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شرکتمعرفی 1

طریقازجامعهسالمتبهبودهدفبا1390سالدر4771ثبتشمارهبهامیرکبیرصنعتکیمیاگرانمقیاسنانووبنیاندانششرکت

زمینهدررکتشاین.گردیدتاسیسبهداشتیوصنعتیفیلتراسیونتجهیزاتتأمینوخدماتارائهومحیطیزیستهایآلودگیکاهش

تیبهداشوصنعتیهایدرمحیطهاوفیومگازیهایآالیندهفیلتراسیونهایسیستماجرایوساختطراحی،سنجی،امکانمشاوره،

شدهشناختهایراندرتخصصیمقیاسنانووبنیاندانششرکتاولینعنوانبهنانوستادتاییدیهبازمینهایندروکندمیفعالیت

مجربوتهبرجساساتیدوصنایعمدیران،مشاورهوگستردهتحقیقاتبرتمرکزبااستتوانستهاخیرسالهایطیدرشرکتاین.است

.نمایدهمراهخودکارشناسانساله10صنعتیتجاربباراهادانشگاه

مینهزهمهدربودنپاسخگووپذیریمسئولیت،مشتریاعتمادجلبوخوشنودیرضایت،همچونبنیادینهایارزششرکتاین

ودبهبومحیطیزیستهایآالیندهحذفاهمیتدرکمحوریتباسازیفرهنگ،انسانیکرامترعایتوجامعهسالمتبهاحترام،ها

تأمینوخدماتارائهزمینهدرپیشروهایشرکتزمرهدرقرارگرفتنواستقراردادهخودکاردستوردررافیلتراسیونصنعتدرمستمر

.باشدمیکیمیاگرانشرکتهایاندازچشماز1400سالتامنطقهبهداشتیوصنعتیفیلتراسیونتجهیزات
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محصوالتیامحصولفنیمعرفی 2

انتخابپذیر،حذذفشرکتکیمیاگرانصنعتامیرکبیرباقابلیتهایچشمگیرتکنولوژینانوفیلتراسیونوحذفآالیندهسمیبهصورت

لهایشذهریخانهفاضالبشهریومنهوبویفاضالببااستفادهازفناورینانورابهعنوانروشینوینبرایحذفبوینامطبوعازتصفیه

.انتخابکردهاست
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:استفادهموردهاینانوجاذبمشخصات 3

مساحتداخلیقابلتوجه

ساختارمتخلخل

ظرفیتباالیجذب

قابلیتفعالسازیمجددسطح

انتخابپذیری

قیمتپایین

قابلیتاستفادهدرصنعتکشاورزیپسازاتمامطولعمر
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شرکتهایتوانمندیمعرفی 4

ارائهروشهاینویندرراستایپیشرفتفناوریهایزیستمحیطی•
یبرق،مهندسیبهرهگیریازتیمیمتخصصومجربازبینفارغالتحصیالنبرترواساتیدبرجستهرشتههایمهندسیمکانیک،مهندس•

....شیمی،شیمی،فیزیک،بیوتکنولوژی،نانوتکنولوژیو
).مکانیکسیاالت،مهندسیشیمی،شیمی،فیزیکونانو،(CFDهمکاریباآزمایشگاههایدینامیکسیاالتمحاسباتی•
پژوهشیهمکاریباشرکتهایپتروشیمی،فوالد،نفت،آبوفاضالبودانشگاهها،ارگانهایدولتیوصنایعدرراستایتوسعهطرحهای•
کیذههابرایصاحبانصنایعبااستفادهازمطالعاتپایهبات¬هایموجودحذفانواعآالیندهها،مزایاومعایبروش¬مشخصنمودنروش•

بردانشوتجاربصنعتی
انتقالغباربهروشپنوماتیککانوایر•
%98متصاعدشدهازکورههایتشویهتا  SO2حذفگاز•
%95حذفدودکورههایریختهگریتا•
فیلتراسیوندستگاههایآهاردرشرکتهایریسندگیوبافندگی•
حذفآالیندههایهادرشرکتهایایزوگام•
حذفآالیندههایگازیوغباردرشرکتهایتولیدکاشیوسرامیک•
حذفبوینامطبوعمنهولهایفاضالبشهری•
حذفبوینامطبوعسپتیکتانکدرفاضالبشهری•
موردنیازدرصنایعمختلف  PLCطراحیوبرنامهنویسیفلسفهکنترلانواعتابلوهای•
.طراحیوساختانواعسیستمهایحذفآالیندههایزیستمحیطیصنایعمختلف•
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شرکتافتخاراتمعرفی 5

1390سالدراصفهاناستانبرترفناورعنوانبهانتخاب•

1393سالدربنیاندانشموسساتوشرکتهاصالحیتتشخیصوارزیابیکارگروهسویازبنیاندانشگواهیاخذ•

1393سالدر"H2Sبویجاذبمادهنانو"اختراعثبتگواهیدارنده•

1393سالدرکشورآبفایبرترطرحدهندهارائه•

1393سالدرصنعتیبهداشتوتهویهملیهمایشچهارمیندرباالراندمانسیکلونطراحی•

1394سالدرنانوفناوریتوسعهستادسویازمقیاسنانوگواهیاخذ•

1394سالدرنانوفناوریجشنوارههشتمیندرشرکت•

1394سالدرفناوریزیستجشنوارهسومیندرشرکت•

1395سالدرسالمتبازارفندرشرکتگواهینامهدارنده•

1396سالدرفاضالبوآبصنعتتخصصیبازارایدهدربرتررتبهکسب•

1396سالدرفناوریزیستجشنوارهچهارمیندرشرکت•



Click to edit Master text 1396سالدرفاضالبوآبصنعتفناوریوپژوهشجشنوارهدرشرکت•

1397سالدراصفهانآبفاینتهمبازارایدهدومرتبهکسب•

تصفیهازوعنامطببویحذفموضوعبازیستمحیطوپسابآب،صنعت»نانوفناوریصنعتیکاربردهایتخصصیوبیناردرشرکت•
1399سالدرشهریفاضالبهایخانه

1399سالدرکشورنانوفناوریتوسعهویژهستادتاییدیهاخذ•

1399سالدرکشورفاضالبوآبمهندسیشرکتتاییدیهاخذ•

بنیانشدانموسساتوشرکت هاصالحیتتشخیصوارزیابیکارگروهسویازنانومقیاسوبنیاندانشگواهینامهدارنده•

نانوفناوری هایتوسعهستادازنانومقیاسنامهگواهی•

شرکتافتخاراتمعرفی 6
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شرکتمحصوالتخریددسترسیوفروشهایراهمعرفی 7

...ارسالدرخواسترسمیازطریقفاکس،ایمیل،سایتشرکتو-

...سمینارهایتخصصی،نمایشگاههاوشرکت-
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صادراتیهایفرصتوهاتوانمندیبیان 8

کاییبادرحوزهخلیجفارسباتوجهبهاینکهاغلبکشورهایاینحوزهدرحالحاضرجهترفعمشکلحذفبوازتجهیزاتاروپاییوامری

تکنولذوژیوقیمتهایبسیارباالترنسبتبهمحصولشرکتکیمیاگرانصنعتامیرکبیراستفادهیذکننذد،درصذورتامکذانصذادرات

.تجهیزاتازطریقمبادیرسمیاینمحصولقادررقابتبامحصوالتمشابهخارجیخواهدبود
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فروش،وبازاریابیتحقیقاتی،همکاریهایفرصتبیان
نیازهارفعواعالم نیازومخاطبانوصنایعباهمکارینمایندگی،اعطای

9

:اینشرکتآمادگیهمکاریباسازمانهاوشرکتهایذیلرادارد

بهرهبردارانآبوفاضالبکشور-

پیمانکارانتصفیهخانههایفاضالب-

شرکتشهرکهایصنعتی-

مجتمعهایمسکونی-

شهرداریها-
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:اجرادستدرهایپروژه 10

وضعیت توضیحات پروژهعنوان

اتمام پروژه اخذ تاییدیه شرکت مهندسی مهاب قدس در خصوص اجرای پروژه شهر ساریتصفیه خانه 2حذف بوی نامطبوع مدول 

قراردادعقد اخذ تاییدیه شرکت مهندسی مهاب قدس در خصوص اجرای پروژه تصفیه خانه شهر ساری1حذف بوی نامطبوع مدول 

در حال اجرا تاییدیه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در خصوص اجرای پروژه اخذ  حذف بوی نامطبوع تصفیه خانه مسکن مهر شهر گرمسار

ارسال پروپوزال  حمایت و تاییدیه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو کشور در رابطه با حذف بو با مواد نانو 
جاذب 

حذف بوی نامطبوع تصفیه خانه فاضالب جنوب اصفهان

اتمام پروژه تاییدیه از جانب سازمان محترم آب و فاضالب شهرستان کاشاناخذ  حذف بوی سپتیک مسکن مهر کاشان و قمصر

در حال اجرا حذف بوی نامطبوع از منهول های فاضالب شهری جزیره کیش

ارسال پروپوزال و
مذاکرات نهایی

حمایت و تاییدیه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو کشور در رابطه با حذف بو با مواد اخذ 
نانو جاذب 

حذف بوی نامطبوع در حاشیه فرودگاه امام خمینی و کلیه صنایع آن منطقه

عقد قرارداد تصفیه خانه فاضالب شهر پردیسحذف بوی نامطبوع 

عقد قرارداد حذف بوی نامطبوع از ایستگاه پمپاژ پارک علم و فناوری پردیس

ارسال پروپوزال  تصفیه خانه شهرک صنعتی توسحذف بوی نامطبوع 
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