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مقدمه 

معرفی حمایت ها از تجاری سازی محصوالت فناوری نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در سال 1382 برای ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان همه نهادها و دستگاه های اجرایی کشور در 
توسعه فناوری نانو تأسیس شد و با تدوین سند ده ساله توسعه فناوری نانو، بعد از تصویب در شورای عالی انقالب فرهنگی، نقشه 
حرکت این فناوری تا سال 1394 توسط دولت به این ستاد جهت اجرا ابالغ گردید. در این سند، هشت برنامه پیش بینی شده است 

که متناظر با هر برنامه، کارگروهی اجرای آن را در دبیرخانه ستاد پیگیری می کند. این برنامه ها عبارتند از:
 ترویج و آموزش عمومی نانو برای افزایش مشارکت ذی نفعان در توسعه و به کارگیری فناوری نانو؛

 فراهم سازی و تقویت زیرساخت های الزم برای توسعه همه جانبه، به هنگام، متوازن و پایدار نانو؛
 ارتقای همکاری و تعامالت بین المللی؛

 توسعه و بهره مندی از سرمایه های انسانی نانو و ارتقای تحقیقات مسئله محور؛
 راهبری تحقیقات هدفمند نانو برای دستیابی به فناوری های کلیدی؛

 تسهیل و تسریع تجاری سازی با فراهم سازی خدمات توسعه فناوری مورد نیاز فناوران و شرکت های دانش بنیان؛
 ارتقای صنایع با فناوری نانو و گسترش بازار نانو؛

 سیاست گذاری و ارزیابی اهداف، راهبردها، سیاست ها، برنامه ها و نهادهای نانو.

تمرکز فعالیت های ستاد در ده ساله دوم توســعه فناوری نانو در کشور، بر فعالیت در حوزه حمایت از شرکت های دانش بنیان و 
استفاده صنعت از قابلیت های فناوری نانو و تولید محصوالت فناوری نانو متمرکز شده است.

تا کنون فعالیت های صورت گرفته موجب تولید محصوالتی در حوزه های مختلف فناوری نانو شده است که در این مجلد به برخی 
از محصوالت اشاره می گردد.

شناخت جایگاه فناوري و شرکت نقش بســزایي در افزایش میزان موفقیت تجاري سازي محصوالت مبتني بر فناوري دارد. این 
امر در بخش »امور فناوران و شــرکت هاي دانش بنیان« مؤسسه خدمات فناوری تا بازار )www.tmsc.ir(، با هدف تدوین نقشه راه 
تجاري سازي و هدفمندسازي حمایت ها بر اساس این برنامه صورت مي پذیرد. این شناخت مشتمل بر فرآیندي است که از ابتداي 
پذیرش فناوري در مؤسســه خدمات فناوری تا بازار آغاز مي شود و تا پایان مسیر تجاري سازي فناوري ادامه پیدا مي کند. این 
فرآیند با شناخت نیازهاي فناوري و شــرکت در هر مرحله از مسیر تجاري سازي، باعث بروزرساني نقشه راه، مبتني بر آخرین 

تغییرات شرکت، مي شود.
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 بر اساس این برنامه است. ابزارهاي متعددي براي دستیابي به این هدف به کار گرفته شد که اهم آنها 

عبارتند از:
 پذیرش، ارزیابي و مشاوره فني؛

 تأییدیه نانومقیاس؛
 پرتال جامع اطالعات فناور/ شرکت و تعیین جایگاه فناوري/ محصول؛

 دستورالعمل تعیین نیازمندي هاي عملیاتي توسعه اي محصوالت دانش بنیان؛
 تفاهم نامه همکاري با نهادهاي سیاست گذار، حمایتي و سازمان هاي ذیربط براي صدور مجوزهاي مرتبط.

 معرفی واحد بازرسی و بررسی مواد و محصوالت نانو
موسســه خدمات فناوری تا بازار به منظور شناسایی محصوالت و مواد عرضه شــده در حوزه فناوری نانو، اقدام به ایجاد واحد 
بازرسی و بررسی مواد و محصوالت نانو نمود. این واحد نظارت بر ثبات مقیاس محصوالتی که تأییدیه نانو مقیاس دریافت نموده اند 

را بر عهده دارد.
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تعداد شرکت ها، محصوالت، تجهیزات

 این واحد پس از ارجاع محصول از موسسه، اقدام به بررسی پرونده و دریافت فرم درخواست بررسی مواد و محصوالت و مدارک 
و مســتندات اثبات کننده قرار گرفتن محصول در حوزه فناوری نانو از متقاضــی، از روند تولید محصول بازدید و نمونه برداری 
می  نماید. ســپس نسبت به انجام آزمایش های الزم و ارزیابی مدارک و نتایج آزمایش ها اقدام و پس از بررسی توسط داوران، در 

صورت تایید، پرونده را به کمیته راهبردی نانومقیاس جهت دریافت تاییدیه نانومقیاس ارسال می نماید.
واحد بازرسی و بررسی مواد ومحصوالت ضمن توجه به محرمانه بودن اطالعات متقاضیان و اتخاذ تدابیر الزم در جهت عدم افشا 
مدارک، صرفاً به بررســی علمی و فنی محصول اقدام می نماید و در این بخش شــرایط اقتصادی، بازرگانی و حمایتی محصول و 

متقاضی در نظر گرفته نمی شود.
بررســی مواد و محصوالت تولید و عرضه شده در حوزه نانو، در درجه اول باعث شفافیت بازار محصوالت نانو و به تبع آن ارتقای 
کیفی این محصوالت و افزایش اعتماد مصرف کنندگان را در بر خواهد داشت. این دستاورد ها موجب توسعه بازار مواد و محصوالت 

نانو خواهد بود. به عبارت دیگر، فعالیت های این واحد، پیامدهای ذیل را به دنبال خواهد داشت:
 شفافیت بازار محصوالت نانو؛
 ارتقای کیفی محصوالت نانو؛
 افزایش اعتماد مصرف کننده؛

 توسعه بازار مواد و محصوالت نانو.

 تاییدیه نانومقیاس
این گواهینامه به محصوالتی اعطا می شــود که تولید کننده  آن عالوه بر رعایت الزامات فنی محصول )نانومقیاس(، سایر الزامات 
تولیدی و بازار رســانی مندرج در آیین نامه های موسســه را )از جمله پروانه ساخت ویا بهره برداری، واحد کنترل کیفیت فعال، 
حضور کار شناس نانو در شرکت و نیروی انسانی بیمه شده و...( رعایت کرده و قرارداد اعطای گواهینامه نانومقیاس را امضاء نموده 

باشد.
این گواهینامه با اعتبار یک ســاله صادر شده و قابل تمدید می باشــد. ضمنًا در طول این مدت تولید کننده مورد بازرسی های 

دوره ای قرار خواهد گرفت.

شکل 1. تعداد محصوالت و تجهیزات فناوری نانو در سال های مختلف
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جدول 1.  شرکت های فعال در حوزه فناوری نانو

تعدادنوع شرکت
115شرکت های تولیدکننده محصوالت

30شرکت های تجهیزات ساز

36شرکت های خدماتی فعال

47کارگزاران خدمات توسعه فناوری فعال

37شرکت های بازرگانی فعال

265تعداد کل شرکت های فعال در نانو

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

شکل 2. تفکیک حوزه صنعتی محصوالت فناوری نانو

تجهیزات %45

نساجی %5

ساختمان %9

نانومواد %14

نفت و انرژي %2

خودرو %2

کشاورزی %2

محیط زیست %4

سالمت و بهداشت %17

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

برآورد میزان فروش سال 1393
میزان اشتغال تخصصی)میلیارد ریال(

4421007161محصوالت فناوری نانو1

181326189تجهیزات فناوری نانو2

168304416خدمات ارائه شده با فناوری نانو3

7911637766جمع

جدول 2. میزان بازار و اشتغال تخصصی فناوری نانو در سال 1392
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منونه هایی از
محصوالت صنعتی فناوری نانو

 حوزه بهداشت و سالمت
 حوزه ساختامن
 حوزه کشاورزی

 حوزه تصفیه آب و پساب
 حوزه نساجی

 حوزه نانو الیاف
 حوزه نانو مواد





حوزه بهداشت و سالمت

 سینا دوکسوزوم
 سافت ژل نانومایسل کورکومین
 خانواده محصوالت سیلوسپت

Agi coat پانسامن 

محصـوالت
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محصوالت حوزه 
بهداشت و سالمت

نحوه عملکرد و ویژگی ها

داروی دوکسوروبیســین لیپوزومال لیپوزومــال یک داروی 
ضد تومور اســت که در درمان سرطان سینه متاستاز دهنده  و 
درمان ســرطان تخمدان پیشرفته استفاده می شود. از این دارو 
جهت از بین بردن سلول های سرطانی، کوچک شدن اندازه تومور، 
تأخیر در رشد تومور و افزایش طول عمر بیمار استفاده می شود. 
این دارو همچنین در ترکیب بــا بورتزومیب )Bortezomib( در 
درمــان 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 ســالم بدن هدایت شود و این فراورده عوارض جانبی 

کمتری نسبت به دوکسوروبیسین استاندارد دارد. 

مجوزهای دریافت شده برای محصول

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

نام محصول: سینا دوکسوزوم

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
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نحوه عملکرد و ویژگی ها

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

1. دارای اثرات ضدالتهاب
2. کاهش احتمال ابتال به سرطان

3. 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

نام محصول: سافت ژل نانومایسل کورکومین

ماده موثره داروی »ســینا کورکومین« از زردچوبه )کورکومین( گرفته 
شده اســت. این ماده درون حامل های ساخته شده از نانومایسل قرار 
می گیرد. مهمترین خواص کورکومین اثر ضد التهابی، آنتی اکســیدانی 
و ضد توموری اســت و می تواند در بیماری های زیادی به عنوان مکمل 
دارویی مورد اســتفاده قرار گیرد. این کپســول می تواند در درمان 
بیماری هایی نظیر امراض مفصلی، بیماری های التهابی روده، کبد چرب، 
آب مروارید، برخی از بیماری های پوستی، تنظیم چربی خون، کاهش 
کلسترول، رقیق کردن خون، آلزایمر، کنترل تشنج و پارکینسون مورد 
اســتفاده قرار گیرد. همچنین به دلیل خاصیت ضد تکثیر سلولی 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.
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محصوالت حوزه 
بهداشت و سالمت

نحوه عملکرد و ویژگی ها

سیلوســپت یک محلول ضد عفونی کننده حاوی نانو نقره است که جهت ضد عفونی 
کردن و شستشــو مورد اســتفاده قرار می گیرد. این محلول مانع رشد انواع قارچ و 
باکتری و ویروس به ویژه ویــروس آنفلوانزای نوع HIV،A و هپاتیت نوع B 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 
دست، 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

1. پیشگیری از طیف متنوعی از بیماری ها
2. کاهش هزینه های درمان

نام محصول: خانواده محصوالت سیلوسپت

مجوزهای دریافت شده برای محصول

 پروانه بهره برداری وزارت صنعت معدن و تجارت
ISO 13485 

CE 

محل تولید

استان البرز - شهرک صنعتی اشتهارد
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نحوه عملکرد و ویژگی ها

پانســمان نانو کریستال نقره Agi coat یک پانسمان تک الیه با پوششــی از نانو کریستال های نقره است که توسط روش احیای 
شیمیایی، نقره بر روی شبکه ای از الیاف نایلونی با انعطاف پذیری بسیار باال پوشش داده شده است. این الیه با آزاد سازی آهسته 

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

1. بهبود سریع زخم ها
2. جلوگیری از بروز عفونت در محل زخم

Agi coat نام محصول: پانسمان

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 پروانه ثبت ملزومات دارویی

ISO 13485-9001 

محل تولید

استان اصفهان - شهرک صنعتی رازی





صنعت ساختامن

)low-E  glass( شیشه کنرتل کننده انرژی 
 لوله های بی صدای فاضالب

PVC نانوافزودنی 
UPVC اتصاالت ساختامنی از جنس 

UPVC پروفیل پنجره های ساختامنی از جنس 
UPVC لوله و اتصاالت ساختامنی از جنس 

محصـوالت



نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

گروه صنعتی شیشه کاوهنام شرکت

کاوهنام برند

1363سال تأسیس

ساوه - شهرک صنعتی کاوه - خیابان 12 - روبروی آتش نشانی - شرکت شیشه کاوه فلوتآدرس

www.Kavehglass.comنشانی سایت اینترنتی

شیشه و مواد شیمیایی در صنعت شیشهحوزه صنعتی تحت فعالیت

شیشه و ظروف شیشه اینام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

روزانه 40000 متر مربع در دو خط تولید Low-Eظرفیت تولید

ساختمانمحل های کاربرد محصول

اثـرات

U value = 5.8-6 (w/m2°C) شیشه معمولی

U value=3.4-2.5 (w/m2°C) شیشه دو جداره

low-E شیشه U value=1.1 (w/m2°C)

)low-E  glass( نام محصول: شیشه کنترل کننده انرژی

با پوشش دادن الیه های بســیار نازک فلزی واکسید فلزی روی 
شیشه، با فناوری نانو، شیشه هایی تولید می گردد که تا حد زیادی 
کاستی های شیشــه معمولی را مخصوصًا در رابطه با اتالف انرژی 
حرارتــی خنثی می کند. در عین حال تأمین نــور 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 اشعه مادون قرمز )3000-780(، حذف کل اشعه مادون قرمز بعد 
از طول موج 3000، کاهش %50 عبور اشعه مضر ماوراء بنفش نسبت 

به شیشه ساده

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 1096-4

CE0120-EN

محل تولید

استان مرکزی - شهرک صنعتی کاوه

ژی
 انر

ف
صر

ش م
کاه
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صنعت ساختامن



اطالعات شرکت تولید کننده

گروه صنعتی وحیدنام شرکت

موری سایلننام برند

1374سال تأسیس

خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - کوچه سیزدهم - پالک 40 - طبقه دوم - واحد 12آدرس

http://www.vahidgroup.com نشانی سایت اینترنتی

لوله و اتصاالت پلیمریحوزه صنعتی تحت فعالیت

لوله و اتصاالت سه الیه پوش فیت فاضالبی بی صدانام محصول اصلی

55 نفرتعداد کارکنان

3955 تنظرفیت تولید

فاضالب و ساختمانمحل های کاربرد محصول

اثـرات

1. صرفه جویی 2 میلیون یورویی
2. عدم نیاز به واردات این محصول

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

نحوه عملکرد و ویژگی ها

از نانو کامپوزیت ها در تولید لوله های بی صدای فاضالب به منظور کاهش صدای ســیال عبوری در محیط استفاده می شود. این 
پدیده در لوله های با مقطع های بزرگتر کاماًل مشــهود است و با بکارگیری این لوله ها می توان از انتشار صدای فاضالب در محیط 
جلوگیری کرد. سیستم لوله کشی muri silent pipe مشکل عایق ســازی صوتی در شبکه انتقال فاضالب را به نحو مطلوب حل 

کرده است.

نام محصول: لوله های بی صدای فاضالب

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه،مسکن،شهر سازی

 گواهی بررسی خواص محصول از SKZ آلمان

محل تولید
استان مازندران - شهرک صنعتی شورمست
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نحوه عملکرد و ویژگی ها

با توجه به ماهیت شکنندگی پلیمر پلی وینیل کلراید )پی وی سی(، بزرگترین 
معضل تولیدکنندگان محصوالت پی وی سی سخت )UPVC( مشکل شکنندگی 
مخصوصا در دماهای پایین می باشــد. در این محصول بســته افزودنی حاوی 
نانوذرات به پودر PVC افزوده شــده و افزایش چشمگیر خواص ضربه، بهبود 

خواص حرارتی را در پی خواهد داشت.

اطالعات شرکت تولید کننده

آریا پلیمر پیشگامنام شرکت

آریا پلیمر پیشگامنام برند

1387سال تأسیس

اصفهان - شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان - ساختمان فن آفرینی 2 - واحد 233آدرس

www.ariapolymer.comنشانی سایت اینترنتی

پالستیکحوزه صنعتی تحت فعالیت

افزودنی نانو ویژه پی وی سینام محصول اصلی

9 نفرتعداد کارکنان

500 تن در سالظرفیت تولید

اتصاالت بهین تولید پروین - لوله داراکار - پروفیل دنیای پروفیل غرب و...محل های کاربرد محصول

اثـرات

1. حذف اجزای گران قیمت وارداتی از فرموالسیون
2. کاهش قیمت تمام شده

3. حفظ و بهبود خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی

استان اصفهان- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان- شرکت آریا پلیمر پیشگام
محل تولید

مجوزهای دریافت شده برای محصول
استانداردهای الزم اتصاالت، لوله و پروفیل 

PVC نام محصول: نانوافزودنی
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صنعت ساختامن



اطالعات شرکت تولید کننده

بهین تولید پرویننام شرکت

بهیننام برند

1377سال تأسیس

1392سال ورود به حوزه فناوری نانو

اصفهان - اتوبان شهید آقا بابایی - پل تمدن - انتهای خزاعی - نرسیده به میدان عروج - کوچه امین - پالک2آدرس

www.behintolid.irنشانی سایت اینترنتی

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

اتصاالت یو پی وی سی )UPVC(نام محصول اصلی

30 نفرتعداد کارکنان

1000 تن در سالظرفیت تولید

آبرسانی، فاضالب بهداشتی و ساختمانی به صورت روکار و یا زیرکارمحل های کاربرد محصول

اثـرات

1. صرفه جویی اقتصادی برای مصرف کننده
2. کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات

مجوزهای دریافت شده برای محصول
دریافت مجوز از اداره استاندارد استان اصفهان

استان اصفهان - شهر اصفهان
محل تولید

نحوه عملکرد و ویژگی ها

این اتصاالت از ویژگی های خوبی نظیر استحکام مناسب، مقاومت 
به ضربه باالتر، مقاوم در برابر حرارت و سایش می باشد و توانسته 

است تست های مربوط به اداره استاندارد را دریافت نماید.

UPVC نام محصول: اتصاالت ساختمانی از جنس
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UPVC نام محصول: پروفیل پنجره های ساختمانی از جنس

اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت دنیای پروفیل پی وی سی غربنام شرکت

نام برند

1387سال تأسیس

دفتر مرکزی: تهران - بلوار میرداماد - خیابان البرز - خیابان تابان شـرقی - خیابان ملکی سودمند - پالک 2آدرس

www.kicogroup.comنشانی سایت اینترنتی

تولید پروفیل پنجره های ساختمانی از جنس UPVCحوزه صنعتی تحت فعالیت

پروفیل پنجره های ساختمانی از جنس UPVCنام محصول اصلی

50 نفرتعداد کارکنان

3500 تن در سالظرفیت تولید

صنعت ساختمانمحل های کاربرد محصول

اثـرات

1. کاهش هزینه تولید به واسطه کاهش قیمت مواد اولیه
2. افزایش طول عمر محصول

3. کاهش هزینه تعمیر و نگهداری

نحوه عملکرد و ویژگی ها

این پروفیل ها از ویژگی های خوبی نظیر اســتحکام مناسب، 
مقاومت به ضربه باالتر و مقاومت در برابر اشــعه ماوراء بنفش 
دارد و نسبت به پروفیل های غیرنانویی خود به دلیل کاهش 
ماده اولیه از قیمت پایین تری برخوردار اســت، ضمن اینکه 

استانداردهای ملی ایران را نیز  دریافت نموده است.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
استان کرمانشاه - ماهیدشت

محل تولید
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صنعت ساختامن



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، آبرسانی، 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 ها و اتصاالت از ویژگی های خوبی نظیر اســتحکام مناسب، 
مقاومت به ضربه باالتر، مقاومت در برابر حرارت و ســایش می باشند 

و توانسته اند تست های مربوط به اداره استاندارد را دریافت نمایند.

استان اصفهان - بزرگراه ذوب آهن - شهر ابریشم
محل تولید

UPVC نام محصول: لوله و اتصاالت ساختمانی از جنس
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حوزه کشـاورزی

 انواع بسته بندی محصوالت خوراکی برپایه 
نانوکامپوزیت های پلیمری

محصـوالت



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
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تاییدیه نانو مقیاس

نحوه عملکرد و ویژگی ها

بسته بندی های ساخته شــده از نانوکامپوزیت های پلیمری با ترکیب ویژه با عنوان 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 بسته بندی و رسیدن آن به مواد غذایی بسیار اندک 

می شود.

نام محصول:  انواع بسته بندی محصوالت خوراکی برپایه نانوکامپوزیت های پلیمری
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محصوالت حوزه
کشاورزی



حوزه تصفیه آب و پساب

 دستگاه حذف فلزات سنگین از آب شـرب به روش نانو کویتاسیون
 دستگاه تصفیه آب و پساب با استفاده از  سیستم نانو فیلرتاسیون غشایی 

به روش هارمودینامیکی

محصـوالت



اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت پیام آوران نانو فناوری فردانگرنام شرکت

PNFنام برند

1386سال تأسیس

تهران - خیابان ظفر - نرسیده به بزرگراه مدرس - پالک 248 - واحد همکفآدرس

www.pnf-co.comنشانی سایت اینترنتی

تجهیزات ساز و تصفیه آبحوزه صنعتی تحت فعالیت

دستگاه نانو کویتاسیوننام محصول اصلی

10 نفرتعداد کارکنان

60 دستگاهظرفیت تولید

محل های کاربرد محصول

تصفیه انواع آبهای آشامیدنی و کشاورزی
عالوه بر آن، این دستگاه در حوزه های وسیعی دارای کاربرد است که اهم آن عبارت است از:

 استفاده از نانوکاویتاسیون در تولید امولسیون آب- مازوت؛
 استفاده از نانوکاویتاسیون در سبک سازی نفت؛

 پاستوریزاسیون سرد شیر و آبمیوه.

اثـرات

کاهش اثرات زیان بار آب های آلوده و کاهش هزینه های درمانی

محل تولید: استان تهران - شهر تهران
محل اجرای پایلوت: اردبیل

مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید
تاییدیه نانو مقیاس

نحوه عملکرد و ویژگی ها

راکتورهای مربوطه که قلب دســتگاه می باشند بر 
اساس ظرفیت دستگاه طراحی و ساخته می شوند. 
آب وارد دستگاه شــده و با عبور از از راکتورها، 
حباب های نانومتریک  ایجاد می شــود و در مرحله 
بعد با  انفجار حباب در بخــش دیگری از راکتور، 
حجم زیــادی از رادیکال های آزاد OH و H بوجود 
می آید کــه  با عامل هیدروکســیل واکنش داده 
نمک های اکســیدی آن فلز واکنش ایجاد شده و 
باعث جذب و از بین بردن فلزات ســنگینی نظیر 

جیوه و آرسنیک از آب آشامیدنی می گردد.

نام محصول: دستگاه حذف فلزات سنگین از آب شـرب به 
روش نانو کویتاسیون
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محصوالت حوزه
تصفیه آب و پساب



مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانو مقیاس

استان تهران - شهریار - شهرک صنعتی گلگون
محل تولید

نحوه عملکرد و ویژگی ها

دستگاه تصفیه پساب صنعتی نانو غشایی هارمو دینامیک از دو بخش اصلی 
تشکیل شده است:
الف: مدول غشایی:

دستگاه از صفحات غشای پلیمری با منافذ نانو از جنس پلی آمید )PA(  و یا 
پلی سولفون )PS( و یا پلی اتر سولفون )PES( و یا پلی آکریلو نیتریل )PAN(  و 
یا پلی وینیل دی فلوراید )PVDF( و یا ترکیبی ازآنها با ساختاری محافظتی از 
پلی استر و یا پلی پروپیلن تشکیل شده است که سیال آلوده به صورت موازی 

با سطح این غشاها در حال حرکت المینار است.
ب: بخش ایجاد حرکت هارمودنیامیک با فرکانس باال:

 صفحات غشایی در بخش دوم حرکتی هارمونیک نوسانی با فرکانسی معین 
دارد که در هر مورد میزان آن به وســیله تست های آزمایشگاهی تعیین و 
 Shear( تثبیت می شود. این فرکانس حرکتی باعث ایجاد تنش برشی بزرگ

Stress( و معینی در سیال می شود.
دستگاه تصفیه پساب صنعتی نانو غشایی هارمو دینامیک، دستگاهی است 
کــه با به وجود آوردن تنش )Shear Rate( در حدود S/1  150000 در ســطح 
ســیال مانع ایجاد تمرکز آلودگی )Fouling(  بر سطح غشای نانویی گردیده 
و دسترسی آسان ملکول های آب به سطح غشا را باعث می گردد. آب عبور 

کرده از منافذ نانویی، فاقد آلودگی های محلول و نامحلول بوده و آلودگی های مذکور با جریان المینار آب به خروجی بخش فشرده 
شــده هدایت شده و به منبع برگشتی می ریزد. آب عبور کرده از منافذ نانویی غشا به وسیله واسطه های انتقال از جنس پلیمر 

پلی پروپیلن، به سمت کانال هدایت آب تصفیه  می رود و به منبع آب تصفیه می ریزد.

نام محصول: دستگاه تصفیه آب و پساب با استفاده از  سیستم 
نانو فیلتراسیون غشایی به روش هارمودینامیکی
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران



اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت مهندسی و ساخت آب روبش رسوب مهسارنام شرکت

مهسارنام برند

1388سال تأسیس

تهران - بزرگراه صیاد شیرازی - حسین آباد - موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش  - مرکز رشد واحدهای آدرس
فناور صنایع رنگ

-نشانی سایت اینترنتی

تصفیه آب و پسابحوزه صنعتی تحت فعالیت

-نام محصول اصلی

11 نفرتعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

محل های کاربرد محصول

تصفیه آ ب های کشاورزی و انواع آب های آلوده صنعتی
عالوه بر آن، این دستگاه در حوزه های وسیعی دارای کاربرد است که اهم آن عبارت است از:

 تصفیه شیرابه زباله؛
 تصفیه انواع پسآب های صنعتی و شیمیایی؛

 تصفیه انواع پسآب های میکروبی و زیستی مربوط به شرکت های داروسازی و بیمارستان ها؛
 تصفیه انواع روغن های خوراکی و صنعتی؛

 به عنوان جداساز در صنایع غذایی و لبنی؛
 به عنوان جداساز در صنایع نفت و پتروشیمی.

اثـرات

1. عدم نیاز به زمین و فضای بزرگ
2. صرفه جویی ارزی معادل 9 میلیارد ریال به ازای هر دستگاه 

3. صرفه جویی انرژی به میزان 35% در مقایسه با مشابه خارجی
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محصوالت حوزه
تصفیه آب و پساب
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

حوزه نســاجی

 نخ نانو کامپوزیتی ضدباکرتی

محصـوالت



اطالعات شرکت تولید کننده

تولیدی تهران زرنخنام شرکت

زرنخنام برند

1376سال تأسیس

دفتر مرکزی: میرداماد - میدان مادر - بهروز - برج بیژن - طبقه3 - واحد 3/1 آدرس

www.zarnakh.comنشانی سایت اینترنتی

نساجیحوزه صنعتی تحت فعالیت

نخ نانو آنتی باکتریال )پلی آمید(نام محصول اصلی

200 نفرتعداد کارکنان

یک تن در روزظرفیت تولید

انواع منسوجات )به ویژه پوشاک(محل های کاربرد محصول

اثـرات
1. پیشگیری از طیف متنوعی از بیماری ها

2. کاهش هزینه های درمانی
3. افزایش سطح زندگی مردم

نحوه عملکرد و ویژگی ها

نخ ضد باکتری با فناوری نانوکامپوزیت تولید می شود. با استفاده از نانوذرات نقره 
در ساختار این نخ که از نوع نایلون می باشد خاصیت ضدباکتری ایجاد می شود. 
به دلیل قرارگیري نانو ذرات در مرحله ذوب ریسی، امکان حبس نانوذرات نقره 
در ســاختار پلیمری الیاف نایلون به وجود آمده و همین امر سبب دوام خواص 
حاصل از حضور این نانوذرات در نخ می شود. همچنین نانوذرات نقره موجود در 
این نخ ها در اثر شستشو و یا استفاده مکرر خارج نشده و در نتیجه خواص اولیه 
این نخ ها کاهش نمی یابد. ضمن اینکه از ورود این ذرات به پســاب شستشو و 
بروز آلودگی های زیســتی جلوگیری خواهد شد. این نخ بنابر آزمون های انجام 
شــده، خاصیت ضد میکروب و ضد قارچ در برابر باکتری ها و قارچ های مختلف 

نشان داده است.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 مجوز وزارت بهداشت

 تأییدیه نانو مقیاس
 گواهی بررسی خاصیت ضدمیکروب از البراتوار IGC ژاپن

 تأییدیه انستیتو پاستور ایران

محل تولید
استان قزوین- شهر صنعتی البرز

نام محصول: نخ نانو کامپوزیتی ضدباکتری
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محصوالت حوزه
نسـاجی



حوزه نانـوالیاف

 نانوفیلرت نیروگاهی بهران
 ماسک نانوالیاف

محصـوالت



نحوه عملکرد و ویژگی ها

در این محصول الیه ای متشکل از نانوالیاف وجود دارد که در مقایسه با کاغذ 
فیلتر از سوراخ های کوچکتری برخوردار اســت، 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



نحوه عملکرد و ویژگی ها

نحوه عملکرد، فیلتراســیون سطحی با پوشش 
نانوالیاف می باشــد، از ویژگی های آن استفاده 
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

توسعه سالمت ایرانیان نام شرکت

پاکدمنام برند

1393سال تأسیس

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

www.pakdam.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

 در حال دریافت تأییدیه نانومقیاس
 مجوز وزارت بهداشت

 مجوز از سازمان غذا و داروی کشور

نام محصول: ماسک نانوالیاف
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران





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

آئروژل )هواژل( یک نوع ســیلیکاژل بی شکل )یا آمورف( سنتزی 
اســت )کاماًل متفاوت با سیلیکای بلوری است( که کمترین چگالی 
را در میان مواد جامد دارد و چگالی  آن تنها ســه برابر هواســت. 
این ماده بر روی یک الیه  با ســاختار قابل انعطاف پخش می شود و 
دارای مقاومت گرمایی باال، انعطاف پذیری خوب و چگالی بسیار کم 
می باشــد. این ماده همچنین در خازن ها استفاده می شود که حجم 
خازن ساخته شده توســط این ماده 2000 تا 5000 بار کوچک تر از 

مشابه آن با مواد دیگر است.

نام محصول: آئروژل
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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

در حال دریافت تأییدیه نانومقیاس

نحوه عملکرد و ویژگی ها

نانو ذرات سیلیکا شامل مجموعه اي از ذرات کوچک دي اکسید سیلیس می باشد که 
از طریق پیوندهاي کوواالنســی و هیدروژنی به 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 شــود در بسترهاي مورد استفاده برهمکنش بیشتري از 

خود نشان دهد.

نام محصول: نانوسیلیس رسوبی
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اطالعات شرکت تولید کننده

مهندسی پدیده شمس ایرانیاننام شرکت

نانوسیلیس کلوئیدینام برند

1392سال تأسیس

بزرگراه آزادگان مسیر شمال به جنوب - احمدآباد مستوفي - 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 ضد سایش؛
 ضد لغزش؛ 
 ضد حریق؛

 ضد انعکاس سطوح.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
در حال دریافت تأییدیه نانومقیاس

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

نام محصول: نانوسیلیس کلوئیدی
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محصوالت حوزه 
نانـومواد



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 خواص مکانیکــی در کاربردهای مختلف ماننــد کامپوزیت، پلیمر، رنگ و 
رزین و ساخت پوشش های نانوکامپوزیتی مقاوم در برابر حرارت، شعله، تشعشع و 

آلودگی های شیمیایی مانند روکش کابل ها

مجوزهای دریافت شده برای محصول
در حال دریافت تأییدیه نانومقیاس

استان تهران - حسن آباد خالصه - مجتمع تحقیقاتی عصر 
انقالب

محل تولید

نام محصول: نانوذرات خاک رس
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران





فهرست کامل رشکت ها
و محصوالت فناوری نانو



فهرست شرکت ها و محصوالت فناوري نانو

ف
مقیاس تولیدمحصولنام شرکتردی

آزمایشیپلی پروپیلن مقاوم به خراش )نانو کامپوزیت پایه پلی اولفینی(پارسا پلیمر شریف1

آزمایشیگرانول نانو کامپوزیت پلی  پروپیلن/ کلیبسپار پیشرفته شریف2

آزمایشینانو پپتید گیاهی با خاصیت آنتی باکتریالیکتا فرآیند مبین3

4

نانو پوشش فلز

صنعتینانو کلوئید نقره

آزمایشینانو کلوئید طال5

آزمایشینانوسیال خنک کننده6

صنعتیکلوئید نانو نقره- نانوسید L2000نانونصب پارس7

آزمایشینانوکلوئید نقرهتضامنی قضات و شرکا8

تامین نانو ساختار9
 آویژه-خرازی-نانو فن ویرا

آزمایشی نانوکلوئید نقره

آزمایشی محلول کلوئیدی نانو ذرات طال10

آزمایشیکلوئید نانو ذرات نقره )نیواشا(نانو الوند آراد11

صنعتیکلوئید Ag/TiO2 )استینا 140(نانو واحد صنعت پرشیا12

آزمایشیکلوئید نقرهنانو پارت خزر13

آزمایشینانو سیلور 2000ppmنانو دانش کاسپین14

آزمایشینانو کلوئید سیلوروایا نانو15

صنعتیجوراب آنتی باکتریالتولیدی جوراب مهیار زنجان16

صنعتیجوراب آنتی باکتریالکاسپین جوراب17

آزمایشینخ پلی آمید نانو آنتی باکتریالتولیدی تهران زرنخ18

19
مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران

صنعتیرنگ ترافیکی

صنعتیرزین اکریلیک فرآوری شده با نانوذرات مونت موری لونیت20

21
پیشگامان فناوری آسیا

صنعتیرنگ ضد خش ترافیکی

صنعتیپوشش آنتی استاتیک22

آزمایشینانو ذرات اکسید رویپیشگامان فناوری فجر23

آزمایشینانو اکسید رویدانش نگاه افروز24

25
نانو پارس اسپادانا

آزمایشینانو اکسید روی

صنعتیگاما آلومینا مزوپور )نام پیشین: آلومینا نانو حفره با فاز غالب گاما(26

آزمایشیکلوئید نانو ذرات طالزیست شیمی آزما رشد27

مهندسین علوم پیشرفته نانو و 28
زیست فناوری کویران

آزمایشینانو پودر مگهمایت

آزمایشینانو ذرات مگنتیتماگنتیک بیوکاتالیست پژوهان29

آزمایشینانو ذرات مغناطیسی اکسید آهنموسسه شریف طب سیستم30

آزمایشینانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن Fe3o4کیمیا پژوه آفاق کویر31

صنعتینانو الیاف پلی آمیدنانو فناوران خاور32

صنعتیفیلترهای هوای نیروگاهی با فناوری نانو الیافتولیدی صنعتی بهران فیلتر33

34
نانو تار پاک

آزمایشی نانو الیاف پلی آمید

صنعتیالیه حاوی نانو الیاف35

42

فهرست رشکت ها و 
محصوالت فناوری نانو



ف
مقیاس تولیدمحصولنام شرکتردی

36
دکتر علیرضا بدیعی

آزمایشیSBA15) Nano Porosil 2 سیلیس مزو تخلخل(

37Nano Porosil 1آزمایشی

صنعتینانو کفپوش اپوکسی مقاوم به سایش )نانو کامپوزیت اپوکسی / نانو سیلیکا(بسپار سازان ایرانیان38

آزمایشینانو کلوئید سیلیسپدیده شمس ایرانیان39

صنعتیکلوئید سیلیس ایجادکننده پوشش آب گریز )HC122(شریف نانو پارس40

آزمایشینانو ذرات سیلیس مزوپورزیست فرآیند صنعت صبا41

42
رسپاد بسپار آریا

آزمایشینانو فوم سیلیکا آئروژل

43  (Raspod as2/5) بخت با ثبات شستشوی باال UV آزمایشیپوشش اپوکسی اکریالت

آزمایشیآئروژل سیلیس آب گریزواکنش صنعت پارت44

تعاونی انبوه  سازی مسکن بهدیس 45
سامان امین

صنعتینانو بتن سبک سازه ای

مجتمع فناوری های نوین فدک 46
سپاهان

آزمایشینانو سیلیس

صنعتیباند پانسمان آنتی باکتریال )Agicoat(داروسازی عماد47

صنعتینخ پلی استر آنتی باکتریالنفیس نخ48

صنایع تولیدات کاغذی خراسان 49
)گلریز(

صنعتیدستمال کاغذی حاوی نانو ذرات نقره

آزمایشییونومر گالس حاوی نانو ذرات نقرهفرازیست مواد کیمیا50

51

کیفیت تولید تکاپو )کیتوتک(

صنعتیدهان شویه سیلوسپت

صنعتیسیلوسپت مناسب سوختگی52

صنعتیسیلوسپت ضد عفونی کننده موضعی )شست و شوی دست(53

صنعتیسیلوسپت مناسب ضد عفونی نمودن محل تزریق54

آزمایشیسیلوسپت ضد عفونی کننده شستشوی زخم55

آزمایشیکاشی آنتی باکتریالنانو پیشتاز پارس56

آزمایشیکوانتوم دات سلنید کادمیوم با پوسته سولفید روی (cdse/zns)زیست فناوران سینا57

آزمایشینانو پودر اکسید منگنز Mn3O4علی محمدی58

آزمایشیبتن الیافی حاوی نانو ذراتعلیرضا ناجی گیوی59

آزمایشینانو پودر اکسید تیتانیوم دوپ شده با عناصر نقره و گوگردفناوران پیشرو صنعت پاک60

آزمایشینانو پودر اکسید مخلوط تیتانیا سیلیس دوپ شده با عناصر آهن و بورقدیر رجب زاده61

صنعتیپولیش پایه آب خودروآریا نانو طیف62

آزمایشینانو امولسیون آب در روغن با خاصیت آنتی باکتریالتوسعه سالمت رویان63

صنعتینانو پوشش ضد خوردگی UV پزراد سیس پوشش64

آزمایشینانو کود بیولوژیکفناور نانو پژوهش مرکزی65

آزمایشینانو میله های اکسید روی بر روی بستر سرامیکیکیلو پیکو آرین66

صنعتیالکترود جوش Artrodeآرتاش کامپوزیت67

آزمایشینانو میله های منیزیم هیدروکسی آپاتیت کربناته شدهدکتر فرهاد بخشی68

آزمایشی ژل نانو الیاف سلولزینانو نوین پلیمر69

آزمایشیداروی ضد سرطان سینا داکسوزوماکسیر نانو سینا70

43

محصوالت فناوری نانوساخت ایـران



ف
مقیاس تولیدمحصولنام شرکتردی

آزمایشینانو کاتالیست رفرمینگ نفتاتوسعه دانش و فناوری ایلیا71

صنعتیجاذب نانو زئولیتیزیست پ   ژوهان خاورمیانه72

آزمایشیمنسوج پنبه با سطوح ابَر آب گریزلوتوس نانو فام73

74

مجتمع داروئی تریتا داروی 
هزاره سوم

آزمایشینانو بروفن

آزمایشینانو دیلول75

آزمایشینانو سپورین76

آزمایشینانو گیلیناید77

آزمایشینانو مایسین78

آزمایشینانو واستاتین79

آزمایشی نانو الیاف کیتوسان/ژالتیندکتر حبیبی80

81
نانو فناوری و انرژی کربن

آزمایشیکاتالیست نانو ساختار نیکل بدون پایه

آزمایشیاکسید گرافن کلوئیدی82

آزمایشی ماده معطرساز پارچهتامین نانو ساختار آویژه - اکبری83

آزمایشیرنگ ترک تزیینیرنگ ترک تزئینی آسیا84

85
مهندسی شیمیائی و رنگسازی

 نیلی فام ری
SC آزمایشیرنگ پایه آب خود تمیز شونده - نانو فام

آزمایشیپودر ماشینی فاقد بلیچ و اکتیواتور حاوی نانوکامپوزیتتولی پرس86

مهندسین مشاور علوم و فناوری نانو 87
آزمایشیپودر فوالد/ نانوکاربید تیتانیوممواد پارس

آزمایشیابرعایق حرارتی و برودتی و صوتینانو مواد افق شرق )نانو تکنیکال(88

آزمایشیسیلیسیوم متخلخلعباس شکرالهی و مریم زارع89

آزمایشیافزودنی کمک فرایند دو جزیی بر پایه پلی اتیلن گلیکول و نانو سیلیکات هاآرا پلیمر نگین فن آور90

آزمایشینانو کامپوزیت ماسه پلیمریآریا نانو بسپار پالست91

آزمایشیمرکب پایه آب جوهر افشان فرموله شده با ذرات پیگمنت نانوتجهیز گاما92

آزمایشینانو کامپوزیت پلی اتیلن شبکه ای شدهتعاونی بسپار فکور93

آزمایشیدوده حاوی فولرن C60دکتر بهرام قنبری94

آزمایشینانو رنگپوشش صنعت نانو فن تهران95

آزمایشینانو پوشش کربن بر روی گرافیتبه اندیشان کیمیا ژاو96

آزمایشینانو فیبرهای میکرو استخراج بر پایه نانو ساختارهای سه بعدینانو پوشش فیبر97

آزمایشیلوله بی صدا سه الیه فاضالبلوله و اتصاالت وحید98

آزمایشیپلی التیس )تثبیت شن های روان(بسپار گستر جاویدان99

آزمایشیمایع حاوی نانو ذرات سیلیکا، ایجاد کننده خاصیت آبگریزیمبتکران پاک فن100

آزمایشیخمیر حاوی نانو ذرات اکسید تیتانیم آناتازخانم ناهید غضیانی101

آزمایشیکرم حاوی نانو ذرات نقرهکیا بهداشت102

آزمایشینانو امولسیون شوینده شیشهکیمیا شیمی سهند103

آزمایشیداربست نانو کامپوزیتی حاوی نانو ذرات تیتانیای استخوانخانم الناز تمجید شبستری104

نساجی فخر سپهر کاشان )فرش 105
فرهی(

آزمایشیفرش آنتی باکتریال
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تجهیزات فناوری نانو



برنامه حمایت از تولید تجهیزات فناوری نانو
ستاد ویژه توسعه فناوري نانو، از سال 1387، حمایت از ساخت تجهیزات فناوري نانو توسط سازندگان داخلي 
را در دســتور کار خود قرار داده است. وجود محدودیت در دسترسي به تجهیزات پیشرفته و مسأله تحریم 

کشور باعث ایجاد انگیزه هاي قوي در زمینه طراحي و ساخت این تجهیزات شده است.
از مزایاي مهم ساخت تجهیزات پیشرفته در داخل کشور مي توان به کاهش آسیب پذیري توسعه فناوري هاي 
پیشرفته، توانایي توســعه فناوري به سطح صنعتي، کاهش قابل توجه قیمت تجهیزات، حل معضل خدمات 
پس از فروش در زمینه تعمیر و نگهداري تجهیزات و سرریز دانش فني تولیدشده به سایر حوزه هاي فناوري 

اشاره کرد.
بر این اساس، اهداف عملیاتي زیر به عنوان محورهاي اصلي فعالیت این برنامه در نظر گرفته شده است:

 توسعه و دستیابي به فناوري ساخت تجهیزات پیشــرفته و راهبردي فناوري نانو در حوزه هاي 
آزمایشگاهي و صنعتي؛

 ارتقاي فني، کیفي و تکمیل تجهیزات ساخت داخل؛
 تکمیل فرایند تجاري سازي و کسب بازارهاي بین المللي.

46

تجهیزات
فناوری نانو



نحوه عملکرد و ویژگی ها

تجهیزات آزمایشــگاهی مرتبط با فناوری نانو غالبا برای شناسایی مواد و عناصر، مشخصه یابی، انجام فرایند و در مواردی تولید 
نانو مواد مورد اســتفاده قرار می گیرد. برای نمونه می توان تجهیزاتی نظیر انواع میکروســکوپ های STM و AFM، تجهیزات 

کروماتوگرافی، تجهیزات الیه نشانی و انواع طیف سنجی ها را نام برد.

اطالعات شرکت تولید کننده

فهرست اسامی شرکت های سازنده تجهیزات آزمایشگاهی در انتها آمده است.نام شرکت

-نام برند

-سال تأسیس

-آدرس

-نشانی سایت اینترنتی

-حوزه صنعتی تحت فعالیت

..., SPM - AFM - VSM - DTA - PNC - FMT - ElectroSpinning - Sputteringنام محصول اصلی

328تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

تحقیقات دانشگاهیمحل های کاربرد محصول

اثـرات

1. کاهش خروج ارز
2. کاهش وابستگی به تجهیزات خارجی

3. خدمات پس از فروش مناسب
4. جلوگیری از بال استفاده بودن تجهیزات

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 بخش اعظمی از شرکت ها موفق به کسب گواهینامه ISO 9001-2008 شده اند.

 دو شرکت نیز موفق به کسب نشان CE برای محصوالت خود شده اند.

نام محصول: تجهیزات آزمایشگاهی
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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

تهران - حسن آباد خالصه - مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تأییدیه نانو مقیاس

محل تولید

نام محصول: دستگاه الکتروریسی
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تجهیزات
فناوری نانو



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 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)
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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
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تأییدیه نانو مقیاس

نام محصول: دستگاه عملیات سطحی به روش پالسمای سرد 
اتمسـفری

نحوه عملکرد و ویژگی ها

از این دستگاه برای عملیات ســطحی و افزودن خواصی ویژه به 
سطوح منسوجات در صنایع نساجی، برای افزایش زمان ماندگاری 
و استریلیزاســیون در صنایــع غذایی و همچنیــن  در صنایع 

پتروشیمی و محیط زیست استفاده می گردد.

50

تجهیزات
فناوری نانو



نحوه عملکرد و ویژگی ها

در دستگاه نانوکویتاسیون صنعتی با اســتفاده از پدیده نانوکویتاسیون هیدرودینامیک )تشکیل و انفجار حباب هایی در اندازه 
نانو( در راکتور دستگاه انرژی باالیی تولید شده که در راستای اختالط مایعات نامحلول در هم و یا پخش نانوذرات در محیط مایع 
و نیز افزایش قابلیت واکنش شــیمیایی مواد بکار گرفته می شود. از مزیت های این روش مصرف انرژی پایین و قابلیت آسان در 

افزایش مقیاس می باشد.

اطالعات شرکت تولید کننده

پیام آوران نانو فناوری فردانگرنام شرکت

PNFنام برند

1386سال تأسیس

تهران - خیابان ظفر - نرسیده به بزرگراه مدرس - پالک 248 - واحد همکفآدرس

www.pnf-co.comنشانی سایت اینترنتی

ساخت تجهیزات مرتبط با تکنولوژی نانو کویتاسیونحوزه صنعتی تحت فعالیت

دستگاه نانو کویتاسیوننام محصول اصلی

11 نفرتعداد کارکنان

50 دستگاه در سالظرفیت تولید

آب )حذف فلزات سنگین( - نفت )گوگرد زدایی- نانو امولسیون های شیمیایی( - صنایع غذایی )هموژنیزاسیون و محل های کاربرد محصول
پاستوریزاسیون سرد(

اثـرات

1. کاهش مصرف سوخت تا 15 درصد با امولسیون آب - مازوت
2. بهبود کیفیت مواد لبنی )شیر(

3. بهبود سطح کیفی آب و بازیابی مجدد آب

نام محصول: دستگاه نانو کویتاسیون

مجوزهای دریافت شده برای محصول

تأییدیه نانومقیاس

محل تولید
استان تهران - شهر تهران
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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 2
مگنترون 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 شیمیای بخار با 
استفاده از فیالمان داغ

PECVD-HFCVDHorizon

 

Ion Beam Depositionstrongالیه نشانی کندوپاش یونی14

 

رسوب شیمیایی بخار به 15
روش 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 19
کمک پالسما

PACVDنیمه صنعتی

افقیPlasma Nitriding (PN)الیه نشانی پالسمایی20

 

رسوب شیمیایی بخار به 21
کمک 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

 
سیستم الیه نشاني لیزر 25

پالسی
Pulse Laser DepositionPLD

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
Nano CavitationHC-LMEDP2توزیع نانو ذرات

 

دستگاه تولید امولسیون با 30
Nano CavitationHC-LMEDP1دوزینگ و توزیع نانو ذرات

دستگاه تولید31
Nano CavitationHC-LMEP2 نانو امولسیون- دیسپنسر

Nano CavitationHC-LEDVP2دستگاه تولید نانو امولسیون32

Nano CavitationHC-LEDVP1دستگاه تولید نانوامولسیون33

دستگاه تولید34
Nano CavitationHC-LMEP1 نانو امولسیون- دیسپنسر

Nano CavitationHC-LEدستگاه تولید نانو امولسیون 35

دستگاه نانوکاویتاسیون 36
صنعتی 

Nano CavitationHC-I
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تصاویرمدلعنوان طرح به زبان انگلیسیعنوان طرح به زبان فارسینام شرکتردیف

37
شرکت 

پیام آوران
 نانوفناوری 

فردانگر

انفجار الکتریکی سیم برای 
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 Spectrom-

etryESI-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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تصاویرمدلعنوان طرح به زبان انگلیسیعنوان طرح به زبان فارسینام شرکتردیف

47

شرکت تعاونی 
یارنیکان 

صالح

سامانه الیه نشانی تبخیر 
حرارتی و تفنگ الکترونی

 Electron Beam Gun & Thermal
EvaporationEB&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 50
اسپاترینگ و تبخیر حرارتی

Magnetron
 sputtering-thermal

 evaporation
DRS&TE320

51

شرکت توسعه 
حسگرسازان 

آسیا

اندازه گیری سطح ویژه به 
BET روش

Specific surface area
 measurement systemNS-93

Deep Reactive Ion etchingDRIEزدایش بازفعال یونی عمیق52

53
دستگاه یکپارچه اندازه گیری 

عملکرد حسگری و 
کاتالیزوری مواد

 Gas Sensor and Catalyst Integrated
Testing SystemGSCITS-1392

54

شرکت 
توسعه صنایع 
تصویر برداری

 پرتو نگار 
پرشیا

سیستم تصویربرداری 
اسپکت از حیوانات کوچک

High Resolution
 Single-Photon Emission Computer-

ized
 Tomography

HiReSPECT
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تجهیزات فناوری نانو



تصاویرمدلعنوان طرح به زبان انگلیسیعنوان طرح به زبان فارسینام شرکتردیف

55
شرکت توسعه 

فناوری 
مافوق صوت

Ultrasonic HomogenizerUHP-400هموژنایزر التراسونیک

56
شرکت 
تولیدی 

صنعتی رنجبر 
امین

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

Planetary Ball Mill NARYA MPMآسیاب گلوله ای سیاره ای57
2*250

58

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 زینترینگ59

60
دستگاه اسپارک پالسما 

زینترینگ به همراه سیستم 
گرمایش القایی

Spark Plasma Sintering system (SPS)Nanozint 10 I

61

شرکت رشد 
نانو فناوران

RIESI-300زدایش بازفعال یونی

رسوب شیمیایی بخار به 62
DC کمک پالسماDC-PECVDSI-802
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تصاویرمدلعنوان طرح به زبان انگلیسیعنوان طرح به زبان فارسینام شرکتردیف

شرکت سامانه 63
تجهیز دانش

اسپین کوتر )پوشش دهی 
دورانی(

Spin Coater5TSE-
AG111EG

64
شرکت 

طیف گستر 
فراز

Gas ChromatographyTG-FID 2552گازکروماتوگرافی

Gas ChromatographyTG-TCD 2552گازکروماتوگرافی65

66

شرکت 
فناوران 

تجهیزات 
نانوآزما

Electrospinning SISTANA ESالکتروریسی
Lab SBS

Electrospinning SISTANA ESالکتروریسی67
Lab H

Electrospinningالکتروریسی68
Mini-

Electrospin-
ning

Electrospinning SISTANA ESالکتروریسی69
Lab NL

70

شرکت 
فناوران 

نانومقیاس

نازل دار- Electrospinningالکتروریسی
آزمایشگاهی

صنعتیElectrospinningالکتروریسی71
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تصاویرمدلعنوان طرح به زبان انگلیسیعنوان طرح به زبان فارسینام شرکتردیف

72

شرکت 
فناوران 

نانومقیاس

غوطه وریElectrospinningالکتروریسی

پایلوتElectrospinningالکتروریسی73

CE1000-الکتروفورز موئینه74

75

شرکت 
فناوری خال  

کهربا

دوربین میکروسکوپ 
الکترونی عبوری )دوربین 

ثبت تصاویر ناشی از 
تشعشعات پر انرژی(

-EMC 16.8

76
دوربین میکروسکوپ 

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

-EMC-8.3

77

شرکت 
فناوری 

نانوساختار 
آسیا

ElectrospinningeSpinner NFالکتروریسی
 CO-AN/VI

ElectrospinningeSpinner NFالکتروریسی78
 CO-EN/VI

ElectrospinningeSpinner NFالکتروریسی79
 CO-EDN/I

ElectrospinningeSpinner NFالکتروریسی80
 CO-DN/I

ElectrospinningeSpinner NFالکتروریسی81
 CO-DN/II

ElectrospinningeSpinner NFالکتروریسی82
 CO-ADN/VI

83

شرکت 
مغناطیس

 دانش پژوه 
کاشان

مغناطیس سنج گرادیان نیرو
Alternating Gradient Field
 Magnetometer (AGFM)MDKG
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تصاویرمدلعنوان طرح به زبان انگلیسیعنوان طرح به زبان فارسینام شرکتردیف

84

شرکت 
مغناطیس

 دانش پژوه 
کاشان

مغناطیس سنج نمونه مرتعش
 Vibrating Sample Magnetometer

(VSM)MDKB

مغناطیس سنج نمونه مرتعش 85
(FORC+VSM)

 FORC (first-order-reversal curve)
+ VSM (Vibrating Sample Magne-

tometer)
VSMF

مغناطیس سنج نمونه مرتعش86
 دما باال

 High Temperature Vibrating Sample
MagnetometerVSMFT

87

شرکت 
مهندسی 
الکترون 
پیشرو 
پژوهش

طیف سنج مرئی– فرابنفش 
)نانودراپ اسپکتروفتومتر(

ultraviolet-visible spectrophotometry Nanodrop Ar
2015

ultraviolet-visible spectrophotometry Spectronix Arاسپکترومتر سنج  مرئی  88
2015V

ultraviolet-visible spectrophotometry Spectronix Arاسپکترومتر مرئی- فرابنفش89
2015

ultraviolet-visible spectrophotometry Photonix Arاسپکتروفتومتر مرئی90
2015V

اسپکتروفتومتر مرئی- 91
فرابنفش

ultraviolet-visible spectrophotometry Photonix Ar
2015

92

شرکت 
مهندسی 
پژوهشی 
تجهیزات-

 سازان پیشتاز

DTA/DSCTA-1Aآنالیز گرمایی تفاضلی

خشک کن سرمایشی 93
پاششی

Spray Freeze Dryer-

 FD-4عمودیFreeze Dryerخشک کن سرمایشی94

FD-6 عمودیFreeze Dryerخشک کن سرمایشی95

 FD-8عمودیFreeze Dryerخشک کن سرمایشی96

 FD-10عمودی Freeze Dryerخشک کن سرمایشی97
و افقی
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تصاویرمدلعنوان طرح به زبان انگلیسیعنوان طرح به زبان فارسینام شرکتردیف

98
شرکت 

مهندسی 
تجهیز آفرینان 

نوری پارسه

برشنگاری مولکولی 
فلوئورسنت

 Fluorescence Molecular Tomography
(FMT)FMT

- Spray Pyrolysis System 3Zاسپری کوتینگ 99
M.T.D.I.900

100

شرکت 
نانو ابتکار 

پایدار

رسوب شیمیایی بخار
Chemical Vapor

 Deposition2M.T.D.I.92

Spin CoatingHorizonالیه نشانی دورانی101

102

شرکت نانو 
سیستم پارس

-Hyperthermiaهایپر ترمیا

میکروسکوپ پروبی روبشی103
Scanning Tunneling

 MicroscopeSS3

Atomic Force MicroscopeAFMمیکروسکوپ پروبی روبشی104

میکروسکوپ پروبی روبشی105
Scanning Tunneling

 MicroscopeEdu

Scaning Probe MicroscopeNAMA EDU Aمیکروسکوپ پروبی روبشی106
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تصاویرمدلعنوان طرح به زبان انگلیسیعنوان طرح به زبان فارسینام شرکتردیف

شرکت نانو 107
Scaning Probe MicroscopeAFM-STMمیکروسکوپ پروبی روبشیسیستم پارس

108

شرکت 
نانومتری پژوه

اندازه گیری کشش سطحی
Surface tension

 measurement systemPS101

Dipper MachineDIP101دستگاه الیه نشانی غوطه وری  109

Langmuir BlodgettNAM-102-400دستگاه الیه نشانی مولکولی  110

111

مرکز پژوهشی 
فناوری های 

نوین در 
مهندسی 

علوم زیستی 
دانشگاه 

تهران

Nanoliposome MakerNLP-V3.0نانولیپوزوم ساز

112
مؤسسه 

شریف طب 
سیستم

Cell SeperatorCell Seperatorجداکننده سلولی

طیف آزمون 113
Ion Mobility SpectroscopyCD-1300طیف سنج تحرک یونیاسپادانا

نانو مبنا 114
-LSPRNMBدستگاه پالسمون سطحیایرانیان

CLSPR920225
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فهرست رشکت ها و 
تجهیزات فناوری نانو
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