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304دانش فنی الکترو پولیش استیل تخت های 23تولید پودر ژله رویال1

دستگاه خشک کن غیر قابل اشتعال24تولید عسل پروبیوتیک2

(صابون کشاورزی)صابون مویان25تولید عصاره بره موم بر پایه آب3

فرموالسیون افزایش ارزش غذایی در شیرینی ها26استخراج زهر زنبور عسل و خالص سازی آن4

غیییر سیستم گرمادهی و تصفیه و جداسازی ناخالصی های عسل بدون ت5
خواص فیزیکی و شیمیایی عسل

27
رین کن از تولید و تبدیل فیلترهای تصفیه آب دستگاه های آب شی

معمولی به آنتی باکتریال 

خاصتولید محلول و اسپری ضدعفونی کننده سطوح مختلف و یا28آبدوست کردن منسوج بی بافت از جنس پلی استر6

حذف فرایند تینت در تولید رنگ29دانش فنی و تجهیزات تولید کلید برق فشا متوسط7

رد استفاده دانش فنی و فرموالسیون تولید نرم کننده آمینوسیلیکون مو8
در رنگرزی و تکمیل کاری پارچه

30
ک ارتقاء کیفیت و جلوگیری از افت شدید رطوبت در مرحله خن

سازی مواد اولیه در کارخانجات خوراک دام وطیور

افع دانش فنی تولید موادی برای تکمیل کاری آبگریز ،دافع خون و د9
الکل برای منسوج گان جراحی

31
وط به تبدیل فرایند تولید دستی به اتومات در مونتاژ اولیه مرب

قطعات باکس و اچ در واحدهای سازنده سازه ها و استراکچر های 
(کارخانجات تولید کننده اسکلت های فلزی)فلزی 

32لیدطراحی سیستم اندازه گیری قطر لوله های پلی اتیلن درحال تو10
فناوری های مورد نیاز جهت انجام همزمان آزمون های تخصصی  

غن پایداری برش و تبخیر در آزمایشگاه واحد های تولیدکننده رو
های موتور

33سیستم حفاظت آندی مبدل حرارتی11
و saferingاز نوع  RMUو  GISتولید تابلوهای فشار متوسط 

safeplus

34افزایش زمان نگهداری محصول زرشک12
ند غیر تغییر تکنولوژی پاالیش روغن کار کرده از اسیدی به فرآی

اسیدی

شامپو ریزش مو35تولید شانه تخم مرغ سفید رنگ13

ماسک لیفت سریع پوست36تولید مستر متال آلومینیوم14

شامپو رنگ37ساخت رله های حفاظتی15

تولید پانسمان های نوین و ضد آبauxiliary contact38اندازه گیری دقیق زوایای 16

39پیش تولید نمونه کفش های طراحی شده قبل از تولید17
تولید محصوالت جدید آرایشی و بهداشتی در زمینه ضد چروک

،روشن کننده،تقویتی و لوازم آرایش صورت

دستگاه استحصال زهر زنبور عسل40تبدیل دستگاه یک تیغه به چند تیغه18

طانیتولید داروی درمان بیماری لک وپیس بر پایه گیاه خله شی41ی اتیلن استفاده از دستگاه گراویمتر در چرخه تولید صنایع لوله های پل19

تولید صابون ضد قارچ از بره موم42طراحی سیستم هیدرولیک لودر چرخ الستیکی20

فرموالسیون ژل گیاهی درمان افتادگی رحم از عصاره بلوط43تولید سدیم پرکربنات21

22
یاز  ماده ای جهت روکش نمودن قطعات استیل بعد از وت بالست بدون ن
ی  به کوره و ماندگاری باال و پایداری در مقابل حالل ها و مواد ضد عفون

کننده بیمارستانی
تولید کرم ضد آکنه بر پایه نیش زنبور عسل44
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67کاهش وزن آجر45
د ام یکنواخت کردن حرکت پالت ام دی اف رو ی ریلها،کارخانه تولی

دی اف

ترینگدستگاه های مکانیزه جهت بسته بندی برنج و خورشت در ک68کاهش وزن لوله46

69افزایش پایداری حرارتی47
ولید دستگاه شست و شوی پرده های زبرا و کرکره ای در کارخانه ت

پرده

درصد در ورودی کارخانه تولید شکر60تولید شربت با بیلکس 70انتقال دانش فنی ساخت دستگاه برداشت لوبیا48

49
وله  تامین ماشین آالت و تکنولوژی به روز جهت تولید ل

O-PVCهای
71

ار افزایش حجم ترکیب گاز کربنیک در مرحله اشباع سازی در ک
خانه تولید شکر

72ماشین تولید رینگ50
درصد افزایش تولید د کاخانه 30سانتریفیوژهای با کیفیت باال برای 

تولید شکر

ظروف استفاده خانگی از شکر قهوه ای در کارخانه تولید شکر73پوشش کاری مخزن حاوی روغن هیدرولیک51

لیز بودن و چسبناک بودن زمین در کار خانه های قند 74آبگریز و عایق نمودن بوم باال برنده ی هیدرولیک52

د رنگضعف سیستم اتوماسیون برای تولید رنگ در کارخانه تولی75واگنهای باری SA3طراحی شابلون اندازه گیری کوبلینگ 53

54
طراحی چیدمان

)اولین بار در کشور (کارخانه تولید واگن باری 
شیکیفیت پایین آبندی در کارخانه تولید ماشین آالت سرمای76

یشی تامین پلی اورتان داخلی در کارخانه تولید ماشین آالت سرما77تکنولوژی طراحی و ساخت رایچل دیسک55

خچال کیفیت پایین دستگاه های خم و قیچی در کارخانه ساخت ی78طراحی بوژی واگن های باری56

چالعدم وجود استیل درجه یک و با کیفیت در کارخانه تولید یخPA & PU79الیه تولید شیلنگ چند 57

58
و مشکل در تولید هیدروژن،کارخانه تولید پودر چربی خوراک دام

طیور
وی بد پالستیک در کارخانه های تولید قطعات خودرو80

81معضل در پرس کارخانه تولید قطعات فلزی خودرویی59
معضل درج اعداد و ارقام بر روی قالب ها در کارخانه تولید قطعات

خودرو

82معضل سر و صدای زباد دستگاه ها،کارخانه تولید رول گونی60
ها قالبها به دلیل حساس بون قالب پلیسه ب روی ایجادمعضل 

تولید قطعات خودرودرکارخانه 

تولید بردهای دیجیتال در کارخانه تولید اتوکالو83در کارخانه تولید رول گونی  pepeمعضل در تامین مواد 61

84گونی معضل در نصب دستگاه گرد بافت وارداتی،شرکت تولید رول62
ارف معضل در ساخت و تولید اتوکالو مجهز به اشعه یووی برای مص

دندانپزشکی د کارخانه تولید اتوکالو

63
رف روبی استفاده از فناوی نانو در تولید رنگ،کاخانه تولید تجهیزات ب

و خط کشی معابر
برای کارخانه گیر بکس سازی centerرا ه اندازی دستگاه 85

86راه اندازی خط تولید پارچه بغل باز،کارخانه نساجی64
ولید معضل در وادات دستگاه سنگ زنی پروفیل چرخ دنده کاخانه ت

گیر بکس های صنعتی

65
ولید طراحی و ساخت فرستنده برای اسکوربرد ورزشگاه ها،کارخانه ت

ال سی دی ورزشگاهی
87

وشمند معضل فرستنده و گیرنده داخلی د کارخانه تولید تجهیزات ه
سازی

88معضل در راه اندازی دستگاه ام دی اف دو الیه اتریشی66
جوش در لوله متصل به مخزن آب و بخار آب به وسیله جوش 

یروگاهیسرامیکی زیر کنیا کارخانه تولید تجهیزات تصفیه خانه ن
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ضد آب کردن بافتنی ها برای کاربردهای خاص111طراحی خط تولید شیر آالت صنعتی از جنس فوالد89

90
افزایش کیفیت سطح محصول ،کاهش ناهمواری سطح محصول 

کرد ،افزودن خاصیت آنتی باکتریال به محصوالت تولیدی با روی
کاهش بهای تمام شده

پنبه بافتنی_کاهش پرزدهی الیاف اکریلیک112

113تولید محصوالت صابون و ماسک زعفران91
ارچه د دانش فنی تولید موادی برای برای آنتی استاتیک کردن پ

تکمیل کاری

دستگاه تولید آب اکسیژنه114کاهش زخامت لوله و افزایش تحمل فشار92

افزایش عمر قالب ماشین گرد باف115رنگ و رزین ضد خش93

94
جهت جوش نقطه ای (الکترود)انتخاب جنس مناسب سره گان 

welding spot
دانش فنی تولید نانو امولسیون نرم کننده سیلیکونی116

95
در بنره تجهیزات در تماس با  hicروشهای جلوگیری از رشد ترکهای 

سیال گاز ترش تر
117

ون پخت صاب)دانش فنی تولید انواع صابون مورد استفاده در رنگرزی
(و پس شور

96
بومی سازی ساخت بازدانده های خوراکی مورد استفاده در چاه ها و 

خطوط انتقال گاز ترش و شیرین
تکنولوژی تصفیه فاضالب خروجی واحد رنگرزی118

97
یون در  کیفیت باال برای مرحله قبل از سولفیتاسفیلتر

کارخانه تولید شکر
ارچه جینجلیگزین مناسب برای رنگ راکتیو آبی برای رنگ کردن پ119

جارو برقیپاکت120حاصل از رنگریزی و بازگرداندن آن به چرخه تولیدپساب98

راه اندازی کوره تولید کریستال رنگی و سفید 121هیدروکسید آپاتیت کربنات شده نانو ساختار99

همزن سرامیکی122تولید موتور جارو برقی100

101
های سیستم روشنایی مبتنی بر سلول خورشیدی برای گل میخ

تولیدی

102
نی و افزایش مقاومت به سایش فوتک و استکاppکاهش چسبندگی 

تولید روده ای در قالبگیری دمشی

PEافزایش مقاومت به ضربه سطلها و ظروف از جنس 103

افزایش بازده حرارتی روغن104

105
رد حل مساله رسوب گرفتن و مسدود شدن لوله های سیستم آبگ

خنک کننده

دهفناوری استحصال منگنز از غبار بگ فیلتر کوره خنک کنن106

107
ت دانش فنی استفاده از سرباره کوه ذوب سنگ منگنز برای ساخ

محصوالت با ارزش افزوده باال و پر کاربرد

108
لکل دانش فنی تولید ماده تکمیل کننده،دافع آب،خون،بتادین و ا

برای منسوج بی بافت

فناوری تصفیه آب وودی واحد صنعتی109

110
پوشاک برای نرم کن سیلیکونی در تکمیل کاریمناسب جایگزین 

بافتنی 


