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ریبندمجتمعدرتولیدیروزانهضایعاتازگیاهیکودتولید• AG-
001

کرمتون،زئوپالنکبرتمرکزبازندهغذایپایدارتولیدتکنولوژی•
خاکیکرموخونی

AG-
002

سیاهکخابردنبینازوکردناکسیدجهتبایواکتیوموادتولید•
استخرکف

AG-
003

میگوهابهگزینیونژاداصالحفناوری• AG-
004

(SPF)بیماریازعاریمیگویمولدتولیدفناوری• AG-
005

خوراکیوسازمرواریدصدف هایتولیدفناوریایجاد• AG-
006

تولیدازافزودهارزشایجادوجلبک هاماکروومیکروتولید•
جلبک هاجانبیفرآورده های

AG-
007

بومیگونه های)دریاییماهیانمولدینبهگزینیومولدسازی•
(کشور

AG-
008

میگوپرورشدرغذاییتبدیلضریبکاهش• AG-
009

یآسیایباسسیماهیتکثیرتکنیکبیوبهدستیابی• AG-
010

حوزه کشاورزی، فناوری زیستی و 
صنایع غذایی

AG



حوزه کشاورزی، فناوری زیستی و 
صنایع غذایی

AG

سی باسماهیتخصصیغذاییفرمولبهدستیابی• AG-
011

میگووآسیاییماهیالرویدورانغذایتولید• AG-
012

ازون هاپالنکتمیکروزئووشدهغنیالکمیکرو)زندهغذایتولید•
(دریاییماهیانتغذیهجهتپوداکپیوروتیفرهاجمله

AG-
013

تاناسدراولنسلهیبریدصیفیوسبزیبذورتجاریتولید• AG-
014



درایمنیدستگاه هایوتجهیزاترسانیروزبهوساختوطراحی•
صیادیبنادروصیادیشناورهای

EL-
001

بهالاشتعقابلگازهایمقدارانتقالوسازیآشکارداخلیتولید•
ظروفنشتیعلت

EL-
002

سوالرژنراتورتوربیناکچویترداخلیتولید• EL-
003

باتری هایابجایگزینیبرایجدیدتکنولوژیباباتریداخلیتولید•
کادمیومنیکل

EL-
004

ستم هایسیبهمربوطالیهچندالکترونیکیبردهایداخلیتولید•
شارژرباتریوهاUPSوکنترلی

EL-
005

کورهاکسیژنترانسمیترداخلیتولید• EL-
006

دماترانسمیترداخلیتولید• EL-
007

باالIPبامعمولیوانفجارضدروشناییفیتینگ های• EL-
008

مایعاتسطحترانسمیترداخلیتولید• EL-
009

فشاراختالفوفشارترانسمیترداخلیتولید• EL-
010

حوزه کشاورزی، فناوری زیستی و 
صنایع غذایی

حوزه سخت افزار های برق و 
الکترونیک، لیزر و فوتونیک

EL



حوزه کشاورزی، فناوری زیستی و 
صنایع غذایی

حوزه سخت افزار های برق و 
الکترونیک، لیزر و فوتونیک

EL

5سریبرادلیالنساختplcهایکارتتعمیریاداخلیتولید• EL-
011

شنوایبرمقدارکنترلواندازه گیریسیستم هایداخلیتولید•
توربین

EL-
012

VPROمدلباGEتوربینحفاظتکارتساخت• EL-
013

RJ45-jackقطعهمعکوسمهندسی• Block out deviceبه
شبکهپورت هایفیزیکیحفاظتجهتآنکلیدهمراه

EL-
014

Smartساخت• PDUکهشبتجهیزاتبرقتأمیندراستفادهجهت EL-
015

اجراییطرح هایدرآبیاریراندمانافزایشحداکثرتکنولوژی•
(سازیهوشمند)خاکوآبمدیریت

EL-
016

دریاییزاتتجهیوشناورکنندهکنترلالکترونیکیبردهایتولید• EL-
017

ماهواره ایارتباطیتجهیزاتنصبوتهیه• EL-
018

نفتیمخازنموجودیدورراهازکنترلوپایشبهنیاز• EL-
019

وهتخلیتجهیزاتحریقاطفاءهوشمندسیستمساختوطراحی•
بندریبارگیری

EL-
020



تشخیصواندازه گیریجهتآنالیزوردستگاهساختوطراحی•
آنیراتتغیومیزانوهوادرموجودشیمیاییترکیباتکلیهدقیق

EL-
021

اویحکانتیرهایومخازندمایآنالینکنترلسیستماندازیراه•
سیستم هااینمداومپایشجهتزاآتشوخطرناکمواد

EL-
022

تقالانخطوطمانیتورینگسامانه هایوتخصصیتجهیزاتساخت•
گاز

EL-
023

وورهاترانسفورماتبرق،مراکزبهمربوطحفاظتیرله هایتولید•
الکتریکیموتورهای

EL-
024

20KVو6KVسوییچتولید• EL-
025

دروماتیکاتکنترلبرایایمنیسنسورهایسیستمطراحیوتولید•
کاالبارگیریوتخلیهتجهیزاتتردد

EL-
026

ولتی400سوییچ هایدراستفادهجهتکنتاکتورساختوطراحی•
ولتی400خازنیپانل هایو

EL-
027

یشیمیایوفیزیکیشرایطپایشهوشمندسیستمطراحی•
میگوپرورشاستخرهای

EL-
028

طراحی، ساخت و بومی سازی محصوالت عنوان شده• EL-
029

حوزه کشاورزی، فناوری زیستی و 
صنایع غذایی

حوزه سخت افزار های برق و 
الکترونیک، لیزر و فوتونیک

EL



صیدادواتوابزارتولیددرنانوصنعتازاستفادهفناوری• EQ-
001

وکنولوژیتباپرورشیمیگویتولیدمداربستهسیستم هایطراحی•
بومیدانش

EQ-
002

آباییشیمیوفیزیکیشرایطپایشهوشمندسیستم هایطراحی•
میگوپرورشمزارع

EQ-
003

مزارعهوادهیدرژنراتورنانوحبابدستگاه هایتولیدفناوری•
پرورشی

EQ-
004

ماهیپرورشقفس هایمخصوصتورهایساختوطراحی•
ایرانجنوباقلیمیشرایطبامتناسب

EQ-
005

(بیشترودیسک3)صفحه ایشورتوردستگاهسازیبومی• EQ-
006

مکانیزهاندازالینساختوطراحی• EQ-
007

قفسدرماهیانتقالپمپدستگاهسازیبومی• EQ-
008

نقاطدرءاشیااینترنتبرمبتنیسیلوقوعبینیپیشسامانه•
بحرانی

EQ-
009

حددرحملقابلکنشیرینآبدستگاه هایساختوطراحی•
فردیاستفاده

EQ-
010

حوزه کشاورزی، فناوری زیستی و 
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفتهصنایع غذایی EQ



حوزه کشاورزی، فناوری زیستی و 
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفتهصنایع غذایی EQ

ردتهویهسیستم هایبهبودعواملبامرتبطتکنولوژی های•
مرغداریسالن های

EQ-
011

ایواحدهدرسوختمصرفبهینه سازیبامرتبطتکنولوژی های•
مرغداری

EQ-
012

خرماچندکارهوگردانخودبرباال• EQ-
013

ارغوانیپشتاسکوییدنشدهبرداشتذخایرازبرداریبهره• EQ-
014

هواییکولرهایبهمربوطآلومینیومیBladeساخت• EQ-
015

نیازموردمگاوات2الی1توانباتوربواکسپندرطراحیوساخت•
مایعسرویسباورودیخوراکخطبرای

EQ-
016

یناکسپکمبدل هایساختتکنولوژیوطراحیدانشبهدستیابی•
سازیبنزینواحددر

EQ-
017

فلکسیبلخرطومیساختفرآیندسازیبومی• EQ-
018

ی،پاشمحلولوسمپاشی)کشاورزیپهپادهایفناوریتوسعه•
(...ومحصوالتپایش

EQ-
019

ساردینماهیگیرفلسدستگاه• EQ-
020



وگومیکنسرواستریلوپختجهتدیجیتالاتوکالودستگاه•
ساردینماهیکنسرو

EQ-
021

رفیتظبا)ماهیکردنفیلهودمسروجداسازیاتوماتیکدستگاه•
(مختلفاوزاندرماهیانواعورود

EQ-
022

خرماهستهکنپودردستگاه• EQ-
023

آببهنیازبدونکنجدگیرپوست• EQ-
024

ولدمورانشدیزل هایسوختتزریقپرفشارسیستم هایساخت•
شناورهابرق

EQ-
025

شناورهاناوبریکمکودریاییناوبریتجهیزاتتولید• EQ-
026

.کیپنوماتیوهیدرولیکسیستم هایمختلفتجهیزاتساخت•
وینچ هاوجک هاپاورپک ها،شیرها،انواع:مانند

EQ-
027

خوردگیبرابردرمقاومشورآبپمپ هایانواعساخت• EQ-
028

استانبزرگصنایعنیازموردتجهیزاتساخت• EQ-
029

رددیزل هادراستفادهجهت)شارژرهاتوربوانواعساختوطراحی•
(مختلفقدرت های

EQ-
030

ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته EQ



حوزه کشاورزی، فناوری زیستی و 
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفتهصنایع غذایی EQ

(دریاییکاربردبا)برقمولدهایانواعساختوطراحی• EQ-
031

دریاشورآبمخصوصحرارتیمبدل هایانواعتولید• EQ-
032

ابشیمیاییموادحریقاطفایجهترباتیکتجهیزاتساخت•
دورراهازکنترلویژگی

EQ-
033

ریکیالکتانعقادوسیلهبهآبتصفیهدستگاهطراحیوساخت• EQ-
034

ازشبیماندگاریباوانعطافقابلاتصاالتانواعتولیدوطراحی•
سالده

EQ-
035

بآوفومپاششقابلیتبانشانآتشپهپادساختوطراحی• EQ-
036

(مایل21تاقدرتباLantern)دریاییچراغ هایساختوطراحی• EQ-
037

(ازگدرصدترکیبتعیین)طبیعیگازآناالیزرداخلیتولید• EQ-
038

پروپانکمپرسورسیلسیستمداخلیتولید• EQ-
039

طلساهوایکمپرسوراصلیومصرفییدکیقطعاتداخلیتولید•
ZT245مدلکوکوپ

EQ-
040



مدلویدرومببرگشتیفتوکمپرسوراصلیومصرفییدکیقطعات•
VMD 500

EQ-
041

یگازتوربین هایبهمربوطلغزشییاتاقان هایداخلیتولید• EQ-
042

(IQF)میگوسریعانجماددستگاهساختوبررسی• EQ-
043

نفتیفراورده هایآزمایشگاهتجهیزاتساختوطراحی• EQ-
044

نفتیفراورده هایآزمایشگاهملزوماتوابزارساختوطراحی• EQ-
045

محصوالتوغذاییموادآزمایشگاهتجهیزاتساختوطراحی•
بهداشتیوآرایشی

EQ-
046

وغذاییموادآزمایشگاهملزوماتوابزارساختوطراحی•
بهداشتیوآرایشیمحصوالت

EQ-
047

مکانیکآزمایشگاهملزوماتوابزارتجهیزات،ساختوطراحی•
خاک

EQ-
048

آزمایشگاهیعمومیملزوماتوابزارتجهیزات،ساختوطراحی• EQ-
049

خرماتفالهکنخشکدستگاه• EQ-
050

ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته EQ



حوزه کشاورزی، فناوری زیستی و 
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفتهصنایع غذایی EQ

دوارآالتماشینساختوطراحی• EQ-
051

رهایترانسفورماتووزمینیپست هایدرالزمتغییراتبررسی•
ترانسفورماتورهاعمرطولافزایشجهتموجود

EQ-
052

شدهعنوانآالتماشینسازیبومیوساختطراحی،• EQ-
053

بهره مندی از پهپادها جهت کنترل صید غیر مجاز • EQ-
054

و جوش تجهیزات و دانش فنی تست های بازرسی پیشرفته بدنه•
شناور

EQ-
055

تولید قطعات موردنیاز ساخت و تعمیر شناورها و سازه های •
دریایی به وسیله چاپگر سه بعدی

EQ-
056



 هایقفسدرماهیتولیدمدیریتبومیافزارنرمتولیدوطراحی•
دریایی

IT-
001

ابمصرفوتولیدزنجیره هایدرشیالتیفرآورده هایردیابی•
بالکچینسیستمازاستفاده

IT-
002

یدریانورددرردیابدستگاه هایرسانیروزبهوساختوطراحی•
صیادی

IT-
003

ودریاییتجهیزاتازحفاظتوکنترلهایافزارنرمتوسعه•
scada:مانندشناورها noristar – siemense

IT-
004

ازدستباالشبکهکمکبهرمزارزغیرمجازمراکزشناساییسامانه•
فیدرهاهارمونیکپایشطریق

IT-
005

حلیلتباوتوزیعفیدرهایاساسبرمشترکینجامعطرحتهیه•
هرمزگاننمونهمنطقهدرDigsilentبامشترکینداده های

IT-
006

ملکبهمربوطدورراهازالکترونیکیخدماتسامانهطراحی• IT-
007

عوارضوصولخدماتسامانهطراحی• IT-
008

تاکسیرانیخدماتسامانهطراحی• IT-
009

بازیافتهوشمندمدیریتسامانهطراحی• IT-
010

حوزه کشاورزی، فناوری زیستی و 
صنایع غذایی

فناوری اطالعات و ارتباطات و 
نرم افزارهای رایانه ای 

IT



حوزه کشاورزی، فناوری زیستی و 
صنایع غذایی

مجازیتوروالکترونیکیگردشگرینقشه• IT-
011

"آگاهشهروند"شهریخدماتسامانهطراحی• IT-
012

125خدماتسامانهطراحی• IT-
013

واننوجوکودکمناسبدیجیتالفکریبازی هایساختوطراحی•
شناسیدریاوهرمزگاناستانشناختمحوریتبا

IT-
014

طراحی و ساخت سامانه آنالین سازمانی• IT-
015

فناوری اطالعات و ارتباطات و 
نرم افزارهای رایانه ای 

IT



استانبزرگصنایعاستفادهموردملزوماتساخت• CH-
001

خاکوآبکیفیتبهبوداصالحبرایپروبیوتیک هاازاستفاده•
استاناقلیمبهتوجهبااستخرها

CH-
002

هیدروژنسازیخالصپکیجبهمربوطغشایتولید• CH-
003

Spentتصفیهجهتراهکارارائه• Causticسولفید،کاملحذفو
بوورنگ

CH-
004

Greenتشکیلخصوصدرمطالعه• Oilعملیراهکارهایارائهو
آنکاهشیاوحذفخصوصدر

CH-
005

ماهیتنکنسروپاکت• CH-
006

بندیردهموسساتتأییدمورددریاییکابل هایانواعساخت• CH-
007

اتتجهیزمخصوصدریاییالومینیومپروفیل هایوورقتولید•
آلومینیومبدنهباشناورهاودریایی

CH-
008

دریاییکالستیتانیوملوله هایانواعتولید• CH-
009

مدورUPVCپوششداراییازیرزمینینقاله هاینوارتسمهتولید•
مختلفانواعدرباالحملقابلیتبا

CH-
010

حوزه کشاورزی، فناوری زیستی و 
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفتهصنایع غذایی

ر مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی ب
فناوری های شیمیایی 

CH



حوزه کشاورزی، فناوری زیستی و 
صنایع غذایی

دیپارتیشن بنوساختطراحی،درنسوزپوش هایدیوارتولید•
بندریمجتمعدرساختمان ها

CH-
011

حالل هاسوختی،موادنور،برابردرمقاومکوپلینگ هایانواعتولید•
خستگیو

CH-
012

مید،آپلیپلین،پروجنساز)شناورهامهارطناب هایانواعتولید•
((کتان)کنف

CH-
013

مدتطوالنیماندگاریباخزهضدرنگ هایتولید• CH-
014

وه هابویشناورها،لنگرسیستم هایشناورها،جرثقیلتجهیزات•
مدور،((Shackleشکلزنجیر،وایر،:مانندناوبریکمکعالیم

CH-
015

طتوسگازیمیعاناتازبوتانوپروپانجداسازیامکان سنجی•
قشموسرخونپاالیشگاهدرمایعگازتولیدجهتنانوغشاها

CH-
016

نفتیفراورده هایآزمایشگاهدراستفادهموردموادتولید• CH-
017

محصوالتوغذاییموادآزمایشگاهدراستفادهموردموادتولید•
بهداشتیوآرایشی

CH-
018

RECOVERY)مشعلگازهایبازیافت• GAS FLARE) CH-
019

Lowفشارکمبخارکارگیریبه• Pressure Steam))درمازاد
اتمسفریککوره هایبهورودیهوایگرمایشپیشمرحله

CH-
020

ر مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی ب
فناوری های شیمیایی 

CH



بنزیندتولیفرایندهایدراستفادهموردکاتالیست هایانواعساخت•
یوروکیفیتبا

CH-
021

تصویهکاتالیست هایانواعساخت• CH-
022

سازیبنزینکاتالیست هایانواعساخت• CH-
023

زداییمرکاپتانکاتالیست هایانواعساخت• CH-
024

تقویتیکامپوزیتیپوشش هایساخت• CH-
025

توپکدریافت/ارسالتجهیزاتدراورینگساخت• CH-
026

طراحی، ساخت و بومی سازی محصوالت عنوان شده• CH-
027

تولید رنگ های ضد خزه  و اپوکسی های ضد سایش دریایی• CH-
028

ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته Eq
ر مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی ب

فناوری های شیمیایی 
CH



www.hmstp.ir

AG-001:کد

1

:  سازمان مربوطه
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
تولید کود گیاهی از ضایعات روزانه تولیدی در مجتمع بندری

:حوزه علم و فناوری
کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  •خدمت•محصول 

:شرح نیاز
موادوگیاهیضایعات)روزانهتولیدیضایعاتباالیحجمدلیلبه

وشدهوریبهره افزایشباعثمی تواندضایعاتازمفیداستفاده،(غذایی
ایعاتضازبتواندکههستیمشرکتینیازمندروایناز.شودواقعمفید

.کندتولیدگیاهیکودتولیدی،

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

http://www.hmstp.ir/


AG-002:کد

2

:  سازمان مربوطه
اداره کل شیالت استان هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
رم خونی و تکنولوژی تولید پایدار غذای زنده با تمرکز بر زئوپالنکتون، ک

کرم خاکی 

:حوزه علم و فناوری
کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
نظرازاغذتنوعومراحلتعددالروشناسیزیستخاصشرایطبهتوجهبا

عتصناینتکاملی،مختلفمراحلدرغذارنگوفرمترکیبات،سایز،
.باشدرموثبسیارکشورفعالتکثیرمراکزسایروقشمبرایمی تواند

یهتهکشورازخارجازنیازهاتمامتقریباحاضرحالدرمی شودیادآوری
.شودمی

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

www.hmstp.ir

http://www.hmstp.ir/
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AG-003:کد

3

:  سازمان مربوطه
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان

ردن و از بین تولید مواد بایواکتیو جهت اکسیدک:عنوان نیاز فناورانه
بردن خاک سیاه کف استخر

یکشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذای:حوزه علم و فناوری

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
موادپسماندهایازناشیپرورشیاستخرهایکفدرماندهباقیمواد

یارکیبتوپرورشیسامانهبه(استخرکف)دریافتهتجمعآلیوغذایی
یاسیاهخاکشکلبهباقیماندهآلیمواد.استمرتبطاستخرخاکبافت

دروژنهیحضورازناشیکههستندتندیبویدارایرنگ،سیاهرسوبات
دتشبهکهاستسمیگازیسولفورههیدروژن.استآندرسولفوره

ازقبلبایستیرارسوباتبنابراین،.استتاثیرگذارمیگوروی
بهتا.نمودآنهاتجزیهبهاقدامعملیاتیانجامبایاآوریجمعذخیره سازی

تخراسکردنخشکبااستخر،کفسیاهخاکبردنبینازبرایکنون
انهنوآورروش هاییدنبالبهکهمی شدآناززائدموادآوریجمعبهاقدام

بهازنیاستخرها،کفسیاهخاککردناکسیدباتاهستیمفناورانهو
.برسدحداقلبهفعلیمرسومروشتخریبازناشیمجددزه کشی

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

http://www.hmstp.ir/


AG-004:کد

4 www.hmstp.ir

:  سازمان مربوطه
اداره کل شیالت استان هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
فناوری اصالح نژاد و بهگزینی میگو ها

:حوزه علم و فناوری
کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
کهمی باشندژنتیکعلومشاخه هایمهم ترینازنژاداصالحوبهگزینی

دربلکهتاسصرفهبهمقروناقتصادینظرنقطهازتنهانهآنهابه کارگیری
دخواهمطلوبصفاتازبرخیافزایشبهمنجرمشخصزمانیبازهیک
ابپروری،آبزیسیستم هایدراقتصادیبازدهارتقاءبنابراین.شد

ولدینمبینهدفمندآمیزش هایباهمراهنژاداصالحوبهگزینیبرنامه های
انندمبومیگونه هایرویبرمسألهاینبررسیهمچنین.استارتباطدر

.باشداهمیتحائزمی تواندهندیسفیدوببریسبزگونه

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

http://www.hmstp.ir/
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AG-005:کد

5

:  سازمان مربوطه
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
(SPF)فناوری تولید مولد میگوی عاری از بیماری 

:حوزه علم و فناوری
کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی

:  خروجی مورد نظر
•دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
ازیکیعنوانبه(SPF)خاصبیماریازعاریمیگویتولیدامروزه

کنیکتیکعنوانبهونمودهپیدارفیعیجایگاهمیگوتولیدچرخه های
وهایالرپستازاستفاده.داردقرارکشورهاازبرخیاختیاردرانحصاری

SPFتولیدگونهمهم ترینعنوانبهامروزهکهوانامیمیگودرتولیدی
وقفرشدموجبوشدهمیگوپرورشصنعتدرانقالبیموجبمی باشد

افزایشتحققجهتدرنیزایراندر.استشدهآنتولیددرالعاده ای
تیابیدسروش هایوتولیدزمینهدرکهداردضرورتپرورشیمیگوتولید

وگیردانجاماقداماتیوارداتییابومیمیگوهایازSPFگونه هایبه
.شودفراهمآنتولیدزمینه های

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

http://www.hmstp.ir/
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:  سازمان مربوطه
اداره کل شیالت استان هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
ایجاد فناوری تولید صدف های مروارید ساز و خوراکی

:حوزه علم و فناوری
کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی

:  خروجی مورد نظر
•دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
صادراتی نیاز به فناوری الزم جهت افزایش تولید محصوالت شیالتی با ارزش

باال

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   
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AG-007:کد

7

:  سازمان مربوطه
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
ازهافزودارزشایجادفناوریوجلبک هاماکروومیکروتولیدفناوری

جلبک هاجانبیفرآورده هایتولید

:حوزه علم و فناوری
کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی

:  خروجی مورد نظر
•دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
نیاز به تولید فراورده های جانبی با ارزش شیالتی

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

http://www.hmstp.ir/
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:  سازمان مربوطه
اداره کل شیالت استان هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
(رگونه های بومی کشو) مولد سازی و بهگزینی مولدین ماهیان دریایی 

:حوزه علم و فناوری
کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی

:  خروجی مورد نظر
•دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
ردگاماولینسازیمولدمولد،ماهی هایوارداتباالیهزینه هایدلیلبه

ازریبهره گیباسازیمولدپروژهباشد،میگونه هاپروریآبزیاستمرار
ولانسلتولیدهدفباداخلی،آب هایپروریآبزیپژوهشکدهامکانات
.گرددمیاقدامماهیانبچهازکهشدهبهگزین

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

http://www.hmstp.ir/
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9

:  سازمان مربوطه
سازمان منطقه آزاد قشم 

:عنوان نیاز فناورانه
کاهش ضریب تبدیل غذایی در پرورش میگو

:حوزه علم و فناوری
کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی

:  خروجی مورد نظر
•دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
تأمینشاملتولیدهزینه هایدرصد70حدودپروریآبزیسطحدر

ی تواندمکیفیتباومناسبخوراکتأمینکهآن جاییاز.می باشدخوراک
اشد،بموثرطرحاقتصادیتوجیهدرکنندهتعیینعاملیکعنوانبه

.شوددادقلمطرحاقتصادیتوجیهعنوانبهمی تواندتبدیلضریبکاهش
.دهدکاهششدتبهراتولیدنهاییهزینه هایو

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

http://www.hmstp.ir/
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:  سازمان مربوطه
سازمان منطقه آزاد قشم

:عنوان نیاز فناورانه
دستیابی به بیو تکنیک تکثیر ماهی سی باس آسیایی

:حوزه علم و فناوری
کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی

:  خروجی مورد نظر
•دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
عنوانهبماهیبجهتأمینقفس،درماهیپرورشصنعتتوسعهبهتوجهبا

ایمنیوبهداشتمانندعواملیبهتوجه.استنظرمورداساسیاولویتیک
مواردازبمناسبازماندگیوبیماریریسککاهشژنتیکی،تنوعزیستی،

عاملمی تواندماهیبچهموقعبهتأمینهمچنین.بودخواهدتوجهمورد
حاضرحالدرمی شودیادآوری.شودقلمدادصنعتتوسعهدرموثری
نعتصدرتولیدکنندهمحدودعاملاصلی ترینعنوانبهماهیبچهتأمین

.می شودقلمدادقفسدرماهیپرورش

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

http://www.hmstp.ir/
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11

:  سازمان مربوطه
سازمان منطقه آزاد قشم 

:عنوان نیاز فناورانه
دستیابی به فرمول غذایی تخصصی ماهی سی  باس 

:حوزه علم و فناوری
کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی

:  خروجی مورد نظر
•دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
برایهاینکیعنیغذاییتبدیلضریبآبزیانپرورشدرکلیطوربه

ماهی.دهیمبغذااستخربهبایدچقدرمیگویاماهیگوشتکیلویکتولید
فرمولبهدستیابیبنابرایندارد،باالییغذاییتبدیلضریبباسسی

یکهبدستیابیودهدکاهشراتبدیلضریباینکهتخصصیغذایی
.باشدباسسیماهیرشدمحرککهغذاییموادسری

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

http://www.hmstp.ir/
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:  سازمان مربوطه
سازمان منطقه آزاد قشم

:عنوان نیاز فناورانه
تولید غذای دوران الروی ماهی آسیایی و میگو 

:حوزه علم و فناوری
کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
اردوفرانسهواسترالیاازآسیاییماهیالرویدورانکنستانترهغذای

اهاغذاین.می شودواردتایلندازمیگوالرویدورانغذایهمچنین.می شود
ازحاصلهزینه هایکاهشبرایوهستندمیکروسکوپیسایزهایدر

.استیمیکروسکوپغذاییمواداینداخلیوبومیتولیدبهنیازمندواردات

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

http://www.hmstp.ir/
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AG-013:کد

13

:  سازمان مربوطه
سازمان منطقه آزاد قشم 

:عنوان نیاز فناورانه
ز جمله میکرو الک غنی شده و میکروزئو پالنکتون ها ا)تولید غذای زنده 

(  روتیفرها و کپی پودا جهت تغذیه ماهیان دریایی
:حوزه علم و فناوری

کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
دیلتبضریبصورتی کهبهمیگووماهیبچهبرایزندهغذایتولید

وپرورشهزینه هایغذایی،تبدیلضریبکاهشبا.کندپیداکاهش
.کندمیپیداکاهشآبزیانتولید

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   
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:  سازمان مربوطه
سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
تولید تجاری بذور سبزی و صیفی هیبرید نسل اول در استان

:حوزه علم و فناوری
کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
هره وریبارتقاءدرمهمیبسیارنقشمرغوبوکیفیتبابذورازاستفاده

ارتقایوکشاورزیاراضیازمحصولتولیدحداکثربهدستیابیآب،منابع
بذوردرصد95ازبیشحاضرحالدر.داردتولیدیمحصوالتکیفیوکمی

.ودمی شتأمینوارداتطریقازکشورنیازموردصیفیوسبزیهیبرید

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   
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:  سازمان مربوطه
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
و به روز رسانی تجهیزات و دستگاه های ایمنی در طراحی و ساخت

شناورهای صیادی و بنادر صیادی

:حوزه علم و فناوری
سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
ستفاده به روز رسانی تجهیزات و دستگاه های ایمنی در  بنادر صیادی با ا

وری های از فناوری و تکنولوژی های داخلی، باعث کاهش وابستگی به فنا
.خارجی می شود

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   
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:  سازمان مربوطه
قشموسرخونگازپاالیششرکت

:فناورانهنیازعنوان
نشتیلتعبهاشتعالقابلگازهایمقدارانتقالوسازیآشکارداخلیتولید

ظروف

:حوزه علم و فناوری
سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
وروفظنشتیعلتبهاشتعالقابلگازهایمقدارانتقالوسازیآشکار

سوزیآتشوظروفانفجاراحتمالازجلوگیری

Smoke Detectors , Flame detectors , Heat detectors , F&G modular

control panel

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   
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:  سازمان مربوطه
شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم

:عنوان نیاز فناورانه
تولید داخلی اکچویتر توربین ژنراتور سوالر    

:حوزه علم و فناوری
سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
فاده به منظور کنترل دور توربین های گازی سوالر از این دستگاه است

.می گردد

SOLAR CENTAUR GAS TURBINE

ACTUATOR FOR FUEL GAS _VLV_”PHONIEX”

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   
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:  سازمان مربوطه
شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم

:عنوان نیاز فناورانه
ی های نیکل تولید داخلی باتری با تکنولوژی جدید برای جایگزینی با باتر

کادمیوم

:حوزه علم و فناوری
سخت افزار های برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
کهبودهکادمیومنیکلنوعازاستفادهموردباتری هایحاضرحالدر

تأثیرا،قلیپاشش:قبیلازمتعددیریسک هایباباتری هااینازاستفاده
مضروسمیگازهایشدنمتصاعدباتری،عمرطولبرگرماشدیدبسیار

رایبمستمرپایشوتعمیراتبهنیازباتری،دشاژوشارژفراینددر
محیطگیآالیندنشتیصورتدرباتری ها،کیفیتوتوانافتازجلوگیری

ولوژیتکنباباتری هایازاستفادهصورتدر.می باشندمواجه...وزیست
فراهم تریمطلوبشرایطشدهعنوانمواردبهنسبتیافتهبهبودومتفاوت
.شدخواهد

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   
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:  سازمان مربوطه
شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم

:عنوان نیاز فناورانه
های کنترلی  تولید داخلی بردهای الکترونیکی چند الیه مربوط به سیستم

ها و باتری شارژرهاUPSو 

:حوزه علم و فناوری
سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
رد نظر تأمین کارت های کنترلی به کار رفته در هریک از دستگاه های مو

به منظور رفع نیاز و قطع وابستگی به خارج

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   
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:  سازمان مربوطه
شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم

:عنوان نیاز فناورانه
تولید داخلی ترانسمیتر اکسیژن کوره

:حوزه علم و فناوری
سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
نظیم به منظور اندازه گیری و انتقال اطالعات اکسیژن کوره ها به منظور ت

.مقدار سوخت از این دستگاه استفاده می گردد

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   
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:  سازمان مربوطه
شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم

:عنوان نیاز فناورانه
تولید داخلی ترانسمیتر دما

:حوزه علم و فناوری
سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
گازی از این ... به منظور اندازه گیری و انتقال اطالعات دمای ظروف و 

.دستگاه استفاده می گردد

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   
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:  سازمان مربوطه
شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم

:عنوان نیاز فناورانه
باال IPفیتینگ های روشنایی ضد انفجار و معمولی با

:حوزه علم و فناوری
سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
زمانرگذبهتوجهباوخارجیبرندهایازاستفادهبهتوجهباحاضرحالدر

نمونهوییدکاقالمتأمینبرایمشکالتیتجهیزاتایننصبتاریخاززیاد
ربوطمهزینه هایکاال،تأمینبودنمشکلبرعالوهکهداردوجودجایگزین

دارایواشدمی بارزبازارنوساناتتأثیرتحتشدتبهنیزاقالماین گونهبه
.می باشندباالییبسیارقیمت

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   
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:  سازمان مربوطه
شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم

:عنوان نیاز فناورانه
تولید داخلی ترانسمیتر سطح مایعات

:حوزه علم و فناوری
سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
..  .به منظور اندازه گیری و انتقال اطالعات سطح مایعات درون ظروف و 

.گازی از این دستگاه استفاده می گردد 

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   
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:  سازمان مربوطه
شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم

:عنوان نیاز فناورانه
تولید داخلی ترانسمیتر فشار و اختالف فشار

:حوزه علم و فناوری
سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
...  و به منظور اندازه گیری و انتقال اطالعات فشار و اختالف فشار ظروف

.گازی از این دستگاه استفاده می گردد

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   
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:  سازمان مربوطه
شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم

:عنوان نیاز فناورانه
5ساخت الن برادلی سری plcتولید داخلی  یا تعمیر کارت های 

:حوزه علم و فناوری
سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
و5/20سریبرادلیالنساختplcکارت هایتعمیریاساخت

یوکوگاوا

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   
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:  سازمان مربوطه
شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم

:عنوان نیاز فناورانه
وربینتولید داخلی سیستم های اندازه گیری و کنترل مقدار وایبرشن ت

:حوزه علم و فناوری
سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
گازی و به منظور اندازه گیری و انتقال اطالعات مقدار وایبرشن توربین های

.کمپرسورها از این دستگاه استفاده می گردد

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   
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:  سازمان مربوطه
شرکت نفت ستاره خلیج فارس

:عنوان نیاز فناورانه
VPROبا مدل GEساخت کارت حفاظت توربین 

:حوزه علم و فناوری
سخت افزار های برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
ت،اسنیازگازیتوربینفوریشدنخاموشبهکهبحرانیشرایطدر

دررخطایجاددلیلبههستند،تأخیردارایکهسازیخاموشگزینه های
سیستم.نیستندقبولقابلتجهیزاتبهآسیبیاافرادجانونیروگاه

 هایموقعیتنتایجرساندنحداقلبهمنظوربه(ESD)اضطراریخاموشی
.استشدهطراحینشدهکنترلجریاناتماننداضطراری

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   
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:  سازمان مربوطه
شرکت نفت ستاره خلیج فارس

:عنوان نیاز فناورانه
به همراه کلید  RJ45-jack Block out deviceمهندسی معکوس قطعه 

آن جهت حفاظت فیزیکی پورت های شبکه

:حوزه علم و فناوری
سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
ازیجلوگیروشبکهیکپارچگیازمحافظتبرایRJ45مسدودکنندهقطعه

.استشدهطراحیRJ45دهانهکردنایمنباشبکهبهغیرمجازدسترسی
داده ها،امنیتنقضخرابی،ازناشیهزینهوزماندرقطعهاینساخت

.می کندصرفه جوییزیرساخت،تعمیروافزارسختتعویض

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   
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:  سازمان مربوطه
شرکت نفت ستاره خلیج فارس

:عنوان نیاز فناورانه
جهت استفاده در تأمین برق تجهیزات شبکهSmart PDUساخت 

:حوزه علم و فناوری
سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
کهچراگرفته؛خودشبهرنگ تریپرنقشPDUازاستفادهامروزه

هبروزداده،مراکزوسروراتاق هایدرموجودشبکهتجهیزاتوسرورها
بزرگیبسیارکمکمی تواندPDUدستگاهواستافزایشحالدرروز

.باشدشبکهتجهیزاتمصرفی،برقظرفیتمدیریتبرای

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   
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:  سازمان مربوطه
سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
تمدیریاجراییهایطرحدرآبیاریراندمانافزایشحداکثرتکنولوژی

(سازیهوشمند)خاکوآب

:حوزه علم و فناوری
سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
زانمیدراین کهبرایآب،شوریوهرمزگاناستاندرآبکمبوددلیلبه

فشارتتحآبیاریسیستمسازیهوشمندباشودجوییصرفهآبمصرف
.ببریمباالراآبیاریراندمانمی توانیم

:داردخارجیمشابهآیا
خیر  •بله   
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:  سازمان مربوطه
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
ریاییتولید بردهای الکترونیکی کنترل کننده شناور و تجهیزات د

:حوزه علم و فناوری
سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
شرایطهبتوجهباتجهیزاتوشناورکنندهکنترلالکترونیکیبردهای
ازاشند،می بتعویضوتعمیرنیازمندزمانمروربهباالرطوبتومحیطی

جودواست،کشورخارجبهوابستهبردهااینخریدوتهیهکهآن جایی
صخاالکترونیکیبردهایساختوطراحیجهتداخلیکنندهتولید
.بودخواهدسازمانایناستقبالمورد

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   
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:  سازمان مربوطه
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
تهیه و نصب تجهیزات ارتباطی ماهواره ای

:حوزه علم و فناوری
سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
عقطواختاللزماندرکههستیمماهواره ایارتباطیتجهیزاتنیازمند

رایطشدرارتباطحافظعنوانبهبتواندموجودزمینیارتباطیتجهیزات
.گیردقراراستفادهموردبحرانمدیریتواضطراری

:داردخارجیمشابهآیا
خیر  •بله   
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:  سازمان مربوطه
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
نیاز به پایش و کنترل از راه دور موجودی مخازن نفتی

:حوزه علم و فناوری
سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
گیریاندازهبرایسنسورهاییازمتشکلسیستمیاندازیراهنیازمند

جهترااطالعاتکههستیمنرم افزاریونفتیمخازنموجودیسطح
.کندرسانیروزبهوارسالمربوطهکارشناسانبرایپایش

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   
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:  سازمان مربوطه
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
گیریباروتخلیهتجهیزاتحریقاطفاءهوشمندسیستمساختوطراحی
بندری

:حوزه علم و فناوری
سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
شهیدبندریمجتمعدرسوزیآتشازناشیصدماتکاهشمنظوربه

آننصبوحریقاطفاءهوشمندسیستمساختوطراحینیازمندرجایی،
.هستیمتجهیزاتتمامبرروی

:داردخارجیمشابهآیا
خیر  •بله   
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:  سازمان مربوطه
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
یقدقتشخیصوگیریاندازهجهتآنالیزوردستگاهساختوطراحی

آن هاتغییراتومیزانوهوادرموجودشیمیاییترکیباتکلیه

:حوزه علم و فناوری
سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
ناختهناشکاالهایخروجوورودوخطرناکشیمیاییموادنشتبهتوجهبا
نیازمند،ایمنیافزایشجهتبندریمجتمعبهمختلففرموالسیون هایبا

میزانوهوادردموجوشیمیاییترکیباتکلیهبتواندکههستیمدستگاهی
.دهدتشخیصوکندگیریاندازهراآن هاتغییراتو

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   
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:  سازمان مربوطه
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
موادحاویکانتیرهایومخازندمایآنالینکنترلسیستماندازیراه

سیستم هااینمداومپایشجهتآتش زاوخطرناک

:حوزه علم و فناوری
سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
نیازمندآتش زا،موادحاویمخازندمایکنترلباالیاهمیتدلیلبه

ونمخازدمایبتواندآنالینصورتبهکههستیمسیستمیراه اندازی
.کندکنترلرانظرموردکانتینرهای

:داردخارجیمشابهآیا
خیر  •بله   
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:  سازمان مربوطه
منطقه شش عملیات انتقال گاز/ شرکت انتقال گاز ایران 

:عنوان نیاز فناورانه
گازساخت تجهیزات تخصصی و سامانه های مانیتورینگ خطوط انتقال

:حوزه علم و فناوری
سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
حرکتجلوبهپیگیاتوپکگازیاسیالفشاربا:هوشمندپیگساخت.1

داخلاطالعاتپیگمسیر،اینطیدر.می شودطیلولهمسافتومی کند
.می کندپردازشوآوریجمعرالوله

ازیبیترکباکهگازانتقالخطوطمانیتورینگسیستم هایساخت.2
خصصیت افزارهاینرموتشخیصپیشرفتهالگوریتم هایافزارها،سخت
.می نمایندفراهمدورراهازرالولهخطوطپایشامکانواسط

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   
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:  سازمان مربوطه
شرکت پاالیش نفت بندرعباس

:عنوان نیاز فناورانه
وتورهای تولید رله های حفاظتی مربوط به مراکز برق، ترانسفورماتورها و م

الکتریکی

:حوزه علم و فناوری
سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
وساختنیازمندکشورداخلدرتولیدعدموفراواناستفادهدلیلبه

.می باشیممذکورمحصولبومی سازی

:داردخارجیمشابهآیا
خیر  •بله   
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EL-025:کد
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:  سازمان مربوطه
شرکت پاالیش نفت بندرعباس

:عنوان نیاز فناورانه
20KVو 6KVتولید سوییچ 

:حوزه علم و فناوری
سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
نفتپاالیشگاهدربرقفرعیمراکزپانل هایساختاربهتوجهبا

نیازمندرواینازهستند،استفادهقابلمذکورهایسوییچتنهابندرعباس
.می باشیمهاآنسازیبومیوتولید

:داردخارجیمشابهآیا
خیر  •بله   
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:  سازمان مربوطه
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
تردددراتوماتیککنترلبرایایمنیسنسورهایسیستمطراحیوتولید

کاالبارگیریوتخلیهتجهیزات

:حوزه علم و فناوری
سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
،بندریمحیطدرایمنیافزایشوحوادثوقوعازپیشگیریمنظوربه

تجهیزاترددتدراتوماتیککنترلبرایایمنیهایسنسورسیستمنیازمند
.می باشیمکاالبارگیریوتخلیه

:داردخارجیمشابهآیا
خیر  •بله   
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:  سازمان مربوطه
شرکت پاالیش نفت بندرعباس

:عنوان نیاز فناورانه
ولتی و 400طراحی و ساخت کنتاکتور جهت استفاده در سوییچ های 

ولتی400پانل های خازنی 

:حوزه علم و فناوری
سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
وتساخنیازمندکشورداخلدرتولیدعدموفراواناستفادهدلیلبه

.می باشیممذکورمحصولسازیبومی

:داردخارجیمشابهآیا
خیر  •بله   
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:  سازمان مربوطه
بنیاد احسان–طرح محور امید 

:عنوان نیاز فناورانه
خرهایاستشیمیاییوفیزیکیشرایطپایشهوشمندسیستمطراحی

میگوپرورش

:حوزه علم و فناوری
سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
میزانلشامآبزیانپرورشهایسیستمدرآبکیفیتکلیدیمؤلفه های

Ph،آمونیاکنیتریت،نیترات،شوری،،اکسیژنانحالل , BODسولفیدو
.می باشدهیدروژن

:داردخارجیمشابهآیا
خیر  •بله   
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EL-029:کد
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:  سازمان مربوطه
شرکت فوالد هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
طراحی، ساخت و بومی سازی محصوالت عنوان شده

:حوزه علم و فناوری
سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز

خارجیکنندهتامیناتتوضیحوماشیننام
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
اداره شیالت هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
فناوری استفاده از صنعت نانو در تولید ابزار و ادوات صید

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
ولیدتنیازمندخارجیفناورهایبهوابستگیوارزخروجکاهشمنظوربه

.استنانوصنعتازاستفادهباصیدادواتوابزارداخلی
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
اداره شیالت هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
دانشوژیتکنولوباپرورشیمیگویتولیدمداربستهسیستم هایطراحی

بومی

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
لحاظازمهوکیفیتلحاظازهمکهکردکنترلشیوه ایبهراآببتواناگر

آبکممناطقوشرایطدرمی توانباشدآبزیانمایحتاجپاسخگویکمیت
تخرهایاسآببسته،مدارسیستم هایدر.نمودآبزیانتولیدبهاقدامنیز

فراینداین،می شودمهیاآبزیاناستفادهبرایدوبارهتصفیهازپسپرورشی
زمراکمکانیزاسیونشرایطمصرفی،آبمالحظهقابلکاهشبرعالوه

کاهشباعثسیستم ها،نوعاینسازیبومی.می آوردفراهمنیزراپرورشی
.می شودخارجیوابستگیکاهشوتولیدهزینه های
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46

:  سازمان مربوطه
اداره شیالت هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
مزارعبآشیمیاییوفیزیکیشرایطپایشهوشمندسیستم هایطراحی

میگوپرورش

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
مجموعمناسبرشدپروری،آبزیهوشمندمدیریتهدفمهم ترین
نایبهرسیدنبرای.باشدمی استخرپرورشییکدرآبزیگونه های

تنظیموینحبهبایدآبشیمیاییوفیزیکیفاکتورهایتمامبایدهدف،
.باشدداشتهبهینهزیستبتواند(آبزییا)ماهیکهشوند

:داردخارجیمشابهآیا.
خیر  •بله   
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
اداره شیالت هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
ی فناوری تولید دستگاه های نانوحباب ژنراتور در هوادهی مزارع پرورش

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول

:شرح نیاز
قشنرسانی،اکسیژنسیستمجدیدنسلعنوانبهحبابنانوفناوری
.داردسطحواحددرتولیدمیزانافزایشوتلفاتکاهشدرراویژه ای
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:  سازمان مربوطه
اداره شیالت هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
بامتناسبماهیپرورشقفس هایمخصوصتورهایساختوطراحی
ایرانجنوباقلیمیشرایط

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
تتجهیزاازیکیعنوانبهماهیپرورشقفسکاربردهایمهم تریناز

شدنآمادهزمانتاماهی هاموقتنگهداریبهمی توانآبزیانپرورش
لیدتوبهنیازهزینه،کاهشبرای.نموداشارهبازاربهعرضهبرایآن ها

.استقفس هااینداخلی

:داردخارجیمشابهآیا.
خیر  •بله   

EQ-005:کد
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
اداره شیالت هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
(دیسک و بیشتر3) بومی سازی دستگاه تور شور صفحه ای 

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
به.ارنددآمیزیرنگوتعمیروشستشوبهنیازهرسالهماهیقفستورهای

وستنیپذیرامکانعمالًتورهادستیشستشوتورها،بزرگابعاددلیل
نیازشستشوراندمانافزایشوهزینه هاکاهشجهتبهتورشوردستگاه

تولیدبهنیازخارجیفناوری هایبهوابستگیکاهشبرایچنینهم.است
.می باشددستگاهاینداخلی
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:  سازمان مربوطه
اداره شیالت هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
طراحی و ساخت الین انداز مکانیزه

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
درالینالنگصیدروشبرایمکانیزهاندازالینساختوطراحی

ذخایرربفشارکاهشبهدستیابیجهتبهالینر،النگصیادیشناورهای
.صیدمیزاندروریبهرهافزایشوصیدکیفیتبهبودآبزیان،

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
اداره شیالت هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
بومی سازی دستگاه پمپ انتقال ماهی در قفس 

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
وادواتازاستفادهآبزیانپرورشصنعتتوسعهورشدبهتوجهبا

رعهمزکمکبهپروریآبزیامورانجامدرسهولتبرایمدرندستگاه های
جاری،هزینه هایکاهشانسانی،کارنیرویکاهشدرتااستآمدهدارها

.دنمایناستفادهدستگاه هااینازوقتاتالفعدممالی،ضررهایکاهش
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EQ-009:کد
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:  سازمان مربوطه
اداره آب منطقه ای هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
اط بحرانیسامانه پیش بینی وقوع سیل مبتنی بر اینترنت  اشیاء در نق

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
مشخصههسبامحیطیواقلیمیشرایطاساسبرپایشسیستمیکطراحی

اساسبرسیالبوقوعامکانبینیپیشداده ها،درنگبیآوریجمع
بهیمناسبپاسخمی تواندموقع،بهرسانیاطالعوشدهآوریجمعداده های

.باشدنیازاین

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
اداره آب منطقه ای هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
هاستفادحددرحملقابلکنشیرینآبدستگاه هایساختوطراحی
فردی

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
مانند)دسترسدرآبمنابعبحرانی،شرایطهمچنینودورافتادهمناطقدر

حاویمعموالً(سیلشدنجاریازناشیآبیاورودخانه هاچاه،دریا،آب
یدنآشامکههستند...ومحلولگازهایسنگین،فلزاتمعلق،ذراتانواع

یاواستحمامبرایحتیآبیچنین.می سازدغیرممکنانسانبرایراآن
انواعاببهتاقابل حملآبتصفیهدستگاه.نیستمناسبنیزآبیاری

.می کندحذفآبازراآلودگی هاییچنینپیش تصفیه،فیلترهای
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:  سازمان مربوطه
سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
 های تکنولوژی های مرتبط با عوامل بهبود سیستم های تهویه در سالن

مرغداری

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
هصرفداخلیمحصولتولیدخارجی،محصولباالیقیمتبهتوجهبا

.دارداقتصادی

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
اریتکنولوژی های مرتبط با بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغد

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
واحدهایگرمایشیسیستم هایدرسوختمصرفبودنباالعلتبه

صرفممیزانآنبابتوانکهاستمرکزیسیستمیکبهنیازمرغداری،
.دادکاهشرامرغداریواحدهایدرسوخت
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EQ-013:کد
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:  سازمان مربوطه
سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
باال بر خود گردان و چندکاره خرما

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
فادهاستعمومیفضایتزئینیاوسایه دارمناطقایجادبرایدرختاناز

ازبیشدنشبلندازجلوگیریدرختان،رشدکنترلوتنظیمبرای.می شود
اینضرورت.استضروریباالبرازاستفادهآن،شدنناپایداروحد

بههموبرسدآنبهبایداپراتورکهاستارتفاعیخاطربههمدستگاه،
.ندکبرخوردآنباارتفاعایندراستممکنفردکهاستموانعیخاطر

بودنبداحتمالوزیرازماشین آالتعبوربرق،کابل هایشاملموانعاین
عیندرواتبا ثبدستگاهیازاستفادهکهاستترتیباینبه.آب و هواست

وردمزمانومی کندآسانرادرختانازمراقبتعملیاتانعطاف،قابلحال
.می دهدکاهشرانیاز

:داردخارجیمشابهآیا
خیر  •بله   
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

:عنوان نیاز فناورانه
بهره برداری از ذخایر برداشت نشده اسکویید پشت ارغوانی

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
شتپاسکوییدذخایرساحلازدورآب هایدرشده،انجامتحقیقاتطبق

تیاجاحذخایر،اینازبرداریبهرهبرای.استنشدهبرداریبهرهارغوانی
البقومخصوصطراحیباشناورهاییآب،زیرنورمانندتجهیزاتیبه

دموجوبازاردرتجهیزاتاینخارجیتولیدنمونه.استآبزیرلغزان
ومیببهنیازاقتصادیصرفهبرایدارد،زیادیبسیارهزینهکهاست

.استتجهیزاتاینسازی
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EQ-015:کد
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:  سازمان مربوطه
شرکت نفت ستاره خلیج فارس

:عنوان نیاز فناورانه
آلومینیومی مربوط به کولرهای هواییBladeساخت 

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
دلیلبهکهمی باشد1060آلومینیومازهواییکولرهایپره هایجنس

برخوردارایویژهاهمیتازمی شودانجامآنرویکهخاصیدهیفرم
.است

:داردخارجیمشابهآیا
خیر  •بله   

http://www.hmstp.ir/


EQ-016:کد

59www.hmstp.ir

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
شرکت نفت ستاره خلیج فارس

:عنوان نیاز فناورانه
خطبراینیازموردمگاوات2الی1توانباتوربواکسپندرطراحیوساخت

مایعسرویسباورودیخوراک

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
خاربفشارازارتفاعات،ازعبورهنگامعسلویهازدریافتیخوراکفشار
امرنای.می شودفازیدویپدیدهوبخارایجادبهمنجروشدهکمترسیال

ازیجلوگیربرای.شدخواهدپاالیشگاهبهخوراکارسالدراختاللموجب
محدوده یدرطراحیمطابقخوراک،دریافتپایانهدرفشارموضوع،این
شکنفشارشیرهایتوسطفشاراین.می گرددتنظیمگیجبار40الی38

خوراکخطبرای.باشدمناسبمخازنبهورودبرایتامی یابدتقلیل
DP=40باوروزدربشکههزار850تا500دبیمایع،سرویسباورودی

barاستنیازاینچ36سایزو.
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EQ-017:کد
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:  سازمان مربوطه
شرکت نفت ستاره خلیج فارس

:عنوان نیاز فناورانه
واحددرسپکیناکمبدل هایساختتکنولوژیوطراحیدانشبهدستیابی

سازیبنزین

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
بافحه ایصمبدلعددیکبالولهوپوستهمبدل هایازدسته ایجایگزینی

رژیانهزینه هایوهواییکولرهایکوره،حرارتیبارمی تواندباالراندمان
این،برعالوه.دهدکاهشمالحظه ایقابلطوربهراثابتگذاریسرمایهو

درارفشافتکاهشهمچنینوصفحه ایمبدل هایمکانیکیسادةطراحی
می شودسببمبدلاینحرارتیباالیراندمانواسطةبهکوچکترکوره های

درانرژیمصرفمتعاقباً ویابدکاهشعملیاتیمدارفشارافتکلتا
.یابدکاهشنیزگردشیگازکمپرسور

:داردخارجیمشابهآیا
خیر  •بله   
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
شرکت بام درخشان میهن

:عنوان نیاز فناورانه
بومی سازی فرآیند ساخت خرطومی فلکسیبل 

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
ولیدتدرموردنیازهایخرطومیحاضرحالدرشرکتایناینکهبهباتوجه

جدیدتتجهیزانصبباداردنظردرشرکتاینمی کند،واردرافلکسیبل
.کندسازیبومیراآنتولیدفرآیند
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EQ-019:کد
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:  سازمان مربوطه
بنیاد احسان–طرح محور امید 

:عنوان نیاز فناورانه
شپایپاشی،محلولوسمپاشی)کشاورزیپهپادهایفناوریتوسعه

(...ومحصوالت

:فناوریوعلمحوزه
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
وکشاورزیاراضیپایشوهواییپاشیمحلولحوزهدودرپهپاد

95باسنتیشهایروبامقایسهدرروشاین.داردکاربردمحصوالت
.استهمراهسممصرفکاهشدرصد45وآبمصرفکاهشدرصد

میانجاملپاشیمحلوهکتار5روزیکحالتبهتریندرسنتیروشدر
50تواندمیروزیکدرپاشمحلولپهپادکهاستحالیدراین.شود

.کندپاشیلمحلوراهکتار

:داردخارجیمشابهآیا
خیر  •بله   
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
صید و ساحل لنگه شرکت 

:عنوان نیاز فناورانه
دستگاه فلس گیر ماهی ساردین

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
.استدهمانمغفولبسیارکهمی باشدزیسطحآبزیانازیکیساردینماهی

سیاربکهمی شودتولیدساردینکنسروماهیاینبادیگرکشورهایدر
.اشدمی بماهیفلسگرفتنبهنیازکنسروتولیدجهت.می باشدجذاب
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EQ-021:کد
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:  سازمان مربوطه
شرکت صید و ساحل لنگه

:عنوان نیاز فناورانه
نسرو ماهی دستگاه اتوکالو دیجیتال جهت پخت و استریل کنسرو میگو و ک

ساردین

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
رایطشبهتوجهباتغییرامکانحاضرحالدرکارخانهدرموجودکالواتو

تمحصوالبرخیکهمی شودباعثپذیریانعطافعدماینونداردکاری
.استریلکیفیتمیگو،وساردینماهیجملهاز

:داردخارجیمشابهآیا
خیر  •بله   
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
صید و ساحل لنگه شرکت 

:عنوان نیاز فناورانه
ورود با ظرفیت)دستگاه اتوماتیک جداسازی سرو دم و فیله کردن ماهی 

(انواع ماهی در اوزان مختلف

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
دستبادموسرکردنجداساردین،ماهیکوچکنسبتاسایزبهتوجهبا

ایدبدموسرکننده یجدادستگاههمچنین.نمی باشدصرفهبهمقرون
.شودساختهوطراحیساردینماهیشرایطبامتناسب
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EQ-023:کد

66

:  سازمان مربوطه
شرکت خرما بن جنوب

:عنوان نیاز فناورانه
دستگاه پودر کن هسته خرما

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
اوریعدم توانایی و تکنولوژی الزم جهت پودر کردن هسته خرما جهت فر

:داردخارجیمشابهآیا
خیر  •بله   
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EQ-024:کد

67

:  سازمان مربوطه
هرنگ طالیی

:عنوان نیاز فناورانه
پوست گیر کنجد بدون نیاز به آب یا با حد اقل مصرف آب

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
هدر رفتن مقدار زیادی آب به علت حل نمودن نمک جهت جداسازی 

.پوست از دانه کنجد یکی از معضالت این فرآیند است

:آیا مشابه خارجی دارد
بله • خیر 
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:مربوطهسازمان
هرمزگاندریانوردیوبنادرکلاداره

:فناورانهنیازعنوان
قبرمولدورانشدیزل هایسوختتزریقپرفشارسیستم هایساخت
هاشناور

:فناوریوعلمحوزه
پیشرفتهتجهیزاتوآالتماشین

:نظرموردخروجی
فنیدانشخدمت•محصول

:نیازشرح
مورددریاییتجهیزاتدرمختلفانواعدربرقمولدورانشدیزل های

وشارفتهیهپمپ هایآناصلیقطعاتازیکیکهمی گیرد،قراراستفاده
 هایپمپبتواندکهاستنظرموردکننده ایتولید.استسوختتزریق
.نمایدتولیدوطراحیمختلفانواعدررامذکور

:داردخارجیمشابهآیا

68
بله • خیر 
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EQ-026:کد

:  سازمان مربوطه
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
تولید تجهیزات ناوبری دریایی و کمک ناوبری شناورها

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته 

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
ریناوبکمکودریاییناوبریتجهیزاتسازیبومیوتولیدنیازمند

...ویابعمقرادار،اس،پیجی:مانند.می باشیمشناورها

:آیا مشابه خارجی دارد

خیر•بله

69
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:  سازمان مربوطه
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
انواع : ندمان. ساخت تجهیزات مختلف سیستم های هیدرولیک و پنوماتیکی

شیرها، پاورپک ها، جک ها و وینچ ها

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
شده اندفادهاستمختلفیتجهیزاتپنوماتیکیوهیدرولیکیسیستم هایدر
لیدتوعدمجهتبهشوند،تعویضبایدمفیدعمرشدنتمامازبعدکه

والتمحصسازیبومیوتولیدنیازمندکشورداخلدرنظرموردتجهیزات
.می باشیمنظرمورد

:آیا مشابه خارجی دارد

بله • خیر 
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EQ-028:کد

71

:  سازمان مربوطه
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
ساخت انواع پمپ های آب شور مقاوم در برابر خوردگی

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته 

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
موجبمی باشد...وکلرایدونمکدارایدریاآبکهدلیلاینبه

ازهاستفادبهملزمدریاآبجابجاییبرایوشدهتجهیزاتخوردگی
واختسنیازمندرواینازهستیم،شرایطبامناسبتجهیزاتوهاپمپ
.می باشیممذکورمحصوالتانواعسازیبومی

:آیا مشابه خارجی دارد
بله • خیر 
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:  سازمان مربوطه
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
ساخت تجهیزات مورد نیاز صنایع بزرگ استان 

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته 

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
کشتیمجتمعبرایهیدرولیکجک هایوگیربکس هاساخت1.

فراساحلصنایعوسازی

والدفصنایعبرایترموکوپل هاانواعوکمپرسورهاوپمپ هاساخت2.
آلومنیومو

وازیسکشتیمجتمعبرای(کرینوجرثقیل)باالبرانواعتولید3.
بزرگصنایعوفراساحل

:آیا مشابه خارجی دارد
بله • خیر 
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EQ-030:کد

:مربوطهسازمان
هرمزگاندریانوردیوبنادرکلاداره

:فناورانهنیازعنوان
دردیزل هادراستفادهجهت)شارژرهاتوربوانواعساختوطراحی

(مختلفقدرت های

:فناوریوعلمحوزه
پیشرفتهتجهیزاتوآالتماشین

:نظرموردخروجی
فنیدانشخدمت•محصول

:نیازشرح
بهودمی باشدیزلیموتورهایکنندهتقویتتجهیزاتازشارژرهاتوربو
ربوتوانواعتولیدوطراحینیازمندکشورداخلدرنشدنتولیددلیل

.هستیمشارژرها

:داردخارجیمشابهآیا

73
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:  سازمان مربوطه
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
(با کاربرد دریایی)طراحی و ساخت انواع مولدهای برق 

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته 

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
یایی نیاز به طراحی و ساخت و بومی سازی انواع مولدهای برق با کاربرد در

مناسب شرایط محیطی( IP)و درجه حفاظت 

:آیا مشابه خارجی دارد

74

بله • خیر 
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EQ-032:کد

:  سازمان مربوطه
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
تولید انواع مبدل های حرارتی مخصوص آب شور دریا

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
ند تولید به دلیل شرایط محیطی استفاده از مبدل های حرارتی مذکور نیازم

.و بومی سازی مبدل های مخصوص آب شور دریا است

:آیا مشابه خارجی دارد

75

بله • خیر 
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:  سازمان مربوطه
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
ی کنترل ساخت تجهیزات رباتیک جهت اطفای حریق مواد شیمیایی با ویژگ

از راه دور 

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
اتیکربتجهیزاتبهنیازشیمیاییموادخطراتوباالریسکبهتوجهبا

ضروریدورراهازکنترلویژگیباشیمیاییموادحریقاطفایجهت
.می باشیم

:آیا مشابه خارجی دارد

76
بله • خیر 

http://www.hmstp.ir/


www.hmstp.ir

EQ-034:کد

:  سازمان مربوطه
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
ی ساخت و طراحی دستگاه تصفیه آب به وسیله انعقاد الکتریک

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
درومی شودتأمینمعکوساسمزروشبهبندرشربآبحاضرحالدر

ونمایدمواجهمشکلبارابندرفعالیتمی تواندخرابیوبحرانیشرایط
انعقادهوسیلبهآبتصفیهشودواقعموثرمی تواندکهجایگزینروش

آبواندبتکههستیمدستگاهینیازمندروایناز.می باشدالکتریکی
.کندتولیدالکتریکیانعقادطریقازراآشامیدنی

:آیا مشابه خارجی دارد

77
بله • خیر 
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:مربوطهسازمان
هرمزگاندریانوردیوبنادرکلاداره

:فناورانهنیازعنوان
سالهدازبیشماندگاریباوانعطافقابلاتصاالتانواعتولیدوطراحی

:فناوریوعلمحوزه
پیشرفتهتجهیزاتوآالتماشین

:نظرموردخروجی
فنیدانشخدمت•محصول

:نیازشرح
داخلیولیدتنبودوانعطافقابلاتصاالتتعویضبهنیازوخرابیدلیلبه

.می باشیممذکورتجهیزاتسازیبومیوتولیدنیازمند

:داردخارجیمشابهآیا

78

بله • خیر 
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EQ-036:کد

:مربوطهسازمان
هرمزگاندریانوردیوبنادرکلاداره

:فناورانهنیازعنوان
آبوفومپاششقابلیتبانشانآتشپهبادساختوطراحی

:فناوریوعلمحوزه
پیشرفتهتجهیزاتوآالتماشین

:نظرموردخروجی
فنیدانشخدمت•محصول

:نیازشرح
بهلمشکوسختدسترسیوخطرناکشیمیاییموادوجودبهتوجهبا

یپهبادهاازبرداریبهرهوساختسوزی،آتشهنگامدرآن هاازبرخی
واناییتبایدشدهعنوانپهبادهایو.شودواقعموثرمی تواندشدهعنوان

رافوموآبلیتر500مجموعاًحملومربعکیلومتر25تا20پوشش
.باشندداشته

:داردخارجیمشابهآیا
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:مربوطهسازمان
هرمزگاندریانوردیوبنادرکلاداره

:فناورانهنیازعنوان
مایل21تاقدرتبا(Lantern)دریاییهایچراغساختوطراحی

:فناوریوعلمحوزه
پیشرفتهتجهیزاتوآالتماشین

:نظرموردخروجی
فنیدانشخدمت•محصول

:نیازشرح
وانتدلیلبهومی باشنددریاییراه هایاستانداردهایازدریاییچراغ های

21تاوانتباچراغ هاییتولیدنیازمندداخلتولیدومشابهمحصوالتپایین
.می باشیممایل

:داردخارجیمشابهآیا
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EQ-038:کد

:مربوطهسازمان
قشموسرخونگازپاالیششرکت

:فناورانهنیازعنوان
(گازدرصدترکیبتعیین)طبیعیگازآناالیزرداخلیتولید

:فناوریوعلمحوزه
پیشرفتهتجهیزاتوآالتماشین

:نظرموردخروجی
فنیدانشخدمت•محصول

:نیازشرح
. باشدنمیموجودداخلتولیدطبیعیگازآنالیزبراینظرمورددستگاه

:داردخارجیمشابهآیا
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:مربوطهسازمان
سرخونگازپاالیششرکت

:فناورانهنیازعنوان
پروپانکمپرسورسیلسیستمداخلیتولید

:فناوریوعلمحوزه
پیشرفتهتجهیزاتوآالتماشین

:نظرموردخروجی
فنیدانشخدمت•محصول

:نیازشرح
سیستمبهلاویسیلسیستمازپروپانکمپرسوربندیآبسیستمتغییر

Dry Gas Seal

:داردخارجیمشابهآیا
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EQ-040:کد

:مربوطهسازمان
سرخونگازپاالیششرکت

:فناورانهنیازعنوان
کوپکواطلسهوایکمپرسوراصلیومصرفییدکیقطعاتداخلیتولید
ZT245مدل

:فناوریوعلمحوزه
پیشرفتهتجهیزاتوآالتماشین

:نظرموردخروجی
فنیدانشخدمت•محصول

:نیازشرح
ZT245مدلکوپکواصلیومصرفییدکیقطعاتداخلیتولید

Instrument Air Compressor :

COMPR. ELEMENT P/N 1616 652781

CONNECTION P/N16153889 00

WATER SEPARATOR (MOISTURE TRAP) P/N1614 789900

:داردخارجیمشابهآیا
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:مربوطهسازمان
سرخونگازپاالیششرکت

:فناورانهنیازعنوان
VMDمدلویدبرومبرگشتیفتوکمپرسوراصلیومصرفییدکیقطعات

500

:فناوریوعلمحوزه
پیشرفتهتجهیزاتوآالتماشین

:نظرموردخروجی
فنیدانشخدمت•محصول

:نیازشرح
مدلیدوبرومبرگشتیورفتکمپرسوراصلیومصرفیقطعاتتولید

VMD500

Broom Wade:

Reciprocating Compressor

:داردخارجیمشابهآیا
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EQ-042:کد

:مربوطهسازمان
سرخونگازپاالیششرکت

:فناورانهنیازعنوان
گازیتوربین هایبهمربوطلغزشییاتاقان هایداخلیتولید

:فناوریوعلمحوزه
پیشرفتهتجهیزاتوآالتماشین

:نظرموردخروجی
فنیدانشخدمت•محصول

:نیازشرح
Threeلغزشییاتاقان هایتولید MetalبرایRPMبهمربوطباال

گازیتوربین های

:داردخارجیمشابهآیا
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:مربوطهسازمان
احسانبنیاد–امیدمحورطرح

:فناورانهنیازعنوان
(IQF)میگوسریعانجماددستگاهساختوبررسی

:فناوریوعلمحوزه
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:نظرموردخروجی
فنیدانشخدمت•محصول

:نیازشرح
موادبامستقیمغیریامستقیمتماسطریقازسریعانجمادهایسیستم
میرصفزیردمایبهدقیقهچندعرضدروکردهسردبسیارراآنهاغذایی
وچکترکشدهایجادیخهایکریستالابعادسریعانجمادسیستمدر.رساند

نندمامغذیموادوشودمیواردغذاییمحصوالتبهکمتریآسیبوبوده
مزهوعمطتغییرازکهگرددمیحفظمحصوالتهایویتامینوهاپروتئین

.دهدمیافزایشرامنجمدمیگوصادراتیمزیتوکردهجلوگیری

:داردخارجیمشابهآیا
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EQ-044:کد

:  سازمان مربوطه
اداره کل استاندارد استان هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاه فراورده های نفتی

ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته:حوزه علم و فناوری

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
بهایراساًرانفتیهایفراوردهآزمایشگاهداردنظردراستانداردکلادارهاین کهبهنظر

دانششرکت هایاززیرتجهیزاتتأمیننیازمندنماید،تجهیزوتأسیسBOTقراردادصورت
(2اکتانعددگیریاندازهدستگاه(1:می باشدتجهیزاتاینکنندهتولیدفناوروبنیان

تیراتوردستگاه(5انفجارضدیخچال(4ازتژنراتور(3بخاراتوماتیکفشاردستگاه
باقیکربنمیزانگیریاندازهدستگاه(7شدنژله اینقطهگیریاندازهدستگاه(6مرکاپتان

تکفلشدستگاه(Ductitlity10دستگاه(9فیشرکارلدستگاه(8رمزباتومروشبهمانده
دستگاه(13اتوماتیکذوبنقطهگیریاندازهدستگاه(12قیرمخصوصتقطیردستگاه(11

ووازلین)فرارموادگیریاندازهدستگاه(14(پارافینووازلین)نفوذدرجهگیریاندازه
تقطیردستگاه(16(پارافینووازلین)روغنمیزانگیریاندازهدستگاه(15(پارافین

التراسونیکحمام(18دانسیتومتردستگاه(17نفتیهایفرآوردهوقیرآبمیزانمخصوص
19)GC massکلیههمراهبهاتمیجذبدستگاه(20متعلقاتوملزوماتکلیههمراهبه

بهفنیلحاویستونومعکوسفازستونوUVدتکتورباHPLC(21متعلقاتوملزومات
تانک(24مافلیالکتریکیکوره(23دیسپانسر(22ملزوماتکلیهانضمامبهگاردهمراه

TLC25)باندالویسنجرنگ

:آیا مشابه خارجی دارد
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:  سازمان مربوطه
اداره کل استاندارد استان هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
طراحی و ساخت ابزار و ملزومات آزمایشگاه فراورده های نفتی

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
فتینفراورده هایآزمایشگاهداردنظردراستانداردکلادارهاین کهبهنظر

تأمیننیازمندنماید،تجهیزوتأسیسBOTقراردادبه صورتیارأساًرا
اینکنندهتولیدفناوروبنیاندانششرکت هایاززیرملزوماتوابزار

دستگاهدوتریومالمپ(PAC2تقطیردستگاهبالن(1:می باشدتجهیزات
دستگاهسرنگ(4اتمیجذبدستگاهگرافیتیکوره(3اتمیجذب

سولفوردستگاهسپتوم(6گوگرددستگاهسرنگ(5گازیکروماتوگرافی
مخصوصآالتشیشهوظروف(8گازیکروماتوگرافیدستگاهویال(7

ست(10چایارگانولپتیکیآزمونچینیست(9اتمیجذبآزمایشگاه
میکرولیتر10همیلتونسرنگ(11عصارهاستخراجشیشه ای

:آیا مشابه خارجی دارد
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EQ-046:کد

:  سازمان مربوطه
اداره کل استاندارد استان هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
و طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاه مواد غذایی و محصوالت آرایشی

بهداشتی

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
بهایراساًراانطباقارزیابیآزمایشگاه هایداردنظردراستانداردکلادارهاین کهبهنظر

دانششرکت هایاززیرتجهیزاتتأمیننیازمندنماید،تجهیزوتأسیسBOTقراردادصورت
ازمتعلقاتکلیههمراهبهHPLCدستگاه(1:می باشدتجهیزاتاینکنندهتولیدفناوروبنیان
کورهوشعلهبهمجهزاتمیجذب(2باینریپمپوuvوFIDفلوئورسانس،دتکتورجمله

GC(3متعلقاتکلیههمراهبههیدریدسیستموگرافیتی mass4متعلقاتکلیههمراهبه)
بهUVوفلورسانسدتکتورهایباHPLC(5متعلقاتکلیههمراهبهاتمیجذبدستگاه
(10میکروفیوژ(9خانه8رنسیمت(8داکژل(7سایکلرترمال(6متعلقاتکلیهانضمام

آسیاب(14فایرپالسی(13کانترکولونی(12الکتروفورزژلکست(11سانتریفیوژ
زغالستوندستگاه(17کجلدالدستگاه(16خامفیبرگیریاندازهدستگاه(15خمیرکن

مایعکروماتوگرافیدستگاه(19سانتیمتری1سلوپرتوئیدواسپکتروفتومتر(18فعال
(LC)مخصوصپالریمتر(22سنجیوندستگاه(21سنجچربی(20جانبیملزوماتهمراهبه

استانداردایشیشهقرص هایهمراهبهپالریسکوپیا

:آیا مشابه خارجی دارد
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:  سازمان مربوطه
اداره کل استاندارد استان هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
طراحی و ساخت ابزار و ملزومات آزمایشگاه مواد غذایی و محصوالت 

آرایشی و بهداشتی

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
راساً ارانطباقارزیابیآزمایشگاه هایداردنظردراستانداردکلادارهاین کهبهنظر

زیرملزوماتوابزارتأمیننیازمندنماید،تجهیزوتأسیسBOTقراردادبه صورتیا
:می باشدتجهیزاتاینکنندهتولیدفناوروبنیاندانششرکت هایاز

سپتوم(2مارپیچیدروPTFEجنسازسپتومدارایمخروطیسانتریفیوژلوله(1
الکانواع(6برشقالب(5مومتوزیعابزار(4فلزی(استوانه)جار(G33دارروزنه
قطرو450mmطول)کروماتوگرافیشیشه ایستون(7چایگریدتعیینبرای

قطرو400mmطول)کروماتوگرافیستون(8(تفلونیشیردارای21mmداخلی
-25طول)سیلیکاجنسازموئینهستون(9(تفلونیشیردارای35mm-25داخلی

60m25/0-2/0داخلیقطروmmساکنفازوSE=54)

:آیا مشابه خارجی دارد
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EQ-048:کد

:  سازمان مربوطه
اداره کل استاندارد استان هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
طراحی و ساخت تجهیزات، ابزار و ملزومات آزمایشگاه مکانیک خاک

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
رااقانطبارزیابیآزمایشگاه هایداردنظردراستانداردکلادارهاین کهبهنظر
وابزارتأمیننیازمندنماید،تجهیزوتأسیسBOTقراردادصورتبهیاراساً

ابزاروتجهیزاتاینکنندهتولیدفناوروبنیاندانششرکت هایاززیرملزومات
:می باشد

چگالیتعییندستگاه(3پرسدستگاه(2عمودیباربرابردرمقاومتدستگاه(1
برابردرمقاومتتعییندستگاه(5مقواشقیتعییندستگاه(4نفشردهتوده

تعییندستگاه(7پالریسکوپیاشیشهبرایمخصوصپالریمتر(6آزادسقوط
برابردرمقاومتگیریاندازهدستگاه(8(فشردگیسنجش)لهیدگیبهمقاومت

(11نخبرایسنجمقاومت(10هوابهپذیرینفوذگیریاندازهدستگاه(9فشار
داخلیفشاربهمقاومتبررسیبرایفشاراعمالسیستم

:آیا مشابه خارجی دارد
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:  سازمان مربوطه
اداره کل استاندارد استان هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
طراحی و ساخت تجهیزات، ابزار و ملزومات عمومی آزمایشگاهی

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
صورتبیاراساراانطباقارزیابیهایآزمایشگاهداردنظردراستانداردکلادارهاینکهبهنظر

شدانهایشرکتاززیرملزوماتوابزارتامیننیازمندنماید،تجهیزوتاسیسBOTقرارداد
(3خالگیج(2کندانسور(1:باشدمیابزاروتجهیزاتاینکنندهتولیدفناوروبنیان

(7المینارهود(6سوزلوپ(5کانترکولونی(4(40تا10بزرگنماییبا)استریومیکروسکوپ
(13اتوکالو(12ورتکس(50ml11پیکنومتر(10برشاره(9زمانیسوئیچ(8پالسیفایر

(16(نشتیبرای)مادهعبورمیزانتعییندستگاه(15اوپوراتورروتاری(14فلوئورسانسالمپ
(20مغناطیسیهمزن(19الکتروفورزساپالیپاور(18ترموستاتیکیحمام(17ویسکومتر

کبدستگاه(PCR24استیشنورک(23سانتریفیوژ(22میکروفیوژ(21مافلیالکتریکیکوره
گرمدستگاه(28دوختدستگاه(27فیلمضربهآزموندستگاه(26کششدستگاه(25تستر
باHPLC(29گرمابرابردرمقاومتبرایاستاندارددرشدهدرجدماهایمطابقکننده

پیپت(32سونیکیتور(31استابیالیزر(30متعلقاتکلیهانضمامبهUVوفلورسانسدتکتورهای
خالءآون(36رفرکتومتر(35ایکساشعهپراشدستگاه(34ماسهحمام(33اتوماتیک
فالش(39متعلقاتکلیهباماریبنبهمتصلNMR(38ویومایکروامواجباآون(37الکتریکی

چکشیزنضربهبامکانیکیآسیاب(41سوختبافتومترفلیم(40پوینت

92

http://www.hmstp.ir/


www.hmstp.ir

:ادامه شرح نیاز
کپسول(44اتوماتیکتیتراتور(43مرکزازگریزتصفیهدستگاه(42

باGCدستگاه(46الکتریکفوتوکلریمتر(45ناپذیرنشتدرباتجزیه
سایروهیدروژنراتوروایشعلهیونیزاسیوندتکتور،FIDدتکتور

(50بالنشوف(49مترPh(48مغناطیسیهمزن(47متعلقات
الکانواع(52آزمایشگاهیترازوی(51خامفیبرگیریاندازهدستگاه

باگازعبورسرعتگیریاندازهدستگاه(53چایگریدتعیینبرای
رحسگباآببخارعبورسرعتگیریاندازهدستگاه(54فشارحسگر

رفرکتومتر(56خالءپمپبهمتصلداریخچالآون(55رطوبتی
فشاراعمالسیستم(58لوکس50تا20بیننورمنبع(57دیجیتال

3قطربهمدورسربامسیمیله(59داخلیفشاربهمقاومتبررسیبرای
اندازهدستگاه(62خالءمحفظه(UV61المپ(60میلیمتر350طولو

بلوکهات(64هادرپوشوآزمونبشقاب(63گازعبورمیزانگیری
(68هواکمپرسور(67سنجچگالی(66سرماگیریاندازهدستگاه(65

بهکلولندروبازبرنجیجام(69دودنقطهگیریاندازهمخصوصکابینت
کنترلمحفظه(71دارفنآون(70جامنگهدارندهداغصفحههمراه

(73مافلیالکتریکیکوره(72هواتهویهقابلیتبامحیطیشرایط
(74ارفشحسگرازاستفادهباگازعبورسرعتگیریاندازهدستگاه

ازهاستفادباگازعبورسرعتگیریاندازهدستگاه(75سنجضخامت
کروماتوگرافیحسگریاسنجیکولنحسگر

:آیا مشابه خارجی دارد

93

بله • خیر 
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: سازمان مربوطه
خرما بن جنوب

:عنوان نیاز فناورانه
دستگاه خشک کن تفاله خرما

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

: خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
سالنازونبیربهنقالهنوارتوسطفیلتراسیونمرحلهازماندهباقیتفاله

داشتنلدلیبهتفاله هانگهداری.می شونددپوآزادمحیطدروریختهتولید

فروشدلیلامراینونیستممکنمدتطوالنیدرتوجهقابلرطوبت

.استکمقیمتباآنانسریع

:آیا مشابه خارجی دارد
بله • خیر 
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EQ-051:کد

:  سازمان مربوطه
شرکت پاالیش نفت بندرعباس

:عنوان نیاز فناورانه
طراحی و ساخت ماشین آالت دوار به شرح جدول زیر

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز

95

نام ماشینتوضیحاتشرکت خارجی تولید کننده

WORTHINGMODEL 6HDS 152 پمپCentrifugal

-CO6002Connecting Rod

-CO6002CRANK SHAFT

SEKOCARBON STEEL ASTM A711 

TYPE 9840
ESSENTRIC SHAFT

FLENDERTYPE AA51GA – OL 6074001GAS TURBINE ACCESSORY TANK

CASTLEDT30A – 17*7.5IMPELLER

MAN مربوط به کمپرسور گریز از

مرکز

ROTOR ASSY

SEKOیمربوط به پمپ رفت و برگشتSLID GROUP

SEKOیمربوط به پمپ رفت و برگشتSmall Block Group

SEKOیمربوط به پمپ رفت و برگشتValve Ass (ولوو کامل)
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:مربوطهسازمان
هرمزگاناستانبرقنیرویتوزیعشرکت

:فناورانهنیازعنوان
جهتودموجترانسفورماتورهایوزمینیپست هایدرالزمتغییراتبررسی
ترانسفورماتورهاعمرطولافزایش

:فناوریوعلمحوزه
پیشرفتهتجهیزاتوآالتماشین

:نظرموردخروجی
فنیدانش•خدمتمحصول

:نیازشرح
 ایبرنامهموجود،تجهیزاتپایشوبررسیضمنمی بایستطرحایندر

میراتتعاصولبامنطبقتجهیزاتسایروترانس هاعمرطولافزایشجهت
.گرددارائه(PM)پیشگیرانه

:داردخارجیمشابهآیا

بله • خیر 
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EQ-053:کد

:  سازمان مربوطه
شرکت فوالد هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
طراحی، ساخت و بومی سازی ماشین آالت عنوان شده

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز

97

خارجیکنندهتامیناتتوضیحوماشیننام
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:نیازشرحادامه

خارجیکنندهتامیناتتوضیحوماشیننام
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:ادامه شرح نیاز

99

خارجیکنندهتامیناتتوضیحوماشیننام
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: سازمان مربوطه

اداره شیالت هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
بهره مندی از پهپادها جهت کنترل صید غیر مجاز 

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
آبزی،عمنابازحفاظتیگانعملیاتیتوانمی توانپهپادهاازاستفادهبا

پادهاپهنوعاینداخلیتولید.دادافزایشرامجازغیرصیدکنترلجهت
ریفناوبهوابستگیکاهشباعثهمچنینودارداقتصادیصرفههم

.می شودخارجی

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   
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: سازمان مربوطه

مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران

:عنوان نیاز فناورانه
شناور  به تجهیزات و دانش فنی تست های بازرسی پیشرفته بدنه و جوش

شرح مقابل

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
•دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
هایروشازاستفادهبا...وجوشعیوبخوردگی،بررسیوتشخیص

تاریخچهتثبقابلیتباالکترونیکیاسکنومتعددپرابهایشاملجدید
محدودهثبتوبازرسیزمانکاهشکیفیت،افزایشبهمنجر...وبازرسی

هایتستفنیدانشوتجهیزاتنیازمندروایناز.گرددمیتست
پیشرفتهفراصوتیتست:جملهازشناورجوشوبدنهپیشرفتهبازرسی

(Phased Array Ultrasonic Testing)،Corrosion Mappingو...
.هستیم

:داردخارجیمشابهآیا
خیر  •بله   

EQ-055:کد
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: سازمان مربوطه

مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران

:عنوان نیاز فناورانه
ه تولید قطعات موردنیاز ساخت و تعمیر شناورها و سازه های دریایی ب

وسیله چاپگر سه بعدی

:حوزه علم و فناوری
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
وساختنیازموردقطعاتتولیدبهنیازموجودهایمحدودیتدلیلبه

قابلیتابوبعدیسهچاپگروسیلهبهدریاییهایسازهوشناورهاتعمیر
داریممحلدرتولیدوپذیریانعطاف

:داردخارجیمشابهآیا
خیر  •بله   
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IT-001:کد

103

: سازمان مربوطه

اداره شیالت هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
اییطراحی و تولید نرم افزار بومی مدیریت تولید ماهی در قفس های دری

:حوزه علم و فناوری
فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
داخلیافزارهاینرمتوسطدریاییقفس هایدرماهیتولیدمدیریت

تصنعرونقطورهمینوخارجیفناوری هایبهوابستگیکاهشباعث
.گرددمیاشتغالایجادوکشوردریایی

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
اداره کل شیالت هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
ازادهاستفبامصرفوتولیدزنجیره هایدرشیالتیفرآورده هایردیابی
بالکچینسیستم

:حوزه علم و فناوری
فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای 

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
ندینچدرصحیحاطالعاتنمایشورهگیریثبت،برایبال ک چینفناوری

اساساًنبالک چیفناوری.شدمعرفیاعضاتمامدسترسبرای(رایانه)مبدأ
وفساداهشکشاملبسیاریفوایدکهاستباالکاریشفافیتبامحیطیک

محصولدست کاریوتقلبازجلوگیریضایعات،رساندنحداقلبه
رده هایفرآومصرفتاتولیدمسیرکاملردیابیبرایبسته بندی شده،

تاشوددهاستفاسازیمستندوکدگذاریمناسبهایروشازبایدشیالتی
باینتأمزنجیرهمدیریتوباشدحلقابلسریعامشکل،بروزصورتدر

.شودانجامبهتریکیفیت
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
دیطراحی و ساخت و به روز رسانی دستگاه های ردیاب در دریانوردی صیا

:حوزه علم و فناوری
فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای 

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
درهمتیکشافسربرایکشتیمکانیموقعیتتعییندریاییناوبریدر

حائزبسیارآمدورفتپردریاییراه هایوبنادردرهموآزاددریاهای
ورودومانندمواقعیدرحتیموقعیتیدقیقاطالعاتبهنیاز.استاهمیت
وکشتی هاترافیک.می کندپیدانیزبیشتریاهمیتبندربهکشتیخروج
رخطوکشتی هاوشناورهامانوردقتآبی،راه هایاحتمالیخطرهایدیگر

ودستگاه هادتولیبهنیازمنظورهمینبه.می کنددشوارتربسیارراتصادفات
هبوابستگیکاهشوارزخروجازجلوگیریبرایداخلیسیستم های

.استخارجیفناوری
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IT-004:کد
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:  سازمان مربوطه
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
ا توسعه نرم افزارهای کنترل و حفاظت از تجهیزات دریایی و شناوره

scada: مانند noristar – siemense

:حوزه علم و فناوری
فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای 

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
یجادابهملزمشناورهاودریاییتجهیزاتخاصنیازمندی هایبهتوجهبا

تجهیزاتازحفاظتوکنترلافزارهاینرمسازیبومیوتغییرات
ادایاسکافزارهاینرمکدهایواصلیمنبعوجودعدمبهنظر.می باشیم
.ممی باشیجایگزینیامشابهافزارهاینرمتوسعهنیازمندزیمنس

:داردخارجیمشابهآیا.
خیر  •بله   
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
ریق سامانه شناسایی مراکز غیرمجاز رمزارز به کمک شبکه باالدست از ط

پایش هارمونیک فیدرها 

:حوزه علم و فناوری
فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای 

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
ا،رمزارزهاستخراججهتماینردستگاه هایعملکردکاروسازبهتوجهبا

دردیودوجود.استباالییبسیاربرقمصرفنیازمندنظرموردپردازش
وجهتبا.می گرددبرقشبکه یدرهارمونیایجادموجبماینرهاافزارسخت

انمی تودست،باالشبکه یفیدرهایهارمونیبهمربوطدیتایوجودبه
دراتدادنشانراماینرهااینمحلکهنمودسازیپیادهوطراحیراسامانه ای

.آیدعملبهممانعتآن هافعالیتازندارندراالزممجوزصورتی که
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:  سازمان مربوطه
شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
تحلیلبهتوجهباوتوزیعفیدرهایاساسبرمشترکینجامعطرحتهیه

هرمزگاننمونهمنطقهدرDigsilentافزارنرمبه وسیلهمشترکینداده های

:حوزه علم و فناوری
فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای 

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
ترکینمشبرقتأمین)شبکهاصالحبرنامه هایارائه:شاملطرحایناهداف
خطاازدوریوتعادلایجادقدیمی،مشترکینرشدبهپاسخگوییجدید،

ارائهو(یکیفیتشاخص هایبهبودفرسوده،تجهیزاتتعویضشبکه،در
.می شوند(…وجدیدتجهیزاتازاستفاده)کلیپیشنهادات

:داردخارجیمشابهآیا.
خیر  •بله   

IT-006:کد
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
شهرداری بندرلنگه

:عنوان نیاز فناورانه
طراحی سامانه خدمات الکترونیکی از راه دور مربوط به ملک 

:حوزه علم و فناوری
فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای 

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
مدغیرحضوریصورتبهزیرخدماتارائه یجهتسامانه ایاولفازدر

ازاستعالماتانواعانجام(1:می باشدسازیشهرومعماریاداره ینظر
پروانه هاارائه(2...وبانک هاادارات،دفترخانه ها،امالک،مشخصاتجمله

صورتبهمی تواندسامانهاین)پروانه هاتمدید(3ساختمانگواهی هایو
صورتهبوشدهتجمیعبندرلنگهشهرداریاداراتسایرنیازباشدهتجمیع

(.گرددارائهشهرداریخدماتیکپارچهسامانه ی
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:  سازمان مربوطه
شهرداری بندرلنگه

:عنوان نیاز فناورانه
طراحی سامانه خدمات وصول عوارض

:حوزه علم و فناوری
فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای 

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:نیازشرح
مدغیرحضوریصورتبهزیرخدماتارائه یجهتسامانه ایاولفازدر

:می باشدمالیاموراداره ینظر

خودرووصنفییاشغلیساختمانی،عوارضاتپرداختومحاسبه(1
گمرکادارهترانزیتیخودروهایعوارضپرداختومحاسبهسامانه(2

هرداریشاداراتسایرنیازباشدهتجمیعصورتبهمی تواندسامانهاین)
داریشهرخدماتیکپارچهسامانه یصورتبهوشدهتجمیعبندرلنگه

(.گرددارائه

:داردخارجیمشابهآیا.
خیر  •بله   
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
شهرداری بندرلنگه

:عنوان نیاز فناورانه
طراحی سامانه خدمات تاکسیرانی

:حوزه علم و فناوری
فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای 

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
مدغیرحضوریصورتبهزیرخدماتارائه یجهتسامانه ایاولفازدر

:می باشدتاکسیرانییادارهنظر

وانتوتاکسیرانیپروانهارائه(1

مدارسسرویسسامانه(2

هرداریشاداراتسایرنیازباشدهتجمیعبصورتمی تواندسامانهاین)
رداریشهخدماتیکپارچهسامانه یصورتبهوشدهتجمیعبندرلنگه

(.گرددارائه
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:  سازمان مربوطه
شهرداری بندرلنگه

:عنوان نیاز فناورانه
طراحی سامانه مدیریت هوشمند بازیافت

:حوزه علم و فناوری
فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای 

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
مدغیرحضوریصورتبهزیرخدماتارائه یجهتسامانه ایاولفازدر

:شدمی بابازیافتهوشمندمدیریتزمینهدرزیستمحیطیادارهنظر
مردمیارتباطوآموزشیسامانه(1

رصدوپیگیریدرخواست،ثبتسامانه(2

هرداریشاداراتسایرنیازباشدهتجمیعصورتبهمی تواندسامانهاین)
داریشهرخدماتیکپارچهسامانه یصورتبهوشدهتجمیعبندرلنگه

(.گرددارائه

:داردخارجیمشابهآیا.
خیر  •بله   

IT-010:کد
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
شهرداری بندرلنگه

:عنوان نیاز فناورانه
نقشه گردشگری الکترونیکی و تور مجازی 

:حوزه علم و فناوری
فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای 

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
در فاز اول سامانه ای جهت ارائه ی خدمات زیر به صورت غیرحضوری مد 

:نظر اداره ی گردشگری می باشد

بانک های اطالعاتی اماکن و رزرو( 1

سامانه برنامه ریزی و مسیریابی گردشگری ( 2

معرفی تورلیدرها و برقراری ارتباط( 3

رداری این سامانه می تواند به صورت تجمیع شده با نیاز سایر ادارات شه)
ارائه بندرلنگه تجمیع شده و بصورت سامانه ی یکپارچه خدمات شهرداری

.(گردد
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:  سازمان مربوطه
شهرداری بندرلنگه

:عنوان نیاز فناورانه
”شهروند آگاه"طراحی سامانه خدمات شهری 

:حوزه علم و فناوری
فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای 

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
مدغیرحضوریصورتبهزیرخدماتارائه یجهتسامانه ایاولفازدر

وعمومیاطالعات(1:می باشدبندرلنگهشهرداریعمومیروابطنظر
نظام(3مردمیدرخواست هایپیگیریوثبت(2فرهنگ سازی

اطالع رسانیسامانه(5مجازیکتابخانه های(4نظرسنجیوپیشنهادات
...وافتتاحیههمایش ها،مصاحبه ها،جابجایی ها،پروژه ها،

شهرداریاداراتسایرنیازباجامعبه صورتمی تواندسامانهاین)
ارائهریشهرداخدماتیکپارچهسامانه یبصورتوشدهتجمیعبندرلنگه

(.گردد

:داردخارجیمشابهآیا
خیر  •بله   
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
شهرداری بندرلنگه

:عنوان نیاز فناورانه
125طراحی سامانه خدمات 

:حوزه علم و فناوری
فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای 

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
ر فاز اول سامانه ای جهت ارائه ی خدمات زیر به صورت غیر حضوری مد د

:نظر سازمان آتش نشانی می باشد

درخواست ارائه خدمات ایمنی و ( 2اطالع رسانی و آموزش شهروندی ( 1
آتش نشانی

داری این سامانه می تواند به صورت تجمیع شده با نیاز سایر ادارات شهر)
ارائه بندرلنگه تجمیع شده و بصورت سامانه ی یکپارچه خدمات شهرداری

.(گردد
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:  سازمان مربوطه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
بانوجوانوکودکمناسبدیجیتالفکریبازی هایساختوطراحی

شناسیدریاوهرمزگاناستانشناختمحوریت

:حوزه علم و فناوری
فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای 

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
یجغرافیاورسوموآدابفرهنگ،ترویجوسازیآشنااهمیتجهتبه

دیجیتالفکریبازی هایساختوطراحینیازمنددنیا،ازمنطقههر
وانهرمزگاستانشناختمحوریتبانوجوانانوکودکسنیردهمناسب

.می باشیممحوریدریافرهنگ

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
طراحی و ساخت سامانه آنالین سازمانی

:حوزه علم و فناوری
فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای 

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
ساب های نیاز به پلتفرمی داریم که کارشناسان مختلف در سامانه مذکور ح

ود و کاربری داشته،  ارجاعات مربوطه برای هر کارشناس به روز رسانی ش
.توانایی  بارگیری عکس و اطالعات مختلف را داشته باشد
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
ساخت ملزومات مورد استفاده صنایع بزرگ استان

:حوزه علم و فناوری
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
آسیاآبتوسعهآبشرینکنبرایممبرانساخت.1

کاوهوالدفجنوب،هرمزگانفوالد)فوالدیصنایعبرایگرافیتیالکترود.2
(...وکیشجنوب

وتاناسبزرگصنایعاستفادهموردملزوماتساختنسوزانواعتولید.3
المهدیآلومینیومشرکت

http://www.hmstp.ir/


www.hmstp.ir

CH-002:کد

119

: سازمان مربوطه

اداره کل شیالت هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
استخرها با استفاده از پروبیوتیک ها برای اصالح بهبود کیفیت آب و خاک

توجه به اقلیم استان

:حوزه علم و فناوری
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
محیطابهمگامپروریآبزیجدیدتکنولوژیپروبیوتیک ها،ازاستفاده
راولیدتمی توانهمپروبیوتیک هاازاستفادهبا.می رودشماربهزیست

اینداخلیتولیدبا.نموداصالحراآبکیفیتهمودادافزایش
کمآنبامطابقهزینه هایوخارجیفناوریبهوابستگیپروبیوتیک ها

.اشدباهمیتحائزمی تواندبومیپروبیوتیک هایازاستفاده.می شود

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
شرکت نفت ستاره خلیج فارس

:عنوان نیاز فناورانه
تولید غشای مربوط به پکیج خالص سازی هیدروژن

:حوزه علم و فناوری
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
راازیبنزینسواحدتولیدیهیدروژنخلوصهیدروژن،سازیخالصپکیج

ساخت.میدهدارتقامولی99/9خلوصبهمولیدرصد96-94از
دردموجوناخالصیعمده.استضروریپکیجایندررفتهکاربهغشاهای

.میباشداتانومتانهیدروژن،جریان
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: سازمان مربوطه

شرکت نفت ستاره خلیج فارس

:عنوان نیاز فناورانه
و حذف کامل سولفید، رنگ و Spent Causticارائه راهکار جهت تصفیه 

بو

:حوزه علم و فناوری
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
ویببروزموجبوکاملتصفیهمانعپساب،درناخالصی هااینحضور
پایهاین کهبهتوجهباطرفی،از.می گرددپکیجخروجیدرشدید

بودهبزسرنگدارایخروجیسیالاست،کبالتاستفاده،موردکاتالیست
.شودحذفمی بایستنیزآنرنگکه

:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
شرکت نفت ستاره خلیج فارس

:عنوان نیاز فناورانه
و ارائه راهکارهای عملی در خصوص Green Oilمطالعه در خصوص تشکیل 

حذف و یا کاهش آن

:حوزه علم و فناوری
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
ستارهگازیمیعاناتپاالیشگاهCCRکاتالیستیواحدهایمشکالتازیکی

Greenنامطلوبمحصولتشکیلفارس،خلیج oilیکگریناویل.است
باراآنتشکیلبامقابلهآن،بودنناشناختهکهمی باشدمانندصمغماده

.استکردهروبرومشکل
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: سازمان مربوطه

صید و ساحل لنگه

:عنوان نیاز فناورانه
پاکت کنسرو تن ماهی

:حوزه علم و فناوری
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
دارد،قرارتوجهموردگذشتهازبیشزیستمحیطبهتوجهاین کهبهتوجه

یستزآسیب هایدلیلبهماهیتنکنسروقوطیتولیداخیرسال هایدر
.شوندحذفتولیدچرخهازبایدمحیطی

:داردخارجیمشابهآیا
خیر  •بله   
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
هرمزگاندریانوردیوبنادرکلاداره

:عنوان نیاز فناورانه
ساخت انواع کابل های دریایی مورد تأیید موسسات رده بندی

:حوزه علم و فناوری
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
یلدلبهکهمی باشند،دریاییکابل هایدریاراهازبرقانتقالراه هایاز

.هستیمبرقالانتقدریاییکابل هایمختلفانواعتولیدنیازمندتولیدکمبود
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www.hmstp.ir

CH-008:کد

125

: سازمان مربوطه

هرمزگاندریانوردیوبنادرکلاداره

:عنوان نیاز فناورانه
واییدریتجهیزاتمخصوصدریاییلومینیومآپروفیل هایوورقتولید

آلومینیومبدنهباشناورها

:حوزه علم و فناوری
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
الیچگوخوردگیمقابلدرمناسبمقاومتواستحکامقیمت،دلیلبه

تجهیزاتتساخبرایمناسبیگزینهآلومینیومفوالد،بامقایسهدرکمتر
سازیبومیوتولیدنیازمندروایناز.می باشدشناورهاودریایی

.می باشیمنظرموردمحصوالت

:داردخارجیمشابهآیا
خیر  •بله   
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
هرمزگاندریانوردیوبنادرکلاداره

:عنوان نیاز فناورانه
تولید انواع لوله های تیتانیوم کالس دریایی

:حوزه علم و فناوری
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
ودنبوشناورهاشورآبوکاریخنکسیستم هایدراستفادهجهتبه

.ممی باشیکاپرنیکللوله هایتولیدوطراحینیازمندداخلی،تولید

http://www.hmstp.ir/


www.hmstp.ir

CH-010:کد

127

: سازمان مربوطه

هرمزگاندریانوردیوبنادرکلاداره

:عنوان نیاز فناورانه
بامدورUPVCپوششداراییازیرزمینینقاله هاینوارتسمهتولید

مختلفانواعدرباالحملقابلیت

:حوزه علم و فناوری
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
کنترلدر،بندرمعدنیموادبارگیریوتخلیهفراینددرتسریعجهتبه

نوارتسمهبهنیازمحیطی،زیستآلودگی هایکاهشوحوادث
باالحملقابلیتبامدورUPVCپوششداراییازیرزمینینقاله های

.داریم

:داردخارجیمشابهآیا
خیر  •بله   
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
هرمزگاندریانوردیوبنادرکلاداره

:عنوان نیاز فناورانه
تمان هاساخپارتیشن بندیوساختطراحی،درنسوزپوش هایدیوارتولید

بندریمجتمعدر

:حوزه علم و فناوری
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
ومیببهنیازخارجیفناورهایبهوابستگیوارزخروجکاهشمنظوربه

.استمحصولاینسازی
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: سازمان مربوطه

هرمزگاندریانوردیوبنادرکلاداره

:عنوان نیاز فناورانه
واحالل هسوختی،موادنور،برابردرمقاومکوپلینگ هایانواعتولید

خستگی

:حوزه علم و فناوری
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
تفادهاسکهمی روندشماربهصنعتیقطعاتوتجهیزاتازکوپلینگ ها

وی باشدمهاآنبینگشتاورونیروانتقالوشفت هابیناتصالآناصلی
.مهستیکوپلینگ هاانواعتولیدنیازمندتولید،کمبوددلیلبه

:داردخارجیمشابهآیا
خیر  •بله   
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
هرمزگاندریانوردیوبنادرکلاداره

:عنوان نیاز فناورانه
فکنآمید،پلیپلین،پروجنساز)شناورهامهارطناب هایانواعتولید

((کتان)

:حوزه علم و فناوری
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
انواعدارندکشتیرانیصنعتدربسیاراستفادهکهابزارهاییازیکی

انواعلیدتونیازمندداخلیتولیدکمبوددلیلبهومی باشندمهارطناب های
.می باشیمنظرموردمحصولمختلف
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: سازمان مربوطه

هرمزگاندریانوردیوبنادرکلاداره

:عنوان نیاز فناورانه
تولید رنگ های ضد خزه با ماندگاری طوالنی مدت 

:حوزه علم و فناوری
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
گرفتگیوشناورهابدنهمقاومتوسرعتکاهشعدمراستایدر

دلیلبه)شناورهامختلفسیستم هایبهشورآبوروددریچه های
باخزهدضرنگ هاینیازمند(شناورهایاکشتیبدنهبهخزه هاچسپیدن

.هستیمطوالنیماندگاری

:داردخارجیمشابهآیا
خیر  •بله   
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
هرمزگاندریانوردیوبنادرکلاداره

:عنوان نیاز فناورانه
شناورها،گرلنسیستم هایشناورها،جرثقیلبهمربوطتجهیزاتسایرتولید

شکلزنجیر،انواعوایر،انواع:مانندناوبریکمکعالیموبویه ها
(Shackle)،ومدور...

:حوزه علم و فناوری
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
سازیمیبووتولیدنیازمندداخلیتولیدنبودوفراواننیازمندیدلیلبه

.می باشیممذکورمحصوالت
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: سازمان مربوطه

قشموسرخونگازپاالیشگاه

:عنوان نیاز فناورانه
توسطگازیمیعاناتازبوتانوپروپانجداسازیامکان سنجی

قشموسرخونپاالیشگاهدرمایعگازتولیدجهتنانوغشاها

:حوزه علم و فناوری
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی

:  خروجی مورد نظر
•دانش فنی خدمت•محصول 

:شرح نیاز
موقتبیتتثواحدازاستفادهبهناچارگازی،میعاناتتثبیتمنظوربه

وجودمایعگازجداسازیامکانموقتتثبیتواحددر.بودخواهیم
دستازسببنقیصهاین.می شودهدایتمشعلسمتبهتماماً ونداشته

. شودمیپاالیشگاهفروشقابلمحصولازتوجهیقابلبخشرفتن
مسألهنایسرخونمیدانازگازتولیدنزولیروندبهتوجهبامتأسفانه

ونپروپاجداسازیامکان سنجیومطالعهبا.بودنخواهدانتظارازدور
ولیدتجهتدیگرروش هاییانانوغشاهاتوسطگازیمیعاناتازبوتان

روشیکعنوانبهموقتتثبیتواحدازبرداریبهرهزماندرمایعگاز
.استاهمیتحائزبسیارمایعگازتولیدواحدبرایجایگزین

:داردخارجیمشابهآیا
خیر  •بله   
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
اداره کل استاندارد استان هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
تولید مواد مورد استفاده در آزمایشگاه فراورده های نفتی

:حوزه علم و فناوری
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
فتینفراورده هایآزمایشگاه هایاستفادهموردمستمرصورتبهزیرمواد

موادایننتأمیجهتبنیاندانشوفناورداخلیکننده یتولیدازوباشدمی
:شدخواهداستقبال

(2(هاالکل)گازیکروماتوگرافیدستگاهاستانداردمحلول های(1
محلول های(3(PONA)گازیکروماتوگرافیدستگاهاستانداردمحلول های

سولفوردستگاهاستانداردمحلول(4اتمیجذبدستگاهاستاندارد
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: سازمان مربوطه

اداره کل استاندارد استان هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
ایشی تولید مواد مورد استفاده در آزمایشگاه مواد غذایی و محصوالت آر

و بهداشتی

:حوزه علم و فناوری
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
ی و مواد زیر  به صورت مستمر  مورد استفاده آزمایشگاه های مواد غذای

ی فناور و محصوالت بهداشتی و آرایشی می باشد و از تولید کننده ی داخل
:  دانش بنیان جهت تأمین این مواد استقبال خواهد شد

موم های ( 3ژل آگار یا آگارز برای الکتروفورز ( 2غربال مولکولی 1)
ستون سیلیکا فنیل( 4آب بندی 

:داردخارجیمشابهآیا
خیر  •بله   
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
شرکت پاالیش نفت بندرعباس

:عنوان نیاز فناورانه
(RECOVERY GAS FLARE)بازیافت گازهای مشعل 

:حوزه علم و فناوری
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
ارزشباهیدروکربنیموادزیادمقادیرحاویمشعلبهارسالیگازهای

ابعمنوانرژیرفتهدرباعثمشعلدرمواداینشدنسوزانده.می باشند
موجبآالینده هاسایروگوگردحجمدلیلبههمچنین.می شودمالی

ارائهنیازمندروایناز.می گرددفراوانیمحیطیزیستمشکالت
ندهایفرآیدرگازهااینازایمناستفادهوبازیابیجهتمناسبراهکارهای
.می باشیمپاالیشگاهیغیروپاالیشگاهی
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: سازمان مربوطه

شرکت پاالیش نفت بندرعباس

:عنوان نیاز فناورانه
Low)فشارکمبخارکارگیریبه Pressure Steam)مرحلهدرمازاد

اتمسفریککوره هایبهورودیهوایگرمایشپیش

:حوزه علم و فناوری
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
دمایبا)تقطیرواحدهایاتمسفریککورهبهورودیهوایحاضرحالدر

FANS)فن هایازعبورازپس،(محیط DRAFT FORCED (FDهوایکانالوارد
PREHEATERسمتبهگرمایشپیشجهتومی شودکورهورودی AIRهدایت

PREHEATERداخلدر.می گردد AIRباحرارتتبادلدرورودیسردهوای
جخارپیشگرمکنازوشدهگرمکوره،ازخروجیاحتراقازحاصلگرمگازهای

مصرفکاهش.2کورهراندمانافزایش.1جهتبه.می گرددکورهواردو
نیازکوره هاپیشگرمکن هایدرخوردگیکاهش.4مازادبخاربازیافت.3سوخت

Low)فشارکمبخاروسیلهبهگرمایشپیشمرحلهیککهداریم Pressure

Steam)کنیماضافهسیستمبهرامازاد.

:داردخارجیمشابهآیا
خیر  •بله   
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
شرکت پاالیش نفت بندرعباس

:عنوان نیاز فناورانه
باینبنزتولیدفرایندهایدراستفادهموردکاتالیست هایانواعساخت
یوروکیفیت

:حوزه علم و فناوری
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
و نیاز آن هر میزان مصرف. این کاتالیست تولید کننده ی داخلی ندارد: کاتالیست اشباع آروماتیک و الفین. 1

AXENS, UOPمتر مکعب بوده و برند های مشابه خارجی آن عبارتند از 12چهار سال 

میزان مصرف و نیاز .این کاتالیست تنها یک تولید کننده ی داخلی دارد:  کاتالیست ایزومریزاسیون نفتای سبک. 2
AXENS, UOPتن بوده و برندهای مشابه خارجی آن عبارتند از 100آن هر پنج سال 

از آن در میزان مصرف و نی. این کاتالیست تولید کننده ی داخلی ندارد: تتراکلرو اتیلن ایزومریزاسیون. 3
Inovynتن بوده و برندهای مشابه خارجی آن عبارتند از 200سال perchloroethylene Catalyst Grade 

Olin perchloroethylene Catalyst Grade , Banner Chemicals Group PERKLONE EXT همچنین
.مورد نظر می باشدUN 1897برای این محصول استاندارد 

4 .ACIDIZING AGENT کننده ی این کاتالیست تولید(: اسید کلریدریک گازی با خلوص باال)ایزومریزاسیون
ولید بنزین  داخلی نداشته و کاربرد آن در  تعمیر  اساسی واحد ایزومر سازی جهت فرایند اسیدایزینگ تجهیزات ت

.کیلوگرم در هر شش سال است1000میزان مصرف و نیاز آن حدود . است
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: سازمان مربوطه

شرکت پاالیش نفت بندرعباس

:عنوان نیاز فناورانه
ساخت انواع کاتالیست های تصویه

:حوزه علم و فناوری
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
کاربردوداردیداخلکننده یتولیدکمیتعدادکاتالیستاین:هیدروژنیتصفیهکاتالیست.1

هرآننیازومصرفمیزان.استگازنفتوسفیدنفتسنگین،نفتایتصفیهواحدهایدرآن
SUD-CHEMIEازعبارتندآنخارجیمشابهبرندهایویودهمکعبمتر200سالشش -

UOP

درآنکاربردوهنداشتداخلیکننده یتولیدکاتالیستاین:آمیناتانولدیمتیلکاتالیست.2
تن50سالپنجهرآننیازومصرفمیزان.استگوگردبازیافتوآمینباتصفیهواحدهای

QINGDHOازعبارتندآنخارجیمشابهبرندهایوبوده IRO -CHINA

آنکاربردوارددداخلیکننده یتولیدکمیتعدادکاتالیستاین:گوگردبازیافتکاتالیست.3
50السپنجهرآننیازومصرفمیزان.استگوگردبازیافتوآمینباتصفیهواحدهایدر

.KLCAT-AXENSازعبارتندآنخارجیمشابهبرندهایوبودهمکعبمتر

:داردخارجیمشابهآیا
خیر  •بله   
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
شرکت پاالیش نفت بندرعباس

:عنوان نیاز فناورانه
ساخت انواع کاتالیست های بنزین سازی

:حوزه علم و فناوری
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
داردداخلیننده یکتولیدیکتنهاکاتالیستاین:احیاءحالدرپیوستهریفرمینگکاتالیست.1
متر150سالششهرآننیازومصرفمیزان.استسازیبنزینواحدهایدرآنکاربردو

NYCCازعبارتندآنخارجیمشابهبرندهایویودهمکعب -UOP -AXENS

کاربردوداردداخلیکننده یتولیدکمیتعدادکاتالیستاین:مایعفازکلرجاذبکاتالیست.2
وبودهمکعبمتر90سالششهرآننیازومصرفمیزان.استسازیبنزینواحدهایدرآن

,AXENSازعبارتندآنخارجیمشابهبرندهای UOP, HUBEI HUABANG CHEMICAL

(CHINA)

کاربردوارددداخلیکننده یتولیدکمیتعدادکاتالیستاین:گازفازکلرجاذبکاتالیست.3
وبودهمکعبمتر90سالششهرآننیازومصرفمیزان.استسازیبنزینواحدهایدرآن

,AXENSازعبارتندآنخارجیمشابهبرندهای UOP, HUBEI HUABANG CHEMICAL

(CHINA)

آناربردکوداردداخلیکننده یتولیدکمیتعدادکاتالیستاین:رطوبتجاذبکاتالیست.4
وبودهمکعبمتر90سالششهرآننیازومصرفمیزان.استسازیبنزینواحدهایدر

SHANGHAIازعبارتندآنخارجیمشابهبرندهای HENGYE MOLECULAR SIEVE
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: سازمان مربوطه

شرکت پاالیش نفت بندرعباس

:عنوان نیاز فناورانه
ساخت انواع کاتالیست های مرکاپتان زدایی

:حوزه علم و فناوری
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
:می باشندزیرشرحبهنیازموردکاتالیست های

ونداردداخلیکننده یتولیدکاتالیستاین:FBمراکسکاتالیست.1
دیلتبومراکسراکتورهایچارکول هایدرجذبکاتالیستاینکاربرد

.می باشدسولفایددایبهمرکاپتان

اخلیدکننده یتولیدیکفقطکاتالیستاین:WSمراکسکاتالیست.2
دیلتبومایعگازونفتدرموجودمرکاپتانجذبدرنآکاربردودارد

هرآنزنیاومصرفمیزان.استکاستیکدرسولفایددایبهمرکاپتان
Uopازعبارتندآنخارجیمشابهبرندهایوبودهکیلوگرم720سال

:داردخارجیمشابهآیا
خیر  •بله   
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:آیا مشابه خارجی دارد
خیر  •بله   

:  سازمان مربوطه
منطقه شش عملیات انتقال گاز/ شرکت  انتقال گاز ایران 

:عنوان نیاز فناورانه
ساخت پوشش های کامپوزیتی تقویتی

:حوزه علم و فناوری
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
ریقطازعمدتاً کهکامپوزیتیجداره هایازاستفادهبالولهخطوطتعمیر

کامپوزیتیجداره هایکاملپختیاولوله هامحلدردستیالیه گذاری
(clock spring)زارامشکالتیجدارهنصبهنگامدرنیزمی گیردانجام

رفطاز.داردهمراهبهغیرهومحلکثیفیمناسب،چسبندگیعدمقبیل
وتنفانتقاللوله هایخطوطعبورمحلهواییوآبتنوعدلیلبهدیگر
در زمانهمکاربردقابلیت هایباکامپوزیتیپوشش هایساختاهمیتگاز،

Onمحیط های ShoreوOff Shoreافزایشراآن هاآسانوسریعنصبو
.استداده
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: سازمان مربوطه

منطقه شش عملیات انتقال گاز/ شرکت  انتقال گاز ایران 

:عنوان نیاز فناورانه
دریافت توپک/ ساخت اورینگ در تجهیزات ارسال 

:حوزه علم و فناوری
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
آن هادرونسیالومی شودآلودگیوسطحیگرفتگیدچارمختلفدالیلبهگازونفتصنعتدرلولهخطوط

انجامرایبمی گیرد،انجامپیگرانیعملیاتازلولهخطوطپاکسازیبرای.می کنندحملراناخالصی هاایننیز
النچرنامبهتجهیزاتیازارسالبرایکهشودارساللولهخطوطدرونبه(توپک)پیگاستاحتیاجعملیاتاین

کهشودخارجهلولخطازبایدپیگلوله،خطوطپاکسازیوپیگرانیاتمامازپس.می شونداستفاده(فرستنده)
تحتازنمخرسیورهاالنچرپیگ.می شودهدایت(گیرنده)رسیوراسمبهمخازنیبهپیگعملیاتاینبرای

ساختهوطراحیخطوطشرایطبهنسبتودارندعهدهبرراپیگدریافتوارسالوظیفهکههستندفشاری
قراربرداریبهرهموردوشدهنصبفرایندیلولهخطوطانتهایوابتدادرمعموالً تجهیزاتاین.می شوند

بهعملیاتاصلیجریانقطعبهنیازبدونوفراهمرالوله هاداخلبهپیگخروجوورودامکانومی گیرند
شرهایواازرسیوروالنچردرب هایآوردهمخصوصاواتصاالتآببندیمنظوربه.می باشداجراقابلسهولت

داخلیندهکنتولیدازاورینگ هااینبودنمصرفیبهتوجهباومی شوداستفادهمختلفابعاددرمخصوصی
.شدخواهداستقبال

:داردخارجیمشابهآیا
خیر  •بله   
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:  سازمان مربوطه
شرکت فوالد هرمزگان

:عنوان نیاز فناورانه
طراحی، ساخت و بومی سازی محصوالت عنوان شده

:حوزه علم و فناوری
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز

خارجیکنندهتامیناتتوضیحوماشیننام
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: سازمان مربوطه

مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران

:عنوان نیاز فناورانه
تولید رنگ های ضد خزه  و اپوکسی های ضد سایش دریایی

:حوزه علم و فناوری
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی

:  خروجی مورد نظر
دانش فنی  خدمت•محصول 

:شرح نیاز
ضدهایاپوکسیوخزهضدهایرنگانواعفراوانکاربردواستفادهبهبنا

اندارد هایاستبامطابقشدهعنوانمحصوالتتولیدنیازمنددریاییسایش
.هستیممربوطه

:داردخارجیمشابهآیا
خیر  •بله   

http://www.hmstp.ir/
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