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معرفی شرکت 1

نشانیالیهسیستمهایانــواعسـاختوطـراحــیزمـینهدرتجـربهسال25ازبیـشباساختـارنانوهایپوشــششرکـت

آنینمؤسـسواستدانشـگاهیتحقـیـقاتدلازآمدهبرشرکتاین.رودمیشماربهایراندرحوزهاینپیشگامانازخألدر

قیقاتیتحوآموزشیدانشگاهی،مراکزنیازهایازخوبیبهکهباشندمیکشـوربرترهایدانشـگاهعلمــیهیـاتاعضایاز

وانیکمکفیزیک،نظیرمختلفهایرشتهدرورزیدهمتخصصینگیریکاربهباساختارنانوهایپوشش.آگاهندکشور

ساختابتوانستکوتاهیمدتدروکردآغازراخودفعالیتایرانیمحققیننیازموردتجهیزاتتأمینهدفباوالکترونیک

بیندرخوبیگاهجایبهپالسیلیزربانشانیالیهوحرارتیتبخیراسپاترینگ،نظیرخألتحتنشانیالیههایسیستمانواع

.کندپیدادستحوزهاینفعاالن



معرفی شرکت 2

باوموجودهایظرفیتازکاملشناختباشرکـتاین

شرکـتاولینعنوانبهخارجیبازارهایبهورودرویکرد

بینهایگواهیاخذبهاقدام91سالدرحوزهاینایرانی

ابمحصولانطباقوکیفیتمدیریتسیستمالمللی

جوزمتوانستبدینوسیلهونموداروپااتحادیهاستانداردهای

.نمایددریافتجهانیبازارهایبهراخودمحصوالتورود

ولیدتبزرگترینحاضرحالدرساختارنانوهایپوشششرکت

انهمیخاوردررومیزیخالتحتنشانیالیهتجهیزاتکننده

سیستمبویژهشرکتاینمحصوالتورودمیشماربه

برایکهکربنیدهیپوششدستگاهوکاتدهتکاسپاترینگ

الیزمیکروآنوالکترونیمیکروسکوپهاینمونهسازیآماده

انجهسراسربهواندشدهمواجهجهانیاقبالبادارندکاربرد

روسیه،،انگلستانهلند،نیوزلند،واسترالیاکشورهایجملهاز

.شوندمیصادراستونیوکانادا،چینایتالیا،پرتغال،



معرفی محصوالت 3

ر کاربردهای الیه نشانی در خالء فرایندی برای ایجاد یک الیه چند نانومتری تا چند میکرومتری روی سطوح مختلف به منظو

شیدی و از جمله این کاربردها عبارتند از ساخت میکرو سنسورها، حوزه اپتیک و فوتونیک، سلول های خور. مختلف می باشد

.میکروسکوپ های الکترونی است

 Physical Vapor)کلیه محصوالت شرکت پوشش های نانوساختار در زمینه الیه نشانی در خالء به روش رسوب بخار فیزیکی 

Deposition (PVD))ظر را روی در این روش از الیه نشانی با استفاده از یک تغییر فیزیکی مثل تبخیر، ماده مورد ن. هستند

محصوالت . ردتبخیر ماده مورد نظر می تواند به روش های مختلفی صورت پذی. سطح در نظر گرفته شده الیه نشانی می کنند

:با توجه به روش الیه نشانی به سه دسته تقسیم می شوندشرکت پوشش های نانو ساختار 

(:  Carbon Coaters)های الیه نشانی کربن دستگاه -1

نمونه ها به علت شفافیت باالی کربن در محدوده طول موج اشعه ایکس و هدایت الکتریکی باالی این ماده، در آماده سازی

با . ه می شودجهت مشاهده با میکروسکوپ الکترونی و آنالیز با اشعه ایکس از ایجاد پوشش نانومتری روی نمونه ها استفاد

نوساختار توجه به فشار نهایی دستگاه برای کاربرد های مختلف، این مجموعه از دستگاه های ساخت شرکت پوشش های نا

:دارای دو مدل می باشند



معرفی محصوالت 4

DCR(Desk Carbon Coater):ایمرحلهدوروتاریپمپیکبهمجهزمدلاین

آمادهبرایمناسبوبودهتورمیلی30ازکمتردستگاهایننهاییفشار.باشدمی

ایکساشعهباهانمونهآنالیز،(SEM)روبشیالکترونیمیکروسکوپهاینمونهسازی

(EDS / WDS)باشدمینازکالیهکاربردهایو.

DCT(Turbo Pumped Desk Carbon Coater):توربوپمپبهمجهزمدلاین

وFE-SEM،TEM،EDS/WDS،EBSDکاربردهایبرایمناسبوبودهمولکوالر

تاشودمیموجبباالخالءمحیطیکدرکربننشانیالیه.باشدمینازکالیهساخت

باالییوشنرزولبهنیازکههایینمونهبرایوبودهباالییکیفیتدارایشدهایجادالیه

.باشدمناسبدارند،



معرفی محصوالت 5

Sputter)اسپاترینگروشبهنشانیالیههایدستگاه-2 Coaters):

آنرافاطنواحیدروشودمیبمبارانباال،انرژیبامثبتهاییونتوسطکاتدبهمتصلتارگتاسپاترینگروشدر

ایندر.نشینندمیزیرالیهرویوشدهجداآنسطحازتارگتهایاتمبمباران،ایننتیجهدر.گیردمیشکلپالسما

حیندرپالسمابقایاصلیعاملمثبت،هاییونتوسطتارگتبمباراناثردرشدهایجادثانویههایالکترونفرایند

نهایی،ارفشبهتوجهبانانوساختارهایپوشششرکتساختهایدستگاهازمجموعهاین.باشندمینشانیالیهفرایند

:شوندمیتقسیمدستهچندبه(RFیاDC)اعمالیولتاژنوعوکاتدهاتعداد

DSR1(Desk Sputter Coater):مدلرومیزیاسپاترینگدستگاهDSR1ابـعادبا

هدفشانینالیهبهاقداماسپاترینگروشبهاستقادرمناسببسیارقیمتیوکوچک

انعنوبهعمدتاونمودهپاالدیوموپالتینطال،مانندنجیبفلزاتجنسازهایی

موردتحقیقاتیهایآزمایشگاهدرالکترونیمیکروسکوپهاینمونهدهندهپوشش

.گیردمیقراراستفاده



معرفی محصوالت 6

DST1-170(Turbo Pumped, Desk Sputter Coater):سیستمیکمدلاین

پمپوایشیشهمحفظهبا(پاشوکند)اسپاترینگروشبهخالءتحتنشانیالیه

یکبودنارادباوبودهمگنترونکاتدیکبهمجهزدستگاهاین.باشدمیتوربومولکوالر

ویاکسید)فلزاتازوسیعیگروهنشانیالیهبهقادروات،80توانباDCتغذیهمنبع

.باشدمی،(اکسیدیغیر

DST1-300(Large chambered, Turbo pumped Desk Sputter Coater):این

شیشهظهمحفبا(پاشوکند)اسپاترینگروشبهخالءتحتنشانیالیهسیستممدل

آبگردترونمگنکاتدیکبهمجهزدستگاهاین.باشدمیتوربومولکوالرپمپوبزرگای

نشانیالیهبهقادر،DCوRFتغذیهمنابعنصبقابلیتباوبودهاینچی(4یا2،3)

یکسراموهاهادینیمه،(اکسیدیغیرواکسیدی)فلزاتشاملموادازوسیعیگروه

مترسانتی15قطرتابزرگهاینمونهنشانیالیهبرایمناسبمدلاین.باشدمیها

.باشدمیهمزمانصورتبهکوچکنمونهچندیاو



معرفی محصوالت 7

DST3(Triple Target Desk Sputter Coater):

کند)گاسپاترینروشبهخالءدرنشانیالیهسیستمیکمدلاین

.اشدبمیتوربومولکوالرپمپوبزرگایشیشهمحفظهبا(پاشو

داراباوهبوداینچیدوآبگردمگنترونکاتدسهبهمجهزدستگاهاین

ازوسیعیگروهنشانیالیهبهقادر،DCوRFتغذیهمنابعبودن

وهاهادینیمه،(اکسیدیغیرواکسیدی)فلزاتشاملمواد

الیهنازکالیهچسبندگیافزایشمنظوربه.باشدمیهاسرامیک

زیرالیهبهبایاسولتاژولت300اعمالامکانزیرالیه،بهشدهنشانی

.داردودوجنیزکلینرپالسماوزیرالیهکنندهگرمنصبهمچنینو



معرفی محصوالت 8

Thermal)حرارتیتبخیرروشبهنشانیالیههایدستگاه-3 Evaporation Coaters):

مادهبخیرتبرایالکتریکیجریاناعمالکمکبهوخالءمحیطدرکهاستفرآیندیحرارتیتبخیرروشبهنشانیالیه

مادههکمحلیمیانفشاراختالفاساسبرزیرالیهسمتبهشدهتبخیرمادهانتقالوهدایتوگیردمیصورتمنبع

مدلیکنانوساختارهایپوشششرکتساختهایدستگاهازمجموعهایندر.افتدمیاتفاقدارد،قرارزیرالیهومنبع

.داردوجود

DTT(Desk Thermal Evaporator):ابعادباخالءدرحرارتیتبخیردستگاه

موردفشاربهدقیقه10ازکمترطیدراستقادررومیزیمدلدرمناسببسیار

اقداموندکشروعمختلفبسکتیابوتهسهازرانشانیالیهعملیاتورسیدهنظر

بهبخیرتمنبعسهازنشانیالیهقابلیت.نمایدمختلفهایالیهانواعساختبه

آوردهفراهمرادستگاهاینتوسطآلیاژیهایالیهایجادامکانهمزمان،صورت

درظرنمورد(بسکت–بوته)تبخیرمنبعانتخابامکانبودنداراباDTT.است

.باشدمیایچندالیهساختقابلیتداراینشانی،الیهحین



معرفی محصوالت 9

Pulsed)لیزریپالسازاستفادهبانشانیالیهدستگاه-4 Laser Deposition):

ازلیزرپرتووشودمیدادهقرارمحفظهازخارجدر(لیزر)تبخیرمنبعپالسی،لیزرازاستفادهبانشانیالیهروشدر

سطحازشدهجداهایاتموکردهبرخورداست،دورانحالدرکههدفسطحبهمناسبزاویةتحتپنجرهیکطریق

ظرنموردمادهبهثانیهنانوچندازکمترخیزشزمانبالیزرپالسروشایندر.شوندمینشاندهالیهزیررویهدف

ترکیبیدموانشانیالیهبرایروشاین.شودمیاستوکیومتریتغییربدوننظرموردمادهتبخیرموجبوشدهتابانده

.باشدمیمناسببسیار...وهاایشبکهابرپلیمرها،اکسیدها،ها،نیتراتمثل

PLD(Pulsed Laser Deposition):

رنجانینشالیهبهقادرکهاستباالخالءنشانیالیهسیستمیکدستگاهاین

ازاستفادهابنشانیالیهروشدر.باشدمیپالسیلیزرازاستفادهباموادازوسیعی

لیزروپرتوشودمیدادهقرارمحفظهازخارجدر(لیزر)تبخیرمنبعپالسی،لیزر

است،دورانحالدرکههدفسطحبهمناسبزاویةتحتپنجرهیکطریقاز

.شوندمینشاندهالیهزیررویهدفسطحازشدهجداهایاتموکردهبرخورد



محصوالتمعرفی  10

دستگاه های ترکیبی-5

وجودتگاهدسیکدرروشدوتجمیعضرورتمواقعازبعضیدرخالءدرنشانیالیههایسیستمکاربراننیازبهتوجهبا

:ازدعبارتنکهاستکردهارائهترکیبیهایسیستممجموعهیکنانوساختارهایپوشششرکتراستاایندر.دارد

DSCR(Desk Sputter & Carbon Coater):روشبهاستقادردستگاهاین

ال،طمانندنجیبفلزاتجنسازهدفهایینشانیالیهبهاقداماسپاترینگ

کربننشانهالیسیستمبهتجهیزقابلیتباهمچنینونمایدپاالدیوموپالتین

میراهمفنیزراحرارتیتبخیرروشبهکربنینخازکربننشانیالیهامکان

.کند
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DSCT(High vacuum Desk Sputter & Carbon Coater):

تبخیرونگاسپاتریفرایندانجاممنظوربهتعویضقابلدر  دوبادستگاهیک

وودهبتوربومولکوالرپمپبهمجهزدستگاهاین.باشدمیکربنحرارتی

الیهامکاندستگاهاین.استدارارافلزاتازوسیعیرنجاسپاترینگقابلیت

Carbon)کربنیهایمیلهازکربننشانی Rod)آوردمیفراهمنیزرا.

Plasmaوحرارتیتبخیرامکانهمچنین cleanerاینهایکاراییدیگراز

.استمدل

PLD-T(Pulsed Laser Deposition & Thermal Evaporation

Coater):لیزری،پالسازاستفادهبانشانیالیهامکانبرعالوهدستگاهاین

میفراهمرکارببراینیزراحرارتیتبخیرروشبهنشانیالیهانجامقابلیت

.آورد

محصوالتمعرفی 
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DST3-T(Triple Target Desk Sputter & Thermal

Evaporation Coater):

ورگبزایشیشهمحفظهباخالءدرنشانیالیهسیستمیک

اتدکسهبهمجهزدستگاهاین.باشدمیتوربومولکوالرپمپ

روشبهنشانیالیهانجامبرایاینچیدوآبگردمگنترون

انجامبرایحرارتیتبخیرسامانهیکو(کندوپاش)اسپاترینگ

ابعمنبودنداراباوبودهحرارتیتبخیرروشبهنشانیالیه

لشامموادازوسیعیگروهنشانیالیهبهقادر،DCوRFتغذیه

اهسرامیکوهاهادینیمه،(اکسیدیغیرواکسیدی)فلزات

Plasma.باشدمی cleanerاستدستگاهاینامکاناتدیگراز.
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للی یازدهمین جشنواره برترین محصوالت نانوفناوری ایران که همزمان با نهمین نمایشگاه بین المکسب رتبه دوم در 

.گردیدبرگزار 95مهر 17-14نانوفناوری ایران در 
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حضور در نمایشگاه های بین المللی مختلف



و توانمندی هاافتخارات  15

حضور در نمایشگاه های بین المللی مختلف



و توانمندی هاافتخارات  16

حضور در نمایشگاه های بین المللی مختلف
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اینالتمحصوخریدسفارشبرایکشور،داخلدرساختارنانوهایپوشششرکتبودنشدهشناختهبهتوجهبا
کارشناسانباتلفنیصورتبهیاونمودمراجعهwww.pvd.irنشانیبهآناینترنتیسایتبهتوانمیشرکت

.نمودحاصلتماسفروشبخش

http://www.pvd.ir/
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نقشه پراکندگی فروش محصوالت شرکت پوشش های نانو ساختار



توانمندی ها و فرصت های صادراتی 19

محصوالتالارسوهاتحریمبهمربوطمشکالتاروپادرشرکتیکثبتبااستتوانستهساختـارنانوهایپوشــششرکـت

بزرگبازاربهساختارنانوهایپوشششرکتمشکالت،اینشدنبرطرفبا.نمایدرفعزیادیحدتاراکشورهاسایربه

کانادا،،ژاپنجنوبی،افریقایلهستان،هند،انگلیس،آمریکا،جنوبی،کرهکشورهایدراکنونهموکردهپیداورودجهانی

.استفعالهاینمایندگیدارایمصروروسیه

هانآمعتبرترینازکهاستاستفادهحالدرکشورازخارجتحقیقاتیمرکزودانشگاه100ازبیشدرشرکتاینمحصوالت

.کرداشارهتگزاسدانشگاهوآکسفورد،دانشگاه،آمریکاMITدانشگاهبهتوانمی



توانمندی ها و فرصت های صادراتی 20

ساختارنانوهایپوشششرکتصادراتینقشه



توانمندی ها و فرصت های صادراتی 21

99سالدرنانوساختارهایپوشششرکتصادرات

(دستگاه5)جنوبیکره-

اسپانیا-

(دستگاه4)مصر-

استونی-

بالروس-

آکسفورددانشگاه-انگلستان-

(دستگاه4)هند-

MITدانشگاه–آمریکا-

تگزاسدانشگاه–آمریکا-

دستگاه5امریکا-

پرتغال-

(دستگاه2)لهستان-

(دستگاه3)روسیه-

هلند-

فنالند-

کویت-

آلمان-



فروشهای همکاری تحقیقاتی، بازاریابی و فرصت  22

افزایشجهتدرکهپیشنهداتیهمهازوبودهصادراتبرساختارنانوپوششهایشرکتاصلیتمرکز

.میکنداستقبالباشدفروشفزایشومحصوالتکیفیت
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یازنرفعمنظوربهشرکتاینمحصوالتارتقایجهتدرهموارهساختارنانوهایپوشششرکتتوسعهوتحقیقتیم

هایپوشششرکتتولیدیهایدستگاهدرشدهحاصلجدیدهایپیشرفتجملهاز.استتالشدرمحققانوپژوهشگران

:کرداشارهزیرمواردبهتوانمینانوساختار

هشدایجادالیهیکنواختیافزایشمنظوربهDTTمدلحرارتیتبخیردستگاهارتقای-

پیداایشافزشدهایجادالیهیکنواختیتبخیر،چشمهونمونهبینفاصلهافزایشبا

کردخواهد

اخبار مهم شرکت
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Plasmaامکانافزودن- CleanerمثلکربننشانالیهبهمجهزهایسیستمدرDCR،DCT،DSCTوDSCR.

باهاتوریرویکربنالیهایجادازپسکهدهدمیراامکاناینTEMهایمیکروسکوپکاربرانبهویژگیاینشدنافزوده

Plasmaازاستفاده Cleanerکنندآبدوستراشدهنشانیالیهکربنخال،شکستنبهنیازبدونو
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DSCTوDST1-170مثلکوچکمحفظهدارایهایمدلبهحرارتیتبخیرامکانافزودن-

تمیزامکان،کندمیایجادهامدلاینکاربرانبرایراطالمثلفلزاتیحرارتیتبخیرامکاناینکهبرعالوهویژگیاین

.آوردمیفراهمTEMهایمیکروسکوپکاربرانبرایراهادریچهکردن
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ومبرای تسهیل الیه نشانی فلزات با واکنش پذیری باال مثل لیتیGlove Boxبه DTTامکان اتصال دستگاه -



اطالعات تماس شرکت

                                                           Info@pvd.ir:ایمیل

021-66033555:                                                       تلفن

                                            www.pvd.ir:وبسایت شرکت

nanostructuredcoatings@:  اینستاگرام

https://t.me/nanostructuredcoatings:               تلگرام



تشکر از توجه شما


