسب قسمت برای سرامیکی غلتک ساخت و به)طراحی

طول30قطر (سانتیمتر240و

167Tech/5/167گالس لمی های ورق تولید برای یووی و آب پایه های رنگ
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168Tech/5/168اورتان پلی های رنگ و تینر کیلر، سیلر،

169Tech/5/169تولید خطوط پرینت)ایزوالسیون (خط

170Tech/5/170موریانه ضد های رنگ و کننده+مواد کندسوز مواد

171Tech/5/171
هایترمیم غلتک زنی سنگ پرینت)الستیکیو خط)سیلیکونیو(خط

(لمینیت

172Tech/5/172آن مشابه محصوالت و پنل وول

173Tech/5/173صوتی(سلنیت (عایق

174Tech/5/174
گرم استف( PUR)چسب لمینیت خط در که کالیبریت برند میمشابه اده

گردد

175Tech/5/175
تولیدی ضایعات از بهینه استفاده جهت مناسب های روش درپیشنهاد

چوب ایران کارخانه

176Tech/5/176درب رویه پرس های قالب ساخت و .ترمیم

177Tech/5/177
تولیدی هایگالس به مربوط ظاهری عیوب نمودن برطرف جهت مشاوره

لمینیت خط شدن)در پرتقالی پوست و طولی موج (مانند

178Tech/5/178اتومات پیچی سیم

179Tech/5/179وابسته فرآیندهای و پالستیک تزریق قالبسازی

180Tech/5/180کنترل و تست تجهیزات

181Tech/5/181پودر متالورژی
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182Tech/5/182تراشی ابزار دستگاه dick cutterساخت TBMبرای

183Tech/5/183مستقیم پاشش رسانی سوخت سیستم

184Tech/5/184شارژ توربو تولید

185Tech/5/185ها گودت کنترل سیستم

186Tech/5/186از کمتر وزن کنترل ها500سیستم دوزینگ ساعت در گرم
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یانتخاب جنس مناسب سره گان)الکترود(جهت جوش نقطه ا  

 عنوان نیاز

 ومیرکونیبا جنس مس کروم ز یبدنه خودرو از الکترودها یحاضر جهت جوش نقطه ادرحال 

CuCrZr  نایو مس آلوم (CuAl5O1استفاده م )ییاروپا یمس از کشور ها یها اژیآل نیشود. ا ی 

 C00028و کد استاندارد  CuCr0Zr یبا نام اختصار ومیرکونیمس کروم ز اژیآل شودیم نیتام

در حدود  Cr، مقدار عنصر کروم %8080در حدود  Zr  ومیرکونیمقدار عنصر ز اژیلآ نیاست. در ا

 یکیالکتر تیدارا بودن هدا لیبدل اژیآل نیدهد. از ا یم لیتشک Cuرا عنصر مس  یو مابق 80.2%

د. گرد یاستفاده م یدر صنعت جوش مقاومت یانواع سره و الکترود، هولدر و چپق هیباال، در ته

از  سخت و اریبس ومینیآلوم دیگردد. اکس یم دیپودر تول یاز روش متالورژ نایمس آلوم اژیآل

 تیکه در کاهش هدا شوندیباعث استحکام مس م یذرات در حال نیاست. ا داریپا ینظر حرارت

 یساخت الکترود و کالهک ها یبرا اژیآل نیرا دارد. از ا ریتاث نیمس، کمتر یکیو الکتر یحرارت

 اژیآل نیا گرید یگردد. از کابرد ها یروگش دار استفاده م یجوش ورق ها یبرا یجوش مقاومت

ساخت  نیو همچن یرپودریز یبا گاز مخافظ و جوش کار یقوس یساخت نازل تورچ جوش کار

جنس الکترود با عمر  نیما استفاده از بهتر ازیباشد. خواسته و ن یم یکار میلح هیالمنت هو

 باشد یاسب ممن یحرارت اتیو عمل نهیبه دیمف

 شرح نیاز
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جهت  یتیظرف 1کروم  ینمک ها هیبر پا ییماته هاساخت کرو

یرو هیال یمقاومت به خوردگ شیافزا  

 عنوان نیاز

 ندیفرآ کیاز  یرو هیال یمقاومت به خوردگ شیجهت افزا ،یرو یکیالکتر یآبکار یندهایدر فرآ

 تیاز مواد کروماته موجود هستند. مواد با قابل ی. انواع متنوعشودیکروماته استفاده م یلیتکم

 تهکروما رایبوده و سرطانزا هستند. اخ یتیظرف . یکرومها هیباال اغلب بر پا یمقاومت به خوردگ

 نیمناسب توسعه داده شده اند. ا یبا مقاومت به خوردگ یتیظرف 1کروم  ینمک ها هیبر پا ییها

 هستند. یمواد عمدتا واردات

 شرح نیاز



  

PC11111_F

a 

 

 وژیفیباکت ها و روتور دستگاه سانتر یاز خوردگ یریجلوگ

 خون دور باال

 عنوان نیاز

 نیا است ؛ وژیفیسانتر یها و دستگاه ها شگاهیدر آزما یا لهیوس وژیفیباکت: )باکت سانتر -0

و مواد  رندیگ یقرار م وژیفیسانتر یدارند در دستگاه ها یمریکاسه ها که معموال جنس پل

 ریتحت تاث وژیفیدستگاه سانتر یباکت ها نکهیدهند.( با توجه به ا یرا در آن قرار م یشیآزما

 وژیفیسانتر یاعمال شده  ی روینقاط باکت ها در اثر ن یبرخ رند،یگ یقرار م وژیفیسانتر یروین

نمونه را در  یحاو یروتور: )روتور که لوله ها -5شوند.  یم یخوردگ تایشکل و نها رییدچار تغ

 یبوده ول لیکه اغلب از جنس است دهیشده توسط موتور چرخ میبا سرعت تنظ دهندیم یآن جا

گفت که  انتویقسمت از دستگاه م نیباشد.( در ارتباط با ا زین یکیپالست یحت ایبرنز و  تواندیم

رار ق کنواختی ریغ یروهاین ریقطعه تحت تاث نیدر روتور، ا یاپیپ یشکل ها رییبه علت تغ

 یاز قسمت ها یدر بعض یآن، خوردگ جیاز نتا یکیشود که  یم ییو دچار اعوجاج ها ردیگیم

استفاده  یاز خوردگ یریجلوگ یکرم( برا-کلینوع ماده )ن کیباشد. در حال حاضر از  یروتور م

پروژه ،  نیانجام ا یشوند. لذا ضرورت اصل یم نیمواد غالبأ از خارج کشور تام نیشود که ا یم

در ساخت مواد  ییمناسب با نگرش خودکفا یو عمل یروش علم کی نیو تدو یدانش فن دیتول

 باشد. یداخل کشور م یموجود در مراکز پژوهش زاتیامکانات و تجه زبا استفاده ا یضد خوردگ

 شرح نیاز
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 تیپل انیدر محصول دانش بن ومینیآلوم لیفو یخوردگ

الکتروکوتر( ای)کوتر  یالکتروسرجر  

 عنوان نیاز

 یدارد به طور یعیدر اتاق عمل کاربرد وس یزیاز خونر یریبرش وجلوگ جادیجهت ا یکیالکتر یابزار جراح

و شکافتن بافتها و نابود نمودن بافت به روش سوزاندن استفاده  دنیلخته ، بر جادیا یها برا یزیکه در خونر

پروب و بافت که موجب تمرکز گرما وحرارت در  انیم یکیالکتر یکار توسط اعمال جرقه ها نیشود .ا یم

ت به نسب یکیبرش الکتر یاستفاده از چاقو یای. مزاردیگ یشود، انجام م یبافت م یمحل مورد نظر ونابود

 یااز پراکنده شدن سلوله یریجلوگ یگریامکان انعقاد هم زمان با برش و د یکی، یکیمکان برش یچاقو کی

 لهیسبو یبه محل جراح یکیالکتر انی. جردیآ یشمار م هب یبزرگ تیاطراف است که مز یبه بافتها ماریب

 دهیامن تیالکترود واگرا که پل کی یکابل ها قیو از طر شودی( و الکترود منتقل مویکابل فعال )اکت کی

 ریز در مایمستق ی. اثرات جراحشودیخارج م ماریو از بدن ب شودیژنراتور متصل م یبه قسمت خنث شودیم

الکترو  تیاز سوختن بافت، پل یریفعال و بافت آشکار خواهد شد؛ جهت جلوگ کترودسر ال نیتماس ب هیناح

 نیا در ادارد ر ماریبا ب یشتریبا الکترود فعال )سر قلم کوتر( سطح تماس نسبتاً ب سهیکه در مقا یسرجر

 اهدخوکم  انیجر یراه خروج با مقاومت کم و چگال کی جادیباعث ا شتری. سطح تماس بدهندیقرار م هیناح

ت از قسم تواندیم انیها رسانا هستند همه جر تیکوتر از بدن جدا شود، چون پل تیاز پل یشد. اگر قسمت

رابر ب انیجر یدر آن قسمت شود. )چگال یآن باال رود و باعث سوختگ یبه بدن عبور کرده چگال دهیچسب

 تر باشد ادیز انی. هرچه جرکندیاز آن عبور م انیکه جر یبر مساحت قسمت میتقس انیاست با مقدار جر

 ومینیآلوم لمیف یالکتروسرجر تی.( محصول پلرودیآن باالتر م یعبور کند چگال یاز مساحت کوچکتر ای

آب بر  یدرصد یو حاو 7تا  ./2 یحدود pHبا  دروژلیپوشش داده شده است. ه دروژلیه ینوع یحاو

 لیساله داشته باشد که به دل 5عمر  لطو دیمحصول با نیپوشش داده شده است. ا ومینیآلوم لیفو یرو

 ..شود یمpitting ینقطه ا یقبل از زمان اتقضا دچار خوردگ لیدر فو یمشکل ناخالص

 شرح نیاز
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سرد  یفلز یباکس ها یاز خوردگ یرینوآورانه جهت جلوگ یارائه راهکار

مرطوب سرد خانه طیدر مح یبرودت یدستگاه ها یمس یخانه و لوله ها  

 عنوان نیاز

آن ها با رطوبت  یشگیو مجاورت هم زاتیاز تجه ادیز یما و استفاده  تیبا توجه به نوع فعال

و عالوه بر وقت  میبخش ها هست نیدر ا یدچار زنگ زدگ شهیدرصد( ؛هم 98تا  08 نیفراوان )ب

. میکشیرا هم بر دوش م یادیز نهیهز میکنیصرف م ضیمجدد و تعو یزیرنگ آم یکه برا یادیز

باکس ها آن ها را ابتدا با استفاده  یاز خوردگ یریجلوگ یها در حال حاضر برا اکسدر قسمت ب

 یحالت خروج نیکه در ا کنندیکرده و سپس از ضدزنگ استفاده م زیتم یاز سنباده به خوب

. میرا ما هر روزه شاهد هست یو زنگ زدگ دهیآن ها به سرعت پوس نیریالزم را ندارد و سطح ز

 مشکل نیا زیبه کار برده شده در اوپراتور ها و کندانسورها ن یمس یها ولههم ل گریدر بخش د

 .شوندیسولفاته و سوراخ م یاز محل جوشکار شتریلوله ها ب نیوجود دارد و ا

 شرح نیاز



  

PQ11111_F

a 

 

خم سرد یس یو یپ یساخت لوله ها ونیفرموالس  

 عنوان نیاز

 یم یشتریاستفاده ب یخرطوم یساختمان ها در گذشته نسبت به حال حاضر از لوله ها یکش میس یبرا

رات برق و مخاب یکم و عبور سخت کابل ها اریمن جمله مقاوقت بس یادیز بیلوله ها به علت معا نیشد؛ ا

نوع  لنیات یپل یا. لوله هشوندیآن ها( کنار گذاشته شده اند و کم استفاده م یانعطاف باال لی)به دل

 تیکه دارند اصال مناسب نبوده و قابل یارزان متیق رغمیموجود در بازار است که عل یاز لوله ها یگرید

ون برق در یجرقه توسط کابل ها کیکل ساختمان با  یدارند و امکان اتش سوز ییباال یریاشتعال پذ

 نیا نییپا متیبرج سلمان مشهد اشاره کرد. ) ق یتوان به آتش سوز یباره م نیلوله وجود دارد. در ا

مشکالت موجب شد به  نیلوله ها استفاده کنند.( ا نیافراد از ا یلوله ها موجب شده که همچنان بعض

م دارند. اما باز ه ینییپا اریبس یشعله ور تیلوله ها قابل نیا رایآورده شود؛ ز یرو یس یو یپ یلوله ها

در  یلوله ها همچنان مقاومت قابل قبول نینشدند؛ ا رفتهیکامال پذ دکه دارن یترادایلوله ها به علت ا نیا

 نیکه دارند در صورت خم شدن خواهند شکست که ا یبرابر فشار و ضربه ندارند و به علت جنس خشک

و  یساختمان را طوالن یموجب شده است که در کنج ساختمان ها از زانو استفاده شود و کار برق کش

. رفت نیمعروف به خم سرد از ب یس یو یپ وی یمشکالت با آمدن لوله ها نیا ی هسخت تر کند . اما هم

اومت مق نیو در ح شکنند؛یدر مقابل فشار و ضربه دارند و به ندرت م ییباال اریلوله ها مقاومت بس نیا

 در عیتسر ،یموجب راحتامر  نیساختمان را هم دارا هستند که ا یکنج ها یخم شدن برا تیباال قابل

چند  رایلوله ها منحصرا در اخت نیا دیمصرف کنندگان شده است. در حال حاضر تول نیب تیو محبوب ارک

معروف به خم سرد  یلوله ها ی هیمواد اول ونیبه فرموالس یما دسترس یشرکت خاص است. خواسته 

 باشد. یم

 شرح نیاز
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از محصول زعفران ینوع خاص دیتول  

 عنوان نیاز

از زنان در جامعه؛  یادیامروز و شاغل بودن سطح نسبتا ز یشدن زندگ ینیبا توجه به ماش

 یشرکت به دنبال راه نیباشد، لذا ا یم تیحائز اهم یموضوع ییسهولت استفاده از مواد غذا

 دیرو تول نی. از اباشدیم ییزعفران در مصارف غذا یا شهیاستفاده از محصول ر لیتسه یبرا

امروز شناخته شده  یایدر دن یکاربرد یازین« آماده مصرف عیزعفران ما» وانبا عن یمحصول

 است

 محدودیت ها :

 ینوع بسته بند نیمحصول حفظ شود و همچن تیفیک کهیبه طور دیجهت تول ونیفرموالس

 .باشد یبرخوردار م ییباال تیمحصول از اهم

 شرح نیاز
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آبسالنگ دیدر تول عاتیاستفاده از ضا  

 عنوان نیاز

در چوب آبسالنگ  دیقابل تول یتنه درخت به ورقه ها لیدر تبد ادیز عاتیضا

 شود یتمام شده م یبها شیبود و باعث افزا ادیز

 محدودیت ها :

در  یو به صورت بازگردان یدیچوب در واحد تول عاتیضا یریدر بکارگ تیاولو

 دیلتو یفناور ایباشد.  یم یجذب فناور یاز راهکارها برا یکی یفعل دیخط تول

 است. یمتقاض ازیمورد ن دیمحصول جد

 شرح نیاز
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ییکشو یرهایفوالد در ش یرو لیاست یجوشگار  

 

 عنوان نیاز

 نیاز ا دیشوند و نبا یاستفاده م ریصرفا جهت بسته نگه داشتن مس رهایش نیا

ن آ یدر آب بندها یاستفاده کرد چون باعث نشت انیجر میتنظ یبرا رهایش

توان از  یآن م یو قرارگرفتن مجرابند بر رو ریشود. جهت آبند نمودن ش یم

 یصل مبدنه مت همختلف ب یبه صورتها منگاهینش نیاستفاده کرد. ا منگاهینش

به بنده جوش شوند  رهایش نیا منگاهیشرکت مد نظر دارد که نش نیشود که ا

 را داشته باشد. یکار یتحمل فشار و دما کهیبه صورت
 

 شرح نیاز
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پوسته کنجد یو فراور لیتبد  

 عنوان نیاز

 پوسته کنجد و استفاده از کنجد در محصوالت مختلف یجداساز

 :تهایمحدود

 نیتوسط ماش عاتیاز کنجد، پوسته کنجد به عنوان ضا یریپوستگ ندیدر فرا

 تیقابل طیپوسته ها در آن مح نیگردد و ا یحمل در فاضالب ها مدفون م یها

دود را مس یعبور یرهایشده که مس لیتبد یندارند بلکه به ماده سخت هیتجز

 کند. یم نهیهز جادیشرکت ا یبرا عاتیضا نیانتقال ا یکنند. از طرف یم

 شرح نیاز



  

PN1116_Fa 

 

مصرف کباریسطوح  تیفیارتقاء ک  

 عنوان نیاز

 ریبافت درشت، غ یکه دارا ییسطح ظروف نها تیفیمشکل مربوط است به ک

 به بهبود دارد. ازیسطح ن ییبایو ز تیاست که از نظر براق کنواختی

 محدودیتها:

تمام شده محصول ارتقاء  یباشد، لذا بها یم یرقابت اریمحصول بس نیبازار ا

 تمام شده یکاال یباشد که بها ی( به طوریانتقال تکنولوژ قی)از طرافتهی

 محصول را از چرخه رقابت خارج نکند.

 شرح نیاز
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مصرف فوم کباریکردن ظروف  الیباکتر یآنت  

 عنوان نیاز

 یودوتا حد داریپا ریغ ،یاز مواد نفت رنیاستا یبا توجه با ساخت محصوالت پل 

 نیمصرف کننده؛ ا یعصب تمیها بر س یآلودگ نیا راتیتات نیآلوده و همچن

 بیاز آس ال،یباکتر یظروف به ظروف آنت نیا لیشرکت در نظر دارد با تبد

 یر زمان نگهدارییتغ نیا جادیبا ا نیمحصوالت کاسته و به همچن نیا یرسان

 بابت را کاهش دهد نیاز ا تیمصموم یها سکیو ر شیرا افزا ییمواد غذا

 

 شرح نیاز
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 5گروه  API به یشگاهیروغن پاال تیفیک لیتبد ندیفرآ

 عنوان نیاز

 تیفیبه ک دنیتوان گفت رس یموجود م زاتیبا توجه به تجه هیتصف ندیبا توجه به فرآ

. گردد جادیتواند ا یم ندیدر فرآ یراتییبا تغ یشیپاال یدر روغن ها 5گروه  APIمد نظر 

روغن سوخته قابل  هیتصف ندیفرآ یدر ط یشگاهیپاال یها تیفیدر حال حاضر ک

قابل به انجام نبوده  یبه راحت 5گروه  AIمد نظر  تیفیبه ک دنیباشد اما رس یم یابیدست

ام انج یبا دقت باالتر یکه مراحل جداساز یباشد. در صورت یم دیتول یاصل یو مساله 

 یمورد انتظار م تیفیهمان ک یخروج تیفی، پس از عبور از راکتور تحت خال ک ردیپذ

 تواند باشد.

 شرح نیاز
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 آنتوکال یپالکها یکچرها نسیو ساخت قالب و یطراح یدانش فن

 عنوان نیاز

اشد. ب یآنتوکال م یپالکها یکچرها نسیو ساخت قالب و یطراح یدانش فن یمتقاض ازین

بتواند هزینه های ساخت را کاهش دهد و منجر به ، قطع وابستگی  یستیامر با نیا

 باشد. یاز خروج هنگفت ارز کشور شود م یریوارداتی و جلوگ

 :تهایمحدود

 که به طور باشدیپرمصرف م یارتوپد یپزشک زاتیآنتوکال از مجموعه تجه یپالکها

 نیقالب ا ی. ساخت و طراحشودیم نیواردات تام قیبازار داخل عمدتا از طر ازیمعمول ن

ال . که شرکت در حباشدیبرخوردار م ییباال یاز تکنولوژ دیتول یساز یپالکها جهت بوم

 .تاس یتکنولوژ نیحاضر فاقد ا

نیاز شرح  
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 یزشیانگ افتهیبهبود اریدم

 عنوان نیاز

 یاساس و سنگ بنا شوندیساخته م یتنفس یها یکه بصورت اسپر یاستنشاق یداروها

ه هستند ک یذرات داروئ یها حاو یاسپر نیهستند. ا یبا مشکالت تنفس مارانیدرمان ب

 مارانیاز ب یاریمعلق شوند. اما در عمل بس ماریاستنشاق شده توسط ب یدر هوا دیبا

 .کنندیفراموش م ای اموزندیتوانند بیرا نم ارینحوه استفاده درست از دم

 :تهایمحدود

 یو ساخت با اثر بخش یروش متداول شامل طراح تیفیبهبود ک ای دیمحصول جد جادیا

 باال یمنیو با ا نهیبه

 شرح نیاز
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 آن نیگزیروش و محصول جا ایاندوپاتن و 

 عنوان نیاز

آن در حال حاضر از  یجراح یدر موارد پارگی یا کندگی رباط ها با تاندونها در بدن و برا

 نیا .میکن یاست استفاده م یو دکمه فلز یحلقه نخ کیروش اندوباتن که متشکل از 

در صورت  زیدارد و ن ییساخت باال یباشد. تکنولوژ یمشخص م یزهایسا یدارا لهیوس

 یو واردات متیگرانق لهیوس نیو دور انداختن ا ضیتعو به ازین زیاختالف سا ای یپارگ

 .میهست

 شرح نیاز
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 یعملکرد مبدل حرارت شیسامانه پا

 عنوان نیاز

ول محص جادیا-در صنعت نفت و گاز یحرارت یمبدلها سیبه سرو ازیفعال ن ینیبشیپ

 یمنیو با ا نهیبه یو ساخت با اثر بخش یروش متداول شامل طراح تیفیبهبود ک ای دیجد

 باال

 :تهایمحدود

و  یمشتر ازیپس از فروش شرکت بر اساس اعالم ن یسهایدر حال حاضر خدمات و سرو

 ینیبشیکه شرکت قصد انجام خدمات فعاالنه و ارائه پ باشدیم شانیاطالعات حاصل از ا

 جادیو ا یکیالکترون یواحد طراح ازیرا، در برنامه دارد. مساله مورد ن سیبه سرو ازین

 .باشدیوب م یسیبستر برنامه نو

 شرح نیاز
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 شده زیدرولیعصاره مخمر ه

 عنوان نیاز

رنگ  دیمربوط به عصاره مخمر از مخمر سف یجداساز رنگ قهوه ا ونیلتراسیف ینوع

 یو ساخت با اثر بخش یروش متداول شامل طراح تیفیبهبود ک ای دیمحصول جد جادیا

 باال یمنیو با ا نهیبه

 :تهایمحدود

در  دیرنگ سف جادیشدن و ا زهیدرولیعصاره مخمر پس از ه یو جداساز یخالص ساز

 ییدارو ،یانسان ،ییمکمل غذا ،یدام عیانواع صنا-ییمصارف دارو یعصاره برا

 شرح نیاز
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 یراکتور مبدل حرارت یحل مشکل خوردگ

 عنوان نیاز

 یسرد و جوشکار ی، در مراحل نورد به صورت شکل ده دیتول یندهایدر مراحل و فرآ

 یدر مراحل رنگکار نیجوش و قطعه و همچن یدر محل تالق یخط یبه علت حرارت باال

 نیاز ب ایشود. در مراحل رنگ کردن در صورت بروز پوسته و  یم جادیا یاستعداد خوردگ

 شود. یم یرفتن رنگ خود موجب خوردگ

 :تهایمحدود

 روش تیفیبهبود ک ای داریبه خر لیمحصوالت موجود پس از تحو یحل مشکل خوردگ

 باال یمنیو با ا نهیبه یو ساخت با اثر بخش یمتداول شامل طراح

 شرح نیاز
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 کپسوله شده میو کلس D نیتامیو یحاو یدمنوش ها

 عنوان نیاز

شرکت،  یو دمنوش ها ییغذا عیها صنا میو کلس D نیتامیکپسوله کردن و ندیدر فرآ

 نیباشد. ا یو دمنوش م ونیانطباق فرموالس یبرا ازیمورد ن یزاتیتجه ندیفرآ یدر ط

 .ردیتواند قرار گ یم ندیفرآ یخاص در بخش همزن و پودر کن در ط زاتیتجه

 :تهایمحدود

ت. الزم اس ییغذا عیصنا دیمتداول تول ندیذکر نکات برجسته و روش استاندارد در فرا

 و تناسب با توان واحد باشد. یمورد نظر منطق نهیهز یستیبا نهیاز لحاظ هز

 شرح نیاز
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 نیسر جن گاهیزننده جا نیخمت

 عنوان نیاز

 ی. تکنولوژباشدیجهت افزودن به سبد محصوالت م دیمحصول جد ازمندین یمتقاض

 نیسر جن ستگاهیا نییجهت تع یمانیزا یدر زمان درد ها یتکنولوژ یمتقاض ازیمورد ن

 یا هلیوس ینیسر ج یمحل واقع نییباشدجهت تع یآمدن سر م نییکه نشانه نزول و پا

 وجود ندارد.

 :تهایمحدود

 لگ الزم است. چیپ هیمتداول تعب ندیذکر نکات برجسته و روش استاندارد در فرا

 شرح نیاز
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تولید و کاربری مواد اولیه  یبه دانش فن یدسترس - PN0008_Faمکمل کد = 

TPV  اولیه در تولید محصوالت که حاصل آمیختگی دو مادهPP+EPDM  می

باشد و کاربرد آن در تولید محصوالت جایگزین با مواد پایه الستیکی )کاهش 

اثرات مخرب محیط زیست و افزایش خواص فیزیکی و شیمیایی و ذاتی 

 قطعات(

 عنوان نیاز

عدم حفظ خواص ذاتی و  -5اثرات زیست محیطی استفاده از الستیک در تولید قطعه  -0

پایین بودن سطح  -1استحکام قطعات الستیکی در بارگذاری های استاتیکی و دینامیکی 

چند شرکت فروش گرانول های پالستیکی و تامین  -9تکنولوژی تولید برای رفع نیاز 

در هند آمادگی خود را برای تامین این بخش از ماده اعالم کرده اند لذا  EPDMکننده 

 است. ازیمورد ن PPبا  بیماده در ترک نیاز ا TPV دیتول یتکنولوژ

 شرح نیاز
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 یتهیه سنسور دی اکسید کربن برای ساخت اینکوباتور رشد سلول

 PQ0000_Faمکمل کد 

 عنوان نیاز

برنامه نویسی مجدد دستگاه در هر تغییر نیاز به  -5کمیاب شدن سنسور در بازار  -0

تولید بدلیل تغییر در شرایط و محدوده  ندیپایدار نبودن طرح کیفیت فرا -1سنسور 

 سنسورهای جدید

 شرح نیاز
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 یساخت اینکوباتور رشد سلولتهیه سنسور دی اکسید کربن برای 

 عنوان نیاز

دستگاه اینکوباتور دی اکسید کربن برای کربن دهی به سلول ها و ایجاد شرایط رشد سریع 

آزمایشگاهی سلول با بهره گیری از سیستمهای نوین پزشکی در زمره تجهیزات 

ورودی  CO5آزمایشگاهی و پزشکی قرار دارد و نیاز این طرح سنسور کنترل میزان تزریق 

درصد  58سور نوع مدادی پورتابل با حداقل اندازه گیری با مشخصات ویژه است. نیاز ما سن

 می باشد.

 شرح نیاز
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در تولید محصوالت که  TPVتولید و کاربری مواد اولیه  یبه دانش فن یدسترس

می باشد و کاربرد آن در تولید  PP+EPDMحاصل آمیختگی دو ماده اولیه 

محصوالت جایگزین با مواد پایه الستیکی )کاهش اثرات مخرب محیط زیست 

 و افزایش خواص فیزیکی و شیمیایی و ذاتی قطعات(

 عنوان نیاز

عدم حفظ خواص ذاتی و  -5اثرات زیست محیطی استفاده از الستیک در تولید قطعه  -0

پایین بودن سطح  -1استحکام قطعات الستیکی در بارگذاری های استاتیکی و دینامیکی 

چند شرکت فروش گرانول های پالستیکی و تامین  -9تکنولوژی تولید برای رفع نیاز 

برای تامین این بخش از ماده اعالم کرده اند لذا  در هند آمادگی خود را EPDMکننده 

 است. ازیمورد ن PPبا  بیماده در ترک نیاز ا TPV دیتول یتکنولوژ

 شرح نیاز
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 نچیا 9شیصفحه نما

نیاز عنوان  

 یمدارات م یکیالکترون یبردها ییپارامتر اجرا نیعمده تر یدر ساختار هوشمند ساز

از  شیداخل ، ب دیتول یرو یرو با محدود تر شدن واردات ، حساس ساز نیباشد لذا از ا

 یوزه هاح یبر رو تیفعال انیدانش بن یشرکت ها نکهیگرفته ضمن ا یشتریرونق ب شیپ

مدرن مانع  یها یدر تکنولوژ یاساس یدانش ها وجوداما عدم  افتهیگسترش  تالیجید

 گردد. یشرکت ها م نیا شرفتیپ

 شرح نیاز
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 عیسر یو نمونه ساز یقطعه ساز پ،یپروتوتا دی: تولیسه بعد نتریپر

 عنوان نیاز

خ به ارائه پاس یمحصوالت برمبنا نیا عیسر یو نمونه ساز یقطعه ساز پ،یپروتوتا دیتول

 دیو تول یمهم در صنعت توسعه داده شده است و آن عبارت است از نمونه ساز ازین کی

 ی مکسب شده، محصول با ال اتی. با تجربنییپا راژیقطعه در ت دیتول نیو همچن پپروتوتای

 دیانم جادیخود ا یبرا یموجود در بازار را .مرتفع کرده و بازار مناسب یازهایاز ن یکیتواند 

 شرح نیاز
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 یشارژ باطر یبرا یارسال بر خط عکس و ارسال معکوس انرژ زاتیساخت تجه

 عنوان نیاز

باال دارد که با توجه به وزن و حجم  تیبه حافظه ظرف ازیبرخط با دقت باال ن یعکس بردار

به منظور  نیالزام خواهد بود. همچن یآف قابل مالحظه ا کیو ت نگیحافظه ، تعداد لند

ن زما زانی، م نانیاطم بیو اوور لپ به عنوان ضر یاطالعات ، همپوشان لیاز تکم نانیاطم

و در  ریتصاوارسال برخط  یساده سبک برا زاتی. ساخت تجهدهدیم شیپرواز را افزا

در وقت ، استهالک  یی، ضمن صرفه جو یشارژ باطر یبرا یمرحله بعد ارسال معکوس انرژ

 کندیرا کم م نگیاف و لند کیاز ت یناش

 شرح نیاز
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