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معرفی شرکت-1

جربیاتتکهسابقهباصنعتگرانودانشگاهعلمیهیاتاعضایازگروهیتوسطنورانرژیجستجوگرانآرمانشرکت

زمینهدرفعالیتآنتاسیسازهدفوشدهایجاددارندکشورسطحدرنانوفتونیکایجاددرزیادیوانحصاری

ستمهایسیوقطعاتتولیددرنانوفناوریزمینهدرمهمدستاوردهایازاستفادهباالکترونیکوفتونیکمهندسی

.شدبندیتقسیمزیردستهسهبهشرکتفعالیتعمالادامهدرولی.میباشدنانوفتونیکبرمبتنی

نانومواد-1

فتونیکمهندسی-2

الکترونیکمهندسی-3

:باشدمیزیرهایزمینهدرشرکتاینفعالیتهایجملهاز



سوابق شرکت

13۹3(اسفند )                                      همت اساتید و دانشجویان تاسیس شدبا تاسیس شرکت

13۹4                                                     قرمز باند میانیمادون سریعترین آشکارساز ساخت اولین موفقیت

13۹4 سیلیسنانوپودر اکسید روی و ساخت نانو                                       به فناوری دستیابی

13۹۹ الکترونیکسایت و اجرای تجارت طراحی الکترونیک                              اندازی تجارت راه

1400                  به کارگیری نانو در صنایع مرتبطتوسعه مهندسی الکترونیک و فتونیک

(ادامه)معرفی شرکت -1



 (در سایت شرکت لیست کامل را ببینید)نانو مواد به صورت پودر، کلوئید و ژل

ضدعفونی نانو، نانوکلینیا دست

ضدعفونی نانو، نانوکلینیا سطح

غرغره برای ضد کرونا

ضد زخم دیابت آنسیل

ضد بوی کفش نانو

سنسور مادون قرمز باند میانی

سنسور شعله

دیود انتشار دهنده نور مبتنی بر نانو مواد

سلول خورشیدی مبتنی بر نانومواد

معرفی محصوالت-2



همانطوریکه از عناوین مشخص است همه کارهای شرکت در زمینه نان تعریف شده است

ارتباط محصوالت شرکت با نانو-3



تولید نانومواد و مواد سفارشی که در بازار وجود ندارد برای اهداف تحقیقاتی و صنعتی

تولید دانش فنی در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت

همکاری در پروژه های بزرگ ملی به صورت قرارداد

مشاوره در راه اندازی کسب و کار دانش بنیان

قبول سفارش برای تولید مواد اولیه دارو و لوازم بهداشتی

قبول سفارش برای تولید ادوات بهینه سازی مصرف انرژی

 قبول سفارش برای تولید سیستم های روشنائی

معرفی توانمندیهای شرکت-4



 مراجعه به سایت شرکتwww.asepe-company.irو آشنائی با روشهای خرید مستقیم و از نماینده ها

خرید اینترنتی از سایت

 041338۹410۹تماس با دفتر شرکت

 ایمیلinfo@asepe-company.ir

راه های خرید محصوالت شرکت-5

http://www.asepe-company.ir/


پتانسیلشرکتاینمحصوالتجهانیبازاربهنسبتارزانترقیمتوعالیکیفیتبانانوموادتولیدبهتوجهبا

داشتیخوببسیارموفقیتنانوکلینیامحصولکهکرونابامبارزهوضدعفونیمورددرمخصوصاوداردصادراتی

افتدمیاتفاقدارد

قابلیت های صادراتی شرکت-6



بفرستندرزومهکهمیکنیماعالمهمکاریبهعالقمندنانوموادمتخصصینبه

نیازهمکاریصورتبهافزارنرمومیکرودیجیتال،الکترونیکزمینهدرخوبتخصصباالکترونیکمتخصصینبه

داریم

بفرستندرزومهعالقمندانوداریمنیازنیزفتونیکزمینهدرمتخصصینبه

بگیرندتماسعالقمندانوداریمشدیدینیازفروشمورددر

041338۹410۹

0۹143134280

info@asepe-company.ir

فرصت های همکاری تحقیقاتی و فروش-7



درشرکتسایتبهwww.asepe-company.irنمایندمراجعه

اخبار شرکت-8

http://www.asepe-company.ir/


نمونه ای از محصوالت در اولین لحظات تولید در شرکت



Samples

ZnO                                             SeS2                                                  Ag



Samples

Se                                                                             TiO2                                                           Au


