شبکه فناوری و نوآوری نانو
مقدمه:
رسوخ و کاربرد فناوری نانو در عرصه های مختلف انکار ناپذیر است .صنایع ،خدمات ،بهداشت و درمان و موقعیت ممتاز منطقه
شمالغرب بستر مناسبی برای پذیرش توسعه در این زمینه است .توانایی و تجارب پژوهشی و فناوری و کاربردی در خصوص نانو
و توانمندیهای بالقوه و بالفعل در خور توجه در این زمینه بستر مناسبی برای ایجاد و رشد اقتصاد دانش بنیان در این حوزه در
منطقه می باشد .دبیرخانه این شبکه به دلیل توانمندی  ،امکانات و ارتباطات در خور توجه به دانشگاه تبریز واگذار شده است.

معرفی دبیر شبکه
نام و نام خانوادگی

دکتر سعید شجاعی
(عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز)

تلفن دفتر

64197114190

فاکس

691-77799417
691-77791636

ایمیل

Shojaei.sh@gmail.com

وب سایت

www.RRTO.ir

آدرس دبیرخانه

دانشگاه تبریز -پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره
شناسی
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آئین نامه ايجاد شبکه نوآوری و فناوری نانو استان آذربايجان شرقی

مقدمه:
در راستای کمک به توسعه پایدار ملی و منطقه ای و نیز افزایش ثروت و رفاه عمومی از طریق فعالیت های اقتصادی دانش
بنیان "شبکه نوآوری و فناوری نانو" در استان از تاریخ ابالغ تشکیل می گردد:
ماده  )1اهداف:


شناخت توانمندیها ،پیشبرد و ارتقا دانش در حوزه فناوری نانو



ایجاد و توسعه فناوری نانو

 تجاری سازی فناوری نانو
 توسعه سرمایه گذاری نانو محور در استان
ماده  )2قلمرو و حوزه فعالیت:
قلمرو فعالیت شبکه از نظر جغرافیایی شامل استان ،منطقه و سطح ملی و فراملی بوده و از دیدگاه سازمانی کلیه سازمان ها،
نهادها و مراکز خصوصی و دولتی مرتبط با آنها را در بر میگیرد .از نظر حوزه فعالیت نیز تمامی بخشهای مربوط به نانو اعم از
آموزش و ترویج و پژوهش و تولید صنعت و خدمات را شامل میشود.
ماده  )3وظايف شبکه:
 .1هماهنگی و تدوین برنامه های مشترك با شبکه مرکزی فناوری نانو و پیگیری برای جلب حمایت آن شبکه
 .4تهیه و تدوین سند توسعه فناوری نانو استان و نظارت بر تحقق اهداف و برنامه های آن
 .7پیگیری و بسترسازی ایجاد و توسعه رشته ها ،مقاطع تحصیلی و فضاهای آموزشی مورد نیاز (اعم از آموزش و پرورش
و فنی و حرفه ای و آموزش عالی)
 .9پیگیری و بسترسازی ایجاد و توسعه مراکز تحقیقاتی و فضاهای پژوهشی مورد نیاز
 .3پیگیری و بسترسازی فراهم نمودن بستر رشد و گسترش هوشمند و جهشی فناوری نانو در استان
 .0پیگیری و بسترسازی برای ایجاد و توسعه آزمایشگاههای تحقیقاتی و مرکزی و تکمیل شبکه آزمایشگاهی مربوط به
فناوری نانو
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 .1ایجاد شبکه متخصصین فناوری نانو
 .8هماهنگی و همافزایی در استفاده از منابع و امکانات استان برای تولید ثروت بیشینه از فناوری نانو
 .4بستر سازی برای ایجاد مراکز رشد فناوری نانو و ایجاد کریدور خدمات پژوهشی ،فناوری و تجاری سازی
 .16تالش در جهت ارائه برنامه برای کاربردی و تجاری کردن فناوری نانو
 .11ارزیابی میزان پیشرفت برنامه های اجرایی شبکه فناوری نانو
 .14پیگیری و تدوین و ایجاد برنامه های حمایتی استانی و پیگیری حمایت های ملی
 .17تشکیل بانک اطالعاتی در همه موضاعات مرتبط با حوزه فناوری نانو
 .19توجه جدی به مسائل زیست محیطی و تدوین شیوه نامه چالشهای بهداشتی و زیست محیطی
 .13فرهنگ سازی و اطالع رسانی در حوزه محصوالت فناوری نانو
 .10ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری در حوزه فناوری نانو
 .11برنامه ریزی و بسترسازی برای تدوین استاندارد برای محصوالت نانوئی در استان
 .18ایجاد بازار ایده تا محصول در حوزه فناوری نانو
برنامه های شبکه
عناوین اهم برنامه های جاری
الف :برنامه کوتاه مدت (یک ساله) شبکه نوآوری و فناوری نانو
 .1تهیه بانک اطالعاتی دانشگاهها ،پژوهشکدهها ،مراکز تحقیقاتی ،شرکتها ،موسسات ،افراد فعال در زمینه نانو
 .4هماهنگی در برگزاری همایش در زمینه نانو در استان
 .7شناسایی امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی مراکزپژوهشی فعال درحوزه نانو
 .9بسترسازی ایجاد شبکه متخصصین نانو در استان
 .3ارزیابی میزان پیشرفت برنامههای اجرایی شبکه و کمیتههای زیرمجموعه
 .0بازدیدهای نظارتی جهت ارتقاء کمی و کیفی نانو استان
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ب :برنامه راهبردی شبکه توسعه فناوری نانو
 .1گسترش اقتصاد دانش بنیان منطقه و مشارکت ملی در حوزه نانو
 .4ایجاد هماهنگی و هم افزایی ذینفعان در حوزه نانو
عملکرد شبکه
 تهیه فهرست اعضاء هیئت علمی فعال در حوزه نانو
 تهیه فهرست بخش خصوصی فعال در حوزه نانو
 هماهنگی و همکاری با شبکه مرکز
 تهیه فهرست تجهیزات آزمایشگاهی موجود در حوزه نانو
 تهیه برنامه راهبردی و اجرایی شبکه
 فراخوان ،تحلیل و طبقه بندی طرحهای حوزه نانو
 هماهنگی در برگزاری همایش در زمینه نانو در استان


برگزاری  9کارگاه  7ساعته ترویج عمومی نانو

 برگزاری  19کارگاه  7ساعته نانو در آموزش و پرورش استان
 تهیه بانک اطالعاتی دانشگاه ها ،پژوهشکده ها ،مراکز تحقیقاتی ،شرکت ها ،موسسات و افراد فعال در زمینه نانو
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اعضای شبکه فناوری و نوآوری نانو

عنوان

سمت

مشخصات

دبیر شبکه

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

دکتر سعید شجاعی 64197114190 -

کمیته ترویج و ارتقاء دانش فناوری
نانو

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

دکتر علیرضا ختایی 64199694884 -

کمیته ایجاد و توسعه فناوری نانو

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

دکتر علی رستمی 64197179486 -

کمیته تجاری سازی و توسعه سرمایه
گذاری فناوری نانو

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند

دکتر علی اکبر بابالو 64199130360 -

کمیته حمایت و توسعه سرمایه گذاری

رئیس خانه صنعت و معدن استان

مهندس محمد علی سلطانی 64197109704 -

عضو شبکه

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

آقای عبدالرضا میر محسنی

عضو شبکه

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

خانم سودابه داوران

عضو شبکه

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

خانم پروین علیزاده

عضو شبکه

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند

آقای بهزاد پور عباس

عضو شبکه

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند

آقای محمد حقیقی

عضو شبکه

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

آقای حسین آقاجانی

عضو شبکه

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان

آقای علیرضا راستگار ابراهیم زاده

عضو شبکه

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آقای حامد همیشه کار

عضو شبکه

رئیس انجمن خدمات فنی مهندسی استان

آقای تقی قیصری

عضو شبکه

مدیر دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

آقای شکوهی

عضو شبکه

خانه صنعت،معدن و تجارت استان

خانم سولماز علیپور

عضو شبکه

رئیس انجمن مدیران صنایع

آقای سید باقر شریف زاده

عضو شبکه

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

آقای یوسف نظری
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طرح های شناسايی شده

طرح های تجاری سازی

(قابل تجاری سازی)

شده (اجرا شده)

طرح های پیشران

طرح های اولويت دار

طرحهای مربوط به شبکه فناوری و نوآوری نانو در استان آذربايجان شرقی

الف) تولید غشاهای سرامیکی
نانو ساختار برای کاربردهای
مختلف
ب) تولید کامپوزیت های
زئولیتی به منظور مکملهای
غذایی دام و طیور
ج) سوزن پالسمایی برای
مصارف دندانپزشکی
د) طراحی و ساخت سلول های
خورشیدی نقاط کوانتومی
پالسمونیکی
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نام شبکه

امکانات
آزمايشگاهی

تعداد
دانشکده
های مرتبط
8

تعداد رشته

تعداد

های مرتبط

مقاالت

5

بیش از 1111
فقره

فناوری و
نوآوری نانو

1

تعداد استاد
141

تعداد

کسب و کارهای

دانشجو

مرتبط

141

شرکتهای دانش
بنیان

