
معرفی شتابدهنده آیکن و زیرساختهای افزایش مقیاس

دکتر رضا ایجادی

مدیر 
1400اسفندماه مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی



سرفصل

ICANمعرفی❖

ICANمختلفهایبخش❖
فناورانههمکاری❖
صنعتیهایزیرساخت❖
(مشترکR&D)صنعتباهمکاریوارتباطتجربه❖
تجهیزاتیوزیرساختیهایتوانمندی❖
محصوالتیامحصولفنیمعرفی❖
شرکتارتباطیهایراهوتماساطالعات❖



ICANمعرفی  1

Industrialization Center for 

Applied Nanotechnology
ICAN

Government

University Industry

ICAN

icanano.ir



ICANمعرفی  2

Industrialization 

Center for Applied 

Nanotechnology

مرکز صنعتی سازی
ینانوفناوری کاربرد

شرکت های 
دانش بنیان

(یمالک پلتفرم فناور)

دانشگاه

صنعت

توسعه محصول 
ی مبتنی بر فناور
نانو

توسعه پلتفرم
ی مبتنی بر فناور
نانو

icanano.ir



ICANبخش های مختلف  3

زیرساخت های صنعتی

آموزش و ترویج

ی همکاری با متخصصان و پژوهشگران در راستا•همکاری فناورانه
ژینانوتکنولوتوسعه محصول و فناوری در حوزه 

د ارتباط با صنعت و ارائه خدمات ساخت و تولی•
ایعطراحی و ساخت تجهیزات مبتنی بر نیاز صن•

کارگاه های آموزشی تخصصی و مهارت های نرم•
و خدمات آن در دانشگاه ها و  ICANترویج •

صنایع

نانوالیاف
نانومواد 

انوپوششن
نانوکامپوزیت

پالسمای سرد 
مافوق صوت و نانوکویتاسیون

الکترونیک چاپی 

ICANپلتفرم های فناوری 

پالسمااوراسیا
آزماپالسما ایده 

شریف پلیمرپارسا 
کراننانوالکترونیکتوسعه 

مهندسی آیندهامیدآفرینان

فناوران نانومقیاس
فلز خالپوشان

ایده پارسنانو
پالسماهوپاد

پنتا

مالک پلتفرم دانش بنیانشرکت های 

icanano.ir
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ICANهمکاری در راستای تبدیل ایده به محصول  یا فناوری جدید در بستر پلتفرم های 

مخاطبینهمکاری در راستای رفع نیازها و  چالش های صنعت با استفاده از فناوری نانو 

فناوران پژوهشگران

ICANطرح بهه 270تاکنون بیش از 96از سال •

.ارائه شده و  مورد ارزیابی قرار گرفته است
محصول در حال توسعه در قاله  همکهاری 15•

فناورانه
محصول توسهعه یافتهه در قاله  همکهاری 13•

فناورانه
ICANحمایت ها و تسهیالت  

تههیمین تجهیههزات و زیرسههاخت در مقیههاس •
آزمایشگاهی و نیمه صنعتی

تیمین هزینه مواد اولیه•
فضای پژوهشی•
و منتورینگ و کارشناسهی فنهیا اقتصهادی•

صنعتی در طول مسیر
مدیریت پروژه و مدیریت ریسک به صهورت•

حرفه ای
ل در صورت نیازا حمایت مالی به جهت تسهی•

در رفت و آمد و اسکان

هبرخی از محصوالت و کاربردهای در حال توسعه در قال  همکاری فناوران

پلتفرم فناوری شرکت/دانشگاه عنوان طرح ردیف

نانو الیاف شرکت فناوران نانو مقیاس فیلتر روغن 1

الیافنانو  ایتالیاپیزایدانشگاه  نانوسلولزپرده گوش مصنوعی مبتنی بر  2

نانوالیاف دانشگاه امیرکبیر ابر خازن نانو لیفی 3

نانو الیاف دانشگاه تبریز کیتوسانبر پایه غیرالکلیدهانشویه مام و  5

نانومواد دانشگاه گیالن های یکبار مصرف خود حرارتیظرف 6

نانومواد تهراندانشگاه  با کاربرد در کیت های سرگرمیفروفلویدسیال  7
نانو الیاف دانشگاه علم و صنعت چس  جوش آنتی باکتریال 8

موادنانو توسبرقگیرشرکت  ولتاژ باالوریستورهای 9

نانو الیاف دانشگاه تفرش های پیش آغشته پوشش داده شده با نانو الیافکامپوزیت 10

نانو الیاف دانشگاه پیزای ایتالیا ینانو سلولززخم پوش 11

نانو الیاف دانشگاه تربیت مدرس پچ ضد درد و ضد التهاب بینی پس از جراحی 12

پالسمای سرد شرکت هوپاد پالسما لباسشوییکاربرد فناوری پالسما در ماشین های  13

پالسمای سرد شرکت اوراسیا پالسما آتنا کاهش بار میکروبی کشمش و خرما 14

نانو کویتاسیون شرکت پنتا بازیابی آب ماستیک 15

icanano.ir
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مخاطبین

متقاضیان 
صنعتی

پژوهشگران و 
دانشگاهیان

کاربرد نوع تجهیزات تعداد تجهیزات پلتفرمنام

تولید نانومواد (SPS)دستگاه سینتر پالسمای جرقه ای  1 نانومواد

طوح در س... بهبود چاپ پذیریا آبگریزیا آبدوستی و خواص آنتی باکتریالی و 
مختلف

پالسمایی منسوجات و سطوح تجهیزات پردازش 9 پالسمای سرد

آزمایشگاهیپوشش دهی سطوح در مقیاس (CVD)و شیمیایی ( PVD)تبخیر فیزیکی الیه نشانی به روش 3 نانوپوشش

تولید نانوالیاف در مقیاس صنعتیا  نیمه صنعتی و آزمایشگاهی کارتریجیو وریالکتروریسی نازل دارا غوطه  5 نانوالیاف

آزمایشگاه عمومی و توسعه محصوالت در مقیاس آزمایشگاهی و کورهانجمادیسه بعدیا تجهیزات عمومی آزمایشگاهیا خشک کن پرینتر 16 زیرساخت های اولیه

توزیع یکنواخت مواد در محلول و همگن سازی هیدرودینامیکپروبی آزمایشگاهی و کویتاسیون اولتراسونیک 3 و نانوکویتاسیوناولتراسونیک

های پلیمریتولید و ارزیابی نانوکامپوزیت اکسترودرا قال  گیری تزریقی و تجهیزات تست پلیمرها 10 (غیر مستقر)نانوکامپوزیت

مورد خدمات 1000ارائه بیش از 
ساخت و تولید به متقاضیان 
دانشگاهی و صنعتی از مهر ماه 

تا کنون96
مشاوره و ارائه خدمات ساخت و تولید با استفاده از تجهیزات مستقر در مرکز

طراحیا ساخت و فروش تجهیزات متناس  با نیاز متقاضی از طریق ارائه خدمات و اثبات فناوری

شناسایی افراد مستعد و توانمند برای معرفی به بخش همکاری فناورانه

مشترکR&Dنمونه زنی صنعتیا ارتباط موثر با صنایعا رفع چالش های صنعتی و 

بها )ا رفع مشکل چاپ پذیری پالک دام با فناوری پالسم•
(رادیو اکتیومستربچحذف 

السماابریشمی ضد لک مبتنی بر پدستباففرش •
شده  نینشاالیهفلزی هایتوریهای مبتنی بر فیلتر•

مورد استفاده در کنترل آلودگی هوا
کروی دانهه ههای قههوه بها اسهتفاده از خردایش•

ایگلولهآسیاب 
ری کاهش بار میکروبی ادویه های صادراتی با فنهاو•

پالسمای سرد

ICANبرخی از چالش های صنعتی برطرف شده در 

icanano.ir

زیرساخت های صنعتی
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شرکت متقاضی یا همکارحوزهعنوان چالش یا پروژه صنعتی

صنعت فیلتر خودرونانوالیافکاغذ فیلترراندمانبهبود 

شرکت کنترل آلودگی هوای تهرانپوششنانوهواآالیندگیاستفاده در دستگاه های سنجش مورد دیتکتورهایمهندسی معکوس 
استیلسارالپوششنانودکوراتیوپوشش های رنگی 

فلزخالپوشانپوششنانوسطوح ضد اثر انگشت
پارک علم و فناوری اراکنانومواددر سبک سازی طال و جواهراتنانوکاربرد فناوری 

صنایع غذایی نانوموادایگلولهکروی دانه های قهوه با استفاده از آسیاب خردایش
سایه گستر سفیر حکمت ایرانیاننانوموادتفاله قهوه در مقیاس نانومتری به منظور استفاده در شامپوخردایش

برق گیر طوسنانوموادبرقوریستورهایافزایش ظرفیت 
پنتاپالسمای سرد و نانوکویتاسیون...(داروسازی و )تصفیه فاضالب های خاص 

صنایع غذایی و آرایشی بهداشتیپالسمای سردجاتکاهش بار میکروبی مواد غذایی، خشکبار و ادویه 
(تاجر فرش)علی خیرخواه پالسمای سردو نفیسدستبافتتکمیل ضد لک فرش های 

فیلترسرکانپالسمای سردافزایش چاپ پذیری و چسبندگی قطعات مورد استفاده در فیلترها
صنایع آموزشی ایرانپالسمای سرد(های مضرمستربچبا حذف )افزایش چاپ پذیری پالک دام با فناوری پالسما 

البرزنانوداروینانوالیافنانولیفیزخم پوش 
مهندسی آیندهامیدآفرینانسه بعدیپرینتتولید بافت های زیستی انسانی با اهداف درمانی

صنعت آرایشی بهداشتینانوموادهای درمانی و آرایشی مبتنی بر نانومواد لوسیون
الستیکرایانانوکامپوزیتافزایش طول عمر قطعات مورد استفاده در آب بندی مخازن نفتی

تجربه ارتباط با صنعت-زیرساخت های صنعتی
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نانوالیاف-زیرساخت های صنعتی

تجهیزات موجود در حوزه نانوالیاف

نازلهدستگاه الکتروریسی  آزمایشگاهی تک •

نازلهدستگاه الکتروریسی  آزمایشگاهی دو •

وریدستگاه الکتروریسی  آزمایشگاهی غوطه •

دستگاه الکتروریسی  نیمه صنعتی•

دستگاه الکتروریسی صنعتی•
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پالسمای سرد-زیرساخت های صنعتی

تجهیزات موجود در حوزه پالسمای سرد 

تجهیزات آزمایشگاهی و نیمه صنعتی حوزه مهندسی سطح•

پیشرفتهمنسوجاتتجهیزات نیمه صنعتی حوزه •

حوزه پزشکی درمانیپالسماییسیستم پردازش •

ورزیتجهیزات آزمایشگاهی و  نیمه صنعتی حوزه صنایع غذایی و کشا•

تجهیزات نیمه صنعتی حوزه چاپ و بسته بندی•
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زیرساخت های عمومی -زیرساخت های صنعتی

حوزه زیرساخت های عمومیتجهیزات موجود در

...(کوره الکتریکی و عمومی آزمایشگاهیا تجهیزات)آزمایشگاه عمومی •

(Bو Cکالس )اتاق تمیز سیار •

(FDM)سه بعدی صنعتی پرینتر•

انجمادیخشک کن •

(نیمه صنعتی)هیدرودینامیکسیستم کویتاسیون •

(با تکنولوژی پالسما)فلزی نانوکلوئیدسازسیستم •
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و نانوموادنانوپوششحوزه -زیرساخت های صنعتی

و نانوموادنانوپوششحوزه تجهیزات موجود در

e-beamو  DCسیستم الیه نشانی با تبخیر حرارتی به روش •

DCو  RFمغناطیسی با منابع کندوپاشسیستم الیه نشانی با •

(CVD)سیستم رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار •

(SPS)سیستم تف جوشی پالسمای جرقه ای •

(با تکنولوژی پالسما)فلزی نانوکلوئیدسازسیستم •
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(Blue Air Filter)دامپتراکفیلتر •
فناوری نانوالیاف•

(افت فشار کمتر)و مقاومت دمای پایین فیلتراسیونباالی راندمان•

جذب ذرات زیر میکرون•

طول عمر بیش تر•

کاور بالش ضدحساسیت•
فناوری نانوالیاف•

80%قابلیت به دام اندازی گرد و غبارا آلرژنا باکتری ها و قارچ ها با راندمان  بیش از•

تنفس پذیری و راحتی مطلوب•

(میکروالیاف)تنفس پذیری و راندمان بسیار بالتر نسبت به نمونه تجاری •

Nanocare)ماسک زیبایی صورت • Mask)
ماسک خشک حاوی نانوالیاف•

(وقت شما ارزشمنذ است)دقیقه 8اثرگذاری فقط در •

افزایش جذب مواد فعال و دیگر محصوالت مراقبت از پوست•

سیستم رسانش مواد پیشرفته و عاری از هرگونه آسی  •

Nanoguardلیتیمیباتری سپراتور• Separator))
فناوری نانوالیاف•

500%الکترولیتو  جذب 60%تخلخل باالتر از •

(درجه سانتیگراد180باالتر از )ایمنی باال بخاطر پایداری باالی حرارتی •

باالسیکلیو طول عمر یونیهدایت •
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نانوکویتاسیون

ضدویروسماسک تنفسی •
باالفیلتراسیونو آنتی باکتریال با قدرت ویرویسخاصیت آنتی •

پوشش اعمال شده در استفاده های مکرر روزانهنانومقاومت باالی •

دوستدار محیط زیست•

فرآیند تولید صنعتی با تکنولوژی بومی و مقرون به صرفه•

واترجتنازل •
سایشیبهبود خواص مکانیکی نازل از جمله استحکام •

عملکرد بهتر•

 افزایش طول عمر نازل  بدون کاهش دقت در برش•

کاهش هزینه•

نانوکویتاسیون
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چرم آبگریز تنفس پذیر•
فناوری پالسما•

ماندگاری طوالنی مدت خاصیت آبگریزی•

عدم تغییر خواص نرمی و ظاهری چرم•

افزایش طول عمر چرم•

(Green Desizing)آهار زدایی با پالسما •
آهارزدایی نشاسته از پارچه پنبه ای بدون نیاز به آنزیم•

کاهش مصرف آب و بهبود شاخص سفیدی•

با روش آنزیمی( رقابتی)راندمان آهارزدایی قابل مقایسه •

فرآیند پیوسته و عدم تاثیر نامطلوب بر خواص استحکامی•

پارچه پنبه ای ضدچروک•
فناوری پالسما•

ماندگاری طوالنی مدت خاصیت ضدچروک پارچه پنبه ای•

استفاده از مواد زیست سازگار•

7664چرخه شستشو طبق استاندارد ملی 10پایداری خاصیت ایجاد شده بعد از •

چرم آنتی باکتریال•
فناوری پالسما•

ماندگاری طوالنی مدت خاصیت آنتی باکتریالی•

عدم تغییر خواص نرمی و ظاهری چرم•

مصرف نانومواد کمتر•



ICANمعرفی محصوالت توسعه یافته در  14
icanano.ir

نانوکویتاسیون

نانوکویتاسیوننانوکویتاسیون

(Health-sip)آبمیوه طبیعی با ماندگاری باال •
فناوری نانوکویتاسیون•

بار میکروبی  و باکتریایی پایین تر•

ماندگاری باالتر•

قند پایین تر•

نانوسوخت پاک•
فناوری نانوکویتاسیون •

(ا آبا افزودنی(80%حدود )دیزل )ترکی  ویژه •

احتراق باالتر و آالیندگی کمترراندمان•

مقرون به صرفه•

(Slim Cream Breakfast)خامه صبحانه سبک •
فناوری نانوکویتاسیون•

درصد چربی کمتر50•

آزمون حسی موفق•

مقرون به صرفه•

نانوکویتاسیون



راه های ارتباطی

ICAN@لینکدین

موبایل

+982156277156اپواتس

icanano.officialاینستاگرام

ICANANO.irوبسایت

ican@nano.irایمیل       

021-56277156تلفن   



با سپاس از توجه شما


