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هعشفی ضشکت 1

  داًـگاُ التحصیالى فاسغ اص تعذادی تَػط 1391 ػال دس ؿشیف پیـشفتِ بؼپاس ؿشکت
 پلیوشّای ی تَػعِ ٍ تَلیذ طشاحی، ّذف با ؿشکت ایي .گشدیذ تاػیغ ؿشیف صٌعتی

  ؿشٍع ؿشیف داًـگاُ سؿذ هشکض دس سا خَد فعالیت (functional) داسٍظیفِ ٍ (اکتیَ) فعال
  ٍ غزایی هحصَالت بٌذی بؼتِ ی حَصُ پلیوشّا عًَ ایي ّای حَصُ بضسگتشیي اص یکی .ًوَد

  تَلیذ ٍ طشاحی بش سا خَد توشکض ؿشیف پیـشفتِ بؼپاس ؿشکت بٌابشایي، .اػت کـاٍسصی
  هاًذگاسی صهاى افضایؾ هٌظَس بِ داسٍظیفِ ٍ فعال ًَع اص پلیوشی ًاًَکاهپَصیتْای

  هحصَالت سفتاس سٍی بش ابتذا دس ساػتا، ایي دس .گزاؿت کـاٍسصی ٍ غزایی هحصَالت
  بشسػی هطالعات ایي اص ّذف .ؿذ اًجام اٍلیِ هطالعات (کـاٍسصی بَیظُ) کـاٍسصی ٍ غزایی
  طشاحی طشیق اص ػپغ .بَد هاًذگاسی صهاى بیـتشیي داؿتي بشای هحصَالت ایي ًیاص سفتاس

  هحصَالت اص بؼیاسی بشای ٍیظُ ّای بٌذی بؼتِ هشبَطِ، آصهایـات ٍ ّا گیشی اًذاصُ ٍ
.ؿذ عشضِ باصاس بِ ٍ تَلیذ کـاٍسصی ٍ غزایی



سًٍذ تاسیخی ضشکت  2

تطکیل ّستِ ضشکت  -1391
ضشیف دس هشکض سضذ داًطگاُ 

صٌعتی ضشیف

تحقیق ٍ تَسعِ    1391-1393
تستِ تٌذی فعال ٍ َّضوٌذ 

خشیذ تجْیضات    -1393
تَلیذ فیلن ٍ ًصة ٍ ساُ  

اًذاصی دس ساصهاى پژٍّص

ثثت تِ عٌَاى ضشکت  -1393
داًص تٌیاى

هطاسکت تا هَسسِ  -1394
 VCًخثگاى تِ عٌَاى 

سشهایِ گزاسی ٍ   -1396
توشکض تش تَلیذ کاهپاًذیٌگ

تَلیذ هستشتچ ّای  -1396
پیطشفتِ  

فشٍش هحصَل دس  -1396
داخل ٍ توشکض تش صادسات  

هحصَل

تَسعِ تاصاس ٍ ساُ   1396-1400
اًذاصی هشکض تحقیق ٍ تَسعِ  

پلیوشّای پیطشفتِ ٍ کاسا



هعشفی هحصَالت  3

بؼتِ بٌذی

ٍکیَم

اتوسفش کٌتشل ضذُ

ساچِ

ها ایٌجایین تستِ تٌذی فعال ٍ َّضوٌذ 



هعشفی هحصَالت  4

Selective permeability 



تٌَع هحصَالت  5

کیؼِ ّای َّؿوٌذ خاًگی  •

کیؼِ ّای َّؿوٌذ باغی  •

(Passive)ٍ غیشفعال ( Active)هؼتشبچ ّای فعال •
o (گَؿت قشهض، گَؿت ػفیذ، ػبضیجات ٍ )هؼتشبچ آًتی باکتشیال...
o هؼتشبچO2-Block  هؼتشبچ ٍO2-scavenger (با ضشیب تاثیش هختلف)
oهؼتشبچ آًتی بالک
oهؼتشبچ آًتی فاگ ٍ کٌتشل کٌٌذُ سطَبت
o هؼتشبچEasy Peel

o هؼتشبچ ّیذسٍفیل بشایPP-Spun-bond

o ِکاهپاًذ ًـاػت(TPS )ًاًَ ػیلیغ ٍ



آًتی تاکتشیال 6
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هستشتچ ایضی پیل ٍ آًتی فاگ 9
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هستشتچ آًتی تالک 10



کیسِ ّای تستِ تٌذی  11



هحصَالت آتی  12

حاجة اضعِ ایکس جارب گاص اتیلي



هحصَالت آتی  13



ضشکت تسپاس پیطشفتِ ضشیف ٍ تستِ تٌذی ّای ًَیي 14

ستبِ دٍم دس طشح ّای تجاسی ؿذُ جـٌَاسُ ًاًَ •

اٍلیي ؿشکت تَلیذ کٌٌذُ ی بؼتِ بٌذی ّای فعال  ٍ ٍظیفِ داس دس ایشاى •

اٍلیي ؿشکت داًؾ بٌیاى دس حَصُ هؼتشبچ ّای پلیوشی فعال ٍ ٍظیفِ داس   •

دس حَصُ ًاًَ بؼتِ بٌذی ّای فعال( ISO)تْیِ اٍلیي اػتاًذاسد بیي الوللی   •

(قشاسداد با ػتاد تَػعِ ًاًَ)اٍلیي تَلیذ کٌٌذُ ی هؼتشبچ ّای ایضی پیل دس ایشاى •



دستشسی تِ هحصَل 15

تواع با ؿشکت ٍ ػفاسؽ هحصَل   •

:  بشًٍؼپاسی فشٍؽ

باصٍی فشٍؽ بؼتِ بٌذی ّای فعال ٍ ٍظیفِ داس  : هبٌا پظٍّاى فٌاٍسی ّای ًَیي آتیِ•

هؼتشبچ ّای فعال ٍ ٍظیفِ داسباصٍی فشٍؽ : آسکا صٌعت اًشطی ّای پاک •

   



فشصت ّای صادساتی  16

:  صادسات اًجام ؿذُ •
صادسات هؼتشبچ آًتی فاک ٍ آًتی بالک بِ کـَس تشکیِ  •

:صادسات دس هشحلِ هقذهاتی•
صادسات کاهپاًذ ًـاػتِ بِ کـَس گشجؼتاى  •

:فشصت ّای صادساتی •
صادسات هؼتشبچ ّیذٍسفیل بِ کـَس سٍػیِ ٍ تشکیِ  •
صادسات بؼتِ بٌذی فعال بِ آرسبایجاى، اسهٌؼتاى، قضاقؼتاى، ٌّذٍػتاى، کٌیا ٍ هالضی  •



تَلیذاسصش صًجیشُ : فشصت ّوکاسی 17

ػٌتض هَاد ًاًَ•
خشیذ هَاد اص تاهیي •

کٌٌذُ ٍ تٌَع هحصَل 

تضسیق پالػتیک•
اکؼتشٍد•
تشهَفشهیٌگ•
فیلن ّای چٌذالیِ•



اسصش تَلیذ صًجیشُ : فشصت ّوکاسی 18

ؿشکتْای تضسگ

Start-up

دسخَاست ًیاصفشٍش هحصَل، هستشتچ

هحصَالت جذیذ ٍ هطاسکت هذًی



اسصش تحقیق ٍ تَسعِصًجیشُ : فشصت ّوکاسی 19

بشًٍؼپاسی

تَقف تَلیذ

فشٍش
B2B

فشٍش
B2B

تَلیذ تَػط ؿشکت 



اخثاس ضشکت 20

:  تَلیذات آتی •
هؼتشبچ حاجب اؿعِ ایکغ •
بؼتِ بٌذی ّای فعال بش پایِ ًـاػتِ  •
(IP)تَلیذ بؼتِ بٌذی ّای َّؿوٌذ  •

ًـاى دٌّذُ ی تاصگی هحصَل بؼتِ بٌذی ؿذُ •
ًـاى دٌّذُ ی خشٍج اص صًجیشُ ػشد•

:پشٍطُ ّای آتی •
اػتفادُ اص ضایعات چشبی حیَاًی جْت تَلیذ افضٍدًی ّای پلیوشی •

   



اطالعات تواس ضشکت
09121482981:هَتایل

r.lesan@gmail.com:ایویل

54406055:تلفي

bpsharif.com: ٍتسایت ضشکت

- :ایٌستاگشام

 -: تلگشام

 -: ٍاتساج



تشکر از توجه شما


