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 سلامت و تجهیزات پزشکی حوزه  

 عنوان اولویت پژوهشی ردیف

 تیغه )بلید( چاقوی جراحی چشمی 1

2 
 کترود یکبار مصرف الکتروسرجریلو ا EEG , EMGهای یکبار مصرف پزشکی شامل تولید الکترود

 و الکترود رادیو لوسنت جهت استفاده در الکترودهای یکبار مصرف الکتروکاردیوگرافی 

 طراحی ارگونومیک بدنه دستگاه پالس اکسیمتری انگشتی 3

 های حیاتیطراحی و توسعه الگوریتم جداسازی سیگنال ناخواسته متعامد و همفرکانس از سیگنال 4

 غیر تهاجمیگیری اوره خون به صورت ماژول اندازه 5

 شوی زخم ناشی از دیابت یا سوختگیودستگاه شست 6

 های تشخیصی پزشکیتحقیق و توسعه ساخت دستگاه 7

 تحقیق و توسعه ساخت دستگاه استرس تست 8

 تحقیق و توسعه ساخت دستگاه الکتروکاردیوگراف 9

 تحقیق و توسعه ساخت دستگاه فتال هارت دتکتور 11

 یافتن نواحی کنترل کننده صفت در جمعیت ایرانی تحقیقات ژنومی و 11

 اعتبارسنجی تحقیقات ژنومی خارجی برای جمعیت ایرانی 12

 بینی ژنومی(ژنومیک پریدیکشن )پیش 13

14 GWAS (genome wide association study) 

 تبارشناسی -های ایرانژنومیکس قومیت 15

 هاژنتیک بیماری 16

 هاویژگیژنتیک صفات و  17

 ( در ابزارهای انعقاد عروق و ارائه فرآیند تولید بهینهNon-Stick) ساخت پوشش نچسب 18

 شناسایی و ساخت عایق پلیمری مناسب در ابزارهای انعقاد عروق و طراحی فرآیند تولید بهینه 19

 بهینه( در ابزارهای انعقاد عروق و شناسایی فرآیند تولید Stopper)طراحی نگهدارنده  21

 کننده سیستم ایمنیداروهای تقویت 21

 طراحی و ساخت پروتز و راهنمای جراحی اختصاصی برای هر بیمار )مچ پا و زانو( 22

 متیلن بیگوآنید برای کاربردهای پزشکی تولید نانو ذرات سلولز باکتریایی هگزا پلی PHMBتولید ماده  23

 هاو مایکروپارتیکلذرات اثر نانو تهیه داروهای طولانی 24

 های انسانی و داروهای نوترکیبساخت واکسن 25

 لیتر و قابل سانتریفیوژمیلی 51آوری سرم خون بند ناف در حجم ساخت لوله وکیوم آزمایشگاهی جمع 26
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 تیغه قابل اتوکلاو جهت برش بافت در ابعاد یکسانساخت قیچی چند 27

 DMSOانجماد تولید محصول ضد 28

 )هیدروکسی اتیل استارچ( HESتولید محلول  29

 تولید صنعتی داروی سوماتوتروپین 31

 تولید صنعتی پروتئین خوراکی 31

 رسانیهای نوین داروسامانه 32

 های نوینملزومات پزشکی مبتنی بر فناوری 33

 

 فناوری اطلاعات و ارتباطات  حوزه 

 عنوان اولویت پژوهشی ردیف

 متری 111ساز تا فاصله صورت بیسیم با فشردهبهانتقال صدا  34

 حذف نویزهای صوتی محیط 35

 (Story Driven Indie Gamesمحور )های مستقل داستانتحقیق جامع در رابطه با بازی 36

 پردازش زبان متن به گفتار از طریق هوش مصنوعی 37

 تشخیص احساسات از روی صدا 38

 حرکت کشتی با شش درجه آزادیسازی مدل ریاضی و شبیه 39

 سنجی امضای الکترونیک در اسناد حقوقی آنلایناعتبار 41

 سازی و تبدیل یک برنامه کاربردی تحت وب مونولیت به میکروسرویسپیاده 41

42 
 ها و پیش نیازهای لازم جهت فضای میزبانی، توسعهزیرساخت

 یا برنامه نویسی یک برنامه کاربردی تحت وب به صورت میکروسرویس 

 OQPSKهای مخابراتی با مدولاسیون تصحیح زمانی گیرنده برای سیگنال 43

 های مختلفبه کارگیری فناوری واقعیت افزوده در حوزه 44

 توسعه هوش مصنوعی گفتار به متن فارسی 45

 کنترلی درایوهای افزار و الگوریتمنرم 46

 افزاری حوزه دولت الکترونیکهای نرمبسته 47

 افزار(مانیتورینگ و کنترل فرآیندهای صنعتی )نرم 48

 هوشمندسازی لجستیک و زنجیره تأمین 49

 پلتفرم مدیریت خودروهای خودران 51

 هاتحلیلگر و تخمین داده-جو و پیشنهادگرودستیار جست 51
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 برای طراحی دستگاه آنالیز مودالآوری اطلاعات جمع 52

 های هوشمندسازی هوش مصنوعی در ترموستاتپیاده 53

 HDL / FPGAافزار سازی بر روی سختپیاده 54

 طراحی سیستمی در راستای الکترونیک و مخابرات 55

 لرنینگ( های هوش مصنوعی )ماشینتبدیل دیتای آنالوگ به دیجیتال در حوزه پزشکی جهت انجام فرآیند 56

 آنالایزر DSPتوسعه برنامه پردازش سیگنال برای برد  57

 

 افزارهای برق و لیزرسخت حوزه 

 عنوان اولویت پژوهشی ردیف

 (ADSLسازی انتقال تغذیه آنالوگ و دیتا بر روی دو سیم )پیاده 58

 تحقیق و طراحی کلید الکتریکی ولتاژ خیلی بالا 59

 FPGAو تراشه  STM32طراحی ماژول کنترلی با استفاده از میکروکنترلر  61

 طراحی بورد جهت کنترل یک سیستم ماکروفلوئیدیک 61

 متری 111ساز تا فاصله صورت بیسیم با فشردهانتقال صدا به 62

63 
 وات 11تا  5های نسل جدید سوئیچینگ تغذیه

 2MHzچینگ با ابعاد بسیار کوچک و حداقل فرکانس سوئی 

 متری 2وات در گیرنده در فاصله  21شارژر بیسیم  64

 های فلزینارسایی و تفکیک ناهنجاری  65

 موتورهای الکتریکی آسانسور بالابر 66

 افزار الکترونیکی قدرتسخت 67

 تابلوهای مانیتورینگ و کنترل فرآیندهای صنعتی  68

 ارسال کالا با پهباد  69

 HDL / FPGAافزار روی سخت سازی برپیاده 71

 

 های شیمیاییمواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری حوزه 

 عنوان اولویت پژوهشی ردیف

 پذیر و ایمنتولید پلی اتیلن و پلی پروپیلن زیست تخریب 71
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72 
کشند در فرآیند  ذرات مغناطیسی اکسیدآهن پوشش داده شده به منظور استفاده به عنوان محلولاستفاده از نانو

 سازی آب دریااسموز مستقیم در شیرین

 کننده سلولی خاک، آسفالت و بتنمسلح 73

 ساخت و تولید قطعات پلیمری زیست سازگار 74

 

 آلات و تجهیزات پیشرفتهماشین حوزه 

 عنوان اولویت پژوهشی ردیف

 های سرمایشی و گرمایشیسیستمشناسایی و تحلیل رفتار مصرف کنندگان ایرانی در استفاده از  75

 طراحی و ساخت شیرهای صنعت دارویی 76

 نشانطراحی و ساخت روبات آتش 77

 روب مخازن نفتطراحی و ساخت روبات لای 78

 طراحی و ساخت روبات بازرسی محیطی 79

 های خطوط انتقال آبطراحی و ساخت روبات بازرسی لوله 81

 های سانتریفیوژطراحی پمپ 81

 ساز با سوخت جامد پسماند شهری و صنعتی )زباله سوزها(طراحی راکتور گازی 82

 برای آنالایزرهای گازی samplingتوسعه سیستم  83

 

 مدیریت فناوری حوزه 
 پژوهشیاولویت عنوان  ردیف

84 
علم و  یهادر پارک یپژوهش یفضاهاها و از ساختمان یحداکثر یبردارنظور بهرهمکار و ضوابط منعطف و کارآمد بهسازو فیتعر

 (سیپرد ی: پارک فناوریو ضوابط مربوطه )نمونه مورد یبردار/ بهرهیواگذار یمتناسب با قراردادها یفناور

 یمردم نهاد در حوزه علم و فناور یهاسازمان یمال نیتام یبرا یبوم یمدل یطراح 85

 یو فناور یعلم یهادر حوزه یجهت مشارکت مال نیو واقف نیریو جذب خ زشیعوامل انگ 86

87 
 انیبندانشهای حلقه واسط ارتباط شرکت کی( به عنوان  یو راهبر جادیاهای ) مدل یفناور یهاتوسعه دهنده

 یو مادر تخصص یبزرگ صنعت یهاکوچک با شرکت

 8-یعضو د یکشورها یو فناور ینوآور بومستیز یقیمطالعه تطب 88

 المللنیدر سطح ب یو فناور یعلم یهایهمکار یهاشبکه ییایپو یبرا یسازوارهیباز 89

91 
علم  ادیبن یدادهایرو یمطالعه مورد ؛یو فناور یعلم یدادهایرو یبرا یو عموم یخصوص انیمدل جذب حام یطراح

 )ص(یمصطف یو فناور
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 انیو اقتصاد دانش بن داریدر بهبود اشتغال پا ینوآور یها و نواحکارخانه جادیا ریتاث 91

 (یابی)عارضه رانیا یبازار ملشبکه فن یهاعارضه یاحصا 92

 رانیا یاسلام یبر مختصات جمهور دیبا تأک یالمللنیفناورانه ب یهایهمکار یوهایها و سنارمدل 93

94 
و  فناورهای شرکت تیبه منظور عضو نهیبه یابیمدل ارز نیو تدو یفیو ک یکم یهاشاخص فیتعر ند،یفرا یطراح

 رانیا یعلم و فناورهای در پارک انیدانش بن

 اطلاعات یحوزه فناورهای استارتاپ، در شتابدهنده کیعوامل اثر گذار بر شکست  یو رتبه بند ییشناسا 95

 یکار اشتراک یفضا کی یعوامل موثر در برندساز یو رتبه بند ییشناسا 96

 سکیعوامل کاهنده ر ییو شناساها در استارتاپ یگذار هیسرما ندیفرآ یمدلساز 97

98 
 یدیکل یهاشاخص نییدر منطقه )و جهان( و تع شرویپ یو فناور یعلم یهاپارک انیم یقیانجام مطالعه تطب

 آنها تیموفق

 ینترنتیا یهادر فروشگاه b2bدر محصولات  متیو استعلام ق یفاکتورشیبه صورت پ یهانحوه انجام فروش یبررس 99

 8-یعضو د یفناورانه کشورها یبازارها یهاتیو اولو یسنجتیظرف 111

 انشیا لاتیامکانات و تسه یکشورها و بررس گریمحصولات فناورانه در د یهافروشگاه یقیو مطالعه تطب یبررس 111

 انیبندانش یهاها و شرکتدانشگاه انیتعامل م یبسترساز یبرا یمدل یطراح 112

113 
 یهاشرکت انیم دیتول رهیزنج جادیو ا یارشتهانیم یهایمنظور توسعه فناوربه ایجهت حرکت علم در دن ییشناسا

 انیبندانش

 وکارهای کسبشتابدهنده تیموفق زانیو م یدولتهای تیحما نیمطالعه رابطه ب 114

 اقدامات کاهنده روند مهاجرت شنهادینخبه و پ یانسان یرویعلل مهاجرت ن یبررس 115

116 
 جادیا یفعال نمودن آن در راستا ینشده و ارائه راهکارها یبرداربهره ایمغفول مانده  یقانونهای تیظرف ییشناسا

 یعلم و فناورهای فناور در پارک یو نگهداشت شرکتها تیعضو یبرا تیجذاب

117 
، یاتوسعه، یمال، یعملکردهای جنبهاز  یو فناور یعلم یپارکها سهیمقا یبرا ییو سنجش شاخص ها نییتع

 ...و GDPسهم ، صادرات

118 
های در پارک تیبه منظور عضو انیفناور و دانش بن یهاو جذب شرکت ییشناسا یمدلها یبند تیو اولو یبررس

 رانیا یفناور

119 
مردم نهاد در  یهابا تمرکز بر نقش سازمان یانیم یهاموثر حلقه تیجهت فعال یشنهادیپ یموانع و راهکارها یبررس

 افتهیتوسعه ی( و کشورهاD8در حال توسعه ) یاسلام یکشورها تیوضع یقیتطب یمطالعه ؛یعلم و فناور یحکمران

 سکونت نخبگان یشهر هوشمند برا کیهای مشخصات و مولفه 111

111 
 های یفناور کردیبا رو ینوآور ینواح ایو  یفناورهای کشورها در حوزه پارک ریسا یو شهرساز یمعمار اتیتجرب
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