
موضوع/نام پروژهنوع همکاریحوزه تخصصیردیف

سلول های بنیادی1

انتقال فناوری

صادرات محصوالت و خدمات

جذب سرمایه گذار

تولید داروهای سلول درمانی جهت مقاصد و مصارف انسانی در بیماری های 

العالج و صعب العالج

سلولهای بنیادی و سالمت2
صادرات محصوالت

تعریف پروژه مشترک

 دستگاه شخصی سازی درمان سرطان پزشکی فرد محور

 ( برای تست های پی سی آر کمی ml PCR 0.1و دستگاه میکروتی وب های 

qtPC R

سلول های بنیادی3

انتقال فناوری

صادرات محصوالت

تحقیق و توسعه محصول

EGF و KGF1, FGF1تولید فاکتورهای رشد 

4

خدمات کنترل کیفیت داروهای 

بیوتکنولوژی و تولید کیتهای 

آزمایشگاهی

انتقال فناوری

صادرات محصوالت و خدمات

جذب سرمایه گذار

تعریف پروژه مشترک

 سلول میزبان در داروهای نوترکیبDNAکیتهای تشخیص میزان ناخالصی 

5
-  سیستم های رانش دریایی 

مکاترونیک

جذب سرمایه گذار

صادرات محصوالت و خدمات

تعریف پروژه مشترک

سیستم رانش الکتریکی-1

تراستر های الکتریکی- 2

تراستر های غواص بر- 3

تجهیزات پزشکی6

تعریف پروژه مشترک

تحقیق و توسعه محصول

جذب سرمایه گذار

 بومی سازی و اجرای ساخت دوربین کولپوسکوپی وایرلس جهت انجام معاینات 

بالینی

تجهیزات پزشکی7
صادرات محصول

انتقال فناوری

، ICU انواع مانیتورینگ عالئم حیاتی بیمار، سانترال مرکزی، دستگاه ونتیالتور 

الکتروکادیوگراف و ماژول عمق سنج بیهوشی و ساکشن

8

طراحی، مهندسی، ساخت و 

خدمات سرویس انواع توربین های 

گاز، بخار، صنعتی، کمپرسورهای 

فرایندی و سایر ماشین های دوار 

وامکان صادرات خدمات فنی 

مهندسی

صادرات محصول

انتقال فناوری

OPTIMAPمحصوالت - 1

توربین های گاز نیروگاهی- 2

(MG T-70, MG T-75, MG T -80-MG T-30)

توربین های گاز غیر نیروگاهی-3

(MG T-30MD  ,MG T-20,MG T-40)

9
ساخت دستگاه پرینتر سه بعدی 

fdmتکنولوژی 
fdmدستگاه پرینتر سه بعدی تکنولوژی  صادرات محصوالت و خدمات

10
تولید محصولت

تصفیه آب و فاضالب
دستگاه دیفیوزر برای هوادهی در حوضچه های تصفیه فاضالب و پرورش ماهیصادرات محصوالت و خدمات

فنی و مهندسی11

انتقال فناوری

صادرات محصوالت و خدمات

جذب سرمایه گذار

تعریف پروژه مشترک

دستگاه هوشمند بازچرخش آب گرم به همراه یک مدار کنترل خودکار برای 

سامانه های آب شرب

صادرات محصوالت و خدماتتولید تجهیزات ابزاردقیق12
 فلومتر الکترومغناطیسی؛ سطح سنج آلترا سونیک؛ سطح سنج الکترومکانیکی

13
نفت و گاز

صادرات محصوالت
RTU و SCADAپروژه  نوآورانه در جهت طراحی و ساخت انواع 

و سیستم های مانیتورینگ در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی

صنایع نفت، گاز و انرژی14

صادرات محصوالت و خدمات

جذب سرمایه گذار

تعریف پروژه مشترک

اسیدکاری مخازن نفت

صادرات محصوالت و خدماتسنجش و پایش انرژی15
دستگاه مودم روتر صنعتی جهت جمع آوری وانتقال داده های دستگاههای 

اندازه گیری انرژی از جمله کنتورها به مرکز کنترل و مانیتورینگ

16
برگزاری رویداد های فناوری در 

حوزه رباتیک و الکترونیک

جذب سرمایه گذار

تعریف پروژه مشترک

تحقیق و توسعه محصول

برگزاری مسابقات جهانی رباتیک و آموزش رباتیک

مدیریت صادرات17
انتقال فناوری

صادرات محصوالت و خدمات

فیلترهای آب شیرین کن- 1

آجرهای دیرگداز و قطعات سرامیکی خاص برای صنایع نیروگاهی و فوالد- 2

ضدعفونی کننده دست، سطوح، میوه و سبزی- 3

خط تولید بسته بندی کیسه های نایلونی- 4

مکمل های خوراک دام- 5

مکمل های خوراک پت- 6

کیسه های نایلونی آسان مصرف- 7

شرکت های حوزه نفت، گاز و انرژی

شرکت های حوزه های لیزر و اپتیک و امواج

شرکت های مدیریت صادرات

پروژه های شرکت های متقاضی ایرانی جهت همکاری و حضور در مرکز تبادل علم و فناوری در دانشگاه پلی تکنیک سن پترزبورگ

شرکت های حوزه سلول های بنیادی

شرکت های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته

شرکت های حوزه تجهیزات پزشکی و  آزمایشگاهی

شرکت های حوزه فنی و مهندسی


