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مقدمه

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

فناوری نانو به عنوان یک دانش بین رشـــته ای، بدون شــک یکی از پایه های اقتصاد جهان و حوزه های نوآورانه است. علوم و 
فنــاوری نانو عبارت از توانایی هدایت و کنترل ماده در ابعاد نانومتری )یک میلیاردیم متر( و بهره برداری از خواص و پدیده های 
فیزیکی، شیمیایی و زیستی این مقیاس در مواد، ابزارها و سامانه های جدید است. اما چه چیزی مقیاس نانو را ویژه و مواد نانویی 
را متفاوت می کند؟ خصوصیات مواد در مقیاس نانو مثل رنگ، سختی، االستیسیته، رســانایی، دمای ذوب و غیره در مقیاس نانو 
تفاوت هایی با مقیاس میکرو دارد. مثال طال در مقیاس بالک زرد رنگ است اما نانوذرات طال بسته به مقیاس می تواند قرمز، بنفش، 
نارنجی یا متمایل به سبز باشد. طال در مقیاس بالک رسانای خوبی برای گرما و الکتریسیته است اما رسانای نور نیست در حالیکه 
نانوذرات طال می توانند نور را جذب کنند. بنابراین مواد در مقیاس نانو می توانند خصوصیات ویژه ای داشــته باشند که وقتی به 
مقیاس میکرو می رود باقی نمی مانند. یکی از مهم ترین دالیل این تفاوت مســاحت سطحی نسبتا زیاد مواد در مقیاس نانو است. 
وقتی یک ذره به مقیاس نانو می رسد مساحت ســطحی کل آن افزیش خواهد یافت و خصوصیات جدید و غیرمنتظره ای ایجاد 
می کند. بزرگ تر شدن مساحت سطحی، ســــطح بیشتری را برای برهم کنش با ســایر مواد ایجاد می کند. تمرکز بر این دانش 
در ســال های گذشته دستاوردهای بزرگی برای بشر به همراه داشته است و امروزه تبدیل این دانش به فناوری به رویکرد اصلی 

فعاالن این حوزه تبدیل شده و پنجره های جدیدی برای توسعه صنعتی در حوزه های مختلف باز کرده است. 

در سال 1382، با شناسایی فناوری نانو به عنوان یک فناوری دارای اولویت ملی، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور پیگیری 
توسعه این فناوری در کشور تشکیل شد. دیدگاه ستاد برای توسعه فناوری نانو، تدوین چارچوب فعالیت بلندمدت کشور در این 
حوزه بود و در این مسیر، برنامه راهبردی ده ساله فناوری نانو در ستاد تهیه و در مردادماه 1384 به تصویب هیئت دولت رسید. 
این ســــند با عنوان »سند راهبرد آینده« قرار گرفتن در میان 15 کشور برتر جهان در حوزه فناوری نانو و تالش برای ارتقاء 
مداوم این جایگاه به منظور تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم را هدف گیری کرده اســت. با تکیه بر تجربه اجرای ســند 
راهبرد آینده طی دو دوره سه ساله، ستاد در ویرایش تکمیلی جدیدی از این سند، اقدام به بهبود برنامه ها و تدوین سند تکمیلی 
ســوم برای سال های 1390 تا 1393 کرد. رویکرد تجاری سازی و توسعه صنعتی بر پایه فناوری نانو از مهم ترین نقاط تمرکز سند 
تکمیلی ســوم بود که بر اساس آن هشت برنامه پیش بینی شده و متناظر با هر برنامه، کارگروهی اجرای آن را در دبیرخانه ستاد 
پیگیری می کند. برنامه توســعه فناوری نانو در دهه پیش رو نیز در حال تکمیل است و در آینده نزدیک پس از تصویب اجرایی 

خواهد شد.
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برنامه های توسعه صنعتی فناوری نانو
مدل های توســــعه فناوری را از یک منظر می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد: فشار فناوری )یا دانش( و کشش بازار )یا 
تقاضا(. در مدل اول، سرچشمه نوآوری در چشم اندازهای دانش جدید است که می تواند منجر به تولید یک محصول و یا فرآیند 
جدید نمایان شود. در واقع زمانی که ســرمایه گذاران نتایج تحقیقات بنیادین را در تحقیقات کاربردی استفاده کنند و امکانات 
بوجود آمده را با مشــکالت عملی قابل حل ترکیب کنند، فناوری توسعه پیدا می کند. در مدل دوم، نیازهای گروه مشــتریان 
نقطه آغاز است و تحقیقات بنیادین اولیه یک تحقیق تفسیری است. تالش برای درک گروه مشتریان و فرصت ها و چالش هایی 
است که با مفاهیم جدید توسعه پیدا کند. زمانی که مشکالت شفاف شــــوند، تحلیل و حل مشکل یا انجام تحقیقات کاربردی 

قابل پیگیری است و سرانجام راه حل مشکل را می توان در قالب توسعه یک محصول جدید یا نوآوری فرموله کرد.
نظر به سرعت رشد و توســعه فناوری نانو در صنایع مختلف، ستاد نانو برنامه های متنوعی را برای توسعه نانو براساس هر دو 
مدل فوق در پیش گرفته است. برخی از این برنامه ها مبتنی بر توسعه منابع انسانی، توسعه دانش و توسعه زیرساخت ها بوده 
و برخی از آنها ارتباط با واحدهای صنعتی کشــور که منجر به تولید سطوح مختلف محصوالت نانویی شده است. در این راستا 
و براساس تجربیات بدست آمده، برای سال های پیشرو برنامه هایی بازطراحی و تکمیل شده که به برخی از آنها در ادامه اشاره 

شده است:

ترویج صنعتی 1

ســتاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور ارتقای مشــارکت ذی نفعان صنعتی در بهره گیری از قابلیت های فناوری نانو، برنامه هایی 
را با عنوان ترویج صنعتی به اجرا می گذارد. این برنامه ها با محوریت چند گروه ترویج صنعتی، در حوزه های کشــاورزی و صنایع 
غذایی، ســاخت و ساز، آب و فاضالب، نساجی، بهداشت و سالمت، صنعت برق، کامپوزیت و پلیمر، صنایع فلزی، انرژی های نو و 

نفت و گاز و پتروشیمی انجام می شود. این برنامه در 6 محور اصلی دنبال می گردد که عبارتند از:
 حمایت از برگزاری سمینارهای آشنایی صنایع با کاربردهای فناوری نانو؛

 تهیه و انتشار محتواهای ترویجی برای صنایع؛
 حضور گروه های ترویج صنعتی در نمایشگاه صنعتی؛

 حمایت از نشریات صنعتی؛
 ارائه بسته های آموزشی صنعتی فناوری نانو برای مدیران صنایع؛ و

 برنامه های استانی ترویج صنعتی.

حمایت از توسعه صنعتی فناوری نانو 2

کارگروه صنعت و بازار ســتاد توســعه فناوری نانو به عنوان متولی توسعه صنعت نانو، 
برنامه های متنوعی را در نظر دارد که به برخی محورهای آنها در ادامه اشاره شده است:

 کمک به شناسایی پروژه های خوش آتیه
 تهیه گزارش های رصد فناوری 
 تهیه گزارش های تحلیل پتنت

 کمک به تهیه طرح های تجاری )BP( برای سرمایه گذاری های جدید
 تهیه گزارش های تحقیقات بازار

 تهیه طرح های امکان سنجی فنی و اقتصادی
 ارزیابی مدل های کسب و کار

R&D حمایت از برنامه های صنعت در حوزه 
 استفاده از شبکه فناوران نانو و کمک به همکاری آنها با صنعت

 هدایت تحقیق و توسعه به سمت نیازهای صنعتی
 کاهش ریسک تحقیق و توسعه با تضمین تیم های فناور

 حمایت از فعالیت توسعه ای شرکت متقاضی برای جذب فناوری نانو
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 حمایت تشویقی ویژه از پایان نامه های صنعتی
 حمایت از ساخت پایلوت های تولید نیمه  صنعتی و یا پایلوت های تست عملکردی محصول

 حمایت از تولید محصوالت مبتنی بر نانو
 تامین تسهیالت برای ایجاد/توسعه خط تولید، تامین مواد اولیه و خرید تجهیزات نانو )لیزینگ و غیره(

 حمایت از تولید مواد اولیه نانویی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنایع در کشور
 حمایت از اخذ استانداردهای الزم

 تسهیل اخذ استانداردها، مجوزها و تاییدیه های نهایی داخلی و خارجی برای محصوالت نانو
 پیش بینی استانداردهای اجباری برای تحریک بازار محصوالت ارتقاء یافته با نانو

 حمایت از بازارسازی و بازاریابی
 معرفی به کارگزاران تخصصی برای معرفی به بازارهای هدف
 پرداخت تسهیالت برای بازارسازی و تبلیغات محصوالت نانو

در ادامه به اختصار، برخی دیگر از برنامه های کارگروه جهت تسهیل تجاری سازی محصوالت نانو توضیح داده شده است:
2 1 ساخت تجهیزات نانو

چتر حمایتی ســــتاد ویژه توسعه فناوری نانو از سال 1387 بر حوزه ســاخت تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط با فناوری نانو، با 
حمایت از ســاخت دستگاه میکروسکوپ تونلی روبشی آغاز شد. موفقیت حاصل از ساخت دستگاه، محدودیت در دسترسی به 
تجهیزات با فناوری باال و بروز مسئله تحریم کشور در ورود تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی، باعث ایجاد انگیزه ای قوی تر برای 

توجه توانمندی های داخلی در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی شد.
ســـاخت تجهیزات آزمایشگاهی در داخل کشور دستاوردهایی گســــترده و راهبردی به همراه دارد که از این میان می توان 
کاهش آسیب پذیری توسعه فناوری های پیشــرفته به ویژه فناوری نانو، کاهش قابل توجه قیمت تجهیزات، حل معضل خدمات 
پس از فروش در زمینه تعمیر و نگهداری تجهیزات و سرریز دانش فنی تولید شده به سایر حوزه ها را نام برد. در راستای پیشبرد 

هر چه بیشتر این مهم، اهداف زیر به عنوان محورهای اصلی فعالیت این واحد در نظر گرفته شده است: 
 حمایت از توسعه دانش فنی ساخت تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و راهبردی فناوری نانو

 حمایت از ارتقاء فنی، کیفی و تکمیل تجهیزات ساخت داخل
 حمایت از تکمیل فرآیند تجاری سازی تجهیزات ساخت داخل

در این زمینه برنامه های حمایتی و پشــــتیبانی متنوعی طرح ریزی شــده که جهت کسب اطالعات بیشتر می توان به نشانی
/http://irannano.org/inst مراجعه کرد.

2 2 برنامه طرح های نوآورانه فناوری نانو 
ســتاد توسعه فناوری نانو در راستای حمایت از تجاری سازی دستاوردهای پژوهشــی، از ساخت نمونه اولیه )Prototype( توسط 
دانشجویان، اساتید و شرکت های دانش بنیان در حوزه فنــــاوری نانو در قالب »برنامه طرح های نوآورانه فناوری نانو« حمایت 
می کند. نمونه اولیه تولیدی برای شرکت در مسابقه باید نتایج حاصل از پروژه های بخش های مختلف صنعتی یا علمی دانشـگاه ها، 
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مراکز رشد و تحقیقاتی، پژوهشگاه ها، شرکت های 
فناور و غیره در حوزه فناوری نانو یا نتایج حاصل از 
پروژه های دانشجویی یا طرح های صنعتی باشــد. 
برنامه طرح های نوآورانه این فرصت را به محققان و 
شرکت های کوچک خواهد داد تا بتوانند محصوالت 
نوآورانــه خــود را در معرض دیــد عالقه مندان، 
بازدیدکنندگان و به ویژه سرمایه گذاران قرار دهند 
از فرصت های سرمایه گذاری  و ضمن حمایت ستاد 

مشتریان عالقه مند استفاده نمایند.
برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه می توان به سایت www.nanoindustry.ir مراجعه کرد.

2 3 شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو
شبکه آزمایشــگاهی فناوری نانو در ابتدای سال 1383 با هدف ایجاد بستری مناسب برای 
ارایه خدمات آزمایشــگاهی به محققان دانشگاهی و صنعتی و استفاده بهتر از ظرفیت های 
آزمایشــگاهی کشور تشکیل شد. اعضای این شبکه متشــکل از دانشگاه ها، پژوهشگاه و 
مراکز تحقیقات دولتی و خصوصی از شــهرهای مختلف کشور می باشند که در قالب شبکه 

آزمایشگاهی به پژوهشگران خدمات ارایه می کنند. اهداف شبکه عبارتند از:
 امکان دسترســی آسان کلیه متخصصین و پژوهشــگران کشور به توانمندی های 

آزمایشگاهی؛
 توسعه همگام زیرساخت آزمایشگاهی به موازات توسعه فناوری نانو در کشور؛

 حمایت از ساخت دستگاه های آزمایشگاهی مرتبط با نانو در کشور؛ و
 توسعه همکاری های بین المللی در زمینه زیرساخت های آزمایشگاهی فناوری نانو. 

شبکه آزمایشگاهی بستری برای توســــعه تحقیق و توســعه نانو می باشد که برنامه های 
 www.nanolab.ir مربوط به این حوزه نیز در حال توسعه است. برای اطالع از برنامه های شبکه آزمایشگاهی نانو می توان به نشانی

مراجعه کرد.

برنامه های حوزه مالکیت فکری 3

در عصر دانایی محوری، توســعه نظام مالکیت فکری یکی از زیرساخت های نظام 
ملی نوآوری اســت که زمینه ساز ارتقای توان داخلی و ضامن موفقیت اقتصادی و 
فناورانه پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان اســـت. پژوهشگران و شرکت ها، 
با بهره گیــــری از نظام حقوقی مالکیت فکری، قادر خواهند بود تا چتر حقوقی 
کارآمدی برای فرایند خلق ایده تا تجاری ســازی فراهم آورند. از ســوی دیگر، 
پژوهشــگران و صنعتگران باید بــرای ورود به عرصه جهانی اقتصاد، بــا ادبیات 
خاص دنیای تجارت که یکی از مباحــث کلیدی آن حقوق مالکیت فکری است، 

آشنا باشند. در حقیقت، آگاهی نداشتن به مباحث حقوق مالکیت فکری برای پژوهشـگران و شرکت های دانش بنیان یک تهدید 
جدی و آگاهی از این مباحث برای آنها یک فرصت بزرگ خواهد بود. براین اساس، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، به صورت ویژه، 
به حمایت از تولید، حفاظت و به کارگیری دارایی های فکری فناوری نانو توجه می کند. برنامه ســتاد ویژه توسعه فناوری نانو در 

حوزه مالکیت فکری در 7 محور اساسی پیگیری می شود:
 ثبت اختراع داخلی

 بررسی و ارزیابی درخواست های ثبت اختراع ارجاع  شده از اداره ثبت اختراعات ایران به ستاد نانو
 بررسی فنی اختراعات داخلی تایید شده و هدایت آنها

 ثبت اختراع خارجی
در جدول 1 مقایســه روند ثبت اختراعات گرنت شده ایران در کلیه حوزه های علمی با اختراعات ثبت شده در حوزه فناوری نانو 

در ادارات معتبر ثبت اختراع در دنیا مشاهده می شود:
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جدول 1. مقایسه اختراعات گرنت شده ایران )در کلیه حوزه های علم و فناوری( با اختراعات حوزه فناوری نانو،
)EPO+USPTO( در ادارات معتبر ثبت اختراع دنیا

اختراعات خارجی فناوران سال میالدی
ایرانی

اختراعات خارجی فناوران 
ایرانی در حوزه نانو

نسبت اختراعات نانو به کل 
اختراعات خارجی ایران

200610-
200740-
200820-
13 درصد200981
9 درصد2010111
40 درصد2011156
50 درصد20122211
31 درصد20133912
30 درصد2014309

50 درصد201563 )مارس(

برنامه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در حوزه ثبت اختراعات خارجی عبارتند از:
)Patent( حمایت ازشرکت های دانش بنیان و فناوران در حوزه ثبت اختراع 

 تقویت تیم ارزیابی و داوری پرونده های ثبت اختراع فناوران و شرکت های 
نانویی

Provisional ثبت اختراع در قالب 
Draft نگارش متن اختراع 

 حمایت از ثبت عالمت تجاری
 تحلیل اختراع )پتنت( و رصد فناوری

 آموزش، ترویج و اطالع رسانی مالکیت فکری
 آموزش مالکیت فکری در دوره های توانمندسازی سرمایه های انسانی فناوری نانو

 کارگاه آموزشی آشنایی با ثبت اختراع برای شرکت های نانویی
 راه اندازی سایت مالکیت فکری

 ارزش گذاری و تجاری سازی پتنت
 طبقه بندی اختراعات براساس سیستم طبقه بندی بین المللی

 برای آشنایی بیشتر با برنامه های مالکیت فکری و حمایت های ثبت اختراع می توان به نشانی www.nano.ir/patent مراجعه کرد.

ارتقای بهره گیری از نیروی انسانی نانو 4

یکی از پیش نیازهای اصلی توســــعه فناوری نانو در کشــور و تولید ثروت با استفاده از این فناوری، فراهم کردن شرایط و در 
پیش گرفتن سیاست ها، برنامه ها و حمایت هایی برای توسعه و بهره گیری از سرمایه های انسانی متخصص نانو در جایگاه مناسب 
است. ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور بهره گیری مناسب از تخصص سرمایه های انسانی در صنایع و ساماندهی بازار کار، 
پایگاه اطالع رسانی اشتغال را در سال 1388 راه اندازی نمود. این پایگاه از ابتدای کار محوریت فعالیت خود را گسترش و توسعه 
منابع انسانی تعریف نمود و اشتغال زایی متخصصان فناوری های نوین در نهادها و صنایع تولیدی نقطه تمرکز فعالیت این پایگاه 

قرار گرفت.
اهم فعالیت های پایگاه به شرح ذیل است:

 توانمندسازی نیروی انسانی فناوری نانو
 ارتقای بهره گیری از نیروی انسانی نانو
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4 1 حمایت از اشتغال متخصصان فناوری نانو
اجرای برنامه حمایت از اشتغال متخصصان فناوری نانو، از 
سال 88 آغاز شده است. براســاس این برنامه، نهادهای 
فعــال در حوزه نانو و نهادهای تولیــدی غیرنانویی که 
سایر  فارغ التحصیالن  یا  نانو  رشته های  فارغ التحصیالن 
رشــته ها با پایان نامه مرتبط با فناوری نانو را استخدام 
کننــد، حمایت هایی را از ســتاد دریافت می کنند. این 
حمایت ها، در بخش نهادهای نانویی، به شــکل پرداخت 
بخشــی از حقوق و بیمه افراد استخدام شده و در بخش 
نهادهای تولیدی غیرنانویی، به شکل پرداخت بیمه فرد 

استخدام شده به مدت 3 سال است.

جدول2. وضعیت حمایت ها و تعداد افراد استخدام شده و نهادهای استفاده کننده از حمایت در سال 1393

تعداد/مبلغ )میلیون ریال(عنوان

100 نفرتعداد افراد

دکتری: 13کارشناسی ارشد: 87

مرد: 55زن: 45

با پایان نامه نانو: 68رشته نانو: 32

45 نهادتعداد نهادها

3,878/6حمایت پرداخت شده

4 2 کاریابی
یکی از خدماتی که کارگزار منابع انسانی ستاد نانو به متخصصان و شرکت های عالقه مند به فعالیت در بخش نانو ارائه می دهد، معرفی 
شغل یا نیروی کار مناسب است. این کارگزار، در طول دو سال فعالیت خود، با تعداد زیادی از شرکت های نانویی و شرکت های تولیدی 
ارتباط برقرار کرده و نیروی متخصص مورد نیاز ایشــان را از میان فارغ التحصیــالن مرتبط با فناوری نانو به آنها معرفی کرده است.

جدول3. افراد استخدام شده از طریق خدمات کاریابی در سال 1393

تعدادعنوان

تعداد افراد استخدام شده

60 نفر

پاره وقت: 4تمام وقت: 56

دکتری: 6کارشناسی ارشد: 54

رشته نانو: 18پایان نامه نانو:42

4 3 خدمات مشاوره شغلی
ســتاد توســعه فناوری نانو که مجموعه ا ی از برنامه ها را برای ساماندهی وضعیت 
اشــــتغال متخصصان نانو در نظر گرفته است، ارائه مشاوره شغلی به کارجویان 
و کارفرمایان را برای شناســــایی تیپ شغلی، شناسایی ویژگی های فردی برای 
اســــتخدام، نحوه انتخاب نیروی مناسب برای یک شغل و نحوه ترکیب نیروهای 
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مختلف و ایجاد یک گروه کاری موفق را ضروری تشخیص داده و پس از مطالعه و بررسی های الزم، از ابزار MBTI برای دستیابی 
به اهداف مذکور استفاده کرده است.

جدول4. تعداد مشاوره های انجام شده 

تعدادعنوان

117 نفرمشاوره فردی

38 نفرمشاوره سازمانی

4 4 تدوین استاندارد شغلی
به مشــخصات، شایســــتگی ها و توانمندی های مورد نیاز برای عملکرد مؤثر در محیط کار، »استاندارد شــغل« می گویند. 
ستاد فناوری نانو با امضای  تفاهم نامه همکاری با ســــازمان آموزش فنی و حرفه ای کشــور در سال 93 همکاری های الزم را 

برای تدوین استانداردهای شغلی در حوزه فناوری نانو شروع کرده است. 
برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه می توان به www.talent.nano.ir مراجعه کرد.

موسسه خدمات فناوری تا بازار 5

موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار )کریدور ســــتاد نانو www.tmsc.ir( با هدف 
تسریع تجاری سازی و افزایش نرخ موفقیت شرکت ها در حوزه فناوری نانو شکل گرفته 

است و در این راستا خدمات متنوعی را عرضه می کند.

5 1 شــناخت جایگاه فناوري، شرکت و تدوین نقشه راه تجاري سازي در راستاي بهبود 
نرخ موفقیت

شناخت جایگاه فناوري و شرکت، نقشي بســزا در افزایش نرخ موفقیت تجاري سازي 
محصوالت مبتني بــر فناوري دارد؛ ایــن امر در بخش امور فناوران و شــرکت هاي 

دانش بنیان کریدور، با هدف تدوین نقشه راه تجاري سازي و هدفمندسازي حمایت ها بر اساس این برنامه، صورت مي پذیرد. این 
شناخت متشکل از فرآیندي اســت که از ابتداي پذیرش فناوري در کریدور آغاز مي شود و تا پایان مسیر تجاري سازي فناوري 
ادامه پیدا مي کند. این فرآیند، با شناخت نیازهاي فناوري و شرکت در هر مرحله از مسیر تجاري سازي، به بروزرساني نقشه راه، 

مبتني بر آخرین تغییرات شرکت، مي انجامد. 
اصلي ترین مأموریت امور فناوران و شرکت هاي دانش بنیان، شناخت جایگاه فناوري و شرکت با هدف تدوین نقشه راه تجاري سازي 

و هدفمندسازي حمایت ها براساس این برنامه است.

5 1 1 واحد ارزیابی محصوالت دانش بنیان
واحد بازرســی و بررســی مواد و محصوالت با هدف افزایش اعتماد 
مصرف کننــدگان، ارتقای کیفی محصوالت و ایجاد شــفافیت بازار 
محصوالت نانو در سال 1386 با حمایت های ستاد ویژه توسعه فناوری 
نانو شکل گرفت. مأموریت اصلی این واحد، ارزیابی محصوالت، نظارت 
بر ثبات مقیاس و خواص و اعطای گواهینامه نانومقیاس می باشــد. 
مدیریت این واحد در سال 1389 به موسسه خدمات توسعه فناوری 
تا بازار ایرانیان واگذار گردید و بررسی بیش از 1000 پرونده و اعطای 
تأییدیه به بیش از 300 شرکت در این ســال ها از دستاوردهای این 

واحد می باشد.
با توســعه حمایت های معاونت علمی فناوری ریاســت جمهوری از 

شرکت های دانش بنیان، واحد بازرسی و بررسی مواد و محصوالت عالوه بر فعالیت های سابق، ارزیابی شرکت های سایر حوزه های 
فناوری را نیز در دســتور کار خود قرار داده است. این مجموعه اکنون با نام واحد ارزیابی محصوالت دانش بنیان به فعالیت خود 

ادامه می دهد. 
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 بررسی محصوالت و اعطای تأییدیه نانومقیاس
مطابق با استاندارد ملی 12098 و استانداردهای بین المللی تدوین شده کمیته استانداردسازی فناوری نانو ISO/TC229 نانومقیاس 
محدوده اندازه تقریبی 1 تا 100 نانومتر اســت. ماده ای که هر یک از ابعاد خارجی آن یا ساختار داخلی و یا سطحی آن نانومقیاس 
باشــد نانو ماده تعریف می گردد. محصول فناوری نانو محصول حاوی نانو ماده اســت که کارکــرد یا خاصیت آن با فناوری نانو 

بهبودیافته و یا مبتنی بر فناوری نانو باشد.
به محصوالتی که در حوزه فناوری نانو قرار می گیرند، گواهینامه نانومقیاس اعطا می گردد. گواهینامه نانومقیاس با اعتبار یک ساله 
صادرشده و قابل تمدید است. همچنین در طول مدت اعتبار جهت اطمینان از ثبات مقیاس و خواص محصول تولیدی، بازرسی های 

دوره ای از شرکت و بازار فروش محصول انجام می شود.
به محصوالتی که تولیدکننده آن صرفًا الزامات فنی محصول را برآورده است و الزامات تولیدی و تجاری مندرج در آیین نامه های 
مؤسســه ازجمله پروانه ساخت و بهره برداری، واحد کنترل کیفی فعال، حضور کارشــناس نانو در شرکت وغیره را دارا نباشد، 

گواهینامه آزمایشی نانومقیاس اعطا می شود.
فرایند بازرسی با بررسی مدارک و مستندات متقاضی آغاز شده و سپس با توجه به نوع محصول، دستورالعمل بازرسی و طراحی 
آزمون ها جهت بررســی به شرکت اعالم می گردد. با بازدید و نمونه برداری کارشناس از محل تولید و انجام آزمایش ها طبق طرح 
آزمون، گزارش فنی واحد بازرسی مبنی بر تأیید یا عدم تأیید نانومقیاس محصول اعالم می شود. نتایج این گزارش پس از بررسی 

متخصصین این حوزه و ارائه در شــورای راهبردی نانومقیاس، به اطالع 
متقاضی می رسد.

 فرایند بررسی محصوالت و اعطای تأییدیه نانومقیاس
 ارائه درخواست و مستندات فنی توسط متقاضی

 تدوین طرح آزمون بازرسی و بررسی انطباق مستندات ارسالی
 هماهنگی بازدید و نمونه برداری از فرایند تولید محصول

 انجام تست ها طبق طرح آزمون و بررسی نتایج
 ارائه گزارش بازرسی و بررسی نتایج در کمیته تخصصی

 اعطای تاییدیه نانومقیاس به شرکت

350
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0

تجهیزات مرتبط با نانو

محصوالت نانو

کل محصوالت

12 13
25

61
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146
171

274
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34

72
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157

196

27 36 37 37

117
125
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نمودار1. تعداد محصوالت و تجهیزات فناوری نانو در سال های مختلف
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مواد اولیه فناوری نانو
%18

تجهیزات فناوری نانو
%39

محصوالت فناوری نانو
%43

نمودار2. توزیع درصدی محصوالت و تجهیزات فناوری نانو

تجهیزات الیه نشانی

خودرو

تجهیزات مغناطومتر

کشاورزی

بهداشت و سالمت

نانومواد

تجهیزات فناوری نانو

رنگ و رزین

تجهیزات مشخصه یابی

عمران و ساختمان

آب و محیط زیست

نانوکامپوزیت

نفت

تجهیزات تصویربرداری از موجودات زنده

نیرو و انرژی

تجهیزات لوازم جانبی

دارو و تجهیزات پزشکی

تجهیزات میکروسکوپ پروب روبشی

لوازم خانگی

نساجی

نمودار3. توزیع درصدی محصوالت و تجهیزات فناوری نانو

%14

%12
%16

%11

%5

%2

%6

%1

%1

%1%1

%4
%2

%2
%2
%2
%2

%2
%10 %5

جدول5. شرکت های فعال فناوری نانو

تعدادنوع شرکت

128شرکت های تولیدکننده محصوالت

35شرکت های تجهیزات ساز

36شرکت های خدماتی فعال

50کارگزاران خدمات توسعه فناوری فعال

37شرکت های بازرگانی فعال

286تعداد کل شرکت های فعال در نانو

جدول6. اطالعات بازار فناوری نانو در سال 1393

میزان فروش سال 1392 تفکیک بازار فناوری نانوردیف
)میلیارد ریال(

میزان فروش سال 1393 
)میلیارد ریال(

4421204محصوالت فناوری نانو1

181214تجهیزات فناوری نانو2

168121خدمات ارائه شده با فناوری نانو3

7911538جمع

دستیابی به بازار فناوری نانو با حجم 3000 میلیارد ریالی در سال 1394 هدف گذاری شده است.

14

مقـــدمه



5 1 2 پرتال شناخت جایگاه محصوالت در چرخه عمر نوآوري
به منظور هدفمندسازي حمایت ها و اعتبارات اختصاص یافته به فناوري، مدلي تحت عنوان »شناخت جایگاه محصوالت در چرخه 
عمر نوآوري« ایجاد شده است تا به کمک آن بتوان، هم بر مبناي اصول آکادمیک و هم مطابق با فضاي واقعي صنعت و کسب وکار، 

شناخت بهتري نسبت به شرکت ها و محصوالت ایجاد کرد.
این مدل، با طبقه بندي فناوري بر اســاس توانمندي ذاتي و شناسایي ظرفیت هاي آن و تعریف نوع حمایت ها متناسب با وضعیت 
شــرکت، با معرفي معیارهاي مطلوب منجر به راهبري نرم شرکت مي شــود. در این مدل، کل چرخه نوآوري به 4 عرصه: توسعه 
فناوري، توســعه محصول، راه اندازي خط تولید و توسعه بازار تقسیم مي شــود. پس از تکمیل مدل، سرویسي در پرتال جهت 

اتوماسیون و تسهیل شناخت جایگاه ایجاد شده است.

جدول7. تعداد شرکت ها و فناوران داراي صورت وضعیت در پرتال

تعداد محصوالت تعیین جایگاه شدهتعداد شرکت ها و فناوران

53111

5 1 3 حمایت از مراکز رشد و شرکت هاي فعال در این مراکز
ستاد ویژه توسعه فناوري نانو به منظور تشکیل هسته ها و شــرکت هاي دانش بنیان و استقرار آنها در مراکز رشد، طرح حمایت از 
مراکز رشد و شرکت هاي مستقر در آن را از سال 1387 آغاز کرده است. حمایت هاي انجام شده در این طرح، به صورت پرداخت مالي 
مستقیم، اعطاي گرنت استفاده از خدمات توسعه فناوري و همچنین، بازدید و برگزاري جلسات با مدیران و رابطان مراکز رشد است.

5 1 4 فراهم آوري اطالعات مورد نیاز براي ارزیابي و تشخیص صالحیت شرکت هاي دانش بنیان
با توجه به تجربیات کریدور در زمینه تعیین جایگاه شــرکت هاي دانش بنیان، ستاد ویژه توسعه فناوري نانو به عنوان کارگزار کارگروه 
ارزیابي و تشخیص صالحیت شرکت هاي دانش بنیان معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري، مسئولیت فراهم آوري اطالعات شرکت هاي 
متقاضي، براي ارائه در کمیته این کارگروه را به کریدور واگذار کرده است. در همین راستا، در سال 93، تعداد 70 پرونده بررسي شد و پس 

از تکمیل اطالعات در کمیته کارگزاري ستاد ویژه فناوري نانو این کارگروه مطرح و در مورد آنها تصمیم گیري شد.

5 2 شناسایي، ایجاد و ارتقاي خدمات توسعه فناوري
شناسایي خدمات توسعه فناوري و به تبع آن، گسترش 
ارتبــاط با کارگزاران و نهادهــاي ارائه کننده خدمات و 
نظارت بر کیفیــت خدمات ارائه شــده، از اهداف امور 
کارگزاران کریدور در ســال 93 بوده اســت. اولویت و 
نیازسنجي مستمر، نظارت  رویکرد کریدور در سال 93 
بر کیفیت، تسهیل گري در دسترســي و ارتقاي سطح 
خدمات تجاري ســازي و در پي آن، معرفي محصوالت 
نانویي به بازارهاي بالقوه بوده اســت. در سال 93، براي 
دستیابي به این هدف، چند استراتژي به کار گرفته شد 

که مهم ترین آنها عبارتند از:
 شناسایي و فعال سازي خدمات جدید در حوزه توسعه فناوري؛

 ارائه خدمات و توسعه کارگزاران خدمات توسعه فناوري.

5 2 1 شناسایي و فعال سازي خدمات جدید در حوزه توسعه فناوري
در ســال 93، با شناسایي نیازهاي شرکت هاي دانش بنیاني که در طي ســال هاي گذشته با مجموعه در ارتباط بودند، سعي شد 
تا خدمات جدیدي تعریف شــود و با تدوین آیین نامه هاي جدید و به روزرساني برخي آیین نامه هاي قبلي، تا حد ممکن نیازهاي 

خدماتي شرکت هاي تحت پوشش مدنظر قرار گیرد. خالصه این فعالیت ها در جدول 8 قابل مشاهده است.
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جدول8. پروژه هاي مطالعاتي شناسایي نیازمندي هاي شرکت هاي دانش بنیان

توضیحتعدادعنوان شاخص

5فعال سازی خدمات فناوری جدید

صدور ضمانت نامه

مشاوره تأمین مالی

مشاوره انتقال مالی بین المللی

ارزیابی شرکت های دانش بنیان

)Opportunity Study( مطالعه فرصت

تدوین و به روزرسانی آیین نامه های 
حمایتی و دستورالعمل های کاری 

خدمات
4

تدوین آیین نامه حمایت از آموزش فناوران و شرکت ها

به روزرسانی آیین نامه حمایت از اخذ مجوز و استانداردها

به روزرسانی آیین نامه پیشخوان های مشاوره

تدوین آیین نامه حمایت از خدمت عارضه یابی

5 2 2 ارائه خدمات و توسعه کارگزاران خدمات توسعه فناوري
امور کارگزاران خدمات توسعه فناوري، پس از نیازسنجي و اســتخراج شاخص هاي خدمات توسعه فناوري در قالب پروژه هاي 

تعریف شده، بازه خدمات قابل ارائه به شرکت هاي دانش بنیان را در هر حوزه با دو رویکرد تکمیل مي کند:
 تأمین اطالعات؛

  تسهیل دسترسي به خدمات.

5 2 2 1 تأمین اطالعات
بسیاري از موانع در مسیر تجاري سازي ناشــي از دسترسي نداشتن صاحبان 
فناوري به اطالعات شفاف، به روز و کارآمد است؛ اطالعاتي در زمینه شناسایي 
محیط کســب وکار و الزامات آن، شناســایي ســازمان ها و نهادهاي فعال و 
ســازوکارهاي اجرایي آن و غیره. کریدور با استفاده از چندین ابزار این نیازها 

را برطرف مي کند:

 خدمات آموزشي
به منظور آموزش و توانمندسازي شرکت ها، فناوران و کارگزاران جهت افزایش میزان موفقیت آنها در فضاي کسب وکار، از ابتداي 
ســال 93 تالشي نظام مند براي طراحي یک مدل آموزشي مناســب براي این گروه مخاطبان انجام شد و پس انجام نیازسنجي 

آموزشي، نهایتاً سه دوره آموزشي در این سال برگزار شد که آمار آن در جدول 9 آمده است.

جدول9. دوره هاي آموزشي برگزارشده در سال 93

عنوان دوره آموزشيعنوان شاخص

دوره های آموزشی

مدیریت مالی برای مدیران

آشنایی با مالکیت فکری و جستجوی پتنت

آشنایی با تسهیالت لیزینگ صندوق نوآوری و شکوفایی 
برای شرکت های دانش بنیان

در راستای بهبود کیفیت آموزش متناسب با نیاز شرکت ها، فناوران و کارگزاران دوره های آموزشی دیگری نیز در حال آماده سازی 
است که در شکل مشاهده می شود:
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توسعه بازار راه اندازی خط تولید توسعه محصول توسعه فناوری

توسعه محصول 
جدید

مدیریت مالی برای مدیران قانون تجارت

قوانین مالیاتی

قوانین تامین اجتماعی

اصول و مبانی قراردادهای تجاری

مالکیت فکری

مدل کسب وکار

مدیریت تحقیق و توسعه

مدیریت سازمان های نوپا

مدیریت منابع انسانی

مدیریت تولید

مبانی طراحی صنعتی

سیستم ها و مدیریت کیفیت

بازاریابی و ارتباط 
با مشتری

رهبری 
سازمان های 
دانش بنیان

مدیریت تغییر

   خدمات مشاوره اي
در ادامه رویکرد ارائه خدمات مشاوره اي به شرکت ها و فناوران در سال هاي گذشته )راه اندازي پیشخوان هاي مشاوره اي(، در سال 

93 این ظرفیت با ایجاد 3 پیشخوان جدید توسعه یافت )جدول 10(.

جدول 10. راه اندازي پیشخوان مشاوره جدید در سال 93

توضیحتعدادعنوان شاخص

3راه اندازی پیشخوان مشاوره جدید

مشاوره مراکز رشد

مشاوره تأمین مالی

مشاوره انتقال مالی بین الملل

 تهیه بانک هاي اطالعاتي و گزارش هاي کاربردي
در ســال 93، براي تأمین اطالعات مورد نیاز فناوران و شــرکت ها و نیز جمع آوري اطالعات مورد نیاز جهت ارتقاي کیفیت ارائه 
خدمات، تعدادي بانک اطالعاتي جدید و گزارش کاربردي )در قالب گزارش رصد بازار( تهیه و در صورت لزوم منتشــر شــد. در 

جدول 11 فهرست این گزارش ها و بانک هاي اطالعاتي ارائه شده است.

جدول 11. بانک هاي اطالعاتي ایجاد شده در سال 93

توضیحتعدادعنوان شاخص

8بانک های اطالعاتی ایجاد شده

بانک اطالعات مدرسان برنامه آموزشی شرکت ها

CE های فعال در ایران برای صدور نشانNB بانک اطالعات

بانک فرمت قراردادهای خدماتی جهت همکاری با کارگزاران و مشاوران

E-Nano Market راه اندازی سایت

تهیه گزارش بررسی بازار نانونقره در ایران

تهیه گزارش بررسی بازار نانورس در ایران

تهیه گزارش بررسی بازار مواد آبگریز در ایران

تهیه بانک اطالعاتی عوامل توزیع و فروش محصوالت فناوری نانو در استان تهران
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5 2 2 2 تسهیل دسترسي به خدمات
با توجه به ماهیت و تنوع نیازهاي شــرکت هاي دانش بنیان، پاســخگویي به تمامي این نیازها صرفــًا از طریق تأمین اطالعات 
امکان پذیر نیســت؛ این امر نیازمند فرآیندي است که در آن، ویژگي خاص هر شرکت در نظر گرفته شود. یکي از مهم ترین ابعاد 
رسالت کریدور در مسیر تجاري سازي فناوري، امکان دسترسي ساده صاحبان فناوري به خدمات مورد نیاز است؛ بدین معني که 
کریدور به عنوان یک تسهیل گر عمل کند و فرآیندي را که در آن، شرکت دانش بنیان از کارگزار خدمات توسعه فناوري خدمت 

دریافت مي کند، تسهیل کند.
 ارائه خدمات

به  تســهیل دسترســي  ابزار  مهم ترین 
خدمات، عالوه بر آیین نامه هاي تدوین شده 
براي شناسایي، جذب و ارزیابي کارگزار و 
نیــز آیین نامه هاي حمایتــي کریدور از 
هزینه هاي خدمات، حضور در قراردادهاي 
بین شــرکت متقاضي و  ارائه خدمــات 
کارگزار اســت. در این راســتا، کریدور 
ضمن حفظ حقــوق دو طرف در توافق، تا 
پایان ارائه خدمت بــر فرآیند آن نظارت 
و موانــع را برطرف مي کند. این فرآیند به 
اصطالح »ارجاع خدمات« خوانده مي شود؛ 
براین اساس، عملکرد کریدور در تسهیل 
دسترســي به خدمات در ســال 93، در 

نمودار 4 نمایش داده شده است.

در زمینه کمک به تأمین محل استقرار شرکت ها و حتي کارگزاران در سال 93، مؤسسه در دو مرکز سوله هاي سازمان پژوهش هاي 
علمي و صنعتي ایران براي شرکت هاي تولیدي و مرکز رشد دانشگاه الزهرا براي شرکت هاي خدماتي )کارگزاران توسعه فناوري(، 

اقدام به تعامل و تسهیل گري براي استقرار شرکت ها کرده است. 
کریدور عالوه بر حمایت مالي از حضور شرکت در نمایشگاه هاي بین المللي تخصصي نانو، از حضور شرکت هاي نانو در نمایشگاه هاي 
تخصصي حوزه فعالیت خود نیز به صورت مســتقیم یا غیرمستقیم حمایت مالي مي کند. جدول 12 خالصه این عملکرد را نشان 

مي دهد.

جدول12. حمایت از حضور در نمایشگاه ها

28تعداد شرکت حمایت شده برای نمایشگاه های داخلی

15تعداد شرکت حمایت شده برای نمایشگاه های خارجی

در کتابچه حاضر برخی عبارات به کار رفته که در ادامه به شرح هر کدام از آنها پرداخته خواهد شد:
 سال ورود به فناوری نانو: سالی که شرکت در حوزه نانو شروع به فعالیت کرده و یا تعامل با ستاد نانو یا مؤسسه خدمات فناوری 

تا بازار را آغاز نموده است؛
 نام برند: عالمت و عنوان تجاری؛

 حوزه صنعتی: حوزه ای که شرکت تولید کننده محصول در آن فعالیت می کند؛
 تعداد کارکنان: تعداد تمام افرادی که در شرکت مشغول به فعالیت هستند.

معرفی عبارات به کار رفته در کتابچه

نمودار 4. خدمات ارائه شده توسط کریدور در سال 93
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منونه هایی از
محصوالت صنعتی فناوری نانو

 حوزه دارو
 حوزه بهداشت و سالمت

 حوزه آب و محیط زیست
 حوزه ساخت و ساز
 حوزه رنگ و رزین

 حوزه نساجی
 حوزه کشاورزی

 حوزه خودرو
 حوزه نانوپوشش
 حوزه نانو الیاف
 حوزه نانو مواد

 حوزه  کامپوزیت و پلیمر





حوزه دارو

 سینادوکسوزوم
 سافت ژل نانومایسل کورکومین

 سیناآمفولیش
 پاکلینب

محصـوالت
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محصوالت
حــوزه دارو

مجوزهای دریافت شده برای محصول

 دریافت پروانه ساخت داروی دوکسوروبیسین هیدروکلراید لیپوزومال 20mg/10ml از سازمان غذا و دارو در سال 1390
 تأییدیه نانومقیاس

نحوه عملکرد و ویژگی ها

داروی دوکسوروبیســین لیپوزومال یک داروی ضد تومور است 
که در درمان سرطان سینه متاســتاز دهنده  و درمان سرطان 
تخمدان پیشرفته استفاده می شــود. از این دارو جهت از بین 
بردن سلول های سرطانی، کوچک شــدن اندازه تومور، تأخیر 
در رشــد تومور و افزایش طول عمر بیمار استفاده می شود. این 
دارو همچنین در ترکیب با بورتزومیب )Bortezomib( در درمان 
مولتیپل میلوما در بیمارانی که حداقل یک درمان اولیه دریافت 

کرده اند، استفاده می شود.
این فراورده حاوی دارویی اســت که قادر اســت، سلول های 
ســرطانی را به طور انتخابی از بین ببرد و دوکسوروبیســین 
هیدروکلراید موجود در این فراورده توســط پوشش های کروی 
کوچک لیپوزومی احاطه شــده است که کمک می کند این دارو 
از طریق جریان خون بیشــتر به سمت بافت سرطانی نسبت به 
بافت های سالم بدن هدایت شــود و این فراورده عوارض جانبی 

کمتری نسبت به دوکسوروبیسین استاندارد دارد. 

استان گیالن، شهر صنعتی رشت شرکت سبحان انکولوژی
محل تولید

اطالعات شرکت تولید کننده

اکسیر نانوسینانام شرکت

سینادوکسوزومنام برند

1388سال تأسیس

تهران - میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - کوچه 1/2 - پالک 83 - واحد 7آدرس

www.exirnanosina.irنشانی سایت اینترنتی

داروسازیحوزه صنعتی تحت فعالیت

سینادوکسوزومنام محصول اصلی

11 نفرتعداد کارکنان

15000 ویالظرفیت تولید

-محل های کاربرد محصول

اثـرات
کاهش قیمت دارو به یک چهارم قیمت مشابه خارجی

نام محصول:
سینادوکسوزوم



23

محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

اطالعات شرکت تولید کننده

اکسیر نانوسینانام شرکت

سیناکورکومیننام برند

1388سال تأسیس

تهران - میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - کوچه 1/2 - پالک 83 - واحد 7آدرس

www.exirnanosina.irنشانی سایت اینترنتی

داروسازیحوزه صنعتی تحت فعالیت

-نام محصول اصلی

11 نفرتعداد کارکنان

8،400،000 کپسولظرفیت تولید

-محل های کاربرد محصول

اثـرات

 دارای اثرات ضدالتهاب
 کاهش احتمال ابتال به سرطان

 کاهش درد مفصل

اســتان تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج -   
شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو

مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید
 دریافت پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو در سال 1393

 تأییدیه نانومقیاس

نحوه عملکرد و ویژگی ها

ماده موثره داروی »سینا کورکومین« از زردچوبه )کورکومین( 
گرفته شــده است. این ماده درون حامل های ساخته شده از 
نانومایســل قرار می گیرد. مهمترین خواص کورکومین اثر 
ضد  التهابی، آنتی اکســیدانی و ضد توموری است و می تواند 
در بیماری های زیادی به عنوان مکمل دارویی مورد استفاده 
قرار گیرد. این کپسول می تواند در درمان بیماری هایی نظیر 
امراض مفصلی، بیماری های التهابــی روده، کبد چرب، آب 
مروارید، برخی از بیماری های پوســتی، تنظیم چربی خون، 
کاهش کلسترول، رقیق کردن خون، آلزایمر، کنترل تشنج 
و پارکینسون مورد اســتفاده قرار گیرد. همچنین به دلیل 
خاصیت ضد تکثیر ســلولی این دارو، کپســول کورکومین 
می تواند در پیشگیری از سرطان نیز موثر باشد. به دلیل اینکه این ماده نامحلول در آب است در عمل، جذب بدن نمی شود؛ در حالی 

که در شکل نانویی آن حاللیت کورکومین در خون افزایش یافته و سبب بهبود جذب آن می شود.

نام محصول:
سافت ژل نانومایسل کورکومین
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محصوالت
حــوزه دارو

مجوزهای دریافت شده برای محصول

 پروانه ساخت از وزارت بهداشت

نحوه عملکرد و ویژگی ها

در ضایعات ســالک، پس از اســتعمال موضعي، لیپوزوم های 
آمفوتریســین B دارو مي تواند از الیة شاخي پوست عبور کند و 
به ماکروفاژها در اپي درم و درم برسد. لیپوزوم ها به دلیل اینکه 
ذرات خارجي براي بدن مي باشند وقتي در مجاورت ماکروفاژها 
)که خاصیت فاگوسیتیک دارند( قرار مي گیرند توسط آنها بلعیده 
مي شوند. عمل فاگوسیتوز با اینواژیناسیون )Invagination( غشاء 
سلولي ماکروفاژ و ایجاد وزیکول هاي داخل سلولي حاوي لیپوزوم 
شروع مي شود. سپس این وزیکو لها با غشاء لیزوزوم ماکروفاژها 
فیوز شده و محتویات وزیکول ها به داخل لیزوزم منتقل مي شود، 
در داخل لیزوزوم فسفولیپیدهاي لیپوزوم در pH اسیدي لیزوزوم 
توسط آنزیم هاي هیدروالز لیزوزومي تجزیه شده و داروي موجود 
در لیپوزوم آزاد مي شــود.  بنابراین  داروي انکپســوله شده در 
لیپوزوم ها با غلظت باال در مجاورت انگل لیشمانیا آزاد می شود 

و آن را از بین می برد.

استان تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج، شرکت دارویی، آرایشی، بهداشتی مینو
محل تولید

اطالعات شرکت تولید کننده

اکسیرنانوسینانام شرکت

سیناآمفولیش نام برند

1388سال تأسیس

تهران، میدان فاطمی ابتدای خیابان شهیدگمنام، خیابان جهانمهر، خیابان فتحی شقاقی، پالک94،  واحد 7  آدرس

www.exirnanosina.irنشانی سایت اینترنتی

نانوداروهاحوزه صنعتی تحت فعالیت

سینادوکسوزومنام محصول اصلی

11تعداد کارکنان

بیش از 100 هزار تیوب در سالظرفیت تولید

 درمان لیشمانیوز پوستی )سالک(محل های کاربرد محصول

اثـرات
ضد لیشمانیوز پوستی و ضد قارچ

نام محصول:
سیناآمفولیش )ژل موضعی آمفوتریسین B نانولیپوزومال 0/4 درصد(
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

اطالعات شرکت تولید کننده

نانو دارو پژوهان پردیسنام شرکت

پاکلینب )Paclinab(نام برند

1390سال تأسیس

تهران، خیابان کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، خیابان عروجی، پالک، 20 واحد 4آدرس

www.nanodaru.comنشانی سایت اینترنتی

داروسازیحوزه صنعتی تحت فعالیت

Paclitaxel (albumin-bound particles)نام محصول اصلی

15تعداد کارکنان

15000 عدد ویال در سالظرفیت تولید

خط اول درمان برای سرطان متاستاتیک سینه، سرطان پانکراس،محل های کاربرد محصول
non-small cell lung cancer (NSCLC) سرطان های ریه از نوع

اثـرات

مکانیســم جذب نانو دارو هاي آلبومیني در سلول هاي سرطاني به طور همزمان با هدف گیري فعال و نیز هدف گیري غیر فعال ممکن 
مي گردد. از مزایاي حامل هاي نانوذره اي آلبومیني جذب و تجمع آنها در بافت تومور با واسطه مکانیسم هدف گیري غیر فعال سلول هاي 
توموري است. رگ زایي و نقص در ساختار مویرگ ها و سیستم تخلیه لنفاوي از شاخص هاي پاتوفیزیولوژیک بافت توموري است که 
مجموعأ آنچه را که اثر EPR گفته مي شود را ایجاد مي کند. در بافت هاي متورم و توموري بدخیم مویرگ ها داراي حفراتي به قطر 100 تا 
1200 نانومتر هستند که آنها را نسبت به ماکرومولکول ها نفوذپذیر مي کند. در حالي که در بافت هاي سالم تنها مولکول هایي با قطر 2 
نانومتر مي توانند از سد اندوتلیومي عبور کنند. بر این اساس آلبومین مي تواند به بافت تومور وارد شود ولي اجازه ورود به بافت سالم را 

ندارد. بنابراین هدف گیري غیر فعال با واسطه دو عامل نقص سیستم لنفاوي و نفوذپذیري مویرگ ها ممکن مي گردد.

استان گیالن، شهر صنعتی رشت، شرکت 
سبحان انکولوژی

مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید
تأییدیه نانومقیاس، مجوز دانش بنیان، پتنت ثبت شده اداره مالکیت صنعتی

نحوه عملکرد و ویژگی ها

امروزه طراحي سیستم هاي دارورساني نوین براي درمان سرطان مورد توجه قرار 
گرفته اند. برخالف سیستم هاي دارورساني رایج که کنترل مشخصی بر روي زمان، 
مکان و سرعت آزاد سازي دارو وجود ندارند، سیستم هاي نوین که سیستم هاي 
کنترل شده دارورساني نامیده مي شوند قادر هستند سه عامل سرعت، زمان و 

مکان آزادسازي دارو را تحت کنترل درآورده و دارورسانی را هدفمند کنند.
مزیــت این فناوری، تولید داروی ضدســرطان از داروهــای هیدروفوب مانند 
پاکلیتاکسل )Nanoparticle Albumin- Bound )nab( technology(، بدون نیاز به مواد 
جانبی نظیر Cremophor®-EL می باشد. بنابراین عالوه بر کاهش عوارض جانبی، 
نیاز به پیش درمان از بین می رود. ازسوی دیگر فرم نانوذره ای حاصل باعث تجمع 

بیشتر دارو در بافت های سرطانی می شود و کارایی دارو افزایش می یابد.

نام محصول:
)Paclinab( پاکلینب





حوزه بهداشت و سالمت

 خانواده محصوالت سیلوسپت
AgiCoat پانسامن 

 دستامل کاغذی جعبه ای، حوله و توالت
 نانو امولسیون شوینده شیشه

 نانومحلول ارگانیک پاک کننده منایشگرهای تصویری

محصـوالت
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محصوالت حوزه 
بهداشت و سالمت

نحوه عملکرد و ویژگی ها

سیلوســپت یک محلول ضد عفونی کننده حاوی نانو نقره اســت که جهت ضد 
عفونی کردن و شستشو مورد استفاده قرار می گیرد. این محلول مانع رشد انواع 
 B و هپاتیت نوع HIV،A قارچ و باکتــری و ویروس به ویژه ویروس آنفلوانزای نوع
می گردد. این محصوالت بدون الکل، بدون بو، بدون رنگ، فاقد ســمیت سلولی 
است. استفاده از این محصول در انواع شوینده ها و ضدعفونی کننده ها )از جمله 
محلول شستشوی دســت، تجهیزات و ابزارآالت، سطوح بیمارستانی و...( سبب 
بهبود حفظ بهداشت در محیط های کاری به ویژه بیمارستان ها که از بار میکروبی 

و آلودگی باالیی برخوردارند گردیده است.

اطالعات شرکت تولید کننده

کیفیت تولید تکاپونام شرکت

کیتوتکنام برند

1384سال تأسیس

شهرک صنعتی اشتهارد - بلوار ابوریحان - انتهای بلوار غزالی غربی - خیابان گلنوش دوم - گلفام اول - کوچه بین آدرس
گلنوش دوم و گلفام دوم

www.chitotech.comنشانی سایت اینترنتی

بهداشت و سالمتحوزه صنعتی تحت فعالیت

سیلوسپتنام محصول اصلی

55 نفرتعداد کارکنان

30 تن ساالنهظرفیت تولید

ضد عفونی و شستشومحل های کاربرد محصول

اثـرات

 پیشگیری از طیف متنوعی از بیماری ها
 کاهش هزینه های درمان

مجوزهای دریافت شده برای محصول

 پروانه بهره برداری وزارت صنعت معدن و تجارت
ISO 13485 

CE 

محل تولید

استان البرز - شهرک صنعتی اشتهارد

نام محصول:
خانواده محصوالت سیلوسپت
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

نحوه عملکرد و ویژگی ها

پانسمان نانو کریستال نقره Agi coat یک پانســمان تک الیه با پوششی از نانو 
کریستال های نقره است که توسط روش احیای شیمیایی، نقره بر روی شبکه ای 
از الیاف نایلونی با انعطاف پذیری بســیار باال پوشش داده شده است. این الیه با 
آزاد سازی آهســته یون نقره، اثرات ضد میکروبی و ضد التهابی خود را اعمال 

می کند.

اطالعات شرکت تولید کننده

داروسازی عمادنام شرکت

Agi coatنام برند

1384سال تأسیس

اصفهان - 45 کیلومتری جاده اصفهان به شیراز - شهرک صنعتی رازی - خیابان دهمآدرس

emadpharma.comنشانی سایت اینترنتی

بهداشت و سالمتحوزه صنعتی تحت فعالیت

آجی کتنام محصول اصلی

20 نفرتعداد کارکنان

20 متر در روزظرفیت تولید

آنتی باکتریال و ضد التهابمحل های کاربرد محصول

اثـرات

 بهبود سریع زخم ها
 جلوگیری از بروز عفونت در محل زخم

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 پروانه ثبت ملزومات دارویی

ISO 13485-9001 

محل تولید

استان اصفهان - شهرک صنعتی رازی

نام محصول:
Agi coat پانسمان
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محصوالت حوزه 
بهداشت و سالمت

نحوه عملکرد و ویژگی ها

کاغذي  دســتمال  بــارز  ویژگــی 
بار  کاهش شدید  نانوتکس،  هوشمند 
میکروبي انواع ســطوح در تماس با 
میکروارگانیسم هاي بیماري زا است. 
)نحوه عملکرد( براي این منظور ابتدا 
باید سطح مورد نظر از با آب مرطوب 
اثر تماس دستمال  شود ســپس در 
جامعه  سطوح،  این  روي  بر  هوشمند 
آماري میکروب هاي بیماري زاي این 

نقاط به شدت کاهش مي یابد.

اطالعات شرکت تولید کننده

صنایع تولیدات کاغذی خراسان، گلریز نام شرکت

نانوتکسنام برند

1353سال تأسیس

مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز اول، گلریزآدرس

www.golrizpaper.com نشانی سایت اینترنتی

تولیدات صنایع سلولزی، بهداشتیحوزه صنعتی تحت فعالیت

دستمال کاغذی، جعبه ای و حوله، نوار بهداشتی، پوشک بچهنام محصول اصلی

700  نفرتعداد کارکنان

10910 تن در سالظرفیت تولید

منازل، مدارس، اداره ها، رستوران ها،  بیمارستان ها، مکان های عمومیمحل های کاربرد محصول

اثـرات

  کنترل آلودگی و از بین بردن باکتری های پاتوژن 
  کاهش انتقال بار میکروبی 

مجوزهای دریافت شده برای محصول

تأییدیه نانومقیاس
محل تولید

استان خراسان رضوی، شهر مشهد، شهرک صنعتی توس

نام محصول:
دستمال کاغذی جعبه ای، حوله و توالت 
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

اطالعات شرکت تولید کننده

کیمیا شیمی سهندنام شرکت

مهرتاشنام برند

1380سال تأسیس

تهران ، خیابان ستارخان، جنب 24 متری خسرو، پالک 912، طبقه 3، واحد 6آدرس

www.kcsnano.comنشانی سایت اینترنتی

پاک کننده هاحوزه صنعتی تحت فعالیت

شوینده شیشهنام محصول اصلی

21 نفرتعداد کارکنان

300 تن ساالنهظرفیت تولید

پاک کننده صفحات LCD و LED تلویزیون، کامپیوتر، موبایل و دیگر تجهیزات الکترونیکیمحل های کاربرد محصول

اثـرات

 دارای خاصیت آنتی باکتریال
 دارای خاصیت استاتیک

استان قزوین، شهرک صنعتی البرز
محل تولید

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تأییدیه نانومقیاس

نحوه عملکرد و ویژگی ها

به دلیل آنکه در فرموالســیون این محصــول الکل وجود 
ندارد تاثیر مخرب بر روی ســطح نمی گذارد و حتی زودتر 
از محصوالت حاوی الکل خشــک می شود. این پاک کننده 
همچنین برخالف محصوالت مشابه که دارای قدرت اسیدی 
یا قلیائی می باشــند و موجب صدمه زدن به سطوح در اثر 
مرور زمان می گردند، اسیدی یا قلیائی نبوده و به سطح زیانی 

نمی رساند.

نام محصول:
نانو امولسیون شوینده شیشه
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محصوالت حوزه 
بهداشت و سالمت

نحوه عملکرد و ویژگی ها

ایــن محصول بر خالف دیگر پاک کننده ها فاقد حاللهای آلی اســت. 
حاللهای آلی که عمدتاً در پاک کننده ها استفاده می شود، اتانول است. 
معموالً اســتفاده از حاللهای آلی همچون اتانول سبب خشکی پوست 
می شــود و به غیر از اتانول، دیگر حاللهای آلی همچون متانول سمی 

بوده و به شدت خطرناک هستند.

اطالعات شرکت تولید کننده

ستاره تابان پاکنام شرکت

MSKنام برند

1390سال تأسیس

استان گیالن، منطقه آزاد انزلی، شهرک صنعتی 1آدرس

http://www.stp-nano.comنشانی سایت اینترنتی

شویندهحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانومحلول ارگانیک پاک کننده نمایشگرهای تصویرینام محصول اصلی

30تعداد کارکنان

150 تنظرفیت تولید

در زمینه شست و شو و تمیزکاری انواع صفحات نمایش، موبایل، تبلت، LCD و LED و کلیه سطوح شیشه ای و کریستالیمحل های کاربرد محصول

اثـرات

عدم استفاده از عوامل سمی  و حفظ محیط زیست

مجوزهای دریافت شده برای محصول

تأییدیه نانومقیاس

محل تولید

استان گیالن، منطقه آزاد انزلی

نام محصول:
نانومحلول ارگانیک پاک کننده 

نمایشگرهای تصویری



حوزه آب و محیط زیست

 سامانه الکرتودیالیز انتخابی جهت نیرتات زدایی از آب آشامیدنی
 سامانه نانو کاویتاسیون جهت آرسنیک زدایی از آب

 سامانه تصفیه آب و پساب با استفاده از سیستم های نانوفیلرتاسیون غشایی 
)به روش هارمودینامیکی(

 نانو فیلرت تصفیه آب خانگی
lifesaver دستگاه تصفیه آب دستی 

 سامانه تصفیه پساب صنعتی با روش پالسام
 غشای نانوفیلرتاسیون پلیمری
 غشاهای رسامیکی نانوساختار

محصـوالت
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محصوالت حوزه
آب و محیط زیست

اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت پیام آوران نانو فناوری فردانگرنام شرکت

PNFنام برند

1386سال تأسیس

تهران، خیابان ظفرشرقی، نرسیده به بزرگراه مدرس، روبروی بیمارستان حضرت علی اصغر، پالک 248، واحد همکفآدرس

www.pnf-co.comنشانی سایت اینترنتی

ساخت تجهیزات تصفیه آب و پسابحوزه صنعتی تحت فعالیت
صنایع غذایی برپایه فناوری نانو

نام محصول اصلی
)EEW( سیستم تولید نانوپودر فلزی یا اکسید فلزی به روش انفجار الکتریکی سیم

سیستم تولید نانوکلوئیدهای فلزی به روش پالسما در محیط آبی
دستگاه نانوکویتاسیون

سیستم های تصفیه آب و پساب
10 نفرتعداد کارکنان

ظرفیت سیستم

تصفیه آب حاوی نیترات بیشتر از حد استاندارد به منظور دست یابی به آب آشامیدنی یا کشاورزی محل های کاربرد محصول

اثـرات

 کاهش حدوداً 90% یون نیترات
 بازیابی 95% آب

اصفهانک واقع در شرق تهران
محل اجرای پایلوت: روش الکترودیالیز انتخابی برای نیترات زدایی از آب خروجی از 
چاه های تهران انتخاب و واحدی به ظرفیت آبدهی 5 لیتر در ثانیه برای نیترات زدایی 

از آن ایجاد گردید.

مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید
تاییدیه نانومقیاس

نحوه عملکرد و ویژگی ها

در این روش عبور جریان از یک سری از غشاهای آنیونی و کاتیونی 
موجــب حرکت یون هــای داخل آب از خوراک به ســمت بخش 
تغلیظ شده می شــود. یون نیترات از طریق غشاهای تبادل آنیونی 
مخصوص نیترات به سمت آند حرکت می کند. با حرکت یون نیترات 
به سمت آند این یون ها از غشاهای کاتیونی عبور نمی کنند در نتیجه 
در آن نقطه به دام افتاده وارد جریان پساب حاوی نیترات می شوند. 
در این حالت با اســتفاده از انرژی کمتر و بدون تغییر محسوس در 
یون هــای موجود در آب می توان به کاهش آالینده مورد نظر اقدام 

نمود. در این روش، درصد بازیابی آب تا 95% خواهد رسید.

نام محصول:
سامانه الکترودیالیز انتخابی جهت نیترات زدایی 

از آب آشامیدنی
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت پیام آوران نانو فناوری فردانگرنام شرکت

PNFنام برند

1386سال تأسیس

تهران، خیابان ظفرشرقی، نرسیده به بزرگراه مدرس، روبروی بیمارستان حضرت علی اصغر، پالک 248، واحد همکفآدرس

www.pnf-co.comنشانی سایت اینترنتی

ساخت تجهیزات تصفیه آب و پسابحوزه صنعتی تحت فعالیت
صنایع غذایی برپایه فناوری نانو

نام محصول اصلی
)EEW( سیستم تولید نانوپودر فلزی یا اکسید - فلزی به روش انفجار الکتریکی سیم

سیستم تولید نانوکلوئیدهای فلزی به روش پالسما در محیط آبی
دستگاه نانو کویتاسیون

سیستم های تصفیه آب و پساب
10تعداد کارکنان

ظرفیت سیستم

تصفیه آب حاوی یون ارسنیک بیشتر از حد مجاز استاندارد به منظور دست یابی به آب آشامیدنی یا کشاورزیمحل های کاربرد محصول

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانومقیاس

محل تولید

اصفهانک واقع در شرق تهران
محل اجرای پایلوت: شهرستان اردبیل

اثـرات

10 ppb کاهش یون ارسنیک موجود در آب به زیر حد مجاز استاندارد

نحوه عملکرد و ویژگی ها

شرکت ایده ی استفاده از انرژی باالی تولید شده 
توســط پدیده کویتاسیون و جاذب های آلومینا را 
از آب به روش نانو کویتاسیون بعنوان یک راه حل 
مناســب برای کاهش یون ارسنیک از PPb110 به 
حد مجاز اســتاندارد آب آشامیدنی )ppb10( ارائه 
می کند. در این واحد با ورود آب با ظرفیت 30 لیتر 
در ثانیه به راکتورهای کویتاسیون بخش زیادی از 
ترکیبات ارسنیک و دیگر فلزات سنگین موجود 
در آب شکسته و اکسیدهای فلزی با ظرفیت های 
باالتر را تشکیل می دهد. در مرحله بعد به منظور 
حذف یون آرسنیک پنج ظرفیتی، آب وارد بستر 

جاذب های آلومینای فعال می شود.

نام محصول:
سامانه نانو کاویتاسیون جهت 

آرسنیک زدایی از آب
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محصوالت حوزه
آب و محیط زیست

اطالعات شرکت تولید کننده

مهندسي ساخت آب روبش رسوب مهسارنام شرکت

مهسارنام برند

1388سال تأسیس

تهران، احمدآباد مستوفي، سازمان پژوهش هاي علمي وصنعتي ایرانآدرس

Watertech.irنشانی سایت اینترنتی
Iran-membrane.com

تصفیه آب و فاضالبحوزه صنعتی تحت فعالیت

دستگاه تصفیه پساب صنعتينام محصول اصلی
 6 نفرتعداد کارکنان

براساس سفارش )50 دستگاه در سال(ظرفیت تولید

صنایع آالینده محیط زیستمحل های کاربرد محصول
تولید آب آشامیدني

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانو مقیاس

محل تولید

تهران، سازمان پژوهش هاي علمي وصنعتي ایران

اثـرات

 بهبود تولید در صنایع کشاورزي و بهبود کیفیت آب شرب 
 صرفه جویی انرژی به میزان 35% در مقایسه با مشابه خارجی

نحوه عملکرد و ویژگی ها

دستگاه تصفیه پساب صنعتی نانو غشایی هارمودینامیک، دستگاهی است 
 )Fouling( که با به وجود آوردن تنش در سطح سیال مانع ایجاد گرفتگی
بر سطح غشای نانویی گردیده و دسترسی آسان مولکول های آب به سطح 
غشا را موجب می گردد. آب عبور کرده از منافذ نانویی، فاقد آلودگی های 
محلــول و نامحلول بوده و آلودگی های مذکور بــا جریان المینار آب به 

خروجی بخش فشرده شده هدایت گردیده و به منبع برگشتی می ریزد.

نام محصول:
سامانه تصفیه آب و پساب با استفاده از سیستم های 

نانوفیلتراسیون غشایی ) به روش هارمودینامیکی(
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

اطالعات شرکت تولید کننده

سپنتا پلیمر شریفنام شرکت

سپنتانام برند

1392سال تأسیس

تهران، آزادی، حبیب اله، قاسمی، پالک 63آدرس

www.sepantamembrane.comنشانی سایت اینترنتی

تصفیه آب و فاضالبحوزه صنعتی تحت فعالیت

غشا نانوفیلتراسیون تصفیه آبنام محصول اصلی

7تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

دستگاه های تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی، دیونایزر های آزمایشگاهی و صنعتیمحل های کاربرد محصول

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانو مقیاس

محل تولید

شرکت سپنتا پلیمر شریف

اثـرات

کاهش یون های مضر موجود در آب آشامیدنی نظیر نیترات و آرسنیک

نحوه عملکرد و ویژگی ها

فیلتر اصلی در دســتگاه های تصفیه آب خانگی فیلتر اسمز 
معکوس RO می باشــد که هر یک ســال یکبار نیاز به تعویض 
دارد. این فیلتر با استفاده از فناوری غشاهای نانوفیلتراسیون 
امالح موجود و مواد مضر را از آب آشــامیدنی جدا می کنند. با  
توجه به ضرورت کمبود منابع آب و همچنین هزینه های هنگفت 
تصفیه آب و انتقال آن، در سالیان اخیر تصفیه در محل مصرف 
و همچنین تصفیه پساب به عنوان راهکارهای جدی در دستور 
کار کشورهای جهان قرار گرفته است. شرکت با تجربه طراحی 
و ساخت انواع فیلتر های غشــایی ، در نظر دارد تا با راه اندازی 
خط تولید نانو فیلترهای فشــار پایین نســبت به تأمین بازار 
مصرف داخل و همچنین با توجه به سیاست های دولت نسبت 
بــه افزایش نرخ صادرات غیر نفتی، نســبت به صادرات آن به 
کشــورهای همسایه که بطورعمده کشــورهایی با منابع آبی 

محدود می باشند، اقدام نماید.

نام محصول:
نانو فیلتر تصفیه آب خانگی
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محصوالت حوزه
آب و محیط زیست

اطالعات شرکت تولید کننده

سپنتا پلیمر شریفنام شرکت

سپنتانام برند

1392سال تأسیس

تهران، آزادی، حبیب اله، قاسمی، پالک 63آدرس

www.sepantamembrane.comنشانی سایت اینترنتی

تصفیه آب و فاضالبحوزه صنعتی تحت فعالیت

غشانام محصول اصلی

7تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

محل های کاربرد محصول
استفاده در مناطق روستایی خشک و بی آب، دور افتاده که دسترسی به شبکه انتقال آب ندارند.

اســتفاده توسط سازمان حالل احمر، ارتش و سپاه جهت کمک در مواقع بحرانی و بالیای طبیعی که شبکه تامین آب از 
دست می رود.

قابل استفاده توسط ورزشکاران، جنگل بانان، پست های مرزی و ماموریت های ویژه در شرایط سخت و بی آب بیابانی

اثـرات

تأمین آب شــرب سالم برای مناطق کم آب و دور افتاده روستایی یکی از دغدغه های اصلی کشور های خشک و کم آب نظیر ایران 
می باشد. همچنین تأمین آب سالم در مواقع بحرانی نظیر وقوع سیل زلزله و جنگ یکی از مسائل مهم نیرو های امدادی و کمکی در 
داخل کشــور است. هدف از استفاده از چنین دستگاهی عالوه بر تولید آب سالم و بهداشتی در شرایط معمولی برای مردم می تواند 
زنده نگه داشتن فرد در شرایط بحرانی و خشک تا رسیدن به منطقه امن و پایگاه مبدا باشد. دستگاه مورد نظر نیاز به هیچ گونه منبع 
تغذیه الکتریکی، برق یا انرژی دیگر ندارد و کلیه فرایند به صورت دســتی توسط فرد انجام می شود. دستگاه دارای حجم کم و قابل 
حمل توسط یک نفر می باشد و می توان آن را کنار ملحقات دیگر فرد نظیر چاقو، قمقمه وغیره قرار داد. مشتریان چنین دستگاهی 

می توانند مردم عادی، ورزشکاران و یا سازمان های دولتی نظیر سازمان هالل احمر باشند. 

شرکت سپنتا پلیمر شریف
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تاییدیه نانو مقیاس

نحوه عملکرد و ویژگی ها

دستگاه تصفیه آب Lifesaver بر اساس فناوری تصفیه آب غشایی با ساختار نانوحفره 
عمل می کند. به این صورت که جریان آب کثیف و یا فاضالب از یک غشا عبور داده 
می شــود. حین این عملیات ویروس ها، باکتری ها، ذرات جامد و مواد زائد از جریان 
آب حذف شده و آب قابل شــرب تولید می شود. تفاوت آن با سیستم های معمول 
تصفیه آب غشایی این است که در این سامانه نیاز به انتقال آب از طریق پمپ های 
فشار باال و استفاده از برق وجود ندارد و تمامی نیروی الزم برای عبور آب از فیلتر به 
صورت دستی انجام می شود. بدین منظور نیاز به توسعه یک سری از غشاهای خاص 
وجود دارد که در عین حالی که سبب حذف باکتری ها و ویروس ها شود، نیاز به فشار 

و صرف انرژی باال برای عبور سیال از غشا نداشته باشد.

نام محصول:
lifesaver دستگاه تصفیه آب دستی
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت  پاالیش پالسما صنعتنام شرکت

-نام برند

1393سال تأسیس

تبریز، خیابان راه آهن، کوچه باغ، تقاطع قطران )چهارراه شهاب(، جنب قنادی نائبیانآدرس

-نشانی سایت اینترنتی

ساخت تجهیزات تصفیه پسابحوزه صنعتی تحت فعالیت

سیستم های تصفیه پسابنام محصول اصلی

5تعداد کارکنان

100 متر مکعبظرفیت سیستم

محل های کاربرد محصول

کارخانجات دارای پساب صنعتی و نیازمند پیش تصفیه برای ورود پساب به تصفیه خانه
کلیه تصفیه خانه ها برای کاهش نیاز به استفاده از مواد شیمیایی و کاهش هزینه ها

تصفیه پساب های پتروشیمی ها و پاالیشگاه های کشور
حذف مواد نفتی از سطح دریاها و مناطق نزدیک به پایانه های نفتی روی دریا

مجوزهای دریافت شده برای محصول
-

محل تولید

استان آذبایجان شرقی، شهر تبریز
OSW محل اجرای پایلوت: شرکت پتروشیمی تبریز، جهت تصفیه پساب

اثـرات

 حذف فلزات سنگین از پساب و تصفیه خانه های آب شرب شهری
 حذف کلیه میکرواورگانیسم ها

 حذف بیش از 80% مواد رنگینه و رنگ دانه ها
 کاهش BOD و COD به میزان %80

 %90 کاهش کدورت
 هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 صرفه جویی در مصرف انرژی

 حفظ محیط زیست به دلیل عدم صرف هیچ گونه ماده شیمیایی

نحوه عملکرد و ویژگی ها

پالســما به عنوان حالت چهــارم ماده از محیطی فعال شــامل 
الکترون  هــا، یون  ها، رادیکال  ها و گونه  های شــیمیایی مختلفی 
تشکیل شده اســت. این محیط فعال بستری مناسب برای انجام 
واکنش های مختلف را فراهم نموده است. ایجاد میکرو اسپارکها 
توسط تخلیه الکتریکی نانو ثانیه بین الکترودها در پساب، حباب-
هایی را در ابعاد نانو و میکرومتری بــه وجود می آورد که به علت 
اختالف دمای گازهای داخل حباب و بیرون آن، شروع به افزایش 
حجم در سیال می نماید و در نهایت پدیده کویتاسیون پالسمایی 
رخ می دهد. وا پاشی حباب ها باعث ایجاد دمای باالی موضعی )حدود 

5000 درجه کلوین( می گردد. از طرفی این حباب ها حاوی الکترون و یون می باشند که با وا پاشی آنها باعث تشکیل انواع رادیکال های 
اکسید کننده قوی می شوند. این رادیکال ها در نهایت با ترکیبات موجود در پساب وارد واکنش شده و باعث ایجاد لخته و رسوب 

در پساب می گردد که به صورت جامد از پساب قابل جدا سازی است.

نام محصول:
سامانه تصفیه پساب صنعتی با روش پالسما
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محصوالت حوزه
آب و محیط زیست

اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت فناوری نانو کاسپین با همکاری دانشگاه نوشیروانی بابلنام شرکت

-نام برند

1391سال تأسیس

-آدرس

-نشانی سایت اینترنتی

ساخت غشاهای نانو فیلتراسیون و تصفیه آب حوزه صنعتی تحت فعالیت

غشای پلیمری نانوفیلتراسیوننام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

سامانه های تصفیه آب خانگی و صنعتیمحل های کاربرد محصول

اثـرات

تولید زیربنای تولید و دانش فنی سامانه های تصفیه آب با بهره گیری از نانوفیلتراسیون به عنوان رویکردی مدرن جهت تصفیه آب 
با کیفیت باالتر و مصرف انرژی کمتر

-
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تاییدیه نانو مقیاس

نحوه عملکرد و ویژگی ها

فناوری غشـاهای پلیمری نانوفیلتراسیون 
به سبب فرموالســیون، کنترل یکنواخت 
منافذ نانومقیاس و اســتفاده از پلیمرهای 
مهندسی، جزء فناور ی های بسیار پیشرفته 

محسوب می شود.
ساخت  فناوری  شرکت،  فعالیت های  تحت 
غشــاهای نانوفیلتراسیون در دو فاز الف( 
ساخت ورق غشاهای نانوفیلتراسیون و ب( 
مدوله کردن غشــاهای نانوفیلتراسیون به 
فرم مارپیچی حلزونی صورت گرفته است.

نام محصول:
غشای نانوفیلتراسیون پلیمری
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

دانش پژوهان صنعت نانونام شرکت

DSNano Membrane (MF, UF, NF)نام برند

1389سال تأسیس

تبریز، بلوار ملت، جنب کارخانه تراکتورسازی، مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی سهند، دفتر شماره 1 آدرس

-نشانی سایت اینترنتی

حوزه صنعتی تحت فعالیت
غشاهای سرامیکی نانوساختار

تولید انواع کنسانتره پروتئینی با فناوری غشایی
تولید گازهای خالص با فناوری غشایی

غشاهای سرامیکی نانوساختارنام محصول اصلی

15 نفرتعداد کارکنان

300 عدد غشا به طول 40 سانتی متر در ماهظرفیت تولید

صنعت آب و فاضالب، صنایع لبنی، صنایع دارویی، صنایع غذاییمحل های کاربرد محصول
صنایع پتروشیمی، صنایع نفت، صنایع گاز، صنایع فوالد

تصفیه آب و پســاب های صنعتی با استفاده از غشــاهای سرامیکی 
نانوساختار در فرایندهای اولترا )UF( و نانوفیلتراسیون )NF( امکان پذیر 
اســت. ضمنا این محصول می تواند در بازیافت مواد ارزشمند دارویی، 
غذایی و پروتئینی از پساب های کارخانجات مختلف مورد استفاده قرار 

گیرد.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 ثبت اختراع با تایید علمی

محل تولید

دانشگاه صنعتی سهند، مرکز رشد واحدهای فناور

اثـرات

 تولید محصوالت ارزشمند غذایی، دارویی، پروتئینی و صنعتی با ارزش افزوده باال از قبیل: کنسانتره پروتئینی، گازهای بسیار خالص 
صنعتی وغیره

 برطرف نمودن بسیاری از مسائل زیست محیطی در خصوص پساب های صنعتی تولید شده
 بازیافت آب مصرفی صنایع مختلف به عنوان راهکار استراتژیک برای حل بحران کم آبی کشور

نام محصول:
غشاهای سرامیکی نانوساختار





حوزه ساخت و ساز

 اتصاالت پی وی سی
 پروفیل نانویی  پی وی سی

 لوله های سه الیه فاضالبی بی صدا
 شیشه کنرتل کننده انرژی

 کاشی و رسامیک آنتی باکرتیال
 کفپوش نانویی مقاوم به سایش

 نانو امولسیون ایجاد کننده پوشش آبگریز
 نانوبنت سبک سازه ای

محصـوالت
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نام محصول:
اتصاالت پی وی سی

نحوه عملکرد و ویژگی ها

کاربردهای  در  کــه  پی وی ســی  اتصاالت 
فاضالبی استفاده می شوند، باید از استحکام 
و دوام مناســبی جهت مصــارف خانگی و 
صنعتی برخوردار باشند. استفاده از نانوذرات 
در ســاخت و طراحی این محصوالت، باعث 
افزایش چشمگیر خواص مکانیکی از جمله 
بهبود مقاومت به ضربه، اســتحکام مناسب 
و مقاومت در برابر حرارت و ســایش شده 
است، بطوریکه در برخی موارد نتایج حاصل، 

چندین برابر استاندارد ملی کشور می باشد.

مجوزهای دریافت شده برای محصول

 تاییدیه نانومقیاس
ISO 9001:2008 گواهینامه بین المللي 

خوزستان، اهواز
محل تولید

اطالعات شرکت تولید کننده

پیشگام پالست اهوازنام شرکت

Pishgam Plastنام برند

1380سال تأسیس

خوزستان، اهواز، بلوار مدرس شرق، شهرک صنعتی شماره 4، فاز دوم ، شماره 16آدرس

www.pishgamplast.comنشانی سایت اینترنتی

ساخت و سازحوزه صنعتی تحت فعالیت

اتصاالت پی وی سینام محصول اصلی

25 نفرتعداد کارکنان

1000 تن در سالظرفیت تولید

کاربرد در مصارف نقل و انتقال فاضالب بهداشتی و ساختمانی به صورت روکار یا زیرکار، آب رسانی، کابل های برق و مخابراتمحل های کاربرد محصول

اثـرات
 افزایش کیفیت و طول عمر محصول

 صرفه جویی اقتصادی برای مصرف کننده
 کاهش هزینه تعمیر و نگهداری

محصوالت
حوزه ساخت و ساز
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

نحوه عملکرد و ویژگی ها

این پروفیل دارای ویژگی های خوبی نظیر استحکام مناسب، 
مقاومت به ضربه باالتر و مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش 
بیشتری می باشد و نسبت به پروفیل های غیرنانویی به دلیل 
حذف برخــی افزودنی های وارداتــی گران قیمت،  از قیمت 
پایین تری برخوردار است. وجود نانوذرات در ساختار داخلی 
پلیمر PVC با استفاده از مکانیزم جلوگیری از رشد ترک، باعث 

بهبود خواص مکانیکی محصول شده است.

مجوزهای دریافت شده برای محصول

 تاییدیه نانومقیاس
CE و دارای تأییدیه ISO استانداردهای 

کرمانشاه، ماهیدشت
محل تولید

اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت دنیای پروفیل پی وی سی غربنام شرکت

KICOنام برند

1387سال تأسیس

تهران، بلوار میرداماد، خیابان البرز، خیابان تابان شرقی، خیابان ملکی سودمند، پالک 2آدرس

www.kicogroup.comنشانی سایت اینترنتی

ساخت و سازحوزه صنعتی تحت فعالیت

پروفیل نانویی  پی وی سینام محصول اصلی

50 نفرتعداد کارکنان

3500 تن در سالظرفیت تولید

کاربرد در ساخت درب و پنجره ساختمانیمحل های کاربرد محصول

اثـرات
 کاهش هزینه تولید به واسطه حذف مواد افزودنی گران قیمت

 افزایش طول عمر محصول
 کاهش هزینه تعمیر و نگهداری

نام محصول:
پروفیل نانویی  پی وی سی
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اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت داراکارنام شرکت

نام برند

1352سال تأسیس

1393سال ورود به حوزه فناوری نانو

دفتر مرکزی: اصفهان - خیابان شیخ بهایی - ساختمان موثق - واحد 13آدرس

www.darakar.comنشانی سایت اینترنتی

تولید لوله و اتصاالت یو پی وی سی )UPVC(حوزه صنعتی تحت فعالیت

لوله و اتصاالت یو پی وی سی )UPVC(نام محصول اصلی

100 نفرتعداد کارکنان

7000 تن در سالظرفیت تولید

کاربرد جهت مصارف فاضالبی، آب رسانی، برق و مخابراتمحل های کاربرد محصول

اثـرات

1. افزایش طول عمر محصول
2. کاهش هزینه تعمیر و نگهداری

مجوزهای دریافت شده برای محصول
مجوز از  اســتاندارد ملی ایران )ISIRI(، گواهینامه ISO 9001 )مدیریت کیفیت(، گواهینامه ISO 14001 )محیط زیست( و 18001 

SGS ایمنی و بهداشت شغلی( از موسسه بین المللی( BS OHSAS

نحوه عملکرد و ویژگی ها

این لوله هــا و اتصاالت از ویژگی هــای خوبی نظیر 
مقاومت  باالتر،  به ضربه  مقاومت  مناسب،  استحکام 
برابر حرارت و سایش می باشــند و توانسته اند  در 
تست های مربوط به اداره استاندارد را دریافت نمایند.

استان اصفهان - بزرگراه ذوب آهن - شهر ابریشم
محل تولید

نام محصول:
UPVC لوله و اتصاالت ساختمانی از جنس

محصوالت
حوزه ساخت و ساز



47

محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

نام محصول:
لوله های سه الیه فاضالبی بی صدا

نحوه عملکرد و ویژگی ها

لوله های ســه الیه فاضالبی بی صدا  نسل جدیدی از لوله های 
پوش فیت سه الیه مورد اســتفاده در سیستم فاضالب داخل 
 MURI ساختمان و کیت های انشــعاب فاضالب، با نام تجاری
SILENT PIPE می باشند که با استفاده از فناوری نانو طراحی 

و ساخته شده اند. این محصول به منظور کاهش صدای سیال 
عبوری در محیط با مقاومت حلقوی باالتر نســبت به نســل 
قدیمی خود یعنی لوله های تک الیه پوش فیت جهت استفاده 
در انشعابات فاضالب خارج از ساختمان طراحی گردیده است. 
سیستم لوله کشــی MURI SILENT PIPE مشکل عایق سازی 
صوتی در شــبکه انتقال فاضالب را به نحو مطلوب حل کرده 

است. 

مجوزهای دریافت شده برای محصول

تاییدیه نانومقیاس، گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، 
گواهینامه کیفیت محصــول برای خواص مکانیکی از موسســه SKZ آلمان، 

گواهینامه تست صدا از موسسه Fraunhofer آلمان

استان مازندران، شهرک صنعتی شورمست
محل تولید

اطالعات شرکت تولید کننده

گروه صنعتی وحیدنام شرکت

MURI SILENTنام برند

1374سال تأسیس

تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان میرعماد، کوچه سیزدهم، پالک 40 ، طبقه دوم، واحد12آدرس

www.vahidgroup.comنشانی سایت اینترنتی

ساخت و سازحوزه صنعتی تحت فعالیت

لوله های سه الیه فاضالبی بی صدانام محصول اصلی

55 نفرتعداد کارکنان

4000 تن در سالظرفیت تولید

کاربرد جهت انتقال بدون صدای فاضالب داخل ساختمان و استفاده در انشعابات فاضالب بیرون ساختمانمحل های کاربرد محصول

اثـرات
 عدم نیاز به واردات این محصول و در نتیجه صرفه جویی 2 میلیون یورویی

 کاهش وزن سازه به دلیل استفاده از این محصول
 نیاز به استفاده کمتر از مواد اولیه پلیمری به موجب استفاده از فناوری نانو



48

نام محصول:
شیشه کنترل کننده انرژی

نحوه عملکرد و ویژگی ها

در شیشــه کنترل کنندة انرژی )Low-E( که دو نوع مختلف 
Single و Double می باشد، با ایجاد الیه های بسیار نازک فلزی و 

اکسید فلزی روی شیشه با استفاده از فناوری نانو تا حد زیادی 
کاستی های شیشه معمولی مخصوصا در رابطه با اتالف انرژی 
حرارتی رفع می گــردد. در عین حال تأمین نور مرئی را که از 
خواص اصلی شیشه می باشد، حفظ می نماید. عبور نور مرئی 
باال، عایق حرارتی مناسب در فصل گرم وسرد، انعکاس درصد 
زیادی از اشــعه مادون قرمز، حذف کل اشعه مادون قرمز بعد 
از طول موج 3000 آنگستروم و کاهش 50 درصدی عبور اشعه 
مضر ماوراء بنفش نســبت به شیشه ساده از ویژگی های این 

محصول به شمار می رود.

مجوزهای دریافت شده برای محصول

 تاییدیه نانومقیاس
CE0120-EN تأییدیه 

 گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

اطالعات شرکت تولید کننده

گروه صنعتی شیشه کاورهنام شرکت

کاوهنام برند

1363سال تأسیس

ساوه، شهرک صنعتی کاوه، خیابان دوازدهم، روبروی آتش نشانی، شرکت شیشه کاوه فلوتآدرس

www.kavehglass.comنشانی سایت اینترنتی

ساخت و سازحوزه صنعتی تحت فعالیت

شیشه کنترل کننده انرژینام محصول اصلی

400 نفرتعداد کارکنان

28000 مترمربع در روزظرفیت تولید

کاربرد در ساخت شیشه پنجره های ساختمانیمحل های کاربرد محصول

اثـرات
 کاهش مصرف انرژی

 کاهش هزینه های مربوط به مصرف انرژی

استان مرکزی، ساوه
محل تولید

محصوالت
حوزه ساخت و ساز
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

نام محصول:
کاشی و سرامیک آنتی باکتریال

نحوه عملکرد و ویژگی ها

کاشــی و ســرامیک آنتی باکتریال دارای خاصیت 
ضدعفونی کنندگی قوی و عمر باال می باشــد که به 
کمک نانو ذرات به کار رفتــه در لعاب آن، محیط را 
در برابر هر گونه بیماری و باکتــری ایزوله کرده و 
هزینه های مربوط به تمیز نگه داشــتن و ضد عفونی 
کردن محیط را به کمتریــن میزان کاهش می دهد. 
از مهمترین ویژگی این محصول جلوگیری از رشــد 
باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها در محیط های حساس 
بهداشت،  خانه های  بیمارستان ها،  مانند  آلودگی  به 

مراکز درمانی و... می باشد.

مجوزهای دریافت شده برای محصول

 تاییدیه نانومقیاس
 مجوز از وزارت بهداشت

استان البرز، شهر کرج
محل تولید

اطالعات شرکت تولید کننده

نانو پیشتاز پارسنام شرکت

نانو پیشتاز پارسنام برند

1388سال تأسیس

البرز، کرج، چهارراه هفت تیر، ابتدای بلوار دانش آموز، ساختمان صبا، پالک 744، طبقه 5، واحد 501آدرس

www.nanopp.comنشانی سایت اینترنتی

ساخت و سازحوزه صنعتی تحت فعالیت

کاشی و سرامیک آنتی باکتریالنام محصول اصلی

8 نفرتعداد کارکنان

10000 مترمربع در سالظرفیت تولید

کاربرد در مراکز حساس به آلودگی مانند بیمارستان ها، درمانگاه ها، سرویس بهداشتی، آشپزخانه های صنعتی، هتل ها و...محل های کاربرد محصول

اثـرات
 شیوه نوین ضد عفونی کننده های دائمی با قابلیت میکروب کشی قوی

 جلوگیری از شیوع بیماری ها و درنتیجه افزایش بهداشت سالمت افراد جامعه
 دوست دار محیط زیست همراه با کاهش هزینه های درمان 
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نام محصول:
کفپوش نانویی مقاوم به سایش

نحوه عملکرد و ویژگی ها

کفپوش نانویی مقاوم به ســایش بر پایه ی رزین اپوکســی، یک 
سیســتم کفپوش یکپارچه و بدون درز متشکل از دو جزء اصلی 
هاردنر و رزین اســت که از ســازه اصلی در برابر عوامل خشن 
فیزیکی و شــیمیایی حفاظت می کند. افزودن نانو ذرات با عث 
افزایش ســختی وکاهش افت وزن در اثر سایش شده و در نتیجه 
طول عمر محصول را افزایش می دهــد. از ویژگی های مهم این 
کفپوش های نانویی می توان به چســبندگی بسیار باال به زیرالیه، 
مقاومت شیمیایی باال در برابر طیف وســیعی از مواد شیمیایی 
خورنده، افزایش چقرمگی، دوام، ارتجاع و مقاومت به ســایش و 
ضربه، مقاومت باالتــر در برابر ترک خوردگی، قابلیت نصب روی 
انواع زیرسازی ها بدون نیاز به تخریب  مانند بتن، سنگ، فلز و... 

اشاره نمود.

مجوزهای دریافت شده برای محصول

 تاییدیه نانومقیاس
 مجوز از انستیتو پاستور ایران

ISO-9001-2008 مجوز 

استان تهران
محل تولید

اطالعات شرکت تولید کننده

بسپار سازان ایرانیان )بسا(نام شرکت

بسانام برند

1391سال تأسیس

تهران، کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج، بلوار پژوهش، شرکت بسپارسازان ایرانیانآدرس

www.basapolymer.comنشانی سایت اینترنتی

ساخت و سازحوزه صنعتی تحت فعالیت

کفپوش نانویی مقاوم به سایشنام محصول اصلی

11 نفرتعداد کارکنان

150000 مترمربع در سالظرفیت تولید

کاربرد در محیط های صنعتی، سالن های تولید، انبارها، صنایع غذایی و نوشیدنی ها، صنایع دارویی، اتاق های تمیز و محل های کاربرد محصول
مکان های بهداشتی، پارکینگ خودروها و...

اثـرات
 ایجاد ظاهری زیباتر و امکان ایجاد پرداخت های نهایی تزئیناتی

 افزایش امنیت و بهبود بهداشت و سالمت محیط های کار

Advanced Polymers

محصوالت
حوزه ساخت و ساز
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

نام محصول:
نانو امولسیون ایجاد کننده پوشش آبگریز

نحوه عملکرد و ویژگی ها

تمام مصالح ساختماني در معرض تخریب هــای محیطي شامل 
آب، بـاد و حمله های میکروارگانیسـمي قـرار دارنـد. آبگریز 
نمودن ســطوح موجب حفاظت مصالح ســاختمانی مخصوصا 
نمای ساختمان از رطوبت وتخریب های وارده بعدی می شود. با 
اعمال این پوشش روی سطح، الیه ای نفوذی بی رنگ روی سطح 
تشکیل شده که برپایه مواد نانومتری سیالن/سیلوکسان بوده 
و از نفــوذ مویینه آب و مواد مخــرب محلول در آن جلوگیری 
می نماید. از آنجا که این عوامل از بســته شدن حفرات مویینه 
جلوگیری می نمایند، سطح مذکور با این قابلیت تنفس خود را 
حفظ نموده و همچنین از سطح در برابر ایجاد قارچ، کپک، شوره 

و... محافظت می نماید.

مجوزهای دریافت شده برای محصول

تاییدیه نانومقیاس تهران، جاده مخصوص کرج
محل تولید

اطالعات شرکت تولید کننده

تعاونی تولیدی رنگ و رزین الواننام شرکت

نانوسیلنام برند

1360سال تأسیس

تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید لطفی، شماره 22آدرس

www.alvanpaint.comنشانی سایت اینترنتی

ساخت و سازحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانو امولسیون ایجاد کننده پوشش آبگریزنام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

کاربرد در آبگریز نمودن کلیه مصالح ساختمانی اعم از نماهای آجری، بتونی و... به منظور حفظ زیبایی و دوام بنای ساختمانی محل های کاربرد محصول
و نیز افزایش دوام ریل بندها

اثـرات
 ایجاد خاصیت آبگریزی روی سطح با زاویه تماس بیش از 150 درجه

 بهبود کیفیت ظاهری همراه با عدم تغییر رنگ روی سطح
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اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت بهدیس سامان امیننام شرکت

-نام برند

1384سال تأسیس

تهران، بلوار مرزداران، خیابان نارون، کوچه نارون، نبش سپهر 4، پالک 2، واحد 2آدرس

 نشانی سایت اینترنتی

صنعت ساخت و سازحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانو بتن سبک سازه ای )NSLC-1230(نام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

کف سازی طبقات، پرکننده حفره ها، دیوارهای یکپارچه، شیب بندی پشت باممحل های کاربرد محصول

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 تأییدیه نانو مقیاس

 جواز تولید سازمان صنایع
 تأییدیه تولید نانوبتن سبک سازه ای مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

محل تولید

استان البرز، نظرآباد

اثـرات

 کاهش وزن سازه
 مقاومت فشاری بیشتر

نحوه عملکرد و ویژگی ها

کارایی و خــواص بتن تا حد زیادی بــه مقدار و ابعاد 
زیر ســاختارهای به کار رفته آن مثل ذرات C-S-H، ژل 
سیمان و کپیالری ها بســتگی دارد. ذرات در ابعاد نانو 
خصوصیات فیزیکی و شــیمیایی متفاوت و منحصر به 
فردی را از خود نشــان می دهند. طرح اختالط مبتنی 
بر نانو مواد نقــش قابل مالحظــه ای در بهبود خواص 
فیزیکی )عملکردی( بتن داشــته که ضمن ایفای نقش 
یک فعال ساز در فعالیت های شیمیایی پوزوالنی منجر به 
تولید بتن با خواص مقاومتی باال می گردد. این نوع بتن 
فوق سبک دارای وزن مخصوص 1250 تا kg/m3 1550 و 

مقاومت فشاری 200 تا kg/m2 500 است.

نام محصول:
نانوبتن سبک سازه ای

محصوالت
حوزه ساخت و ساز



حوزه رنگ و رزین

 رنگ ترافیکی نانو
 رنگ ترک تزئینی

 رنگ عایق حرارتی نانو
 رنگ خود متیز شونده نانو

محصـوالت
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نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

پیشگامان فناوری آسیانام شرکت

لوتوسنام برند

1382سال تأسیس

تهران، خیابان فلسطین، بین میدان فلسطین و ایتالیا، پالک 388، طبقه اول، واحد اولآدرس

www.tnpaint.comنشانی سایت اینترنتی

رنگ و رزینحوزه صنعتی تحت فعالیت

رنگ ترافیکی نانونام محصول اصلی

9 نفرتعداد کارکنان

60 تن در سالظرفیت تولید

خط کشــی پارکینگ، خط کشــی خطوط عابر پیاده، باند فرودگاه ها، اجرای عالئم ترافیکی افقی بر روی جاده و خطوط محل های کاربرد محصول
هشدار لرزاننده و...

رنگ ترافیکی نانو با برند لوتوس، به دو صورت تک جزئی 
و دو جزئــی تولید و عرضه می شــود. نانو رنگ ترافیکی 
لوتوس انواع مختلفی از رنگ سرد ترافیکی تک جزئی را 
برای کاربرد در شــرایط محیطی و دمایی طراحی و تولید 
می کند. این نانو رنگ از نوع ترموپالست هوا خشک بوده 
که در مقایسه با رنگ های رایج دارای دوام و عمر بیشتری 
می باشــد.نانو رنگ سرد ترافیکی دو جزئی لوتوس برپایه 
آکریلیک بوده و با هاردنر مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
دوام و ماندگاری بســیار عالی، مهم تریــن ویژگی این 
محصول محسوب می شود. بیشترین کاربرد این محصول 
در خطوط عابر پیاده، عالئم افقی ترافیکی و همچنین خط 

کشی پارکینگ می باشد. 

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 تاییدیه نانومقیاس

ASTM تأییدیه تست های آزمایشگاهی براساس استانداردهای 

محل تولید

استان آذربایجان شرقی، تبریز

اثـرات

 افزایش دوام و طول عمر نسبت به رنگ های ترافیکی رایج
 بهبود خواص مقاومت به خش نسبت به سایر رنگ ها

نام محصول:
رنگ ترافیکی نانو

محصوالت
حوزه رنگ و رزین
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

رنگ ترک تزئینی آسیانام شرکت

رنگ ترک تزئینینام برند

1384سال تأسیس

تهران، انقالب، وصال شیرازی، عباس شریفی، واحد 5، پارک علم و فناوری دانشگاه تهرانآدرس

www.crackpaint.comنشانی سایت اینترنتی

رنگ و رزینحوزه صنعتی تحت فعالیت

رنگ ترک تزئینینام محصول اصلی

7 نفرتعداد کارکنان

40 تن در سالظرفیت تولید

قابلیت اســتفاده در ساختمان ، سطوح چوبی، پالستیکی، فلزی، سفال، چرم و کامپوزیت به منظور بهبود زیبایی شهر و محل های کاربرد محصول
سایر اماکن

رنگ های ترک زا با کیفیتی فوق العاده باال در دو سیستم هوا 
خشک و کوره ای طراحی شده و قابلیت اجرا روی سطوح 
گوناگون با حداقل دو فام، چه از نظر جنس و شکل، با در 
نظرگیری مالحظات آماده سازی سطح دارا می باشد. رنگ 
ترک تزئینی نانویی در عین سهولت مصرف و عدم نیاز به 
تجربه باال در صنعــت رنگ، با انواع ابزارهای رنگ کاری و 
در فام های نامحدود می تواند با توجه به سرعت خشکایی 
باال سطحی زیبا و آراســته همراه با دوام و تنوع باال را به 

ارمغان  آورد.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانومقیاس

محل تولید

استان تهران، ورامین

اثـرات

 زیباسازی شهرها و اماکن با استفاده از طرح ها و فام های متنوع
 افزایش سرعت خشک شدن رنگ در مقایسه با رنگ های ترک رایج

 بهبود سالمت روانی افراد جامعه

نام محصول:
رنگ ترک تزئینی
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نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

پوشش صنعت نانو فن تهراننام شرکت

رنگ عایق حرارتی نانونام برند

1385سال تأسیس

تهران، فلکه دوم تهرانپارس، خیابان جشنواره، خیابان سجده ای جنوبی، کوچه طاهریان )170/1(، پالک26، طبقه همکف.آدرس

www.nanoisola.comنشانی سایت اینترنتی

رنگ و رزینحوزه صنعتی تحت فعالیت

رنگ عایق حرارتی نانونام محصول اصلی

10 نفرتعداد کارکنان

30 تن در سالظرفیت تولید

محل های کاربرد محصول
قابلیت اســتفاده در منازل مسکونی، ادارات، سازمان ها و مدارس در نقاط گرمسیر یا سردسیر؛ قابل استفاده در مخازن 
و تانک های حمل مواد ســوختی به منظور کاهش تبخیر مواد فرار نفتی مانند بنزین؛ قابل استفاده در سقف اتوبوس ها، 

کانتینرها و... به منظور کاهش مصرف سوخت

رنگ عایق حرارتی مبتنی بر فنــاوری نانو محصولی بر پایه 
رزین های پایه آب و حالل است که حاوی پیگمنت های خنثی 
و نانوافزودنی می باشد که مصارف صنعتی و ساختمانی دارد. 
این رنگ پوسته پوسته نمی شود، ترک نمی خورد و چسبندگی 
بسیار عالی و مقاومت بسیار مناســب در برابر تست سالت 
اسپری و آلودگی هوا، قارچ ها و میکروب ها از خود نشان داده 
است. تاثیر اســتفاده از این پوشش در روزهای خیلی گرم یا 
خیلی سرد بسیار بیشتر بوده و می تواند اختالف دمایی تا 20 
درجه سانتی گراد بین دمای محیط خارج و داخل ایجاد کند تا 
به خوبی از انتقال حرارت ناشی از گرادیان دمایی در دو سمتی 

که محیط بسته است، جلوگیری نماید.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانومقیاس

محل تولید

استان تهران، تهران

اثـرات
 صرفه جویی در مصرف انرژی سرمایش و گرمایش

 دوست دار محیط زیست به علت عدم نیاز به حالل
 روش اجرا بسیار ساده با قیمت مناسب و قابل رقابت با رنگ آمیزی معمولی

نام محصول:
رنگ عایق حرارتی نانو

محصوالت
حوزه رنگ و رزین
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

نیلی فامنام شرکت

نانوفام SCنام برند

1381سال تأسیس

تهران، بلوار مرزداران، بلوار آریا فر، نبش گلدیس 5، پالک 17، واحد 1آدرس

www.nilifam.comنشانی سایت اینترنتی

رنگ و رزینحوزه صنعتی تحت فعالیت

رنگ خودتمیزشونده نانونام محصول اصلی

9 نفرتعداد کارکنان

20 تن در سالظرفیت تولید

قابلیت اســتفاده در سطوح بیرونی و نماهای ساختمان ها، قابلیت استفاده در سطوح داخلی مانند تونل ها و... در حضور محل های کاربرد محصول
.UV اشعه نور

خودتمیزشونده ی  پوشش  یک  نانو  خود تمیز شونده  رنگ 
شفاف اســت که با بهره گیری از خاصیت فوتوکاتالیستی 
نانوذرات در حضور اشــعه ماوراء بنفش ســاخته شده 
است. هنگام تابش نور خورشــید، اشعه UV به نانوذرات 
موجود در سطح پوشــش برخورد کرده که باعث ایجاد 
خاصیت فوتوکاتالیستی شــده و درنتیجه قادر به تجزیه 
آالینده های محیطــی می گردد. عالوه بر آن، به دلیل عدم 
چسبندگی مواد آالینده بر روی سطح، باقیمانده آالینده ها 
نیز به راحتی و به وسیله بارش باران از روی سطح زدوده 
به مقاومت  این محصول می توان  از ویژگی های  می شوند. 
در برابر نور خورشــید، آب بندی ســطوح، ضد کپک و 
ضدباکتری، عدم جذب آلودگی ها، جلوگیری از ایجاد قارچ 

و جلبک اشاره کرد.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانومقیاس

محل تولید

استان تهران، تهران

اثـرات

 عدم چسبندگی مواد آالینده روی سطوح به دلیل خاصیت فتوکاتالیستی
 کاهش آلودگی های زیست محیطی با استفاه از تجزیه و تصفیه آالینده ها

 بهبود سالمت افراد جامعه همراه با افزایش بهداشت محیط

نام محصول:
رنگ خود تمیز شونده نانو





حوزه نســاجی

 گرانول نانوکامپوزیتی پلی اتیلن ترفتاالت
 مسرتبچ نانوکامپوزیتی پلی پروپیلن

 نخ نانوکامپوزیتی نایلون
 نخ نانوکامپوزیتی پلی اسرت

 نخ نانوکامپوزیتی پلی پروپیلن
 الیه بی بافت نانو کامپوزیتی

 نانومواد معطر کننده منسوجات

 تونیک گیاهی پاک کننده و براق کننده 
مصنوعات چرمی و چوبی

 جوراب و لباس زیر ضدمیکروبی
 پوشاک ضدمیکروبی

 منسوجات محافظ امواج
 فرش ماشینی ضدمیکروبی

محصـوالت
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نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

پتروشیمی شهید تندگویاننام شرکت

-نام برند

1377سال تأسیس

دفتر تهران: باالتر از میدان ونک، خیابان دامن افشارآدرس

www.stpc.irنشانی سایت اینترنتی

صنایع نساجی )برای تولید انواع نخ و الیاف پلی استر( و صنایع بسته بندی )برای بسته بندی انواع مواد غدایی، دارویی و حوزه صنعتی تحت فعالیت
نوشیدنی( و...

گرانول نانوکامپوزیتی پلی اتیلن ترفتاالتنام محصول اصلی

1180تعداد کارکنان

حداقل 330 تن در روزظرفیت تولید

تولید منسوجات خانگی، منسوجات بي بافت، منسوجات فنی )بیمارستاني، ورزشي، نظامي، اتومبیل، صنعتی و...(محل های کاربرد محصول

در سال هاي اخیر تولید منسوجات پلی استری رشــدی روز افزون در صنعت نساجی 
داشــته است. همزمان با رشد و گسترش فناوري نانو، تولید منسوجات ضدمیکروبی با 
اســتفاده از نانو نقره به عنوان ماده فعال، به میزان قابل توجهی گسترش یافته است. 
پتروشــیمی شــهید تندگویان برای ایجاد ماندگاری خاصیت ضدمیکروبی در برابر 
شستشو و سایش، گرانول ضدمیکروبی پلی اتیلن ترفتاالت را با تثبیت ذرات نانو نقره-

دی اکسیدتیتانیوم بر روي ماده اولیه در فرآیند پلیمریزاسیون تولید کرده است. بر این 
اساس، این ذرات به صورت کاماًل یکنواخت در تمام توده ي پلیمر قرار گرفته و به خاطر 

پیوند نسبتًا محکمي که با پایه و نیز توده ي پلیمر دارند به سادگي رهایش ندارند.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تأییدیه نانومقیاس

محل تولید

استان خوزستان، شهرستان ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمي

اثـرات
 خاصیت ضدباکتري، ضد بو و ضدقارچ پایدار 

 مقاوم در برابر لکه 
 مقاوم در برابر تجمع اکتریسیته ساکن

 سازگار با روش هاي مرسوم ریسندگي و تکمیل

نام محصول:
گرانول نانوکامپوزیتی پلی اتیلن ترفتاالت

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

محصوالت حوزه
نسـاجی
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

رنگدانه سیرجاننام شرکت

-نام برند

1375سال تأسیس

دفتر تهران: تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه ساوجی نیا، پالک 24 کد پستی:1531713917آدرس

www.rangdaneh.comنشانی سایت اینترنتی

صنعت نساجیحوزه صنعتی تحت فعالیت

مستربچ نانوکامپوزیتی پلی  پروپیلننام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

50 تن در روزظرفیت تولید

الیاف و نخ ها، منسوجات بیمارستانی، منسوجات محافظ UV )پرده، سایبان، لباس کار و...(محل های کاربرد محصول

با توجه به رشــد فناوری نانو در صنعت نساجی، تمرکزها 
به ســمت تولید مواد چند منظوره رفته است. در این راستا 
نانوذرات روی بــا دارا بودن خــواص ضدمیکروبی و ضد 
اشــعه فرابنفش همزمان مورد توجه قرار گرفته اســت. با 
توجه به کاربردهای متنوع منسوجات پلی پروپیلنی، تولید 
مستربچ های نانوکامپوزیتی پلی پروپیلن-نانوروی ماده اولیه 
ارزشمندی برای حفاظت از منسوجات در برابر میکروب ها، 
بوی بد و تأثیرات اشعه فرابنفش  است. در این راستا شرکت 
رنگدانه ســیرجان امکان تولید این مستربچ ها را با ارزیابی 
خواص عملکردی بکارگیــری در فرایند تولید الیاف تولید 

کرده است.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 تست ضدمیکروبی دانشگاه تهران

 تأییدیه نانومقیاس آزمایشی

محل تولید

اقتصادی  اســتان کرمان، ســیرجان، منطقه ویژه 
سیرجان

اثـرات
 خاصیت ضد میکروبی

 محافظت در برابر اشعه فرابنفش 

نام محصول:
مستربچ نانوکامپوزیتی پلی پروپیلن
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نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

تهران زرنخنام شرکت

زرنخنام برند

1380سال تأسیس

دفتر مرکزی: تهران، میرداماد، بهروز، برج بیژن، طبقه 3، واحد3/1آدرس

www.Zarnakh.comنشانی سایت اینترنتی

صنعت نساجیحوزه صنعتی تحت فعالیت

نخ نانوکامپوزیتی نایلوننام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

یک تن در روزظرفیت تولید

مصارف متنوع ضدمیکروبی در منسوجات داخلی و خانگی و پوشاکمحل های کاربرد محصول

از آنجا که منسوجات محل مناسبی برای رشد باکتری ها و 
قارچ ها به شمار می آیند، در صورت وجود رطوبت، حرارت 
و مواد آالینده در منسوجات، موجبات بیماری، عفونت و 
بوی بد را فراهم می آورند. در این رابطه در تولید نخ نایلون 
آنتی باکتریال در فرایند ذوب ریسی، فرایند اختالط گرانول 
پلی آمید با درصد مشخصی از مستربچ کامپوزیتی حاوی 
نانونقره و تیتانیوم دی اکسید پلیمر نایلون صورت گرفته تا 

فیالمنت های POY ارائه شوند.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 گواهی ثبت اختراع داخلی

 تاییدیه نانومقیاس
 نشان سیب سبز سالمت محصوالت از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور

 گواهی بررسی خاصیت ضد میکروب از البراتوارهای IGC ژاپن، انستیتوپاستور و دانشکده بهداشت دانشگاه تهران
 گواهی عدم ایجاد تخریش و حساسیت پوستی از دانشکده علوم دارویی دانشگاه آزاد اسالمی

محل تولید

استان قزوین، شــهرک صنعتی البرز، خیابان ابن سینای 
جنوبی، نبش حکمت 12

اثـرات
 خاصیت ضد میکروب، ضد قارچ، ضد بو و حساسیت پوستی

 ثبات در برابر شستشوهای مکرر و رهایش حداقلی در محیط زیست

نام محصول:
نخ نانوکامپوزیتی نایلون

محصوالت حوزه
نسـاجی
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

نفیس نخنام شرکت

نفیس نخنام برند

1383سال تأسیس

دفتر مرکزی: تهران، خیابان آفریقا، خیابان فرزان غربی، پالک 47، طبقه پنجم، واحد 1آدرس

www.nafisnakh.comنشانی سایت اینترنتی

صنعت نساجیحوزه صنعتی تحت فعالیت

نخ نانوکامپوزیتی پلی استرنام محصول اصلی

700تعداد کارکنان

ده تن در روزظرفیت تولید

باندهای پزشکی، منسوجات بیمارستانی، کفپوش ها، روکش مبلمان، پرده ها، لوازم خواب کودکان، مهدهای کودک و...محل های کاربرد محصول

با توجه به توسعه کاربردهای پلی استر در صنعت تولید الیاف، رویکرد 
ایجاد کارکردهای جدید در منســوجات پلی اســتری نیز افزایش 
پیدا کرده است. در این راستا شــرکت نفیس نخ به عنوان یکی از 
شرکت های شــاخص در تولید نخ های پلی اســتری اقدام به تولید 
نخ های پلی اســتر ضد میکروبی کرده است. خاصیت ضدمیکروبی با 
ماندگاری دائم این محصوالت بدلیل نوع فرایند تولید، امکان توسعه 

کاربردهای منصوجات ضدمیکروبی را فراهم خواهد آورد.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 گواهی ثبت اختراع داخلی

 تاییدیه نانومقیاس
 نشان سیب سبز سالمت محصوالت از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور

محل تولید

استان قزوین، کیلومتر 14 جاده بویین زهرا، شهرک صنعتی لیا

اثـرات
 خاصیت ضد میکروب و ضد قارچ 

 ثبات در برابر شستشوهای مکرر و رهایش حداقلی در محیط زیست

نام محصول:
نخ نانوکامپوزیتی پلی استر
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نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

گرانول و نانونخ سیرجاننام شرکت

-نام برند

1387سال تأسیس

دفتر تهران: تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه ساوجی نیا، پالک 24 کد پستی:1531713917آدرس

www.Sirjannano.comنشانی سایت اینترنتی

صنعت نساجیحوزه صنعتی تحت فعالیت

نخ نانوکامپوزیتی پلی پروپیلننام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

40 تن در روزظرفیت تولید

جوراب، پوشاک، دستکش های نخی، منسوجات بیمارستانی، فرش، موکت، کیسه، پارچه های بی بافت و...محل های کاربرد محصول

تولید منســوجات با خواص ویژه به همراه دارا بودن ثبات 
شستشویی از مزیت باالیی برخوردار است. در این راستا 
استفاده از فرایند تولید الیاف گزینه مناسبی می باشد. با 
تالش شرکت نانونخ ســیرجان،  امکان تولید الیاف، نخ و 
کیسه با مصرف مســتربچ نانوکامپوزیتی پلی پروپیلن- 
نانوروی فراهم شــده که عالوه بر خــواص ضدمیکروبی، 

خصوصیات محافظت در برابر اشعه فرابنفش نیز دارد.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 تأییدیه نانومقیاس آزمایشی

 آزمون خواص ضدمیکروبی از انستیتو پاستور

محل تولید

اقتصادی  اســتان کرمان، ســیرجان، منطقه ویژه 
سیرجان

اثـرات
 خاصیت ضد میکروبی 

 محافظت در بر ابر اشعه فرابنفش
 ثبات در برابر شستشوهای مکرر و رهایش حداقلی در محیط زیست

نام محصول:
نخ نانوکامپوزیتی پلی پروپیلن

محصوالت حوزه
نسـاجی
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

ابهرریس زیر مجموعه گروه صنعتی نیکونام شرکت

-نام برند

1361سال تأسیس

دفتر مرکزی: تهران، بلوار میرداماد، نرسیده به میدان مادر، شماره 123آدرس

www.nikoogroup.comنشانی سایت اینترنتی

صنعت نساجیحوزه صنعتی تحت فعالیت

الیه بی بافت نانو کامپوزیتینام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

30 تن در روزظرفیت تولید

مصارف بهداشتیمحل های کاربرد محصول

صنعت منســوجات بی بافت در ســال های گذشته همواره 
رشد صعودی داشته است و بازارهای جدیدی را برای خود 
گشوده است. بر اساس آمارهای جهانی بیشترین سهم بازار 
منسوجات بی بافت در حوزه منســوجات بهداشتی است. 
در این راستا شــرکت ابهر ریس موفق شده با استفاده از 
مستربچ های پلی پروپیلنی حاوی نانونقره، الیه های بی بافت 

را برای کاربردهای بهداشتی تولید کند.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانومقیاس

محل تولید

استان زنجان، کیلومتر 9 جاده ترانزیت ابهر-تاکستان

اثـرات
خاصیت ضد میکروبی

نام محصول:
الیه بی بافت نانو کامپوزیتی
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نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

تأمین نانوساختار آویژهنام شرکت

نانوساونام برند

1389سال تأسیس

دفتر مرکزی: تهران، بلوار کشاورز، خ 16 آذر، ساختمان کمال الدین بهزاد طبقه 5 واحد 508آدرس

www.nanosav.comنشانی سایت اینترنتی

صنعت نساجیحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانومواد معطر کننده منسوجاتنام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

500 لیتر امولسیون معطر در روزظرفیت تولید

فرش، چرم، جوراب، پوشاک، منسوجات بیمارستانی، پرده، رومبلی، کاغذ و مقوا، و...محل های کاربرد محصول

با پیشــرفت علوم و فناوری، رویکرد تولید منســوجات نوین همواره مورد 
اهتمام صاحبان صنایع بوده اســت؛ از جمله این رویکردها، تولید امولسیون 
معطرکننده منسوجات با ماندگاری باال است که پس از اعمال بر منسوجات با 
روش های معمول تکمیلی موجب معطر شدن منسوجات خواهد شد. با تالش 
شرکت نانوساختار آویژه برای تولید امولسیون معطر، از نانو مواد درخت سان 
اســتفاده شــده که از جدیدترین جنبه های فناوری های نانو می باشــد. از 
ویژگي هاي اصلي این مواد، دارا بودن گروه هاي انتهایي فعال زیاد و همچنین 
وجود فضاي خالي در بین شــاخه هاي اتصال دهنده دروني است که این دو 
ویژگي سبب اتصال و محبوس شدن ترکیبات معطر در ساختار درخت سان به 

مدت طوالنی خواهد شد.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 گواهی ثبت اختراع داخلی

 تاییدیه نانومقیاس

محل تولید

استان تهران، احمدآباد مستوفی، سازمان پژوهش های علمی 
و صنعتی ایران

اثـرات
 قابلیت ایجاد رایحه های متنوع

 ماندگاری عطر پس از گذشت زمان طوالنی
 استفاده از مواد سازگار با محیط زیست

 عدم تاثیرگذاری بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی منسوجات 
و امکان انجام همزمان سایر تکمیل ها

 امکان بکارگیری بر روی منسوجات مختلف

نام محصول:
نانومواد معطر کننده منسوجات

محصوالت حوزه
نسـاجی
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

کیمیا پژوهش ماهاننام شرکت

-نام برند

1391سال تأسیس

دفتر مرکزی: قزوین بلوار نخبگان کیلومتر 2 جاده باراجین ، پارک علم و فناوری امام خمینی)ره(، شماره 37آدرس

-نشانی سایت اینترنتی

صنعت نساجیحوزه صنعتی تحت فعالیت

تونیک گیاهی پاک کننده و براق کننده مصنوعات چرمی و چوبینام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

سفارشیظرفیت تولید

پوشــش های چوبی و چرمی خودرو، چوب و چرم و MDF در مبلمان خانگی و اداری، دکوراســیون اتاق ها در ادارات و محل های کاربرد محصول
کابینت آشپزخانه و...، کیف و کفش و البسه چرمی، تمیزکاری و احیای عتیقه جات و آالت موسیقی

ایجاد آلودگی ها روی سطح چرم یا چوب ضمن ایجاد خفگی 
سطح سبب فرســایش و تخریب زودرس برای مولکول های 
سطح می شــود و در صورت مرطوب شدن سطح آغشته به 
این گونه واکس ها سطح شوره زده و موجب خشکی و ترک 
سطحی سطوح می شود. تونیک گیاهی با استفاده از فناوری 
نانو و ترکیبات گیاهی با دارا بودن خصوصیت آنتی باکتریال، 
انواع  بــرای  براق کنندگی  و  پاک کنندگــی  نرم کنندگی، 

مصنوعات چرمی و چوبی قابل استفاده است.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 گواهی ثبت اختراع داخلی

 تاییدیه نانو مقیاس 
 تائید خاصیت آنتی باکتریال بر روی سطوح 

محل تولید

استان قزوین، پارک علم و فناوری امام خمینی)ره(

اثـرات
 ماده ای عاری از ترکیبات روغنی پاالیشگاهی و مواد وحالل های نفتی و متشکل از برخی عصاره های گیاهی 

 دارای خاصیت آنتی باکتریال، نرم کنندگی، پاک کنندگی و براق کنندگی قوی سطح

نام محصول:
تونیک گیاهی پاک کننده و براق کننده مصنوعات چرمی و چوبی



68

نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

پوشاک کاسپرنام شرکت

کاسپرنام برند

1386سال تأسیس

زنجان، بلوار استقالل، خیابان بیاتی، پالک 155                آدرس

www.caspersocks.irنشانی سایت اینترنتی

صنعت نساجیحوزه صنعتی تحت فعالیت

جوراب و لباس زیرنام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

ماهانه 3 هزار دوجین جوراب و 1000 عدد انواع لباس زیرظرفیت تولید

استفاده عمومی و مخصوص افرادی که از بوی بد بدن و پا رنج می برند.محل های کاربرد محصول

با توجه به اهمیت موضوع بهداشت فردی شرکت پوشاک کاسپر جوراب موفق 
به ثبت اختراع جوراب حاوی نانو نقره با خاصیت ضد باکتری و بو گردیده است. 
به کمک این فناوری محصوالت کاسپر ضمن محافظت در برابر انواع میکروب ها و 

بو، راحتی بیشتری برای مصرف کننده در پی دارند.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 گواهی ثبت اختراع داخلی

 تأییدیه نانو مقیاس
 نشــان سیب سبز سالمت از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی کشور
 گواهی بررسی خاصیت ضدمیکروبی از انستیتو پاستور ایران

محل تولید

استان زنجان

اثـرات
  محافظت مصرف کننده در برابر میکروب و بو 

  حفظ مناسب ویژگی ضدباکتری بودن پس از شستشوهای مکرر
  نیاز به شستشوی کمتر به علت عدم جذب بوهای نامطبوع

نام محصول:
جوراب و لباس زیر ضدمیکروبی

محصوالت حوزه
نسـاجی
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

پوشاک مهیارنام شرکت

مهیارنام برند

1366سال تأسیس

زنجان، میدان انقالب، خیابان شفاعت، پالک 69آدرس

www.mahyarco.com              نشانی سایت اینترنتی

صنعت نساجیحوزه صنعتی تحت فعالیت

پوشاک ضدمیکروبینام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

235000 دوجین جوراب در روز  -  15000 عدد زیرپوش و دستکشظرفیت تولید

جوراب، پوشاک مردانه، دستکش های نخی، لباس زیر و زیرپوشمحل های کاربرد محصول

شــرکت مهیار با اســتفاده کلوئید نقره به ازتولید انواع پوشــاک 
ضدمیکروبــی و ضدقارچ از انواع جوراب، دســتکش، لباس زیر و 
زیرپوش پرداخته است. خاصیت ضد باکتری و ضد قارچی ایجاد شده 
در جوراب تا 25 یا 30 بار شستشو در این محصوالت پایدار می باشد.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 گواهی ثبت اختراع داخلی

 تاییدیه نانومقیاس
 گواهی بررسی خاصیت ضد میکروب از انستیتوپاستور ایران

محل تولید

استان زنجان، شهر زنجان

اثـرات
 خاصیت ضد میکروب و ضد قارچ 
 ثبات در برابر شستشوهای مکرر 

نام محصول:
پوشاک ضدمیکروبی
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نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

نانونساجی مادنام شرکت

-نام برند

1385سال تأسیس

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ستارخان، خیابان زنجان شمالی، بلوار سیادت، پالک 34آدرس

-نشانی سایت اینترنتی
صنعت نساجیحوزه صنعتی تحت فعالیت

منسوج محافظ امواجنام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

سفارش محورظرفیت تولید

محل های کاربرد محصول
منسوجات جاذب و محافظ  امواج برای صنایع نظامی و پزشکی، منسوجات، مدارهای الکترونیکی چاپی، تهیه پارچه های 
با قابلیت رسانایی موضعی )طرح دار(، مدارهای الکترونیکی بافته شده، لباس های هوشمند جهت اندازه گیری ضربان قلب 

و...، سلول های خورشیدی منعطف، آنتن های منعطف، باتری های منعطف پارچه ای

امروزه و در عصر پیشرفت فناوری، استفاده از طیف هاي فرکانسي و  
امواج رادیویي در حال گسترش روزافزون است. با توجه به مضرات 
و تاثیر ســوء این امواج بر انســان و همچنین با توجه به مصارف 
مختلفی که می تواند پارچه های با قابلیت جذب و محافظت از امواج 
در صنایع مختلف داشته باشد با بکارگیری فناوری نانو منسوجات 
محافظ امواج تولید شده است. این منسوجات عالوه بر حفاظت و 

جذب امواج برای تولید منسوجات الکترونیک نیز کاربرد دارد.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 تاییدیه نانومقیاس

 تاییدیه خواص محافظت در برابر امواج از آزمایشگاه های نظامی
 گواهی بررسی خاصیت ضد میکروب از آزمایشگاه میکرو بیولوژی دانشگاه تربیت مدرس

 آزمون های استاندارد IEEE STD 299 برای خواص منسوج

محل تولید

تهران

اثـرات
 محافظت در برابر مایکروویو

 خاصیت ضد میکروب و ضد قارچ 
 ثبات های شستشویی و نوری مطلوب

 انعطاف ذیری و وزن کم
 تنفس پذیری  

نام محصول:
منسوجات محافظ امواج

محصوالت حوزه
نسـاجی
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

نساجی فرخ سپهر کاشاننام شرکت

فرهینام برند

1369سال تأسیس

دفتر مرکزی: تهران، باالتر از پل سید خندان، خیابان شهید مجتبایی، پالک 10آدرس

www.farrahicarpet.comنشانی سایت اینترنتی

صنعت نساجیحوزه صنعتی تحت فعالیت

فرش ماشینی ضدمیکروبینام محصول اصلی

500تعداد کارکنان

300 تخته فرش 12 متری در روزظرفیت تولید

کفپوش در مصارف خانگی و کاربردهای حساس به میکروبمحل های کاربرد محصول

میکروب ها، باکتری ها و میکرو ارگانیسم ها  از دالیل اصلی 
ایجاد بیماری ها، عفونت ها و ایجاد بوی بد روی فرش هستند. 
لذا تولید فرش ضدمیکروبی بــرای جلوگیری از بو گرفتن 
فرش در اثر تماس عرق بــدن در مراکز پر رفت و آمد مانند 
مساجد و نواحی مســکونی جذاب می باشد. در این راستا 
تولید فرش ماشــینی ضد میکروبی و ضد بو با ثبات باالی 
شستشویی در شرکت نســاجی فرخ سپهر کاشان )فرش 

فرهی( صورت گرفته و روانه بازار شده است.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 گواهی ثبت اختراع داخلی

  تاییدیه نانومقیاس
 نشان سیب ســبز سالمت محصوالت از سازمان غذا و داروی 

وزارت بهداشت 

 گواهی خاصیت آنتی باکتریال از انستیتو پاستور ایران
 گواهی خاصیت ضد بو از آزمایشگاه تخصصی بهشت آئین

محل تولید

استان اصفهان، کاشان، بلوار قطب راوندی، خیابان حکمت 33

اثـرات
 خاصیت ضد میکروب و ضد قارچ 

 خواص ضد بو 
 ثبات در برابر شستشوهای مکرر و رهایش حداقلی در محیط زیست

نام محصول:
فرش ماشینی ضدمیکروبی
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شرکت تولیدکنندهمحصولکاربرد

پوشاک

پاآرازیرپوش

پاآرا - حریربافت - پاماجوراب

مهناملباس زیر

حریربافتدستکش

نقشینه بافت تبریزجوراب شلواری

کارگاه سیدرضاتی شرت

مهنامتی شرت ورزشی

مهنامشلوار زنانه

مهنامشلوار ورزشی

مهنامتاپ زنانه

منسوجات خانگی

کارگاه سیدرضا - گلفامروبالشی

گلفامملحفه

پتوی پاریزانپتوی

محصوالت نهایی زیربا دارا بودن تاییدیه نانومقیاس از محصول میانی شرکت زرنخ تولید و روانه بازار شده اند.

محصوالت حوزه
نسـاجی



حوزه کشـاورزی

 دستگاه تصفیه هوای صنعتی رسدخانه جاذب گاز اتیلن
 نانو زئولیت جاذب گاز اتیلن

 انواع بسته بندی محصوالت خوراکی برپایه نانوکامپوزیت های پلیمری
 نانو ذرات کیتوسان حامل منتول با خاصیت ضد قارچ

 نانو امولسیون آفت کش گیاهی
 کیسه زباله نانو کامپوزیت آنتی باکرتیال با رایحه گیاهان دارویی

Plasmatek-15A 

محصـوالت
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نام محصول:
دستگاه تصفیه هوای صنعتی سردخانه 

جاذب گاز اتیلن
نحوه عملکرد و ویژگی ها

این سیستم شامل دستگاه هایي مي باشد که در مخازن آنها مواد نانوجاذب کار گذاشته مي شود. این مواد شامل ذرات متخلخلي 
نظیر زئولیت و سفیولیت مي باشــند که در کانال ها و شبکه هاي بسیار ریز آنها )در حد نانومتر(، موادي نظیر پرمنگنات پتاسیم، 
اکسید آلومینیوم و بي سولفیت سدیم )که خنثي  کننده گازهاي فرار و میکروارگانیسم ها مي باشند(، در حضور یک کاتالیزور ویژه 
به میزان فوق اشــباع اندود شده است. در اثر مکش هواي محیط به داخل دستگاه و عبور از خالل کانال هاي نانویي گرانول ها، از 
هر گونه ماده فرار )نظیرفرمالدهید، گاز NO2، SH2، SO2، اتیلن و...( و میکروارگانیسم ها تصفیه مي گردد و به این ترتیب هواي تصفیه 
شده جایگزین هواي آلوده مي شود. با تداوم فرایند سیرکوالسیون هوا و جایگزیني هواي آلوده به مواد فرار و میکروب ها با هواي 

تصفیه شده، بهداشت اتمسفري اماکن تضمین می گردد.

مجوزهای دریافت شده برای محصول

تأییدیه نانومقیاس استان تهران، شهر تهران
محل تولید

اطالعات شرکت تولید کننده

زیست پژوهان خاورمیانهنام شرکت

-نام برند

1383سال تأسیس

تهران، خیابان امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان شماره 2، طبقه دوم آدرس

www.mebioresearchers.comنشانی سایت اینترنتی

کشاورزی و غذاحوزه صنعتی تحت فعالیت

ماشین های جذب اتیلننام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

فضاهایي نظیر اتاق هاي عمل، آزمایشگاه هاي تشخیص طبي، سالن هاي نگهداري موجودات زنده، سالن هاي تولید واکسن محل های کاربرد محصول
و دارو، انبارها و سردخانه هاي نگهداري دارو و غذا و...

اثـرات
کارایي باال، ارزان بودن، آسان و بدون نیاز به دانش باالي کاربر، انعطاف پذیري، عدم تاثیر سوء بر روي دستگاه هاي سردخانه، عدم 

HACC تاثیر سوء بر روي بهداشت میوه )بر خالف افزاینده ها(، منطبق بر استانداردهاي

محصوالت حوزه
کشاورزی
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

نام محصول:
نانو زئولیت جاذب گاز اتیلن

اطالعات شرکت تولید کننده

زیست پژوهان خاورمیانهنام شرکت

Extra Freshنام برند

1383سال تأسیس

تهران، خیابان امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان شماره 2، طبقه دوم آدرس

www.mebioresearchers.comنشانی سایت اینترنتی

کشاورزی و غذاحوزه صنعتی تحت فعالیت

-نام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

این محصول در مقیاس صنعتی تا یخچال های خانگی کاربرد داردمحل های کاربرد محصول

اثـرات

محصول این شــرکت با استفاده از پرمنگنات پتاسیم که بر بستر نانو زئولیت عمل می کند با گاز اتیلن واکنش شیمیایی می دهد و 
باعث جذب گاز اتیلن می شود و به این صورت ماندگاری محصوالت کشاورزی را افزایش می دهد.

استان تهران، شهر تهران
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تأییدیه نانومقیاس

نحوه عملکرد و ویژگی ها

اتیلن  گاز  کــردن  با جذب  این محصول 
باعث افزایش ماندگاری میوه و سبزیجات 
می شود. در صنعت کشاورزی کاربرد زیادی 
انبار ها و سردخانه های  که  به طوری  دارد 
نگهداری میوه و ســبزی از این محصول 
اســتفاده می کنند. از ایــن محصول در 
سردخانه های نگهداری از گوشت قرمز نیز 

می توان استفاده نمود.
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اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت بسپار پیشرفته شریفنام شرکت

ساپکنام برند

1391سال تأسیس

تهران - خیابان آزادی - خیابان دکتر حبیب ا... - خیابان شهید قاسمی - خیابان گلستان - بن بست گل 2 9آدرس

www.polysharif.comنشانی سایت اینترنتی

کامپوزیت و پلیمرحوزه صنعتی تحت فعالیت

گرانول نانوکامپوزیت پلی پروپیلن/کلینام محصول اصلی

6 نفرتعداد کارکنان

200 تن گرانول در سالظرفیت تولید

انواع بسته بندی جهت میوه و مواد غذایی از قبیل نان، کاهو، مرکبات، گوشت، مرغ، ماهی و قارچمحل های کاربرد محصول

اثـرات

صرفه جویی 5000 میلیارد ریالی با حذف 1% ضایعات محصوالت کشاورزی

استان تهران، حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب
محل تولید

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانو مقیاس

نحوه عملکرد و ویژگی ها
بسته بندی های ساخته شده از نانوکامپوزیت های پلیمری 
با ترکیب ویژه بــا عنــوان Active packaging موجب 
افزایش عمر مواد غذایی داخل بسته بندی می شود. این 
محصوالت بر پایه ی پلیمرهای گوناگون )بنابر کاربرد( به 
صنعت بسته بندی عرضه می شود. این پلیمرها عبارتند 
از پلی پروپیلن، پلی اتیلن، پلی استایرن و PET.  مشخصه 
اصلی این محصول این است که با استفاده از این ترکیبات 
نانومتری در داخل پلیمر، امکان عبور اکسیژن از دیواره ی 
پلیمری بســته بندی و رسیدن آن به مواد غذایی بسیار 

اندک می شود.

نام محصول:
 انواع بسته بندی محصوالت خوراکی 

برپایه نانوکامپوزیت های پلیمری

محصوالت حوزه
کشاورزی
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

نام محصول:
نانو ذرات کیتوسان حامل منتول با خاصیت ضد قارچ

نحوه عملکرد و ویژگی ها

این محصول از پلیمر طبیعی کایتوســان و اسانس های معطر و روغنی گیاهان 
تهیه شده است. پلیمر کایتوسان به صورت نانوژل با فضای داخلی هیدروفوب 
تهیه شــده و طی فرآیندی موسوم به نانواینکپسوالسیون، اسانس های معطر 
و روغنی گیاهان درون آن ها به صورت نانوکپســوله به دام می افتند. یکی از 
ویژگی های کایتوســان این است که به علت چسبندگی و نفوذ زیاد، به محیط 
اطراف خود محکم متصل می شــود. با اتصال به اندام های هوایی گیاهان باعث 
می شود تا بیشترین میزان اسانس و ترکیبات موثره به دام افتاده درون نانوژل 
وارد سلول های گیاه شود. در اثر تقویت سیستم ایمنی ذاتی گیاه، پروتئین ها 
و ترکیبات بیوشــیمیایی خاصی از گیاه ترشــح می شــود که آفات نباتی و 
میکروارگانیسم های بیماری زای گیاه نسبت به آن ها حساس می باشند و پس 

از مدتی از بین می روند.

مجوزهای دریافت شده برای محصول

تاییدیه نانومقیاس آزمایشی  استان تهران، بزرگراه شهید خرازی، بلوار پژوهش
محل تولید

اطالعات شرکت تولید کننده

زیست شیمی آزما رشدنام شرکت

کیتوسنسنام برند

1388سال تأسیس

تهران، کیلومتر 17 تهران-کرج، بلوار پژوهش، مرکز رشد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوریآدرس

http://nanozino.comنشانی سایت اینترنتی

کشاورزیحوزه صنعتی تحت فعالیت

-نام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

مزارع، باغات، گلخانه هامحل های کاربرد محصول

اثـرات
با توجه به مطالعات میدانی انجام شده، کیتوسنس روی حشراتی نظیر انواع کنه، انواع شته، تریپس، مینوز، پسیل پسته، لیسه، 
انواع کرم و پروانه های میوه، و قارچ هایی نظیر فوزاریوم، ســرخک و سفیدک و انواع آسپرژیلوس از جمله آسپرژیلوس فالووس 
)قارچ تولید کننده آفالتوکسین( فوق العاده موثر بوده و با توجه به طبیعی بودن آن مورد استقبال بسیاری از کشاورزان و باغداران 

قرار گرفته است. 
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نام محصول:
نانو امولسیون آفت کش گیاهی

اطالعات شرکت تولید کننده

نانو فناوران دایانام شرکت

دایابوننام برند

1391سال تأسیس

تهران، مرکز رشد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایرانآدرس

http://www.nanonegahban.blogsky.comنشانی سایت اینترنتی

تولیدیحوزه صنعتی تحت فعالیت

آفت کش های گیاهینام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

گلخانه ها و مزارع کشاورزیمحل های کاربرد محصول

اثـرات

این ترکیب به دلیل اثرات حشره کشــي روي آفات مختلف و خطرات کم آن براي انسان و پستانداران جایگزین مناسبي به جاي 
سموم شیمیایي در کنترل آفات به حساب می آید.

استان تهران، حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب
محل تولید

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه آزمایشی

نحوه عملکرد و ویژگی ها

رســالت اصلی شــرکت دایا حفظ سالمت انســان، دام و محیط زیست از 
طریق تولید آفت کش های گیاهی ســازگار با محیط زیســت برای کنترل 
آفات کشــاورزی می باشــد. به عبارت دیگر کنترل آفات توسط ترکیبات 
عاری از سموم شیمیایی در ســرلوحه برنامه های این شرکت قرار دارد. این 
شرکت با اســتفاده از فناوری های نو در عرصه کنترل آفات با قابلیت تلفیق 
با کنترل بیولوژیک موفق به عرضه محصوالت جدیدی شده است. استفاده از 
آفت کش های بیولوژیک و گیاهی به همراه کنترل بیولوژیک گامي بزرگ در 
تولید محصوالت کشاورزي سالم به شمار می رود. حشره کش هاي گیاهي تهیه 
شده بر گرفته از انواع مواد موثره گیاهی مي باشد که در فرموالسیون جدید 
مي تواند با حفظ خاصیت مواد موثره خود در محیط، کارایي باالیي در کنترل 

و مدیریت آفات کشاورزي داشته باشد.

محصوالت حوزه
کشاورزی
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

نام محصول:
کیسه زباله نانو کامپوزیت آنتی باکتریال 

با رایحه گیاهان دارویی
نحوه عملکرد و ویژگی ها

در این محصول با اســتفاده از چند نانو ذره اکسیدی مختلف خواص آنتی باکتریال مناسبی ایجاد شده است و بدلیل کاهش میزان 
عبور گاز از  گسترش بوی نامطبوع و همچنین آلودگی جلوگیری می شود. با توجه به تنوع نانو ذرات مورد مصرف میزان استحکام  

و میزان تحمل حرارتی این کیسه زباله نیز بهبود داشته است.

اطالعات شرکت تولید کننده

نانوپالست جلفا ارسنام شرکت

-نام برند

1390سال تأسیس

آذربایجان شرقی، جلفا، منظقه آزاد ارس، بلوک 26آدرس

-نشانی سایت اینترنتی

تولیدیحوزه صنعتی تحت فعالیت

کیسه زباله نانو کامپوزیت آنتی باکتریال با رایحه گیاهان دارویینام محصول اصلی

10تعداد کارکنان

200 تن در ماهظرفیت تولید

مصارف عمومی و به عنوان کیسه زباله بیمارستانیمحل های کاربرد محصول

اثـرات
 دارای خاصیت آنتی باکتریال

 جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع
 افزایش استحکام و پایداری حرارتی

مجوزهای دریافت شده برای محصول

تأییدیه نانومقیاس
محل تولید

استان آذربایجان شرقی، شهرستان جلفا
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نام محصول:
Plasmatek-15A

اطالعات شرکت تولید کننده

کاوش یاران یادگیری هوشمند امیننام شرکت

پالس ترونیکنام برند

1392سال تأسیس

تهران، اتوبان یادگار امام )ره(، خیابان ایثارگران شمالی، خیابان امام زاده داود، پالک 31آدرس

-نشانی سایت اینترنتی

کشاورزی و صنایع غذاییحوزه صنعتی تحت فعالیت

دستگاه پالسمای سرد اتمسفرینام محصول اصلی

6تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

پردازش سطوح و صنایع غذاییمحل های کاربرد محصول

اثـرات

 افزایش رنگ پذیری و چسبندگی سطوح 
 میکروب زدایی از ظروف مواد غذایی

نحوه عملکرد و ویژگی ها

استان تهران، شهر تهران
محل تولید

مجوزهای دریافت شده برای محصول
-

پالسمای تخلیه قوسی خزنده یک پالسمای  غیرحرارتی منحصر به فرد است  
که بین دو یا چند الکترود واگرا ولتاژ باال با  یک جریان گاز سریع تولید می شود. 
برخی از ویژگی های اصلی پالسمای تخلیه قوسی خزنده مانند توانایی کار در 
فشار اتمســفری در دمای کم، هزینه پایین و انعطاف پذیری آن را برای طیف 
گسترده ای از برنامه های تحقیقاتی و صنعتی از جمله تجزیه شیمیایی، پردازش 
سطوح، میکروب زدایی سطوح و... مناسب ساخته استPlasmatek-15A  یک 
سیستم کارآمد و پایدار برای تولیدپالسمای تخلیه قوسی خزنده غیرحرارتی 
در فشار اتمسفری است. قابلیت تیمار سطوح غیر فلزی مانندسطح مواد غذایی 
و پلیمرها، پردازش آسان و ساده سطوح پیچیده با سرعت قابل تنظیم، قابلیت 
تنظیم زمان تیمار و فاصله پالسما از ســطح  برخی از ویژگی های موجود در 

سیستم Plasmatek-15A برای پردازش سطوح برای مقاصد مختلف است.

محصوالت حوزه
کشاورزی



حوزه خـودرو

 ParsaNano )نانوکامپوزیت با استحکام و چسبندگی رنگ عالی(
 الکرتود نقطه جوش

 نانوفیلرت هوای خودرو
 نانوسیال خنک کننده و افزایش دهنده سطح رادیاتور ماشین

محصـوالت
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اطالعات شرکت تولید کننده

پارسا پلیمر شریفنام شرکت

ParsaNanoنام برند

1386سال تأسیس

تهران، خیابان آزادی، خیابان دکتر حبیب اهلل، خیابان شهید قاسمی، پالک 37، واحد 1آدرس

www.parsapolymer.comنشانی سایت اینترنتی

صنعت کامپوزیت و پلیمرحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوکامپوزیت با استحکام و چسبندگی رنگ عالینام محصول اصلی

70تعداد کارکنان

2000 تن در سالظرفیت تولید

تزئینات داخلی خودرو، قطعات رنگ شدنِی داخلی و خارجی خودرو مانند قالپاقمحل های کاربرد محصول

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 تأییدیه نانومقیا س

 گواهینامة ایزو 9001-2008 از کشور آلمان

محل تولید

استان تهران، شــهر تهران، پل کفش ملی، به سمت شهریار، 
خیابان توانبخشی، خیابان سالمندان قدس، کوچه سامان 4

اثـرات

 چسبندگی بسیار زیاد رنگ به قطعه و طول عمر بسیار باال
 کیفیت مطابق استانداردهای جهانی همراه با کاهش هزینه تولید

نحوه عملکرد و ویژگی ها

این محصــول نانوکامپوزیتــی بر پایه 
اضافه  با  که  می باشد   )PP( پلی پروپیلن 
نمودن مواد نانو، برای کاربردهایی که نیاز 
کششی،  استحکام  االستیک،  مدول  به 
مقاومت به ضربه و چسبندگی رنگ عالی 
دارند، طراحی شده است. از این محصول 
برای قالب گیری تزریقی قطعات خارجی 
خودرو به خصــوص قطعاتی که به رنگ 
استفاده  قالپاق(  )نظیر  دارند  نیاز  شدن 

می شود.

نام محصول:
 ParsaNano

)نانوکامپوزیت با استحکام و چسبندگی رنگ عالی(

محصوالت
حوزه خـودرو
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

نام محصول:
الکترود نقطه جوش 

نحوه عملکرد و ویژگی ها

نانوکامپوزیتی  آرتــرود  جــوش  الکترود 
متشکل از آلیاژ مس و نانوذرات اکسید فلزی 
است که به طور یکنواخت در ماتریس مس 
پراکنده شده اســت. اکسیژن طی فرآیند 
اکسیداسیون داخلی با آلومینیوم در داخل 
شــبکه مس در حالت جامد واکنش داده و 
باعث افزایش اســتحکام و سختی الکترود 
می شود به طوریکه در کاهش هدایت حرارتی 
و الکتریکی مــس، کمترین تاثیر را دارد. از 
ویژگی های بارز این نانوکامپوزیت ها برخالف 
دیگر آلیاژهای مس،حفظ سختی پس از قرار 

گرفتن در معرض دمای باال می باشد.

مجوزهای دریافت شده برای محصول

 تأییدیه نانومقیا س
ISO/TS 27687 استاندارد 

 ISIRI 12098 استاندارد 

استان البرز، کرج
محل تولید

اطالعات شرکت تولید کننده

آرتاش کامپوزیتنام شرکت

آرترودنام برند

1387سال تأسیس

تهران، خیابان امیرآباد شمالی، نبش کوچه صادقی، ساختمان امیر، طبقه 9، شماره 902آدرس

www.artashcomposite.comنشانی سایت اینترنتی

خودروحوزه صنعتی تحت فعالیت

الکترود نقطه جوشنام محصول اصلی

25 نفرتعداد کارکنان

20 تن در سال )یک میلیون عدد در سال(ظرفیت تولید

کاربرد در جوشکاری نقطه ای و جوشکاری زیر پودری قطعات مربوط به خودرومحل های کاربرد محصول

اثـرات
 بهبود کیفیت محصول همراه با افزایش طول عمر

 کاهش هزینه تولید



84

نام محصول:
نانوفیلتر هوای خودرو

اطالعات شرکت تولید کننده

نانو ساختار مهر آسانام شرکت

پردونام برند

1392سال تأسیس

اصفهان، کیلومتر 39 بزرگراه اصفهان-تهران، شهرک صنعتی فناوری اصفهان، فرعی 8آدرس

www.nanofilter.irنشانی سایت اینترنتی

خودروحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوفیلتر هوای خودرونام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

کاربرد در موتور خودرو به منظور تصفیه هوای ورودیمحل های کاربرد محصول

اثـرات

 افزایش عمر مفید فیلتر
 افزایش راندمان و شتاب خودرو همراه با کاهش مصرف سوخت

 کاهش آلودگی هوا و کمک به بهبود سالمت جامعه    

استان اصفهان، شهرک صنعتی فناوری اصفهان
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

 تأییدیه نانومقیا س
 پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد ایران

نحوه عملکرد و ویژگی ها

نانوفیلتر هوای خودرو دارای یک الیه نانوالیاف روی ســطح 
کاغذ فیلتر اســت که باعث افزایش نسبت سطح به حجم 
شده اســت. افزایش این نســبت باعث تاثیرگذاری بیشتر 
روی فرآیند تصفیه هوای ورودی به موتور خودرو می گردد. 
کوچک ترین جزء ورودی به داخل محفظه احتراق موتور دوده 
می باشد که مضر بوده و توســط فرآیند فیلتراسیون جذب 
می گردد. این محصول با جــذب و به دام انداختن ذرات در 
مقیاس نانومتری اجازه عبور جریان هوای بهتر را نسبت به 
فیلترهای معمولی داده که موجب بهبود عملکرد و افزایش 
قدرت موتور می گردد. مکانیسم به دام افتادن ذرات مضر در 
فیلترهای نانو سطحی و در فیلترهای معمولی عمقی می باشد 
که  این امر موجب افزایش طول عمر فیلترهای نانویی نسبت 

به غیرنانویی شده است.

محصوالت
حوزه خـودرو
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

اطالعات شرکت تولید کننده

نانوپوشش فلزنام شرکت

-نام برند

1385سال تأسیس

تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، خیابان شهید فرشی مقدم )شانزدهم(، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان آدرس
شماره 2 ، طبقه 2، واحد 323

http://www.nanochem.irنشانی سایت اینترنتی

صنعت خودروحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانو کوالنت DZنام محصول اصلی

6 نفرتعداد کارکنان

100 لیتر در روزظرفیت تولید

اتومبیل های بنزینی، ماشین آالت راه سازی، ماشین آالت کشاورزی، دیزل ژنراتور، سایر ماشین آالت صنعتی، سیستم های محل های کاربرد محصول
کولینگ نیروگاهی

نام محصول: نانوسیال خنک کننده
و افزایش دهنده سطح رادیاتور ماشین

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تأییدیه نانومقیا س

محل تولید

استان البرز، شهرستان کرج

اثـرات

 افزایش دهنده انتقال حرارت در رادیاتور ماشین
 جلوگیری از جوش آوردن موتور 

 کاهش دهنده مصرف سوخت 

 کاهش دهنده خوردگی
 کاهش دهنده استهالک موتور

کاهش آالینده های زیست محیطی

نحوه عملکرد و ویژگی ها

با ضد جوش ها  DZ بطور کامل  نانو کوالنت  مکانیزم خنک کنندگی 
و کوالنت های موجود در بازار های داخلی وخارجی متفاوت است.
در حقیقت ضد جوش ها یا کوالنت های شــناخته شــده در بازار، 
پایه الکلی بوده و نقطه جوش ســیال عامل را افزایش می دهد، 
در صورتیکه نانو کوالنت DZ پایه آبی بوده و ازطریق چســبیدن 
نانوذرات به دیواره داخلی مبدل ، سطح تبادل حرارتی را افزایش 
می دهد که این افزایش ســطح باعث افزایــش انتقال حرارت از 
مبدل های حرارتی یا رادیاتور ماشــین خواهد شد و به خنک تر 

شدن موتور کمک می کند.





حوزه نانوپوشش

 معرفی مرکز نانوپوشش
 پوشش دهی ابزارهای برشی و ابزارهای شکل دهی فلزات

 پوشش دهی انواع قالب ها
 کاشی، رسامیک و چینی دارای نانوپوشش های تزئینـی

 ورق های فوالدی تزئینی
 دستگاه صنعتی الیه نشانی به روش قوس کاتدی

)Arc-PVD- Sputtering PVD(

محصـوالت
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نحوه عملکرد و ویژگی ها

مرکز توسعه نانوپوشــش یکی از زیرمجموعه های کارگروه 
صنعت و بازار ســتاد ویژه توسعه فناوری نانو در سال 1392 
با هدف رسوخ فناوری نانوپوشش  ها در صنایع و شرکت های 
متقاضی و همچنین هدایت و حمایت شــرکت  های سازنده 
تجهیزات تشــکیل شــد. این مرکز با گردآوری اســاتید، 
متخصصان و کارشناسان ممتاز کشور در حیطه نانوپوشش ها 

در جهت توانمند نمودن کشور در عرصه این فناوری و کاستن از میزان وابستگی از این طریق تالش می کند. در حال حاضر این 
مرکز در گام اول با ارائه خدمات همچون مشــاوره و عارضه یابی، مهندسی، تحقیق و توسعه، و آموزش تخصصی و حمایت  های 
مالی ویژه در صدد بهره  مندی صنایع و شــرکت های متقاضی در حیطه این فناوری می باشد. مرکز توسعه نانوپوشش تصمیم دارد 
در آینده ی نه چندان دور به عنوان یکی از برترین مراکز معرفی شــود تا از این  رو به صادرات این فناوری دست یابد. بخشی از 

اهداف این مرکز عبارتند از:

 آشنایی شرکت ها و صنایع با پتانسیل  های بالقوه و بالفعل این فناوری ها
 ارائه خدمات فنی و مشاوره ای به شرکت ها و صنایع

 حل مشکالت صنعتی موجود صنعت با تکیه بر توانمندی این فناوری ها
 رسوخ و بکارگیری فناوری نانوپوشش در صنایع و شرکت ها

 کمک به توسعه فناوری در شرکت  ها و صنایع داخلی
 کمک به فناوران و شرکت  ها جهت عرضه این فناوری ها

 بازارسازی فناوری برای فناوران و متخصصان فناوری نانوپوشش ها
 افزایش بهره  وری شرکت از طریق بکارگیری این فناوری ها

 روزآمد نمودن شرکت ها و صنایع از آخرین تحوالت در این حوزه از فناوری

معرفی مرکز نانوپوشش

اطالعات شرکت تولید کننده

مرکز توسعه نانوپوششنام شرکت

-نام برند

-سال تأسیس

 تهران - خیابان ستارخان - خیابان شهید حبیب اهلل - بلوار شهید متولیان )گلها( - پالک 9آدرس

www.nanocoating.irنشانی سایت اینترنتی

صنایعی که قطعات آنها دچار سایش و یا فرسایش می شودحوزه صنعتی تحت فعالیت

پوشش های سخت و مقاومنام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

صنایع خودروسازی، قطعه سازی، حمل و نقل ریلی، نساجی، صنایع فلزی، ماشین آالت کشاورزیمحل های کاربرد محصول

اثـرات

 افزایش عمر قطعات
 عدم نیاز به تعمیرات متوالی

 صرفه جویی ارزی
 کاهش وابستگی به خارج از کشور 

محصوالت
حوزه نانوپوشش



89

محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

معرفی انواع نانوپوشش ها و کاربرد آن ها در صنایع مختلف

کاربردهاجنس پوششنوع پوششنسل پوشش

TiN ،TiC ،CrN و ZrNپوشش های دوجزیینسل اول
نانوپوشش ها با توجه به ویژگی هایشان برای استفاده در یک 
کاربرد خاص مناسب تر می باشند. از این رو نانوپوشش های 

ذکر شده در صنایع زیر مورد استفاده می باشند:   
 صنعت خودرو

 صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 صنایع برق و نیروگاهی
 صنایع نظامی و دفاعی

 صنایع هوایی
 صنایع حمل و نقل ریلی و دریایی

 صنایع ساختمان و تزئینی
 صنعت نساجی

 صنایع پزشکی و دارویی
 صنایع کشاورزی و مواد غذایی

 صنایع مادر: مانند ابزارســازی، قالب سازی، ریخته گری، 
آهنگری و غیره

TiCN ،TiAlN ،TiSiN و AlCrNپوشش های سه جزیینسل دوم

TiN/VN و TiN/TiAlNپوشش های چندالیه و ابرشبکه اینسل سوم

TiAlSiNپوشش های نانوکامپوزیتینسل چهارم

DLCپوشش های خودروانکار جامدنسل پنجم

پوشش های هیبریدی، ترکیبی از نسل ششم
دو نسل مختلف

ترکیب پوشش های نسل های 
مختلف با الیه های نانومتری 

پوشش 
 پوشش تک الیه پوشش چندجزئی پوشش گرادیانی پوشش چندالیه  پوشش نانوالیهنانوکامپوزیتی
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اطالعات شرکت تولید کننده

مهندسی سطح سوین پالسمانام شرکت

سوین پالسمانام برند

1387سال تأسیس

اصفهان- بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان-شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان- ساختمان شیخ بهایی- شماره 157آدرس

www.sevinplasma.irنشانی سایت اینترنتی

ارائه خدمات الیه نشانی نانوپوشش هاحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوپوشش های نسل اول تا نسل ششمنام محصول اصلی

5 نفرتعداد کارکنان

برای مثال پوشش دهی1000 مته سایز 8 در روزظرفیت تولید

تمامی صنایع مورد نیاز ابزار محل های کاربرد محصول

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانومقیاس

محل تولید

استان اصفهان، اصفهان

اثـرات

 افزایش سرعت براده برداری ابزارها
 کاهش هزینه تولید

 افزایش بهره وری

نحوه عملکرد و ویژگی ها

ایجاد انواع نانوپوشش ها بر روی ابزارهای برشی و ابزارهای شکل دهی 
فلزات مانند هاب ها، شیپرها، تیغچه ها و غیره  با استفاده از روش های 
الیه نشــانی همچون PVD و PACVD خواص ویژه ای از جمله افزایش 
سختی، افزایش مقاومت به سایش ابزار و در نتیجه افزایش عمرکاری 

ابزارها را در بر خواهد داشت.

نام محصول:
پوشش دهی ابزارهای برشی و ابزارهای 

شکل دهی فلزات

محصوالت
حوزه نانوپوشش
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

اطالعات شرکت تولید کننده

فناوران سخت آرانام شرکت

سخت آرانام برند

1393سال تأسیس

تهران- بزرگراه جالل آل احمد- جنب دانشکده اقتصاد- پالک 3آدرس

www.aracoat.irنشانی سایت اینترنتی

ارائه خدمات الیه نشانی نانوپوشش هاحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوپوشش های نسل اول تا نسل ششمنام محصول اصلی

5 نفرتعداد کارکنان

برای مثال پوشش دهی150 مته سایز 8 در روزظرفیت تولید

تمامی صنایع مورد نیاز ابزار محل های کاربرد محصول

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانومقیاس

محل تولید

استان تهران، شهر تهران

اثـرات

 افزایش سرعت براده برداری ابزارها
 کاهش هزینه تولید

 افزایش بهره وری

نحوه عملکرد و ویژگی ها

ایجاد انواع نانوپوشش ها بر روی ابزارهای برشی و ابزارهای شکل دهی 
فلزات مانند هاب ها، شیپرها، تیغچه ها و غیره  با استفاده از روش های 
الیه نشانی همچون PVD و PACVD خواص ویژه ای از جمله افزایش 
سختی، افزایش مقاومت به سایش ابزار و در نتیجه افزایش عمرکاری 

ابزارها را در بر خواهد داشت.

نام محصول:
پوشش دهی ابزارهای برشی و 

ابزارهای شکل دهی فلزات
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اطالعات شرکت تولید کننده

فناوران سخت آرانام شرکت

سخت آرانام برند

1393سال تأسیس

تهران- بزرگراه جالل آل احمد- جنب دانشکده اقتصاد- پالک 3آدرس

www.aracoat.irنشانی سایت اینترنتی

ارائه خدمات الیه نشانی نانوپوشش هاحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوپوشش های نسل اول تا نسل ششمنام محصول اصلی

5 نفرتعداد کارکنان

برای مثال پوشش دهی یک مجموعه کامل قالب های خودرو تندر 90، در 8 روزظرفیت تولید

تمامی صنایع مورد نیاز به قالبمحل های کاربرد محصول

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانومقیاس

محل تولید

استان تهران، شهر تهران

اثـرات

 افزایش عمرکاری قالب ها
 افزایش کیفیت محصوالت تولیدی

 کاهش هزینه تولید
 افزایش بهره وری

نحوه عملکرد و ویژگی ها

نام محصول:
پوشش دهی انواع قالب ها

الیه نشــانی انــواع قالب ها همچــون قالب های 
اکســتروژن، تزریق پالســتیک و فورج بسته به 
کاربرد آن ها با استفاده از انواع پوشش های سخت 
افزایش  بهبود خواصــی همچون  موجب  مقاوم  و 
سختی، مقاومت به ســایش، افزایش کنترل دقت 
ابعادی و کاهش چسبندگی ذرات به سطوح قالب ها  
با اســتفاده از  انواع روش هــای PACVD ،PVD و 

نانوآبکاری می شود.

محصوالت
حوزه نانوپوشش
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

اطالعات شرکت تولید کننده

مهندسی سطح سوین پالسمانام شرکت

سوین پالسمانام برند

1387سال تأسیس

اصفهان- بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان-شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان- ساختمان شیخ بهایی- شماره 157آدرس

www.sevinplasma.irنشانی سایت اینترنتی

ارائه خدمات الیه نشانی نانوپوشش هاحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوپوشش های نسل اول تا نسل ششمنام محصول اصلی

5 نفر تعداد کارکنان

برای مثال پوشش دهی یک مجموعه کامل قالب های خودرو تندر 90، در مدت 4 روزظرفیت تولید

تمامی صنایع مورد نیاز به قالبمحل های کاربرد محصول

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانومقیاس

محل تولید

استان اصفهان، اصفهان

اثـرات

 افزایش عمرکاری قالب ها
 افزایش کیفیت محصوالت تولیدی

 کاهش هزینه تولید
 افزایش بهره وری

نحوه عملکرد و ویژگی ها

الیه نشــانی انواع قالب ها همچــون قالب های 
اکســتروژن، تزریق پالستیک و فورج بسته به 
پوشش های  انواع  از  اســتفاده  با  آن ها  کاربرد 
ســخت و مقاوم موجب بهبود خواصی همچون 
افزایش  سایش،  به  مقاومت  افزایش ســختی، 
و کاهش چسبندگی ذرات  ابعادی  کنترل دقت 
به سطوح قالب ها  با استفاده از  انواع روش های 

PACVD ،PVD و نانوآبکاری می شود.

نام محصول:
پوشش دهی انواع قالب ها
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اطالعات شرکت تولید کننده

یارنیکان صالحنام شرکت

یارنیکاننام برند

1385سال تأسیس

تهران - بزرگراه ستاری - خیابان شهید مخبری - نرسیده به شاهین - پالک 226 - طبقه 2آدرس

www.ynsaleh.irنشانی سایت اینترنتی

ساخت تجهیزات الیه نشانی، ارائه خدمات الیه نشانیحوزه صنعتی تحت فعالیت

انواع نانوپوشش ها مانند پوشش های ترکیبات نیتریدینام محصول اصلی

30 نفرتعداد کارکنان

روزانه پوشش دهی 750 کاشی با ابعاد 60 ×30 سانتی مترظرفیت تولید

محل های کاربرد محصول
 محیط داخلی ساختمان ها، هتل ها، برج ها و مراکز خرید

 محیط های تفریحی و سرگرمی
 سرویس بهداشتی

مجوزهای دریافت شده برای محصول
در حال دریافت تأییدیه نانومقیاس

محل تولید

استان تهران، شهر تهران

اثـرات

 بهبود کیفیت محصول نهایی
 افزایش ارزش افزوده محصول

 افزایش توان صادراتی محصول

نحوه عملکرد و ویژگی ها

ایجــاد انواع نانوپوشــش ها بر روی کاشــی، 
 ،Arc-PVD سرامیک و چینی با استفاده از روش
خواص ویژه ای از جملــه ظاهری زیبا، جذابیت 
و تنــوع رنگ ها، خواص خوردگی، ســایش و 
بازتاب  انگشت،  اثر  اکسیداســیون عالی، ضد 
UV، سازگار با محیط زیست، غیرحساسیت زا و 

در نهایت افزایش عمرکاری را به این محصوالت 
می بخشد.

نام محصول:
کاشی، سرامیک و چینی دارای نانوپوشش های تزئینی

محصوالت
حوزه نانوپوشش
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

اطالعات شرکت تولید کننده

مهندسی سطح سوین پالسمانام شرکت

سوین پالسمانام برند

1387سال تأسیس

اصفهان - بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان - شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان - ساختمان شیخ بهایی - شماره 157آدرس

-نشانی سایت اینترنتی

ارائه خدمات الیه نشانی نانوپوشش هاحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوپوشش های نسل اول تا نسل ششمنام محصول اصلی

5 نفر مستقیمتعداد کارکنان

روزانه پوشش دهی 300 عدد ورق 60 ×30 سانتی مترظرفیت تولید

محل های کاربرد محصول

 نمای خارجی ساختمان ها
 محیط داخلی هتل ها، برج ها و مراکز خرید

 محیط های تفریحی و سرگرمی
 آسانسورها

 درها، نرده ها و دستگیره ها
 شیرآالت بهداشتی

مجوزهای دریافت شده برای محصول
در حال دریافت تأییدیه نانومقیاس

محل تولید

استان اصفهان - اصفهان

اثـرات

 بهبود کیفیت محصول نهایی
 افزایش ارزش افزوده محصول

 افزایش توان صادراتی محصول

نحوه عملکرد و ویژگی ها

نانوپوشــش ها بر روی ورق های  انواع  ایجاد 
 ،Arc-PVD فــوالدی بــا اســتفاده از روش
خواص ویژه ای از جملــه ظاهری زیبا، تنوع 
رنگ های انتخابی، خواص خوردگی، سایش و 
اکسیداسیون عالی، ضد خش، آنتی باکتریال، 
ضد اثر انگشــت، بازتاب UV، فرایند و تولید 
ســازگار با محیط زیست، غیرحساسیت زا و 
افزایش چندین برابــری عمرکاری را به این 

محصوالت می بخشد.

نام محصول:
ورق های فوالدی تزئینی
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اطالعات شرکت تولید کننده

یارنیکان صالحنام شرکت

یارنیکاننام برند

1385سال تأسیس

تهران - بزرگراه شهید ستاری - خیابان شهید مخبری - نرسیده به شاهین - پالک226 - طبقه 2آدرس

www.ynsaleh.irنشانی سایت اینترنتی

ساخت تجهیزات عملیات مهندسی سطح پالسماییحوزه صنعتی تحت فعالیت

سیستم صنعتی الیه شانی به روش روش ARC و Sputteringنام محصول اصلی

30 نفر مستقیمتعداد کارکنان

ساالنه 20 دستگاه صنعتیظرفیت تولید

صنایع ابزار آالت و قالب ها - صنایع شیشه و آینه سازی - صنایع اپتیک - صنایع کاشی و سرامیک - صنایع پزشکی - محل های کاربرد محصول
صنایع تزئینی

اثـرات
 صرفه جویی ارزی

 کاهش وابستگی صنایع کشور به تجهیزات خارجی

استان تهران، شهر تهران
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تأییدیه نانو مقیاس

نحوه عملکرد و ویژگی ها

این دســتگاه جهت ایجاد پوشش های نانوساختار 
سخت و مقاوم، ایجاد پوشش های اپتیکی و همچنین 
ایجاد پوشــش های تزئینی بر روی فلزات، شیشه و 

سرامیک ها به کار می رود.

نام محصول:
دستگاه صنعتی الیه نشانی به روش قوس کاتدی 

(Arc-PVD- Sputtering PVD)

محصوالت
حوزه نانوپوشش



حوزه نانـوالیاف

 نانوفیلرت نیروگاهی بهران
 نانوفیلرت هوای خودروهای سنگین

 ماسک نانو الیاف

محصـوالت



نحوه عملکرد و ویژگی ها

در این محصول الیه ای متشکل از نانوالیاف وجود دارد که در مقایسه با کاغذ 
فیلتر از ســوراخ های کوچک تری برخوردار است، تا به این وسیله راندمان 
جداسازی ذرات در فیلتر باالتر رفته، سرعت افزایش افت فشار فیلتر کاهش 

یافته و عمر فیلتر افزایش یابد.

اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت تولیدی و صنعتی بهران فیلترنام شرکت

بهران فیلترنام برند

1372سال تأسیس

مشهد - خیابان احمد آباد - مقابل سی متری دوم - ساختمان میر - طبقه 3آدرس

http://www.behranfilter.comنشانی سایت اینترنتی

تولید انواع فیلترهای خودرویی و صنعتیحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانو فیلتر هوای نیروگاهینام محصول اصلی

50 نفرتعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

نیروگاه های تولید برق محل های کاربرد محصول

اثـرات

1. حفاظت بهتر از قطعات توربین های نیروگاهی
2. کاهش هزینه های توقفات و افزایش ضریب آمادگی

3. بیش از 1% افزایش توان تولید برق
4. افزایش عمر فیلترها حداقل به 1/5 برابر عمر فعلی

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 VTT گواهی نانو نمــاد، تأییدیه راندمان از 

فنالند
 تأییدیه کارآیی محصوالت از مشتریان

استان خراسان رضوی، مشهد، شهرک صنعتی مشهد
محل تولید

نام محصول:
نانوفیلتر نیروگاهی بهران
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محصوالت حوزه 
نانـوالیاف



نام محصول:
نانو فیلتر هواي خودروهای سنگین

اطالعات شرکت تولید کننده

تولیدی و صنعتی بهران فیلترنام شرکت

بهران فیلترنام برند

1371سال تأسیس

تهران، خیابان فاطمی، نبش کوچه ششم، ساختمان تهران 64، پالک156آدرس

http://www.behranfilter.comنشانی سایت اینترنتی

تولید انواع فیلترهای خودرویی و صنعتیحوزه صنعتی تحت فعالیت

فیلتر هوای نانویینام محصول اصلی

50تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

انواع خودرو هاي سواري و تجاري )اتوبوس هاي درون شهري و برون شهري، کامیون ها و کامیونت ها، کشنده ها، ماشین هاي محل های کاربرد محصول
راه سازي و معدني، انواع شناورهاي کوچک و متوسط و غیره(

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تأییدیه  نانومقیاس

محل تولید

استان خراسان رضوی، مشهد، شهرک صنعتی مشهد

اثـرات

 راندمان فیلتراسیون باالتر
 کاهش مصرف سوخت

 افزایش توان و کشش موتور
 افزایش عمر محصول در مقایسه با فیلترهای معمولی

نحوه عملکرد و ویژگی ها

ایــن محصول با بکار گیــري فناوري 
نانوالیاف در فیلتر هواي خودرو، امکان 
دستیابي به سطوح بسیار باالي راندمان 
فیلتراسیون را فراهم می نماید. فناوري 
بکار رفته در این محصول سطح حفاظت 
از موتور خودرو را تا باالترین سطوحي 
که در فیلتراســیون هواي ورودي به 
توربین هاي نیروگاهي کاربرد دارند، باال 
مي برد و باعث مي شود که حتي ذرات 
ریز گرد معلق در هوا نیز نتوانند از این 

فیلترها عبور کنند.
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نحوه عملکرد و ویژگی ها

نحوه عملکرد، فیلتراســیون سطحی با پوشش 
از ویژگی های آن استفاده  نانوالیاف می باشــد، 
نانو الیاف جهــت جذب ذرات مضر  از یک الیه 
با فیلترهای  نانومتری که در مقایسه  در مقیاس 

معمولی تا 70 درصد افزایش کارایی دارد.

اطالعات شرکت تولید کننده

مدبران توسعه سالمت ایرانیان )متسا(نام شرکت

پاکدمنام برند

1393سال تأسیس

خیابان کاشانی - تقاطع باکری - خیابان دوم کیهان - پالک 23 - واحد 10آدرس

www.metsatech.comنشانی سایت اینترنتی

تولید ماسک های بهداشتی مبتنی بر فناوری نانوحوزه صنعتی تحت فعالیت

ماسک نانوالیافنام محصول اصلی

40 نفرتعداد کارکنان

60 میلیون عدد در سالظرفیت تولید

مکان هایی که آلودگی هوا وجود داردمحل های کاربرد محصول

اثـرات
1. کاهش بیماری های تنفسی
2. کاهش هزینه های درمانی

استان البرز، شهرستان کرج
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

 تأییدیه نانومقیاس
 مجوز وزارت بهداشت

 مجوز از سازمان غذا و داروی کشور

نام محصول:
ماسک نانوالیاف
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حوزه نانـومواد

 آئروژل
 نانوسیلیس رسوبی

 نانوسیلیس کلوئیدی
 نانوذرات خاک رس

محصـوالت



اطالعات شرکت تولید کننده

واکنش صنعت پارتنام شرکت

آئرولیتنام برند

1391سال تأسیس

اصفهان - بلوار دانشگاه صنعتی - شهرک علمی و تحقیقاتی - ساختمان شیخ بهایی - 268آدرس

www.vaspart.comنشانی سایت اینترنتی

تولید نانوموادحوزه صنعتی تحت فعالیت

ایروژل سیلیسنام محصول اصلی

18  نفرتعداد کارکنان

2 تن در سالظرفیت تولید

کاربرد در انواع عایق های حرارتی و صوتی در صنعت ساخت و ساز، نفت و انرژی و...محل های کاربرد محصول

اثـرات
کاهش مصرف انرژی و صرفه جویی ارزی 

استان اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تأییدیه نانومقیاس

نحوه عملکرد و ویژگی ها

)یا آمورف(  آئروژل )هواژل( یک نوع سیلیکاژل بی شکل 
سنتزی است )کاماًل متفاوت با سیلیکای بلوری است( که 
کمترین چگالی را در میان مــواد جامد دارد و چگالی  آن 
تنها سه برابر هواست. این ماده بر روی یک الیه  با ساختار 
قابل انعطاف پخش می شــود و دارای مقاومت گرمایی باال، 
انعطاف پذیری خوب و چگالی بسیار کم می باشد. این ماده 
همچنین در خازن ها اســتفاده می شــود که حجم خازن 
ساخته شده توسط این ماده 2000 تا 5000 بار کوچک تر از 

مشابه آن با مواد دیگر است.

نام محصول:
آئــروژل
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محصوالت حوزه 
نانـومواد



اطالعات شرکت تولید کننده

مجتمع فناوری های نوین فدکنام شرکت

نانوسیلیکانام برند

1383سال تأسیس

دفتر مرکزي: اصفهان - خیابان بزرگمهر - چهارراه نورباران - کوچه 20 - پالک 4 - مجتمع فناوری های نوین فدکآدرس

www.fadakgroup.irنشانی سایت اینترنتی

تولید نانوموادحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوسیلیس رسوبینام محصول اصلی

10 نفرتعداد کارکنان

60 تن در سالظرفیت تولید

کاربرد در صنایع رنگ و پوشش، صنعت الستیک، چسب، سیمان و بتنمحل های کاربرد محصول

اثـرات
کاهش هزینه ها و صرفه جویی ارزی 

استان اصفهان، شهر اصفهان
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تأییدیه نانومقیا س

نحوه عملکرد و ویژگی ها

ذرات  از  مجموعه اي  نانو ذرات سیلیکا شامل 
کوچک دي اکسید ســیلیس می باشد که از 
به  هیدروژنی  و  کوواالنسی  پیوندهاي  طریق 
هم متصل شده و ذرات بزرگتري را تشکیل 
می دهد. مزیت اصلی نانوسیلیکا در مقایسه با 
میکروسیلیکا، مساحت سطح باالي آن بوده 
که باعث می شود در بسترهاي مورد استفاده 

برهمکنش بیشتري از خود نشان دهد.

نام محصول:
نانوسیلیس رسوبی

103

محصوالت فناوری نانوساخت ایـران



اطالعات شرکت تولید کننده

مهندسی پدیده شمس ایرانیاننام شرکت

نانوسیلیس کلوئیدینام برند

1392سال تأسیس

بزرگراه آزادگان مســیر شمال به جنوب - احمدآباد مســتوفي - بعد از میدان پارسا - انتهاي خیابان انقالب - مجتمع آدرس
تحقیقاتی عصر انقالب

-نشانی سایت اینترنتی

تولید نانوموادحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوسیلیس کلوئیدینام محصول اصلی

6 نفرتعداد کارکنان

300 تن در سالظرفیت تولید

کاربرد در صنایع مختلف مانند کاشی، سرامیک، ریخته گری، غذایی و...محل های کاربرد محصول

اثـرات
کاهش هزینه ها و صرفه جویی ارزی

نحوه عملکرد و ویژگی ها

نانوســیلیس کلوئیدي ذرات بســیار ریز بین 1 تا 100 نانومتر 
سیلیس بي شــکل با خلوص بیش از 99 درصد به صورت یک 

محلول کلوئیدي در آب مي باشد.
استفاده از نانوسیلیس کلوئیدی در بتن، خصوصیات مکانیکي 
و دوام بتن را بهبود بخشــیده و با افزایش عمر مفید ســازه، 
آلودگي هاي زیســت محیطي همچون تولیــد گاز گل خانه اي 

دي اکسید کربن را کاهش می دهد.
کاربردهای نانوسیلیس کلوئیدی عبارتند از:

 خاصیت ضدسایش؛
 ضدلغزش؛ 
 ضدحریق؛

 ضد انعکاس سطوح.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تأییدیه نانومقیا س استان تهران،حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

محل تولید

نام محصول:
نانوسیلیس کلوئیدی
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اطالعات شرکت تولید کننده

تأمین نانوساختار آویژهنام شرکت

ساوکلینام برند

1389سال تأسیس

 تهران- بلوار کشاورز - نبش خیابان 16 آذر - مرکز رشد الّزهرا )ع(آدرس

www.Nanosav.comنشانی سایت اینترنتی

تولید نانوموادحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوذرات خاک رسنام محصول اصلی

6  نفرتعداد کارکنان

30 تن در سالظرفیت تولید

کاربرد در صنایع مختلف مانند کامپوزیت، پلیمر، رنگ و رزینمحل های کاربرد محصول

اثـرات
کاهش هزینه ها و صرفه جویی ارزی

نحوه عملکرد و ویژگی ها

بهبود خــواص مکانیکی در کاربردهای 
مختلــف ماننــد کامپوزیــت، پلیمر، 
رنگ و رزین و ســاخت پوشــش های 
نانوکامپوزیتی مقــاوم در برابر حرارت، 
شعله، تشعشع و آلودگی های شیمیایی 

مانند روکش کابل ها

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تأییدیه نانومقیا س استان تهران - حسن آباد خالصه - مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

محل تولید

نام محصول:
نانوذرات خاک رس
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حوزه  کامپوزیت و پلیمر

 نانوافزودنی پی وی سی
 گرانول آنتی باکرتیال برپایه نانوذرات نقره

 نانوکامپوزیت عایق صدا

محصـوالت
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اطالعات شرکت تولید کننده

آریا پلیمر پیشگامنام شرکت

آریا پلیمرنام برند

1387سال تأسیس

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی، ساختمان فن آفرینی 2، واحد 233آدرس

www.ariapolymer.comنشانی سایت اینترنتی

مواد واسط نانوییحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوافزودنی پی وی سینام محصول اصلی

10 نفرتعداد کارکنان

500 تن در سالظرفیت تولید

لوله و اتصاالت شرکت داراکار و شرکت پیشگام پالست اهواز، پروفیل درب و پنجره شرکت دنیای پروفیل پی وی سی غرب و...محل های کاربرد محصول

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تأییدیه نانومقیا س

محل تولید

استان اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

اثـرات

 حذف اجزای گران قیمت وارداتی از فرموالسیون
 کاهش قیمت تمام شده

 حفظ و بهبود خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی

نحوه عملکرد و ویژگی ها

پل وینیل کلراید  پلیمر  ماهیت شــکننده  به  توجه  با 
)PVC(، یکــی از بزرگترین معضــل تولیدکنندگان 
محصوالت پی وی ســی ســخت )UPVC( مشــکل 
شــکنندگی بویژه در دماهای پایین می باشــد.  این 
محصول بســته افزودنی حاوی نانوذرات است که به 
عنوان عاملی ســازگارکننده بین پودر PVC و سایر 
افزودنی ها عمل کرده و باعث بهبود خواص مکانیکی 
)از جمله استحکام ضربه(، افزایش مقاومت به حرارت 
و بهبود کیفیت و شفافیت محصول به میزان چندین 

برابر می گردد.

نام محصول:
 نانوافزودنی پی وی سی

محصوالت حوزه 
کامپوزیت و پلیمر
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نام محصول:
گرانول آنتی باکتریال برپایه نانوذرات نقره

اطالعات شرکت تولید کننده

رامو آلیبرتنام شرکت

Nano Ramoنام برند

1351سال تأسیس

تهران، میدان ولی عصر )عج(، بلوار کشاورز، خیابان شهید کبکانیان، نبش کوچه پنجم، پالک 14، واحد 4آدرس

www.ramo-plastic.comنشانی سایت اینترنتی

مواد واسط نانوییحوزه صنعتی تحت فعالیت

گرانول آنتی باکتریال برپایه نانوذرات نقرهنام محصول اصلی

60  نفرتعداد کارکنان

100 تن در سالظرفیت تولید

ساخت لوله و اتصاالت کامپوزیتی آنتی باکتریال و آنتی میکروبیال، ساخت قطعات کامپوزیتی در داخل یخچال ها، قطعات محل های کاربرد محصول
خودرو، لوازم خانگی، کلیه قطعات پلیمری بیمارستانی و بهداشتی.

اثـرات

 از بین بردن انواع باکتری ها، ویروس ها، قارچ و کپک
 عدم ایجاد حساسیت در صورت تماس با پوست بدن

استان قزوین، شهرک صنعتی البرز
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تأییدیه نانومقیا س

نحوه عملکرد و ویژگی ها

گرانول آنتی باکتریال برپایه نانوذرات نقره 
دارای خاصیت آنتی میکروبیال اســت که 
بیشتر به منظور کاربرد در ساخت قطعات 
کامپوزیتی پلیمری به منظور از بین بردن 
باکتری ها، ویروس ها و... در صنایع مختلفی 
قطعات  خانگی،  لوازم  خودرو سازی،  چون 
پلیمری بیمارستانی و... مورد استفاده قرار 

می گیرد.
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اطالعات شرکت تولید کننده

پارسا پلیمر شریفنام شرکت

ParsaNanoنام برند

1386سال تأسیس

تهران، خیابان آزادی، خیابان دکتر حبیب اهلل، خیابان شهید قاسمی، پالک 37، واحد 1آدرس

www.parsapolymer.comنشانی سایت اینترنتی

مواد واسط نانوییحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوکامپوزیت عایق صدانام محصول اصلی

65 نفرتعداد کارکنان

15000 تن در سالظرفیت تولید

لوله و اتصاالت بی صدای شرکت لوله وحیدمحل های کاربرد محصول

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تأییدیه نانومقیا س

محل تولید

تهران

اثـرات

 کاهش آلودگی صوتی در لوله های فاضالبی ساختمان های مسکونی
 حفظ و بهبود خواص مکانیکی لوله های عایق صدا به ویژه استحکام ضربه

نحوه عملکرد و ویژگی ها

پایه ی  بر  عایق صــدا  نانوکامپوزیت 
پلیمر پلی پروپیلن و فاز تقویت کننده 
این  می باشــد.  نانــو  مقیــاس  در 
نانوکامپوزیت بــرای کاربردهایی که 
به دانسیته ی باال، مدول باال، پایداری 
و  مقاومت شــیمیایی  ابعادی خوب، 
نیاز دارند، طراحی  خواص عایق صدا 
شده است. این محصول مناسب برای 
با  فاضالبی  اتصــاالت  و  لوله  تزریق 

عبورپذیری کم صدا می باشد.

نام محصول:
نانوکامپوزیت عایق صدا

محصوالت حوزه 
کامپوزیت و پلیمر
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جدول1. فهرست شرکت ها و محصوالت فناوري نانو با مقیاس تولید صنعتی

عکسنام محصول نام شرکتردیف

1
نانو پوشش فلز

نانو سیال

نانو کلوئید نقره )با خاصیت آنتی باکتریال(2

رنگ ترافیکیپیشگامان فناوری آسیا3

نانو بتن سبک سازه ای )NSLC-1230(بهدیس سامان امین )مهندسی طرح وندیداد(4

پودر نانو ساختار سیلیکای گرید A5 فناوری های نوین فدک سپاهان5

 نانو جاذب زئولیتزیست پژوهان خاورمیانه6

الکترود جوشآرتاش کامپوزیت7

رزین نانو کامپوزیت اکریلیک ترمو پالست مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران8

لوله های سه الیه فاضالبی بی صدالوله و اتصاالت وحید 9

جوراب آنتی باکتریالکاسپین جوراب )کسپر(10

پودر نانو آلومینا با فاز غالب گامانانو پارس اسپادانا11

رنگ نانو )عایق(پوشش صنعت نانو فن تهران12
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عکسنام محصول نام شرکتردیف

نانو الیاف پلیمری پلی آمیدفناوری نانو  ساختار آسیا13

کلوئید Ag/Tio2 STINA 140نانو واحد صنعت پرشیا14

رنگ پایه آب خودتمیزشونده )نانو فام SC(شرکت نیلی فام15

16

کیفیت تولید تکاپو )کیتوتک(

سیلوسپت ضدعفونی کننده زخم 

سیلوسپت مناسب سوختگی17

سیلوسپت ضد عفونی کننده دست 18

ضد عفونی کننده محل تزریق19

سیلوسپت شست و شوی زمین و تجهیزات 20

کلوئید نقره پیام آوران نانو فناوری فردانگر21

رنگ ترک تزئینی  رنگ ترک تزیینی آسیا )پورقاضیان(22

نانو امولسیون سیلیکونینانو بسپار آیتک23

نانو الیاف پلیمری پلی آمید تولید شده با دستگاه فناوران نانو مقیاس24
الکتروریسی صنعتی 

کلوئید نقره )نانو نیپ(نانو  پارت خزر25

نانو کفپوش اپوکسی مقاوم به سایشبسپار سازان ایرانیان )بسا پلیمر(26

نخ پلی آمید نانو آنتی باکتریالتولیدی تهران زر نخ27

نانو پوشش ضد خوردگی uv پزرادسیس پوشش28

غشاء تخت از جنس پلی اتر سولفونمهندسی ساخت آب روبش رسوب )مهسار( 29

جوراب آنتی باکتریالجوراب مهیار30

نخ پلی استر آنتی باکتریالنفیس نخ31

نانوکلوئید ایجاد کننده پوشش آبگریز سطوح جذبی شریف نانو پارس32
)آجر-سنگ-بتن-پارچه - کاغذ(
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عکسنام محصول نام شرکتردیف

ایروژل سیلیسواکنش صنعت پارت33

دستمال کاغذی آنتی باکتریالصنایع تولیدات کاغذی خراسان )گلریز(34
الیه حاوی نانو الیاف پلی اکریلونیتریل )PAN(نانو تار پاک35

فیلتر های هوای نیروگاهی با فناوری نانو الیافتولیدی و صنعتی بهران فیلتر36

رنگ ترافیکیمجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران37

نانو الیاف پلی آمیدنانو فناوران خاور38
نانو کلوئید نقره - 4000ppmباران شیمی پاسارگاد39

نانو کلوئید سیلیسپدیده شمس ایرانیان40

کیت LSPR حاوی نانو ذرات طال جهت تشخیص نانو مبنا ایرانیان41
بیو مولکول

پکلی تاکسل باند شده با نانو ذرات آلبومیننانو دارو پژوهان پردیس42

کلی اصالح شدهتامین نانو ساختار آویژه43

نانو کامپوزیت پلی ونیل کلراید سخت - کربنات کلسیمآریا پلیمر پیشگام44
نانو   امولسیون ایجاد کننده پوشش آبگریزتعاونی رنگ و رزین الوان45
نانو  امولسیون پاک کننده صفحات نمایشستاره تابان پاک46

نانو امولسیون شوینده شیشهکیمیا شیمی سهند47

الیاف پلی پروپیلن آنتی باکتریال حاوی نانو ذرات نقرهگروه صنعتی نیکو ابهر )ابهر ریس(48

شیشه کنترل کننده انتقال حرارت حاوی نانو الیه های شیشه کاوه فلوت49
فلزی و سرامیکی
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جدول2. فهرست شرکت ها و محصوالت فناوري نانو با مقیاس تولید آزمایشی

نام محصول نام شرکتردیف

ZnOنانو پارس اسپادانا1

کلوئید نانو ذرات نقره )نیواشا(نانو الوند آراد2
رنگ پایه آب اکریلیک آنتی باکتریالتولیدی و رنگسازی تهران اورانوس3
دوده حاوی فولرن C61دکتر بهرام قنبری4
امولسیون معطر ساز پایدار )خانم اکبری(تامین نانو ساختار آویژه5
پودر فوالد/ نانو کاربید تیتانیوممهندسین مشاور علوم و فناوری نانو مواد پارس6
نانو کلوئید طالنانو پوشش فلز7
8

علیرضا بدیعی
Nano porosil 1

9Nano porosil 2

کاشی آنتی باکتریالنانو پیشتاز پارس10
پوشش نیترید تیتانیومپالسما فن آور امین11
12

اکسیر نانو سینا
داروی ضد سرطان )سینا دوکسوزوم(

نانو میسل های حاوی کورکومین13
الیه نشانی طال به روش اسپاترینگپوشش های نانو ساختار14
نانو سیلور )نانو استریل(نانو دانش کاسپین15
یونومر گالس حاوی ذرات نقره )پرکننده دندان(فرازیست مواد کیمیا16
نانو اکسید رویدانش نگاه افروز17
نانو کاتالیست رفرمینگ نفتاتوسعه دانش و فناوری ایلیا18
کلوئید نقره )Nano silveral(تضامنی قضات و شرکاء19
نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن طب و صنعت رهیاب )شریف طب سیستم(20
21

زیست شیمی آزما رشد
کلوئید نانو ذرات طال

نانو ذرات کیتوسان حامل منتول با خاصیت ضد قارچ22
231000ppm کلوئید نانو نقره
کوانتوم دات cdse/znsزیست فناوران سینا24
نانو میله های منیزیم هیدروکسی آپاتیت کربناته شدهنانو زیست فناور اکسیر )دکتر فرهاد بخشی(25
پانسمان حاوی نانو ذرات نقره با خاصیت آنتی باکتریالداروسازی عماد26
27

تعاونی دانش بنیان نانو نوین پلیمر
ژل نانو الیاف سلولزی

سوسپانسیون نانو الیاف سلولزی باکتریایی28
نانو میله های اکسید روی )ZnO( روی بستر سرامیکیکیلو پیکو آرین29
دهانشویه سیلوسپت 10ppmکیفیت تولید تکاپو )کیتوتک(30
31

توسعه سالمت رویان
نانو امولسیون آب و روغن با خاصیت آنتی باکتریال )نانو بک اس(

32E نانوامولسیون حاوی ویتامین
33

تریتا داروی هزاره سوم

نانو بروفن
34Atorvastatin  hemicalcium salt پودر حاوی نانوذرات
35Carvedilol پودر حاوی نانوذرات
36Cyclosporine پودر حاوی نانوذرات
37Repaglinide پودر حاوی نانوذرات
38Azithromycine پودر حاوی نانوذرات
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نام محصول نام شرکتردیف

نانو کلی اینترکلیت شدهکاوا صنعت پایور39
بتن الیافی حاوی نانو ذراتعلیرضا ناجی گیوی40
41

رنگ آنتی استاتیک )نانو رنگ لوتوس(پیشگامان فناوری آسیا
رنگ رسانا42
نانو پودر اکسید تیتانیوم دوپ شده با عناصر نقره و گوگردفناوران پیشرو صنعت پاک )فن پاک(43
فیلتر فوتوکاتالیستی حاوی نانو ذرات تیتانیا بر بستر آلومیناسرمایه گذاری نانو پویش ایرانیان44
کلوئید نقرهمشاورین فنون آکادبینا45
46

دکتر علی محمدی
Mn3O4 نانو پودر اکسید منگنز

نانوپودر اکسید روی47
نانو پودر اکسید مخلوط تیتانیا سیلیس دوپ شده با عناصر آهن و بوردکتر رجب زاده48
اکسید گرافن کلوئیدینانو فناوری و انرژی کربن49
گرانول نانو کامپوزیت پلی پروپیلن/کلیبسپار پیشرفته شریف50
کرم حاوی نانو ذرات نقرهکیا بهداشت51
نانو پپتید گیاهی با خاصیت آنتی باکتریالیکتا فرآیند مبین52
خمیر حاوی نانو ذرات اکسید تیتانیم آناتازناهید غضیانی53
فرش ماشینی آنتی باکتریالنساجی فرخ سپهر کاشان )فرش فرهی(54
نانو امولسیون آفت کش گیاهینانو فناوران دایا 55
مایع حاوی نانوذرات سیلیکا، ایجادکننده خاصیت آبگریزی مبتکران پاک فن 56
نانو کلینیکو پاک نقش جهان57
نانو امولسیون پروپوفولداروسازی ابوریحان58
ژل ضد حریقفخر اندیش آریا59
داربست نانو کامپوزیتی حاوی نانو ذرات تیتانیا استخواندکتر الناز تمجید60
نانو کامپوزیت PEG-co-PMDA /Clayعبدالرضا سیم چی61
نانوالیاف پلی آمیدفناوران تجهیزات نانو آزما62
گرانول هیدروکسی آپاتیت کربناته شده نانوساختارپردیس پژوهش فناوران یزد63
نانوذرات پروپولیسهوشنگ افروزان64
محلول ایجاد پوشش های پایه زیرکونیم بر روی فوالددکتر محمدرضا محمدزاده عطار65
نانو کلوئید نقرهبتول عرب سرخی66
سنسور ترانزیستوری اثر میدان نانو لوله کربنی هم افزایی فناوری های همگرا67
تونیک گیاهی حاوی نانو ذرات نقره با خاصیت آنتی باکتریالکیمیا پژوهش ماهان68
نانو میله های هیدروکسی آپاتیتمد زیست سامانه پیشرو69
سوسپانسیون نانو ذرات تیتانیا با فاز غالب آناتازتولیدی میکرو نرم افزار70
نانو کلوئید طالفرژن پویش ایران71
کیت استخراج DNA از گیاه حاوی نانو ذرات مگنتایت و سیلیسگیل نانو ژن زیست فناور72
نانولوله کربنی گرافت شده حاوی اسمیم با کاربرد رنگ آمیزی و تثبیت نمونه های بافتناهید سرلک73
نانو پودر اکسید آهن )هماتیت(کیمیاگران صنعت امیرکبیر74
ماسک حاوی نانو الیاف پلی اکریلونیتریل )PAN(نانو تار پاک75
چینی نانوییصنایع چینی تقدیس76
77

دکتر عبداالحد
سنسور ECIS - نانو میله سیلیکونی با قابلیت تشخیص سلول های سرطانی

سنسور CNT-ECIS با قابلیت تشخیص سلول های سرطان78
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برنامه حمایت از تولید تجهیزات فناوری نانو
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، از سال 1387، حمایت از ساخت تجهیزات 
فناوری نانو توســط سازندگان داخلی را در دســتور کار خود قرار داده 
اســت. وجود محدودیت در دسترســی به تجهیزات پیشرفته و مسأله 
تحریم کشور، باعث ایجاد انگیزه ای قوی در زمینه طراحی و ساخت این 

تجهیزات شده است.
از مزایای مهم ســاخت تجهیزات پیشــرفته در داخل کشور می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
 کاهش آسیب پذیری توسعه فناوری های پیشرفته،

 توانایی توسعه فناوری به سطح صنعتی،
 کاهش قابل توجه قیمت تجهیزات،

 حل معضل خدمات پس از فروش در زمینه تعمیر و نگهداری تجهیزات،
 سرریز دانش فنی تولیدشده به سایر حوزه های فناوری.

 سازوکارهای حمایت از ساخت تجهیزات آزمایشگاهی و ماشین آالت
 در سال 1387، با حمایت از ســاخت و نمونه سازی دستگاه میکروسکوپ تونلی روبشی یا نانوسکوپ، تجربه موفقی در زمینه 
ایجاد و توسعه دانش ساخت تجهیزات پیشرفته مرتبط با فناوری نانو در داخل کشور به دست آمد که در نهایت، به شکل گیری 
برنامه جامع و هدفمند حمایت از ساخت تجهیزات و ماشین آالت منجر شد. برنامه حمایتی ستاد نانو، از سال 1387 تا کنون، به 

صورت مستمر در حال تکمیل است و رفته رفته از تجهیزات آزمایشگاهی به ماشین آالت توسعه یافته است.
در این برنامه، اصلی ترین سازوکار حمایتی پیش خرید تجهیزات و ماشین آالت فناوری نانو است. در این سازوکار، پس از بررسی 
و امکان ســنجی طرح های پیشنهادی شــرکت ها و فناوران، با توجه به عواملی همچون بازار، سطح فناوری و قیمت محصول، 
تعدادی از آنها به سفارش و هزینه ستاد نانو ساخته و خریداری می شود. پس از آن، تجهیزات خریداری شده در اختیار مراکز و 
مجموعه های مرتبط قرار می گیرد و از این طریق، مرجعی برای مشتریان و متقاضیان آتی آن محصول فراهم می شود. بنابراین، 
همزمان با تقویت شــرکت های سازنده از طریق پیش خرید، با اهدای تجهیزات به مراکز گوناگون، به توسعه بازار سازندگان نیز 

کمک می شود.

بررسی امکان سنجی قرارداد پیش خرید ارزیابی اولیهواگذاری تجهیزات

مجموعه حمایت های صورت گرفته در این برنامه شامل این موارد است:
1. پیش خرید تجهیزات و ماشــین آالت مرتبط با فناوری نانو، با هدف حمایت از شــکل گیری شرکت های سازنده تجهیزات و 
ماشــین آالت صنعتی و اهدای تجهیزات خریداری شده به دانشــگاه ها و مراکز گوناگون، با هدف توسعه بازار و کمک به ایجاد 

مراجع استفاده از تجهیزات؛
2. اعطای تسهیالت قرض الحسنه، با هدف تسهیل فرآیند ساخت و فروش تجهیزات؛

3. پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های تحقیق و توسعه و ارتقای تجهیزات و ماشین آالت ساخته شده در داخل؛

تجهیزات
فناوری نانو
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4. کمک به توســعه بازار تجهیزات و ماشــین آالت، از طریق پرداخت 50درصد قیمت تجهیزات به خریداران عضو شــبکه 
آزمایشگاهی فناوری نانو؛

5. حمایت از خریداران صنعتی تجهیزات ایرانی، در قالب اعطای تسهیالت وام قرض الحسنه.
عالوه بر این حمایت ها، با هدف کمک به تکمیل روند تجاری ســازی طرح ها، خدماتی از قبیل طراحی صنعتی، ارائه گواهینامه 
مدیریت کیفیت ISO9001، اخذ نشــان CE، حمایت از ثبت پتنت بین المللی و برندســازی، صنعتی سازی تجهیزات و طرح ها و 

ارتقای فنی تجهیزات نیز به شرکت های سازنده تجهیزات و ماشین آالت ارائه می شود.

 وضعیت طرح های ساخت تجهیزات
تاکنون،  35 شــخص حقیقی و شرکت در حوزه طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی که دارای کاربرد بیشتری در موضوع 
نانو هستند، شناسایی شده اند که پس از بررسی های کارشناسی و تأیید، به طرق مختلف از آنها حمایت شده و همکاری با آنها 
ادامه دارد. در این زمینه، در سال 1393، بیش از 13میلیارد ریال تسهیالت، شامل پیش خرید، حمایت از خریداران عضو شبکه 

آزمایشگاهی فناوری نانو و وام های حمایتی، به متقاضیان دارای شرایط اعطا شده است.
با توجه به ارزش افزوده بســیار باالی تجهیزات با فناوری باال، قیمت متوسط تجهیزات مشابه با برند اروپایی، آمریکایی و ژاپنی 
در حدود 3 برابر قیمت تجهیزات داخلی اســت. به همین دلیل، توسعه توانمندی ها و تولیدات داخلی، نه تنها باعث جلوگیری 
از خروج ارز شــده، بلکه مزایای رقابتی بســیار خوبی برای رقابت محصوالت داخلی با محصوالت مشابه خارجی در بازارهای 
بین المللی ایجاد کرده اســت. فروش تجهیزات ساخت داخل در ســال 1393، بیش از 18میلیون دالر صرفه جویی ارزی در پی 

داشته است.

آمار طرح های ساخت تجهیزات

تعدادنوع طرح پیشنهادیردیف

36کل طرح های بررسی شده در واحد بررسی طرح های ساخت تجهیزات در سال 11393

12طرح های تأییدشده در سال 21393

19طرح های ردشده در سال 31393

5طرح های در دست بررسی4

کل طرح های تأییدشده از ابتدای تصویب برنامه حمایت از توسعه توانمندی ساخت 5
62تجهیزات فناوری نانو در کشور
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نحوه عملکرد و ویژگی ها

الکتروریسی فرآیندی جهت تولید انواع نانوالیاف و میکروالیاف از محلول های مواد پلیمری، سرامیکی و یا محلول های کامپوزیتی 
متشکل از پلیمر- نانوذرات و همچنین مذاب های مواد مذکور می باشد. الکتروریسی را ریسندگی الکترواستاتیکی و یا برق ریسی 
نیز نامیده اند. در روش الکتروریســی از یک منبع تغذیه ولتاژ باال جهت تولید بار الکتریکی در جریان محلول یا مذاب پلیمری 
استفاده می شــود. در اثر اندرکنش نیروهای الکتریکی، بار سطحی جریان سیال، نیروی ویسکواالستیک و نیز کشش سطحی، 

حرکت مارپیچی به سیال باردار القاء شده و بر اثر آن نانوالیاف تولیدی به صورت الیه به هم پیوسته یا بی بافت تولید می گردند.

اطالعات شرکت تولید کننده

فناوران نانو مقیاسنام شرکت

fnmنام برند

1383سال تأسیس

تهران - انتهاي بلوار کشاورز - مجتمع بیمارستاني امام خمیني )ره( - مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکيآدرس

www.fnm.irنشانی سایت اینترنتی

الیه نشانی نانو الیافحوزه صنعتی تحت فعالیت

تجهیزات و دستگاه های الکتروریسینام محصول اصلی

15 نفرتعداد کارکنان

20 دستگاهظرفیت تولید

بهداشت و سالمت )تولید ماسک های تنفسی(، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی )پاالیشگاه ها(، نیروگاه های برق محل های کاربرد محصول
)فیلترهای نیروگاهی(، منسوجات، بیولوژی )ساخت بافت مصنوعی(

اثـرات
بهبود 1 درصدی در راندمان نیروگاه ها با فیلترهای الیاف نانویی

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تأییدیه نانومقیاس تهران - حسن آباد خالصه - مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

محل تولید

نام محصول:
دستگاه الکتروریسی

تجهیزات صنعتی 
فناوری نانو
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نحوه عملکرد و ویژگی ها

فناوری کویتاسیون به عنوان یک فناوری نوین جهت توزیع نانو ذرات جامد در مایعات و همچنین تولید نانو امولسیون های مایع-
مایع شده است. در این فناوری با استفاده از فشار بسیار باال و همچنین بکارگیری نازل با طراحی ویژه نانو حفرات در داخل سیال 
ایجاد می گردد )نانوکویتاسیون(. این فرایند یک شبیه سازی از فناوری آلتراسونیک می باشد. نانو حفرات ایجاد شده در سیال به 

عنوان عامل توزیع کننده نانو ذرات استفاده می گردد.
با در اختیار داشــتن این فناوری می توان نانو کلوئید و نانو امولسیون های گوناگون در مقیاس انبوه و صنعتی تولید نمود. به این 
ترتیب ورود فناوری نانو به صنایع مختلف میســر می شود. با این فناوری می توان یک نانوامولسیون از دو مایع غیر قابل حل در 

یکدیگر تولید نمود )برای مثال نفت، آب یا روغن-آب(

اطالعات شرکت تولید کننده

پیام آوران نانوفناوری فردانگرنام شرکت

PNFنام برند

1386سال تأسیس

تهران، خیابان ظفر، نرسیده به بزرگراه مدرس، پالک248آدرس

www.pnf_co.comنشانی سایت اینترنتی

توسعه کاربرد نانوکویتاسیونحوزه صنعتی تحت فعالیت

دستگاه حباب ساز پالسمایینام محصول اصلی

8 نفرتعداد کارکنان

20 دستگاه در سالظرفیت تولید

محل های کاربرد محصول

تولید سوخت های نانو امولسیونی با کارآیی باال
توزیع نانو ذرات در سیاالت

پاستوریزاسیون سرد مواد غذایی
استریل نمودن مایعات خوراکی و آب

افزایش راندمان تقطیر نفت خام در تولید محصوالت سبک
تصفیه روغن های خوراکی از کلسترول و چربی های اضافه و موم

اثـرات
 صرفه جویی ارزی

 کاهش وابستگی صنایع کشور به تجهیزات خارجی

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 تأییدیه نانومقیاس

کیفیت  مدیریت  گواهینامــه  تکنولوژی کســب   
ISO9001-2008

اســتان تهران، حسن آباد خالصه، ســازمان پژوهش های علمی و 
صنعتی ایران، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

محل تولید

نام محصول:
حباب ساز پالسمایی )نانوکاویتاسیون(
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اطالعات شرکت تولید کننده

یارنیکان صالحنام شرکت

یارنیکاننام برند

1385سال تأسیس

تهران - بزرگراه شهید ستاری - خیابان شهید مخبری - نرسیده به شاهین - پالک226 - طبقه 2آدرس

www.ynsaleh.irنشانی سایت اینترنتی

ساخت تجهیزات عملیات مهندسی سطح پالسماییحوزه صنعتی تحت فعالیت

سیستم صنعتی الیه شانی به روش روش ARC و Sputteringنام محصول اصلی

30 نفر مستقیمتعداد کارکنان

ساالنه 20 دستگاه صنعتیظرفیت تولید

صنایع ابزار آالت و قالب ها - صنایع شیشه و آینه سازی - صنایع اپتیک - صنایع کاشی و سرامیک - صنایع پزشکی - محل های کاربرد محصول
صنایع تزئینی

اثـرات
1. صرفه جویی ارزی

2. کاهش وابستگی صنایع کشور به تجهیزات خارجی

استان تهران، شهر تهران
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تأییدیه نانومقیاس

نحوه عملکرد و ویژگی ها

این دستگاه جهت ایجاد پوشش های 
نانوساختار ســخت و مقاوم، ایجاد 
پوشش های اپتیکی و همچنین ایجاد 
فلزات،  روی  بر  تزئینی  پوشش های 

شیشه و سرامیک ها به کار می رود.

نام محصول:
دستگاه صنعتی الیه نشانی به روش قوس کاتدی 

(Arc-PVD- Sputtering PVD)

تجهیزات صنعتی 
فناوری نانو
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اطالعات شرکت تولید کننده

یارنیکان صالحنام شرکت

یارنیکاننام برند

1385سال تأسیس

تهران - بزرگراه شهید ستاری - خیابان شهید مخبری - نرسیده به شاهین - پالک 226 - طبقه 2آدرس

www.ynsaleh.irنشانی سایت اینترنتی

ساخت تجهیزات عملیات مهندسی سطح پالسماییحوزه صنعتی تحت فعالیت

دستگاه عملیات سطحی به روش پالسمای سرد اتمسفرینام محصول اصلی

30 نفرتعداد کارکنان

ساالنه 20 دستگاه صنعتیظرفیت تولید

صنایع بسته بندی مواد غذایی - صنایع نساجی - صنایع نفت و پتروشیمی -  صنایع داروسازی و بهداشتیمحل های کاربرد محصول

اثـرات

1. افزایش زمان ماندگاری
2. کاهش دور ریز مواد غذایی

3. آماده سازی سطحی منسوجات

استان تهران، شهر تهران
محل تولید

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تأییدیه ارتباط با فناوری نانو

نحوه عملکرد و ویژگی ها

از این دســتگاه برای عملیات ســطحی و افزودن خواصی ویژه به 
سطوح منسوجات در صنایع نساجی، برای افزایش زمان ماندگاری و 
استریلیزاسیون در صنایع غذایی و همچنین در صنایع پتروشیمی و 

محیط زیست استفاده می گردد.

نام محصول:
دستگاه عملیات سطحی به روش پالسمای 

سرد اتمسفری
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اطالعات شرکت تولید کننده

پوشش های نانوساختارنام شرکت

NSCنام برند

1384سال تأسیس

تهران، آزادی، ضلع شرقی دانشگاه شریف، شهید قدیر، پالک5، طبقه 3، واحد4آدرس

http://www.pvd.irنشانی سایت اینترنتی

تولید سیستم های الیه نشانیحوزه صنعتی تحت فعالیت

دستگاه الیه نشانی رومیزینام محصول اصلی

5نفرتعداد کارکنان

بسته به سفارش مشتری - نامحدودظرفیت تولید

آزمایشگاه های الیه نشانی و میکروسکوپ های الکترونیمحل های کاربرد محصول

اثـرات

-

استان تهران، شهر تهران
محل تولید

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 تأییدیه نانومقیاس

CE دارای نشان 
ISO9001-2008 دارای گواهینامه 

نحوه عملکرد و ویژگی ها

این دستگاه با دارا بودن ابعاد کوچک و قیمتی 
اسپاترینگ  به روش  است  قادر  مناسب  بسیار 
اقدام به الیه نشــانی هدف هــای فلزی مانند 
طال، نقــره، پالتین، مس، آلومینیوم و... کند. با 
کنترل اتو ماتیک یا دســتی فرایند خأل سازی 
و الیه نشــانی می تــوان الیه هایــی با دقت 
فوق  کرد. دســتگاه  تولید  نانومتر   1 ضخامت 
اتصاالت  ایجاد  نانو متری،  الیه های  ایجاد  برای 
الکتریکی بسیار ظریف در حوزه فناوری نانو و 
میکروالکترونیک بسیار قابل استفاده می باشد.

نام محصول:
دستگاه الیه نشانی رومیزی

تجهیزات آزمایشگاهی 
فناوری نانو
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اطالعات شرکت تولید کننده

امین آسیا فناور پارسنام شرکت

NARYAنام برند

1375سال تأسیس

تهران، بزرگراه آزادگان، مسیر شمال به جنوب احمد آبادمستوفی، انتهای خیابان انقالب، مجتمع عصر انقالبآدرس

http://www.amin-asia.comنشانی سایت اینترنتی

طراحي و ساخت تجهیزات صنایع نفت، نیروگاهي و آزمایشگاهيحوزه صنعتی تحت فعالیت

آسیاب سیاره اینام محصول اصلی

20 نفرتعداد کارکنان

100 دستگاه در سالظرفیت تولید

آلیاژسازی مکانیکی، خردایش مواد و تولید نانو پودرمحل های کاربرد محصول

اثـرات

جلوگیری از خروج ارز

استان تهران، شهر تهران
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

در حال دریافت تأییدیه نانومقیاس

نحوه عملکرد و ویژگی ها

در این دستگاه با استفاده از حرکات وضعی و انتقالی گلوله های 
خرد کننده درون محفظه آســیاب، خردایــش مواد تا ذرات 
نانومتری و نیز آلیاژســازی به روش مکانیکی انجام می شود. 
همچنین امکان اســتفاده از گلوله ها با جنس و ابعاد مختلف 
در این دستگاه، قابلیت خردایش رنج وسیعی از مواد را فراهم 

می سازد.

نام محصول:
دستگاه آسیاب گلوله ای - سیاره ای
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اطالعات شرکت تولید کننده

خالء پوشان فلزنام شرکت

KPFنام برند

1390سال تأسیس

تهران، بزرگراه آزدگان، مسیر شمال به جنوب احمد آباد مستوفی، انتهای خیابان انقالب، مجتمع عصر انقالبآدرس

www.khpf.co.irنشانی سایت اینترنتی

طراحی و ساخت سیستم های الیه نشانی، تجهیزات تحت خالء و سیستم های فرآوری مواد پیشرفتهحوزه صنعتی تحت فعالیت

دستگاه پرس داغ در خالء مجهزنام محصول اصلی

15 نفرتعداد کارکنان

بسته به سفارش ظرفیت تولید

کارخانجات تولید قطعات فلزی و آزمایشگاه های تست موادمحل های کاربرد محصول

اثـرات
_

استان تهران، شهر تهران
محل تولید

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تأییدیه ارتباط با فناوری نانو

نحوه عملکرد و ویژگی ها

جهت تولید سرامیک ها، کامپوزیت ها و مواد پیشرفته از پودر های فلزی و غیرفلزی در 
ابعاد میکرو و نانو و رســیدن به چگالی کامل. در این فرایند مخلوط پودر در یک قالب 
گرافیتی قرار داده می شود و در یک دمای معین و بازه زمانی مشخص تحت فشار قرار 
می گیرد با توجه به آنکه کل فرایند در خأل انجام می گیرد، امکان ترکیب مواد با گازهای 
فعال در هوا وجود نداشــته و خلوص قطعه بسیار باال می رود. همچنین به دلیل وجود 
قالب گرافیتی و دمای باالی سیســتم انجام فرایند در خأل جهت حفظ قالب ضروری 

می باشد.

نام محصول:
دستگاه پرس داغ در خالء مجهز به سیستم 

گرمایش سریع القایی

تجهیزات آزمایشگاهی 
فناوری نانو
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

اطالعات شرکت تولید کننده

توسعه حسگرسازان آسیانام شرکت

-نام برند

1380سال تأسیس

تهران، پارک فناوری پردیس، خیابان9 نواوریآدرس

www.hesgarsazan.comنشانی سایت اینترنتی

طراحی و ساخت سیستم های الیه نشانی، دستگاه های زدایش یونی و دستگاه های آنالیز شیمیاییحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانو سوردنام محصول اصلی

12 نفرتعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

صنایع نفت و پتروشیمی، آزمایشگاه های شیمیمحل های کاربرد محصول

اثـرات
_

استان تهران، شهر تهران، خیابان دماوند، پارک فناوری پردیس
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تأییدیه ارتباط با فناوری نانو

نحوه عملکرد و ویژگی ها

این دســتگاه جدید و پرکاربرد، جهــت آنالیز دفع، جذب 
شیمیایی و تعیین سطح ویژه مواد می باشد.

نام محصول:
سیستم اندازه گیری مساحت سطحی و آنالیزهای 

برنامه ریزی شده سطحی )نانو سورد(
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اطالعات شرکت تولید کننده

توسعه فناوری مافوق صوتنام شرکت

TopSonicنام برند

1388سال تأسیس

استان تهران، اسالمشهر، میدان پارسا، خیابان انقالب، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب، مرکز رشد، پالک 11آدرس

www.ultrasonic.co.irنشانی سایت اینترنتی

مهندسی شیمی، پتروشیمی و سنتز نانوذراتحوزه صنعتی تحت فعالیت

دستگاه همگن کننده فراصوتنام محصول اصلی

8 نفرتعداد کارکنان

100 دستگاه در سالظرفیت تولید

آزمایشگاه های شیمی، مهندسی نفت و نانوموادمحل های کاربرد محصول

اثـرات

-

محل شرکت فناوری مافوق صوت
محل تولید

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تأییدیه ارتباط با فناوری نانو

نحوه عملکرد و ویژگی ها

دستگاه فوق با اســتفاده از سازوکار تولید امواج مافوق 
صوت قادر به سنتز مواد نانویی، فراوری مواد نانو، تسریع 
واکنش های شیمیایی، تصفیه ترکیبات نفتی، گاز زدایی 
از مایعات، شکاندن مولکول های پلیمری، شکاندن غشای 

سلولی و پروتئینی و... خواهد بود.

نام محصول:
دستگاه همگن کننده فراصوت

تجهیزات آزمایشگاهی 
فناوری نانو



129
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اطالعات شرکت تولید کننده

توسعه حسگرسازان آسیانام شرکت

-نام برند

1380سال تأسیس

تهران، پارک فناوری پردیس، خیابان9 نواوریآدرس

www.hesgarsazan.comنشانی سایت اینترنتی

طراحی و ساخت سیستم های الیه نشانی، دستگاه های زدایش یونی و دستگاه های آنالیز شیمیاییحوزه صنعتی تحت فعالیت

دستگاه LPCVDنام محصول اصلی

12 نفرتعداد کارکنان

بسته به سفارشظرفیت تولید

آزمایشگاه های الیه نشانیمحل های کاربرد محصول

اثـرات
_

استان تهران، شهر تهران، خیابان دماوند، پارک فناوری پردیس
محل تولید

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تأییدیه نانومقیاس

نحوه عملکرد و ویژگی ها

این دستگاه برای الیه نشانی نانولوله های کربنی و هیدروژن دهی پالسمایی 
مورد اســتفاده قرار می گیرد. ناحیه گرمایی داخل محفظه به سه رآکتور 
تقسیم می گردد و اپراتور قادر است با برنامه ریزی دما، فشار و در صورت 
نیاز قدرت پالســما، الیه نشــانی و ورود گاز ها به سیستم را برنامه ریزی 
کند. برای این دستگاه دو کنترل کننده گاز برای استیلین و هیدروژن در 
نظر گرفته شــده است؛ اما این تعداد می تواند به چهار الی پنج گاز شامل 

گازهای آمونیاک، اکسیژن و آرگون به مجموعه اضافه گردد.

نام محصول:
دستگاه الیه نشانی بخار شیمیایی 

پالسمای جریان مستقیم
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اطالعات شرکت تولید کننده

فناوران نانو مقیاسنام شرکت

FNMنام برند

1383سال تأسیس

انتهای بلوار کشاورز, مجتمع بیمارستانهای امام خمینی )ره(, مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکیآدرس

www.fnm.irنشانی سایت اینترنتی

دستگاه الکتروریس صنعتیحوزه صنعتی تحت فعالیت

دستگاه الکتروریسنام محصول اصلی

20 نفرتعداد کارکنان

40 دستگاه در سالظرفیت تولید

آنالیز غذا، آنالیز دارو ها، بیوآنالیز، آنالیز آلودگی های محیط، آنالیز نانومواد و... محل های کاربرد محصول

اثـرات

 صرفه جویی ارزی
 کاهش وابستگی صنایع کشور به تجهیزات خارجی

استان تهران، حســن آباد خالصه، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی 
ایران، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید
 تأییدیه ارتباط با فناوری نانو

 ISO9001-2008 گواهینامه مدیریت کیفیت 

نحوه عملکرد و ویژگی ها

الکتروفورز مویین )CE( یک روش جداسازی و آنالیز است 
که در این روش مهاجرت اجزای نمونه با سرعت های متغیر 
در اثر میدان الکتریکی بکار رفته در یک لوله مویین با قطر 
کوچک و از جنس سیلیکا که با پلی آمید پوشش داده شده 
است، صورت می گیرد. برای آشکارسازی اجزای نمونه از 
بوسیله دریچه ای در  اسپکترومتری  یا  فلورسانس  آنالیز 
لوله مویین اســتفاده می گردد. الکتروفورز موئین دارای 
پپتید ها،  پروتئین ها،  آنالیز  از جمله  بسیاری  کاربردهای 
ترکیبات کایــرال، دارو ها، یون های معدنــی و به ویژه 

سایزبندی و مشخصه سازی نانو مواد می باشد.
)HPLC جداسازی با کارایی باال )عملکرد مشابه دستگاه 

 مصرف کم نمونه و الکترولیت
 سهولت عملکرد

نام محصول:
دستگاه الکتروفورز موئینه

تجهیزات آزمایشگاهی 
فناوری نانو
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

اطالعات شرکت تولید کننده

طیف گستر فرازنام شرکت

TGنام برند

1384سال تأسیس

استان تهران، کیلومتر 19 جاده قدیم کرج، شهر قدس، بلوار تولیدگران، پالک 183آدرس

www.irangc.netنشانی سایت اینترنتی

-حوزه صنعتی تحت فعالیت

دستگاه کروماتوگرافی گازینام محصول اصلی

10 نفرتعداد کارکنان

60 دستگاه در سالظرفیت تولید

محل های کاربرد محصول

جداسازی و شناسایی برخی از ترکیبات آلی
پژوهش های علمی

فارماکولوژی
حفاظت از محیط زیست

شیمی بنزین
تعیین ساختار ترکیبات آلی در الستیک

اثـرات

 صرفه جویی ارزی
 کاهش وابستگی صنایع کشور به تجهیزات خارجی

استان تهران، کیلومتر 19 جاده قدیم کرج، شهر قدس، بلوار تولیدگران
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

 تأییدیه ارتباط با فناوری نانو
ISO9001-2008 گواهینامه مدیریت کیفیت 

نحوه عملکرد و ویژگی ها

گاز کروماتوگرافی مدل TG-2552 ســاخته شده توسط شرکت 
طیف گســتر فراز از ویژگی ها و شــاخص های فنی، مطابق با 
اســتانداردهای جهانی برخوردار است. در  TG-2552 می توان 
از آشکارســازهای مختلف با توجه به نوع تحلیل مورد نظر، 
استفاده نمود. همچنین امکان تنظیم دمای کاری دستگاه در 

دماهای مختلف تا سقف 350 درجه سانتیگراد ممکن است.
 سرعت و دقت باال

 آشکار ساز FID )پیش فرض( و آشکار ساز TCD )اختیاری(
MFC کنترل جریان هوا و گاز هیدروژن توسط 

 تزریق آنالین توسط شیر 6 پورت
 نرم افزار با کاربری آسان

نام محصول:
دستگاه کروماتوگرافی گازی
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اطالعات شرکت تولید کننده

تاف فناور پارسنام شرکت

.TOF Techنام برند

1390سال تأسیس

بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، ساختمان فن آفرینی 2آدرس

-نشانی سایت اینترنتی

-حوزه صنعتی تحت فعالیت

دستگاه طیف سنج تحرک یونینام محصول اصلی

5 نفرتعداد کارکنان

15 دستگاه در سالظرفیت تولید

محل های کاربرد محصول

تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر
محیط زیست

تشخصی بخارات شیمیایی
تشخیص آالینده های هوا و آب

شیمی مواد غذایی
تشخیص سموم کشاورزی

شناسایی و تعیین مواد افزونی
تعیین آنتی بیوتیک در گوشت

آنالیز شیمیایی سوخت های جامد و مایع

استان اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تأییدیه ارتباط با فناوری نانو

نحوه عملکرد و ویژگی ها

طیف سنج تحرک یونی یا ION MOBILITY SPECTROMETRY یک فناوری جدید 
در آشکارسازی و تجزیه و تحلیل مقادیر جزئی از مواد شیمیایی است. با توجه به 
حساسیت و سرعت عملکرد باال، کاربرد گسترده ای در حوزه های کاربردی، اعم از 
تشخیص مواد مخدر، مواد منفجره و آلودگی های محیط زیستی به دست آورده است.

اســاس کار ایــن روش شــبیه بــه طیف ســنجی جرمــی زمــان پــرواز 
)TOF MASS SPECTROMETRY( می باشــد، با این تفاوت که IMS در فشار اتمسفر 

کار می کند. 
طیف سنج تحرک یونی مدل IMS-300 ساخته شده توسط شرکت تاف فناور پارس، 

ابزاری مدرن و رقابتی با سیستم های کروماتوگرافی گازی در شناسایی مواد شیمیایی آلی در چند ثانیه است. IMS-300 مجهز به تکنیک 
شناسایی معکوس )THE INVERSE TECHNIQUE( است که این تکنیک باعث افزایش قدرت تفکیک 60 درصدی نتایج می گردد.

نام محصول:
طیف سنج تحرک یونی

اثـرات

 صرفه جویی ارزی
 کاهش وابستگی صنایع کشور به تجهیزات خارجی

تجهیزات آزمایشگاهی 
فناوری نانو
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

اطالعات شرکت تولید کننده

پیام آوران نانوفناوری فردانگرنام شرکت

PNFنام برند

1386سال تأسیس

تهران، خیابان ظفر، نرسیده به بزرگراه مدرس، پالک248آدرس

www.pnf_co.comنشانی سایت اینترنتی

توسعه کاربرد نانوکویتاسیونحوزه صنعتی تحت فعالیت

دستگاه نانوکلوئید ساز پالسمایینام محصول اصلی

8 نفرتعداد کارکنان

40 دستگاه در سالظرفیت تولید

تولید طیف گسترده ای از نانوکلوئید با غلظت های مختلفمحل های کاربرد محصول

اثـرات

 صرفه جویی ارزی
 کاهش وابستگی صنایع کشور به تجهیزات خارجی

استان تهران، حســن آباد خالصه، سازمان پژوهش های علمی و 
صنعتی ایران، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید
 تأییدیه نانومقیاس

ISO9001-2008 گواهینامه مدیریت کیفیت 
 نشان CE اروپا

نحوه عملکرد و ویژگی ها

دســتگاه نانو کلوئید ساز پالسما )PNC( توســعه یافته توسط شــرکت  پیام آوران نانوفناوری فردانگر مناسب برای تولید طیف 
گســترده ای از نانو کلوئید های فلزی از طریق فرآیند انفجار سیم زیر آب می باشد. اندازه نانوذرات تولید شده توسط این روش، 

کمتر از 100 نانومتر است.
در این روش، پارامترهایی از قبیل اندازه کلوئیدها، غلظت نانو ذرات در مایع، نوع رفتار سطحی و مواد افزودنی را می توان کنترل 

نمود.
 توانایی تولید طیف گسترده ای از نانوکلوئیدهای فلزی که به شکل سیم نازک می باشد.

 طیف گسترده ای از رسانه های مایع از جمله آب، الکل و گلیسیرین و... را می توان اعمال نمود.
 پراکندگی عالی نانوذرات فلزی در مایع

 توانایی تولید نانوکلوئید با غلظت های مختلف در مقیاس آزمایشگاهی
 دوستدار محیط زیست

 بهره وری باال

نام محصول:
نانو کلوئید ساز پالسما
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اطالعات شرکت تولید کننده

طیف سنج پیشرو پژوهشنام شرکت

-نام برند

1393سال تأسیس

تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، پالک 38آدرس

www.spectrometer.irنشانی سایت اینترنتی

-حوزه صنعتی تحت فعالیت

دستگاه طیف سنج نور مرئی-فرا بنفشنام محصول اصلی

15 نفرتعداد کارکنان

60 دستگاه در سالظرفیت تولید

شیمیایی، بیو شیمیایی، نانو، دارویی، زیست محیطی، نفتی، فلزی، پتروشیمی، کلینیکی و...محل های کاربرد محصول

استان تهران، شهر تهران
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

 تأییدیه ارتباط با فناوری نانو
ISO9001-2008 گواهینامه مدیریت کیفیت 

نحوه عملکرد و ویژگی ها

اسپکتروفتومتر با آشکارساز آرایه ای قابلیت طیف گیری در 
ناحیه مرئی-فرابنفش طیف الکترومغناطیس )UV-Vis( را در 
کمتر از ثانیه بطور هم زمان دارد. دستگاه، قابلیت اندازه گیری 
شــدت، جذب و عبور همه طول موج ها را در لحظه دارد. لذا 
بر اساس اندازه گیری مشخصه های طیف نوری عبوری از مواد 

مختلف می توان ترکیبات مختلف را اندازه گیری نمود.
 اسپکتروفتومتر با آشکارساز آرایه ای قابلیت طیف گیری در 
ناحیه مرئی - فرابنفش طیف الکترومغناطیس )UV-Vis( را دارد.

 اسپکتروفتومتر با آشکارساز آرایه ای قابلیت طیف گیری همه طول موج ها را بطور همزمان دارد.
 اسپکتروفتومتر با آشکارساز آرایه ای قادر به طیف گیری در زمان کمتر از ثانیه می باشد.

 دستگاه، قابلیت اندازه گیری شدت - جذب - عبور همه طول موج ها را در لحظه دارد.
 نرم افزار سیستم امکان نمایش هم زمان طیف ها و کنترل بخش های مختلف را دارد.

 امکان نمایش اطالعات بصورت سه بعدی توسط نرم افزار امکان پذیر است.
 انتقال اطالعات به EXCEL امکان پذیر است.

 ارزیابی های زمانی طیفی و ثبت طیف های زمانی جهت کاربردهای آنالیز پیوسته امکان پذیر است.
 ثبت طیف های زمانی جهت کاربردهای سینتیکی و بیولوژی امکان پذیر است.

نام محصول:
دستگاه طیف سنج نور مریی- فرا بنفش

اثـرات

 صرفه جویی ارزی
 کاهش وابستگی صنایع کشور به تجهیزات خارجی

تجهیزات آزمایشگاهی 
فناوری نانو
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

اطالعات شرکت تولید کننده

نانو سیستم پارسنام شرکت

Nama-STMنام برند

1386سال تأسیس

جمالزاده شمالی، فاطمی غربی، پالک 300آدرس

www.natsyco.comنشانی سایت اینترنتی

تجهیزات آنالیز و ارزیابیحوزه صنعتی تحت فعالیت

STMنام محصول اصلی

12تعداد کارکنان

25ظرفیت تولید

آزمایشگاه های نانو و زیست فناوریمحل های کاربرد محصول

استان تهران، شهر تهران
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

 تأییدیه نانومقیاس
ISO 9001-2008 

نحوه عملکرد و ویژگی ها

این میکروســکوپ براساس  روبش سطح رســانا و تغییر در میزان جریان 
عبوری  برحســب فاصله کار می کند و می توان نحوه آرایش اتم ها در سطح 
شبکه را به کمک آن به  تصویر کشــید. به عبارت دیگر تصویر ایجاد شده 
نشان دهنده آرایش فضایی نوار رسانش فلز یا  نیمه هادی است. میکروسکوپ 
پروبی روبشی می تواند نقشه سطح مواد  جامد را با قدرت   تفکیک اتمی تهیه 
کند و نه تنها ســاختار سطوح کریستالی کامل، بلکه توزیع نقایص نقطه ای، 
 ناخالصی های جذب شده در سطح و عیوب ساختاری را آشکار سازد. امروزه 
میکروسکوپ   پروبی روبشی  به دلیل توانمندی در انجام آزمایش های موضعی 
که با تک اتم ها یا مولکول ها قابل انجام اســت، به ابزار  ضروری کار در حوزه 
نانو تبدیل شده است. اندازه گیري  نیروی پیوندهای شیمیایی یگانه یا طیف 
اپتیکی  تک مولکول ها، مثال هایی از این گونه   کاربردها هستند. عالوه بر این، 
می توان از پروب موضعی برای جابجایی اتم ها یا   مولکول ها و بنابراین تشکیل 

ساختارهای مصنوعی در مقیاس اتمی استفاده نمود.

نام محصول:
STM  میکروسکوپ تونلی روبشی

اثـرات
_
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اطالعات شرکت تولید کننده

نانو سیستم پارسنام شرکت

Nama-SPMنام برند

1386سال تأسیس

جمالزاده شمالی، فاطمی غربی، پالک 300آدرس

www.natsyco.comنشانی سایت اینترنتی

تجهیزات آنالیز و ارزیابیحوزه صنعتی تحت فعالیت

SPMنام محصول اصلی

12تعداد کارکنان

25ظرفیت تولید

آزمایشگاه های نانو و زیست فناوریمحل های کاربرد محصول

استان تهران، شهر تهران
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

 تأییدیه نانومقیاس
ISO 2009-2008 

نحوه عملکرد و ویژگی ها

این میکروســکوپ در دو حالت STM و AFM قادر به تصویربرداری و بررسی 
توپوگرافی سطحی و مشخصه یابی مواد است.

نام محصول:
SPM- میکروسکوپ پروبی روبشی

اثـرات
_

تجهیزات آزمایشگاهی 
فناوری نانو
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

اطالعات شرکت تولید کننده

آراپژوهشنام شرکت

ARA-AFMنام برند

1377سال تأسیس

پارک فناوری پردیسآدرس

www.araresearch.comنشانی سایت اینترنتی

تجهیزات آنالیز و ارزیابیحوزه صنعتی تحت فعالیت

میکروسکوپ نیروی اتمینام محصول اصلی

20تعداد کارکنان

50ظرفیت تولید

آزمایشگاه نانو و زیست فناوریمحل های کاربرد محصول

استان تهران، شهر تهران، خیابان دماوند، پارک فناوری پردیس
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

 تأییدیه نانومقیاس
ISO 9001-2008 

نحوه عملکرد و ویژگی ها

میکروســکوپ نیروی اتمی یکی  از انواع میکروسکوپ های پروبی روبشی می باشد. اساس کار 
همه ی میکروســکوپ های پروبی روبشی آن است که سطح نمونه توسط یک سوزن نوک تیز 
یا پروبی که نوک آن بصورت تک اتمی است روبش می شود. این سوزن روبنده به خاطر ابعاد 
بســیار کوچک خود می تواند کوچکترین پستی و بلندی موجود در سطح را )در حد نانومتر( 
حس نماید. بســته به طبیعت برهم کنش های موضعي ، می توان تصویری سه  بعدی از پستی و 
بلندی ســطح، ساختار الکترونیکی، ساختار مغناطیسی یا هر خاصیت موضعی دیگر به دست 
آورد. میکرســکوپ نیروي اتمي یا AFM دستگاهي اســت که براي بررسي خواص و ساختار 
سطحي مواد در ابعاد نانومتر بکار مي رود. انعطاف پذیري، سیگنال هاي بالقوة متعدد، و امکان 
عملکرد دســتگاه در مدهاي مختلف، محققان را در بررسي ســطوح گوناگون، تحت شرایط 

محیطي متفاوت توانمند ساخته است. این دســتگاه امکان عملکرد در محیط خالء، هوا و مایع را دارد. بر خالف اکثر روش هاي 
بررســي خواص سطوح، در این روش غالبًا محدودیت اساســي بر روي نوع سطح و محیط آن وجود ندارد. با این دستگاه امکان 
بررســي سطوح رسانا یا عایق، نرم یا سخت، منسجم یا پودري، بیولوژیک و آلي یا غیر آلي وجود دارد. خواص قابل اندازه گیري 
با این دستگاه شامل مورفولوژي هندسي، توزیع چسبندگي، اصطکاک، ناخالصي سطحي، جنس نقاط مختلف سطح، کشساني، 
مغناطیس، بزرگي پیوندهاي شیمیایي، توزیع بارهاي الکتریکي سطحي، و قطبش الکتریکي نقاط مختلف مي باشد. در عمل از این 

قابلیت ها براي بررسي خوردگي، تمیزي، یکنواختي، زبري، چسبندگي، اصطکاک، اندازه و... استفاده مي شود.

نام محصول:
AFM- میکروسکوپ نیروی اتمی

اثـرات
_
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اطالعات شرکت تولید کننده

پرتونگارپرشیانام شرکت

SPECTنام برند

1386سال تأسیس

بیمارستان امام خمینی، مرکز رشد تجهیزات پزشکیآدرس

www.pnpmed.comنشانی سایت اینترنتی

تجهیزات آنالیز و ارزیابیحوزه صنعتی تحت فعالیت

اسپکت حیوانینام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

10ظرفیت تولید

از سیستم اسپکت حیواني مي توان در راستاي تحقیقات بنیادي در زمینه تولید رادیو داروهای مختلف جهت تصویربرداري محل های کاربرد محصول
و درمان تومور، نورولوژی، کاردیولوژی، آنکولوژی و سیستم ایمنی استفاده نمود.

استان تهران، شهر تهران
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

 تأییدیه ارتباط با فناوری نانو
ISO 9001-2008 

ISO 14538 

نحوه عملکرد و ویژگی ها

دســتگاه HiReSPECT (High Resolution Animal SPECT Imaging) یک 
سیستم تصویربرداری اســپکت از حیوانات کوچک بوده که تصاویر 
ســه بعدی با وضوح باال را از عملکرد فیزیولوژی ارگان های حیوانات 
آزمایشگاهی در اختیار محقق قرار می دهد. عملکرد این دستگاه بدین 
ترتیب اســت که رادیو داروی مورد نظر در رگ موش تزریق می شود و 
سپس دستگاه با سیســتم آشکارساز خود تعدادی تصویر دو بعدی از 
زوایای مختلف در بازه 360 درجه از موش تهیه می کند. ســپس یک 
نرم افزار کامپیوتری با استفاده از داده های بدست آمده، در یک تصویر 
ســه بعدی نحوه و میزان پراکندگی رادیو دارو در موش را بازســازی 
می کند. با استفاده از اطالعات بدست آمده مي توان در مورد اثربخش 
بودن رادیو داروهاي مورد استفاده و سلول هاي هدف به بهترین شکل 

نظر داد.

نام محصول:
SPECT - دستگاه اسپکت حیوانی

اثـرات
_

تجهیزات آزمایشگاهی 
فناوری نانو
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

اطالعات شرکت تولید کننده

مغناطیس دقیق دانش پژوهنام شرکت

VSMنام برند

1386سال تأسیس

کاشان، مرکز رشد دانشگاه کاشانآدرس

www.mdk-magnetics.coنشانی سایت اینترنتی

تجهیزات آنالیز و ارزیابیحوزه صنعتی تحت فعالیت

مغناطش سنج ارتعاشینام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

15ظرفیت تولید

مراکز تحقیقاتی مواد مغناطیسیمحل های کاربرد محصول

استان اصفهان، شهر کاشان
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تأییدیه ارتباط با فناوری نانو

نحوه عملکرد و ویژگی ها

VSM تجهیزی اســت که از آن برای تعیین ویژگی مواد مغناطیســی مختلف استفاده 

می شود. این سیستم از یک ارتعاش ساز نسبتًا قوی برای به ارتعاش درآوردن نمونه مورد 
اندازه گیری در یک میــدان مغناطیس یکنواخت قابل کنترل بهره می برد. ارتعاش نمونه 
مغناطیسی باعث تغییرات شار مغناطیسی ناشی از نمونه در پیچه های ثبت کننده طراحی 
شده در اطراف نمونه می گردد که میزان تغییرات شار مغناطیسی که با مغناطش نمونه به 
طور مســتقیم متناسب است، توسط این پیچه ها به دقت اندازه گیری می شود. تغییرات 
اندازه گیری شــده با مغناطش نمونه متناسب اســت. با اندازه گیری مغناطش نمونه در 
میادین مغناطیسی مختلف در شرایط کنترل شده، ویژگی های مغناطیسی مواد مختلف 

شامل مواد نانو و توده ای قابل تعیین است.

نام محصول:
VSM - دستگاه مغناطش سنج

اثـرات
_
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اطالعات شرکت تولید کننده

تکفام سازان طیف نورنام شرکت

TSTNنام برند

1393سال تأسیس

مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتیآدرس

نشانی سایت اینترنتی

تجهیزات آنالیز و ارزیابیحوزه صنعتی تحت فعالیت

طیف سنج راماننام محصول اصلی

4تعداد کارکنان

15ظرفیت تولید

کلیه کارخانجات تولید مواد پلیمري، شــیمیایي و بیولوژیکي و همچنین کلیه صنایع مرتبط با ساخت محصوالت حاوي محل های کاربرد محصول
نانوساختارها مي توانند مشتریان این دستگاه باشند.

استان تهران، شهر تهران
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تأییدیه ارتباط با فناوری نانو

نحوه عملکرد و ویژگی ها

دســتگاه رامان از یک طیف ســنج و یک لیزر پیوســته و قطعــات اپتیکي و 
اپتومکانیکي برخوردار اســت. پرتو لیزر به ســطح نمونه تابانده مي شود و نور 
پراکنده شده پس از فیلتر کردن نور لیزر توسط قطعات اپتیکي و اپتومکانیکي به 
طیف سنج هدایت مي شود. بخش اعظم نور پراکنده شده بصورت پراکندگي ریلي 
و بخش کوچکي از آن بصورت پراکندگي رامان اســت. سیگنال هاي رامان حدود 
یک میلیونیم سیگنال هاي ریلي است. قطعات اپتیکي در این دستگاه به گونه اي 
طراحي مي شــوند که پراکندگي ریلي حذف و تنها پراکندگي رامان اندازه گیري 
شود. همراه با سیگنال هاي رامان در بسیاري از موارد مقدار قابل توجهي سیگنال 
فلوروســنس وارد مي شود که در مرحله بعد با استفاده از روش هاي سخت افزاري 
و نرم افزاري سیگنال هاي فلوروســنس حذف مي گردد و در نهایت پس از حذف 

سیگنال هاي ریلي و فلوروسنس خطوط ضعیف رامان آشکارسازي مي گردد.

نام محصول:
RAMAN -دستگاه طیف سنج رامان

اثـرات
_

تجهیزات آزمایشگاهی 
فناوری نانو
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

اطالعات شرکت تولید کننده

تجهیزات سازان پیشتازنام شرکت

NPECنام برند

1374سال تأسیس

تهران، جاده قدیم کرج، شهرک صنعتی گلگون، فاز 3، بلوک 306، خیابان هفتم جنوبی، پالک 22آدرس

-نشانی سایت اینترنتی

تجهیزات آنالیز و ارزیابیحوزه صنعتی تحت فعالیت

دستگاه آنالیز حرارتینام محصول اصلی

5تعداد کارکنان

25ظرفیت تولید

محل های کاربرد محصول
دســتگاه آنالیز حرارتي تفاضلي در مراکز تحقیقاتی و تولید حوزه هایی چون آزبست، مواد بیولوژیک، مواد ساختمانی، 
کاتالیزور، سرامیک، خاک، مواد پیروتکنیک و انفجاری، چربی، روغن و واکس، کود، اطفاء کننده حریق، سوخت، شیشه، 
مواد شــیمیایی معدنی، کریســتال مایع، فلزات و آلیاژها، مواد معدنی )کانی ها(، مواد آلی، ترکیبات آلی- فلزی، دارو، 

پالستیک، الستیک، منسوجات و مواد غذایي استفاده شده است.

استان تهران، شهرک صنعتی گلگون
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تأییدیه ارتباط با فناوری نانو

نحوه عملکرد و ویژگی ها

اساس کارکرد این دستگاه برپایه مقایسه تحوالت دمایی بین نمونه مورد آزمایش و نمونه 
مرجع می باشد. اگر ماده نمونه مورد تجزیه گرماگیر باشد دمای آن کمتر می شود و پیک 
گرفته شده در نمودار توان دستگاه نسبت به دما رو به پایین خواهد بود. اگر ماده نمونه 
گرمازا باشــد پیک گرفته شده رو به باال خواهد بود. ســطح زیر پیک تغییرات آنتالپی 
نمونه را نشان می دهد که متناسب با ظرفیت حرارتی ویژه آن است. سرعت تغییر دما در 
دستگاه تاثیر مستقیم بر پیک های نمودار دستگاه دارد. اگر سرعت این تغییرات باال باشد 
همه پیک ها در دستگاه ثبت نمی شوند و از دقت الزم در سنجش کاسته می شود. بنابراین 
الزم اســت سرعت تغییر دما را در حد امکان کم انتخاب کرد تا همه پیک های مورد نظر 
ثبت شــوند. از این روش برای تبلور همدما و غیر همدما استفاده می شود. این دستگاه 
عالوه بر بررســی تغییرات دمایی ماده در حین انجام عملیات های حرارتی به بررسی و 
ثبت مقادیر انرژی های تبادل شــده ماده با محیط نیز می پردازد. این بخش از دستگاه با 
نام مخفف DSC شناخته می  شود. دســتگاه DTA متشکل از بخش های اصلی ترموکوپل 
مقایســه ای نمونه مرجع و نمونه مورد آزمایش، جا نمونه ای ها که معموال سرامیکی و یا 

فلزی هستند، کوره، کنترل کننده دمایی و سیستم ثبت اطالعات می باشد.

نام محصول:
DTA/DSC دستگاه

اثـرات

قیمت بســیار پایین این دســتگاه در مقایســه با نمونه های خارجی امکان انجام تحقیقات را بر روی مواد، فلزات و پلیمرهای 
میسرکرده و مشخصات حرارتی مواد را تعیین می نماید.
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تجهیزات سازان پیشتازنام شرکت

NPECنام برند

1374سال تأسیس

تهران، جاده قدیم کرج، شهرک صنعتی گلگون، فاز 3، بلوک 306، خیابان هفتم جنوبی، پالک 22آدرس

-نشانی سایت اینترنتی

تجهیزات آنالیز و ارزیابیحوزه صنعتی تحت فعالیت

دستگاه آنالیز حرارتینام محصول اصلی

5تعداد کارکنان

25ظرفیت تولید

بطور کلي کاربرد روش خشــک کردن انجمادي در صنایع دارویي، غذایي، پزشکي، شیمیایي، بیوتکنولوژي، بانک هاي محل های کاربرد محصول
خون، گیاه شناسي، کشاورزي، متالورژي، باستان شناسي و غیره مي باشد.

استان تهران، شهرک صنعتی گلگون
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تأییدیه نانومقیاس

نحوه عملکرد و ویژگی ها

روش خشک کردن انجمادي به معني خارج کردن آب از مواد بیولوژیکي و 
غیرآلي است که در اثر حرارت صدمه مي بینند. این روش براي مواد حساس 
و پر ارزش استفاده  مي شــود. مانند داروها، واکسن ها، آنتي بیوتیک ها، 
اجزاء تشکیل دهنده خون، نمونه هاي بیولوژیکي، میکرو ارگانیسم ها، مواد 

غیر آلي حساس، پودر فلز هاي کمیاب و سرامیک ها و غیره.

نام محصول:
 Freeze Dryer - دستگاه خشک کن انجمادی

اثـرات
_

تجهیزات آزمایشگاهی 
فناوری نانو
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اثـرات
_

اطالعات شرکت تولید کننده

تجهیزآفرینان نوری پارسهنام شرکت

Nano Imagerنام برند

1389سال تأسیس

بیمارستان امام خمینی، مرکز رشد تجهیزات پزشکیآدرس

www.tanpco.comنشانی سایت اینترنتی

تجهیزات آنالیز و ارزیابیحوزه صنعتی تحت فعالیت

سیستم برش نگاری فلئورسنت مولکولینام محصول اصلی

4تعداد کارکنان

4ظرفیت تولید

مراکز تحقیقاتی داروسازی و ارزیابی عملکرد داروییمحل های کاربرد محصول

استان تهران، شهر تهران
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تأییدیه ارتباط با فناوری نانو
ISO-9001-2008/CE

نحوه عملکرد و ویژگی ها

سیستم برش نگاری فلئورسنت مولکولی با هدف تصویربرداری از حیوانات کوچک 
در حوزه های تحقیقاتی و کلینیکی طراحی و ســاخته شده است. در این سیستم 
جاندار هدف بعد از بیهوشــی و تزریق ماده فلئوروسنت، روی میز در نظر گرفته 
شده ثابت می گردد. سپس دستگاه در دو مود مجزای بازتابشی و عبوری، وابسته به 
انتخاب کاربر شروع به تصویربرداری می کند و در   نهایت تصاویر گرفته شده بازسازی 
شده که با کمک آن ها اطالعات موردنظر استخراج می گردند. تصویربردای مولکولی 
می تواند در شناخت مسیرهای متابولیک، ساختار بافت ها و مطالعه حیوانات کوچک 
به کار گرفته شود. در این نوع تصویربرداری هدف مطالعه در سطح مولکولی و حتی 
زیرمولکولی به صورت غیرتهاجمی و بدون آسیب رساندن به موجود زنده است. از 
توانایی های این نوع از تصویربرداری می توان در تشــخیص و حتی درمان برخی از 
بیماری ها همچون سرطان و بیماری های قلبی عروقی استفاده کرد. همچنین این 
تکنیک می تواند برای بهبود روش های درمان و بهینه سازی دارو ها در آزمایش های 

پیش کلینیکی و سپس کاربردهای کلینیکی استفاده شود.

نام محصول:
FMT – دستگاه تصویربرداری مولکولی فلورسانس
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فهرست شرکت ها و تجهیزات فناوري نانو

تصاویرمدلعنوان طرح به زبان انگلیسیعنوان طرح به زبان فارسینام شرکتردیف

1

جهاد دانشگاهی
 صنعتی شریف

    RF & DC الیه نشانی
مگنترون اسپاترینگ

Magnetron SputteringMSS

دستگاه الیه نشانی با مگنترون 2
اسپاترینگ

Magnetron Sputtering-

الیه نشانی تبخیر با 3
پرتوالکترونی

Electron Beam DepositionETS

الیه نشانی تبخیر با 4
پرتوالکترونی

Electron Beam DepositionEDS

-Vacuum Melt Spinnerدستگاه ذوب ریسی در خالء5

6

شرکت آرا 
پژوهش

Atomic Force Microscopy (AFM)Standardمیکروسکوپ نیروی اتمی

 
 
 
 

Atomic Force Microscopy (AFM)Advancedمیکروسکوپ نیروی اتمی7

Atomic Force Microscopy (AFM)Fullمیکروسکوپ نیروی اتمی8

Atomic Force Microscopy (AFM)Full Plusمیکروسکوپ نیروی اتمی9

Atomic Force Microscopy (AFM)Bio AFMمیکروسکوپ نیروی اتمی10

 

Atomic Force Microscopy (AFM)High Speedمیکروسکوپ نیروی اتمی11

Atomic Force Microscopy (AFM)Vacuum AFMمیکروسکوپ نیروی اتمی12
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تصاویرمدلعنوان طرح به زبان انگلیسیعنوان طرح به زبان فارسینام شرکتردیف

13

شرکت آروین 
رایا کاران

رسوب شیمیایی بخار با 
استفاده از فیالمان داغ

PECVD-HFCVDHorizon

 

Ion Beam DepositionStrongالیه نشانی کندوپاش یونی14

 

رسوب شیمیایی بخار به روش 15
حرارتی

TCVDColisto

الیه نشانی کندوپاش 16
مغناطیسی تخت

 Magnetron SputteringStrong

17
شرکت 

پژوهشی کیمیا 
شنگرف پارس

2D GCDUOJETکروماتوگرافی گازی دو بعدی

18

شرکت پالسما 
فن آور امین

آزمایشگاهیPlasma Nitriding (PN)الیه نشانی پالسمایی

رسوب شیمیایی بخار به کمک 19
پالسما

PACVDنیمه صنعتی

افقیPlasma Nitriding (PN)الیه نشانی پالسمایی20

 

رسوب شیمیایی بخار به کمک 21
پالسما

Industrial PACVDصنعتی
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تصاویرمدلعنوان طرح به زبان انگلیسیعنوان طرح به زبان فارسینام شرکتردیف

22

شرکت 
پوشش های
 نانو ساختار

Carbon CoaterDCRتبخیرکننده در خالء

 

Desktop SputteringDSR1اسپاترینگ رومیزی23

Magnetron SputteringVCS100Fسیستم الیه نشانی کندوپاش24

 

Pulse Laser DepositionPLDسیستم الیه نشاني لیزر پالسی25

الیه نشانی اسپاترینگ 26
سه کاتده همراه با پمپ توربو

Triple Cathode Sputtering SystemDST3

 
سیستم الیه نشانی در خأل به 27

روش تبخیر حرارتی
Thermal EvaporationDTT

28

شرکت 
پیام آوران

 نانوفناوری 
فردانگر

Nano CavitationHC-Pدستگاه نانو کویتاسیون

 

تولید امولسیون با دوزینگ و 29
توزیع نانو ذرات

Nano CavitationHC-LMEDP2

 

دستگاه تولید امولسیون با 30
دوزینگ و توزیع نانو ذرات

Nano CavitationHC-LMEDP1

دستگاه تولید31
 نانو امولسیون- دیسپنسر

Nano CavitationHC-LMEP2

Nano CavitationHC-LEDVP2دستگاه تولید نانو امولسیون32

Nano CavitationHC-LEDVP1دستگاه تولید نانوامولسیون33

دستگاه تولید34
 نانو امولسیون- دیسپنسر

Nano CavitationHC-LMEP1

Nano CavitationHC-LEدستگاه تولید نانو امولسیون 35
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تصاویرمدلعنوان طرح به زبان انگلیسیعنوان طرح به زبان فارسینام شرکتردیف

36

شرکت 
پیام آوران 
نانوفناوری 

فردانگر

دستگاه نانوکاویتاسیون 
صنعتی 

Nano CavitationHC-I

 

انفجار الکتریکی سیم برای 37
تولید نانو کلوئید

Plasma Nano ColloidPNC1K

 

انفجار الکتریکی سیم برای 38
تولید نانوپودر

Plasma Electrical
 ExplosionPEE8K

انفجار الکتریکی سیم برای 39
تولید نانوپودر

Plasma Electrical
 ExplosionPEE1K

40

شرکت 
تاف فناور پارس

طیف سنج جرمی زمان پرواز
 ESI- Time Of Flight Mass

SpectrometryESI-TOF

Ion Mobility SpectroscopyIMS-300طیف سنج تحرک یونی41

 

42

شرکت تعاونی 
یارنیکان صالح

سیستم الیه نشانی خالء باال 
ARC PVD

Arc pvdARC PVD

سامانه الیه نشانی 43
کندوپاش DC رومیزی 

Desktop Sputtering SystemDS103

Desktop CoaterDST300Lدستگاه الیه نشانی رومیزی44

سامانه زدایش باز فعال45
RIE -یونی 

Reactive Ion EtchingRIE

رسوب بخار شیمیایی 46
تقویت شده با پالسما

 Plasma assisted chemical vapor
depositionPECVD
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47

شرکت تعاونی 
یارنیکان صالح

سامانه الیه نشانی تبخیر 
حرارتی و تفنگ الکترونی

-EB&TE305

سامانه اندازه گیری مقاومت 48
سطحی

Surface Resistance
 Measuring systemپروب 4 نقطه

دستگاه الیه نشانی کندوپاش49
DC/RF 

Magnetron sputteringDC/RF

سامانه الیه نشانی اسپاترینگ و 50
تبخیر حرارتی

Magnetron
 sputtering-thermal

 evaporation
DRS&TE320

دستگاه پالسمای سرد 51
اتمسفری

Cold Atmospheric Plasma Roll to Roll
Plasma

52

شرکت توسعه 
حسگرسازان 

آسیا

اندازه گیری سطح ویژه به روش 
BET

Specific surface area
 measurement systemNS-93

Deep Reactive Ion etchingDRIEزدایش بازفعال یونی عمیق53

54
دستگاه یکپارچه اندازه گیری 

عملکرد حسگری و کاتالیزوری 
مواد

 Gas Sensor and Catalyst Integrated
Testing SystemGSCITS-1392
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تصاویرمدلعنوان طرح به زبان انگلیسیعنوان طرح به زبان فارسینام شرکتردیف

55

شرکت 
توسعه صنایع 
تصویر برداری

 پرتو نگار پرشیا

سیستم تصویربرداری اسپکت 
از حیوانات کوچک

High Resolution
  Single-Photon Emission

Computerized
 Tomography

HiReSPECT

56

شرکت توسعه 
فناوری 

مافوق صوت
Ultrasonic Homogenizerهموژنایزر التراسونیک

UHP-100

57UHP-200

58UHP-400

59

شرکت امین 
آسیا فناور 

پارس

Planetary Ball Mill NARYA MPMآسیاب گلوله ای سیاره ای
4*250

Planetary Ball Mill NARYA MPMآسیاب گلوله ای سیاره ای60
2*250

High Energy MillPGM 800آسیاب پره گلوله61

62

شرکت 
خال پوشان فلز

پرس داغ در خال مجهز به 
سیستم گرمایش سریع القایی

Vacuum Induction Hot PressVHP 5015I

Spark Plasma Sintering system (SPS)Nanozint 10اسپارک پالسما زینترینگ63

64
دستگاه اسپارک پالسما 

زینترینگ به همراه سیستم 
گرمایش القایی

Spark Plasma Sintering system (SPS)Nanozint 10 I
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تصاویرمدلعنوان طرح به زبان انگلیسیعنوان طرح به زبان فارسینام شرکتردیف

65

شرکت رشد 
نانو فناوران

RIESI-300زدایش بازفعال یونی

رسوب شیمیایی بخار به کمک 66
DC پالسماDC-PECVDSI-802

شرکت سامانه 67
تجهیز دانش

اسپین کوتر )پوشش دهی 
دورانی(

Spin Coater5TSE-
AG111EG

68

شرکت 
طیف گستر فراز

TG-FID 2552-گازکروماتوگرافی

TG-TCD 2552-گازکروماتوگرافی69

70

شرکت فناوران 
تجهیزات 

نانوآزما

Electro Spinning SISTANA ESالکتروریسی
Lab SBS

Electro Spinning SISTANA ESالکتروریسی71
Lab H
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تصاویرمدلعنوان طرح به زبان انگلیسیعنوان طرح به زبان فارسینام شرکتردیف

72

شرکت فناوران 
تجهیزات 

نانوآزما

-Electro SpinningMiniالکتروریسی
Electrospinning

Electro Spinning SISTANA ESالکتروریسی73
Lab NL

74

شرکت فناوران 
نانومقیاس

نازل دار- Electro Spinningالکتروریسی
آزمایشگاهی

غوطه وریElectro Spinningالکتروریسی75

صنعتیElectro Spinningالکتروریسی76

پایلوتElectro Spinningالکتروریسی77

Capillary ElectrophoresisCE1000الکتروفورز موئینه78

79

شرکت فناوری 
خال  کهربا

دوربین میکروسکوپ الکترونی 
عبوری )دوربین ثبت تصاویر 
ناشی از تشعشعات پر انرژی(

TEM CameraEMC 16.8

80
دوربین میکروسکوپ الکترونی 
عبوری )دوربین ثبت تصاویر 
ناشی از تشعشعات پر انرژی(

TEM CameraEMC-8.3

81
دوربین میکروسکوپ الکترونی 
عبوری )دوربین ثبت تصاویر 
ناشی از تشعشعات پر انرژی(

TEM CameraFast Scan
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شرکت فناوری 82
خال  کهربا

ضخامت سنج الیه های نازک با 
استفاده از پراش فرنل از پله 

فازی
Thin Film Thickness MeasurementFDP - D1

83

شرکت فناوری 
نانوساختار 

آسیا

ElectrospinningeSpinner NFالکتروریسی
 CO-AN/VI

ElectrospinningeSpinner NFالکتروریسی84
 CO-EN/VI

ElectrospinningeSpinner NFالکتروریسی85
 CO-EDN/I

ElectrospinningeSpinner NFالکتروریسی86
 CO-DN/I

ElectrospinningeSpinner NFالکتروریسی87
 CO-DN/II

ElectrospinningeSpinner NFالکتروریسی88
 CO-ADN/VI

89

شرکت 
مغناطیس

 دانش پژوه 
کاشان

Vibrating Sample MagnetometerMDKBمغناطیس سنج نمونه مرتعش

مغناطیس سنج نمونه مرتعش 90
(FORC+VSM)

Vibrating Sample MagnetometerVSMF

مغناطیس سنج نمونه مرتعش91
 دما باال

Vibrating Sample MagnetometerVSMFT

AGFMMDKGمغناطیس سنج گرادیان نیرو92
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93

شرکت 
مهندسی 

الکترون پیشرو 
پژوهش

طیف سنج مرئی– فرابنفش 
)نانودراپ اسپکتروفتومتر(

UV-Vis Spectrophotometer NanodropAr
2015

Vis Spectrometer SpectronixArاسپکترومتر سنج  مرئی  94
2015V

UV-Vis Spectrometer SpectronixArاسپکترومتر مرئی- فرابنفش95
2015

Vis Spectrophotometer PhotonixArاسپکتروفتومتر مرئی96
2015V

اسپکتروفتومتر مرئی- 97
فرابنفش

UV-Vis Spectrophotometer PhotonixAr
2017

98

شرکت 
مهندسی 
پژوهشی 

تچهیزات سازان 
پیشتاز

Differential Thermal AnalysisTA-1Aآنالیز گرمایی تفاضلی

-Spray Freeze Dryerخشک کن سرمایشی پاششی99

 FD-4عمودیFreeze Dryerخشک کن سرمایشی100

FD-6 عمودیFreeze Dryerخشک کن سرمایشی101

 FD-8عمودیFreeze Dryerخشک کن سرمایشی102

Freeze Dryer FD-10خشک کن سرمایشی103
عمودی و افقی

104

شرکت 
مهندسی 

تجهیز آفرینان 
نوری پارسه

برشنگاری مولکولی 
فلوئورسنت

Fluorescent Molecular TomographyNano Imager
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105

شرکت 
نانو ابتکار پایدار

- Spray Pyrolysis System 3Zاسپری کوتینگ 
M.T.D.I.900

رسوب شیمیایی بخار106
Chemical Vapor

 Deposition2M.T.D.I.92

Spin CoatingHorizonالیه نشانی دورانی107

108

شرکت نانو 
سیستم پارس

HyperthermiaLab1هایپر ترمیا

میکروسکوپ پروبی روبشی109
Scanning Tunneling

 MicroscopeSS3

Atomic Force MicroscopeAFMمیکروسکوپ پروبی روبشی110

میکروسکوپ پروبی روبشی111
Scanning Tunneling

 MicroscopeEdu

Scaning Probe MicroscopeNAMA EDU Aمیکروسکوپ پروبی روبشی112
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شرکت نانو 113
Scaning Probe MicroscopeAFM-STMمیکروسکوپ پروبی روبشیسیستم پارس

114

شرکت 
نانومتری پژوه

اندازه گیری کشش سطحی
Surface tension

 measurement systemPS101

Dipper MachineDIP101دستگاه الیه نشانی غوطه وری  115

Langmuir BlodgettNAM-102-400دستگاه الیه نشانی مولکولی  116

117

مرکز پژوهشی 
فناوری های 

نوین در 
مهندسی 

علوم زیستی 
دانشگاه تهران

Nano liposome MakerNLP-V3.0نانولیپوزوم ساز

مؤسسه طب و 118
Cell Seperator-جداکننده سلولیصنعت رهیاب
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119
طیف آزمون 

Ion Mobility Spectroscopyطیف سنج تحرک یونیاسپادانا

CD-1300

120IMS-1300

نانو مبنا 121
LSPRNMBCLSPRدستگاه پالسمون سطحیایرانیان

 920225

تکفام سازان 122
Raman microscopyP50C40R10طیف سنجی رامانطیف نور

پویش تدبیر 123
کرانه

 UV-Vis طیف سنج نوری
مینیاتوری

Miniature UV-Vis SpectrometerUVS-2500
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