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  :ماده هدفعنوان 

 يك  ترموكروم هاييگمنتپ

 :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

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

   است.

 : ماده مورد نظر تشريح  .٢

دما مورد    ييررنگ به عنوان شناساگر تغ  ييرامكان تغ  يلرنگ داده و به دل  ييرخاص تغ  يدر دماها  يكترموكروم  هاييگمنتپ

  . شوند ي ساخته م يرمايع هوشمند عموما بصورت خم يك ترموكروم هاييگمنت. پگيرند ي استفاده قرار م

  دهند ي جهت م  ييرخاص تغ  يدر دماها  يعما  يهاستالياست. كر  يعما  يستالمواد كر   ينمورد استفاده جهت ساخت ا  يفناور

ها  كپسول  يناز ا  ييباال  ياركپسوله است و تعداد بس  يكروصورت مبه   يعما  يستالكنند. مواد كر  يجادا  يرنگ ظاهر  ييرتا تغ

 . يرند مورد استفاده قرار گ  يكرموكرومت يجهت ساخت جوهرها  يهپاشده تا به عنوان   يبترك

  يير شروع تغ  يي مانند بازه دما  يبا در نظرگرفتن مشخصات  يك ترموكروم  هاييگمنتپ  يرطرح ساخت نمونه تكرارپذ   ين هدف ا

  . و... است  يرنگ، اندازه دانه، مقاومت حرارت
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 :كاربرد محصول و سطح پيشرفت در دنيا .٣

  ي انبوه و استفاده در صنعت بوده ودارا  يد و در حالت تول  يدهرس   ٩فناورانه    يبه سطح آمادگ   يامواد هوشمند در سطح دن   ينا

اند بدن انسان فرموله شده يكنزد يرنگ در دما ييرتغ يهوشمند برا يهارنگدانه هاييف ط يمتفاوت است. برخ  يدهايگر

  يتست باتر   يهاضدجعل و روش   يجوهرها   يتي، امن  ي ها  يستممواد در س   ن يا  ينو كاربرد آنها در حوزه پوشاك است. همچن 

  .  گيرند ي صورت گسترده مورد استفاده قرار مدما به   يينحساس تع يدر سنسورها  يتو در نها  يوزو ف

 :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    طرح پيشنهادي خود را پيش خواهند برد.آزمايشگاهي  

قابل ذكر    نمونه اوليه آزمايشگاهي)، فناوران برگزيده، مراحل تكميلي جهت رسيدن به نمونه تكرار پذير را پيش خواهند برد.  

يكي از اركان زيست  با  جهت رسيدن به تكرارپذيري  براي توسعه طرح خود    در اين مرحله ضروري استدگان  ش ، 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

  تكرارپذير نمونه اوليه  

 هامطالعات كامل فني و اجرايي فناوري توليد ماده در دنيا خصوصا تحليل مقاالت و پتنت  

 سازي اقتصادي جهت ادامه مسير براي اثبات فناوري و تجاري -برنامه اجرايي و گزارش توجيه فني 
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 :طرح مراحل اجراي زمان بندي و .٦

هاي فوتونيك، ليزر، مواد پيشرفته  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 

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

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

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

  

  


