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  :ماده هدفعنوان 

 ه هوشمند شيش

 :اهداف برنامه .١

دهي و  سازي، جهت، فعال سازي جهت دستيابي به فناوري توليد مواد پيشرفته  با چشم انداز توليد تجاري و صنعتيزمينه   

ها و مراكز نوآوري) جهت تسهيل تامين نيازهاي اوليه نمونه سازي داخلي  دهنده بوم فناوري و نوآوري (شتاب زيستراهبري  

   اهداف اجرايي برنامه است. بنيان كشور در حوزه مواد پيشرفته هاي دانشتوسعه ظرفيت شركت و در نهايت حمايت جهت 

برنامه،    همچنين       اين  آمانمونه در  پايين(سازي در سطوح  توانمندسازي هسته ٣تا١دگي فناورانه  فناور  ) و جذب و  هاي 

به نمونه تكرارپذير ماده    دستيابيخروجي مورد نظر    .است  مورد توجههاي نوپا  ها به شركت متمركز بر موضوع  و تبديل آن

  در مرحله اثبات فناوري گذار  با هدف جذب سرمايه جهت رسيدن به محصول مشخص و طي كردن مسير توسعه فناوري  

   است.

 : ماده مورد نظر تشريح  .٢

آنها    يتشفاف   يزان واكنش نشان داده و م  يسيته،الكتر  يان مانند دما، نور و جر  ييهاهوشمند، نسبت به محرك   هاييشهش 

. شوند ي م  يجادا  كربناتي همچون پل  يگرمواد شفاف د  ياو    يشهش   ي بر رو  مند هوش   اييهبا اعمال ال  هايشه ش   ين. اكند ي م   ييرتغ

نوع محرك خارج به  اكت  مند هوش   هاييشه ش   ي، بسته  پس  يو به دو دسته  در ش شوند ي م  يبند طبقه   يو و    يو، اكت  هاييشه . 

جهت ها همبلور   يسيته،الكتر  يان. با اعمال جرشودي م  يشه شدن ش   يده منجر به كدر د  يع ما  يهابلور   يتصادف   يريگجهت

نقره    يدهايهمچون هال  يمشياييبا مواد ش   يشهش   يو،پس  هاييشه. در ش شوند ي م  يتشده و با كاهش تفرق نور، موجب شفاف

حساس به حرارت، واكنش    هاييشه. در ش كند ي م   يجاد كدر را ا  ي شده و نقره اتم  يه تجز  يد دوپ شده است. با جذب نور، هال

  .شودي م  يشهت منجر به كدر شدن ش ردر اثر حرا  يوم واناد يد ازجمله اكس يگريمواد د  يرپذ برگشت يمياييش 
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كه    ينو مشخص است. با وجود ا   يژههوشمند است با كاربرد و   يشهش   يد تول  يتسلط بر دانش فن  يد طرح تول  ينا  ييهدف نها

و    يد جد   يكاربردها  يافتن  ي،سازينه دارند، اما موضوع به  يادر دن  يقابل توجه  يصنعت  يد محصوالت در حال حاضر تول  ينا

  ي م   يگيريپ  ه يشرفت پ  يمختلف در كشورها  يهاها و استارتاپشركت  رهمچنان د   يد،محصوالت جد   يد ارتقا محصوالت و تول

  .شود

 

 :كاربرد محصول و سطح پيشرفت در دنيا .٣

  يمختلف جهان به صورت صنعت  يدر كشورها   هايشهش   ينهوشمند، بالغ بوده و در حال حاضر ا  هاييشه ش   يد تول  يفناور

گسترده است.   يساختمان  يعتا صنا  ي و هشدارده  يسرگرم  يهاها از حوزه  يشهش   يناثبات شده ا  ي. كاربردهاشوند ي م   يد تول

مواد    يناز ا   ي،ساختمان  يعاست. در صنا  يديخورش   يهاسلول  اختدر س   يساز  يادهپ  هايشهش   ينا  يكاربردها  يناز مهتر

با پرده، حفاظت از    يگزينيفضا، جا  يداخل  يبر اساس دما  يط مح  يدما و نورده   يمتنظ  ي،در مصرف انرژ  ييجوصرفه   يبرا

  يزتم  هايهوشمند در اتاق   هاييشهاز ش   ين. همچنشودي استفاده م  ينتيز  يهاكوچك و كاربرد   يدر فضاها  يخصوص  يمحر

  .  از ورود گرد و خاك استفاده شده است يري جلوگ يپرده برا يبه جا هايمارستانو ب

 :اولويت و نحوه انتخاب .٤

سابقه در حوزه فني مورد  داشتن  شناخت دقيق وتسلط كافي نسبت به موضوع و  تخصص،  سابقه علمي و اجرايي تيم فناور و   

هاي مورد نياز موضوع  و دارا بودن اعضاي متخصص شامل تمام تخصصنوآوري  تجربه و شناخت نسبت به زيست بوم    نظر،

رد، مشخص نمودن  هاي كليدي عملكاز نكات اصلي جهت انتخاب فناوران برگزيده خواهد بود. همچنين داشتن شاخص  طرح

  اجراي طرح از نكات تاثيرگذار انتخاب طرح است.  دياگرام و فازبندي و زمان بندي  ك با بلو روش انجام كار

تا رسيدن به نمونه اوليه    فناوران برگزيده  در گام نخست،  گردد.  اين برنامه در چندين مرحله اجرائي مي الزم به ذكر است  

در گام دوم و پس از طي كردن مرحله اول از برنامه (رسيدن به    پيش خواهند برد.طرح پيشنهادي خود را  آزمايشگاهي  

قابل ذكر    نمونه اوليه آزمايشگاهي)، فناوران برگزيده، مراحل تكميلي جهت رسيدن به نمونه تكرار پذير را پيش خواهند برد.  
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يكي از اركان زيست  با  ن به تكرارپذيري  جهت رسيد براي توسعه طرح خود    در اين مرحله ضروري استشدگان  ، پذيرفته است

سازي ادامه مسير توسعه فناوري و تجاري ، جهت همراهي در  نوآوريها و مراكز  دهندهبوم نوآوري مرتبط با برنامه مانند شتاب

 توافق كنند. 

 :خروجي مورد انتظار .٥

  نمونه اوليه تكرارپذير  

  هادنيا خصوصا تحليل مقاالت و پتنتمطالعات كامل فني و اجرايي فناوري توليد ماده در  

 سازي اقتصادي جهت ادامه مسير براي اثبات فناوري و تجاري -برنامه اجرايي و گزارش توجيه فني 

 
 

 :طرح مراحل اجراي زمان بندي و .٦

پيشرفته  هاي فوتونيك، ليزر، مواد  ستاد توسعه فناوريحمايت توسط  جهت رسيدن به نمونه اوليه آزمايشگاهي  ،  گام نخستدر

يا     بنياندهنده تخصصي و دانش شتابهاي برگزيده مرحله اول، با حمايت مالي  در گام دوم، تيم   گيرد. و ساخت صورت مي 

  شركت بهره بردار فناوري كسب شده مرحله توسعه نمونه ماده و رسيدن به تكرارپذيري را طي خواهند نمود. 

و براساس مستندات درخواستي و ارائه شده است. همچنين زمان    بندي مشخص شدهاي طبق زمان پرداخت بصورت مرحله  

 ماه در نظر گرفته شده است.  ١٢حداكثر صورت تكرارپذير رسيدن به نمونه ماده به 

  

  

  


