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در ایتالیا فنآورینانونگاهی اجمالی به وضعیت   

 

و یک صنعت روبه رشد نانوتکنولوژی ( نانوفنآوری)صنعت 

استارتاپ  .در ایتالیا به شمار می رودالبته در ابتدای راه 

 .این حوزه صنعت در آغاز راه خود می باشد های فعال در

، از میان OECDبراساس آمار سازمان همکاری و امنیت اروپا 

کمتر شرکت فعال نانو درایتالیا، بیش از نصف آنها دارای  041

اگر با کشوری مثل آلمان  این وضعیت .می باشندکارمند  01از 

بعنوان . مقایسه شود، ایتالیا از بسیاری جهات عقب مانده است

 . شرکت فعال در این بخش می باشد 0011آلمان دارای نمونه 

از جمله آنها می . دالیلی در این خصوص برشمرده شده است

و  خرد و متوسط صنایع ایتالیا، گران بودنتوان به ماهیت 

که ریسک  اشاره کردنبودن گوش شنوا در میان بخش های تولیدی 

 .با مشکل مواجه می سازدبه این بخش را  این شرکت ها انتقال

رای ارتقاء بزرگترین مانع در ایتالیا ببنظر بسیاری  

، پیدا کردن سرمایه نیست بلکه یافتن گوش شنوا نوهای فنآوری 

مطالعاتی که توسط انستیتو براساس . در میان بخش تولید است

تاکید شد ، صورت گرفت The Aspen Institute of Italy’s nanotech industry  آسپن

تبدیل نانوفناوری به یک کاالی جهانی، سرمایه گذاری یرغم لع

رغم نشاط یعلاین بخش صورت نمی پذیرد و  فی در ایتالیا درکا

 ییایتالیا یموجود در میان استارتاپ ها، کارخانه های تولید

توجه کمتری نشان می تولید کنندگان آلمانی، در مقایسه با 

سرمایه گذاریهای انجام شده در این بخش ، هنوز همچنین . دهند

 .با معیارهای جهانی فاصله دارد

با این حال ایتالیا همچنان در میان بیست کشور عمده 

جدول زیر گویای وضعیت و . جهانی در این صنعت قرار دارد

جایگاه ایتالیا در صنعت نانو و تعداد مقاالت منتشره دراین 

جهانی  01دراین جدول ایتالیا در رتبه . می باشد ISIبخش در 

 :بعد از اسپانیا و قبل از استرالیا قرار داد
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 :نانوفنآوری در ایتالیامهم شرکت های 

ی همانطور که گفته شد، تعداد استارتاپ ها و شرکتها

در این میان برخی از . می باشد شرکت 041 دخیل در نانوفنآوری

. دارند بیشتری این شرکت ها از نظر حجم و نوع فعالیت اهمیت

شرکت : موارد زیر می شودمهمترین شرکت های نانوفنآوری شامل 

در  HiQ-Nanoدر زمینه تولید گرافن، شرکت  Directa Plusدیرکت پالس 

در زمینه  .MBN Nanomaterialia S.p.Aزمینه نانوذرات، شرکت 

نوکامپوزیت های آلیاژهای نانوساختار فلزی، سرامیک و نا

فلزی، سرامیک، آلیاژهای پلیمری، مواد نانوساختار و مواد 

  ،افزودنی نانوساختاری

 Linariدر زمینه نانوپزشکی نیز شرکت های معروفی مانند 
Biomedical  در بخش مهندسی پزشکی و تولید دستگاهها و

بعنوان یک  Mindseeds Laboratoriesبیورآکتورهای کشت سلولی، شرکت 

نوآورانه  شرکت استارتاپ جهت تحقیقات و مهندسی سیستم های

که برای تولید  Silicon Biosystemsبرای پردازش تک سلولی، شرکت 

 . آزمایشگاههای زیست شناسی سلول های ذره ای فعالیت دارند

 .A.P.Eت، شرکت هایی وون در زمینه فناوری نانو محصوال
Research  در زمینه تولید میکروسکوپ با وضوح باال، شرکتCr.E.S.T. 

- Crisel Elettrooptical Systems Technology ینه استفاده از نور در در زم

در زمینه انرژی های تجدید  A.P.EKenosistecشرکت ،میکروسکوب

الکترونیک ، ابزار دقیق نوری و خودرو، ریز پذیر، مخابرات،

تولید  درزمینه  Kolzerسنسورها، پوشش الکتروسیستماتیک، شرکت 

 MBN شرکت ،تولید پالسما  طیف کاملی از ماشین آالت،
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Nanomaterialia S.p.A. مواد دستگاه  در زمینه تولید کننده نانو

 های الکتریکی، موتور و قطعات هوافضا، لوازم جانبی مصرف

 .وجود دارندکننده، پروتز پزشکی 

در زمینه رسوب های آلی، شرکت  Organic Spintronicsشرکت 

Plasma Diagnostics and Technologies  در زمینه تولید نانوذرات فلزی

در  SCRIBA Nanotecnologieبا استفاده از فنآوری لیزر، شرکت  

 Tethisزمینه امنیت سالمت، شرکت 
در  Xenia Materialsدر زمینه تولید مواد نانوساختار، شرکت 

. ی باشندت های معتبر ماز دیگر شرکزمینه تولید مواد پلیمری 

زنیا یک شرکت مهندسی نوآورانه است که باعث می شود محصوالت 

با استفاده از مواد پلیمری بر اساس ترکیب با آخرین روش های 

 .تولید شوند علمی و فناوری نانو

 :در ذیل جدول مهمترین فنآوری های تولیدی در ایتالیا می آید

 
 

 :نانوفنآوریدانشگاههای فعال در بخش 

دانشگاهها و مراکز ایتالیائی همچنان رتبه نخست در 

. تربیت و تولید محصوالت نانوفنآوری را در اختیار دارند

 14، در جایگاه جمعیت بهنسبت تعداد محقق ایتالیا در زمینه 

براساس جدول زیر جمعیت ایتالیا اندکی بیش . جهانی قرار دارد

 0794 رای هر یک میلیون نفر، ب میلیون نفر می باشد اما 01از 

جهان  14وجود دارد که این کشور را در مقام و پژوهشگر محقق 

 :جدول زیر گویای این ادعا است. قرار می دهد
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دانشگاه در ایتالیا در تحقیقات نانوفنآوری  07 بطور کلی

، LATEMARتکنیک میالن،  پلیدانشگاههای شامل دخیل هستند که 

دنا و بولونیا، دانشگاه برشا، ودانشگاه مپلی تکنیک تورینو، 

دانشگاه فلورانس، دانشگاه بوکونی میالن، دانشگاه پادوآ، 

می  ..، دانشگاه ترنتو، دانشگاه تریسته ودانشگاه سالرنو

در هر یک از این دانشگاهها نیز زیرکمیته ها و مراکز . باشند

 این مراکز در لیست زیر می. تحقیقاتی و آموزشی وجود دارد

 : آید

-  CNR Nano - Instituto Nanoscienze.  

-  DIPNA 

-  Institute for Nanostructured Research Materials ISMN 

-  Institute for Photonics and Nanotechnologies Group (IFN) 

-  Institute of Chemistry of Organometallic Compounds (ICCOM-CNR) 

- ICCOM consists of a head office and laboratories in Florence  

- Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività - Nanochemistry Lab 

- Italian Institute of Technology - Center for Biomolecular Nanotechnologies 

- Italian Institute of Technology - Center for Nano Science and Technology 

- Italian Institute of Technology - Center for Nanotechnology Innovation 

- LATEMAR (Laboratorio di Tecnologie Elettrobiochimiche Miniaturizzate per lAnalisi e 

la Ricerca) 

- Micro and Nanostructured Materials Lab at Politecnico Milano 

- NanoGagliato 

- Nanopathology 

- Nanotec IT - Italian Center for Nanotechnology 

- NAST Centre for Nanoscience & Nanotechnology & Innovative Instrumentation 

- National Enterprise for Nanoscience and Nanotechnology NEST 

- Politecnico di Milano - Master of Science Materials Engineering and Nanotechnology 

- Politecnico di Torino - Materials and Processes for Micro & Nano Technologies 

- Politecnico di Torino - Master in Nanotechnologes for ICT Engineering 

- SA-Nano (Self Assembly of shape controlled NANOcrystals) 

- TASC National Laboratory 

- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) - PhD in Nanosciences 

and Nanotechnologies 

- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) - Physics and 

Nanosciences 

- University of Bologna - Photochemistry and Supramolecular Chemistry Group 

- University of Brescia - CNR-INFM Sensor Laboratory 

- University of Florence - Center for Colloid and Surface Science (CSGI) 
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- University of Florence - European Laboratory for Non-Linear Spectroscopy (LENS) 

- University of Milano Bicocca - PhD School in Nanostructures & Nanotechnologies 

- University of Modena - Theoretical Nanoscience Group 

- University of Padua - Centre for Environmental Law Decisions and Corporate Ethical 

Certification 

- University of Salerno - Soft Matter Molecular Simulation Group 

- University of Trento - Laboratory of Bio-inspired & Graphene Nanomechanics 

- University of Trento/Bruno Kessler Foundation - Master NanoMicro 

- University of Trieste - Carbon Nanotechnology Group 

- University of Trieste - Laboratory of Nanoparticles 

- University of Trieste - Molecular Simulation Engineering (MOSE) 

- Veneto Nanotech 

بیش با بیشترین مقاالت در خصوص نانوفنآوری  1100در سال  

مقاله در این دانشگاهها و مراکز علمی تولید عنوان  1001از  

را  1100جدول زیر وضعیت ایتالیا در سال . و منتشر شده است

 :نشان می دهد

 

 : منابع
http://www.italy24.ilsole24ore.com/art/business-and-economy/2017-02-01/clear-room-piu-grande-italia-polo-nanotecnologia-cnr-
152934.php?uuid=AEFzmBM 

Nanotechnology and Italy Florence, 27/06/2016, National Interest Press clippings 
https://www.aspeninstitute.it/en/programs/nanotechnology-and-italy 
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