
عنوان نیاز کد تقاضاردیف 

1Tech/1/1طراحی و مدار قدرت و نرمال اینداکشن

2Tech/1/2عایق فوق حرارت نانو

3Tech/1/3اتاسید شویی قطعات فلزی با دوش و مواد شیمیایی جدید متناسب با نوع قطع

4Tech/1/4تصفیه پساب واحدهای بازیافت کاغذ و خمیر کاغذ

5Tech/1/5تصفیه پساب واحد آبکاری

6Tech/1/6شیشه های آبگریز

7Tech/1/7شیشه های مقاوم در برابر حریق

8Tech/1/8شیشه های هوشمند

9Tech/1/9
رفع مشکل پسماند واحدهای دارای پسماند ویژه نظیر انواع روغنهای صنعتی و 

شینیایی و لجن های اسیدی و خاک رنگبر

10Tech/1/10 الور جهت سرمایه گذاری  /طرح ها و فن آوریهای اقتصادی سود

11Tech/2/11تصفیه فاضالب کارخانه چرم و استخراج کروم از پسماندکارخانه

12Tech/2/12کاربید سیلیسیوم

13Tech/2/13جایگزین کردم کروم در چرم

14Tech/2/14تولید تکسون مورد نیاز صنعت

15Tech/2/15تولید رنگهای پایه اسیدی

16Tech/2/16تولید رنگهای خمیری

17Tech/2/17استحصال کروم از ضایعات صنعت چرم

18Tech/2/18سیلیکازل

19Tech/3/19 درصد در ورودی کارخانه تولیدی شکر سفید60تولید شربت با بیلکس

20Tech/3/20ر سفیدافزایش حجم ترکیب گازکربنیک در مرحله اشباع سازی در کارخانه تولید شک

اولین رویداد نمایشگاهی 
رفع نیازهای فناوری صنایع کوچک و متوسط استان قزوین
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عنوان نیاز کد تقاضاردیف 

20Tech/3/20ر سفیدافزایش حجم ترکیب گازکربنیک در مرحله اشباع سازی در کارخانه تولید شک

21Tech/3/21لید شکر سفیدطراحی فیلتر با کیفیت باالدر مرحله قبل از سولفیتاسیون در کارخانه تو

22Tech/3/22بهینه سازی بخش سانتریفیوژ در کارخانه تولید شکر سفید

23Tech/3/23دستگاه سنگ زنی گیربکس

24Tech/3/24 دستگاه مرکز ساز افقیCNCبرای پوسته گیربکس

25Tech/3/25ه نیروگاهالیه نشانی تیتانیوم به منظور عدم جرقه زنی در واحد کلر سازی تصفیه خان

26Tech/3/26تولید ممبران برای تصفیه آب

27Tech/3/27
ار  گیرنده داخلی و فرستنده برای هوشمند سازی ساختمان همراه با یادگیری رفت

ساکنین

28Tech/3/28طراحی بردهای دیجیتال درساخت اتوکالو بیمارستانی

29Tech/3/29طراحی اتوکالوهای دندانپزشکی و سالن های آرایش

30Tech/3/30ساخت ترانزیستور اثر میدانی مبتنی بر نانو برای تشخیص سرطان

31Tech/3/31بهبود رنگ سفید گاز طرح فر

32Tech/3/32ساخت دستگاه پرس تولیدسینک

33Tech/3/33 دانش فنی تبدیل هیدروکسیدآلومینیوم به آلومینای سفید ذوبیWFA

34Tech/3/34  دانش فنی تبدیل خاک رس به هیدروکسید آلومینیوم

35Tech/3/35 دانش فنی آلومینای زینتر شده

36Tech/3/36 ساخت پاالیشگاهGTL

37Tech/3/37تعویض زود هنگام قیچی و خم در ورقکاری صنایع برودتی

38Tech/3/38کم کردن ناخالصی پلی ارتان برای سردخانه ها

39Tech/3/39 تکنولوژیFRC برای سردخانه ها

40Tech/3/40زود خراب شدن مربای فله ای

اولین رویداد نمایشگاهی 
رفع نیازهای فناوری صنایع کوچک و متوسط استان قزوین
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عنوان نیاز کد تقاضاردیف

40Tech/3/40زود خراب شدن مربای فله ای

41Tech/3/41 ارتقا سیستم اتوماسیون کارخانه رنگ

42Tech/3/42اضافه کردن اعداد کوچک برروی قالب های آماده پالستیک

43Tech/4/43ضد آب کردن بافتنی ها برای کاربردهای خاص

44Tech/4/44تنیجایگزین مناسب برای نرم کن سیلیکونی در تکمیل کاری پوشاک باف

45Tech/4/45
منسوج دانش فنی تولید ماده تکمیل کننده دافع آب، خون، بتادین و الکل برای

بی بافت
46Tech/4/46دانش فنی تولید نانوامولسیون نرم کننده سیلیکونی

47Tech/4/47یدانش فنی تولید موادی برای آنتی استاتیک کردن پارچه در تکمیل کار

48Tech/4/48ضد آب کردن بافتنی ها برای کاربردهای خاص

49Tech/4/49Circular knitting machine production 

50Tech/4/50فناوری استحصال منگنز از غبار بگ فیلتر کوره استخراج منگنز

51Tech/4/51ندهحل مساله رسوب گرفتن و مسدود شدن لوله های سیستم آبگرد خنک کن

52Tech/4/52 افزایش مقاومت به ضربه سطلها و ظروف از جنسPE

53Tech/4/53
ده ای و افزایش مقاومت به سایش فوتک و استکانی تولید رو PPکاهش چسبندگی 

در قالبگیری دمشی

54Tech/4/54افزایش بازده حرارتی روغن

55Tech/4/55کاهش قیمت ظروف تولیدی از جنس پت برای بسته بندی دارو

56Tech/4/56دانش فنی و تجهیزات تولید شینه های مسی در ابعاد و شکلهای مختلف

57Tech/4/57پلی استر-دانش فنی و تجهیزات تولید مقره از رزین اپوکسی

58Tech/4/58دانش فنی و تجهیزات تولید انواع کلیدهای برق فشار متوسط

59Tech/4/59دانش فنی و تجهیزات تولید موتور برای شارژ کلید

60Tech/4/60دانش فنی تولید موادی برای آبدوست کردن پلی استر

اولین رویداد نمایشگاهی 
رفع نیازهای فناوری صنایع کوچک و متوسط استان قزوین
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عنوان نیاز کد تقاضاردیف 

60Tech/4/60دانش فنی تولید موادی برای آبدوست کردن پلی استر

61Tech/4/61پوشش مناسب برای دیواره داخلی اتصاالت و شیرهای آب

62Tech/4/62حذف روغن، ذرات جامد و مونوکسید کربن از دود خروجی

63Tech/4/63سیستم آبگرد خنک کننده بسته

64Tech/4/64دیسیستم روشنایی مبتنی بر سلول خورشیدی برای گل میخ های تولی

65Tech/4/65فناوری تصفیه آب ورودی واحد صنعتی

66Tech/4/66تکنولوژی تصفیه فاضالب خروجی واحد رنگرزی

67Tech/4/67جایگزین مناسب برای رنگ راکتیو آبی برای رنگ کردن پارچه جین

68Tech/4/68پنبه بافتنی-کاهش پرزدهی الیاف اکریلیک

69Tech/4/69دستگاه تولید آب اکسیژنه

70Tech/4/70کاهش مصرف رنگ در رنگرزی

71Tech/4/71افزایش عمر قالب ماشین گردباف

72Tech/5/72مشکل لجن پسماند حاصل از تولید چسب سیلیکات سدیم

73Tech/5/73بهینه سازی کوره ها

74Tech/5/74مشکل لجن پسماند حاصل از تولید چسب سیلیکات سدیم

75Tech/5/75دیافراگم تزریق/ماده مرکاپتان

76Tech/5/76تانکر و مخازن نگهدارنده خاص

77Tech/5/77ساخت قالبهای کشش عمیق
78Tech/5/78حالل صنعت چاپ
79Tech/5/79مرکب صنعت چاپ

80Tech/5/80تامین قطعات تکنولوزی ریدسوئئیچ

اولین رویداد نمایشگاهی 
رفع نیازهای فناوری صنایع کوچک و متوسط استان قزوین
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عنوان نیاز کد تقاضاردیف 

80Tech/5/80تامین قطعات تکنولوزی ریدسوئئیچ

81Tech/5/81تولید قطعه ترمیستورNTC

82Tech/5/82قطعه ترموفیوز

83Tech/5/83بی متال

84Tech/5/840421پروباند

85Tech/5/85کنداکتیفول

86Tech/5/86نوار هادی کنتافل

87Tech/5/87نوار ایزوگلس

88Tech/5/88نوار ای جی اس پی

89Tech/5/89ایزونوم

90Tech/5/90ایزووال
91Tech/5/91مگنوول
92Tech/5/92آنادایزینگ آلومینیوم

93Tech/5/93  ساخت ماشین آالت نربوطه به توسعه  زیرساخت تولید

94Tech/5/94رفع مشکل زمان خشک کردن محصول

95Tech/5/95 (دای)مکانیک دستگاههای صنعتی

96Tech/5/96پسماند

97Tech/5/97رزین جهت حذف بوی بد سلواز

98Tech/5/98نحوه انتقال مواد معدنی به پد

99Tech/5/99کنترل سیستم دانسیته

100Tech/5/100 دستگاه کپچر هود جهت اندازه گیریCFMهوای خروجی از کانال هواساز

اولین رویداد نمایشگاهی 
رفع نیازهای فناوری صنایع کوچک و متوسط استان قزوین
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عنوان نیاز کد تقاضاردیف 

100Tech/5/100 دستگاه کپچر هود جهت اندازه گیریCFMهوای خروجی از کانال هواساز

101Tech/5/101 دستگاه آنالیزIR

102Tech/5/102دستگاه آنالیز هیدروژنNMR

103Tech/5/103دستگاه آنالیز کربنNMR

104Tech/5/104آنالیز میکروبی آب

105Tech/5/105 (محصول ذکر شده5)آنالیز میکروبی محصول

106Tech/5/106مشاوره آرایش مواد

107Tech/5/107پسماند شهرک صنعتی

108Tech/5/108تولید رینگهای آببندی گرافیتی و سرامیکی

109Tech/5/109 فرایندimprgration

110Tech/5/110سنگ زنی فوق دقیق

111Tech/5/111تامین ساچمه نوک خودکار

112Tech/5/112تامین جوهر

113Tech/5/113موتور تلسکوپی

114Tech/5/114 لیبلuv برجسته در دستگاه روتوگراور

115Tech/5/115 کاغذ بازیافتی
116Tech/5/116(کنفی)نخ جوت

117Tech/5/117چسب آهار پشت فرش

118Tech/5/118 20/80نخ پلی استر پنبه

119Tech/5/119 ماندگاری شیرینیبسته بندی

120Tech/5/120مواد مغذی جایگزین

اولین رویداد نمایشگاهی 
رفع نیازهای فناوری صنایع کوچک و متوسط استان قزوین
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عنوان نیاز کد تقاضاردیف 

120Tech/5/120مواد مغذی جایگزین

121Tech/5/121قطعات برق(،تابلو فرمانPLC،انواع سنسورو )...(شیر برقی، )و پنوماتیکی....

122Tech/5/122رنگ های پایه آب و یووی برای تولید ورقهای لمی گالس

123Tech/5/123انواع عصاره های مواد اولیه گیاهی
124Tech/5/124  آبکاری در خال

125Tech/5/125رجینگ چند مرحله ای وتکنولوژی ف

126Tech/5/126تابلو برق کشویی

127Tech/5/127مواد اولیه پتروشیمی

128Tech/5/128تامین مواد اولیه

129Tech/5/129خرید ماشن آالت صنعتی و تجهیزات

130Tech/5/130(مواد اولیه)کاغذ کرفت

131Tech/5/131الکتروپولیش

132Tech/5/132روکش های آنتی باکتریال و آنتی استاتیک

133Tech/5/133اکتیویته و موتورها
134Tech/5/134قطعات پمپ

135Tech/5/135پتاسیم/مواد اولیه کریستال

136Tech/5/136 (ضد آتش)رزین فنولیک

137Tech/5/137(دو جزئی)الیاف بایکو

138Tech/5/138ماده پوشش ازPTFE غذایی و صنعتی

139Tech/5/139اتوماسیون خط تولید

140Tech/5/140قفلهای الکتریکی و هوشمند

اولین رویداد نمایشگاهی 
رفع نیازهای فناوری صنایع کوچک و متوسط استان قزوین
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عنوان نیاز کد تقاضاردیف 

140Tech/5/140قفلهای الکتریکی و هوشمند

141Tech/5/141تامین عایق ها

142Tech/5/142 تکنولوژی جمع آوری گازهایCO2 حاصل از تبخیر الکل و خالص سازی

143Tech/5/143تغلیظ پساب الکل ویناسبا روش اقتصادی و کاربردی

144Tech/5/144ژی تولید سرامیکها با دانسیته باالوتکنول

145Tech/5/145
یند تولید  جهت استفاده در فرا(دی اکسید تیتانیوم)تکنولوژی تولید رونابل 

الکترود جوشکاری

146Tech/5/146تکنولوزی کنترل و کاهش کف در فرایند تولید شوینده های مایع

147Tech/5/147 درجه سانتیگراد برای  100با توان تحمل (پالستیک)تکنولوژی ساخت الینر
پوشش جامبویگ جهت ذخیره سازی قیر

148Tech/5/148تکنولوژی تولید سدیم پرکربنات

149Tech/5/149شار گازسامانه تشخیص و اعالن تغییرات دما و فشار در ایستگاههای تقلیل ف

150Tech/5/150طراحی سیستم طراحی لودر

151Tech/5/151ساخت مواد داکرومت(ZinFlake Technology)

152Tech/5/152تکنولوژی تولید مربای پوست پسته

153Tech/5/153

To achieve the technology and formulaons of producing zinc 
phosphate and manese phosphate solutions and the different 

types of industrial solutions and washing powders according to 
the global standard

اولین رویداد نمایشگاهی 
رفع نیازهای فناوری صنایع کوچک و متوسط استان قزوین
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.دلیست نهایی نیازها متعاقبا اعالم میگرد


