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ری ���و �ت  یا ر
ری و �نا و  ع��ی   �� و �عا

�و � ری  و �نا ��ه  �و ه  � و د  �تا

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار می کند

شنبه ٢٤ آبان ٩٩
سالمت و بهداشت 

آب و پساب-نساجی

ساخت و ساز-ستادنانو

کامپوزیت-رنگ  و رزین

نفت و انرژی-نانومواد

ماشین آالت و تجهیزات

یکشنبه ٢٥ آبان ٩٩

دوشنبه ٢٦ آبان ٩٩

سه شنبه ٢٧ آبان ٩٩

چهارشنبه ٢٨ آبان ٩٩

پنج شنبه ٢٩ آبان ٩٩

معرفی آنالین توانمندیها، برنامه ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو

با ارائه مدیران و فناوران نانو در حوزه های مختلف صنعتی

ساعت ٨ الی ١٦
٢٤ الی ٢٩ آبان ماه ٩٩ 

با ارائه مدیران و فناوران نانو در حوزه های مختلف صنعتی



ری ���و �ت  یا ر
ری و �نا و  ع��ی   �� و �عا

�و � ری  و �نا ��ه  �و ه  � و د  �تا

معرفی آنالین توانمندیها، برنامه ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو

با ارائه مدیران و فناوران نانو در حوزه های مختلف صنعتی

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار می کند

 صنایع
بهداشت و سالمت
روز اول ـ شنبه۲۴ آبان ماه ۹۹

(روز ۱ از ۶)

مهندس کیوان دبیر

 مدیراجرایى شرکت
زیست ابزار پژوهان

کیت هاى تشخیص سریع پزشکى

ری ���و �ت  یا ر
ری و �نا و  ع��ی   �� و �عا

�و � ری  و �نا ��ه  �و ه  � و د  �تا

مهندس محمد مهدى سیفى

 مدیر توسعه کسب و کار حوزه بهداشت
و سالمت ستاد ویژه توسعه فناوى نانو

 تجارى سازى تجهیزات پزشکى و
ادوات تشخیصى

8:30-9:00

9:30-10:00

10:00-10:30

11:00-11:30

8:00-8:3013:00-13:30

13:30-14:00

14:30-15:00

15:30-16:00 دکتر پیمان محمودى هاشمى

 مدیر تحقیق و توسعه شرکت
پردیس پژوهش فناوران یزد

 کاربردهاى نانو هیدروکسى آپاتیت و
نانوزینک اکساید در صنایع آرایشى و بهداشتى

دکتر نریمان اکبرى

معاون مدیر عامل شرکت کیتوتک

 پانسمانهاى نوین ترمیم زخم و ضد
عفونى کننده براى پایه نانو

دکتر محمدرضا سعادت

 مدیر مارکت، فروش و صادرات
شرکت اکسیر نانو سینا

 نانو کورکومین و درمان بیماران
COVID-19

11:30-12:00

دکتر سمیه عزیزى

مدیرعامل شرکت ستاره تابان پاك

 پاك کننده ها، شوینده ها و ضدعفونى
کننده هاى طبیعى بر پایه فناورى نانو

ری ���و �ت  یا ر
ری و �نا و  ع��ی   �� و �عا

�و � ری  و �نا ��ه  �و ه  � و د  �تا

دکتر محمدرضا شاهینى

معاون مدیرعامل شرکت پارس حیان 

 نانو کازمتیک با مطالعه موردى
ضدآفتاب ها و تولید مواد اولیه نانو

دکتر حمیدرضا عمو

مدیر عامل شرکت داروسازى عماد

پانسمان هاي نانو کریستال نقره

ری ���و �ت  یا ر
ری و �نا و  ع��ی   �� و �عا

�و � ری  و �نا ��ه  �و ه  � و د  �تا

دکتر مهدى قهرمان ترمه

مدیرعامل شرکت نانو الوند آراد

 کاربردهاى نانو نقره در پزشکى،
کشاورزى، دامپرورى و آرایشى و بهداشتى

على نجفى مهیارى

مدیرعامل شرکت طلیعه طب توحید

 پد، گاز و پانسمان ضدباکترى و جاذب
خون بر پایه فناورى نانو
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لینک ثبت نام ایوند

روز دوم:آب، پساب و محیط زیست-نساجى و پوشاك   روز سوم: ساخت و ساز-ستاد نانو   روز چهارم: پلیمر و کامپوزیت- رنگ و رزین   روز پنجم: نفت و انرژى-نانو مواد   روز ششم: ماشین آالت و تجهیزات

ساعت ٨ الی ١٦
٢٤ الی ٢٩ آبان ماه ٩٩ 

با ارائه مدیران و فناوران نانو در حوزه های مختلف صنعتی



ری ���و �ت  یا ر
ری و �نا و  ع��ی   �� و �عا

�و � ری  و �نا ��ه  �و ه  � و د  �تا

معرفی آنالین توانمندیها، برنامه ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو

با ارائه مدیران و فناوران نانو در حوزه های مختلف صنعتی

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار می کند

روز اول:بهداشت و سالمت   روز سوم: ساخت و ساز-ستاد نانو   روز چهارم: پلیمر و کامپوزیت- رنگ و رزین   روز پنجم: نفت و انرژى-نانو مواد   روز ششم: ماشین آالت و تجهیزات
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دکتر محمدصادق ذاکرحمیدى

 مدیرعامل شرکت پاالیش
پالسما صنعت

 سیستم تصفیه آب و فاضالب با استفاده
از فناورى کاویتاسیون پالسمایى

مهندس مرتضى گالبچى

مدیرعامل شرکت ایتوك آفرینان فناورى

 سیستم تصفیه فاضالب صنعتی
به روش تفتا

8:30-9:00

9:30-10:00

10:00-10:30

11:00-11:30

8:00-8:30

مهندس بهاره کاویانى

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت 
(PNF)پیام آوران نانو فن آورى فردانگر

 تصفیه آب و پساب با استفاده
از فناورى هاى نوین

دکتر مهدى شفیعى قاسمى

 مدیرعامل شرکت آتیه پردازان
ظهور شریف

آندهاى  اکسید فلزى مختلط (MMO) و کاربرد 
آن در صنعت تصفیه آب و پساب

مهندس عارف دادگستر

مدیرعامل شرکت نانو حباب انرژى

 ژنراتور نانو حباب واتوکس در
فرآیند تصفیه آب و فاضالب

صنایع نساجى و پوشاكصنایع آب، پساب و محیط زیست

 صنایع آب و پساب
صنـایـع نسـاجى
ـ یکشنبه۲۵ آبان ماه ۹۹ روز دوم 

(روز ۲ از ۶)

11:30-12:00

مهندس امین مقدم15:30-16:00
 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
کارخانجات نساجى زرباف امین

 تولید پارچه هاى تارى و پودى، پتوى داخل
 پرواز با خاصیت کند سوزى و ضدباکترى

بر پایه فناورى نانو

14:30-15:00

ری ���و �ت  یا ر
ری و �نا و  ع��ی   �� و �عا

�و � ری  و �نا ��ه  �و ه  � و د  �تا

مهدى زندى

مدیر عامل شرکت طراوت افق زندگى

 اجراى مراقبت تکاملى نوزادان نارس با
پوشاك بهینه شده با فناورى نانو

مهندس رحیم حجتى13:30-14:00

مدیرعامل شرکت کاسپر

منسوجات هوشمند بر پایه فناورى نانو

13:00-13:30

ری ���و �ت  یا ر
ری و �نا و  ع��ی   �� و �عا

�و � ری  و �نا ��ه  �و ه  � و د  �تا

مهندس حمیدرضا بیانى

مدیر کارخانه تهران زرنخ

نخ هاى با فناورى پیشرفته

دکتر على اکبر بابالو

 رئیس هیئت مدیره شرکت دانش
پژوهان صنعت نانو

 تصفیه آب و پساب با فناورى
نانوغشاهاى سرامیکى

ساعت ٨ الی ١٦
٢٤ الی ٢٩ آبان ماه ٩٩ 



معرفی آنالین توانمندیها، برنامه ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو

با ارائه مدیران و فناوران نانو در حوزه های مختلف صنعتی

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار می کند

دکتر سعید بزرگمهر نیا

 مدیر تحقیق و توسعه
شرکت آپتوس ایران

 کفپوش هاى بتنى توانمند حاوى
ذرات نانو سیلیس

مهندس محمد یوسفى

 مدیر توسعه کسب و کار حوزه ساخت
و ساز ستاد ویژه توسعه فناورى نانو

 فرصت هاى فناورى نانو در
صنعت ساخت و ساز

8:30-9:00

9:30-10:00

10:00-10:30

11:00-11:30

8:00-8:3013:00-13:30

13:30-14:00

14:00-14:30

15:00-15:30

دکتر محمد کاظمى پیله رود

مدیر تحقیق و توسعه شرکت بهسرام

 کاشى و سرامیک ضد لک بر
پایه فناورى نانو

مهندس على سید معصومى

 عضو هیئت مدیره شرکت
نانوپیشتاز پارس

کاشى هاى ضدباکترى دائمى بر 
پایه فناورى نانو

مهندس علیرضا قضاوى

مدیر بازرگانى کالر پویا

شیرآالت با پوشش نانومترى تزئینى

ری ���و �ت  یا ر
ری و �نا و  ع��ی   �� و �عا

�و � ری  و �نا ��ه  �و ه  � و د  �تا

مهندس سمانه گشتى آذر

 کارشناس مسئول واحد
ارزیابى محصوالت

 معرفى واحد ارزیابى محصوالت نانو
و صدور گواهى نانو مقیاس

مهندس شکوه خلیلى فرد

مدیر برنامه نانومچ

معرفى برنامه طرحهاى نوآورانه 
فناورى نانو (نانومچ)

ری ���و �ت  یا ر
ری و �نا و  ع��ی   �� و �عا

�و � ری  و �نا ��ه  �و ه  � و د  �تا

مهندس سیدهادى حسینى

مدیر برنامه چالش فناورى و نوآورى

 یافتن بهترین متخصص براى سخت ترین
مسأله: برنامه چالش هاى فناورى و نوآورى

روز اول:بهداشت و سالمت   روز دوم:آب، پساب و محیط زیست-نساجى و پوشاك   روز چهارم: پلیمر و کامپوزیت- رنگ و رزین   روز پنجم: نفت و انرژى-نانو مواد   روز ششم: ماشین آالت و تجهیزات
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مهندس محسن قربانى15:30-16:00

 مدیر برنامه  توانمندسازى
کسب و کارهاى نوپاى نانو

 تشریح برنامه  توانمندسازى کسب
و کارهاى نوپاى نانو

برنامه هاى توسعه صنعتى ستاد نانوصنایع حوزه ساخت و ساز

صنـایع حوزه ساخـت و سـاز
برنامه هاى توسعه صنعتى ستاد نانو

ـ دوشنبه۲۶ آبان ماه ۹۹ روز سوم 
(روز ۳ از ۶)

11:30-12:00 مهندس محمد حبیبى

مدیرعامل شرکت توسعه هنر متین

 درپوش و دریچه هاى نانو کامپوزیتى
فاضالبهاى شهرى و ساختمانها

مهندس سعید طالعى14:30-15:00

کارشناس برنامه چالش فناورى و نوآورى

چگونه در برنامه چالش مشارکت کنیم؟

ری ���و �ت  یا ر
ری و �نا و  ع��ی   �� و �عا

�و � ری  و �نا ��ه  �و ه  � و د  �تا

ری ���و �ت  یا ر
ری و �نا و  ع��ی   �� و �عا

�و � ری  و �نا ��ه  �و ه  � و د  �تا

مهندس رضا سلطانعلى زاده

مدیر شبکه تبادل فناورى نانو

 دسترسى به منابع نامحدود براى
سازمان شما: شبکه تبادل فناورى

ساعت ٨ الی ١٦
٢٤ الی ٢٩ آبان ماه ٩٩ 

ری ���و �ت  یا ر
ری و �نا و  ع��ی   �� و �عا

�و � ری  و �نا ��ه  �و ه  � و د  �تا

با ارائه مدیران و فناوران نانو در حوزه های مختلف صنعتی



ری ���و �ت  یا ر
ری و �نا و  ع��ی   �� و �عا

�و � ری  و �نا ��ه  �و ه  � و د  �تا

معرفی آنالین توانمندیها، برنامه ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو

با ارائه مدیران و فناوران نانو در حوزه های مختلف صنعتی

ساعت ٨ الی ١٦
٢٤ الی ٢٩ آبان ماه ٩٩ 

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار می کند

روز اول:بهداشت و سالمت   روز دوم:آب، پساب و محیط زیست-نساجى و پوشاك   روز سوم: ساخت و ساز-ستاد نانو     روز پنجم: نفت و انرژى-نانو مواد   روز ششم: ماشین آالت و تجهیزات
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مهندس مجتبى باقرى

 مدیر توسعه کسب و کار حوزه کامپوزیت، پلیمر،
رنگ و رزین ستاد ویژه توسعه فناورى نانو
 معرفى مرکز توسعه نانوکامپوزیت، رنگ و

رزین ستاد توسعه فناورى نانو و حمایت هاى آن

8:30-9:00

9:30-10:00

10:00-10:30

11:00-11:30

8:00-8:30

صنایع رنگ و رزینصنایع کامپوزیت و پلیمر

 صنایع کامپوزیت و پلیمر
صنـایـع رنـگ و رزیـن

ـ سه شنبه۲۷ آبان ماه ۹۹ روز چهارم 
(روز ۴ از ۶)

دکتر رسول لسان خوش

مدیرعامل شرکت بسپار پیشرفته شریف

 مستربچ هاى پلیمرى و بسته بندى هاى
وظیفه دار

دکتر فرزانه طباطبائى

 کارشناس ارشد تحقیق و توسعه
شرکت شمیم پلیمر کوثر

نانو کامپوزیت هاى پلیمرى

مهندس محمد فرهادیه

مدیر بازرگانى بین الملل شرکت 
آریا پلیمر پیشگام

 افزودنى هاى نانو در مواد پلیمرى و
پالستیکى و سازگارکننده هاى مالئیکه

مهندس پگاه گوشه

 مدیر تحقیق و توسعه شرکت
پاکان پالستکار

کیسه هاى ضدباکترى بر پایه فناورى نانو

11:30-12:00

15:30-16:00

دکتر ایمان على بخشى
 مدیرعامل شرکت

اطلس پوشش محافظ

نانو پوشش هاى آلى محافظ سطوح

14:30-15:00

ری ���و �ت  یا ر
ری و �نا و  ع��ی   �� و �عا

�و � ری  و �نا ��ه  �و ه  � و د  �تا

دکتر محمدرضا محمودیان

 رئیس هیئت مدیره شرکت
نوآوران نانو صنعت معین

 افزودنى هاى کنترل کننده خوردگى بر
پایه فناورى نانو

13:30-14:00

پروین قدس

مدیر عامل شرکت رنگ کیمیاى قم

پوشش هاى نانو مقاوم در برابر خوردگى

13:00-13:30

ری ���و �ت  یا ر
ری و �نا و  ع��ی   �� و �عا

�و � ری  و �نا ��ه  �و ه  � و د  �تا

مهندس نوید کاوسى مقدم
 معاون فنى و تحقیق و توسعه شرکت

تولیدى شیمیایى فام گستر ماهان

رنگهاى پودرى الکترواستاتیک،
کاربرد و مزایا

مهندس مهدى جمشیدیان

 مدیر تحقیق و توسعه شرکت
پویا پلیمر تهران

 تاثیر نانو کربنات کلسیم بر خواص
مکانیکى و نورى فیلم هاى پلى اتیلن

ری ���و �ت  یا ر
ری و �نا و  ع��ی   �� و �عا

�و � ری  و �نا ��ه  �و ه  � و د  �تا

با ارائه مدیران و فناوران نانو در حوزه های مختلف صنعتی



ری ���و �ت  یا ر
ری و �نا و  ع��ی   �� و �عا

�و � ری  و �نا ��ه  �و ه  � و د  �تا

معرفی آنالین توانمندیها، برنامه ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو

با ارائه مدیران و فناوران نانو در حوزه های مختلف صنعتی

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار می کند

روز اول:بهداشت و سالمت   روز دوم:آب، پساب و محیط زیست-نساجى و پوشاك   روز سوم: ساخت و ساز-ستاد نانو     روز چهارم: پلیمر و کامپوزیت- رنگ و رزین   روز ششم: ماشین آالت و تجهیزات
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مهندس مجید جمشیدیان

 مدیر فنى و بازرگانى شرکت
پتروپژوهان نانوگستر

سیاالت حفارى بر پایه فناورى نانو

دکتر محمدامین علوى

 مدیر توسعه کسب و کار حوزه نفت، گاز، پتروشیمى
ستاد ویژه توسعه فناورى نانو

 برنامه ها، سیاست ها و حمایت هاى ستاد ویژه
توسعه فناورى نانو در حوزه نفت، گاز و پتروشیمى

8:30-9:00

9:30-10:00

10:00-10:30

11:00-11:30

8:00-8:30

دکتر حسن برگزین

مدیرعامل شرکت پاکان 
آتیه نانو دانش

 عایقهاى حرارت، صوت و رطوبت
پیشرفته آیروژل نانومتخلخل

نانــــومــــوادصنایع نفت، گاز، پتروشیمى، نیروگاهى

صنایع نفت و انرژى
 نــــانــومــواد

ـ چهارشنبه۲۸ آبان ماه ۹۹ روز پنجم 
(روز ۵ از ۶)

11:30-12:00

امین فرزادفر15:30-16:00
 مدیرعامل شرکت
بهین پاالیه شریف

 فیلتراسیون روغن نیروگاهى و
پاالیشگاهى به کمک فناورى نانو

14:30-15:00

ری ���و �ت  یا ر
ری و �نا و  ع��ی   �� و �عا

�و � ری  و �نا ��ه  �و ه  � و د  �تا

مهندس منصور همتى

 رئیس هیئت مدیره شرکت
نانو پوشش فلز

 افزایش راندمان وکاهش هزینه هاى تعمیرات
ونگهدارى مبدل هاى حرارتى با استفاده از نانو پوشش ها

مهندس سید احمد شریف نیا13:30-14:00

 مدیرعامل شرکت
رایکا صنعت افرند

نانو پودرهاى سرامیکى

13:00-13:30

ری ���و �ت  یا ر
ری و �نا و  ع��ی   �� و �عا

�و � ری  و �نا ��ه  �و ه  � و د  �تا

دکتر اشکان شمالى

 مدیر عامل شرکت شیمى صنعت
رشد سهند

روانکارها و ضدعفونى کننده هاى 
نانو پایه کوانتومى

دکتر محسن نورى

 مشاور ارشد تحقیق و توسعه
گروه پاترون

 تولید جرم هاى دیرگداز ریختنى آلومینایى با
باند نانو در صنعت فوالد، سیمان و پتروشیمى

ری ���و �ت  یا ر
ری و �نا و  ع��ی   �� و �عا

�و � ری  و �نا ��ه  �و ه  � و د  �تا

دکتر احمد رضا کشاورز

 سرپرست مهندسى تحقیقات کاتالیست
شرکت صنایع نفت و گاز سرو

 کاربرد نانوکاتالیست ها در صنایع
پتروشیمى، پاالیش و فوالد

دکتر اصغر برهانى

مدیرعامل هلدینگ AIC-سرامیک هاى 
صنعتى اردکان

سرامیک هاى صنعتى بر پایه فناورى نانو

ساعت ٨ الی ١٦
٢٤ الی ٢٩ آبان ماه ٩٩ 



ری ���و �ت  یا ر
ری و �نا و  ع��ی   �� و �عا

�و � ری  و �نا ��ه  �و ه  � و د  �تا

معرفی آنالین توانمندیها، برنامه ها و کاربردهای صنعتی فناوری نانو

با ارائه مدیران و فناوران نانو در حوزه های مختلف صنعتی

ساعت ٨ الی ١٦

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار می کند

روز اول:بهداشت و سالمت   روز دوم:آب، پساب و محیط زیست-نساجى و پوشاك   روز سوم: ساخت و ساز-ستاد نانو     روز چهارم: پلیمر و کامپوزیت- رنگ و رزین   روز پنجم: نفت و انرژى-نانو مواد

09190399061  w w w. n a n o. i r www.INDnano.ir ips@nano.ir https://evand.com/events/63108
لینک ثبت نام ایوند

نادر نادرى

مدیر عامل شرکت فناوران نانو مقیاس

ماسک هاى تنفسى نانو

مهندس مهدى راجى پور

 مدیر واحد تجهیزات و ماشین آالت صنعتى
ستاد ویژه توسعه فناورى نانو

 برنامه ها و حمایت هاى واحد تجهیزات 
و ماشین آالت صنعتى ستاد نانو

8:30-9:00

9:30-10:00

10:00-10:30

11:00-11:30

8:00-8:30

مهندس على صالحى

مسئول فروش شرکت یارنیکان صالح

 PVD تجهیزات پوشش دهى نانو به شیوه
(پوششهاى دکوراتیو و سخت)

سید احمد مهدوى اردکانى

 مدیرعامل شرکت پوشش هاى
نانوساختار

سیستمهاى الیه نشانى تحت خأل

مهندس نوید شاه حسینى

 کارشناس فنى شرکت
کاوش یاران فن پویا

 کاربردهاى فناورى پالسما در پرداخت سطح،
کشاورزى، تصفیه آب، استریل و تصفیه هوا

صنایع ماشین آالت 
و تجهیزات

ـ پنجشنبه۲۹ آبان ماه ۹۹ روز ششم 
(روز ۶ از ۶)

11:30-12:00

مهندس سعید عبدى15:30-16:00
مدیر بازاریابى شرکت تکفام 

سازان طیف نور(تکسان)

 کاربرد دستگاه هاى پیشرفته اپتیکى و
اسپکتروسکوپى در فناورى نانو

14:30-15:00

ری ���و �ت  یا ر
ری و �نا و  ع��ی   �� و �عا

�و � ری  و �نا ��ه  �و ه  � و د  �تا

مهندس على امیرى

مدیرعامل شرکت بسا فناوران نصیر

 سیستم هاى پردازش پالسماى
تحت خالء و کاربرد آنها

دکتر حسن علم خواه13:30-14:00

رئیس هیئت مدیره شرکت 
فناوران سخت آرا

 پوشش هاى نانوساختار مقاوم
ضدسایش و ضدخوردگى

13:00-13:30

ری ���و �ت  یا ر
ری و �نا و  ع��ی   �� و �عا

�و � ری  و �نا ��ه  �و ه  � و د  �تا

مهندس حمیدرضا کمال آبادى فراهانى

مدیر عامل شرکت امین آسیا فناور پارس

 طراحى و ساخت تجهیزات مرتبط با فناورى نانو
(آسیاب ، میکسر و راکتور)

مهندس داود صفا

مدیرعامل شرکت پالسما ایده آزما

تجهیزات پردازش پالسمایى سطح

ری ���و �ت  یا ر
ری و �نا و  ع��ی   �� و �عا

�و � ری  و �نا ��ه  �و ه  � و د  �تا

٢٤ الی ٢٩ آبان ماه ٩٩ 


