


ی طرح ارتقاء تاب آوری ملی و رقابت پذیری بین الملل

به توانمندی شرکت های دانش بنیان در حوزه  اتکا با 

ابزار دقیق





اهداف، روش شناسی و کلیات برنامه-1
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گزارش تجربیات
و استارتاپی داخلی

جهانی

نقاط تمرکز برنامه
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خوشه های صنعتیاهداف برنامه

کلیدی
ساختار تدوین برنامه

روش شناسی مراحل اجرایی
برنامه های 

یمقاومتاقتصاد 



ابزار دقیقحوزه بین المللیآوری و رقابت پذیری اهداف برنامه تاب5

یبابومیسازیقطعات،فناوریهاوفرآیندهایکلید
هدفرفعنیازهایاساسیداخلکشور

شناختوبومیسازی
بهرهبرداری

توسعه
قابلیتها

همکاری
عهبینالمللیوتوس
صادرات

شناختظرفیتداخلی
اطلستوانمندیهایفناورانهکشور
رویدادهایReverse Pitch

استفادهازتوانمندیهایموجود
رویدادهایMatch Making
قراردادهاااایسااااختوتاااومیندر وزههاااای

کمریسک
اتحادهااایاسااتراتویکورویهااایسااهامیدر

 وزههایپرریسک
ظرفیتسازی

Corporate Startup Engagement (CSE)

والتتوسعهقابلیتهایفناورانهباهدفتوسعهخدماتومحص
دربازارهایمنطقهایوبینالمللی

اساااتفادهازرویهاااایساااهامیدر
همکاریهاااایفناوراناااهبینالمللااای

ونقااااو بااااهJ.V،SAهمچااااو  
بازارهایمنطقهوجهانی

تابآوری
رقابت پذیری 

منطقه ای و بین المللی

بهکهیامجموعه.شودمیمحسوباقتصادیکوریبهرهسطحکنندهتعیینعواملوهاسیاستنهادها،مجموعهمنزلهبهپذیریرقابت
آن،ابعادازکییکهاستبعدیچندمفهومیپذیریرقابت.کندمیتنظیمرااقتصادیکبرایدستیابیقابلشکوفاییسطحخود،نوبه
انطباقابلیتقتوسعهبرآوریتاب.استآوریتابکنندهتداعینوعیبهوکاروکسبمحیطغیرمنتظرهتغییراتباپذیریانطباقدرجه
ارتقای»طرح.ددارتمرکزآنهاازبازیابیواختالالتبرابردرپاسخگوییوبینیپیشغیرقابلحوادثبرابردرآمادگیمنظوربهپذیری

زنجیرهیکلیدنقاطدرفناورانهقابلیتهایتوسعهطریقازکهاستآنپیدر"بینالمللیومنطقهایرقابتپذیریوملیتابآوری
وبنیاندانششرکتهایبهاتکابابهرهوروپایدارصورتبهجامعهاساسیواستراتژیکنیازهایرفعکشور،صنعتیخوشههایارزش

رصهعدررارقابتپذیریوتابآوریجهان،نقاطسایرومنطقهکشورهایبهدانشبنیانخدماتوکاالصادراتتوسعهوملیبرندهای
نمایدتقویتملی



(ادامه)دقیقحوزه ابزار بین المللیپذیریآوری و رقابت اهداف برنامه تاب

قاا توسعهقابلیتهایفناوراناهدرن
یکلیدیزنجیرهارزیخوشهصنعت

توسعه 
توانمندی های 

فناورانه

افزایش 
رقابت پذیری 
منطقه ای و 
بین المللی

ارتقای 
تاب آوری 

ملی

نیازمندهاسازمانرقابت،جدیدفضایدر
رقابتیهایمزیتوهستندنوآوریمنابع
یریپذرقابتبرایآنهاداخلیمنابعوفعلی
همکاریاساساینبرونیستکافی
ایبراثربخشابزاریعنوانبهفناورانههای

افشکبردنبینازورقابتیمزیتتوسعه
بهمطلوبوموجودهایتوانمندیمیان
همکاریکهشدهباعثاینوآیندمیشمار
بهرهورشدموتورعنوانبهفناورانههای
ییکوالمللیبینومحلیبازارهایدروری
کاروکسبمدیریتابزارهایمهمتریناز

وهاسازمانپذیریرقابتبهبودبرای
وپیچیدههایمحیطدرراهبردیمانورهای

.نمایدایفاراخودنقشپویا

بهااتکباوربهرهوپایدارصورتبهجامعهاساسیواستراتژیکنیازهایرفعراستایدر
یازهایندهندهپاسخودانشکنندهتولیدعنوانبهبنیاندانشهایشرکتوملیبرندهای
رفعهدفباکلیدیفرآیندهایوهافناوریقطعات،سازیبومیهدفایننتایج.دانشی
یزاتتجهفناورانهتقاضاهایداخلیساختتعمیقوتوسعهبود،خواهدکشورداخلنیازهای
صنایعودانشبنیانهامیانهمکاریجدیدمدلهایبادقیقابزار



روش شناسی تدوین برنامه های اقتصاد مقاومتی بخشی

برنامههاوراهکارها

رگوالتوریوتنظیمگری
مشوقنوآوری

توسعهزیستبومنوآوری
 ولشرکتهایبزرگ
خوشهبرای لچالشها

هایشرکت(جهشتولید)مقیاستوسعه
یبههمرسانموجودازطریقدانشبنیا 

بزرگبهشرکتهای

اطلستوانمندیهایبخش

ظرفیتهایبالقوه ظرفیتهایموجود

شناساییچالشهاونقا کلیدی

استراتویکوگلوگاهیبود  ارزیافزوده منطقارزبری

شناختخوشهوتحلیلزنجیرهارزی

تحلیلساختاربخش

قوانین،مقرراتوتنظیمگری تحلیلبازیگرا ونقشآ ها

عتولیدداخلباراولورف
یدیوابستگیدرنقا کل



نقاط تمرکز برنامه
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دانشبنیا خدماتومحصوالت

دانشبنیا تولیدنهادههایواولیهمواد

ارتقایتابآوریملی
ورقابتپذیری
بینالمللی



خالصه اجرایی-2

1

2

3
هدف از 

اجرای برنامه 
در خوشه

اصلی چالش های 
خوشه

وضعیت موجود 
خوشه

5

4
مقایسه روندهای 
جهانی و وضعیت 

ایران

اهداف، رویکردها و 
برنامه های خوشه



ابزار دقیقهدف اجرای برنامه تاب آوری و رقابت پذیری حوزه 10

شکککل گیری مککدی های جدیککد همکککاری میککان 
منظککور ابککزار دقیکک  بککه دانش بنیان هککا و حککوز  

، تولید دانکش فنکی از مرحلکه احکدا  تکا تولیکد
بازاریابی و نیز بهبود تجهیزات

حفککو و ارتقککای جایصککا  صککادراتی و توسککعه بککازار
ابککزار دقیکک  مصککرف موصککووت حککوز  تجهیککزات 

ایران تولید 

لیداتتوبهبخشیدنتنوعوارزشزنجیر توسعه
نایعصسایروابستصیکاهشجهتدقی ابزارحوز 

دقی ابزارتجهیزاتوارداتبه

توسککعه و تعمیکک   سککاخت داخلککی تقاضککاهای 
ابزار دقی فناورانه حوز  



شناخت خوشه و تحلیل زنجیره ارزش-3

7

6
بررسی موردی 
کشور چین و 

عربستان

1

2

3

4

5
انواع و دسته بندی ها

زنجیر  ارزش

اکوسیستم جهانی

روند فناوری و 
نوآوری

بازیصران اصلی 
صنعت پتروشیمی

روند بازارهای جهانی
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تعریف حوزه ابزار دقیق با رویکرد محصول محور

دی،فراینمقادیرسازیکمیباومیشوندمحسوبکنترلسیستمهایچشمواقعدراندازهگیرها•
جهتمحرکبهرانیازموردفرمانوساختهآگاهفراینددرموجودوضعیتازراکنترلکننده

جزهسشاملگیراندازههر.نمایدمیارسالنظرموردتنظیمینقطهبهرسیدنوفرایندکنترل
.میباشدترانسمیتروترانسدیوسرسنسور،اساسی

اندازهگیرها

یابمطلووضعیتهاییاوضعیتبهفرایندچندیایکنگهداریوسوقهاکنندهکنترل•
.دارندعهدهبرراموردنظر

کنترل

هاکننده

اینبابمتناسوگرفتهکنترلکنندهقسمتازراخروجیسیگنالکههستندادواتیمحرکها•
اشارهالکتروموتورهاوکنترلشیرهایبهمیتوانخروجیادواتعمدهاز.کنندعملسیستمها

ومطلوبمقداردرشدهاندازهگیریپارامترهایکنترلباعثخودعملکردباادواتاین.کرد
.میشوندموردنظر

محرکها



انواع انداره گیرها13

اندازه گیرها

ترانسمیترها

ترانسدیوسرها

سنسورها

سنسورهایاندازهگیریدما

سنسورهایاندازهگیریفشار

سنسورهایاندازهگیریفلو

سنسورهایاندازهگیریارتعاشات

سنسورهایاندازهگیریکنداکتیویته



انواع کنترل کننده ها14

کنترل کننده ها

سیستم PLCسیستمهایکنترلمتمرکز

سیستمDCSسیستمهایکنترلگسترده



انواع محرک ها15

ک ها
محر

انواعشیرهاومدارهایکنترلیپنوماتیکیمحرکهایپنوماتیکی

انواعشیرهایهیدرولیکیمحرکهایهیدرولیکی

الکتروموتورهامحرکهایالکتریکی
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ابزار دقیق، کنترل و اتوماسیونارزش صنعت نمای کلی زنجیره 

نهادههاومواداولیه ماژولهایمکانیکیوالکترونیکی ،تستوراهاندازی(یکپارچهسازی)مونتاژ بازار

1 2 4

مواد اولیه فلزی
-آلومینیوم)

-چدن-استیل
...(مس و-برنز

مواد اولیه 
غیرفلزی

سرامیکی، )
...(پلیمری و

3

گزارشتابآوریمعدنو
استخراج

کنترلرها

2گزارش تاب آوری ابزار دقیق 

محرک ها

اندازه گیرها

فرآیندها

راه اندازی و 
مونتاژ

گواهی و 
استاندارد

نفت، گاز، پاالیش
و پتروشیمی

آب، انرژی و 
نیروگاه

معدن، فوالد و 
صنایع فلزی

صنایع غذایی

داروسازی

سیمان

مواد شیمیایی
تجهیزات و قطعات

الکترونیکی

گزارشتابآوریمیکروالکترونیک
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ابزار دقیق، کنترل و اتوماسیون از مواد اولیه تا محصولارزش صنعت نمای دقیق زنجیره 

فرآیندها

تست و آزمون

گواهی و 
استاندارد

نهادههاومواداولیه ماژولهایمکانیکیوالکترونیکی
،تستو(یکپارچهسازی)مونتاژ

راهاندازی

2 31

مواد اولیه فلزی

استیل

چدن

ومآلومینی

برنز

مس

سرامیکی

پلیمری

یکامپوزیت

مواد اولیه غیرفلزی

خازن، مقاومت 
و سلف

دیود و 
ترانزیستور

سایر

یکاپتوالکترون

آی سی

کریستال

تجهیزات و قطعات الکترونیکی

محرک ها

کنترلرها

اانواع شیره

اکچویترها

اندازه گیرها

فشار

دما

وسطح،فاصله
ارتعاشات

فلومترها

تک ورودی دو ورودی با محور چرخان

شیرهای عمل کننده 
(MOV)توسط موتور

ای سایر متعلقات شیره
کنترلی

هیدرولیکی

اکچویتورهای دیافراگمینیپیستواکچویتورهای 

مانومتر

دیافراگمکپسولی

اندازه گیر های ظرفیتی فشار

ج هاگیاسترین  هاپیزوالکتریک

ورترمیستلترموکوببی متال

راداریکآلتراسونیسرووموتوری

مغناطیسی توربینی کآلتراسونی جرمی



برخی استانداردهای عمومی

سازمانبهوابستهسازمانهایاز،IEC.استبرقحوزهدرالمللیبیناستانداردترینمهماستانداردینا•
هبآندرومیباشدبرقصنعتنیازمورداستانداردهایتدوینآنوظیفهیکهبودهISOاستانداردبینالمللی
دستهبندی،آنهاپیکربندیونصبروشالکتریکی،دستگاههایاصولیساختنحوهیمانندمختلفیموضوعات
.استدقیقابزارمختصنیزآناستانداردهایازبرخی.استشدهپرداخته…ومختلفتجهیزات

IEC

.کننداخذرااستاندارداینبایدنمایندمیاستفادههارتارتباطیپروتکلازکهتجهیزاتیتمامی•

HCF

.تداشخواهنداستانداردایناخذبهنیازدارندقرارمایعاتمعرضدروغباروگردباتماسدرکهتجهیزاتی•

IP

ظتمحافامواجونویزتداخلمخرباثراتازراالکترونیکیتجهیزاتکهدارداشارهروشهاییوتکنیکهابه•
میکند

EMC



ATEX

مقاومتدر
برابرضربه

مقاومتدر
برابرایجاد
الکتریسیته
ساکن

مقاومتدربرابر
تابشاشعهماورا

مخصوص)بنفش
قطعاتپالستیکی

آزمایش
فشارآبیا

هوا

آزمایش
مشخصشدن
حداکثردمای

.سطح

آزمایشفشارمرجع
وآزمایشعدم

انتقالاجزایداخلی
محفظههابهبیرون

براثرانفجار

آزمایشوساختشرایطیکسانسازیبمنظور
درشدهبندیطبقهفضاهایمناسبتجهیزات

رادستورالعملایناروپا،اتحادیهپارلمان،اروپا
دارداستاناینکهمحصوالتیواستنمودهتدوین

دروCEگواهیدریافتقابلیتباشندنداشتهرا
داشتنخواهندرابازاربهورودنتیجه

برایکهآزمایشاتی
دارداستاناینگرفتن
:شوندپاسباید

استانداردها و تست



دماساخت تجهیزات برخی از استانداردهای 

• Connection heads for temperature sensorsEN50446

• Functional Safety
SLL2/SLL3 according 

to IEC61508

• Replaceable Measuring insetsDIN 43735

• Accuracy classes of the thermocouplesIEC 60548

• Platinum resistance sensor//Accuracy 
Class/Vibration/acceleration valuesIEC 60751

استاندارد و تست



فشارساخت تجهیزات برخی از استانداردهای 

• Pressure and Gage Attachments, Dial Type Gage
utilizing Elastic ElementASME B40.100

• Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless 
Steel Bolting Materials for High TemperatureA193/A193M

• Pressure GaugesBS EN 837-1

• Specification for Ferrous and Non-Ferrous Bourdon 
TubingBS3127

• Absolute and Gage Pressure Transmitters with 
Electrical OutputsBS 6447

استاندارد و تست



بازار

نفت، گاز، پاالیش
و پتروشیمی

آب، انرژی و 
نیروگاه

معدن، فوالد و 
صنایع فلزی

صنایع غذایی داروسازی
مواد شیمیایی و 
مهندسی شیمی

کاغذ و خمیر 
کاغذ

سیمان



اندازه بازار

برآورد بازار جهانی ابزار دقیق

اینشودمیبینیپیشکهبوده۲۰۱۸سالدردالرمیلیارد۶۷.۴دقیقابزارتجهیزاتسهم
.برسددالرمیلیارد۷۶.۸بهدرصد۲.۶ساالنهمرکبرشدنرخبا۲۰۲۵سالتاسهم

نهاتدنیا،سراسردردقیقابزارفروشندهشرکتهایکلیهازتحقیقیکبا
حسطدرآنارتباطیپروتکلهایبافلواندازهگیریتجهیزاتفروشمیزان
پیشبینیدرصد۲.۶آنرشدودالرمیلیارد۲۰۲۲،۷.۷۶سالتاجهانی
.میشود



بازار24

دقیقابزارجهانیبازاربرکروناتأثیر

نهمیبهواستشدهدقیقابزاراتوماسیونجهانیبازارکاهشباعثکروناشیوع
مواجهیاساستغییراتباکروناشیوعازقبلبهمربوطتخمینهایازبسیاریدلیل
نایتامینزنجیرهدراختالالتدلیلبهموضوعاینازایعمدهبخش.استشده

اقتصادحجممحصوالت،برایتقاضاعمدهکاهشبا.استجهانسراسردرمحصول
مامتدرتولید.نیستحوزهاینمختصموضوعاینویافتهکاهشجهانسراسردر

وصادراتکاهش،اولیهموادکمبود،استشدهمحدودگیریهمهدلیلبهصنایع
بجزحوزههاهمهتولیدکاهشدرموثرعواملمهمترینتامینزنجیرهدراختالالت

اینازنیزدقیقابزارحوزهطبیعتاواستدارووسالمتهمچونخاصمواردبرخی
.نیستمستثنیقاعده

تأثیرکرونابرفروشوارزشسهامشرکتهایابزاردقیقمحسوسبودهکهدراسالیدبعدبه
.شرکتبزرگاینحوزهدردورهکروناوقبلازآنمیپردازیم۴بررسینمودارقیمتسهام
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تقریباتمامیاینشرکتهاباتوجهبهحجمباالیتولیدو
زنجیرهتأمینگسترده،خودتولیدکنندهقطعاتومواداولیه
نیزهستندولیفروشاصلیآنهابررویتجهیزاتاستو
بخشکمتریازعایدیشرکتمربوطبهفروشقطعاتخام

.ویاتجهیزاتالکترونیکیاست

برخی از بزرگترین شرکت های فعال در حوزه ابزار دقیق



معرفی شرکت های بزرگ-بازار

دقیقابزارحوزهدرفعالهایشرکتسهامقیمتبرکروناتأثیر

Siemens ABB Emerson Electric



بازار

یقدقابزارحوزهدرفعالهایشرکتفروشوسهامقیمتبرکروناتأثیر

یمتقتقریباکهمیکنیممشاهدهحوزهایندرفعالبزرگهایشرکتسهامقیمتنموداربررسیبا
اعدادبااعداداینمقایسهباالبتهکهاستشدهنصفکروناشیوعازپسشرکتهااینتمامیسهام
برآنتأثیرازکمترمراتببهفروشکاهشبرکروناتأثیرکهمیشویممتوجهشرکتهااینسالیانهفروش
.برمیگرددکروناازناشیروانیآثاربهحدیتاکهبودهسهامقیمت

ندرونزدیکآیندهدرهاکامودیتیقیمتروندبرآنتأثیروکروناشیوعروندکاهشباهرحالبه
.داشتآنازتریدرستهایپیشبینیمیتوانوبازگشتهقبلینرمالحالتبهنیزجهانیبازارهای
شودکروناپسادورهدرتولیدافزایشمنجربهمیتواندکرونادورهدرتولیداتکاهشازناشیآثارهمچنین

رسایونفتقیمتنمودارهمینطوروهاشرکتسهامقیمتنموداردرمیتوانراموضوعاینآثارکه
ازفراتراربازحجمافزایشبهمیتواندواستبزرگیبسیارپتانسیلخودکهکردمشاهدههاکامودیتی

شودپیشبینیها



بازار داخلی

گمرکآمارطبقدقیقابزاررسمیواردات

برآوردیورودمیلیاریکبهنزدیکسالیانهگرفتهصورترسمیغیربررسیهایدرکشوردقیقابزاربازار
رآمابررسیبا.میباشدگازونفتحوزهدرمحصوالتبهمربوطرقماینازنیمیحدودکهمیشود
عواملبهتوجهباکهمیرسیمساالدریورومیلیون200بهنزدیکاعدادبهنیزدقیقابزاروارداترسمی
پروژه،تجهیزاتعنوانتحتEPCشرکتهایتوسطیکپارچهوارداتاظهاری،کمهمچونمختلف
شسنجادوات.ترانسمیترهاانواعمنیفولد،همچونتجهیزاتازبسیاریتعرفهکدنبودنمشخص
صورتهبیاوعناوینسایرباتجهیزاتازبسیاریواردات،...وصنعتینمایشگرهایومانبتورهاخوردگی،
رسمیآمارربرابچهارتاسهحداقلمیتواننظربه(نیستتفکیکقابلکه)محصوالتسایردرتلفیقی
.دانستمنطقیعددیداخلیبازارحجمبرایراگمرک



بازار داخلی
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(دالر)دقیقآماروارداترسمیابزار
کدهای تعرفه در نظر گرفته شده
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90251190 90272000

90251920 90278010

9033 90258010

9025199 90318040

902610 90259000

902730 90328990

84814000 84812000

سنسورهایبهمربوطسهمبیشترینآمارایندر
ارخودکالکترونیوماتیکیشیرهایسپسومختلف
.است

۱۱.۶متوسططوربهسالیانه۹۷سالتا۹2سالازدقیقابزاروارداتگمرکآمارطبق
.استیورو۱۵۵02۱۷۷۴سالیانهمیانگینطوربهرقماینواستداشتهافزایشدرصد



ابزار دقیق در داخل کشورمصرف کننده نهایی بازارهای 

نفتیگذاریسرمایهدردقیقابزارسهم

گاههایپاالیشدردقیقابزارسهمگرفتهصورتموردیمطالعاتبررسیبا•
.استدرصد۳-2حدودچیزینفت

کشورپتروشیمی هایظرفیتوتعداد

میباشدپتروشیمی۶2بابرابرحاضرحالدرکشور،درپتروشیمیمجتمعهایتعداد•
یهاپتروشیمایندرسرمایهگذاریواندرسیدهتنیمیلیون۶0تولیدظرفیتبهکه

استبردههزینهدالرمیلیارد۴0حداقل

داخلیدقیقابزارنیازارزش

احداثایطرحهبرایپتروشیمیوگازنفتصنعتدقیقابزارکلنیازحداقلشدهانجامبرآوردطبق•
همچونصنایعسایروجدیدطرحهایکردناضافهباکهباشدمییورومیلیون۳20ازبیششده

خواهدالسدریورومیلیاردیکبهکشورسالیانهنیازکنیماضافهرا...وسیمانفوالد،مس،صنایع
.رسید

محصولتنمیلیونهرازایبه
میلیون۶۳۹بهنیازپتروشیمی

.استسرمایهگذاریدالر

۱۵دقیقابزارادواتمتوسطعمر
یکومیشودبرآوردسال

سطمتوطوربهپتروشیمیمجتمع
درصد۷/۵سالیانهتعویضبهنیاز
داردخودادواتاز



بازار جهانی ابزار دقیقاندازه 

رفتهدستزافروشازبخشیجبرانبهمیتوانسابق،افزایشیروندبهبازگشتبرعالوهکروناپیکدورهازگذربا
سالتابازاراینرشدبینیپیشهمگیدرصدی20تلرانسبامختلفهایتخمین.بودامیدوارنیزکرونادورهدر

.کردبینیپیشرادالرمیلیارد۸0بربالغبازاریمیتوانمیانگینطوربهکهدارندرا202۶



kbv research : منبع

به مقایسه صنایع مختلفجهانی ابزار دقیق مقایسه بازار 

اختالفبانرژیاوگازونفتشیمیایی،صنایعآمارهابیشتردرمختلف،صنایعدردقیقابزاربازاربررسیبا
نایعصازبرخیمشترکفصلبهمربوطنیزمختلفآماردرجزئیتفاوتهایودارندقرارنخستردهدر

.استشیمیاییصنایعوگازونفتهمچون



به مقایسه مناطق جغرافیاییجهانی ابزار دقیق مقایسه بازار 

maximize market research : منبع

سیایآومیداندجهانیبازارازسهمبیشتریندارایراشمالیآمریکایبازارپیشبینیهاوآمارتمامی
.دارندقراربعدیهایردهدرنیزخاورمیانهوجنوبیآمریکایواروپاوشرقیجنوب



قبرخی از مهم ترین همکاری های مشترک در بازار اتوماسیون و ابزار دقی

چه همکاری مشترکی در زمینه ارائه اپلیکیشن یکپار
ه در منابع برای تأمین کنندگان انرژی  شروع کردند ک

ر این نهایت منجربه توسعه این محصول برای اولین بار د
.حوزه شد

2۰2۰ژانویه 

Schneider 
Electric

AutoGrid

سیستمکنترل۴همکاریمشترکیدرایجاد
وریعملیاتیقدرتدرمصربرایبهبودبهره

.سیستمهایکنترلیشکلدادند

2۰1۹جوالی 

Schneider 
Electric

General 
Electric



قبرخی از مهم ترین همکاری های مشترک در بازار اتوماسیون و ابزار دقی

زیستیداروییهایشرکتبهکمکهمکاریاینازهدف
ایراستدرپذیرمقیاسوپذیرانعطافامکاناتایجاددر

.بودهآیندبرایتکنولوژیوبازارهاینیازبهسریعپاسخ

2۰1۹مارس 

Rockwell 
Automation

GE Healthcare

یکتأسیسزمینهنامه،توافقایناساسبر
ترلکنپیشرفتهیتوزیعومدیریتسیستم
.شدفراهمنروژدرقدرت

2۰1۹می  

Siemens HafslundNett



ABBشرکت 

۳۱درآمدی در حدود 
میلیارد دالر

محصوالت متنوع در حوزه 
که کنترل و اتوماسیون شب

برق و اتوماسیون شبکه 
صنعتی

کارمندهزار۱۳۵ازبیش
دنیاسطحدر

سال فعالیت ۱۳۰بیش از 
در حوزه انرژی و ابزار دقیق

عایدی شرکت در سال 
بیلیون ۱.۴بیش از ۲۰۱۹

یورو

اضرححالدرآنمرکزیدفترکهاستسوئدیوسوئیسیچندملیتیشرکتیABBعظیمگروهتردقیقعبارتبهیاکمپانی
ویبرقسنگینتجهیزاتقدرت،برقرباتیک،هایحوزهدرشرکتاینفعالیتزمینه.داردقرارسوئیسزوریخشهردر

Fortune))فورچنموسسهگزارشاساسبر.باشدمیساختمانیوصنعتیاتوماسیون Global ،20۱۸سالدر500
.استگرفتهقرارجهانیمعتبرشرکت۵00لیستدرسال2۴مدتبهوداردقرارام۳۴۱جایگاهدرABBشرکت

شرکتهای بزرگ
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ABBشرکت 

شرکتدرآمدروبهرونمودار
راتفعالیهایحوزهتفکیکبه

ازنشانکهمیدهدنشان
محصوالتسبداستراتژی
مختلفهایحوزهدرشرکت
دارد

ABB Group's revenue in FY 2020, by segment

Electrification products

Motion

Industrial automation

Robots & Discrete automation

تولیدکنندههایشرکت

خالفبرتجهیزات

درشدهذکرشرکت های

بهکمترخامموادقسمت

میخامموادفروش

.پردازند

(دانش فنیصاحبان )بازار



Emerson Electric

شاملمحصوالتاین:گیریاندازهابزارهای

یزآنالابزارهایدما،جریان،فشار،گیریاندازهابزارهای
یجگدریایی،صنایعآنالیزوگیریاندازهابزارهایگاز،
ویسکوزیته،ودانسیتهگیریاندازهتانکرها،های

یآورفنتوزیعی،سنسورهایگاز،وشعلهشناسایی
وخوردگیمونیتورنگابزارهایصنعتی،وایرلسهای

باشندمیژنتیکهایمحصوالتوفرسایشی

وسازهافعالیااکتیوتورهاولوها،
نیزالکتریکامرسونمحصوالتاین:رگالتورها

وخاموشیولوهایولوها،کنترلانواعشامل
اکتیوتورها،سلنوئید،ولوهایجداسازی،

ونترگالتورها،ایمنی،امدادوفشارولوهای
هایمسیستوجریانهایکنندهکنترلتانکر،

.استصنعتیحرارتردیابی

وئید،سلنولوهای:پنوماتیکوسیاالتکنترل
وهاسیلندرپنوماتیک،هایکنندهکنترلوولوها
سیستموایزاویهودریاییولوهایسازها،فعال
امرسونمحصوالتعمدههواسازیآمادههای

.هستندسریایندرالکتریک

عبارترامحصوالتی:داراییمدیریتتجهیزات
یکتجهیزاتارزیابیومحافظتبرایکهشودمی

ایهسیستم.گیرندمیقراراستفادهموردمجتمع
هوشمند،قابلیتبامیدانیابزارهایمدیریت
ابیارزیهایسیستموآالتماشینسالمتمدیریت

امرسونشرکتکههستندهاییقابلیتدارایی
بهواستدادهقرارمشتریاناختیاردرالکتریک

.استکردهعرضهراکارآمدیمحصوالتیکهرازای

متحدهالتایمیسوریفرگوسندرآنمرکزیدفترکهاستملیتیچندشرکتیکالکتریکامرسونبرند
دماتخوصنعتیایزارهایمصرفی،وتجاریصنعتی،بازارهایازوسیعیطیفبرایشرکتاین.داردقرار

جهانسراسردرتولیدیمکان۲۰۵وداردکارمند۸۸۰۰۰حدودشرکتاین.می دهدارائهمهندسی
سالدرواستبوده۱۸۹۰سالدرالکتریکیموتورهایتولیدباالکتریکامرسونفعالیتشروع.دارد
بزرگترینبهوشدهبرقیابزارهایسایرواردودادهگسترشراخودتولیدخطسرعتبهآتیهای

جنگینظامتولیدقراردادهایارزشنظرازامرسون.شدتبدیلجهاندرهواپیماتسلیحاتتولیدکننده
حوزهدرامرسونمحصوالتازمهم ترین.داشتمتحدهایالتشرکت هایمیاندررا۵۲رتبهدومجهانی
کرداشارهزیرمواردبهمی تواندقیقابزار

۲۰۱۹عایدی شرکت در سال 
بیلیون یورو۲.۴بیش از 

(دانش فنیصاحبان )بازار



Emerson Electricشرکت 
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SIEMENS
آغازورکنداکتسمیقطعاتوشویندههایماشینکامپیوتر،تولیدوساختیزمینهدرراخودفعالیتمیالدی،۶0یدههدرزیمنسشرکت
هایوشیگانواعساختوطراحییعرصهپیشگامانازهمچنینکمپانیاین.گشتمبدلجهانصنعتیواحدهایبزرگترینازیکیبهونمود

واحدیکبهامروزهکهایگونهبه.استدادهگسترشبیشتروبیشترتدریجبهراخودمحصوالتدنیا،روزنیازهایبهتوجهباوبودهموبایل
انرژی،سالمت،اصلیزمینه۴درحاضرحالدرزیمنسشرکت.استشدهتبدیلصنعتیاتوماسیونمحصوالتتولیدعرصهدربرجستهومعتبر
هزار۳۷0ازبیشکهباشدمیبسیاریفروشونمایندگیمراکزوهاشعبهدارایجهانسرتاسردرکمپانیاین.داردفعالیتزیرساختوصنعت
.استبودهیورومیلیارد۸۳حدود20۱۷سالدرآمدهبدستآمارآخرینطبقبرهاآندرآمدوهستندکاربهمشغولهاآندرکارنیروی
Ingenuityاکنونهمزیمنسشرکتسازمانیشعارکهبدانیداستجالب for lifeاستزندگینبوغمعنیبهکهباشدمی.
یافتهگسترشجهانکشور200بهقریبدرآنفعالیتوکردردرادالرمیلیارد۱00مرز200۶سالدرزیمنسکمپانیمحصوالتفروش
.است

شروع فعالیت و شهرت این 
شرکت در حوزه اتوماسیون و

.ابزار دقیق بوده است

امروزه بخش تجهیزات 
پزشکی زیمنس بیش از 

درصد درآمدزیمنس ۱۲
را تشکیل می دهد

۵۰ازبازارارزش
اوایلدریوروبیلیون
۱۳۰ازبیشبه۲۰۲۰
استرسیدهبیلیون

اولینازانگلستانوروسیه
زیمنستجاریشریککشورهای

جغرافیاییگسترش.بوده اند
زیمنسسیاست هایازهمواره

استبوده

عایدی شرکت در 
بیش از ۲۰۲۰سال 
بیلیون یورو۴.۲

(دانش فنیصاحبان )بازار
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Schneider Electric
درآناصلیشعبهکهاستفرانسویچندملیتیوبزرگشرکتیکمیشود،خواندههمSEاختصاربهکهالکتریکاشنایدر
.میکندتولیدوطراحیراالکترونیکیتجهیزاتانواعاشنایدرشرکت.داردقرارRueil-Malmaisonشهر
وداشتهفعالحضورکشور۱۰۰دراشنایدر.میآیدحساببهقدیمیبرندیکقدمت،سال۲۰۰بهنزدیکداشتنبااشنایدربرند

دنیابزرگشرکت۵۰۰سالهرفورچونمجله.(۲۰۱۸سالآمارطبق)داردمختلفشهرهایدرانسانینیروینفر۱۵۰.۰۰۰ازبیشتر
.داردحضورلیستایندرنیزاشنایدرومیکندمعرفیمختلفحوزههایدررا
.اندمیدراتوسعهوتحقیقاهمیتخوبیبهوکردهثبتخودشنامبهگوناگوناختراع۲۰.۰۰۰ازبیشترامروزتافرانسویبرنداین

آهن،مثلصنایعیرویبرابتدادرشرکتتمرکز.میشودگذاشتهکنارتوسعهوتحقیقبرایمجموعهایندرآمدکلاز%۵ساالنه
زتمرکالکتریسیتهرویوگرفتفاصلهسازیکشتیوفلزاتازشرکت۱99۷تا۱9۸۱سالهایازبیستمقرنوبوداسلحهوفلز
Lifeبرند۲۰۱۵سالدر.کرد is Onیااشیااینترنتحوزهوارد۲۰۱۶سالدر.کردثبتبیشترارزشخلقبرایراIOTوشد

خورشیدیژیانرپایین،ولتاژمحصوالتکنترل،سیستمهایوساختماناتوماسیون.گرفتندقراراولویتدرجدیدتکنولوژیهای
اینالیتفعحوزههایمهمترینازبرخیکنترلوصنعتیاتوماسیونوشبکهاتوماسیونومتوسطولتاژتوزیعانرژی،ذخیرهو

.هستندشرکت

درآمد  شرکت در سال 
بالغ بر ۲۰۱۹

بیلیون یورو۲۷

دفتر ۵۰۰بیش از 
۱۱۹فعال در 

کشور دنیا

درآمد شرکت در 
بیش از ۲۰۲۰سال 
بیلیون یورو۲۵

عایدی شرکت در 
بیش ۲۰۱۹سال 

بیلیون یورو۲.۴از 

۱۸۰۰۰بیش از 
کارمند در شعب 
آمریکای شمالی

بیلیون یورو ۴۰ارزش بازار از 
۸۰به بیش از ۲۰۲۰در اوایل 

بیلیون یورو  رسیده است

(دانش فنیصاحبان )بازار



Schneider Electric
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برخی از سایر شرکت های مطرح در این حوزه

سابقهسال۱2۵

کارمند۱0۳000

دالرمیلیارد۳2
سالدردرآمد
2020

سالسابقه۱00

کارمند۱۳۸۷00

4.394 trillion JPY 

درآمددرسال
2019

سالسابقه۸۸

کارمند۳۹۴2۷

میلیارد۶.2۳۷
دالردرآمددر

2020سال

سال 118
سابقه

23000
کارمند

میلیارد 6.69
دالر درآمد در 

2019سال 



برخی از مهم ترین ادغام  و تملک ها در حوزه ابزاردقیق

Rockwell 
Automation

MESTECH 
Services

Emerson

Edi’s software 
and automation 

businesses

Mitsubishi 
Electric

ICONICS, Inc., 
an industrial 
automation 

provider

Emerson

Intelligent 
Platforms from 
General Electric



Vervesemi

مستقردرهند
متمرکزدر
حوزه

ابزاردقیق
انرژی

Carbon 
Robotics

مستقردر
فرانسیسکو

Loci 
Controls

مستقردر
بوستونو
متمرکزبر
کنترلرهاو
اتوماسیون

Sentenai

مستقردر
بوستون
متمرکزبر
دادهبرداری
سنسورها

Tempo 
Automation

مستقردر
کوسانفرانسیس
متمرکزبر
رویمونتاژ
قطعات
مدارهای
مجتمع

برخی از استارتاپ های فعال در حوزه ابزار دقیق و اتوماسیون  



تحلیل ساختار و اطلس توانمندی بخش-4

7

6
معرفی شرکت های 
فناور و دانش بنیان

1

2

3

4

5
قوانینو مقررات 

باودستی

تاریخچه صنعت
پتروشیمی ایران

تولیل بازیصران 
صنعت پتروشیمی 

ایران

وضعیت تولید موصووت
پایه پتروشیمی

در ایران

خوراک پتروشیمی های 
ایران

واردات و صادرات 
موصووت 
پتروشمیمی



شتابدهنده ها، انجمن ها و صندوق های پژوهش



ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتینهادهای حاکمیتی مرتبط با حوزه 

پارکهایعلمودانشگاهها
فناوری

اتحادیههاو
مراکزرشدانجمنهایصنفی

صندوقهایسرمایه
گذاریتخصصی

شتابدهنده
ها



تکالیف و الزامات نهادهای حاکمیتی

ایجاد زیرساخت های تجاری سازی محصوالت دانش بنیان و فناوریهای نوین و پیش برنده 

مشارکت در تأسیس، راه اندازی و بهره برداری مؤثر شرکتهای دانش بنیان

اعمال تعرفه برای واردات محصوالت دارای مشابه داخلی و طرح های ممنوعیت و محدودیت واردات

راهبری طرح های تحقیق و توسعه به سمت تجاری سازی

والتبهرهگیری از ظرفیتهای قانونی کشور برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان با رویکرد توسعه صادرات ایده ها و محص

بنیانجذب و حفظ نخبگان، نیروهای دانش بنیان، منابع انسانی توانمند و کارآفرین در واحدهای دانش 

وارد کردن پول هوشمند همراه با نیازسنجی و تامین مواد اولیه از زنجیره تامین و ورود محصوالت به زنجیره تأمین

هزینههارائمیدهدارائهتازگیبهشکوفاییونوآوریصندوقکهخدماتیانواعازیکی
ایاجرجهتدانشبنیانغیرشرکتهایوفناورافرادبهکهاستتوسعهوتحقیق

وهاگرنتارائهودرستراهبریصورتدرومیشوداعطادانشبنیانطرحهای
.گذاشتجایبرمثبتیتأثیراتمیتوانبزرگصنایعبهمشابهمشوقهای



ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتیشرکت های دانش بنیان پیشگام در صنعت 
(تایید معاونت علمی و فناوریمورد دارای محصول دانش بنیان )

تاشیمیپترووگازنفت،صنایعازوبودهبزرگبسیاردقیقابزارحوزهدرفعالشرکتهای
تهایشرکتمامیشناساییروایناز.استشدهگستردهنیروگاههاوپزشکیتجهیزات

وینتدجهتدیتابیسیچنینکنونتاوبودهدشواروزمانبربسیارحوزهایندرفعال
دیتابیسچنینشناساییجهتمنظورهمینبه.استنشدهفراهمآتیاستراتژیهای

۱۶0حدودنهایتدروشدهبررسیدانشبنیانشرکتهایتمامیسومیکحدودکاملی
تلفمختعاریفوگستردگیبهتوجهبا.استشدهشناساییحوزهایندرفعالشرکت

بهتوجهباولیکردشناساییراشرکتهاتمامیدرصد۱00دقتباتواننمیابزاردقیق،
تمامیدرصد۸0ازبیشقطعطوربهگرفتهصورتهایبررسیومطالعاتحجم

اینبرمیتوانکهاستشدهشناساییحوزهایندرفعالداخلیدانشبنیانشرکتهای
اجراوزیبرنامهریبیشتریکیفیتوسرعتباراپیشنهادیراهکارهایواستراتژیهااساس
.کرد



ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتیشرکت های دانش بنیان پیشگام در صنعت 
(تایید معاونت علمی و فناوریمورد دارای محصول دانش بنیان )

بهانتونمیمختلفهایحوزهدردقیقابزارکاربردبهتوجهبا
وهاحوزهودادقراروارزیابیحوزهیکدرراآنقطعطور

.ندهستزیادیبسیارهمپوشانیداراینیزمختلفمحصوالت

برشدهشناساییشرکتهایآمارارائهبهبعدیاسالیدهایدر
لیاصحوزهنوپا،وتولیدیهمچونمختلفبندیهایدستهاساس

.پردازیممیشدهشناساییمحصوالتفرعیحوزهو

رذکدستهبندیهاترینمهمگرفته،صورتآخردستهبندیدر
حسگرهایوتجهیزاتهمچونهاحوزهازبرخیولیشده

هبنزدیکبسیارحسگرساختوطراحیودقیقاندازهگیری
رااالتربزیرمجموعهیکمیتواننیازصورتدرکههستندیکدیگر

.کردمقایسهخاصدرموردهایوارزیابینیز



ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتیدانش بنیان پیشگام در صنعت دسته بندی شرکت های 
(بر اساس نوع دانش بنیان)

• •شرکت۲۴ شرکت۱۳

• •شرکت9۰ شرکت۳۴

تولیدی
۱نوع

تولیدی
۲نوع

نوپا
۲نوع

۱نوپانوع



تحلیل انواع شرکت های دانش بنیان حوزه ابزار دقیق

ازدرصد۱۰حدودکهداردوجود۱نوعتولیدیشرکت۶۵۵تنهاداخلیدانشبنیانشرکت۶۰۰۰ازبیشمیاندر
۳۴دقیقابزارحوزهدرشدهشناساییفعالشرکت۱۶۰حدودمیاندرحالیکهدرمیشودشاملراتمامیشرکتها

.میشودشاملراشرکتهااینکلدرصد۲۱ازازبیشکهداردوجود۱نوعتولیدیشرکت

۱نوععنوانبهشدهتاییدمحصوالتولیهستندباالفناوریسطحبامحصوالتدارایهمگیدانشبنیانعنوانبهتأییدموردشرکتهای
هستندمحدودرقبایباواستراتژیکمحصوالتاغلبوباالبسیارتکنولوژیازناشیافزودهارزشوپیچیدگیدارای

تمامدرشرکتهااینمیانگینبرابردوازبیشدقیقابزارحوزهدر۱نوعتولیدیشرکتهایمیانگین
..استمحصوالتایناستراتژیکاهمیتوباالبسیارتکنولوژینشانگرخودکهاستحوزهها

میاندرعدداینکهدهندمیتشکیلنوپاشرکتهایرابنیاندانششرکت۶۰۰۰کلازسومیکحدود
.میرسددرصد۲۲بهدقیقابزارحوزهدرشدهشناساییدانشبنیانشرکتهای

فعالشرکتهایبررسیباکهاستحوزههاتمامیدرشرکتهااینکلمیانگینازترپاییندرصد۱0دقیقابزارحوزهدرنوپاشرکتهایمیانگین
شرکتهایحوزهایندرموفقوبزرگشرکتهایازبسیاریشدهباعثکهدانستمحصولاینB2Bبازارنوعازناشیرااختالفاینازبخشیمیتوان

حوزهاینبهخصوصیدانشبنیانشرکتهایورودکهدانستگازونفتودفاعیصنایعهمجونبزرگصنایعوشرکتهابهوابستهیاودولتیسهامبا
استکردهسخترا



ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتیدانش بنیان پیشگام در صنعت دسته بندی شرکت های 
(بر اساس دسته فناوری سطح اول)

6۸%

3۲%

Sales

برق و الکترونیک

ماشین آالت و تجهیزات 
پیشرفته

کاربهوداشتهقرارهمپزشکیتجهیزاتوگازونفتهمچونمختلفحوزههایدردقیقابزار
برگرفتهصورتبندیدستهمحصول،تکنولژیمکانیکیالکتروپایهبهتوجهباولیرودمی

کهاستگرفتهصورتپیشرفتهتجهیزاتوآالتماشینوالکترونیکوبرقدستهدواساس
حوزهبرابردوازبیشحوزهاینشرکتهایوبودهداراراسهمبیشترینالکترونیکوبرق

.هستندآالتماشین



ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتیدانش بنیان پیشگام در صنعت دسته بندی شرکت های 
(بر اساس دسته بندی محصول نهایی)

شرکت44
دقیقاندازهگیریحسگرهایوتجهیزات•

شرکت41
نفتپاییندستیومیاندستیتجهیزات•

شرکت2۸
حسگرساختوطراحی•

شرکت1۹ صنعتیاتوماسیونسختافزارهای•

شرکت12 تجهیزاتالکترونیکیآزموندقیق•

شرکت۵
اندازهگیریوتشخیصیسامانههای•

شرکت۵ قابلیتکنترلفشاریانیروماشینآالتوتجهیزاتپیشرفتهمبتنیبرعملگرهایهیدرولیکیوپنوماتیکیبا•



ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتیدانش بنیان پیشگام در صنعت چند نمونه از شرکت های 
(تایید معاونت علمی و فناوریمورد دارای محصول دانش بنیان )

ماشین سازی اراک

یارنیکان 
صالح مهندسی تولیدی پارس جهدقشم ولتاژ هیال ویس آرینا

مهندسان 
پایش وضعیت

امیرکبیر

مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا



ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتیدستاوردهای مهم دانش بنیان در حوزه 

اشیکالماسیمحمددکترتوسطمغناطومترهاانواعساختوطرا ی

کاشانپژوهدانشمغناطیسشرکتدر

توسطساختکنترلرهوشمندشیرهایفشارشکن
مجموعهمشکاتانرژی

۶۰۰باالیهمچو مختلفکالسبااطمینا شیرهایانواعساخت
هفراتوسعفلز،آ ینفرآوراراک،سازیماشینهایشرکتدر

...واردبیلصنعتیشیرهایسپاها ،پتروتجهیزکیاسا،



،رلهانواعمنظورهچندتستردستگاه
و،کنتورقدرت،کلیدهایترانس

برقکیفیتبرداریبهرهتجهیزاتواپایش
عسگریاندکترآقای-کبیرامیرویونا
ابیانه

ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتیدستاوردهای مهم دانش بنیان در حوزه 

امانهسپووهشیهایموسسه-دورترنسمیترسامانه
تدبیرگرا انرژیهای

ایرا مداروکنترلانرژیایرانیا -فلومترالکترومغناطیسی



دسا مهن-دستگاهآکوستیکامیشن
پایشوضعیتامیرکبیر

ابزار دقیق و اتوماسیوندستاوردهای مهم دانش بنیان در حوزه 

یستمکنترلس-مولتیمترکانداکتیویتیمترو
خاورمیانه



شناسایی چالش ها و نقاط کلیدی-۵

1

2

3

چالش های اصلی خوشه
برنامه ها و راهکارها

نقاط کلیدی خوشه 



دولتینوساناتتقاضابهدلیلوابستگیبهتصمیمات
۱

۸
مشکالتتحریمهاوعدمامکانتعریفپروژههای

مشترکووارداتتجهیزاتموردنیاز

۲
ترجمهوتدوینحوزهدرالزمزیرساختهایفقدان

انجاممجازآزمایشگاههایومراجعواستانداردها
استانداردها

۴

۵

ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتیچالش های اصلی بخش 

خارجیوداخلیبازارسازیچالش

انتقالجهتالزمزیرساختهایفقدان
شرکتهایازپذیریسرمایهوتکنولوژی

بزرگ

کاهشمنابعانسانیمتخصصدرحوزهفنی
مهندسی

۶

۷
موادباالیشدهتمامهزینهوتأمینزنجیرهمشکل

یکمیکروالکترونحوزهدرالخصوصعلیوارداتیاولیه
خاصمتریالباآلیاژهایو

۳
چالشتامینمالیوسرمایهگذاری



لتینوسانات تقاضا به دلیل وابستگی به تصمیمات دوچالش  

صوص موارد منجربه مشکالت اساسی و عمده می شود علی الخعدم قطعیت و عدم اطمینان در تمامی
ل ایمن در زمینه بازار و تقاضا می تواند منجر به مشکالت اساسی شود که برخی از مهمم تمرین عوامم

:نوسانات برشمرده شده است

کشوردقیقابزارصنعترقابتیوراهبردیتوسعهبرایجامعراهبردیبرنامهیکفقدان

ازدولتینایعصباالیبسیارپذیریتأثیرودولتیصنایعبهمحصولبازارشدیدوابستگی
تصمیمسازانومدیران

آنبعتبهوحاکمیتیتغییراتبادولتینهادهایسیاستدراساسیوعمدهتغییرات
محصوالتبازار

حوزهاینهایفناوریسرعتوپویاییبهپاسخدرچابکوکارآمدقوانینفقدان

رایانبندانششرکتهایبهسازمجموعهشرکتهایاتصالجهتحمایتیمکانیزمدولت
.استنکردهبینیپیش

Totalکهکند،کارایحرفهوبزرگشرکتیکباداردتمایلدولت solutionکندارائه
بنیاندانششرکتنه.کندارائهخودمحصولدرفروشازپسخدماتو

انبنیدانششرکتهایرویبرگذاریسرمایهوهمکاریبهبزرگصنایعتمایلعدم

دولتیبخشسویازبازارسازوکاردرمکرروغیرراهبردیدخالتهای



استانداردهاانجاممجازآزمایشگاههایومراجعواستانداردهاترجمهوتدوینحوزهدرالزمزیرساختهایفقدان

بهارزشزنجیرهدرآنبهمربوطبخشدرکهتخصصیاستانداردهایازبسیاری
واطارتبوبودهارائهبرایداخلیرسمیمرجعفاقدشدپرداختهآنبهمفصلصورت
وودهبهزینهبروسختبسیارنیزبازاربهورودبرایالمللیبیناستانداردهایاخذ
کمیبسیارتعداددلیلهمینبهومیکندسختبسیاررابازاربهورودموضوعاین

جعمرسازمانایجاد.شدهاندبازاراینوارددولتیسهامداریاحامیبدوننوپاشرکت
دارووغذاسازمانیاوپزشکیتجهیزاتتجهیزاتکلادارهبامشابهاستانداردارائه
داخلبازاربهورودتسهیلبرایبزرگترحوزهدرحتییاودقیقابزارحوزهبرای

سازمانهمچونخصوصیهایسازمانازبرخیحاضرحالدر.باشدراهگشامیتواند
لیومیپردازندمنقطعصورتبهتستهااینازبرخیانجامبهصائیرانوهاپژوهش

ارداستاندنیاز،مورداستاندارهایتمامیمتولیمرجعسازمانیکفقداندلیلبه
موردتجهیزاتازبسیاریدرنتیجهونشدههمترجمهحتیمحصوالتازبسیاری
برایراهدلیلهمینبهوهستنداستفادهحالدراستانداردهااخذبدوناستفاده
.میشودبستهجهانیبازاربهورود



تامین مالی و سرمایه گذاریچالش 

تفناورانهمانندسایرصنایعدرآیندهاینزدیکدستخویتحوالابزاردقیقنیزصنعت
نعتمیشودواینموضوعنیازمندسرمایهگذاریهدفمندوورودپولهوشمندبهاینص

.است

رمایهصنعتابزاردقیقباتوجهباهساطتتکنولاوژیماورداساتفادهدرآ نیاازباهسا
استگذاریبلندمدتداردکهکمترموردتوجهشتابدهندههاوصندوقهایخطرپذیر

.واغلبسیاستاینمجموعههابرسرمایهکذاریبلندمدتاست

ودهوباهباتوجهبهدشواریورودبهوندورلیستمشتریا این وزهریسکبازارباالبا
دهندههمیندلیلبسیارازسرمایهگذارا وارداینبازارنشدهولازومشاکلدهیشاتاب

مهاومراکزرشدوصندوقهایتخصصیتحتنظرصنایعبازرگایان اوزهباهچشا
 جامالبتهدر ال اضرصندوقهاییهمچو صنعتنفتتوسیسشدهولای.میخورد

.فعالیتآ درمقایسهبانیازهایموجودبسیارمحدوداست

رایزیرساختهایمالیکشوربرایجلبنظروایجادتمایلدرسرمایهگذارا داخلیبا
هدلیالباضعفهاییهستندکهابزاردقیقدارایمشارکتدرپروژههایتوسعهصنعت

بااازارانحصاااریورانتاایایاان ااوزهساارمایهکااذارا ریسااکورودبااهایاانصاانعترا
.نمیپذیرند

الیمعدموجودبرنامهراهبردیونقشهراهبرایشناسایینقا فناورانهو مایتهای



ازیبهدلیلتکیهکشوربهوارداتتکنولوژیوعددمتوجدهبدهبومیسد
لدیدانشفرآیندی،مسئلهنیازمندیبهکشورهایصاحبتکنولدوژیع

ایدراناز.الخصوصدردورانتحریم،شکلجدیتریبهخودمدیگیدرد
ستومرحلهاحداثتاتولیدمحصولبهدانشفرآیندیوارداتیوابستها

هباشرکتهایایرانیباوجودبزرگیوشهرتدرسطحداخلی،درمقایس
دربررسدیرقبایمطرحخارجیجثهچندانقابلمقایسدهایندارنددو

شرکتهایداخلدینیدزمشداهدهمدیکنیمکدهبجدزشدرکتم نداو
ماشینسازیاراککهبخشمحدودیازتولیداتآنهدادرحدوزهابدزار
دقیقاست،سایرحوزههافاقدبرندمشخصوشناختهشدهدرخدار از

.ایرانهستند
یکیازراههایورودکشوروشرکتهایداخلیبهزنجیدرهارزشجهدانی

تبدرسازیالیسنسویاتحدتلیسدانسشدرکتهایمعابزاردقیقبومی
همانطورکهدرمهمترینادغامهاوتملکهدا.خارجیقرارگرفتناست

نیزبهآنپرداختهشدوبسیاریازشدرکتهایبدزرگایدنحدوزهبدا
کننددیکدیگرادغامشدهویاازخدماتومحصوالتیکدیگراستفادهمی

لیدرحالیکهاینامکاندرایرانفراهمنیستوبرخیازشرکتهایداخ
ددانشبنیانکهنمایندگیشرکتهایبزرگخارجیایدنحدوزههسدتن
هحتیدرفروشاینمحصوالتوارائهخدماتپسازفروشبدوننیازبد

.تولیدکنندهاصلینیزعاجرهستند

بزرگشرکتهایازپذیریسرمایهوتکنولوژیانتقالجهتالزمزیرساختهای



بازارسازی داخلی و خارجیچالش 

هدزار۳۰بدهحجدمحددودداخلکشوربدازاریابزاردقیقدردرحوزه
ارحجمتولیدداخلیازآنبسدیمیلیاردتومانیوجودداردکههماینک

نبودهازطرفدیگرپتانسیلصادراتاینمحصولنیزفراهم.ناچیزاست
مالیباایراننیدزدارایصدنایعفعالوبیشترکشورهایدارایمراودات

بسیارمحدوددراینحوزههستندوتنهاصادراتقابلذکدرایدرانبده
کشورهایخارجیدراینحوزهمربوطبهبرخیمدواردخداصدرعدراق

دمیتوانبهمدوارحوزههمچنینازدیگرچالشهایبازاردراین.میشود
:زیراشارهنمود

هدایبدازاربدرایمحصدوالتتولیددیوعدمشکلگیریمکدانیزم
شفافیتدرتقاضامانندحوزهدفاعی

عدمتوسعهاینبازاردرکشورهایکمترتوسعهیافته
EPCنبودنبسیاریازقراردادهایاینحوزهکهمنجربهقرارگدرفت

یقطعاتاینحوزهدرداخلمحصوالتسایرحوزههاوتأمینتجمیع
رشدهوامکانتأمینآنازتولیکننددکانخدردومختلدفرابسدیا

سختمیکند
دولتیریسکسدرمایهگدذاریبدررویتحقیدقوشرکتهایبزرگ

توسعهویاسهامداریشرکتهایفعالدراینحوزهرانمی ذیرند
دولتتمایلداردبایکشرکتبزرگوحرفهایکارکند،کهTotal 

solutionارائهکندوخدماتپسازفروشدرمحصولخدودارائده
نهشرکتدانشبنیان.کند



منابع انسانی متخصصچالش 

ویعلمپیشرفتاصلیزیربنایانسانیسرمایهصاحبنظران،دیدگاهاساسبر
وعلمیمعاونتگزارشطبقاساسهمینبر.استجامعههراقتصادیوفناوری
همتبهمهاجرتیسالنامهنخستیندرکهمهاجرتآمارازجمهوریریاستفناوری

نفر۶۳۱۳۳9ازایرانیمهاجرانتعداداست،شدهگردآوریایرانمهاجرتیرصدخانه
۳۰۰ازبیشافزایشکهاسترسیده۲۰۱9سالدرنفر۱۳۰۱9۷۵به۱9۶۰سالدر

داراصدرنشیناماراتمهاجرپذیرکشورهایمیاندرومیدهدنشانرادرصدی
السدراستارتاپهامیاندرمهاجرتبهتمایلهمچنین.استمهاجرایرانیانبودن
وکوچکهایشرکتمدیرانبیندرعدداینکهرسیدهدرصد۲۷به۱۳9۸
.دارندبازگشتبهمیلدرصد۲۴تنهابیناینازکهمیرسددرصد۴۶بهمتوسط

که۱۴۰۰سالدرریاضیکنکورکنندگانشرکتتعدادبهآماراینکناردراگر
دهدرورکنکنندگانشرکتتعدادکهمیشویممتوجهکنیمتوجهاستنفر۱۴۲۰۶۲
انسانینیرویورودینتیجهدروداشتهدرصدی۷۰کاهشحدوداگذشتهسال

باکهاستافزایشیشدتبهکشورازآنخروجیوکاهشیشدتبهمتخصص
رینبزرگتازیکیدقیق،ابزارصنعتدرتوسعهوتحقیقبودنبلندمدتتوجه

.بودخواهدصنعتآتیسالهایچالشهای



زنجیره تأمین و مواد اولیه

وولیهاموادتأمینحوزهایندرصنعتتولیدکنندگانمشکالتبزرگترینازیکی
درهاولیموادتهیهدرایرانعمدهمشکالتدلیلبهکهاستآنبهآساندسترسی

ولیدترودمیشماربهایرانتولیدگلوگاههایکهمتریالومیکروالکترونیکحوزه
دستازراخوداقتصادیتوجیهپایینومتوسطفناوریسطحبامحصوالتازبسیاری
بهایعالقهچینمشخصطوربهوقطعاتاینکنندهتولیدکشورهای.میدهد
ند،هستآمادهنیمهوآمادهمحصوالتفروشبهعالقمندونداشتهاولیهموادفروش

متیقیرقابتتوانرقباکهمیشودعرضهسطحیدرمواداینفروشقیمتروایناز
یراژتدرتولیدمنجربهمحدودبازارحجمطرفیاز.باشندنداشتهراچینکشوربا

اتقطعقیمتآورسرسامافزایشتیراژباعثایندراولیهموادخریدوشدهپایین
استشده



تحریم ها و عدم امکان همکاری مشترک و سرمایه گذاری

گبزرشرکتهایازیکیاس ینافحوزهایندرشدهمتولدشرکتهایازبسیاری
ایفعالیتهبهبزرگشرکتهاینمایندگیهاینیزکشورهاازبسیاریدروبوده

اینازبرخیکهکردیممشاهدهنیزبزرگشرکتهایبررسیدر.پردازندمیگسترده
الیکهحدردارندفعالتولیدکارگاهیاونمایندگیدنیاکشور۱۰۰ازبیشدرشرکتها

ابنیزداخلیبزرگشرکتهایمحصوالتمستقیمفروشحتیاخیرسالهایدر
.تاسشدهممکنغیرنیزفروشازپسخدماتارائهتقریباوشدهمواجهمحدودیت

تفریطوافراطسیاستوشدهشرکتهارشدسرعتکندیباعثموضوعاین
امینتورویهبیوارداتنیزتحریمهارفعکوتاهمقاطعدرکهاستشدهاینمنجربه
کمشترتولیدخطوطراهاندازیوفناوریانتقالجایگزینبزرگشرکتهایبازار
بهبیشتریآسیبهایوبودههاتحریمخودازبیشموضوعاینخطرکهشود

لاوچالشمنجربهومیکندواردحوزهاینسرمایهگذارانودانشبنیانشرکتهای
.شدخواهداستحاکمیتیتصمیماتازمتأثرتقاضانوساناتهمانکه



ابزار دقیقنقاط کلیدی خوشه 

الماننادبااتجهیزاتابزاردقیقباتکنولاوژیتولید
النواعفلومترهاوترانسمیترهایدماوفشاربا اولیهموادآسا تجهیزوتومین12

4
همچااو میکاارودرتولیاادمااوادمصاارفی ساااس

لوتجهیزاتومتریالبدنهوآببنددرشیرهایو وها،زیرساختهاواستانداردهایتستآزمایشگاه3
ورودسریعبهبازارآزمو جهت

کناارقرارگرفتنشرکتهایدانشبنیا ایرانیدر5
درهکمحصوالتیرویبربلندمدتسرمایهگذاری6پیمانکارا خارجیوشر انتقالفناوری

نداردوجودآ هاتولیدامکا مدتکوتاه



چالش های اصلی.Vsبرنامه ها و راهکارها 

بهحداقلرساندنریسکاقتصادیهمچونتورمو
افزایشقیمتارز

توسعهصادراتوبازارهایبینالمللی

حمایتازتأسیسصندوقهایتخصصیدراینحوزه

ارتخصصیحوزهابزهایتأسیسشتابدهندهحمایتاز
دقیق

حداقلکردنریسکناشیازتصمیماتسیاسی

وشناساییتجهیزاتومحصوالتکلیدیواولویتدار
حمایتازساختباراول

توسعهبازارداخلیمحصوالتشرکتهایدانشبنیان
ابزاردقیقحوزه

ها
ار
هک

 را
ا و

ه ه
نام

بر

ایجاداتحادیهصنفیویاانجمنقدرتمندجهت
دهاشبکهسازیمانارکانمختلفاینحوزهوتدویناستاندار

وممنوعینوارداتتخصیصارزبهقطعاتومواداولیه
محصوالتنهاییدارایمشابه

تجمیعتقاضایدولتیوجهتآنبهسمتشرکتهای
دانشبنیان

حمایتازتعریفواجرایطرحهایپژوهشیوکاربردی
کردننتایجپژوهشها

6

4

7

5

1

3

2

۸

۹

1۰

11
مشکلزنجیرهتأمینوهزینهتمامشدهباالی

مواداولیه

زیرساختهایالزمجهتانتقالتکنولوژیوسرمایهپذیریازفقدان
شرکتهایبزرگ

واستانداردهاترجمهوتدوینحوزهدرالزمزیرساختهایفقدان
استانداردهاانجاممجازآزمایشگاههایومراجع

ولتینوساناتتقاضابهدلیلوابستگیبهتصمیماتد

کاهشمنابعانسانیمتخصصدرحوزهفنیمهندسی

کاهشبازارسازیداخلیوخارجی

چالشتامینمالیوسرمایهگذاری

2

۱

۳

۶

۴

۷

۵

ی
یاصل

شها
چال

۸مشکالتتحریم کمکبهثباتشرایطبازارکاروجلوگیریازمهاجرت
ازطریقارتباطبیشترصنعتودانشگاه

12



برنامه ها و راهکارها-6

تولیل بازیصران 
صنعت پتروشیمی 

ایران

وضعیت تولید موصووت
پایه پتروشیمی

در ایران

خوراک پتروشیمی های 
ایران

واردات و صادرات 
موصووت 
پتروشمیمی

1

2

3

توسعه مقیاس
(Scale-up)

توسعه زیست بوم

تولید بار اوی

4

اقدامات ملی
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۶

۷

۸

۱

۲

۳

۴

نیان بتوسعه بازار تجهیزات و محصوالت دانش
اعطای وام ارزان قیمت برای خریدداران دولتدی و خصوصدی تجهیدزات و 

ییملزومات صنعت الکترونیک با همکاری صندوق نوآوری و شکوفا

دار هددای راهبددردی و اولویددتتوسددعه فندداوری
(ساخت بار اول تجهیزات)

ش هدای طدرح کدالن جهدت پوشدسازی و حمایتاختصاص تسهیالت نمونه
الکترونیکریسک جهت ساخت بار اول تجهیزات وارداتی صنعت

ابزاردقیقتوسعه توانمندی تولید 
تجهیدزاتسدنجی تولیدد اعالم فراخوان و برگزاری رویدداد جهدت امکدان

ابزار دقیق

حمایت از تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی
اربردی حمایت از تعریف پایان نامه های کدشناسایی نیازمندیهای صنعت و 

و سرمایه گذاری بر روی تعریف و اجرای طرح های پژوهشی

مرجددده تددددوین و تاییدددد حمایدددت از ایجددداد مرکدددز 
استانداردهای مورد نیاز

تأسددیس مرکددز داخلددی متددولی تدددوین، اجددرا و تأییددد اسددتانداردهای 
موردنیاز

بوم نوآوریتوسعه زیست
ی جهدت شناسدایی نیازهداهدای تخصصدی دهندهصندوق ها و شتابایجاد 

اصلی و جهدت دهدی و تدامین سدرمایه شدرکت های کوچدک داندش بنیدان 
برای حل این نیازها

ایدت توسعه صادرات و بازارهای بین المللی بدا حم
ها و ایجاد صندوق تخصصی صادراتEMCاز 

بده ابزار دقیدق و حمایت از صادرات تجهیزات EMCحمایت از شرکتهای 
کشورهای منطقه به کمک منابع صندوق نوآوری و شکوفائی

تجمیع تقاضای دولتی و جهت آن به سمت 
شرکتهای دانش بنیان

نیان جهت دهی خرید شرکتهای بزرگ دولتی به سمت شرکتهای دانش ب
به منظور رفع نیازهای استراتژیک و یا کاهش ارزبر

ها و راهکارهابرنامه

۹
شبکه سازی داخلی

تفاده با توجه به محدودیت اسدتفاده از شدبکه های بین المللدی لدزوم اسد
.حداکثری از شبکه طرف عرضه و تقاضا بسیار باال است
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