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«ان شاءاهللا کشور پیشرفتهاى شما را خواهد دید. و این 
مسئله ى هدایت کار به ســمت بازار و ثروت که در این 
گزارشــها من یک جا مالحظه کردم، خیلى مهم اســت؛ 
یعنى کارى بشود که این شرکتهاى دانش بنیان به معناى 
واقعى کلمه بتوانند از این محصول اســتفاده کنند، از 
این فکر استفاده کنند؛ این موجب میشود که کار علمى 
شــما و تحقیقاتى شــما در محیط زندگى مردم تأثیر 
خود را نشان بدهد؛ این تضمین پیشرفت کار شما است 

ان شاءاهللا»

بخشى از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى
در جمع خانواده فناورى نانو

(1393/11/11) 
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ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در ســال 13۸2 برای ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان همه نهادها و دستگاه های 
اجرایی کشور درتوسعه فناوری نانو تأسیس شد. در دوره 10 ساله اول توسعه فناوری نانو در کشور )13۸4-1394( 
با اجرای هشت برنامه درج شده در سند ده ساله اول که به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسیده و توسط 

دولت ابالغ شده بود، دستاوردهای زیر در این مدت بدست آمده است؛
 فعالیت بیش از 30 هزار محقق در حوزه فناوری نانو در سراسر کشور؛ 

 آموزش بیش از 550 هزار دانش آموز در سراسر کشور، آینده توسعه فناوری نانو در کشور را بیمه خواهد کرد؛ 
 راه اندازی 66 آزمایشگاه  دانش آموزی نانو با دستگاه ها و تجهیزات ساخت ایران در پژوهش سراهای کشور 

در قالب شبکه توانا؛
 برگزاری 7 المپیاد دانش آموزی فناوری نانو با حضور بیش از 125 هزار دانش آموز در مجموع شــش سال از 

سراسر کشور؛
 راه اندازی رشته های دکتری تخصصی فناوری نانو در 23 دانشگاه و کارشناسی ارشد در 65 دانشگاه؛
 فعالیت 76 آزمایشگاه با 12۸6 دستگاه مرتبط با فناوری نانو در قالب شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو؛

 فعالیت تحقیقاتی 152 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی در ده سال گذشته؛
 کسب رتبه هفتم جهان در تعداد مقاالت نانو در سال 2015؛

 سهم 33 درصدی پتنت های نانو از کل پتنت های ایران ثبت شده در دفاتر معتبر جهان )US+EP(؛
 تولید بیش از 330 محصول و تجهیزات پیشرفته نانو در 157 شرکت تولیدکننده؛

 حضور فعاالنه و موثر کشور در کمیته بین المللی استانداردســازی فناوری نانو و تاثیرگذاری در تدوین و 
تصویب مقررات و استانداردهای آینده جهانی این فناوری.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور تداوم پیشرفت های کشور در این فناوری، برنامۀ ده ساله ای را تا افق 1404 با 
رویکردهای جدید تدوین کرده است. رویکرد اصلی این سند، »توسعۀ صنعتی و تولید محصوالت نانو« و »صادرات 

فناوری ها و محصوالت ایرانی به بازارهای جهانی« هدف گیری شده است. 
ســند »فناوری نانو در ایران 1404«، در ۸ فصل مجزا به شرح ذیل تنظیم 

شده است:
1- چارچوب سند و تعاریف واژگان

2- مبانی ارزشی
3 -چشم انداز و اهداف کالن

4- برنامه های کالن: اهداف، شاخص  ها و برنامه عملیاتی
4-1- ترویج و آموزش عمومی نانو برای افزایش مشارکت ذی نفعان در 

توسعه و بکارگیري فناوری نانو
4-2- ارتقاء کیفیت علمی و پرورش سرمایه های انسانی کارآمد

4-3- مدیریت توسعه فناوری  با هدایت محققان و فناوران مستعد 
برای شکل گیری صنعت نانو

4-4- سازماندهی و توسعه خدمات و زیرساخت های تجاری سازی
4-5- ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو
4-6- پیاده سازی نظام استاندارد، کنترل کیفی و ایمنی فناوری نانو

4-7- توسعه و مدیریت  بازار محصوالت نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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واحد ارزیابی محصوالت فناوری نانو ایران

4-۸- ارتقای همکاری ها و تعامالت بین المللی
5- سیاست گذاری توسعه فناوری نانو و ارزیابی سیاست ها، برنامه ها و نهادها

6- حوزه های راهبردی
7- سرمایه گذاری و تأمین مالی

۸- پایش و ارزیابی

کتاب محصوالت فناوری نانو ساخت ایران
تاکنون فعالیت های صورت گرفته موجب تولید محصوالتی در حوزه های مختلف فناوری نانو شده است که در این 
مجلد به محصوالتی که دارای گواهی نانومقیاس و همچنین در بازار فروش داشته باشند اشاره می گردد. در این مجلد 

آخرین فهرست به روز رسانی شده محصوالت و تجهیزات فناوری نانو نیز درج گردیده است.

واحد ارزیابی محصوالت فناوری نانو ایران با هدف ایجاد شــفافیت بازار، افزایش اعتماد مصرف کنندگان و ارتقای 
کیفی محصوالت فناوری نانو در سال 13۸6 با حمایت های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تأسیس و در موسسه خدمات 
توسعه فناوری تا بازار ایرانیان مســتقر گردید. مأموریت اصلی این واحد؛ ارزیابی خواص و اثبات مقیاس نانویی 
محصوالت و اعطای گواهینامه نانومقیاس می باشد. بررسی بیش از 1100 پرونده و اعطای گواهینامه به بیش از 350 

محصول در این سال ها از دستاوردهای این واحد است.

محصوالت فناوری نانوساخت ایـران
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پذیرش محصول
بر اساس تعریف استاندارد بین المللی ISO-TS 18110: 2015 و استاندارد ملی 1209۸ »فناوری نانو - واژه ها، اصطالحات 
و تعاریف اصلی« محصول فناوری نانو، محصولی است که کارکرد یا ویژگی آن مبتنی بر فناوری نانو بوده یا با فناوری 

نانو بهبودیافته باشد. محصوالتی که سه شرط زیر را دارا باشند، محصول فناوری نانو نامیده می شوند:
1- از فناوری نانو و دانســته های علمی نانومقیاس )100-1 نانومتر( استفاده شــده باشد. به این نوع محصول 

»نانوپدید« گفته می شود.
2- کارکرد یا ویژگی محصول با فناوری نانو بهبودیافته باشد. به این نوع محصول »نانوبهبود« اطالق می گردد.

3- فرآیند تولید محصول مهندسی باشد.

  ISO-TS 18110: 2015 گفتنی است به محصوالتی که مطابق با استاندارد بین المللی
و استاندارد ملی 1209۸ در حوزه فناوری نانو قرار می گیرند، پس از بازرسی و انجام 
آزمون های مرتبط، گواهینامه نانومقیاس اعطا می گردد. گواهینامه نانومقیاس با 
اعتبار یک ساله صادرشده و قابل تمدید است. همچنین در طول مدت اعتبار جهت 
اطمینان از ثبات مقیاس و خواص محصول تولیدی، بازرسی های دوره ای از شرکت 

انجام می شود.
به فناوری ها و محصوالتی که تولیدکننده آن صرفاً الزامات فنی محصول را برآورده 

شده و الزامات تولیدی و تجاری مندرج در آیین نامه های مؤسسه ازجمله پروانه ساخت و بهره برداری، واحد کنترل 
کیفی فعال، سایر مجوزهای مورد نیاز و غیره را دارا نباشد، گواهینامه آزمایشی نانومقیاس اعطا می شود.

گواهینامه نانومقیاس

تجهیزات 
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به  روز رسانی این نمودار در انتهای سال94 صورت گرفته است.
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تجهیزات، 124، %37

خودرو و حمل و نقل، 11، %3

نفت و انرژی، 11، %3

عمران و ساختمان، 19، 6%کشاورزی و محیط زیست، 13، %4

نساجی و پوشاک، 34، %10

سالمت و دارو، 5۸، %1۸

مواد، 62، %19

دسته بندی محصوالت فناوری نانو

تفکیک حوزه صنعتی محصوالت و تجهیزات فناوری نانو

تجهیزات، 124، %37

محصوالت نهایی، 112، %34

نانو مواد، 52، %16

محصوالت واسطه، 44، %13

محصوالت فناوری نانوساخت ایـران
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حجم بازار محصوالت نانو ساخت ایران
یکی از اهداف اصلی کشور در ده سال دوم توسعه  فناوری نانو، کسب سهم مناسبی از بازار جهانی فناوری نانو توسط 
محصوالت ایرانی در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است، دستیابی به سهم دو درصدی از بازار جهانی فناوری نانو 

توسط محصوالت نانو ساخت ایران در سال 1404 هدف گذاری شده است.
در ادامــه آمــاری از حجم بازار فناوری نانو در ســال 94 و توزیع آن در ســه بخش 1- بــازار کاالهای نانو،2- 

بازار دستگاه های نانو، 3- بازار خدمات فناوری نانو  تشریح می شود.
در پایان ســال 94 در مجموع 194 شرکت در زمینه تولید محصوالت، تجهیزات و خدمات حوزه فناوری نانو  فعال 

بودند.که از داده های جمع آوری شده از آنها، رقم کلی فروش معادل 30۸6 میلیارد ریال بدست آمده است.

آمار به دست آمده در سه حوزه کاالها، دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی و همچنین خدمات ارائه شده 
در حوزه فناوری نانو جمع آوری شده است. اطالعات فروش سال 1394 به تفکیک در زیر آمده است؛

کاالها کل فروش خدمات
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203246
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30۸6

تجهیزات

)میلیارد ریال(
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حجم صادرات محصوالت نانو
نکته قابل ذکر در فروش شرکت های داخلی نانویی در سال1394، افزایش میزان صادرات آنها نسبت به سال های 
گذشته اســت؛ هر چند عدد دقیقی از میزان صادرات سال 1393 شرکت ها جمع آوری نشده است ولی با نگاه به 
حجم باالی صادرات که 31,050,7۸6 دالر )حدود 1000 میلیارد ریال( می باشد، این موضوع قابل برداشت است که 
برخی از شرکت ها، حرکت به سمت ورود به بازارهای جهانی را شروع کرده اند، هر چند تعداد این  شرکت ها درصد 

کمی از کل شرکت ها است.

در نمودار زیر میزان رشد سالیانه بازار فروش محصوالت نانویی ساخت داخل آورده شده است. برای سومین سال 
متوالی حجم بازار حدوداً دو برابر شده است.

بازار های هدف صادراتی محصوالت فناوری نانو ساخت ایران در سال 1394

 تاجیکستان
 افغانستان
 ازبکستان

 ایتالیا
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م
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حوزه دارو و پزشکی

 سینادوکسوزوم
 سافت ژل نانومایسل کورکومین

  سیناآمفولیش
  پاکلینب

 کیت LSPR حاوی نانو ذرات طال جهت 
تشخیص بیومولکول

 دستگاه و کیت استخراج و تشخیص مواد 
مخدر

 کیت تشخیص بارداری (ری�)

محصـوالت



معرفی محصول

محل تولید

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

تومور  ضد  داروی  یک  لیپوزومال  دوکسوروبیســین 
می باشــد. این فراورده حاوی دارویی اســت که قادر 
است سلول های سرطانی را به طور انتخابی از بین ببرد. 
دوکسوروبیسین هیدروکلراید موجود در این فراورده 
توسط پوشش های کروی کوچک لیپوزومی احاطه شده 
است که کمک می کند این دارو از طریق جریان خون 
بیشتر به سمت بافت سرطانی نسبت به بافت های سالم 
بدن هدایت شــود. این دارو بافت تومور را به واسطه ی 
برخی مکانیســم ها از جمله افزایــش نفوذپذیری و 
نگهداری دارو، کاهــش داروی آزاد در خون، کاهش 
نفوذپذیری به سلول های سالم و افزایش نیمه عمر دارو 
)به دلیل انکپســوله بودن بیش از 95 درصد دارو در 
لیپوزوم هایی با پوشش پلی اتیلن گلیکولی و ماتریکس 
لیپیدی با درجه حرارت عبور فاز باال( مورد هدف قرار 

می دهد.

استان گیالن، شهر صنعتی رشت، شرکت 
سبحان انکولوژی

گواهیـنامه نانـومقیاس، پـروانه بهداشـتی 
ساخت از سازمان غذا و دارو در سال 1390

 افزایش اثربخشــی و کاهش عوارض جانبی، به ویژه کاهش 
سمیت قلبی نسبت به دوکسوروبیسین هیدروکلراید

 از بین برنده سلول های سرطانی، کوچک کننده اندازه تومور، 
تاخیر در رشد تومور و افزایش طول عمر بیمار 

 درمان بیماری هایی از جمله ســرطان سینه متاستاز دهنده، 
سرطان تخمدان پیشرفته، مولتیپل میلوما، کاپوسی سارکومای 

همراه در بیمارن مبتال  به ایدز

اطالعات شرکت تولید کننده

اکسیر نانو سینانام شرکت
13۸۸سال تأسیس

تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، کوچه 1/2، پالک ۸3، واحد 7نشانی دفتر شرکت
www.exirnanosina.irنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
سینادوکسوزوم

16

محصوالت
حوزه دارو و پزشکی

محصوالت
حوزه دارو و پزشکی



معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنیمحل تولید

ماده مؤثره داروی »سیناکورکومین« از زردچوبه 
)کورکومین( گرفته شــده است. این ماده درون 
حامل های ساخته شده از نانومایسل قرار می گیرد. 
مهم تریــن خواص کورکومین اثــر ضدالتهابی، 
آنتی اکسیدانی و ضدتوموری است و می تواند در 
بیماری های زیادی به عنوان مکمل دارویی مورد 
استفاده قرار گیرد. این کپسول می تواند در درمان 
بیماری هایی نظیر امــراض مفصلی، بیماری های 
التهابی روده، کبــد چرب، آب مروارید، برخی از 
کاهش  تنظیم چربی خون،  پوستی،  بیماری های 
کلســترول، رقیق کردن خون، آلزایمر، کنترل 
تشنج و پارکینســون مورد استفاده قرار گیرد. 

همچنین به دلیل خاصیت ضد تکثیر سلولی این دارو، کپسول کورکومین می تواند در پیشگیری از سرطان نیز مؤثر 
باشــد. به دلیل این که این ماده نامحلول در آب است، در عمل جذب بدن نمی شود، در حالی که در شکل نانویی آن 

حاللیت کورکومین در خون افزایش یافته و سبب بهبود جذب آن می شود.

استان تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج، شرکت 
دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو

گواهینامه نانومقیاس، پروانه بهداشتی ساخت از 
سازمان غذا و دارو در سال 1393

 اثر ضدالتهابی  
 کاهش احتمال ابتال به سرطان 

 کاهش درد مفاصل

اطالعات شرکت تولید کننده

اکسیر نانو سینانام شرکت
13۸۸سال تأسیس

تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، کوچه 1/2، پالک ۸3، واحد 7نشانی دفتر شرکت
www.exirnanosina.irنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
سافت ژل نانومایسل کورکومین

اثرات و کاربرد
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران



معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

مولکول آمفوتریسین B بســیار آب دوست بوده 
و جذب موضعی آن از خالل پوســت و همچنین 
امکان نفوذ آن از غشاء انگل لیشمانیا که عامل بروز 
سالک می باشد، بسیار پایین است. با فرموالسیون 
نانولیپوزومال آمفوتریســین جذب پوستی آن و 
همچنین قدرت نفــوذ آن به داخل بدنه انگل تک 
یاخته ای لیشمانیا باال می رود و در نتیجه اثر بخشی 
آن به حد قابل مالحظه ای افزایش می یابد. این دارو 
در حال حاضر با وزن 15 گرم )در مقابل 5 گرم نمونه 
هندی( در هر تیوب و بــا درصد وزنی ماده موثره 
0/4 درصد )در مقابل 0/1 درصد نمونه هندی( تولید 

خواهد شد.

استان تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج، شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو

گواهینامه نانومقیاس

 افزایش اثربخشی دارو
 کاهش میزان مصرف دارو

 عدم وجود درد در هنگام مصرف دارو )به دلیل تغییر شکل مصرفی دارو از حالت تزریقی به حالت موضعی(

اطالعات شرکت تولید کننده

اکسیر نانو سینانام شرکت
13۸۸سال تأسیس

تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، کوچه 1/2، پالک ۸3، واحد 7نشانی دفتر شرکت
www.exirnanosina.irنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
سیناآمفولیش

محل تولید

1۸

محصوالت
حوزه دارو و پزشکی



معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنیمحل تولید

اثرات و کاربرد

پاکلی نب )نب-پاکلی تاکسل( نانو ذرات با اندازه ذره ای 
130 نانومتر باند شده به داروی ضد سرطان پاکلی تاکسل 
می باشــد. این دارو با استفاده از فناوری نب تولید شده 
اســت. از مزایای این فناوری این اســت که می توان با 
اســتفاده از ماده ایمن آلبومین از یک ســو محلولیت 
را  پاکلی تاکسل  مانند  هیدروفوب ضدسرطان  داروهای 
بدون اســتفاده از کمک حالل های مضر افزایش داد و از 
ســوی دیگر نانوذرات حاصل می توانند با سازوکار های 
مختلف به صورت هدفمند به بافت ســرطانی برسند و 
توزیع آن ها در بافت های سالم محدود می گردد که این 
امر افزایش کارایی درمان و کاهش بروز عوارض جانبی 
را در پی دارد. در حال حاضر پاکلی تکســل متصل به 
نانوذرات آلبومین از طرف سازمان غذا و داروی آمریکا 
)FDA( برای درمان ســرطان سینه متاستاتیک، ریه و 

پانکراس مورد تائید قرار گرفته است.

اســتان گیالن، شهر صنعتی رشــت، شرکت سبحان 
انکولوژی

گواهی نانومقیاس

 درمان سرطان سینه، پانکراس، تخمدان و شش
 افزایش نفوذ ذرات به بافت های سرطانی و بهبود رسانش دارو به تومور به دلیل ابعاد نانویی ذرات

اطالعات شرکت تولید کننده

نانودارو پژوهان پردیسنام شرکت
1390سال تأسیس

تهران، خیابان کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، خیابان عروجی، پالک 20، واحد4.نشانی دفتر شرکت
http://www.nanodaru.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
پاکلی نب

19

محصوالت فناوری نانوساخت ایـران



معرفی محصول

محل تولید

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

تغییرات خواص پالسمونی نانوذرات موجود در 
این کیت ها در معرض مواد بیولوژیکی با دستگاه 
اســپکتروفتومتر LSPR ثبــت و نمایش داده 
می شود. این کیت ها شامل نانوذرات طال و نقره، 
در فازهای جامد و کلوئیدی می باشند. نانوذرات 
در فاز جامد بصورت همگن در تمامی روزنه های 
کیت های 9 روزنه ای، 16 روزنه ای، 25روزنه ای، 
36 روزنه ای تثبیت شــده  اند. چند روزنه بودن 
این کیت ها، مقایســه اندازه گیری کمی یک یا 
چند آنالیز را برای پژوهشــگر بطور همزمان 

امکان پذیر می سازد.

استان تهران، شهر تهران

گواهی نانومقیاس

 تشخیص زودهنگام سرطان 
  تشخیص واکنش های بیومولکولی در داروسازی

 تشخیص بیماری های ریوی و دیابت 

اطالعات شرکت تولید کننده

نانومبنا ایرانیاننام شرکت
1391سال تأسیس

تهران، میدان رسالت، خیابان شهید طرقی،کوچه 160 ،پالک 4، واحد 5.نشانی دفتر شرکت
www.nanomabna.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
کیت LSPR حاوی نانو ذرات طال 

جهت تشخیص بیومولکول

20

محصوالت
حوزه دارو و پزشکی



معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

روش کروماتوگرافی الیه نازک روش تائیدی مناســبی 
جهت ارزیابی پاســخ های مثبت تست های غربالگری 
مواد مخدر اســت لیکن در پروتکل آزمایش، استخراج 
مواد مخدر از ستون فاز جامد با عبور فاز مایع به صورت 
دســتی امری وقت گیر و مشکل بوده و هزینه زیادی بر 
آزمایشگاه تحمیل می کند .طراحی یک دستگاه خودکار 
جهت اســتخراج مواد مخدر از ســتون های فاز جامد 
)SPE( بخش عمده ای از آزمون تائیدی را خالصه نموده 
و آنالیت های هدف بدون دخالت دست و ایجاد آلودگی 

و در زمانی بسیار کوتاه تر از نمونه استخراج می گردند.

استان تهران، شهرک صنعتی گلگون

گواهی نانومقیاس

 تشخیص مواد مخدر مانند مورفین، متادون و غیره با استفاده از کیت هایی بر مبنای نانوذرات سیلیکا مزوپور
 استخراج نمونه در زمان کوتاه تر  

 استخراج نمونه با آلودگی بسیار کمتر نسبت به سایر روش های استخراج

اطالعات شرکت تولید کننده

زیست ابزار پژوهاننام شرکت
13۸9سال تأسیس

تهران، سه راه شهریار، کیلومتر 5 جاده شهریار، نرسیده به سعید آباد، شهرک صنعتی نشانی دفتر شرکت
گلگون، روبه روی میالد جنوبی، نبش کوچه فرج زاده.

http://zistabzar.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
دستگاه و کیت استخراج 

و تشخیص مواد مخدر

محل تولید

21

محصوالت فناوری نانوساخت ایـران



معرفی محصول
کیت تشخیص سریع بارداری حاوی نانوذرات طال، یک کیت غربالگر مبتنی بر نانو ذرات طال به حساب می آید. مبنای 
عملکرد کیت اتصاالت آنتی بادی  آنتی ژن اســت و از این رو در دسته کیت های ایمنوکروماتوگرافی قرار می گیرد. 

تست مذکور قادر به تشخیص سریع بارداری از نمونه ادرار است.

استان تهران، شهرک صنعتی گلگون

گواهی نانومقیاس

 تشخیص سریع بارداری جهت تعیین وجود HCG در ادرار انسان

اطالعات شرکت تولید کننده

زیست ابزار پژوهاننام شرکت
13۸9سال تأسیس

تهران، سه راه شهریار، کیلومتر 5 جاده شهریار، نرسیده به سعید آباد، شهرک صنعتی نشانی دفتر شرکت
گلگون، روبه روی میالد جنوبی، نبش کوچه فرج زاده.

http://zistabzar.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
کیت تشخیص بارداری )ریما(

محل تولید

اثرات و کاربرد

مجوزها و تأییدیه های فنی

22

محصوالت
حوزه دارو و پزشکی

محصوالت
حوزه دارو و پزشکی
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

حوزه بهداشت و سالمت

 خانواده محصوالت سیلوسپت  

Agi Coat پانس�ن 

 دست�ل کاغذی جعبه ای، حوله و توالت 
(نانوتکس)

 نانو امولسیون پاک کننده صفحات �ایش 
LCD و LED

 نانو امولسیون پاک کننده صفحات �ایش

 اسپری آنتی باکرتیال زخم نیواشا

 ماسک نانوالیاف

 ماسک تنفسی فیلرتدار

 پودر مرگ موش حاوی نانوذرات سولفات 
کلسیم - موشا پاک

محصـوالت



معرفی محصول

محل تولید

اثرات و کاربرد

نانونقره  سیلوسپت یک محلول ضدعفونی کننده حاوی 
است که جهت ضدعفونی کردن و شستشو مورد استفاده 
قرار می گیرد. این محلول مانع رشــد انواع قارچ، باکتری 
و ویــروس به ویژه ویــروس آنفلوانزای نــوع HIV،A و 
هپاتیت نــوع B می گردد. این محصول بدون الکل، بدون 
بو، بدون رنگ و فاقد سمیت ســلولی است. استفاده از 
این محصول در انواع شوینده ها و ضدعفونی کننده ها )از 
جمله محلول شستشوی دســت، تجهیزات و ابزارآالت، 
سطوح بیمارستانی و غیره( سبب بهبود حفظ بهداشت در 
محیط های کاری به ویژه بیمارستان ها که از بار میکروبی و 

آلودگی باالیی برخوردارند گردیده است.

استان البرز، شهرک صنعتی اشتهارد

 گواهی نانومقیاس
 پروانه بهداشتی ساخت از وزارت بهداشت

 پیشگیری از طیف وسیعی از بیماری ها 
 کاهش هزینه های درمان

اطالعات شرکت تولید کننده

کیفیت تولید تکاپونام شرکت
13۸4سال تأسیس

استان البرز، شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار ابوریحان، انتهای بلوار غزالی غربی، خیابان نشانی دفتر شرکت
گلنوش دوم، گلفام اول، کوچه بین گلنوش دوم و گلفام دوم

www.chitotech.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
خانواده محصوالت سیلوسپت  

مجوزها و تأییدیه های فنی

24

محصوالت حوزه 
بهداشت و سالمت



معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنی

نانوکریســتال نقره آجی کت یک پانسمان  پانسمان 
تک الیه با پوششی از نانوکریستال های نقره است که 
توسط روش احیای شیمیایی، نقره بر روی شبکه ای از 
الیاف نایلونی با انعطاف پذیری بسیار باال پوشش داده 
شده است. این الیه با آزادســازی آهسته یون نقره، 
اثرات ضدمیکروبی و ضدالتهابی خود را اعمال می کند.

استان اصفهان، شهرک صنعتی رازی

 گواهی نانومقیاس
 پروانه بهداشتی ساخت از وزارت بهداشت

 بهبود سریع زخم ها 
 جلوگیری از بروز عفونت در محل زخم

اطالعات شرکت تولید کننده

داروی سازی عمادنام شرکت
13۸4سال تأسیس

اصفهان، 45 کیلومتری جاده اصفهان به شیراز، شهرک صنعتی رازی، خیابان دهمنشانی دفتر شرکت
www.emadpharma.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
Agi Coat پانسمان

محل تولید

اثرات و کاربرد

25

محصوالت فناوری نانوساخت ایـران



معرفی محصول
ویژگی بارز دســتمال کاغذی 
نانوتکس، کاهش بار میکروبی 
انــواع ســطوح در تماس با 
بیماری زا  میکروارگانیسم های 
است. برای این منظور ابتدا باید 
مربوط  آب  با  نظر  مورد  سطح 
شــود، ســپس در اثر تماس 
سطوح،  این  روی  بر  دستمال 
مقدار میکروب های بیماری زای 

این نقاط کاهش می یابد.

استان خراسان رضوی، شهر مشهد، شهرک صنعتی توس

گواهی نانومقیاس

 کنترل آلودگی و از بین بردن باکتری های پاتوژن 
 کاهش انتقال بار میکروبی 

 مصارف خانگی و بیمارستانی

اطالعات شرکت تولید کننده

صنایع تولیدات کاغذی خراسان گلریزنام شرکت
1353سال تأسیس

استان خراسان رضوی، شهر مشهد، شهرک صنعتی توس، ابتدای فاز یک.نشانی دفتر شرکت
http://www.golrizpaper.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
دستمال کاغذی جعبه ای، حوله و 

توالت )نانوتکس(

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

محل تولید

26

محصوالت حوزه 
بهداشت و سالمت



معرفی محصول
بهداشــت و نظافت محیط کار و زندگی یکی از عوامل اصلی 
جلوگیری از بروز بیماری ها و مســمومیت ها می باشد. مواد 
شــوینده لزوما خاصیت میکروب کشی ندارند و برای تکمیل 
نظافت و موثر بودن آن باید از مواد ضدعفونی کننده مناسب 
استفاده کرد. ســطوح تمیز شده با مایع شیشه شوی خانگی 
مهرتاش به خاطر داشتن خواص آنتی استاتیک بسیار دیرتر 
از محصوالت مشــابه گردوخاک را جذب می کند و ضمناً به 
خاطر آن که از مواد بیولوژیک ســاخته شده موجب حفاظت 
از محیط زیست می گردد. به دلیل آن که در فرموالسیون این 
محصول الکل وجود ندارد تاثیر مخرب بر روی سطح نمی گذارد 
و حتی زودتر از محصوالت حاوی الکل خشــک می شود. این 
پاک کننده همچنین برخالف محصوالت مشابه که دارای قدرت 
اسیدی یا قلیائی می باشند و موجب صدمه زدن به سطوح در 
اثر مرور زمان می گردند، اســیدی یا قلیائی نبوده و به سطح 
زیانی نمی رساند. شرکت کیمیا شیمی سهند محصوالت زیر را 

هم تولید می کند؛
 LCD و LED نانو امولسیون پاک کننده صفحات نمایش 
 نانو امولسیون شوینده بدنه خودرو بدون استفاده از آب

 نانو امولسیون شوینده موتورخودرو بدون استفاده از آب
 نانو امولسیون پاک کننده چند منظوره

 نانو امولسیون پاک کننده شیشه

استان قزوین، شهرک صنعتی البرز

 گواهی نانومقیاس
 پروانه بهداشتی ساخت از وزارت بهداشت

 عدم سمّیت
 حفاظت از محیط زیست

 استفاده از مواد اولیه کامالً طبیعی و داخلی
 خواص آنتی استاتیک
 خواص آنتی باکتریال

اطالعات شرکت تولید کننده

کیمیا شیمی سهندنام شرکت
13۸0سال تأسیس

تهران، خیابان ستارخان، جنب 24 متری خسرو، 912، طبقه سه، واحد 6نشانی دفتر شرکت
http://www.kcsnano.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
نانو امولسیون پاک کننده 

LCD و LED صفحات نمایش

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

محل تولید
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معرفی محصول

محل تولید

مجوزها و تأییدیه های فنی

امولســیون مخلوطی از دو یا چند مایع است که به طور طبیعی 
با یکدیگر ممزوج نمی شوند. امولسیون ها جزئی از سیستم های 
دوفازی ماده هستند که کلوئید نامیده می شود. اگرچه اصطالح 
کلوئید و امولسیون گاهی اوقات به جای یکدیگر به کار می روند، 
واژه امولســیون  هنگامی به کار می رود که هر دو فاز مایع باشد. 
در یک امولســیون، یک مایع )فاز پراکنده شونده( در فاز دیگر 
پراکنده می شــود. مرز بین این دو فاز، فصل مشــترک نامیده 
می شود. امولسیون ها ظاهری غیر شفاف دارند؛ زیرا نور هنگام 
عبور از امولسیون توسط بخش عمده ای از فصل مشترک پراکنده 
می شــود. دودسته ویژه از امولســیون ها )میکرو امولسیون ها 
و نانو امولســیون ها( نیمه شفاف هســتند. نانو امولسیون ها، 
امولســیون هایی با اندازه قطره های کوچــک در محدوده 100 
نانومتر هستند. یک نانو امولســیون رایج شامل روغن، آب و 
یک امولسیون کننده است. اضافه کردن امولسیون کننده برای 
ایجاد قطره هایی با اندازه کوچک ضروری است؛ زیرا آن ها کشش 
سطحی بین فازهای روغن و آب موجود در امولسیون را کاهش 
می دهند. شرکت ســتاره تابان پاک محصوالت زیر را هم تولید 

می کند؛
 نانو امولسیون پاک کننده عینک 

 نانو امولسیون پاک کننده چند منظوره
 نانو امولسیون پاک کننده و براق کننده چوب
 نانو امولسیون پاک کننده سینک ظرفشویی

 نانو امولسیون پاک کننده انواع شیشه

استان گیالن، منطقه آزاد انزلی

گواهی نانومقیاس

پاک کننده ی انواع LCD ،LED، صفحه نمایش لب تاپ، دوربین و غیره

اطالعات شرکت تولید کننده

ستاره تابان پاکنام شرکت
1390سال تأسیس

استان گیالن، منطقه آزاد انزلی، شهرک صنعتی 1نشانی دفتر شرکت
 /http://www.stp-nano.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
نانو امولسیون پاک کننده صفحات نمایش

اثرات و کاربرد

2۸

محصوالت حوزه 
بهداشت و سالمت



معرفی محصول
اسپری نانونقره نیواشــا دربرگیرنده ذراتی از نقره در 
اندازه نانومتری است که روند التیام زخم و شکل گیری 
بافت جدید را تسریع می نماید. این محلول به منظور 
درمان آسیب های پوستی و ترمیم آثار به جای مانده 
از جوش، ضربه، جراحی، تغیر رنگ موضعی پوســت 
ناشی از سوختگی، تماس با مواد آسیب رسان پوستی 
و بیماری های مختلف پوســتی و همچنین به منظور 
پانسمان موضع زخم، پس از عمل های جراحی زیبایی 
به کار می رود. این  ترکیب با افزایش جریان خون موضع 
زخم باعث افزایش ســرعت تولید بافت گرانوله و در 
نتیجه افزایش سرعت بهبودی زخم می شود. با افزایش 
جریان خون موضع، سیستم ایمنی موضع زخم تقویت 
شده و این عمل باعث جلوگیری از عفونی شدن زخم 
شده و با افزایش ویسکوزیته مایع زخم از رشد باکتری 

بر روی زخم جلوگیری می نماید.

استان اصفهان، شهر اصفهان

 گواهی نانومقیاس
 تأییدیه بهداشتی از وزارت بهداشت

 افزایش جریان خون موضع زخم
 از بین برنده چرک و عفونت محل زخم )حتی عفونت ناشی از باکتری های گرم مثبت و منفی(

اطالعات شرکت تولید کننده

نانوالوند آرادنام شرکت
13۸۸سال تأسیس

شهر اصفهان، خیابان چهار باغ پایین، بین شهدا و تختی، ساختمان الله، طبقه اولنشانی دفتر شرکت
http://www.nivashaa.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
اسپری آنتی باکتریال زخم  نیواشا

اثرات و کاربرد

مجوزها و تأییدیه های فنی

محل تولید
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معرفی محصول

محل تولید

ماسک های نانویی حاوی نانو الیاف پلیمری 
برای جذب ریزگردها و هم چنین  بوده که 
آالینده ها مورد اســتفاده قرار می گیرند. 
برای  عمومی  محیط های  در  ماسک ها  این 
افرادی که نسبت به ریزگردها و آالینده های 
محیطی حساســیت دارند، قایل استفاده 
الیاف قابلیت  نانو  است. ماسک های دارای 
جذب ذرات گرد و غبــار 2/5 میکرونی، 
ذرات اتمسفری باالتر از 3 نانومتر به اندازه 
96 درصد و هم چنین جذب انواع ویروس ها، 

باکتری ها و عوامل بیماری زا دارد.

استان البرز، شهرستان کرج

 گواهی نانومقیاس
 پروانه بهداشتی ساخت از وزارت بهداشت

 کاهش بیماری های تنفسی
 کاهش هزینه های درمانی

اطالعات شرکت تولید کننده

مدبران توسعه سالمت ایرانیاننام شرکت
1393سال تأسیس

تهران، خیابان آیت ا... کاشانی، تقاطع باکری، کیهان دوم، پالک 23، واحد 10نشانی دفتر شرکت
 http://www.metsatech.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
ماسک نانوالیاف

اثرات و کاربرد

مجوزها و تأییدیه های فنی
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معرفی محصول

اثرات و کاربرد

ماسک ساخته شــده با نانوالیاف، از چندین الیه 
تشکیل شــده که یکی از الیه های میانی حاوی 
نانوالیافی با قطر نانومتری می باشد. الیه ی نانوالیاف 
برای جلوگیــری از ورود ذرات مضر میکرونی به 
دستگاه تنفسی انسان است. با توجه به استفاده 
از نانو الیاف در ماسک های تنفسی، کارایی این نوع 
ماسک ها در مقایسه با انواع تجاری آن به صورت 
قابل مالحظه ای بهبود می یابد. اســتفاده از الیاف 
نانومتری نفوذ پذیری ماســک را به مقدار بسیار 
جزیی کاهش می دهد. ماسک های اصالح شده با 
نانو الیاف با توجه به کیفیت باالیی که دارند برای 
عموم، پزشــکان و افرادی که نسبت به آلودگی 
محیط زیستی حساسیت باال دارند، قابل استفاده 

است.

استان اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

فیلترهای نانولیفی با توجه به سطح تماس بسیار باالیی که ایجاد می کنند باعث جذب سریع تر آلودگی ها می شوند.
 مناسب برای افرادی که نسبت به ریزگرد ها و آالینده های محیطی حساسیت دارند 

 قابل استفاده در محیط های عمومی و شهری 
 مناسب برای بکارگیری در بیمارستان ها و اتاق های عمل برای عدم انتقال عوامل بیماری زا 

 قابل استفاده برای حجاج و زائرین عتبات و عالیات

مجوزها و تأییدیه های فنی
گواهی نانومقیاس

اطالعات شرکت تولید کننده

نانو تارپاکنام شرکت
13۸۸سال تأسیس

استان اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، خیابان 22 بهمن، ساختمان غدیر، پالک نشانی دفتر شرکت
171، واحد 007

http://www.masknano.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
ماسک تنفسی فیلتردار

محل تولید
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معرفی محصول

محل تولید

یافتن موش در خانه یا محل کار می تواند بســیار نگران کننده باشد. موش ها هنگام جستجو برای غذا یا پناهگاه 
عامل گســترش بیماری نیز هستند. این مسئله خطرات جدی برای سالمت انسان دارد؛ به ویژه در آشپزخانه ها و 
جاهایی که کودکان بازی می کنند. عادت طبیعی و ثابت موش ها در جویدن به این معنی است که آن ها می توانند به 
امالک، مبلمان و تجهیزات خانه صدمه بزنند. چندین روش برای از بین بردن موش ها وجود دارد که رایج ترین آن ها 
تله گذاشتن و استفاده از سموم می باشد. استفاده از سموم گوناگون سبب آسیب جدی به منابع آب زیرزمینی و 
سطحی می شود. سموم همچنین ممکن است باعث مسمومیت انسان شوند ازاین رو برای محققان تولید مرگ موش 

غیر سمی بسیار قابل توجه می باشد.

 گواهی نانومقیاساستان تهران، شهر تهران
 پروانه تولید از سازمان حفظ نباتات

پودر مرگ موش برای کشتن گونه های متفاوت موش ها استفاده می شود. این پودر به طور وسیعی در مزرعه ها، باغ ها 
و مکان های ذخیره سازی غذا و مواد فاسدشدنی مورداستفاده قرار می گیرد.

اطالعات شرکت تولید کننده

رایان زرین سینانام شرکت
1392سال تأسیس

تهران، خیابان شریعتی، روبروی میرداماد، پالک 1173، واحد 5نشانی دفتر شرکت
http://www.rayanzarinsina.irنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
پودر مرگ موش حاوی نانوذرات 

سولفات کلسیم - موشا پاک

اثرات و کاربرد

مجوزها و تأییدیه های فنی
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حوزه  آب،  فاضالب و محیط زیست
محصـوالت

 سامانه الکرتودیالیز انتخابی جهت نیرتات زدایی از آب آشامیدنی
 سامانه نانوکویتاسیون جهت آرسنیک زدایی از آب

  غشا اسمز معکوس برای تصفیه آب
  نانوکامپوزیت الستیک-سیلیکا جهت استفاده در ساخت وارشهای 

آب بند لوله و اتصاالت



معرفی محصول
در این روش عبور جریان از یک ســری از 
غشــاهای آنیونی و کاتیونی موجب حرکت 
یو ن های داخل آب از بخش خوراک به سمت 
بخش تغلیظ شده می شــود. یون نیترات از 
مخصوص  آنیونی  تبادل  غشــاهای  طریق 
نیترات به سمت آند حرکت می کند. یون های 
نیترات، در حین حرکت، از قسمت غشاهای 
کاتیونی  عبور نمی کنند و در آن قسمت به 
دام افتاده و وارد جریان پساب حاوی نیترات 
می شــوند. در این حالت با استفاده از انرژی 
کمتر و بدون تغییر محســوس در یون های 
موجود در آب می توان به کاهش آالینده مورد 
نظر اقدام نمود. در این روش، درصد بازیابی 

آب تا 95 درصد خواهد رسید.

محل تولید

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد
استان تهران،حســن آباد خالصه، سازمان پژوهش های علمی و 

صنعتی ایران
محل اجرای پایلوت: روش الکترودیالیز انتخابی برای نیترات زدایی 
از آب خروجــی از چاه های تهران انتخــاب و واحدی به ظرفیت 

آب دهی 5 لیتر در ثانیه برای نیترات زدایی از آن ایجاد گردید. گواهی نانومقیاس

 کاهش حدوداً 90درصد یون نیترات
  بازیابی 95درصد آب

اطالعات شرکت تولید کننده

پیام آوران نانوفناوری فردانگرنام شرکت
13۸6سال تأسیس

تهران، خیابان ظفرشرقی، نرسیده به بزرگراه مدرس، روبروی بیمارستان حضرت علی اصغر، نشانی دفتر شرکت
پالک 24۸، واحد همکف

http://pnf-co.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
سامانه الکترودیالیز انتخابی جهت 

نیترات زدایی از آب آشامیدنی

34

محصوالت حوزه آب،  
فاضالب و محیط زیست



معرفی محصول
می توان با اســتفاده از انرژی باالی تولید شده 
توسط پدیده کویتاسیون و جاذب های آلومینا 
یون ارسنیک از ppb 110 به حد مجاز استاندارد 
آب آشــامیدنی ppb 10 کاهــش داد. در این 
واحد با ورود آب با ظرفیت 30 لیتر در ثانیه به 
راکتورهای کویتاسیون بخش زیادی از ترکیبات 
ارسنیک و دیگر فلزات سنگین موجود در آب 
شکسته و اکسیدهای فلزی با ظرفیت های باالتر 
را تشــکیل می دهد. در مرحله بعد به منظور 
حذف یون آرســنیک پنج ظرفیتی، آب وارد 

بستر جاذب های آلومینای فعال می شود.

استان تهران،حسن آباد خالصه، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
محل اجرای پایلوت: شهرستان اردبیل

گواهی نانومقیاس

10 ppb کاهش یون آرسنیک موجود در آب به زیر حد مجاز استاندارد

اطالعات شرکت تولید کننده

پیام آوران نانوفناوری فردانگرنام شرکت
13۸6سال تأسیس

تهران، خیابان ظفرشرقی، نرسیده به بزرگراه مدرس، روبروی بیمارستان حضرت علی اصغر، نشانی دفتر شرکت
پالک 24۸، واحد همکف

http://pnf-co.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
سامانه نانوکویتاسیون جهت 

آرسنیک زدایی از آب

محل تولید

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد
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معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنیمحل تولید

محصول تولیدی شرکت، فیلتر تصفیه اسمز معکوس می باشد که استفاده از نانوذرات سیلیس آب دوست در غشای 
پلی آمیدی باعث افزایش فالکس شده است. اسمز معکوس )RO( یک فرایند فیزیکی است که این قابلیت را دارد 
که از محلول حاوی حالل و ناخالصی، به کمک یک غشاء نیمه تراوا حالل تقریبا خالص تهیه نماید. غشای نیمه تراوا 
در فیلتراسیون اسمز معکوس اجازه عبور نمک را نداده و تنها آب از آن عبور می کند. اسمز معکوس توانایی دارد تا 
9۸ درصد مواد معدنی حل شده و مواد آلی و کلوئیدی آب را حذف کند. اخیراً به منظور دستیابی به خواص موردنظر، 
ترکیبات متفاوتی از مواد آلی و غیر آلی در ســاختار غشا ها مورد اســتفاده قرار می گیرد. با استفاده از نانوذرات 

سیلیس آب  دوست بر سطح غشا، اثر آب دوستی سطح تقویت می گردد.

گواهی نانومقیاساستان تهران، شهرتهران

 تصفیه نمک با قابلیت جدایش حدود 97درصد
 قابلیت حذف مؤثر آلودگی های غیرآلی، مواد آلی، آفت کش ها، کیست ها، باکتری ها و ویروس ها

اطالعات شرکت تولید کننده

تراوا گستر آریانام شرکت
1394سال تأسیس

تهران، سعادت آباد، چهارراه سرو، بلوار پیام، خیابان پیوند، کوچه 21، پالک 10.نشانی دفتر شرکت
http://www.seprakey.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
غشا اسمز معکوس برای تصفیه آب

اثرات و کاربرد
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محصوالت حوزه آب،  
فاضالب و محیط زیست



معرفی محصول

اثرات و کاربرد

نانوکامپوزیت الســتیک- نظر  محصول مورد 
سیلیکا می باشد که جهت استفاده در ساخت 
واشــرهای آب بند لوله و اتصاالت تولید شده 
است. الســتیک مهم ترین پلیمر تجاری است. 
زنجیره های پلیمری الستیک، بلند، انعطاف پذیر 
و دارای پیچ و تاب اســت. تحت تنش، زنجیره 
مولکولی باز شــده و در نتیجه یک ســاختار 
طولی تشکیل می شود. این ساختار سبب ایجاد 
کشش زیاد در محصول، حجم خالی زیاد و حالت 
آمورف خواهد شد. در نتیجه این ماده خواصی 
چون سختی کم، االستیسیته باال و ازدیاد طول 
زیاد در نقطه شکست خواهد داشت. این خواص 
اولیه الستیک برای کاربردهای صنعتی مطلوب 
نبوده و می توان با افزودن پرکننده آن را بهبود 
داد. بهبود خواص مکانیکی به فصل مشترک بین 
زمینه و پرکننده بســتگی دارد زیرا بار اعمالی 

از طریق فصل مشــترک از پرکننده عبور می کند. در این محصول، افزودن نانوذرات سیلیس باعث بهبود خواص 
سایشی و کشش نانوکامپوزیت شده است.

استان تهران، شهرتهران

گواهی نانومقیاس

ساخت واشرهای آب بند لوله و اتصاالت

اطالعات شرکت تولید کننده

فرا پیشتاز هونامنام شرکت
1393سال تأسیس

استان فارس، شهر شیراز، کیلومتر 50 جاده شیراز- سپیدان، دو راهی نورآباد، سایت نشانی دفتر شرکت
17هکتاری

http://www.farapishtaz.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
نانوکامپوزیت الستیک-سیلیکا جهت استفاده 

در ساخت واشرهای آب بند لوله و اتصاالت

محل تولید

مجوزها و تأییدیه های فنی
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حوزه  ساخت و ساز

PVC اتصاالت 
UPVC پروفیل نانو کامپوزیت 

 پروفیل در و پنجره UPVC حاوی 
نانو ذرات

 لوله و اتصاالت فاضالبی سه الیه بی صدا
 شیشه کنرتل کننده انرژی

 کاشی و رسامیک آنتی باکرتیال
 نانو کفپوش اپوکسی مقاوم به سایش
 نانو امولسیون ایجاد کننده پوشش 

آب گریز
(NSLC-1230) سبک سازه ای Àنانو ب 

محصـوالت



معرفی محصول
اتصاالت PVC که در کاربردهای 
فاضالبی استفاده می شوند، باید 
از اســتحکام و دوام مناسبی 
جهت مصارف خانگی و صنعتی 
از  استفاده  باشــند.  برخوردار 
طراحی  و  ساخت  در  نانوذرات 
افزایش  باعث  محصوالت،  این 
چشــم گیر خواص مکانیکی از 
به ضربه،  مقاومت  بهبود  جمله 
استحکام مناســب و مقاومت 
و سایش شده  برابر حرارت  در 
است، بطوریکه در برخی موارد 
برابر  چندین  حاصــل،  نتایج 

استاندارد ملی کشور می باشد.

استان خوزستان، شهر اهواز، شهرک صنعتی شماره چهار

گواهی نانومقیاس

لوله، اتصاالت و سیستم لوله کشی مورد مصرف در مسیرهای آب و فاضالب ساختمان

اطالعات شرکت تولید کننده

پیشگام پالست اهوازنام شرکت
13۸0سال تأسیس

استان خوزستان، شهر اهواز، بلوار مدرس شرق، شهرک صنعتی شماره 4، فاز دوم، شماره نشانی دفتر شرکت
.16

http://pishgamplast.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
PVC اتصاالت

محل تولید

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد
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محصوالت
حوزه ساخت و ساز



معرفی محصول

اثرات و کاربرد

پروفیل های درب  نانوکامپوزیت  این محصول 
و پنجــره UPVC حاوی نانــوذرات کربنات 
کلســیم اســت. پلی ونیل کلراید ســخت 
)UPVC( از جمله پلیمرهای بسیار پرکاربرد در 
ساختمان سازی است که به علت ویژگی هایی 
همچون ماندگاری بــاال، کارایی و فرم پذیری 
آسان، انبســاط حرارتی پایین، جلوگیری از 
هدر رفت انرژی و غیر قابل اشــتعال بودن، 
پروفیل های  به  نســبت  مناسب تری  گزینه 
فلزی و چوبی برای استفاده در ساختمان های 
امروزی هستند. شــکنندگی و کاهش رنگ 
در برابر تابش اشــعه ماوراء بنفش از معایب 
کلسیم  کربنات  نانوذرات  پروفیل هاست.  این 
یکی از معمول ترین پرکننده هایی است که به 
UPVC افزوده می شود و باعث بهبود مقاومت 

به ضربه محصول می گردد.

استان کرمانشاه، ماهیدشت

گواهی نانومقیاس

 پروفیل های درب و پنجره ساختمانی
 افزایش طول عمر محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

دنیای پروفیل پی وی سی غربنام شرکت
13۸5سال تأسیس

تهران، بلوار میرداماد، خیابان البرز، خیابان تابان شرقی، خیابان ملکی سودمند، پالک2.نشانی دفتر شرکت
http://www.kicogroup.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
UPVC پروفیل نانو کامپوزیت

محل تولید

مجوزها و تأییدیه های فنی

41

محصوالت فناوری نانوساخت ایـران



معرفی محصول

محل تولید

PVC رایج یک پالســتیک سبک و محکم 
اســت که در صنعت ساختمان سازی به کار 
می رود. این ماده با اضافه کردن نرم کننده ها 
قابل انعطاف تر می شود.  و  نرم تر   )plasticizer(
اگر هیچ گونه نرم کننده ای اضافه نشود این ماده 
 unplasticized polyvinyl chloride( به عنــوان
UPVC( شناخته می شود. برخی ذرات با اندازه  
بزرگ تر از یک نانومتر اغلب به منظور کاهش 
قیمت به PVC افزوده می شــود که این عمل 
موجب کاهش استحکام کششی و مقاومت آن 
در برابر ضربه می شود؛ اما اثبات شده است که 
همان نانوذرات به طور قابل توجهی هم سختی 

و هم استحکام PVC را بهبود می بخشد.

استان تهران، شهرستان رباط کریم، شهرک 
صنعتی نصیرآباد

 گواهی نانومقیاس
 پروانه استاندارد اجباری

UPVC در صنعت دندانپزشــکی، تولید لوله، به عنوان عایق در کاربردهای مربوط به کابل کشی و شمار زیادی از 
کاربردهای دیگر مورداســتفاده قرار می گیرد. در صنعت ساختمان ســازی عمدتاً از آن برای تولید قاب ها و پایه 

پنجره های دوجداره استفاده می شود.

اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت شاهین سازه فجر )ماژول(نام شرکت
13۸6سال تأسیس

تهران، خیابان ستارخان، ابتدای خیابان تاکستان، پالک 7، ساختمان ماژولنشانی دفتر شرکت
http://www.majolprofile.com/faنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
پروفیل در و پنجره UPVC حاوی نانو ذرات

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد
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محصوالت
حوزه ساخت و ساز



معرفی محصول

اثرات و کاربرد

زندگی مدرن امروز بشر باعث بوجود آمدن بسیاری از ناهنجاری های جدید 
در جوامع گردیده که آلودگی صوتی یکی از این موارد می باشــد. کوچک 
شدن فضای زیستی در شهرهای بزرگ و استفاده از مصالح سبک و بادوام 
باعث بوجود آمدن و اجباری شــدن استانداردهای جدیدی جهت کنترل 
صدا در محیط زندگی انسان ها در جوامع مدرن گردیده است. در این میان 
وسایل و تجهیزات تاسیســاتی داخل مثل فن ها، فن کویل های سقفی و 
دیواری، سیستم های لوله کشی آب سرد و گرم و سیستم لوله کشی فاضالب 
از عوامل موثر در تولید صدا در فضای زیستی می باشند که می بایست در 
هنگام انتخاب به استانداردهای تولید صدا و حد تولید صوت این تجهیزات 

بعنوان یک مشخصه مهم توجه نمود. از بین این تجهیزات لوله های انتقال فاضالب بعلت این که بصورت غیر مدفون 
و در داخل فضای مسکونی بکار برده می شوند نقش مهمی در انتقال صوت ناخواسته به محیط زیست انسان دارند.

استان مازندران، شهر سوادکوه، شهرک صنعتی شورمست

 گواهی نانومقیاس
 پروانه بهداشتی ساخت از وزارت بهداشت

 گواهینامــه فنی از مرکز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرسازی

 گواهینامه کیفیت محصول برای خواص مکانیکی از 
مؤسسه SKZ آلمان

 گواهینامه تست صدا از موسسه Fraunhofer آلمان

در ساختمان های بلند مرتبه، شبکه فاضالب اکثراً به صورت غیر مدفون و به صورت نصب داکت های تاسیساتی کار 
می شود. مشکل عایق سازی صوتی سیستم فاضالب یکی از مشکالت مهم مهندسین تاسیسات و معمار می باشد. 
سیستم لوله کشی MURI SILENT PIPE مشکل عایق سازی صوتی در شبکه انتقال فاضالب را به نحو مطلوب حل 

کرده است.

اطالعات شرکت تولید کننده

تولیدی لوله و اتصاالت وحیدنام شرکت
1374سال تأسیس

تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه 13، پالک 40، طبقه دوم واحد 11 و 12نشانی دفتر شرکت
http://www.vahidgroup.comنشانی سایت اینترنتی

محل تولید

نام محصول:
لوله و اتصاالت فاضالبی سه الیه بی صدا

مجوزها و تأییدیه های فنی
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معرفی محصول

استان مرکزی، شهرستان ساوه، شهرک صنعتي کاوه

 گواهی نانومقیاس
 گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

این محصول شیشــه کنترل کننده انتقــال حرارت حاوی 
نانوالیه های فلزی و سرامیکی اســت که برای جلوگیری از 
انتقال حرارت طراحی شده اســت. برای کاهش هدر رفتن 
انرژی از طریق شیشه های پنجره ساختمان، از شیشه های با 
پوشش خاص موسوم به Low-E )کم گسیل( استفاده می شود 
و در نتیجه زمانی که شیشه گرم می شود به جای این که گرمای 
خود را گسیل کند، آن را بازتابش می کند. شیشه دو جداره 
تولید شده دارای یک جداره شیشه کنترل کننده انرژی است 
که ضریب انتقال حرارت آن بسیار کمتر از شیشه های معمولی 

است و باعث صرفه جویی در مصرف انرژی در فصل سرما و گرما می شود و به عنوان یک عایق حرارتی شفاف عمل 
می کند.

 شیشه مورد استفاده در ساختمان ها، مراکز تجاری و اداری
 پنجره ها و نمای ساختمان برای کنترل سرما و گرما

 تولید شیشه های دوجداره با ضریب انتقال حرارت پایین

اطالعات شرکت تولید کننده

گروه صنعتی شیشه کاوهنام شرکت
1379سال تأسیس

تهران، میدان نوبنیاد، خیابان لنگري، کوچه تیموري، پالک 10نشانی دفتر شرکت
http://www.kavehglass.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
شیشه کنترل کننده انرژی

اثرات و کاربرد

محل تولید

مجوزها و تأییدیه های فنی
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کاشــی و ســرامیک آنتی باکتریال دارای خاصیت 
ضدعفونی کنندگی قوی و عمر باال می باشــد که به 
کمک نانوذرات به کار رفته در لعاب آن، محیط را در 
برابر هر گونه بیماری و باکتری ایزوله کرده و هزینه های 
مربوط به تمیز نگه داشتن و ضدعفونی کردن محیط را 
به کمترین میزان کاهش می دهد. از مهم ترین ویژگی 
این محصول جلوگیری از رشد باکتری ها، ویروس ها 
و قارچ ها در محیط های حســاس به آلودگی مانند 
بیمارستان ها، خانه های بهداشت،مراکز درمانی و غیره 

می باشد.

معرفی محصول

استان البرز، شهرستان کرج، گرمدره

 گواهی نانومقیاس
 تأییدیه بهداشتی از وزارت بهداشت

 دیوارهای آنتی باکتریال
 ساخت کفپوش های آنتی باکتریال

 کاربرد در سرویس بهداشتی
 کاربرد در بیمارستان ها

اطالعات شرکت تولید کننده

نانو پیشتاز پارسنام شرکت
13۸۸سال تأسیس

استان البرز، شهرستان کرج، چهارراه هفت تیر، ابتدای بلوار دانش آموز، ساختمان صبا، نشانی دفتر شرکت
پالک 744، طبقه 5، واحد 501

http://www.nanopp.irنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
کاشی و سرامیک آنتی باکتریال

مجوزها و تأییدیه های فنی

محل تولید

اثرات و کاربرد
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معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنیمحل تولید

 گواهی نانومقیاساستان تهران، شهر تهران
 پروانه استاندارد تشویقی

پوشــش های گوناگون با هدف ایجاد و افزایش خواص متفاوتی 
چون زیبایی سطحی، چسبندگی مناسب، مقاومت به خوردگی 
و مقاومت به سایش روی سطوح مورد استفاده قرار می گیرند. 
امروزه با استفاده از فناوری نانو قابلیت افزایش خواص سطحی 
پوشــش ها به طور چشــم گیری افزایش یافته است. شرکت 
بساپلیمر پوشش نانوکامپوزیتی اپوکسی- سیلیکا را به عنوان 
کفپوش با مقاومت بسیار باالتر از کفپوش های رایج ارائه کرده 
است که منجر به حفاظت از سطوح در مقابل سایش و آثار ناشی 
از آن می شــود. حضور نانوذرات سیلیس در این پوشش سبب 
افزایش مقاومت به سایش و ســختی این نانوکامپوزیت شده 
است. همچنین نتایج آزمون سایش انجام شده روی این محصول 
و نمونه شاهد )فاقد نانو ذرات سیلیس( نشان دهنده افت جرم 

کاهش یافته در اثر سایش به دلیل حضور نانو ذرات است.

اثرات و کاربرد

 اتاق های تمیز و مکان های بهداشتی
 محیط های صنعتی، سالن های تولید، انبارها

 صنایع غذایی و نوشیدنی

 صنایع دارویی / شیمیایی
 پارکینگ خودرو ها

 مکان های تجاری و مسکونی

اطالعات شرکت تولید کننده

بسپار سازان ایرانیان )بسا(نام شرکت
1391سال تأسیس

تهران، کیلومتر 17 بزرگراه شهید فهمیده، بلوار پژوهش و فناوری، پژوهشگاه پلیمر و نشانی دفتر شرکت
پتروشیمی ایران، ساختمان شماره 1، مرکز رشد پلیمر، طبقه سوم، واحد 56.

http://www.basapolymer.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
Advanced Polymersنانو کفپوش اپوکسی مقاوم به سایش

46

محصوالت
حوزه ساخت و ساز



نانو ســیل الوان بر پایه سیالن/سیلوکسان در 
اندازه های نانو اســت. این محصول به عنوان 
پوشش آب گریز برای آغشته سازی و استفاده 
به عنوان ســیلر برای زیرآیندهای معدنی و 
بسیار قلیایی قابل اســتفاده است. با اعمال 
پوشــش ضد آب و لک الوان، سطح نسبت به 
محیط بیرونی آب گریز شده اما تنفس از داخل 
مصالح وجود دارد. ایــن محصول برای ایجاد 
خاصیت آب گریزی در سطوح معدنی متخلخل 
و جاذب مورد استفاده در صنایع ساختمانی و 

آثار هنری و باستانی قابل استفاده است.

معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنی

 گواهی نانومقیاساستان تهران، کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج

اطالعات شرکت تولید کننده

تولید رنگ و رزین الواننام شرکت
1360سال تأسیس

تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید لطفی، شماره 23نشانی دفتر شرکت
http://www.alvanpaint.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
نانو امولسیون ایجاد کننده پوشش آب گریز

محل تولید

ایجاد خاصیت آب گریزی در: 
 آجر

 سنگ های معدنی طبیعی و هنری
 آجر آهکی

  فایبر بوردهای سیمانی
  رنگ های معدنی

 همه سطوح بتونی
 سطوح گچی

اثرات و کاربرد
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معرفی محصول

محل تولید

اثرات و کاربرد

استان البرز، شهر نظر آباد، شهرک صنعتی سپهر

 گواهی نانومقیاس
 تأییدیه تولید نانوبتن سبک سازه ای مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

بتن ســبک را با روش های مختلفی تولید می کنند. برای داشــتن 
بتن سبک ســازه ای و پر مقاومت، سبک دانه ها به عنوان جایگزین 
بخشی از سنگ دانه های معمولی یا همه آن به کار می رود. از جمله 
سبک دانه های مصنوعی، رس منبسط شــده است که اغلب لیکا 
نامیده می شود. بتن های سبک سازه ای بتن هایی هستند که علیرغم 
چگالی کمتر از 1900 کیلوگرم در متر مکعب، مقاومت فشاری بیش 
از 170 کیلوگرم بر سانتی متر مربع داشته باشند. ساخت این بتن ها 

صرفا با استفاده از سنگ دانه های سبک و مقاوم امکان پذیر است.

 دال بتنی سقف ها
 قطعات پیش ساخته بتنی

اطالعات شرکت تولید کننده

بهدیس سامان امیننام شرکت
13۸4سال تأسیس

تهران، بلوار مرزداران، خیابان نارون، کوچه نارون، نبش سپهر 4، پالک 2، واحد 2نشانی دفتر شرکت
http://vandidad-co.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
)NSLC-1230( نانو بتن سبک سازه ای

مجوزها و تأییدیه های فنی

4۸

محصوالت
حوزه ساخت و ساز
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حوزه رنگ و رزین
محصـوالت

 رنگ پودری حاوی نانو ذرات سیلیس
 رنگ پودری الکرتواستاتیک با خاصیت کاهش دود

 رنگ ترافیکی لوتوس
 رنگ ترک تزئینی

 رنگ خود Åیز شونده نانو
 مرکب پایه آب جوهرافشان فرموله شده با نانو ذرات پیگمنت



معرفی محصول

محل تولید

شهرک  گرمسار،  شهرســتان  سمنان،  استان 
صنعتي ایوانکي

 گواهی نانومقیاس

خوردگی یک فرایند طبیعی است که فلز خالص را به یک شکل 
اکسیدی یا هیدروکسیدی پایدار تر از قبیل تبدیل می کند. 
این فرایند تخریب تدریجی مواد )معموالً فلزات( به وســیله 
واکنش شیمیایی آن ها با محیط اطراف رخ می دهد. خوردگی 
باعث تحلیل رفتن خواص کارآمد مواد شامل استحکام، ظاهر 
و نفوذپذیری نسبت به مایعات و گاز ها می گردد. بسته به نوع 
فلز و محیط اطراف آن، پوشش های مقاوم در برابر خوردگی، 
میزان خوردگی را کاهش می دهند. سیلیکا به واسطه دارا بودن 
الکترون های آزاد خیلی کم، مقاومت عالی در برابر خوردگی، 
پایداری گرمایی و رسانایی کم، یک ماده عالی ضد خوردگی به 
شمار می رود. بی اثر بودن و هزینه پایین تولید سیلیکا باعث 
می شــود از آن به عنوان یک پرکننده و عامل افزایش حجم 
مناسب برای رنگ یاد شــود. اضافه کردن سیلیکا به رنگ، 
بدون اثر گذاشتن بر روی رنگ، بافت باکیفیتی را در آن ایجاد 

می کند و باعث جان گرفتن رنگ می شود.

رنگ های مقاوم در برابر خوردگی از اسکلت ساختمان ها در برابر عوامل خورنده خارجی از قبیل آب یا اکسیژن که 
به آرامی فوالد را از بین می برند محافظت می کنند. آن ها همچنین بر روی سازه های فوالدی در صنایع نفت و گاز و 
عالوه بر آن در ایستگاه های برق، پل ها، کارخانه های تولید سلولز، کارخانه های کنسرو ماهی و غیره به کار می روند.

اطالعات شرکت تولید کننده

تولیدی شیمیایی فام گستر ماهاننام شرکت
13۸4سال تأسیس

تهران، تهرانپارس، حکیمیه، بلوار نور، نبش نگارستان 6، پالک 40، طبقه اول.نشانی دفتر شرکت
http://www.famgostarmahan.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
رنگ پودری حاوی نانو ذرات سیلیس

اثرات و کاربرد

مجوزها و تأییدیه های فنی
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محصوالت
حوزه رنگ و رزین



اســتفاده از رنگ پودری به عنوان جایگزین برای رنگ های مایع تحولی بــزرگ در کیفیت رنگ به وجود آورده 
است. رنگ های مایع به خاطر دارا بودن حالل های شــیمیایی تبخیر شونده هنگام خشک شدن، ایجاد آلودگی 
زیست محیطی کرده و برای سالمتی انسان هم مضر می باشند. رنگ های پودری برای اولین بار در سال 1962 وارد 
بازار شــدند. حفظ صددرصدی حالت جامد آن ها عالوه بر جلوگیری از آلودگی محیط زیست، کیفیتی غیرقابل 
مقایسه در مقابل رنگ های مایع به صنعت عرضه نموده است. رنگ های پودری هم این که 15 درصد از بازار رنگ را 
به خود اختصاص داده و با رنگ های ســنتی مایع رقابت می کنند. با توجه به قوانین جاری زیست محیطی در مورد 

آلودگی و دفع مواد زائد، جایگزینی رنگ مایع با رنگ پودری روز به روز اهمیت بیشتری می یابد.

معرفی محصول

اثرات و کاربرد

این رنگ ها جهت پوشش قطعات مختلف لوازم خانگی، قطعات اتومبیل، مبلمان فلزی، تجهیزات اداری وآموزشی، 
تجهیزات حرارتی و برودتی و برخی پروفیل های آلومینومی کاربرد وسیعی داشته و از اهمیت خاصی برخوردارند.

اطالعات شرکت تولید کننده

کیان رنگیننام شرکت
137۸سال تأسیس

تهران، میدان محسنی، خیابان میرداماد، نبش کوچه آزیتا، ساختمان کامیار، طبقه 4، واحد 22نشانی دفتر شرکت
http://www.kianranginco.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
رنگ پودری الکترواستاتیک 

با خاصیت کاهش دود

مجوزها و تأییدیه های فنی

 گواهی نانومقیاساستان تهران، شهرستان پردیس
محل تولید
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معرفی محصول

استان آذربایجان شرقی، شهرک صنعتی شهید سلیمی

  گواهی نانومقیاس
  پروانه استاندارد تشویقی

رنگ ها مخلوطی از رنگ دانه ها و پرکننده ها می باشــند که 
در یک رزین یا زمینه متصل کننده قرارگرفته اند. همچنین 
یک مایع )آب یا حالل( نیز به مخلوط مذکور اضافه می شود 
تا انعطاف پذیری در محصول نهایــی جهت کاربرد در موارد 
مختلف ایجاد گــردد. اجزاء و افزودنی هــای مختلفی نیز 
می توانند برای ایجاد خواص مشخصی به رنگ اضافه شوند. 
نانورنگ ترافیکی معمولی خیابانی برای کاربری های عمومی 
خط کشی مورد استفاده قرار می گیرد. این رنگ که با استفاده 
از فناوری نانو خواص آن بهبود داده شــده است برای انواع 
خط کشــی ها از جمله خطوط محوری در خیابان های داخل 
شهری و بین شهری، خط کشی پارکینگ، خطوط عابر پیاده و 

عالئم ترافیکی افقی بر روی جاده استفاده می شود.

 پوشش ضد سایش برای قطعه های تحت سایش
 انواع خط کشی ها )داخل شهری، بیرون شهری داخل پارکینگ، خطوط عابر پیاده، عالئم ترافیکی افقی و غیره(

اطالعات شرکت تولید کننده

پیشگامان فناوری آسیانام شرکت
13۸2سال تأسیس

تهران، خیابان فلسطین، بین میدان فلسطین و ایتالیا، شماره 3۸۸، طبقه اول، واحد اول.نشانی دفتر شرکت
http://www.tnpaint.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
رنگ ترافیکی لوتوس

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

محل تولید
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رنگ های ترکزا با کیفیتی فوق العاده باال در دو سیستم هواخشک 
و کوره ای طراحی شده تا شاید این بار دیگر از رنگ سطح صاف 
و تک فام مد نظر نباشد، بلکه سطحی با حداقل دو فام در اختیار 
قرار داده و در عین حال نمایی ســنگی یا چرمینه را به نمایش 
می گــذارد. رنگ ترک محصولی با تکنولــوژی باال که در عین 
ســهولت مصرف و عدم نیاز به تجربه باال در آشنایی با رنگ، با 
انواع ابزارهای رنگ کاری و در فام های نامحدود می تواند با توجه 
به سرعت خشــکایی باال سطحی زیبا و آراسته همراه با دوام و 
تنوع باال برای شما به ارمغان آورد. این محصول فناور قابلیت اجرا 
بر روی همه ی سطوح چه از نظر جنس و شکل را با در نظرگیری 

مالحظات آماده سازی سطح بسیار ساده دارا می باشد.

معرفی محصول

استان تهران، شهرستان ورامین

 گواهی نانومقیاس

هر سطحی با هر شکلی توانایی پذیرش این رنگ را دارد، چه افقی باشد چه عمودی حتی بر روی سقف و هر شکل 
خاص دیگر فضایی از قطعات.

محدودیت ها در استفاده از این رنگ:
 برای اجرا بر روی سطوح بزرگ و پیوسته باید حتما از پمپ های رنگ پاش بدون هوا استفاده نمود.

 اجرای رنگ در محیط مناسب رنگ پاشی از حیث تهویه محیط و رطوبت

اطالعات شرکت تولید کننده

رنگ ترک تزئینی آسیانام شرکت
13۸4سال تأسیس

تهران، بلوار کشاورز، نبش خیابان وصال شیرازی، مستقر در پارک علم فناوری دانشگاه نشانی دفتر شرکت
تهران.

http://www.crackpaint.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
رنگ ترک تزئینی

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

محل تولید
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معرفی محصول

محل تولید

مجوزها و تأییدیه های فنی

استان تهران، شهرک صنعتی شمس آباد

  گواهی نانومقیاس
 پروانه استاندارد تشویقی

یک پوشش خود تمیز شــونده شفاف است 
که با بهره گیری از خاصیت فوتو کاتالیســتی 
دی اکسید تیتانیوم و نیز فناوری نانو طراحی و 
عرضه شده است. در حضور نور، فوتوکاتالیست 
قادر به تجزیــه آالینده های محیطی خواهد 
بود. عالوه بر آن، بدلیل عدم چسبندگی این 
مواد بر روی سطح، باقیمانده آالینده ها نیز به 
راحتی و به وســیله بارش باران از روی سطح 

زودوده می شوند.

 در صنایع ساختمان به منظور حفاظت از سطوح ساختمانی به همراه ویژگی خود تمیز شوندگی
 صنایع غذایی و دارویی به عنوان پوشش 100 درصد بهداشتی قابل اعمال بر روی سطوح مختلف، حتی سطوح از 

پیش رنگ آمیزی شده
 بیمارســتان ها و مراکز بهداشتی درمانی جهت جلوگیری از رشــد میکروب و باکتری های مضر بر روی سطوح 

ساختمانی
 محافظت از نمای بیرونی ساختمان ها در برابر آلودگی های محیطی و حفظ بیش از 95 درصد زیبایی و دوام اولیه 

تا 10 سال

اطالعات شرکت تولید کننده

مهندسی شیمیایی و رنگ سازی نیلی فام رینام شرکت
13۸1سال تأسیس

تهران، بلوارمرزداران، بلوار آریافر، نبش گلدیس 5، شماره 17، واحد1  نشانی دفتر شرکت
http://www.nilifam.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
رنگ خود تمیز شونده نانو

اثرات و کاربرد
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جوهر مایع یا خمیری اســت که حاوی رنگینه ها و رنگ دانه ها بوده و برای رنگ دادن به سطح برای تولید تصویر، 
متن و یا یک طراحی به کار می رود. جوهر می تواند یک محیط پیچیده، ترکیبی از رنگ دانه ها، رنگینه ها، رزین ها، 
روان کننده ها، حالل ها، سورفکتانت ها، ذرات معلق، مواد فلورسانس و سایر افزونی های باشد. جوهرهای رنگ دانه ای 
به دلیل ثبات رنگ نسبت به نوع رنگینه ای بیشتر مورداســتفاده قرار می گیرند؛ اما نسبت به آن ها طیف رنگی 
محدودتری دارند، گران تر هستند و مطابقت رنگی کمتری دارند. رنگ دانه ها ذرات جامد رنگی سوسپانسیون شده 
در جوهر برای تولید رنگ هستند. رنگ دانه ها به طورمعمول به شکل ساختارهای کریستالی هستند که دارای اندازه 
بین 0/1 تا 2 میکرومتر بوده و 5 تا 30 درصد حجم جوهر را تشکیل می  دهند. کیفیت جوهر ها از قبیل فام، اشباع 

شدن و سفیدی و درخشندگی با توجه به نوع رنگ دانه و منبع تولید آن تغییر می کنند.

معرفی محصول

استان زنجان، کیلومتر 6 جاده ترانزیت تبریز

 گواهی نانومقیاس

جوهر ها برای طراحی یا نوشــتن با ابزار و دستگاه های مختلف اســتفاده می شوند. جوهرهای غلیظ تر به شکل 
خمیر به طور گسترده در چاپ و لیتوگرافی به کار می روند. این محصول به طور خاص برای استفاده در پرینت های 

جوهرافشان ساخته شده است.

اطالعات شرکت تولید کننده

تجهیز گامانام شرکت
13۸0سال تأسیس

تهران، ایرانشهر شمالی، نرسیده به خسرو، شماره 220، طبقه 1نشانی دفتر شرکت
http://www.tajhizgama.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
مرکب پایه آب جوهرافشان فرموله شده 

با نانو ذرات پیگمنت

محل تولید

اثرات و کاربرد

مجوزها و تأییدیه های فنی
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حوزه  نسـاجی و پوشاک

 گرانول نانوکامپوزیتی آنتی باکرتیال پلی اتیلن ترفتاالت
  مسرتبچ نانوکامپوزیتی آنتی باکرتیال پلی پروپیلن

  نخ نانوکامپوزیتی پلی پروپیلن
  نخ نانوکامپوزیتی نایلون

 جوراب و لباس زیر ضدمیکروبی
 تونیک گیاهی پاک کننده و براق کننده مصنوعات چرمی و چوبی

 پوشاک ضدمیکروبی
 فرش ماشینی ضدمیکروبی

محصـوالت



معرفی محصول

اثرات و کاربرد

استان خوزستان، شهرستان ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمي

 گواهی نانومقیاس

در سال هاي اخیر تولید منسوجات پلی استری رشدی روز افزون در 
صنعت نساجی داشته است. همزمان با رشد و گسترش فناوري نانو، 
تولید منسوجات ضدمیکروبی با استفاده از نانو نقره به عنوان ماده 
فعال، به میزان قابل توجهی گسترش یافته است. پتروشیمی شهید 
تندگویــان برای ایجاد ماندگاری خاصیــت ضدمیکروبی در برابر 
شست شو و ســایش، گرانول ضدمیکروبی پلی اتیلن ترفتاالت را 
با تثبیت ذرات نانو نقره-دی اکسیدتیتانیوم بر روي ماده اولیه در 
فرآیند پلیمریزاسیون تولید کرده است. بر این اساس، این ذرات به 
صورت کامالً یکنواخت در تمام توده ي پلیمر قرار گرفته و به خاطر 
پیوند نسبتاً محکمي که با پایه و نیز توده ي پلیمر دارند به سادگي 

رهایش ندارند.

 خاصیت ضدباکتري، ضد بو و ضدقارچ پایدار 
 مقاوم در برابر لکه 

 مقاوم در برابر تجمع الکتریسیته ساکن
 سازگار با روش هاي مرسوم ریسندگي و تکمیل

اطالعات شرکت تولید کننده

پتروشیمی شهید تندگویاننام شرکت
1377سال تأسیس

استان خوزستان، بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 4.نشانی دفتر شرکت
www.stpc.irنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
گرانول نانوکامپوزیتی آنتی باکتریال

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتاالت

مجوزها و تأییدیه های فنی

محل تولید

5۸
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با توجه به رشــد فناوری نانو در صنعت نساجی، 
تمرکزها به ســمت تولید مــواد چند منظوره 
رفته است. در این راســتا نانوذرات روی با دارا 
بودن خواص ضدمیکروبی و ضد اشعه فرابنفش 
همزمان مورد توجه قرار گرفته اســت. با توجه 
پلی پروپیلنی،  منسوجات  متنوع  کاربردهای  به 
تولید مستربچ های نانوکامپوزیتی پلی پروپیلن-
نانواکســید روی ماده اولیه ارزشــمندی برای 
حفاظت از منســوجات در برابــر میکروب ها، 
بوی بد و تأثیرات اشــعه فرابنفش  است. در این 
تولید  امکان  رنگدانه ســیرجان  راستا شرکت 
این مســتربچ ها را با ارزیابی خواص عملکردی 
بکارگیری در فرایند تولید الیاف تولید کرده است.

معرفی محصول

استان کرمان، شهر سیرجان،منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

 گواهی نانومقیاس

 خاصیت ضد میکروبی
 محافظت در برابر اشعه فرابنفش

اطالعات شرکت تولید کننده

رنگدانه سیرجاننام شرکت
1375سال تأسیس

تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه ساوجی نیا، پالک 24.نشانی دفتر شرکت
http://www.rangdaneh.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
مستربچ نانوکامپوزیتی آنتی باکتریال پلی پروپیلن

محل تولید

اثرات و کاربرد

مجوزها و تأییدیه های فنی
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معرفی محصول

محل تولید

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

سیرجان- منطقه ویزه اقنصادی سیرجان

 گواهی نانومقیاس

با خواص ویژه به همراه  تولید منسوجات 
دارا بود ثبات شست شویی از مزیت باالیی 
برخوردار اســت. در این راستا استفاده از 
فرایند تولید الیاف گرینه مناسبی می باشد. 
با تالش شــرکت نانونخ سیرجان،  امکان 
تولید الیاف، نخ و کیسه  با مصرف مستربچ 
نانوکامپوزیتی پلی پروپیلن- نانوروی فراهم 
شــده که عالوه بر خواص ضدمیکروبی، 
برابر اشــعه  خصوصیــات محافظت در 

فرابنفش نیز دارد.

 خاصیت ضد میکروبی 
 محافظت در بر ابر اشعه فرابنفش

 ثبات در برابر شستشوهای مکرر و رهایش حداقلی در محیط زیست

اطالعات شرکت تولید کننده

گرانول و نانونخ سیرجاننام شرکت
13۸7سال تأسیس

تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه ساوجی نیا، پالک 24نشانی دفتر شرکت
http://sirjannano.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
نخ نانوکامپوزیتی پلی پروپیلن
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از آنجا که منسوجات محل مناسبی 
برای رشد باکتری ها و قارچ ها به شمار 
می آیند، در صــورت وجود رطوبت، 
حرارت و مواد آالینده در منسوجات، 
موجبات بیمــاری، عفونت و بوی بد 
را فراهــم می آورند. در این رابطه در 
آنتی باکتریال در  نایلــون  نخ  تولید 
فرایند ذوب ریســی، فرایند اختالط 
مشخصی  درصد  با  پلی آمید  گرانول 
از مستربچ کامپوزیتی حاوی نانونقره 
و تیتانیوم دی اکســید پلیمر نایلون 
 POY فیالمنت های  تا  گرفته  صورت 

ارائه شوند

معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

استان قزوین، شهرک صنعتی البرز

 گواهی نانومقیاس

 خاصیت ضد میکروب، ضد قارچ، ضد بو و حساسیت پوستی
 ثبات در برابر شست شوهای مکرر و رهایش حداقلی در محیط زیست

اطالعات شرکت تولید کننده

تهران زرنخنام شرکت
13۸0سال تأسیس

تهران، میرداماد، بهروز، برج بیژن، طبقه 3، واحد3/1نشانی دفتر شرکت
http://www.zarnakh.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
نخ نانوکامپوزیتی نایلون

محل تولید
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معرفی محصول

محل تولید

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

استان زنجان، شهر زنجان

  گواهی نانومقیاس
 تأییدیه بهداشتی از وزارت بهداشت

رشد میکروارگانیزم ها در منسوجات می تواند باعث ایجاد اثرات جانبی 
نامطلوب در پوشــاک و مصرف کنندگان آن شود. بنابراین کنترل و از 
بین بردن میکروارگانیسم ها در محیط گرم و مرطوب منسوجات دارای 
اهمیت می باشد. در میان عناصر آنتی باکتریال گوناگون مورد استفاده 
در منسوجات، نقره به دلیل خواص ویژه ای چون پایداری حرارتی، فرار 
بودن کم و فعالیت طوالنی مدت دارای اهمیت ویژه ای است. نانو ذرات 
نقره روی بازه وسیعی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی دارای خواص 
آنتی باکتریالی قابل مالحظه ای هستند. این ذرات با توجه به نسبت سطح 

به حجم باال، سطح تماس باالیی را با میکروارگانیسم ها ایجاد می کنند.

 محافظت مصرف کننده در برابر میکروب و بو 
 حفظ مناسب ویژگی ضدباکتری بودن پس از شست شوهای مکرر

 نیاز به شست شوی کمتر بعلت عدم جذب بوهای نامطبوع

اطالعات شرکت تولید کننده

کاسپین جورابنام شرکت
13۸6سال تأسیس

زنجان، بلوار استقالل، خیابان بیاتی، پشت بانک رفاه، پالک 155نشانی دفتر شرکت
http://www.caspersocks.irنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
جوراب و لباس زیر ضدمیکروبی
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ایجــاد آلودگی ها روی ســطح چرم 
یا چوب ضمن ایجاد خفگی ســطح 
و تخریب زودرس  سبب فرســایش 
برای مولکول های سطح می شود و در 
صورت مرطوب شدن سطح آغشته به 
این گونه واکس ها، سطح شوره زده و 
موجب خشکی و ترک سطحی سطوح 
می شــود. تونیک گیاهی با استفاده 
از فناوری نانــو و ترکیبات گیاهی با 
آنتی باکتریال،  خصوصیت  بودن  دارا 
و  پاک کنندگــی  نرم کنندگــی، 
براق کنندگی بــرای انواع مصنوعات 

چرمی و چوبی قابل استفاده است.

معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

استان قزوین، پارک علم و فناوری امام خمینی)ره(

 گواهی نانومقیاس

 ماده ای عاری از ترکیبات روغنی پاالیشگاهی و مواد وحالل های نفتی و متشکل از برخی عصاره های گیاهی 
 دارای خاصیت آنتی باکتریال، نرم کنندگی، پاک کنندگی و براق کنندگی قوی سطح

اطالعات شرکت تولید کننده

کیمیا پژوهش ماهاننام شرکت
1391سال تأسیس

قزوین، بلوار نخبگان، کیلومتر 2 جاده باراجین، پارک علم و فناوری امام خمینی)ره(، شماره نشانی دفتر شرکت
37

http://www.kpmco.irنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
تونیک گیاهی پاک کننده و براق کننده مصنوعات چرمی و چوبی

محل تولید
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معرفی محصول

محل تولید

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

استان زنجان، شهر زنجان

  گواهی نانومقیاس
 تأییدیه بهداشتی از وزارت بهداشت

شرکت مهیار با استفاده از کلوئید نقره به تولید انواع 
پوشــاک ضدمیکروبی و ضدقارچ از انواع جوراب، 
دســتکش، لباس زیر و زیرپوش پرداخته اســت. 
خاصیت ضد باکتری و ضد قارچی ایجاد شــده در 
جوراب تا 25 یا 30 بار شست شو در این محصوالت 

پایدار می باشد.

 خاصیت ضد میکروب و ضد قارچ 
 ثبات در برابر شست شوهای مکرر

اطالعات شرکت تولید کننده

پوشاک مهیارنام شرکت
1366سال تأسیس

زنجان، میدان انقالب، خیابان شفاعت، پالک 69.نشانی دفتر شرکت
http://www.mahyarco.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
پوشاک ضدمیکروبی
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میکرو  و  باکتری هــا  میکروب هــا، 
ایجاد  از دالیل اصلی  ارگانیســم ها  
بیماری هــا، عفونت ها و ایجاد بوی بد 
روی فرش هســتند. لذا تولید فرش 
بو  از  بــرای جلوگیری  ضدمیکروبی 
بدن  تماس عرق  اثر  گرفتن فرش در 
در مراکز پر رفت و آمد مانند مساجد 
و نواحی مســکونی جذاب می باشد. 
در این راســتا تولید فرش ماشینی 
ضد میکروبــی و ضد بو با ثبات باالی 
شست شویی در شرکت نساجی فرخ 
سپهر کاشــان )فرش فرهی( صورت 

گرفته و روانه بازار شده است.

معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

 گواهی نانومقیاساستان اصفهان، شهرستان کاشان
 تاییدیه بهداشتی از وزارت بهداشت

 خاصیت ضد میکروب و ضد قارچ 
  خواص ضد بو 

 ثبات در برابر شست شوهای مکرر و رهایش حداقلی در محیط زیست

اطالعات شرکت تولید کننده

نساجی فرخ سپهر کاشاننام شرکت
1369سال تأسیس

تهران، باالتر از پل سید خندان، خیابان شهید مجتبایی، پالک 10.نشانی دفتر شرکت
http://www.farrahicarpet.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
فرش ماشینی ضدمیکروبی

محل تولید
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شرکت تولیدکنندهمحصولکاربرد

پوشاک

پاآرازیرپوش

پاآرا – حریربافت -پاماجوراب

مهناملباس زیر

حریربافتدستکش

نقشینه بافت تبریزجوراب شلواری

کارگاه سیدرضاتی شرت

مهنامتی شرت ورزشی

مهنامشلوار زنانه

مهنامشلوار ورزشی

مهنامتاپ زنانه

منسوجات خانگی

کارگاه سیدرضا - گلفامروبالشی

گلفامملحفه

پتوی پاریزانپتوی

محصوالت نهایی زیربا دارا بودن گواهی نانومقیاس از محصول میانی شرکت زرنخ تولید و روانه بازار شده اند.
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حوزه کشاورزی و غذا
محصـوالت

 کیسه پالستیکی مقاومت باال حاوی نانو ذرات
کیسه زباله آنتی باکرتیال با رایحه گیاهان دارویی

 نانو امولسیون آفت کش گیاهی



معرفی محصول

استان آذربایجان شرقی، منطقه آزاد ارس

 گواهی نانومقیاس

یکی از مواد پالســتیکی دارای کاربرد فراوان در زندگی بشــر کیسه های پالستیکی است. یکی از مشکالتی که 
کارکنان بیمارستانی در مورد کیسه های زباله و فروشندگان میوه و تره بار در مورد کیسه های میوه عنوان می کنند 
مقاومت کششی بسیار کم کیسه های مصرفی است. این کیسه ها در مقابل کوچک ترین فشاری پاره می شوند و وزن 
کمی را تحمل می کنند. به طور کلی، دوام و استحکام کیسه های پالستیکی از مهم ترین عوامل در ساخت آن ها است. 
اغلب کیســه های پالستیکی از پلی اتیلن ساخته شده اند. این کیسه ها در برخی موارد به دلیل استحکام کششی 
پایین دچار پارگی می شوند. از این رو استفاده از نانوذرات جهت بهبود خواص استحکام کششی کیسه ها مورد توجه 

محققین و صنعت گران قرار گرفته است.

 بیشترین استفاده از نایلون مقاومت باال در فیلم هایی است که به طور گسترده در بسته بندی ها و هم چنین به طور 
کلی در کیسه های حمل میوه و تره بار، کیسه های زباله، کیسه های بیمارستانی و غیره استفاده می شوند.

اطالعات شرکت تولید کننده

نانو پالست جلفا ارسنام شرکت
1392سال تأسیس

استان آذربایجان شرقی، شهرجلفا، منطقه آزاد ارس، فاز1، بلوک26.نشانی دفتر شرکت
http://www.nanoplastjolfaaras.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
کیسه پالستیکی مقاومت باال 

حاوی نانو ذرات

مجوزها و تأییدیه های فنی

محل تولید

اثرات و کاربرد

6۸

محصوالت حوزه
کشاورزی و غذا



در کشورهای در حال توســعه پسماندهای عفونی 
و بیمارســتانی به یک مشــکل مهم بهداشــتی و 
زیست محیطی تبدیل شده و ادامه مدیریت ناصحیح 
این نوع پسماندها موجب اثرات نامطلوب نظیر آلودگی 
محیط و تکثیر ناقلین بیماری و انتقال و گســترش 
بیماری های عفونی و سازگاری باکتری ها شده است. 
مطابق قوانین پسماند و معاهدات بین المللی زباله های 
بیمارســتانی باید به صورت جداگانه و در کیسه های 
مخصوص قــرار گرفتــه و پس از عادی ســازی با 
استانداردهای خاص در ماشین های ویژه حمل و تحت 

شدیدترین استانداردها امحا شوند.
محصول حاضر کیســه ضد باکتری با رایحه گیاهان دارویی اســت که مانع ورود هر نوع باکتری به فضای شهری 
می شود. این کیسه زباله با رایحه گیاهان دارویی طراحی شده و با استفاده از فناوری نانو سعی شده است محصولی 

تولید شود که مانع از شیوع عفونت های پسماندهای بیمارستانی به طبیعت شود.

معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنی

 گواهی نانومقیاساستان آذربایجان شرقی، منطقه آزاد ارس

 امروزه تراکم جمعیت، آدمی را به سکونت در واحدهای متراکم آپارتمانی سوق داده است. بی تردید یکی از ملزمات 
زندگی شهری جمع آوری، انتقال و دفع زباله ها می باشــد. منبع عمده ای از زباله ها مربوط به منازل و محیط های 
اجتماعی می باشد. اما مهم ترین و خطرناک ترین منبع تولید زباله های شهری پسماندهای مراکز بهداشتی درمانی 
می باشد. محصول حاضر می تواند در جمع آوری انواع زباله و پسماندها مخصوصاً زباله های بیمارستانی مورد استفاده 

قرار گیرد.

اطالعات شرکت تولید کننده

نانو پالست جلفا ارسنام شرکت
1392سال تأسیس

استان آذربایجان شرقی، شهرجلفا، منطقه آزاد ارس، فاز1، بلوک26.نشانی دفتر شرکت
http://www.nanoplastjolfaaras.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
کیسه زباله آنتی باکتریال 

با رایحه گیاهان دارویی

محل تولید

اثرات و کاربرد
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معرفی محصول

محل تولید

استان تهران، حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

 گواهی نانومقیاس

اســتفاده از آفت کش های بیولوژیک و گیاهی به همراه کنترل 
بیولوژیک گامي بزرگ در تولید محصوالت کشــاورزي سالم به 
شمار می رود. حشره کش هاي گیاهي تهیه شده بر گرفته از انواع 
مواد موثره گیاهی مي باشد که در فرموالسیون جدید مي تواند با 
حفظ خاصیت مواد موثره خود در محیط، کارایي باالیي در کنترل 

و مدیریت آفات کشاورزي داشته باشد.

این ترکیب به دلیل اثرات حشره کشــي روي آفات مختلف و خطرات کم آن براي انسان و پستانداران جایگزین 
مناسبي به جاي سموم شیمیایي در کنترل آفات به حساب می آید.

اطالعات شرکت تولید کننده

نانو فناوران دایانام شرکت
1391سال تأسیس

تهران، کیلومتر 15 بزرگراه شهید فهمیده، بلوار پژوهش و فناوری، دانشکده کشاورزی نشانی دفتر شرکت
دانشگاه تربیت مدرس، گروه حشره شناسی.

http://nanonegahban.blogsky.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
نانو امولسیون آفت کش گیاهی

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد
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کشاورزی و غذا



71

محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

حوزه  خـودرو
محصـوالت

 رسه الکرتود نقطه جوش
 نازل جوشکاری زیر پودری

 میلگرد مس-آلومینا
 نانو فیلرت هوای خودرو سنگین
 فیلرت هوای خودرو (نانو پردو)

DZ نانو کوالنت 



معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنی

استان البرز-  شهرک صنعتی بهارستان

 گواهی نانومقیاس

آرترود نانو کامپوزیتی متشــکل از آلیــاژ مس و ذرات 
نانواکســید آلومینیوم کوچک تر از 15 نانومتر اســت که 
به طور یکنواخت در ماتریس مس پراکنده شــده است. 
اکسید آلومینیوم توسط فرآیند اکسیداسیون داخلی تولید 
می شــود. طی این فرآیند اکسیژن با آلومینیوم در داخل 
شبکه مس در حالت جامد، واکنش می دهد. این روش در 
مقایسه با تکنیک های دیگر، بهترین اندازه ذرات و توزیع را 
دارد. اکسید آلومینیوم بسیار سخت و از نظر حرارتی پایدار 
است و قابلیت حل شدن در مس را ندارد. این ذرات در حالی 
باعث استحکام مس می شوند که در کاهش هدایت حرارتی 

و الکتریکی مس، کمترین تاثیر را دارند. 
سره الکترود نقطه جوش از نانوکامپوزیت آرترود در انواع 
مختلف نری و مادگی به طور عمده با روش فرج سرد و در 
برخی موارد با ماشین کاری ساخته شده است. دقت و ثبات 
ابعادی محصوالت با استفاده از قالب کاربید دقیق تضمین 

شده است.

 مونتاژ بدنه خودرو )رباتیک و دستی( 
 لوازم خانگی

 صنایع هوا فضا )جوشکاری(

اطالعات شرکت تولید کننده

آرتاش کامپوزیتنام شرکت
13۸9سال تأسیس

تهران، امیرآباد شمالی، نبش کوچه صادقی، ساختمان امیر )ش 1917(، طبقه 9، شماره 902.نشانی دفتر شرکت
http://www.artashcomposite.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
سره الکترود نقطه جوش

اثرات و کاربرد

محل تولید

72

محصوالت
حوزه خـودرو



توزیع یکنواخت نانوذراتAl2O3 ، نانو کامپوزیت آرترود را به یک انتخاب مناســب برای استفاده در شرایط سخت 
تبدیل کرده است. هنگامی که هدایت باال و مقاومت سایشی مورد نیاز است )مخصوصاً در دماهای باال( نانوکامپوزیت 
آرترود کارایی خیره کننده ای از خود نشان می دهد. برای مثال نازل جوش تماسی در جوش کاری زیر پودری قوس 
نیازمند هدایت حرارتی باال، مقاومت سایشی و پایداری ساختاری در دمای باال می باشد. نانوکامپوزیت آرترود تمامی 
این نیازمندی ها را پوشــش می دهد و می تواند یک جایگزین عالی برای آلیاژهایی از قبیل برلیم- مس یا کرم – 
زیرکنیوم – مس باشــد. این محصول در مقایسه با آلیاژهای Cu-Cr-Zr طول عمر حداقل دو برابر نشان داده و در 

مقایسه با آلیاژهای برلیم- مس نیز در صنایع نفت و گاز قیمت تمام شده و طول عمر باالتری نشان می دهد.

معرفی محصول

استان البرز-  شهرک صنعتی بهارستان

 گواهی نانومقیاس

 صنایع لوله سازی و جوشکاری های حجم باال

اطالعات شرکت تولید کننده

آرتاش کامپوزیتنام شرکت
13۸9سال تأسیس

تهران، امیرآباد شمالی، نبش کوچه صادقی، ساختمان امیر )ش 1917(، طبقه 9، شماره 902.نشانی دفتر شرکت
http://www.artashcomposite.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
نازل جوشکاری زیر پودری

محل تولید

اثرات و کاربرد

مجوزها و تأییدیه های فنی
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معرفی محصول

محل تولید

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

استان البرز-  شهرک صنعتی بهارستان

 گواهی نانومقیاس

این محصول نانو کامپوزیتی متشــکل از آلیاژ مس و ذرات نانواکســید آلومینیوم زیر 15 نانومتر است که به طور 
یکنواخت در ماتریس مس پراکنده شده است. اکسید آلومینیوم توسط فرآیند اکسیداسیون داخلی تولید می شود. 
اکسید آلومینیوم بسیار سخت و از نظر حرارتی پایدار است. این ذرات در حالی باعث استحکام مس می شوند که در 

کاهش هدایت حرارتی و الکتریکی مس، کمترین تاثیر را دارد.

 ساخت الکترود های جوش مقاومتی 
 نازل جوشکاری زیر پودری

CO2 نازل جوشکاری 

اطالعات شرکت تولید کننده

آرتاش کامپوزیتنام شرکت
13۸9سال تأسیس

تهران، امیرآباد شمالی، نبش کوچه صادقی، ساختمان امیر )ش 1917(، طبقه 9، شماره 902.نشانی دفتر شرکت
http://www.artashcomposite.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
میلگرد مس-آلومینا

74

محصوالت
حوزه خـودرو



بکارگیري  بــا  محصــول  این 
هواي  فیلتر  در  فناوري نانوالیاف 
خــودرو، امکان دســتیابي به 
راندمان  باالي  بســیار  سطوح 
می نماید.  فراهم  را  فیلتراسیون 
این  در  رفتــه  بــکار  فناوري 
محصول سطح حفاظت از موتور 
خودرو را تا باالترین سطوحي که 
در فیلتراسیون هواي ورودي به 
توربین هــاي نیروگاهي کاربرد 
دارند، باال می برد و باعث مي شود 
که حتي ذرات ریزگرد معلق در 
هوا نیز نتواننــد از این فیلترها 

عبور کنند.

معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

 گواهی نانومقیاساستان خراسان رضوی، شهرک صنعتی مشهد

 راندمان فیلتراسیون باالتر
 کاهش مصرف سوخت

 افزایش توان و کشش موتور
 افزایش عمر محصول در مقایسه با فیلترهای معمولی

اطالعات شرکت تولید کننده

تولیدی و صنعتی بهران فیلترنام شرکت
1371سال تأسیس

تهران، خیابان فاطمی، نبش کوچه ششم، ساختمان تهران 64، پالک156نشانی دفتر شرکت
http://www.behranfilter.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
نانو فیلتر هوای خودرو سنگین

محل تولید
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معرفی محصول

محل تولید

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

استان اصفهان، شهرک صنعتی فناوری اصفهان

 گواهی نانومقیاس

نانوفیلتر هوای خودرو دارای یک الیه نانوالیاف روی سطح 
کاغذ فیلتر است که باعث افزایش نسبت سطح به حجم 
شده اســت. افزایش این نسبت باعث تاثیرگذاری بیشتر 
روی فرآیند تصفیه هوای ورودی به موتور خودرو می گردد. 
کوچک ترین جزء ورودی به داخل محفظه احتراق موتور 
دوده می باشد که مضر بوده و توسط فرآیند فیلتراسیون 
جذب می گردد. این محصول با جــذب و به دام انداختن 
ذرات در مقیاس نانومتری اجازه عبور جریان هوای بهتر را 
نسبت به فیلترهای معمولی داده که موجب بهبود عملکرد 
و افزایش قدرت موتور می گردد. مکانیســم به دام افتادن 

ذرات مضر در فیلترهای نانو ســطحی و در فیلترهای معمولی عمقی می باشد که این امر موجب افزایش طول عمر 
فیلترهای نانویی نسبت به غیرنانویی شده است.

 فیلتر هوای خودرو برای محافظت موتور در مقابل غبار، گرده، آلودگی و دیگر ذرات مضر در هوا به کار می رود.
فیلتر هوای خودروی پژو 206، فیلتر هوای خودروی پژو 405، فیلتر هوای خودرو پراید

اطالعات شرکت تولید کننده

نانو ساختار مهرآسانام شرکت
1392سال تأسیس

اصفهان، خیابان عالمه امینی، خیابان خلیل آباد، کوی صدوقی، بن بست قائم، پالک 10، واحد نشانی دفتر شرکت
.3

http://www.nanofilter.irنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
فیلتر هوای خودرو )نانو پردو(

76

محصوالت
حوزه خـودرو



امروزه با توجه به نیاز به کاهش ابعاد سیســتم های انتقال حرارت در 
وسایل نقلیه از یک طرف و همچنین نیاز به افزایش نرخ انتقال حرارت از 
طرف دیگر، سیستم های انتقال حرارت با راندمان باال مورد توجه ویژه ای 
قرار دارند. ضریب هدایت حرارتی پایین ســیاالت رایج انتقال حرارت 
مانند آب در مقایســه با فلزات، مانع اصلی در کوچک سازی مبدل های 
حرارتی می باشد. برای رسیدن به این هدف، دو رویکرد افزایش سطح 
موثر مبدل ها و همچنین افزایش ضریب هدایت حرارتی سیال در نظر 
کرفته شده اند. نانو سیال ها از پراکنده شدن ذرات نانویی در یک سیال 
پایه بوجود می پایند. بواسطه این ذرات، ضریب انتقال حرارت سیال پایه 
به میــزان قابل توجهی افزایش یافته و در مصرف انرژی صرفه جویی به 
عمل خواهد آمد. تحقیقات نشان می دهد که میزان افزایش انتقال نانو 
سیال ها، به پارامترهای متفاوتی از قبیل درصد افزودن نانو ذرات، جنس 

آن ها، ابعاد ذرات نانویی و غیره بستگی دارد.

معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

 گواهی نانومقیاساستان البرز، شهرستان کرج

  گرمایش و مبدل های خنک کننده
 ژنراتور دیزل

 نیروگاه ژنراتور
 ماشین آالت کشاورزی

 سیستم های سرمایش و چیلرها
 موتورهای دیزل )کامیون و اتوبوس(

 انواع اتومبیل

اطالعات شرکت تولید کننده

نانوپوشش فلزنام شرکت
13۸5سال تأسیس

تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، خیابان شهید فرشی مقدم )شانزدهم(، پارک علم و نشانی دفتر شرکت
فناوری دانشگاه تهران، ساختمان شماره 2، واحد 323.

http://www.nanochem.irنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
DZ نانو کوالنت

محل تولید

77
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

حوزه  انرژی ، نفت و صنایع وابسته

 نانو فیلرت نیروگاهی بهران
 اکسید آلومینیوم متخلخل با فاز غالب گاما

محصـوالت



معرفی محصول
در این محصول الیه های متشــکل از نانوالیاف وجود دارد 
که در مقایســه با کاغذ فیلتر از سوراخ های کوچک تری 
برخوردار است، تا به این وسیله راندمان جداسازی ذرات 
در فیلتر باالتر رفته، سرعت افزایش افت فشار فیلتر کاهش 

یافته و عمر فیلتر افزایش یابد.

اطالعات شرکت تولید کننده

تولیدی و صنعتی بهران فیلترنام شرکت
1371سال تأسیس

تهران، خیابان فاطمی، نبش کوچه ششم، ساختمان تهران 64، پالک156نشانی دفتر شرکت
http://www.behranfilter.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
نانو فیلتر نیروگاهی بهران

  گواهی نانومقیاس
 تأییدیه راندمان از VTT فنالند

مجوزها و تأییدیه های فنی

 حفاظت بهتر از قطعات توربین های نیروگاهی
 کاهش هزینه های توقفات و افزایش ضریب آمادگی

 بیش از 1 درصد افزایش توان تولید برق
 افزایش عمر فیلترها حداقل به 1/5 برابر عمر فعلی

اثرات و کاربرد

استان خراسان رضوی، شهرک صنعتی مشهد
محل تولید

۸0

حوزه انرژی، نفت
و صنایع وابسته



این محصول اکســید آلومینیوم متخلخل با فاز غالب گاما اســت 
که با روش هیدروکسیژل سازی تولید شــده و به طور گسترده به 
عنوان پایه کاتالیست استفاده می شود. نانو آلومینای فاز گاما دارای 
ساختار کریستالی فشرده، استحکام مکانیکی باال و پایداری حرارتی 
و شیمیایی باال است. این ماده کاربردهای مختلفی در الکترونیک، 
اپتوالکترونیک، صنایع نسوز و صنایع نفت و پتروشیمی به عنوان 

کاتالیست و پایه کاتالیست دارد.

معرفی محصول

استان اصفهان، شهر اصفهان

 گواهی نانومقیاس

پایه کاتالیست

اطالعات شرکت تولید کننده

نانو پارس اسپادانانام شرکت
13۸2سال تأسیس

اصفهان، خیابان محتشم کاشانی، شماره 66نشانی دفتر شرکت
http://www.nanops.irنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
اکسید آلومینیوم متخلخل 

با فاز غالب گاما

محل تولید

اثرات و کاربرد

مجوزها و تأییدیه های فنی

۸1

محصوالت فناوری نانوساخت ایـران
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۸3

محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

حوزه  نانـومواد

 نانوکامپوزیت عایق صدا
PVC نانوافزودنی 
 کلوئید نانوسیلیکا

محلول ضدعفونی کننده سطوح نانونیپ
A5 نانوسیلیس رسوبی گرید 

 ایروژل سیلیکا
4000 ppm-نانوکلوئید نقره 

 گرانول آنتی باکرتیال بر پایه نانوذرات نقره
 نانولوله های کربنی چنددیواره

محصـوالت



معرفی محصول

محل تولید

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

استان تهران، بزرگراه فتح، خیابان توان بخشی

  گواهی نانومقیاس

نانوکامپوزیت عایــق صدا بر پایه 
پلیمر پلی پروپیلــن و فاز تقویت 
کننده در مقیاس نانو می باشد. این 
نانوکامپوزیت برای کاربردهایی  که 
به دانسیته باال، مدول باال، پایداری 
ابعادی خوب، مقاومت شــیمیایی 
دارند،  نیــاز  عایق صدا  و خواص 
طراحی شــده است. این محصول 
مناسب برای تزریق لوله و اتصاالت 
فاضالبی بــا عبورپذیری کم صدا  

می باشد.

 کاهش آلودگی صوتی در لوله های فاضالبی ساختما ن های مسکونی
 حفظ و بهبود خواص مکانیکی لوله های عایق صدا به ویژه استحکام ضربه

اطالعات شرکت تولید کننده

پارسا پلیمر شریفنام شرکت
13۸6سال تأسیس

تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید حبیب اهللا، خیابان شهید قاسمی، پالک 37، طبقه اولنشانی دفتر شرکت
http://www.parsapolymer.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
نانوکامپوزیت عایق صدا

۸4

محصوالت حوزه 
نانـومواد



با توجه به ماهیت شکننده پلیمر پل وینیل کلراید 
از بزرگ ترین معضل تولیدکنندگان  )PVC(، یکی 
مشکل   ) UPVC( ســخت  پی وی سی  محصوالت 
شــکنندگی بویژه در دماهای پایین می باشد. این 
محصول بســته افزودنی حاوی نانوذرات است که 
به عنوان عاملی ســازگارکننده بین پودر PVC و 
ســایر افزودنی ها عمل کرده و باعث بهبود خواص 
مکانیکی )از جمله اســتحکام ضربــه(، افزایش 
مقاومــت به حرارت و بهبود کیفیت و شــفافیت 

محصول به میزان چندین برابر می گردد.

معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

استان اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

 گواهی نانومقیاس

 حذف اجزای گران قیمت وارداتی از فرموالسیون
 کاهش قیمت تمام شده

 حفظ و بهبود خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی

اطالعات شرکت تولید کننده

آریا پلیمر پیشگامنام شرکت
13۸7سال تأسیس

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و  تحقیقاتی، ساختمان فن آفرینی 2، واحد 2نشانی دفتر شرکت
http://www.ariapolymer.irنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
PVC نانوافزودنی

محل تولید

۸5

محصوالت فناوری نانوساخت ایـران



معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنیمحل تولید

اثرات و کاربرد

  گواهی نانومقیاساستان تهران، حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

کلوئید سیلیکا )سیلیکا سل( سوسپانسیونی از ذرات آمورف، ریز، غیرمتخلخل و نوعًا 
کروی سیلیکا در یک فاز مایع می باشد. کلوئید سیلیکا چگال تر از آب بوده و به روش 
الکترواستاتیک پایدار شــده تا به ذرات اجازه بدهد به صورت معلق در محلول باقی 
بمانند. انواع مختلفی از سیلیکای کلوئیدی وجود دارد؛ اما تمام آن ها از ذرات سیلیکا 
در محدوده اندازه 3 تا 150 نانومتر تشکیل شده اند. مورفولوژی این ذرات، کروی یا شبه 
کروی بوده و می توانند به صــورت ذرات مجزا و یا به میزان محدودی به صورت کلوخه 
ظاهر شوند. وابسته به روش و شــرایط تولید، ذرات تشکیل شده دارای توزیع اندازه 

وسیع و یا باریک می باشند.

 سیلیکا سل به عنوان یک پیش ماده پرکاربرد در بسیاری از کاربردهای صنعتی مورداستفاده قرار می گیرد. 
 ساخت وساز؛

برای افزایش دوام و استحکام بتن، بهبود عملکرد سیمان و تقویت زمین
 ریخته گری؛

به منظور افزایش دقت، استحکام، ایمنی و اطمینان در صنعت ریخته گری از قبیل ریختگی دقیق و مواد نسوز
 صیقل کاری؛

ایجاد سطوح صاف و تقریباً بی عیب بر روی نیمه رساناهای سیلیکونی، ویفرهای یاقوت کبود و لنزهای اپتیکی
 الیه نشانی؛

کاربردهای سیلیکا سل در صنعت پوشش دهی شامل روکش کردن چوب، پوشش های مقاوم در برابر سایش، پوشش های 
عایق و غیر آلی، پوشش های غیر چسبناک، صنعت کاغذ، جوهرافشان و عکاسی، رنگ دانه و پرکننده، فیلم های پالستیکی، 

پوشش های محافظ و تزیینی می باشد که منجر به بهبود سختی و دوام، بهبود خواص ضد لک پوشش ها وغیره می گردد. 
 سایر کاربردها؛

عالوه بر کاربردهای ذکرشده سیلیکا سل می تواند در صنعت چسب سازی، تصفیه آشامیدنی ها، کاتالیست  ها، باتری های 
ژله ای و AGM، نساجی، مواد تمیزکننده و تصفیه آب به کار رود.

اطالعات شرکت تولید کننده

مهندسی بازرگانی پدیده شمس ایرانیاننام شرکت
13۸۸سال تأسیس

تهران، حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب.نشانی دفتر شرکت
-نشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
کلوئید نانو سیلیکا

۸6

محصوالت حوزه 
نانـومواد



نانوذرات دارای نسبت سطح به حجم بسیار باال می باشند. این امر می  تواند 
در حوزه هایی که سطح ویژه دارای اهمیت است، مورد استفاده قرار گیرد. 
برخی نانوذرات دارای خواص آنتی  باکتریال نیز بوده که نســبت سطح به 
حجم دارای اهمیت مضاعف می شــود. در زمینه نانوذرات نقره، این امر به 
آن  ها اجازه اندرکنش با سایر ذرات و افزایش بازده آنتی باکتریالی را می دهد. 
کلویید نقره سوسپانســیون پایدار نانوذرات نقره فلزی در پایه کلوئیدی 
است. حضور کلویید نقره در مجاورت ویروس ها، قارچ ها، باکتری ها و یا هر 
بیمارگر )پاتوژن( تک سلولی دیگر، باعث غیرفعال شدن آنزیم سوخت و ساز 
اکسیژن آن ها می شود. در عرض چند دقیقه، پاتوژن ها از بین رفته و توسط 
سیستم ایمنی حذف می شوند. این محصول دارای 50 درصد نقره در شکل 
کلوییدی و 50 درصد نقره در شکل یونی است، که می تواند هر دو خاصیت 

آنی و ماندگار آنتی باکتریالی را ایجاد کند.

معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

استان مازندران

  گواهی نانومقیاس
پروانه بهداشتی از وزارت بهداشت

 کارخانه های مواد غذایی و تولید خوراک دام و مرغداری ها و مزارع  
پرورش ماهی و دام و طیور

اطالعات شرکت تولید کننده

نانو پارت خزرنام شرکت
13۸۸سال تأسیس

آمل، ابتدای خیابان نور، جنب بانک ملت، مجتمع الماس نور، طبقه 4، واحد10نشانی دفتر شرکت
http://www.nanonip.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
محلول ضدعفونی کننده سطوح نانونیپ

محل تولید

۸7
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معرفی محصول

محل تولید

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

استان اصفهان، شهرک صنعتی کوهپایه

 گواهی نانومقیاس

نانوذرات ســیلیکا شامل مجموع هاي 
از ذرات کوچک دي اکســید سیلیس 
می باشــد کــه از طریــق پیوندهاي 
متصل  هم  به  هیدروژنی  و  کوواالنسی 
شــده و ذرات بزرگ تري را تشــکیل 
می دهد. مزیت اصلی نانوســیلیکا در 
مساحت  میکروســیلیکا،  با  مقایسه 
سطح باالي آن بوده که باعث می شود 
در بسترهاي مورد استفاده برهم کنش 

بیشتري از خود نشان دهد.

 بر اســاس خصوصیات ویژه محصول، این ماده در صنایع مختلفی مورد استفاده است که از جمله مهم ترین آن ها 
می توان به صنعت رنگ و پوشش، صنعت الستیک و صنایع بتن اشاره کرد.

عالوه بر موارد ذکر شده نانوسیلیکا می تواند در تولید کاتالیست ها، نانوکامپوزیت های پلیمری، سرامیکی و فلزی، 
مواد عایق الکتریکی، بیوسنسور ها، سرامیک های دندانی، ساینده های ویژه و غیره مورد استفاده قرار گیرد.

اطالعات شرکت تولید کننده

مجتمع فناوری های نوین فدک سپاهاننام شرکت
13۸3سال تأسیس

اصفهان، خیابان بزرگمهر، چهارراه نورباران، کوچه 20، پالک 4، مجتمع فناور ی های نوین نشانی دفتر شرکت
فدک.

http://www.fadakgroup.irنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
A5 نانوسیلیس رسوبی گرید

۸۸

محصوالت حوزه 
نانـومواد



این محصول ایروژل سیلیس است که به عنوان ماده اولیه جهت استفاده 
در مواد آب گریز و عایق حرارت اســتفاده می شود. ایروژل ها فوم های 
شفاف، با تخلخل زیاد، ســلول های باز و چگالی پایین می باشند که از 
حفرات نانومتری برخوردار هستند. این ویژگی ها باعث ایجاد خواصی 
مانند هدایت حرارتی پایین، سرعت صوت پایین و عملکرد به عنوان 
عایق صوتی، ضریب دی الکتریک پایین و همچنین گذردهی نوری باال 
می شود. این محصول به وسیله اصالح شیمیایی با یک ماده آلی دارای 

خاصیت آب گریزی است.

معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

استان اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

  گواهی نانومقیاس

 افزودنی در ساخت بالنکت های عایق سرد و گرم
 افزودنی در ساخت رنگ های صنعتی عایق اپوکسی و آکریلیک

 پرکننده در شیشه های عایق حرارتی و عایق صدا مورد استفاده در سقف سالن ها و استخر ها
 پرکننده محفظه شیشه های دو جداره

 ساخت الیه عایق در لباس های ورزش های زمستانی 
 استفاده به عنوان مواد آب گریز

اطالعات شرکت تولید کننده

واکنش صنعت پارتنام شرکت
1391سال تأسیس

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،ساختمان شیخ نشانی دفتر شرکت
بهایی،شماره  26۸

http://www.vaspart.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
ایروژل سیلیکا

محل تولید

۸9

محصوالت فناوری نانوساخت ایـران



معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنیمحل تولید

اثرات و کاربرد

  گواهی نانومقیاساستان تهران، شهر تهران

کلوئیــد نقره حاوی یون ها و ذرات باردار خیلی کوچک نقره در یک محیط مایع می باشــد. هنگامی که ذرات، بار 
الکترواستاتیک هم نام داشته باشند، یکدیگر را دفع کرده و باعث تشکیل سوسپانسیون یکنواختی از ذرات در 
سرتاسر محیط می شود. اگرچه وجود یون های نقره در این دسته از محصوالت دارای اهمیت است اما یک محلول 100 
درصدی از یون های نقره، کلوئید نقره به شمار نمی رود. نام گذاری های متعددی برای توصیف کلوئید نقره انجام شده 
است که یکی از آن ها »سل نقره« است. گاهی اوقات از کلوئید نقره به عنوان نانو نقره نیز یاد می شود که شامل ذراتی 

در محدوده بین 1 تا 100 نانومتر هستند.

نانوذرات نقره به واسطه خواص مطلوب اپتیکی، رسانایی و ضد باکتریاییشان در صنایع مختلف مورداستفاده قرار 
می گیرند. 

 کاربردهای تشخیصی: نانوذرات نقره در سنسورهای زیستی و ابزارهای تشخیصی به عنوان برچسب بیولوژیکی 
به منظور تشخیص های کمی استفاده می شوند. 

 کاربردهای ضد باکتریایی: این نانوذرات به دلیل خواص ضد باکتریایی در صنعت پوشاک و کفش، رنگ، پانسمان 
زخم، لوازم خانه، لوازم آرایشی و پالستیک مورداستفاده قرار می گیرند. 

 کاربردهای رسانش: نانوذرات نقره در جوهرهای رســانا و برای افزایش رسانایی الکتریکی و گرمایی ترکیبات 
شیمیایی به کار می روند. 

 کاربردهای اپتیکی: این محصول پرکاربرد در طیف ســنجی نوری پیشرفته شامل فلورسانس فلزی پیشرفته 
)MEF( و پراش سطحی رامان پیشرفته )SERS( نیز استفاده می شود. 

 نانوذرات نقره در حالت کلوئیدی به دلیل توزیع یکنواخت و عدم به هم چسبیدن ذرات می توانند به طور مؤثرتری 
در کاربردهای ذکرشده مورداستفاده قرار گیرند. محصوالت تولیدشده با کلوئید نقره در برخی از کشور ها به عنوان 

مکمل های غذایی و داروهای هومیاپتیک نیز استفاده می شوند.

اطالعات شرکت تولید کننده

باران شیمی پاسارگادنام شرکت
1391سال تأسیس

تهران، خیابان دولت، نبش محسنیان، پالک126، واحد15.نشانی دفتر شرکت
http://www.baranchemistry.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
4000 ppm-نانو کلوئید نقره
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برپایه  آنتی باکتریــال  گرانــول 
نانوذرات نقره دارای خاصیت آنتی 
به  بیشتر  که  اســت  میکروبیال 
منظور کاربرد در ســاخت قطعات 
کامپوزیتی پلیمــری به منظور از 
ویروس ها  باکتری هــا،  بردن  بین 
و غیــره در صنایع مختلفی چون 
خودروسازی، لوازم خانگی، قطعات 
مورد  غیره  و  بیمارستانی  پلیمری 

استفاده قرار می گیرد.

معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

استان قزوین، شهرک صنعتی البرز

  گواهی نانومقیاس

 از بین بردن انواع باکتر ی ها، ویرو س ها، قارچ و کپک
 عدم ایجاد حساسیت در صورت تماس با پوست بدن

اطالعات شرکت تولید کننده

رامو آلیبرتنام شرکت
1351سال تأسیس

تهران، میدان ولی عصر)عج(، بلوار کشاورز، خیابان شهید کبکانیان، نبش کوچه پنجم، نشانی دفتر شرکت
پالک 14، واحد 4

http://www.ramo-plastic.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
گرانول آنتی باکتریال برپایه نانوذرات نقره

محل تولید

رامو- آلیبرت
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معرفی محصول

محل تولید

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

استان تهران، شهر تهران

 گواهی نانومقیاس

نانولوله های کربنی در خانواده نانو مواد جزء نانومواد یک بعدی طبقه بندی می شوند. نانولوله های کربنی چند دیواره 
در صنعت از اهمیت قابل توجهی برخوردار هستند. نانولوله های کربنی چند دیواره ساختارهای یکنواختی از کربن 
خالص هستند که می توان آن ها را با استفاده از اصول شیمیایی دست کاری نمود. این مواد به طور ساختاری شامل 
الیه های چندگانه از گرافیت های رول شده بر روی یکدیگر هستند که ساختارهای لوله ای شکل را تشکیل داده اند. 
ســه خاصیت نانولوله های کربن چند دیواره به طور ویژه در صنعت موردتوجه قرار می گیرند: رسانایی الکتریکی 
)هم رســانا با مس(، استحکام مکانیکی )15 تا 20 برابر قوی تر از فوالد و 5 برابر سبک تر از آن( و رسانایی گرمایی 
آن ها )یکسان با الماس و 5 برابر بیشتر از مس(. ترکیبی از این خواص تأثیرگذار این مواد را برای گستره وسیعی از 

کاربردهای مفید و سودمند توانمند ساخته است.

حوزه های کامپوزیت، الکترونیک، انرژی، پوشش، بیوفناوری و غیره

اطالعات شرکت تولید کننده

گسترش نانو فناوری زاگرس ایرانیاننام شرکت
1394سال تأسیس

تهران، شهرک قدس، بلوار دادمان، نبش خیابان هرمزان، مجتمع تجاری اداری طوبی، طبقه 10نشانی دفتر شرکت
http://www.nafza.irنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
نانولوله های کربنی چنددیواره
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محل تولیدحوزه صنعتینام محصولنام شرکتردیف

توسعه دانش و فناوری 1
ایلیا

نانو کاتالیست پایه گاما آلومینا حاوی نانو ذرات 
)IR139(

انرژی نفت و صنایع 
تهرانوابسته

تولیدی و صنعتی بهران 2
انرژی نفت و صنایع فیلتر های هوای نیروگاهی با فناوری نانو الیاففیلتر

وابسته
خراسان 

رضوی

مهندسی سطح سوین 3
پالسما

پوشش حاوی نانوالیه TiN/TiAlSiN روی فوالد 
زنگ نزن

انرژی نفت و صنایع 
اصفهانوابسته

نانو پوشش فلز4
کلوئید حاوی نانوذرات نقره برای ایجاد پوشش 
برروی زیرالیه های فلزی جهت افزایش انتقال 

حرارت

انرژی نفت و صنایع 
تهرانوابسته

پوشش  TiN بر روی فوالد به روش PACVDپالسما پژوه پارس5
انرژی نفت و صنایع 

وابسته، خودرو و حمل 
و نقل

البرز

پوشش صنعت نانو فن 6
رنگ عایق  حاوی ایروژل سیلیستهران

انرژی نفت و صنایع 
وابسته، رنگ و رزین، 

عمران و ساختمان
تهران

شیشه کنترل کننده انتقال حرارت حاوی نانو شیشه کاوه فلوت7
الیه های فلزی و سرامیکی

انرژی نفت و صنایع 
وابسته، عمران و 

ساختمان
تهران

سپهر نانو منطقه آزاد ۸
چابهار

پودر نانوذرات کاتالیستی کراکینگ مواد نفتی 
سنگین )مازوت(

انرژی نفت و صنایع 
تهرانوابسته، نانومواد

انرژی نفت و صنایع پودر نانوساختار آلومینا با فاز غالب گامانانو پارس اسپادانا9
اصفهانوابسته، نانومواد

انرژی نفت و صنایع پوشش TiN/TiAlN بر روی فوالدفناوران سخت آرا10
تهرانوابسته

فیلترهوای ورودی توربین حاوی نانو الیافآزاد فیلتر11
آب و محیط زیست، 
انرژی نفت و صنایع 

وابسته
قزوین

کیسه نایلون اکسازیست تخریب پذیر حاوی نانو پالست جلفا ارس12
نانوذرات

آب و محیط زیست، 
بهداشت و سالمت

آذربایجان 
شرقی

تولیدی و صنعتی بهران 13
آب و محیط زیست، فیلتر هوای خودروی سنگین حاوی نانو الیاففیلتر

خودرو و حمل و نقل
خراسان 

رضوی

صنایع الستیک فرا 14
پیشتاز هونام

نانو کامپوزیت زمینه پلیمری حاوی نانو ذرات 
سیلیس جهت استفاده در ساخت واشرهای آب 

بند لوله و اتصاالت

آب و محیط زیست، 
فارسکشاورزی و غذا

 فهرست محصوالت فناوری نانو دارای گواهینامه نانومقیاس
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فیلتر آنتی باکتریال حاوی نانو ذرات تیتانیا و حکیمان دوراندیش15
تهرانبهداشت و سالمتنقره با قابلیت حذف ترکیبات مضر تنباکو

گیالنبهداشت و سالمتنانوامولسیون روغن در آب پاک کننده عینکستاره تابان پاک16

نانوامولسیون روغن در آب پاک کننده صفحات ستاره تابان پاک17
گیالنبهداشت و سالمتنمایش

صنایع تولیدات کاغذی 1۸
خراسانبهداشت و سالمتدستمال جعبه ای کاغذی آنتی باکتریالخراسان گلریز

صنایع تولیدات کاغذی 19
خراسان بهداشت و سالمتدستمال توالت آنتی باکتریالخراسان گلریز

رضوی

صنایع تولیدات کاغذی 20
خراسان بهداشت و سالمتدستمال حوله آنتی باکتریالخراسان گلریز

رضوی

صنایع تولیدی اصفهان 21
مقدم

پد اپیالسیون حاوی نانو ذرات نقره با خاصیت 
اصفهانبهداشت و سالمتآنتی باکتریال

کیفیت تولید تکاپو 22
البرزبهداشت و سالمتسیلوسپت شست و شوی سطوح و زمین)کیتوتک(

مدیران توسعه سالمت 23
البرزبهداشت و سالمتماسک حاوی نانو الیاف پلی آمیدایرانیان )متسا(

فیلم سلولزی حاوی نانو ذرات نقره با خاصیت نانو الوند آراد24
اصفهانبهداشت و سالمتآنتی باکتریال

آذربایجان بهداشت و سالمتکیسه زباله اتوکالو بیمارستانینانو پالست جلفا ارس25
شرقی

کیسه زباله حاوی نانو ذرات اکسیدی آنتی نانو پالست جلفا ارس26
آذربایجان بهداشت و سالمتباکتریال با رایحه گیاهان دارویی

شرقی

اصفهانبهداشت و سالمتماسک حاوی نانو الیاف پلی اکریلونیتریل )PAN(نانو تار پاک27

کیفیت تولید تکاپو 2۸
بهداشت و سالمت، دارو سیلوسپت ضدعفونی کننده زخم)کیتوتک(

البرزو تجهیزات پزشکی

کیفیت تولید تکاپو 29
بهداشت و سالمت، دارو سیلوسپت مناسب سوختگی)کیتوتک(

البرزو تجهیزات پزشکی

کیفیت تولید تکاپو 30
بهداشت و سالمت، دارو سیلوسپت ضد عفونی کننده دست)کیتوتک(

البرزو تجهیزات پزشکی

کیفیت تولید تکاپو 31
)کیتوتک(

سیلوسپت حاوی نانو ذرات نقره برای شست و 
شوی وسایل و تجهیزات

بهداشت و سالمت، دارو 
البرزو تجهیزات پزشکی

کیفیت تولید تکاپو 32
بهداشت و سالمت، دارو دهانشویه سیلوسپت ppm 10)کیتوتک(

البرزو تجهیزات پزشکی
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کیفیت تولید تکاپو 33
)کیتوتک(

فوم سیلوسپت حاوی نانو ذرات نقره برای ضد 
عفونی دست

بهداشت و سالمت، دارو 
البرزو تجهیزات پزشکی

کرم ضد درد حاوی نانو ذرات نقره با خاصیت نانو الوند آراد34
آنتی باکتریال

بهداشت و سالمت، دارو 
اصفهانو تجهیزات پزشکی

کرم مرطوب کننده و بازسازی کننده حاوی نانو نانو الوند آراد35
ذرات نقره با خاصیت انتی باکتریال

بهداشت و سالمت، دارو 
اصفهانو تجهیزات پزشکی

نانوامولسیون روغن در آب پاک کننده انواع ستاره تابان پاک36
شیشه

بهداشت و سالمت، 
گیالنلوازم خانگی

نانوامولسیون روغن در آب پاک کننده و براق ستاره تابان پاک37
کننده چوب

بهداشت و سالمت، 
گیالنلوازم خانگی

نانوامولسیون روغن در آب پاک کننده چند ستاره تابان پاک3۸
منظوره

بهداشت و سالمت، 
گیالنلوازم خانگی

نانوامولسیون روغن در آب پاک کننده سینک ستاره تابان پاک39
ظرفشویی

بهداشت و سالمت، 
گیالنلوازم خانگی

بهداشت و سالمت، نانوامولسیون روغن در آب  شوینده شیشهکیمیا شیمی سهند40
قزوینلوازم خانگی

بهداشت و سالمت، نانوامولسیون روغن در آب شوینده LED ،LCDکیمیا شیمی سهند41
قزوینلوازم خانگی

نانوامولسیون روغن در آب پاک کننده چند کیمیا شیمی سهند42
منظوره

بهداشت و سالمت، 
قزوینلوازم خانگی

کیسه زباله با خاصیت آنتی باکتریالنانو بسپار آیتک43
)حاوی سیلیس و نقره(

بهداشت و سالمت، 
لوازم خانگی

تهران

بهداشت و سالمت، کلوئید نانوذرات نقره - نیواشانانو الوند آراد44
اصفهاننانومواد

کلوئید نانوذرات نقره - ضدعفونی کننده سطوح نانو پارت خزر45
LD با دوز پایین با نام تجاری نانونیپ

بهداشت و سالمت، 
مازندراننانومواد

کلوئید نانوذرات نقره )مایع گندزدای نانونیپ نانو پارت خزر46
)WD

بهداشت و سالمت، 
مازندراننانومواد

بهداشت و سالمت، الیه حاوی نانو الیاف پلی اکریلونیتریل )PAN(نانو تار پاک47
اصفهاننانومواد

کلوئید نانوذرات نقره ضدعفونی کننده سطوح با نانو پارت خزر4۸
)HD دوز باال با نام تجاری نانونیپ

بهداشت و سالمت، 
نانومواد، کشاورزی 

و غذا
مازندران

بهداشت و سالمت، پارچه ملحفه آنتی باکتریالتولیدی گلفام اصفهان49
اصفهاننساجی و پوشاک
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بهداشت و سالمت، پارچه روبالشتی آنتی باکتریالتولیدی گلفام اصفهان50
اصفهاننساجی و پوشاک

تونیک گیاهی حاوی نانو ذرات نقره با خاصیت کیمیا پژوهش ماهان51
آنتی باکتریال

بهداشت و سالمت، 
-نساجی و پوشاک

الکترود نقطه جوش  )نانوکامپوزیت مس- آرتاش کامپوزیت52
البرزخودرو و حمل و نقلآلومینا(

البرزخودرو و حمل و نقلنازل جوشکاری  )نانوکامپوزیت مس- آلومینا(آرتاش کامپوزیت53

البرزخودرو و حمل و نقلویر بالیت  )نانوکامپوزیت مس- آلومینا(آرتاش کامپوزیت54

البرزخودرو و حمل و نقلمیلگرد )نانوکامپوزیت مس- آلومینا(آرتاش کامپوزیت55

کرمانشاهخودرو و حمل و نقلروغن موتور حاوی نانو ذرات الماسپردیس شیمی باختر56

نانوامولسیون روغن در آب شوینده موتور کیمیا شیمی سهند57
قزوینخودرو و حمل و نقلاتومبیل بدون استفاده از آب

نانوامولسیون روغن در آب شوینده بدنه خودرو کیمیا شیمی سهند5۸
قزوینخودرو و حمل و نقلبدون استفاده از آب

افزودنی آب رادیاتور خودرو حاوی نانو ذرات نقره نانو پوشش فلز59
)DZ البرزخودرو و حمل و نقلجهت بهبود خواص خنک کنندگی )کوالنت

-خودرو و حمل و نقلروغن موتور حاوی نانوذرات سرامیکینانو روانکار ایرانیان60

اصفهانخودرو و حمل و نقلفیلتر هوای خودرو حاوی نانو الیاف )PAN(نانو ساختار مهر آسا61

رنگ ترافیکی حاوی نانو کلی  برای افزایش پیشگامان فناوری آسیا62
مقاومت در برابر سایش

خودرو و حمل و نقل، 
رنگ و رزین

آذربایجان 
شرقی

مجتمع صنایع شیمیایی 63
ریف ایران

رنگ ترافیکی حاوی نانو کلی با خاصیت افزایش 
مقاومت در مقابل سایش

خودرو و حمل و نقل، 
اصفهانرنگ و رزین

گیالندارو و تجهیزات پزشکیداروی ضد سرطان )سینا دوکسوزوم(اکسیر نانو سینا64

نانو میسل های حاوی کورکومین )سینا اکسیر نانو سینا65
تهراندارو و تجهیزات پزشکیکورکومین(

ژل موضعی آمفوتریسین B نانو لیپوزومال 4/0% اکسیر نانو سینا66
تهراندارو و تجهیزات پزشکی)سینا آمفولیش(

پانسمان حاوی نانو ذرات نقره با خاصیت آنتی داروسازی عماد67
اصفهاندارو و تجهیزات پزشکیباکتریال

تهراندارو و تجهیزات پزشکیکیت تشخیص بارداری حاوی نانو ذرات طالزیست ابزار پژوهان6۸

کیت تشخیص سریع مورفین بر پایه زیست ابزار پژوهان69
تهراندارو و تجهیزات پزشکیایمنوکروماتوگرافی حاوی نانوذرات طال
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محل تولیدحوزه صنعتینام محصولنام شرکتردیف

کیت تشخیص سریع امفتامین بر پایه زیست ابزار پژوهان70
تهراندارو و تجهیزات پزشکیایمنوکروماتوگرافی حاوی نانوذرات طال

کیت تشخیص سریع مت امفتامین بر پایه زیست ابزار پژوهان71
تهراندارو و تجهیزات پزشکیایمنوکروماتوگرافی حاوی نانوذرات طال

زیست ابزار پژوهان72
کیت تشخیص سریع مورفین، امفتامین و مت 

امفتامین بر پایه ایمنوکروماتوگرافی حاوی 
نانوذرات طال

تهراندارو و تجهیزات پزشکی

کیفیت تولید تکاپو 73
البرزدارو و تجهیزات پزشکیضد عفونی کننده محل تزریق)کیتوتک(

گاز تر حاوی نانو ذرات نقره با خاصیت آنتی نانو الوند آراد74
اصفهاندارو و تجهیزات پزشکیباکتریال

گاز خشک حاوی نانو ذرات نقره با خاصیت انتی نانو الوند آراد75
اصفهاندارو و تجهیزات پزشکیباکتریال

تهراندارو و تجهیزات پزشکیپکلی تاکسل باند شده با نانو ذرات آلبومیننانو دارو پژوهان پردیس76

کیت LSPR حاوی نانو ذرات طال جهت نانو مبنا ایرانیان77
تهراندارو و تجهیزات پزشکیتشخیص بیو مولکول

دارو و تجهیزات نانو امولسیون لیپوزومال فسفا تیدیل کولینفرانو زیست رسانش ایلیا7۸
تهرانپزشکی، نانومواد

نانو امولسیون ایجاد کننده پوشش آبگریز تعاونی رنگ و رزین الوان79
تهرانرنگ و رزین)نانوسیل(

مرکب پایه آب جوهر افشان فرموله شده با نانو تجهیز گاما۸0
زنجانرنگ و رزینذرات پیگمنت

تهرانرنگ و رزینالک آکریلیک مات نانوییتعاونی رنگ و رزین الوان۸1

تهرانرنگ و رزینالک آکریلیک نیمه مات نانوییتعاونی رنگ و رزین الوان۸2

تولیدی شیمیایی فام ۸3
تهرانرنگ و رزینرنگ پودری حاوی نانو ذرات سیلیسگستر ماهان

تولیدی و رنگسازی ۸4
البرزرنگ و رزینرنگ پایه آب اکریلیک آنتی باکتریالتهران اورانوس

نانو پوشش حاوی سیلیس برای افزایش مقاومت راد سیس پوشش۸5
تهرانرنگ و رزیندر مقابل خوردگی uv پز

رنگ ترک تزیینی آسیا ۸6
تهرانرنگ و رزینرنگ ترک تزئینی فلورسنتی)پورقاضیان(

رنگ پودری الکترو استاتیک پایه پلی استر کیان رنگین۸7
تهرانرنگ و رزینحاوی نانو ذرات سیلیکا با خاصیت کاهش دود
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مجتمع صنایع شیمیایی ۸۸
اصفهانرنگ و رزینرزین نانو کامپوزیت اکریلیک ترمو پالستریف ایران

بسپار سازان ایرانیان ۸9
رنگ و رزین، عمران و نانو کفپوش اپوکسی مقاوم به سایش)بسا پلیمر(

تهرانساختمان

رنگ ترک تزیینی آسیا 90
رنگ و رزین، عمران و رنگ ترک تزئینی معمولی)پورقاضیان(

تهرانساختمان

رنگ و رزین، عمران و رنگ پایه آب خود تمیز شونده )نانو فام SC(نیلی فام ری91
قمساختمان

فناوریهای نوین فدک 92
رنگ و رزین، عمران و پودر نانو ساختار سیلیکا - گرید A5سپاهان

اصفهانساختمان، نانومواد

رنگ ترک تزیینی آسیا 93
رنگ و رزین، لوازم رنگ ترک تزئینی متالیک)پورقاضیان(

تهرانخانگی

بهدیس سامان امین94
نانو بتن سبک سازه ای حاوی نانو ذرات 

سیلیس برای افزایش استحکام فشاری بتن 
)NSLC-1230(

تهرانعمران و ساختمان

اتصاالت فاضالب ساختمانی UPVC سخت پیشگام پالست اهواز95
خوزستانعمران و ساختمانحاوی نانو افزودنی

لوله فاضالب ساختمانی UPVC سخت حاوی پیشگام پالست اهواز96
خوزستانعمران و ساختماننانو افزودنی

دنیای پروفیل پی وی 97
سی غرب )کایکو(

پروفیل در و پنجره upvc حاوی سیلیکا و نانو 
کرمانشاهعمران و ساختمانذرات کربنات کلسیم

شاهین سازه فجر 9۸
)ماژول(

پروفیل در و پنجره upvc حاوی نانو ذرات 
تهرانعمران و ساختمانکربنات کلسیم

کاشی گرانیت حاوی نانو ذرات سیلیس با کاشی گرانیت بهسرام99
اصفهانعمران و ساختمانخاصیت لکه گریزی

مازندرانعمران و ساختمانلوله های سه الیه فاضالبی بی صدالوله و اتصاالت وحید100

مازندرانعمران و ساختماناتصاالت سه الیه فاضالبی بی صدالوله و اتصاالت وحید101

گروه صنعتی و بازرگانی 102
نور مهرهدی

شیرآالت، یراق آالت و تجهیزات سرویس هام 
بهداشتی و حمام فوالدی دارای پوشش تزئینی 

TiN و مقاوم به سایش

عمران و ساختمان، 
تهرانلوازم خانگی

عمران و ساختمان، نانو کامپوزیت پلی ونیل کلراید سختآریا پلیمر پیشگام103
اصفهاننانومواد

پودر مرگ موش غیر سمی حاوی نانو ذرات رایان زرین سینا104
تهرانکشاورزی و غذاسولفات کلسیم
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لوازم خانگی، کشاورزی کیسه پالستیکی مقاومت باال حاوی نانوذراتنانو پالست جلفا ارس105
و غذا

آذربایجان 
شرقی

تهراننانوموادکلوئید نانوذرات نقره - ppm 4000باران شیمی پاسارگاد106

توسعه دانش و فناوری 107
تهراننانوموادنانو کاتالیست رفرمینگ نفتاایلیا

صنعتی توسعه بسپار نانو 10۸
مازندراننانوموادژل نانو سلولزسلولزی کاسپین

آباداننانوموادزئولیت 4Aآبادگران اروند شیمی109

تهراننانوموادآمیزه نانوکامپوزیتی پلی پروپیلن لوله بی صداپارسا پلیمر شریف110

آمیزه نانوکامپوزیتی پلی پروپیلن اتصاالت بی پارسا پلیمر شریف111
تهراننانوموادصدا

تهراننانوموادکلی اصالح شدهتامین نانو ساختار آویژه112

گرانول پلی پروپیلن حاوی نانوذرات نقره با رامو آلیبرت113
قزویننانوموادخاصیت آنتی باکتریال

گسترش نانو فناوری 114
تهراننانوموادنانو لوله کربن چند دیوارهزاگرس ایرانیان

مهندسی پدیده شمس 115
تهراننانوموادکلوئید نانوذرات سیلیکاایرانیان

تهراننانوموادنانو امولسیون سیلیکونینانو بسپار آیتک116

البرزنانوموادکلوئید نانوذرات نقرهنانو پوشش فلز117

گرانول پلی پروپیلن حاوی نانوذرات اکسید روی رنگدانه سیرجان11۸
با خاصیت آنتی باکتریال

نانومواد، نساجی و 
کرمانپوشاک

کارگاه تولیدی حسین 119
تهراننساجی و پوشاکجوراب آنتی باکتریال حاوی نانو ذرات نقرهعیسی زاده )پاما(

گروه صنعتی نیکو ابهر 120
)ابهر ریس(

الیاف پلی پروپیلن آنتی باکتریال حاوی نانو 
زنجاننساجی و پوشاکذرات نقره

نساجی فرخ سپهر کاشان 121
)فرش فرهی(

فرش ماشینی آنتی باکتریال حاوی نانو ذرات 
اصفهاننساجی و پوشاکنقره

بافندگی پا آرا122
جوراب بافته شده با 60 درصد نخ پلی آمید 
حاوی نانو ذرات نقره دارای خاصیت آنتی 

باکتریال
تهراننساجی و پوشاک

جوراب  بافته شده با الیاف حاوی نانوذرات نقره پیشتاز منفرد نساجی123
تهراننساجی و پوشاکبا خاصیت آنتی باکتریال
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محل تولیدحوزه صنعتینام محصولنام شرکتردیف

قزویننساجی و پوشاکنخ پلی آمید نانو آنتی باکتریالتولیدی تهران زر نخ124

قزویننساجی و پوشاکزیرپوش مردانه آنتی باکتریال )مهنام(تولیدی تهران زر نخ125

قزویننساجی و پوشاکزیرپوش زنانه آنتی باکتریال )مهنام(تولیدی تهران زر نخ126

قزویننساجی و پوشاکلباس زیر زنانه آنتی باکتریال )مهنام(تولیدی تهران زر نخ127

قزویننساجی و پوشاکلباس زیر مردانه آنتی باکتریال )مهنام(تولیدی تهران زر نخ12۸

قزویننساجی و پوشاکدستکش آنتی باکتریال )سمنان(تولیدی تهران زر نخ129

زنجاننساجی و پوشاکجوراب واریس آنتی باکتریال )زنجان(تولیدی تهران زر نخ130

قزویننساجی و پوشاکجوراب شلواری آنتی باکتریال )نقشینه(تولیدی تهران زر نخ131

قزویننساجی و پوشاکجوراب آنتی باکتریال )پا آرا(تولیدی تهران زر نخ132

قزویننساجی و پوشاکروبالشی آنتی باکتریال )سید رضا(تولیدی تهران زر نخ133

قزویننساجی و پوشاکتیشرت مردانه آنتی باکتریال )سید رضا(تولیدی تهران زر نخ134

قزویننساجی و پوشاکتیشرت زنانه آنتی باکتریال )سید رضا(تولیدی تهران زر نخ135

قزویننساجی و پوشاکتیشرت ورزشی آنتی باکتریال )سید رضا(تولیدی تهران زر نخ136

قزویننساجی و پوشاکشلوار زنانه آنتی باکتریال )مهنام(تولیدی تهران زر نخ137

قزویننساجی و پوشاکشلوار ورزشی آنتی باکتریال )مهنام(تولیدی تهران زر نخ13۸

قزویننساجی و پوشاکتاپ زنانه آنتی باکتریال )مهنام(تولیدی تهران زر نخ139

قزویننساجی و پوشاکملحفه آنتی باکتریال)سید رضا- گلفام(تولیدی تهران زر نخ140

قزویننساجی و پوشاکحوله آنتی باکتریال )آالله(تولیدی تهران زر نخ141

قزویننساجی و پوشاکپتوی آنتی باکتریال )یزد بافت(تولیدی تهران زر نخ142

زنجاننساجی و پوشاکجوراب آنتی باکتریالشرکت جوراب مهیار143

اصفهاننساجی و پوشاکفرش آنتی باکتریال حاوی نانو ذرات نقرهفرش یادگار کهن جی144

زنجاننساجی و پوشاکجوراب آنتی باکتریالکاسپین جوراب )کسپر(145

الیاف پلی پروپیلن حاوی نانوذرات اکسید روی نانو نخ و گرانول سیرجان146
کرماننساجی و پوشاکبا خاصیت آنتی باکتریال

به روز رســانی این فهرست از محصوالت دارای گواهینامه نانو مقیاس )جدول فوق( در نیمه شهریور ماه 1395 صورت 
پذیرفته است.
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فهرست محصوالت فناوری نانو دارای گواهینامه آزمایشی نانومقیاس

استان محل تولیدحوزه صنعتینام محصولنام شرکت/ فناورردیف

سنسور ترانزیستوری اثر میدان نانو لوله هم افزایی فناوری های همگرا1
کربنی

انرژی نفت و 
تهرانصنایع وابسته

الیاف پیزوالکتریک pvdf حاوی نانو ذرات آقای بافقی2
اکسید روی

انرژی نفت و 
تهرانصنایع وابسته

آقای دکتر محمد مالکی 3
شهرکی

وریستورهای جدید بر پایه اکسید قلع برای 
کاربرد در ولتاژهای باال تا پایین

انرژی نفت و 
صنایع وابسته

چهارمحال و 
بختیاری

هیتر تشعشعی با کاتالیست حاوی نانو ذرات به فراوران نوین آریا سرمد4
پالتین

انرژی نفت و 
تهرانصنایع وابسته

شیشه حاوی نانوالیه اکسید روی با خاصیت رادمان صنعت ایرانیان5
جذب پرتو فرابنفش

انرژی نفت و 
تهرانصنایع وابسته

مقره دارای نانو ذرات سیلیس برای ایجاد مقره سازی ایران6
خاصیت آبگریزی

انرژی نفت و 
تهرانصنایع وابسته

انرژی نفت و جاذب انرژی گرماییهماون انرژی اسپادانا7
صنایع وابسته

چهارمحال و 
بختیاری

کاتالیست DPR حاوی نانو ذرات پاالدیم- پدیده شیمی جم۸
کربن فعال

انرژی نفت و 
صنایع وابسته، 

نانومواد
تهران

غشا اسمز معکوس حاوی نانوذرات سیلیکا تراوا گستر آریا9
تهرانآب و محیط زیستبرای تصفیه آب شرب خانگی

تهرانآب و محیط زیستپودر نانوذرات کاهش دهنده شوری آبسپهر نانو منطقه آزاد چابهار10

مازندرانآب و محیط زیستنانو غشاء برای تصفیه آب های لب شورنوین فناوران سبز درکا11

غشاهای   نانو ساختار سرامیکی NF  برای دانش پژوهان صنعت نانو12
آذربایجان شرقیآب و محیط زیستجداسازی پروتئین از آب پنیر

نانو کامپوزیت زمینه پلیمری حاوی مایع ریز فناوران شیمی سبز13
مرکزیآب و محیط زیستیونی-تیتانیم با خاصیت فوتوکاتالیستی

پکیچ تصفیه پساب نفتی حاوی کلی آلیآقای دکتر سعید بازگیر14
آب و محیط 

زیست، انرژی نفت 
و صنایع وابسته

تهران

کلوئید نانوذرات کاهش دهنده مصرف سوخت توسعه دانش و فناوری ایلیا15
و آالیندههای سوخت دیزل

آب و محیط 
زیست، انرژی نفت 

و صنایع وابسته
تهران
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استان محل تولیدحوزه صنعتینام محصولنام شرکت/ فناورردیف

غشای حاوی نانو ذرات سیلیس مورد استفاده ایفا پژوهش16
)MBR( در بیوراکتورهای غشائی

آب و محیط 
زیست، بهداشت و 

سالمت
آذربایجان شرقی

پودر نانو میله های اکسید روی )ZnO( روی کیلو پیکو آرین17
بستر سرامیکی

آب و محیط 
تهرانزیست، نانومواد

نانوامولسیون روغن در آب با خاصیت آنتی توسعه سالمت رویان1۸
تهرانبهداشت و سالمتباکتریال )نانو بک اس(

خراسان رضویبهداشت و سالمتکرم نانولیپوزومال اسپرینوالکتون 0/05%دارو سازی دکتر رجبی19

نانو ذرات کیتوسان حامل منتول با خاصیت زیست شیمی آزما رشد20
تهرانبهداشت و سالمتضد قارچ

قزوینبهداشت و سالمتاسپری ضد بو کفشباران شیمی پاسارگاد21

قزوینبهداشت و سالمتاسپری آنتی باکتریال شوینده سطوحباران شیمی پاسارگاد22

شامپوی کافئین حاوی نانو ذرات اکسید روی با بهبود نانو دارو23
آذربایجان شرقیبهداشت و سالمتخاصیت آنتی باکتریال

ژل دست حاوی نانو ذرات نقره با خاصیت آنتی دارو سازی دکتر رجبی24
خراسان رضویبهداشت و سالمتباکتریال

توسعه فناوریهای نوین 25
سالمت سینا

رنگ پایه آب حاوی گرافیت انبساط یافته با 
نانوذرات نقره با خاصیت شیلدینگ

بهداشت و سالمت، 
تهرانرنگ و رزین

محلول حاوی کلی ایجاد کننده پوش محافظ خاتم پلیمر26
آجیل

بهداشت و سالمت، 
تهرانکشاورزی و غذا

تعاونی دانش بنیان نانو نوین 27
بهداشت و سالمت، ژل نانو الیاف سلولزیپلیمر

مازندراننانومواد

پیشگامان فناوری آسیا2۸
رنگ تک جزئی آنتی استاتیک )نانو رنگ 

لوتوس( مورد استفاده در صنایع الکترونیک، 
شیمیایی و نظامی

خودرو و حمل و 
آذربایجان شرقینقل، رنگ و رزین

پوشش اکریالتی سخت شونده با uv حاوی نانو راد سیس پوشش29
ذرات سیلیس

خودرو و حمل و 
تهراننقل، رنگ و رزین

پودر نانو ذرات اکسید آهن مغناطیسی روغن پویا موتور30
لیپوفیلی

خودرو و حمل و 
آذربایجان شرقینقل، نانومواد

تحقیقات مهندسی توفیق 31
دارو

داروی نانولیپوزومال حاوی الیگونوکلئوتید 
Bcl-2 مهارکننده

دارو و تجهیزات 
تهرانپزشکی

دارو و تجهیزات نانو امولسیون پروپوفولداروسازی ابوریحان32
تهرانپزشکی
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دارو و تجهیزات نانو امولسیون دگزا متازونکیمیا زیست پارسیان33
تهرانپزشکی

ژل حاملهای لیپیدی نانوساختار حاوی آقای حمیدرضا کلیدری34
SP-NLC - اسپیرونوالکتون

دارو و تجهیزات 
مازندرانپزشکی

پوشش زخم کیتوسان/ پلی وینیل الکل/آقای دکتر حمید مهدوی35
کالژن/کلی

دارو و تجهیزات 
تهرانپزشکی

داربست حاوی نانوالیاف کالژن جهت ترمیم آقای دکتر مرتضی محمودی36
بافت قبلی

دارو و تجهیزات 
تهرانپزشکی

سنسور ECIS - نانو میله سیلیکونی با قابلیت آقای دکترمحمد عبداالحد37
تشخیص سلول های سرطانی

دارو و تجهیزات 
تهرانپزشکی

سنسور CNT-ECIS با قابلیت تشخیص آقای دکترمحمد عبداالحد3۸
سلول های سرطان

دارو و تجهیزات 
تهرانپزشکی

دارو و تجهیزات نانوامولسیون حاوی ویتامین Eتوسعه سالمت رویان39
تهرانپزشکی

توسعه نانو فناوری دارویی 40
فرسان

امولسیون کوپلیمر پلی اتیلن گلیکول - پلی 
الکتاید حاوی داروی پاکلی تاکسل

دارو و تجهیزات 
فارسپزشکی

خانم حمیده بصیری41
نانو میله های منیزیم هیدروکسی آپاتیت 
کربناته شده جهت ترمیم ضایعات اولیه 

پوسیدگی

دارو و تجهیزات 
تهرانپزشکی

سنتز نانو سیلر زینک اکساید اوژنول به منظور خانم مریم شایانی راد42
استفاده در درمان ریشه دندان

دارو و تجهیزات 
خراسان رضویپزشکی

نانولیپوزوم های پروپیلن - گلیکول حاوی خانم نوشین کیانوش راد43
کورکومین جهت درمان سوختگی درجه دوم

دارو و تجهیزات 
تهرانپزشکی

زیست سپر انسانی شیوا44
پانسمان داربست دوبعدی، پایه عسل حاوی 
نانوذرات ارژنین و الیاف کالژن - کیتوسان 

حاوی نانوذرات آرژنین

دارو و تجهیزات 
تهرانپزشکی

شفا ابزار هادی طب45
کارتریج تزریق عدسی به چشم با پوشش نانو 
ساختار پلی اتیلن گلیکول حاوی نانو ذرات 

دی اکسید تیتانیم

دارو و تجهیزات 
تهرانپزشکی

صنعت و تجارت فن آوران 46
دارو و تجهیزات نانوامولسیون نیوزومی دگزامتازونراسخون

تهرانپزشکی

الکترود نانو الیاف کربنی جهت استفاده در آقای دکتر مهدی آدابی47
بیوسنسورهای الکتروشیمیایی

دارو و تجهیزات 
تهرانپزشکی، نانومواد
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دارو و تجهیزات سوسپانسیون نانوذرات عصاره سیرآوا شیمی آذر4۸
آذربایجان شرقیپزشکی، نانومواد

پودر نانوذرات مغناطیسی برای شناسایی و شیمی گستر بوتیا سمنگان49
بازیابی اثر انگشت

دارو و تجهیزات 
کرمانپزشکی، نانومواد

نانولوله کربنی گرافت شده حاوی اسمیم با نانو زیست ساختار سنج زیما50
کاربرد رنگ آمیزی و تثبیت نمونه های بافت

دارو و تجهیزات 
-پزشکی، نانومواد

دارو و تجهیزات نانو پپتید گیاهی با خاصیت آنتی باکتریالیکتا فرآیند مبین51
البرزپزشکی، نانومواد

پلی پروپیلن پردازش شده  برای ایجاد زبری کاوش یاران فن پویا52
تهرانرنگ و رزیننانو متری به روش پالسمای سرد

محلول ایجادکننده پوشش آبگریز روی رامو آلیبرت53
تهرانعمران و ساختمانسرامیک

سنگ گرانیتی مصنوعی حاوی نانو ذرات سازه شریان زرتاج54
اصفهانعمران و ساختمانسیلیکا

تهرانعمران و ساختمانبتن اصالح شده با نانو ذرات سیلیکامهندسی سازه بتن خاورمیانه55

عمران و ساختمان، کلوئید نانوذرات سیلیکا ) 2%  وزنی(صنعت آوران ویستا56
فارسنانومواد

عمران و ساختمان، کلوئید نانوذرات سیلیکا ) 2/5% وزنی(صنعت آوران ویستا57
فارسنانومواد

نانو سوسپانسیون محرک رشد پایه کیتوسان زیست فناوران نوین گیتی ژن5۸
تهرانکشاورزی و غذاحامل اسانس آویشن -پونه

کیت استخراج DNA از گیاه حاوی نانو ذرات گیل نانو ژن زیست فناور59
تهرانکشاورزی و غذامگنتایت و سیلیکا

آذربایجان شرقیکشاورزی و غذاکیسه پالستیکی گلخانه ای مقاوم به UVنانو پالست جلفا ارس60

کردستانکشاورزی و غذافیلتر زئولیتی حاوی نانو ذرات نقرهنانو زیست محیط ایمن61

نانوامولسیون اسانس گیاه درمنه به عنوان نانو فناوران دایا62
تهرانکشاورزی و غذاآفت کش گیاهی )نیکیتا(

خراسان رضویلوازم خانگیچینی نانوییصنایع چینی تقدیس63

سوسپانسیون نانو ذرات اکسید آهن مگنتیت آقای دکتر قلمبران64
تهراننانوموادبا خاصیت آنتی باکتریال

بره موم افروزان )آقای 65
تهراننانوموادنانوذرات پروپولیسهوشنگ افروزان(

همداننانوموادپودر نانوذرات تیتانیا با فاز غالب روتایلپویا سازه هگمتان66
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تهراننانوموادنانو کلوئید طالفرژن پویش ایران67

فیلم نانو کامپوزیت کوپلیمر کربوکسی متیل کیان نانو نوآور شمال6۸
سمناننانوموادسلولز)CMC(/پلی ونیل الکل)PVA(/کلی

گروه پژوهشی متالورژی 69
پژوهشکده توسعه تکنولوژی

فویل های آمورف پایه آهن حاوی نانوساختار 
تهراننانوموادکریستالی فرومغناطیس

کلوئید نانو ذرات سیلیس برای ایجاد خاصیت مبتکران پاک فن70
تهراننانوموادآبگریزی

محلول حاوی نانو ذرات سیلیس برای ایجاد نانو فراز سپاهان71
اصفهاننانوموادپوشش فوق آبگریز بر روی آجر )فراز پوش(

یزدنانوموادنانو اکسید آلومینیوم- فاز گامانوآوران نانو کیمیا پژوه72

تهراننانوموادپودر نانوذرات تیتانیا با فاز غالب آناتازنوین پودمان برتر آسیا73

ادوات نوری نانو ساختاری 74
یزدنانوموادپودر نانوذرات تیتانیاایساتیس

آذربایجان شرقینانوموادپودر نانو ذرات اکسید مسآرمان جستجوگران انرژی نور75

آذربایجان شرقینانوموادپودر نانو ذرات اکسید رویآرمان جستجوگران انرژی نور76

پوشش سل-ژل / هالوسیت  حاوی بازدارنده آقای مقداد داالیی77
تهراننانوموادبنزوتری آزول

گرانول کامپوزیت پلی اتیلن -ترفتاالت حاوی پتروشیمی شهید تند گویان7۸
خوزستاننانوموادنانو ذرات نقره

گرانول هیدروکسی آپاتیت کربناته شده پردیس پژوهش فناوران یزد79
تهراننانوموادنانوساختار

لرستاننانوموادپودر نانوذرات نقرهتعاونی بافت نانو بازتاب۸0

تعاونی دانش بنیان نانو نوین ۸1
مازندراننانوموادسوسپانسیون نانو الیاف سلولزی باکتریاییپلیمر

تعاونی دانش بنیان نانو نوین ۸2
مازندراننانوموادفیلم حاوی نانو الیاف سلولزی باکتریاییپلیمر

خراسان رضوینانوموادکلوئید نانوذرات نقرهدارو سازی دکتر رجبی۸3

نانو میله های منیزیم هیدروکسی آپاتیت رایمون نانو اکسیر۸4
تهراننانوموادکربناته شده

تهراننانوموادکلوئید اکسید گرافنسرآمدان اندیشه آوینا۸5

مازندراننانوموادپودر نانوذرات اکسید آهن مگهمایتسیمین فناوران کسری۸6

فارسنانوموادکلوئید نانوذرات سیلیکا )1/5% وزنی(صنعت آوران ویستا۸7

تهراننانوموادزئولیت 4Aفراوری پرشیان معدن یاسمن۸۸
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فناوران نانوکامپوزیت ۸9
آذربایجان

چسب دوجزیی آکریلیکی حاوی نانوذرات 
آذربایجان شرقینانوموادآلومینا

فناوران نانوکامپوزیت 90
آذربایجان شرقینانوموادچسب uv پخت حاوی نانوذرات سیلیکاآذربایجان

تهراننانوموادنانو کلی اینترکلیت شدهکاوا صنعت پایور91

محلول ایجاد پوشش های پایه زیرکونیم بر کیا نانو پوشش92
تهراننانوموادروی فوالد

اصفهاننانوموادپودر نانوذرات اکسید آهن هماتیتکیمیا گران صنعت امیرکبیر93

تهراننانوموادنانو میله های هیدروکسی آپاتیتمدزیست سامانه پیشرو94

تهراننانوموادنانو کلیمرکز کامپوزیت پیشرفته95

البرزنانوموادکلوئید نانوذرات طالنانو پوشش فلز96

پودر نانو متخلخل سیلیکا استخراج شده از نانو زیست پژوهان زاگرس97
کردستاننانوموادپوسته برنج

یزدنانوموادپودر نانوذرات اکسید آهن مغناطیسینانو شیمی حیان یزد9۸

زنجاننانوموادپودر مزومتخلخل سیلیکانانو صنعت گستر ایرانیان99

خراسان رضوینانوموادنانو لوله کربنی عامل دار شده با گروه های آمینینانو فناوری کربن ساختار100

همداننانوموادکلوئید نانوذرات نقره - ppm 4000نانو ماد مهارت شیمی101

)کیت اموزشی دانش آموزی( پودر نانو ذرات نو آوران ابزار دانش آموز102
)Fe3O4( تهراننانوموادمگنتیت

اصفهاننانوموادپودر نانوصفحات اکسید آهن هماتیتنیک محضر اسپادانا103

نانومواد،دارو و کلوئید نانو ذرات اکسید آهن مغناطیسیطب و صنعت رهیاب104
تهرانتجهیزات پزشکی

کلوئید نانوذرات اکسید آهن مگنتیت حاوی طب و صنعت رهیاب105
دکستران

نانومواد،دارو و 
تهرانتجهیزات پزشکی

منسوج پنبه ای حاوی نانو ذرات اکسید روی با آتیه حکمت آبتین106
تهراننساجی و پوشاکخاصیت آنتی باکتریال

توسعه فناوری های نوین 107
سالمت سینا

پارچه پنبه ای حاوی نانو ذرات مس دارای 
تهراننساجی و پوشاکخاصیت آنتی باکتریال

تهراننساجی و پوشاکشیلدینگ پلی ستری حاوی نانو ذرات مسنانو ماد پارس10۸

تهراننساجی و پوشاکشیلدینگ پلی استری حاوی نانو ذرات نیکلنانو ماد پارس109

به روز رسانی این فهرست از محصوالت دارای گواهینامه آزمایشی نانومقیاس )جدول فوق( در نیمه شهریور ماه 1395 
صورت پذیرفته است.
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تجهیزات فناوری نانو



برنامه حمایت از تولید تجهیزات فناوری نانو
ســتاد ویژه توسعه فناوري نانو، از ســال 13۸7، حمایت از 
ساخت تجهیزات فناوري نانو توسط ســازندگان داخلي را 
در دســتور کار خود قرار داده اســت. وجود محدودیت در 
دسترسي به تجهیزات پیشرفته و مسأله تحریم کشور، باعث 
ایجاد انگیزهاي قوي در زمینه طراحي و ساخت این تجهیزات 

شده است.
از مزایاي مهم ســاخت تجهیزات پیشرفته در داخل کشور 

میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 کاهش آسیب پذیري توسعه فناوري هاي پیشرفته،

 توانایي توسعه فناوري به سطح صنعتي،
 کاهش قابل توجه قیمت تجهیزات،

 حل معضل خدمات پس از فروش در زمینه تعمیر و نگهداري تجهیزات،
 سرریز دانش فني تولیدشده به سایر حوزه هاي فناوري.

در سال 13۸7، با حمایت از ساخت و نمونه سازي دستگاه میکروسکوپ تونلي روبشي یا نانوسکوپ، تجربه موفقي 
در زمینه ایجاد و توسعه دانش ساخت تجهیزات پیشرفته مرتبط با فناوري نانو در داخل کشور به دست آمد که در 
نهایت، به شکل گیري برنامه جامع و هدفمند حمایت از ساخت تجهیزات و ماشین آالت منجر شد. برنامه حمایتي 
ســتاد نانو، از سال 13۸7 تا کنون، به صورت مستمر در حال تکمیل بوده و رفته رفته از تجهیزات آزمایشگاهي به 

ماشین آالت توسعه یافته است.

 سازوکارهاي حمایت از ساخت تجهیزات آزمایشگاهي و ماشین آالت
در این برنامه، اصلي ترین سازوکار حمایتي در برنامه 10 ساله اول، پیش خرید تجهیزات و ماشین آالت فناوري نانو 
است. در این نوع حمایت، پس از بررسي و امکان سنجي طرح هاي پیشنهادي شرکت ها و فناوران، با توجه به عواملي 
همچون بازار، ســطح فناوري و قیمت محصول، تعدادي از آنها به سفارش و هزینه ستاد نانو ساخته و خریداري 
مي شــود. پس از آن، تجهیزات خریداري شده در اختیار مراکز و مجموعه هاي مرتبط قرار مي گیرد و از این طریق، 
مرجعي براي مشتریان و متقاضیان آتي آن محصول فراهم مي شود. بنابراین، همزمان با تقویت شرکت هاي سازنده 

از طریق پیش خرید، با اهداي تجهیزات به مراکز گوناگون، به توسعه بازار سازندگان نیز کمک مي شود.

بررسی امکان سنجی قرارداد پیش خرید ارزیابی اولیهواگذاری تجهیزات
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مجموعه حمایت هاي صورت گرفته در این برنامه به ترتیب زیر هستند:
1. پیش خرید تجهیزات و ماشین آالت مرتبط با فناوري نانو، با هدف حمایت از شکل گیري شرکت هاي سازنده 
تجهیزات و ماشــین آالت صنعتي و اهداي تجهیزات خریداري شده به دانشگاه ها و مراکز گوناگون، با هدف 

توسعه بازار و کمک به ایجاد مراجع استفاده از تجهیزات؛
2. اعطاي تسهیالت قرض الحسنه، با هدف تسهیل فرآیند ساخت و فروش تجهیزات؛

3. پرداخت تمام یا بخشــي از هزینه هاي تحقیق و توسعه و ارتقاي تجهیزات و ماشین آالت ساخته شده در 
داخل؛

4. کمک به توسعه بازار تجهیزات و ماشین آالت، از طریق پرداخت 50درصد قیمت تجهیزات به خریداران عضو 
شبکه آزمایشگاهي فناوري نانو؛

5. حمایت از خریداران صنعتي تجهیزات ایراني، در قالب اعطاي تسهیالت وام قرض الحسنه.

عالوه بر حمایت های ذکر شــده در باال خدماتی با هدف کمک به تکمیل روند تجاری سازی طر ح ها از قبیل طراحی 
صنعتی، ارائه گواهینامه مدیریت کیفیت ISO9001، اخذ نشــان CE، حمایت از ثبت پتنت بین المللی و برندسازی، 
صنعتی سازی تجهیزات و طرح ها، ارتقای فنی تجهیزات نیز به شرکت های سازنده تجهیزات و ماشین آالت ارائه می شود.
در سال های اخیر با توجه به برگزاری چهار دوره از نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران و حمایت 
بالعوض از خریداران تا سقف 50 درصد قیمت دستگاه، زمان تجاری سازی تجهیزات از ساخت نمونه اول تا محصول 
تجاری کاهش پیدا کرده است. بنابراین با شکل گیری بازار مناسب برای تجهیزات ساخت داخل ریسک سرمایه گذاری 
در این بخش کاهش یافته است. لذا حمایت از ساخت تجهیزات از مدل پیش خرید به سمت حمایت هایی در قالب 

تسهیالت کم بهره و با سازوکارهای مالی مناسب جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری تغییر نمود.
در سال 1394 فروش شرکت های تجهیزات ساز داخلی بالغ بر 200 میلیارد ریال بوده است. همچنین با توجه به تولید 
تجهیزات با فناوری باال، کیفیت مناسب و قیمت قابل رقابت با نمونه های خارجی، چندین شرکت موفق به صادرات 

محصول با مبلغ بیش از 500,000 دالر شده اند.

 وضعیت طرح هاي ساخت تجهیزات در انتهای سال 94
تاکنون در حدود  50 شخص حقیقي و شرکت در حوزه طراحي و ساخت تجهیزات آزمایشگاهي که داراي کاربرد 
بیشتري در موضوع نانو هستند، شناسایي شده اند که پس از بررسي هاي کارشناسي و تأیید، به روش های مختلف 
مورد حمایت قرار گرفته اند و همکاري با آنها ادامه دارد. در این زمینه، در ســال 1394، بیش از 34 میلیارد ریال 
تسهیالت، شامل پیش خرید، حمایت از خریداران پیشرو و وام هاي حمایتي، به متقاضیان داراي شرایط اعطا شده 
است. در این سال از 33 طرح بررسی شده برای ساخت تجهیزات 19 طرح مورد تأیید و حمایت قرار گرفت و چهار 

طرح در دست بررسی قرار دارد.
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تجهیزات ساخت  و تولید

 دستگاه الیه نشانی رومیزی
 حباب ساز نانویی(نانوکویتاسیون)
 تولید نانو پودر به روش انفجاری 

الکرتیکی سیم
 نانوکلوئید ساز پالس�

 اسپارک پالس� زینرتینگ
 دستگاه پرس داغ در خالء مجهز به 

سیستم گرمایش رسیع القایی

 دستگاه آسیاب گلوله ای-سیاره ای
 الیه نشانی بخار شیمیایی با فیالمان 

داغ همراه با قابلیت نصب ماژول پالس� 
PECVD-HFCVD

 الیه نشانی کندوپاش مغناطیسی تخت



معرفی محصول

محل تولید

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

استان تهران، شهر تهران.

  تأییدیه نانومقیاس
CE دارای نشان 

این دســتگاه با دارا بودن ابعاد کوچک و قیمتی 
بســیار مناسب قادر اســت به روش اسپاترینگ 
اقدام به الیه نشــانی هدف های فلزی مانند طال، 
نقره، پالتین، مس، آلومینیوم و غیره کند. با کنترل 
خودکار یا دســتی فرایند خأل سازی و الیه نشانی 
می توان الیه هایی با دقت ضخامت 1 نانومتر تولید 
کرد. دستگاه فوق برای ایجاد الیه های نانو متری، 
ایجاد اتصاالت الکتریکی بسیار ظریف در حوزه نانو 
تکنولوژی و میکرو الکترونیک بسیار قابل استفاده 

می باشد.

ایجاد الیه های کربنی بر روی ســطوح مختلف، اصلی ترین کاربرد این دستگاه به عنوان پوشش دهنده نمونه های 
عایق به منظور مشاهده آن ها با میکروسکوپ الکترونی )SEM( و آنالیز با اشعه ایکس )EDXA( می باشد.

یکی دیگر از کاربردهای این دستگاه در آزمایشگاه های الیه نشانی، نانوتکنولوژی و الکترونیک بوده و ابزار آموزشی 
بسیار مناسبی برای آشنا نمودن دانشجویان با مقوله خأل و الیه نشانی می باشد.

اطالعات شرکت تولید کننده

پوشش های نانوساختارنام شرکت
13۸4سال تأسیس

تهران، آزادی، ضلع شرقی دانشگاه شریف، شهید قدیر، پالک5، طبقه 3، واحد4نشانی دفتر شرکت
http://www.pvd.irنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
دستگاه الیه نشانی رومیزی
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تجهیزات
ساخت و تولید



فناوری کویتاســیون به عنوان یک فنــاوری نوین جهت توزیع 
نان وذرات جامد در مایعات و  همچنین تولید نانو امولســیون های 
مایع- مایع شده اســت. در این فناوری با استفاده از فشار بسیار 
باال و همچنین بکارگیری نازل با طراحی ویژه نانوحفرات در داخل 
سیال ایجاد می گردد)نانوکویتاسیون(. این فرایند یک شبیه سازی 
از فناوری آلتراسونیک می باشد. نانو حفرات ایجاد شده در سیال به 

عنوان عامل توزیع کننده نانو ذرات استفاده می گردد.
با در اختیار داشــتن این فنــاوری می تــوان نانوکلوئید و نانو 
امولســیون های گوناگون در مقیاس انبوه و صنعتی تولید نمود. به 

این ترتیب ورود فناوری نانو به صنایع مختلف میسر می شود. با این فناوری می توان یک نانوامولسیون از دو مایع غیر 
قابل حل در یکدیگر تولید نمود)برای مثال نفت، آب یا روغن-آب(.

معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

 گواهی نانومقیاساستان تهران، شهر تهران.

 تولید سوخت  های نانو امولسیونی با کارآیی باال
 توزیع نانو ذرات در سیاالت

 پاستوریزاسیون سرد مواد غذایی
 استریل نمودن مایعات خوراکی و آب

 افزایش راندمان تقطیر نفت خام در تولید محصوالت سبک
 تصفیه روغن های خوراکی از کلسترول و چربی های اضافه و موم

اطالعات شرکت تولید کننده

پیام آوران نانو فناوری فردانگرنام شرکت
13۸6سال تأسیس

تهران، خیابان ظفرشرقی، نرسیده به بزرگراه مدرس، روبروی بیمارستان حضرت علی اصغر، نشانی دفتر شرکت
پالک 24۸، واحد همکف

http://www.pnf-co.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
حباب ساز نانویی )نانوکویتاسیون(

محل تولید
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معرفی محصول

محل تولید

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

استان تهران، شهر تهران.

گواهی نانومقیاس

در روش انفجار الکتریکی ســیم با اســتفاده از 
جریان و ولتاژ باالی الکتریکی سیم فلزی اولیه در 
صورت ورود کنترل شده گاز اکسیژن در محفظه 
انفجار، در فرآیندی انفجاری به نانو پودر فلز و یا 
اکسید فلز تبدیل می شود. اساس کار این دستگاه 
بدین صورت است که با تغذیه سیم نازک فلزی در 
محفظه انفجار و با برقراری اختالف پتانسیل باالی 
الکتریکی بین دو سر سیم و عبور چگالی جریان 
بســیار باال از آن، سیم فلزی به نانو ذرات تبدیل 
می شود. در این دستگاه ها با کنترل گازهای ورودی 
به محفظه انفجــار، قابلیت تولید نانو ذرات فلزی 

به صورت خالص و یا ترکیبات فلزی وجود دارد.

از ویژگي هاي روش انفجارالکتریکي گاز مي توان به مقرون به صرفه تر بودن این روش در میان روش های فیزیکی، 
امکان تولید نانوذرات در مقیاس صنعتی، بازده باال و قابلیت تولید محدوده گسترده ای از نانو ذرات اشاره کرد.

اطالعات شرکت تولید کننده

پیام آوران نانو فناوری فردانگرنام شرکت
13۸6سال تأسیس

تهران، خیابان ظفرشرقی، نرسیده به بزرگراه مدرس، روبروی بیمارستان حضرت علی اصغر، نشانی دفتر شرکت
پالک 24۸، واحد همکف

http://www.pnf-co.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
تولید نانو پودر به روش 
انفجاری الکتریکی سیم
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تجهیزات
ساخت و تولید



دستگاه نانو کلوئید ساز پالســما )PNC( توسعه یافته توسط 
شــرکت پیام آوران نانوفناوری فردانگر مناسب برای تولید 
طیف گسترده ای از نانو کلوئید های فلزی از طریق فرآیند انفجار 
سیم زیر آب می باشــد. اندازه نانوذرات تولید شده توسط این 

روش، کمتر از 100 نانومتر است.
در این روش، پارامترهایی از قبیل اندازه کلوئیدها، غلظت نانو 
ذرات در مایع، نوع رفتار ســطحی و مواد افزودنی را می توان 

کنترل نمود.

معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

 گواهی نانومقیاساستان تهران، شهر تهران.

 توانایی تولید طیف گسترده ای از نانوکلوئیدهای فلزی که به شکل سیم نازک می باشد.
 طیف گسترده ای از رسانه های مایع از جمله آب، الکل و گلیسیرین و غیره را می توان اعمال نمود.

 پراکندگی عالی نانوذرات فلزی در مایع
 توانایی تولید کلوئید با غلظت های مختلف در مقیاس آزمایشگاهی

 دوستدار محیط زیست
 بهره وری باال

 صرفه جویی ارزی
 کاهش وابستگی صنایع کشور به تجهیزات خارجی

اطالعات شرکت تولید کننده

پیام آوران نانو فناوری فردانگرنام شرکت
13۸6سال تأسیس

تهران، خیابان ظفرشرقی، نرسیده به بزرگراه مدرس، روبروی بیمارستان حضرت علی اصغر، نشانی دفتر شرکت
پالک 24۸، واحد همکف.

http://www.pnf-co.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
نانو کلوئید ساز پالسما

محل تولید
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معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنیمحل تولید

اثرات و کاربرد

گواهی نانومقیاساستان تهران، حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

اسپارک پالسما زینترینگ یک فرایند جدید برای ساخت و عمل آوری مواد 
اســت که زینتر کردن و ذوب های اتصالی را در دمای پایین و زمان کوتاه 
به وســیله پرکردن فواصل بین ذرات پودرها با انرژی الکتریکی و ایجاد 

پالسمای جرقه ای با دمای باال به طور لحظه ای امکان پذیر می سازد.
فرایند SPS بر پایه پدیده تخلیه جرقه  الکتریکی انجام می پذیرد .انرژی 
باال و ولتاژ پایین جریان پالسی جرقه ای به صورت لحظه ای یک دمای باالی 
متمرکز تا ده هزار درجه سانتی گراد بین ذرات ایجاد می کند که منجربه یک 
گرمایش بهینه و نفوذ الکترولیتی می گردد و تبخیر، ذوب و زینترینگ  در 
یک زمان کوتاه 5 تا 10 دقیقه ای کامل می شود که شامل باالرفتن دما و تحت 

فشار قرار گرفتن می باشد.
فرایند SPS که انرژی زیاد پالس ها را در نقطه اتصال دانه ها متمرکزمی کند 
یک پیشــرفت در زینترینگ نســبت به پرس داغ  همرفتی و پرس داغ 

ایزواستاتیک محسوب می شود.

SPS در زمینه ترکیب رنج وســیعی از مواد سرامیکی ، فلز – ســرامیک و فلزی و همچنین در زینترینگ موادی چون 
آمورف ها و مواد سازنده قطعات الکترونیکی که به آسانی در دماهای باال تنزل خواص پیدا می کنند به نتاج مطلوبی دست 
یافته است. فلزات بسیار فعال مثل تیتانیوم و آلومینیم، )fiber reinforced ceramics) FRC  های مختلف مانند زیرکونیا 
و آلومینا که شامل الیاف و whisker ها هستند ســوپر هادی ها و FRM های فلزی )fiber reinforced materials(، مواد 
مغناطیسی، آلیاژ های ســخت و دیگر مواد اینچنینی نیز فرایندهای موفقیت آمیزی را در SPS سپری کرده اند. SPS با 
تجربه ترکیب )FGM (Functionally graded materials  ها، مواد شــبه فلزی و اتصال ذوبی مواد غیر مشــابه مانند فلز 
و شیشــه به شهرت بسیار خوبی دست یافت. SPS همچنین در زمینه پیمانه بندی بیسموت تلوراید )BiTe( برای ماژول 
پلتیر و تراشه های نیمه هادی ترموالکتریکی سیبک و همچنن سیلیکن- ژرمانیم )SiGe(، آهن- سیلیکن )FeSi( و منگنز 

-سیلیکن )MnSi( موفق بوده است.

اطالعات شرکت تولید کننده

خألپوشان فلزنام شرکت
1390سال تأسیس

تهران، حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب.نشانی دفتر شرکت
http://www.khpf.co.irنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
اسپارک پالسما زینترینگ

11۸

تجهیزات
ساخت و تولید



جهت تولید ســرامیک ها، کامپوزیت ها و مواد پیشرفته از پودر های 
فلزی و غیر فلزی در ابعاد میکرو و نانو و رسیدن به چگالی کامل. در 
این فرایند مخلوط پودر در یک قالب گرافیتی قرار داده می شود و در 
یک دمای معین و بازه زمانی مشخص تحت فشار قرار می گیرد با توجه 
به آنکه کل فرایند در خأل انجام می گیرد، امکان ترکیب مواد با گازهای 
فعال در هوا وجود نداشته و خلوص قطعه بسیار باال می رود. همچنین 
به دلیل وجود قالب گرافیتی و دمای باالی سیستم انجام فرایند در خأل 

جهت حفظ قالب ضروری می باشد.

معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

استان تهران، حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

 گواهی نانومقیاس

 زینترینگ و ساخت قطعات نانو ساختار
 ساخت قطعات و کامپوزیت های سرامیکی با خواص باالی مکانیکی

 اتصال فلز-فلز و فلز-سرامیک )بریزینگ(

اطالعات شرکت تولید کننده

خألپوشان فلزنام شرکت
1390سال تأسیس

تهران، حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب.نشانی دفتر شرکت
http://www.khpf.co.irنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
دستگاه پرس داغ در خالء مجهز 
به سیستم گرمایش سریع القایی

محل تولید
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معرفی محصول

محل تولید

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

استان تهران، حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

گواهی نانومقیاس

در این دستگاه با استفاده از حرکات وضعی و انتقالی گلوله های خرد 
کننده درون محفظه آسیاب، خردایش مواد تا ذرات نانو متری و نیز 
آلیاژسازی به روش مکانیکی انجام می شود. همچنین امکان استفاده 
از گلوله ها با جنس و ابعاد مختلف در این دستگاه، قابلیت خردایش 

رنج وسیعی از مواد را فراهم می سازد.

 پودر کردن ذرات در حد نانومتر 
 آلیاژ سازی مکانیکی ذرات مختلف 

 امکان انجام واکنش شیمیایی در حین آسیاب کردن تحت گاز محافط 
)قابل استفاده برای مواد معدنی و شیمیایی، شیشه سرامیک، فلز و غیره (

اطالعات شرکت تولید کننده

امین آسیا فناور پارسنام شرکت
1392سال تأسیس

تهران، حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب.نشانی دفتر شرکت
http://www.amin-asia.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
دستگاه آسیاب گلوله ای-سیاره ای

120

تجهیزات
ساخت و تولید



دستگاه HFCVD شــامل دو محفظه خالء شامل اطاقک سنتز و 
اطاقک ورود مي باشد. اطاقک سنتز که همان راکتور CVD است 
و پوشــش دهي در آن صورت مي پذیرد. در سیستم خالء براي 
رسیدن به خالء مناســب این دو اطاقک به صورت موازي با هم 
کار مي کنند. سیســتم نمونه گذاري که شامل دو انتقال دهنده 
)manipulator( نمونه عمودي و افقي مي باشد، سیستم گرم کننده 
و فیالمان جهت رسیدن به شرایط دماي مناسب براي زیر الیه و 
فعال سازي گازهاي ورودي، سیستم خنک کننده، پمپ هاي پخش 
و بدنه محفظه و منبع تغذیه بــراي گرم کننده و فیالمان اجزاي 
اصلي دستگاه پوشش دهي شیمیایي در حالت بخار با فیالمان گرم 
را تشــکیل مي دهند. بخش دیگر درباره PECVD دستگاه است، 
تفاوت فرآیند PECVD با دیگرCVD ها وجود محیط پالسماست، 

زیرا که بدلیل ویژگي هاي پالسما اغلب واکنش هاي سطح و فاز گازي قابل کنترل مي شوند. در دیگر انواع CVD گازها 
به کمک گرما فعال مي شوند اما در PECVD این برخوردهاي الکتروني هستند که گازها را قعال مي کنند.  از آنجا که 
در پالسماهاي فشار پایین دماي الکترون ها تقریباً )ev( 5-2 الکترون ولت است این انرژي براي تجزیه گازها کفایت 
مي کند و چون دماي الکترون ها از دماي ســطح زیرالیه بسیار باالتر است. الیه نشاني مي تواند در دماهاي بسیار 

پایین تري نسبت به سایر CVDها انجام گیرد.

معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

تأییدیه نانومقیاساستان تهران، شهر تهران.

دستگاه HFCVD مي تواند جهت رشد نانولوله ها و نانوذرات استفاده شود.

اطالعات شرکت تولید کننده
شرکت آروین رایا کاراننام شرکت

1393سال تأسیس
تهران، خیابان17 شهریور جنوبی، خیابان سعیدی، شماره 21، واحد1.نشانی دفتر شرکت

-نشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
الیه نشانی بخار شیمیایی با فیالمان داغ همراه با 
PECVD-HFCVD قابلیت نصب ماژول پالسما

محل تولید
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معرفی محصول

محل تولید

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

استان تهران، شهر تهران.

تأییدیه نانومقیاس

از دیگر  متفــاوت  کندوپــاش مگنتروني 
شیوه هاي کندو پاش است زیرا در این روش 
پالسما با اعمال یک میدان مغناطیسي قوي 
به نواحي نزدیک سطح هدف محدود مي شود. 
این میدان مغناطیســي باعث مي شود که 
مسیر الکترون هاي ثانویه تابش شده از هدف 
منحرف شده و این الکترون ها در یک حلقه 
بسته به موازات سطح کاتود حرکت مارپیچي 
انجام دهنده به این ترتیب یک پالسماي کاماًل 
محدود در نزدیکي سطح کاتود قرار مي گیرد 
و باعث باال رفتــن احتمال یونش و افزایش 
بیشتر از یک مرتبه بزرگي در چگالي پالسما 

در همسایگي هدف مي شود.

کاربرد این سامانه ها بیشتر در زمینه الیه نشاني الیه  هاي نازک، رساناها و دي الکتریک ها است. همچنین این سامانه ها 
در تحقیقات مربوط به صنایع نانو، اپتیک، الکترونیک نوري، میکروالکترونیک، لیزر و ابررسانایي مورد استفاده قرار 

مي گیرند.

اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت آروین رایا کاراننام شرکت
1393سال تأسیس

تهران، خیابان17 شهریور جنوبی، خیابان سعیدی، شماره 21، واحد1.نشانی دفتر شرکت
-نشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
الیه نشانی کندوپاش مغناطیسی تخت
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تجهیزات
ساخت و تولید
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STM میکروسکوپ تونلی روبشی 
SPM میکروسکوپ پروبی روبشی 

AFM یÅمیکروسکوپ نیروی ا 
 FMT دستگاه تصویربرداری مولکولی فلورسانس

Freeze Dryer دستگاه خشک کن انج�دی 
DTA/DSC دستگاه 

RAMAN دستگاه طیف سنج رامان 
 SPECT دستگاه اسپکت حیوانی 
 طیف سنج نور مرئی - فرا بنفش

 طیف سنج جرمی زمان پرواز
 طیف سنج تحرک یونی

 کروماتوگرافی گازی
 دستگاه الکرتوفورز موئینه

 سیستم اندازه گیری مساحت سطحی و آنالیزهای 
برنامه ریزی شده سطحی(نانو سورد)

 دستگاه همگن کننده فراصوت
 الرتاسونیک هموژنایزر

 ضخامت سنج الیه های نازک
 دوربین میکروسکوپ الکرتونی

 طیف سنج تحرک یونی
 سیستم هایپرترمیا

تجهیزات شناسایی و آنالیز



معرفی محصول

  گواهی نانومقیاساستان تهران، شهر تهران

میکروسکوپ پروب روبشی بر اساس روبش سطح رسانا 
به وسیله نوک بسیار باریک )در حد چند نانومتر( و تغییر 
در میزان جریان عبوری بر حسب فاصله کار می کند. با این 
میکروسکوپ می توان نحوه آرایش اتم ها در سطح شبکه 
را به تصویر کشید. به عبارت دیگر تصویر ایجاد شده نشان 
دهنده آرایش فضایی نوار رسانش فلز یا نیمه هادی است. 

از جمله ویژگی های این سیســتم می توان به مکانیسم 
تمام اتوماتیک نزدیک شــدن به نمونه، همراه با دوربین 
و نانوموتور، توانایی تصویربــرداری در دو حالت جریان 

ثابت و ارتفاع ثابت با حداقل نویزهای الکترونیکی، طراحی مکانیکی پیشــرفته با  Thermal Drift بسیار پایین، 
قابلیت نمایش on line ارتفاع و نیز جریان در حین اسکن، قابلیت تعویض پارامترهای PID، جریان و ولتاژ در حین 
تصویربرداری، ارائه تصاویر دو و سه بعدی در ابعاد نانومتر بصورت همزمان و با قابلیت مقایسه ای، قابلیت زوم سخت 

افزاری و برش محل دلخواه از تصویر توسط کاربر و مطالعه فقط آن نقطه اشاره کرد.

 توانایی تصویربرداری با حداقل نویزهای الکترونیکی 
 ارائه تصاویر دو و سه بعدی از سطح و حجم

 طیف سنجی تک اتم
 کاربردها ی فیزیکی: برای ریزساختار سطح نیمه رساناها، ابر رساناها

 کاربردهای شیمیایی: واکنش های الکتروشیمیایی

اطالعات شرکت تولید کننده

نانو سیستم پارسنام شرکت
13۸6سال تأسیس

تهران، خیابان فاطمی غربی، بعد از دژبان مرکز )بعد از جمال زاده (، پالک300، طبقه همکف.نشانی دفتر شرکت
http://www.natsyco.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
STM میکروسکوپ تونلی روبشی

اثرات و کاربرد

مجوزها و تأییدیه های فنی محل تولید
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تجهیزات
شناسایی و آنالیز



امروزه اهمیت شناســایی و بررسی مواد و سیستم ها با استفاده از سیستم های 
مشخصه یابی در فناوری های پیشــرفته و تحقیقات به عنوان یک بخش مهم و 

غیرقابل اجتناب مطرح است.
میکروســکوپ های پروبی روبشــی یکــی از کاربردی ترین سیســتم های 
مشخصه یابی اند که با داشتن مجموعه ای از تکنیک ها توانایی بررسی سطح مواد 
با قدرت تفکیک باال در محدوده نانومتر و حتی آنگستروم را دارند. در یک نگاه 
کلی میکروسکوپ  پروبی روبشی)scanning probe microscopy( )SPM( عنوان 
جامعی برای مجموعه  گســترده ای از تکنیک هایی است که توسط یک پروب 
)probe( )ســوزن )tip(( سطح مواد را درمقیاس نانو و حتی آنگستروم را روبش 

می کند و تصاویر توپوگرافی از یک خاصیت ویژه از سطح مواد ارائه می دهد. 
دســتگاه ترکیبي تونلي روبش و نیروي اتمي که با نام پروبي روبشي نیز معروف 
است، ترکیبي از دو دســتگاه STM و AFM مي باشد. در این دستگاه با تعویض 

کنتیلور متصل به کالهک دستگاه مي توان مد تصویربرداري را تغییر داد.
در این دستگاه در مقایسه با نمونه هاي مشــایه امکان جابجایي مد تصویربرداري به آساني و تنها با تعویض تیپ انجام 

مي شود.

معرفی محصول

اثرات و کاربرد

استان تهران، شهر تهران

 گواهی نانومقیاس

این دستگاه در موارد زیر کاربرد دارد:
 فیزیک نیمه هادی

 مطالعات سلولی، مولکولی و بیولوژیکی
 مطالعات فیلم های نازک

 نانو مواد
 بررسی نانو سنسور ها

 اپتیک
 میکروالکترونیک

پلیمر و کامپوزیت های پایه پلیمری

اطالعات شرکت تولید کننده

نانو سیستم پارسنام شرکت
13۸6سال تأسیس

تهران، خیابان فاطمی غربی، بعد از دژبان مرکز )بعد از جمال زاده (، پالک300، طبقه همکف.نشانی دفتر شرکت
http://www.natsyco.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
 SPM میکروسکوپ پروبی روبشی

مجوزها و تأییدیه های فنی

محل تولید
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معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنیمحل تولید

  گواهی نانومقیاساستان تهران، پارک فناوری پردیس

میکرســکوپ نیروي اتمي یا AFM دستگاهي است که براي بررسي 
خواص و ساختار سطحي مواد در ابعاد نانومتر بکار مي رود. این دستگاه 
امکان عملکــرد در محیط خالء، هوا و مایــع را دارد. بر خالف اکثر 
روش هاي بررسي خواص سطوح، در این روش غالباً محدودیت اساسي 
بر روي نوع سطح و محیط آن وجود ندارد. با این دستگاه امکان بررسي 
سطوح رسانا یا عایق، نرم یا سخت، منسجم یا پودري، بیولوژیک و آلي 
یا غیر آلي وجود دارد. خواص قابل اندازه گیري با این دستگاه شامل 
مورفولوژي هندسي، توزیع چسبندگي، اصطکاک، ناخالصي سطحي، 
جنس نقاط مختلف سطح، کشســاني، مغناطیس، بزرگي پیوندهاي 

شیمیایي، توزیع بارهاي الکتریکي سطحي، و قطبش الکتریکي نقاط مختلف مي باشد. در عمل از این قابلیت ها براي 
بررسي خوردگي، تمیزي، یکنواختي، زبري، چسبندگي، اصطکاک، اندازه و غیره استفاده مي شود.

 مود غیرتماسی با مدوالسیون دامنه
 مود تماسی با حلقه فیدبک

 اسپکتروسکپی نیروهای واندروالس
 اسپکتروسکپی نیروهای الکترواستاتیکی

 میکروسکپی نیروهای مغناطیسی
 میکروسکوپی کلوین

اطالعات شرکت تولید کننده

آراپژوهشنام شرکت
1377سال تأسیس

تهران، کیلومتر 25 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، خیابان نوآوری 15، شماره 151.نشانی دفتر شرکت
http://www.ara-research.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
AFM میکروسکوپ نیروی اتمی

اثرات و کاربرد

126

تجهیزات
شناسایی و آنالیز



سیستم برش نگاری فلئورسنت مولکولی با هدف تصویربرداری 
از حیوانات کوچک در حوزه های تحقیقاتی و کلینیکی طراحی و 
ساخته شده است. در این سیستم جاندار هدف بعد از بیهوشی 
و تزریق ماده فلوئورســنت، روی میز در نظر گرفته شده ثابت 
می گردد. سپس دستگاه در دو حالت مجزای بازتابشی و عبوری، 
وابسته به انتخاب کاربر شروع به تصویربرداری می کند و در نهایت 
تصاویر گرفته شده بازســازی شده که با کمک آن ها اطالعات 
موردنظر استخراج می گردند. تصویربردای مولکولی می تواند در 
شناخت مسیرهای متابولیک، ساختار بافت ها و مطالعه حیوانات 
کوچک به کار گرفته شود. در این نوع تصویربرداری هدف مطالعه 
در سطح مولکولی و حتی زیرمولکولی به صورت غیرتهاجمی و 

بدون آسیب رساندن به موجود زنده است.

معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنی

استان تهران، شهر تهران
 تأییدیه ارتباط با فناوری نانو

CE نشان 

 بهینه سازی داروها 
 بهبود روش های درمان

 تشخیص زودرس تومور و متاستاز
 مطالعه اختالالت عصبی 

 بررسی مشکالت قلبی و عروقی

اطالعات شرکت تولید کننده

تجهیزآفرینان نوری پارسهنام شرکت
13۸9سال تأسیس

تهران، انتهای بلوار کشاورز، مجتمع بیمارستان های امام خمینی )ره(، مرکز رشد لوازم و نشانی دفتر شرکت
تجهیزات پزشکی.

http://www.tanpco.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
دستگاه تصویربرداری 

FMT مولکولی فلورسانس

اثرات و کاربرد

محل تولید
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معرفی محصول

محل تولید

استان تهران، شهرک صنعتی گلگون

  گواهی نانومقیاس

روش خشک کردن انجمادی به معنی خارج کردن آب از 
مواد بیولوژیکی و غیرآلی است که در اثر حرارت صدمه 
می بینند. این روش برای مواد حساس و پر ارزش مانند 
داروها، واکسن ها، آنتی بیوتیک ها، اجزاء تشکیل دهنده 
خون، نمونه های بیولوژیکی، میکرو ارگانیسم ها، مواد 

غیر آلی حساس و غیره استفاده می شود.  
بطور کلی کاربرد روش خشک کردن انجمادی در صنایع 
داروئی، غذائی، پزشکی، شــیمیایی، بیوتکنولوژی، 
بانک های خون، گیاه شناســی، کشاورزی، متالورژی، 

باستانشناسی و غیره می باشد.

 تولید داروهای حساس و داروهای پپتیدی
 خالص سازی ترکیبات دارویی 

 جداسازی نانوذرات حساس به دما از طریق فرآیند خشک کردن انجمادی

اطالعات شرکت تولید کننده

تجهیزات سازان پیشتازنام شرکت
1374سال تأسیس

تهران، بزرگراه فتح، شهرک صنعتی گلگون، فاز 3، بلوک 306، خیابان هفتم جنوبی، شماره نشانی دفتر شرکت
.22

http://www.tspinstruments.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
دستگاه خشک کن 

 Freeze Dryerانجمادی

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

12۸

تجهیزات
شناسایی و آنالیز



اساس کارکرد این دستگاه برپایه مقایسه تحوالت دمایی بین نمونه مورد 
آزمایش و نمونه مرجع می باشــد. این دستگاه عالوه بر بررسی تغییرات 
دمایی ماده در حین انجام عملیات های حرارتی به بررسی و ثبت مقادیر 
انرژی های تبادل شده ماده با محیط نیز می پردازد. این بخش از دستگاه با 
نام مخفف DSC شناخته می شود. دستگاه DTA متشکل از بخش های اصلی 
ترموکوپل مقایسه ای نمونه مرجع و نمونه مورد آزمایش، جا نمونه ای ها که 
معموال سرامیکی و یا فلزی هستند، کوره، کنترل کننده دمایی و سیستم 

ثبت اطالعات می باشد.

معرفی محصول

استان تهران، شهرک صنعتی گلگون

 تأییدیه ارتباط با فناوری نانو

 در شیمی کاربرد فراوان دارد و برای تعیین تغییرات آنتالپی و مقدار ظرفیت حرارتی ویژه هم فشار در یک واکنش 
شیمیایی از نوع واکنش گرماگیر یا واکنش گرمازا به کار می رود.

این دستگاه در تحقیقات موضوعی زیر بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. 
 پلیمر ها

 مواد سرامیکی
 فلزات و آلیاژ ها

 مواد ترموالکتریک
 عایق های حرارتی

اطالعات شرکت تولید کننده

تجهیزات سازان پیشتازنام شرکت
1374سال تأسیس

تهران، بزرگراه فتح، شهرک صنعتی گلگون، فاز 3، بلوک 306، خیابان هفتم جنوبی، شماره نشانی دفتر شرکت
.22

http://www.tspinstruments.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
DTA/DSC دستگاه

اثرات و کاربرد

محل تولید

مجوزها و تأییدیه های فنی
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معرفی محصول

محل تولید

استان تهران، شهرتهران

دستگاه رامان از یک طیف  ســنج و یک لیزر پیوسته و 
قطعات اپتیکي و اپتومکانیکي برخوردار است. پرتو لیزر 
به سطح نمونه تابانده مي شود و نور پراکنده شده پس از 
فیلتر کردن نور لیزر توسط قطعات اپتیکي و اپتومکانیکي 
به طیف ســنج هدایت مي شود. بخش اعظم نور پراکنده 
شــده بصورت پراکندگي ریلي و بخش کوچکي از آن 
بصورت پراکندگي رامان است. سیگنال هاي رامان حدود 
یک ملیونیوم سیگنال هاي ریلي است. قطعات اپتیکي در 
این دســتگاه به گونه اي طراحي مي شوند که پراکندگي 
ریلي حذف و تنها پراکندگي رامان اندازه گیري شــود. 
همراه با ســیگنال هاي رامان در بسیاري از موارد مقدار 
قابل توجهي ســیگنال فلوروسنس وارد مي شود که در 

مرحله بعد با استفاده از روش هاي سخت افزاري و نرم افزاري سیگنال هاي فلوروسنس حذف مي گردد و در نهایت 
پس از حذف سیگنال هاي ریلي و فلوروسنس خطوط ضعیف رامان آشکارسازي مي گردد.

 آنالیز مولکولی مواد
 آنالیز پروفایل سطحی مولکولی

 آنالیز غیر مخرب
 مشخصه یابی پلیمرها، نانومواد، غذاها و داروها و غیره

 آنالیز گرافن، نانوتیوب هاي کربنی، الماس و غیره

اطالعات شرکت تولید کننده

تکفام سازان طیف نورنام شرکت
1393سال تأسیس

تهران بزرگراه چمران، خیابان یمن، بلوار دانشجو، میدان دانشجو )دکتر شهید شهریاری(، نشانی دفتر شرکت
دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی.

http://www.tstn.irنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
RAMAN دستگاه طیف سنج رامان

مجوزها و تأییدیه های فنی

تأییدیه ارتباط با فناوری نانو

اثرات و کاربرد

130

تجهیزات
شناسایی و آنالیز



دستگاه )HiReSPECT )High Resolution Animal SPECT Imagingیک 
سیستم تصویربرداری اســپکت از حیوانات کوچک بوده که تصاویر 
ســه بعدی با وضوح باال را از عملکرد فیزیولوژی ارگان های حیوانات 
آزمایشــگاهی در اختیار محقق قرار می دهد. عملکرد این دستگاه 
بدین ترتیب اســت که رادیو داروی مورد نظــر در رگ موش تزریق 
می شــود و سپس دستگاه با سیستم آشکارساز خود تعدادی تصویر 
دو بعدی از زوایای مختلــف در بازه 360 درجه از موش تهیه می کند. 
سپس یک نرم افزار کامپیوتری با استفاده از داده های بدست آمده، در 
یک تصویر ســه بعدی نحوه و میزان پراکندگی رادیو دارو در موش را 
بازسازی می کند. با استفاده از اطالعات بدست آمده مي توان در مورد 
اثربخش بودن رادیو داروهاي مورد اســتفاده و سلول هاي هدف به 

بهترین شکل نظر داد.

معرفی محصول

استان تهران، شهرتهران

 تأییدیه ارتباط با فناوری نانو

  تشخیص و درمان سرطان 
  نورولوژی، کاردیولوژی، آنکولوژی

اطالعات شرکت تولید کننده

پرتونگارپرشیانام شرکت
13۸6سال تأسیس

تهران، انتهای بلوار کشاورز، مجتمع بیمارستان های امام خمینی )ره(، مرکز رشد لوازم و نشانی دفتر شرکت
تجهیزات پزشکی.

http://www.pnpmed.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
SPECTدستگاه اسپکت حیوانی

محل تولید

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد
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معرفی محصول

استان تهران، شهرتهران

طیف گیری  قابلیت  آرایه ای  آشکارساز  با  اسپکتروفتومتر 
 )UV-Vis( در ناحیه مرئی-فرابنفش طیف الکترومغناطیس
را در کمتر از ثانیه بطور هم زمان دارد. دســتگاه، قابلیت 
اندازه گیری شــدت، جذب و عبور همه طول موج ها را در 
لحظه دارد. لذا بر اســاس اندازه گیری مشخصه های طیف 
نوری عبوری از مواد مختلف می توان ترکیبات مختلف را 

اندازه گیری نمود.

 بر این اساس دستگاه جهت آنالیزنمونه های:
 شیمیایی، بیو شیمیایی، نانو، دارویی، زیست محیطی، نفتی، فلزی، پتروشیمی، کلینیکی و غیره مورد استفاده 

قرار می گیرد.
حوزه کاربرد این دستگاه شامل:
 مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی

 صنایع نفت و پتروشیمی
 صنایع شیمیایی

 صنایع دارویی
 صنایع فلزی و معدنی،

 آزمایشگاه های پزشکی و کلینیکی و غیره می باشد.

اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت طیف سنج پیشرو پژوهشنام شرکت
1393سال تأسیس

تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، پالک 3۸.نشانی دفتر شرکت
http://www.spectrometer.irنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
طیف سنج نور مرئی - فرا بنفش

تأییدیه ارتباط با فناوری نانو
مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

محل تولید

132

تجهیزات
شناسایی و آنالیز



روش زمان پرواز یکی از روش های طیف سنجی جرمی است که 
در آن یون پس از تولید توســط یک میدان شتاب دار شده و از 
آنجا که سرعت حرکت یون ها بستگی به نسبت جرم به بار دارد، 
ذرات سنگین تر، با سرعت کمتری خارج می شوند. این دستگاه 
مدت زمان رســیدن ذره به آشکارساز را اندازه گیری می نماید. 
زمان بدست آمده امکان محاسبه جرم را فراهم می آورد. پس از 
مقایسه این اطالعات با اطالعات سایر مواد شناخته شده، نهایتا 
نوع ماده شناخته می شود. آنالیزهای دستگاه طیف سنج جرمی 

بر پایه Quadrupl ،ICP mass و Time of Flight استوار است.

معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنی

 تأییدیه ارتباط با فناوری نانواستان اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 مطالعات کلینیکی و دارویی
 پزشکی قانونی
 صنایع غذایی

 صنعت تولید عطر و اسانس
 مواد آرایشی و بهداشتی

 صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
 سم شناسی

اطالعات شرکت تولید کننده

تاف فناور پارسنام شرکت
1390سال تأسیس

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتي اصفهان، شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان، ساختمان نشانی دفتر شرکت
فن آفریني 2، واحد 119، شرکت تاف فناور پارس.

http://www.toftech.irنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
طیف سنج جرمی زمان پرواز

اثرات و کاربرد

محل تولید

133

محصوالت فناوری نانوساخت ایـران



معرفی محصول

محل تولید
استان اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

طیف سنج تحرک یونی یا ION MOBILITY SPECTROMETRY یک فناوری 
جدید در آشکارســازی و تجزیه و تحلیل مقادیر جزئی از مواد شــیمیایی 
است. با توجه به حساسیت و ســرعت عملکرد باال، کاربرد گسترده ای در 
حوزه های کاربردی، اعم از تشخیص مواد مخدر، مواد منفجره و آلودگی های 
محیط زیستی به دست آورده است. اساس کار این روش شبیه به طیف سنجی 
جرمی زمان پرواز )TOF MASS SPECTROMETRY( می باشد، با این تفاوت 

که IMS در فشار اتمسفر کار می کند.
طیف سنج تحرک یونی مدل IMS-300 ساخته شده توسط شرکت تاف فناور 
پارس، ابزاری مدرن و رقابتی با سیستم های کروماتوگرافی گازی در شناسایی 

 )THE INVERSE TECHNIQUE( مجهز به تکنیک شناسایی معکوس IMS-300 .مواد شیمیایی آلی در چند ثانیه است
است که این تکنیک باعث افزایش قدرت تفکیک 60 درصدی نتایج می گردد.

 تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر
 محیط زیست

 تشخصی بخارات شیمیایی
 تشخیص آالینده های هوا و آب

 شیمی مواد غذایی
 تشخیص سموم کشاورزی

 شناسایی و تعیین مواد افزونی
 تعیین آنتی بیوتیک در گوشت

 آنالیز شیمیایی سوخت های جامد و مایع

اطالعات شرکت تولید کننده

تاف فناور پارسنام شرکت
1390سال تأسیس

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتي اصفهان، شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان، ساختمان نشانی دفتر شرکت
فن آفریني 2، واحد 119، شرکت تاف فناور پارس.

http://www.toftech.irنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
طیف سنج تحرک یونی

مجوزها و تأییدیه های فنی

تأییدیه ارتباط با فناوری نانو

اثرات و کاربرد

134

تجهیزات
شناسایی و آنالیز



گاز کروماتوگرافی مدل TG-2552 ساخته شده توسط شرکت طیف 
گستر فراز از ویژگی ها و شاخص های فنی، مطابق با استانداردهای 
جهانی برخوردار اســت. در TG-2552 می توان از آشکارسازهای 
مختلف با توجه به نوع تحلیل مورد نظر، استفاده نمود. همچنین 
امکان تنظیم دمای کاری دستگاه در دماهای مختلف تا سقف 350 

درجه سانتی گراد ممکن است.
 سرعت و دقت باال

 آشکار ساز FID )پیش فرض( و آشکار ساز TCD )اختیاری(
MFC  کنترل جریان هوا و گاز هیدروژن توسط 

 تزریق آنالین توسط شیر 6 پورت
 نرم افزار با کاربری آسان

معرفی محصول

استان تهران، حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب.

 تأییدیه ارتباط با فناوری نانو

 جداسازی و شناسایی برخی از ترکیبات آلی
 پژوهش های علمی

 فارماکولوژی
 حفاظت از محیط زیست

 شیمی بنزین
 تعیین ساختار ترکیبات آلی در الستیک

اطالعات شرکت تولید کننده

طیف گستر فرازنام شرکت
13۸4سال تأسیس

تهران، فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه 7 ، واحد 710.نشانی دفتر شرکت
http://www.irangc.netنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
کروماتوگرافی گازی

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

محل تولید
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معرفی محصول

استان تهران، حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب.

الکتروفورز موئینه )CE( یک روش جداســازی 
و آنالیز اســت که در این روش مهاجرت اجزای 
نمونه با سرعت های متغیر در اثر میدان الکتریکی 
بکار رفته در یک لوله مویین با قطر کوچک و از 
جنس سیلیکا که با پلی آمید پوشش داده شده 
است، صورت می گیرد. برای آشکارسازی اجزای 
نمونه از آنالیز فلورســانس یا اســپکترومتری 
بوسیله دریچه ای در لوله مویین استفاده می گردد. 
از  بسیاری  کاربردهای  دارای  مویین  الکتروفورز 
جمله آنالیز پروتیین ها، پپتید ها، ترکیبات کایرال، 

دارو ها، یون های معدنی و بویژه سایزبندی و مشخصه سازی نانومواد می باشد.

 برخی از حوزه های کاربردی مهم آن عبارتند از: آنالیز غذا، آنالیز دارو ها، بیوآنالیز، آنالیز آلودگی های محیط، آنالیز 
نانومواد و غیره

اطالعات شرکت تولید کننده

فناوران نانو مقیاسنام شرکت
13۸3سال تأسیس

تهران، انتهای بلوار کشاورز، مجتمع بیمارستان های امام خمینی )ره(، مرکز رشد لوازم و نشانی دفتر شرکت
تجهیزات پزشکی.

http://www.fnm.irنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
دستگاه الکتروفورز موئینه

تأییدیه ارتباط با فناوری نانو

محل تولید

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد
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تجهیزات
شناسایی و آنالیز



این دستگاه یکی از پرکاربردترین دستگاه ها در تعیین مشخصات 
مواد نانوساختار از جمله نانوذرات فلزی، اکسید فلزی و سولفیدی، 
نانولوله هــا، نانوالیاف، نانو جاذب ها و غیره می باشــد. مهم ترین 
مشــخصه هایی از مواد که توسط این دســتگاه قابل اندازه گیری 
هســتند، عبارتند از: ســطح BET، توزیع فلزی، خواص جذبی 

نانوذرات، مکانیزم و دمای احیای نانو اکسید های فلزی

معرفی محصول

استان تهران، پارک فناوری پردیس.

 تأییدیه ارتباط با فناوری نانو

 صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 فناوری نانو و علم مواد

 بهداشت و ایمنی محیط های حساس
 محیط زیست و تصفیه

اطالعات شرکت تولید کننده

توسعه حسگر سازان آسیانام شرکت
13۸0سال تأسیس

تهران، پارک فناوری پردیس، خیابان9 نوآورینشانی دفتر شرکت
http://www.hesgarsazan.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
سیستم اندازه گیری مساحت سطحی و 

آنالیزهای برنامه ریزی شده سطحی )نانو سورد(

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

محل تولید
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معرفی محصول

استان تهران، حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب.

دستگاه فوق با استفاده از سازوکار تولید امواج مافوق صوت قادر به 
سنتز مواد نانویی، فراوری مواد نانو، تسریع واکنش های شیمیایی، 
تصفیه ترکیبات نفتی، گاز  زدایی از مایعات، شکاندن مولکول های 

پلیمری، شکاندن غشای سلولی و پروتئینی و غیره خواهد بود.

 تولید و فرآوری نانومواد
 تولید سوسپانسون و امولوسیون های پایدار

 افزایش عمر کاتالیزورهای جامد
 تولید پودرهای شیمیایی به روش سونوالکتروشیمیایی

 تسریع واکنش های شیمیایی
 تصفیه و پاالیش ترکیبات نفتی در مقیاس آزمایشگاهی

 تصفیه پساب ها

اطالعات شرکت تولید کننده

توسعه فنا وری مافوق صوتنام شرکت
13۸0سال تأسیس

استان تهران، حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب.نشانی دفتر شرکت
http://www.ultrasonic.co.irنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
دستگاه همگن کننده فراصوت

تأییدیه ارتباط با فناوری نانو

اثرات و کاربرد

مجوزها و تأییدیه های فنی

محل تولید

13۸

تجهیزات
شناسایی و آنالیز



دستگاه اولتراســونیک هموژنایزر ساخت شرکت ایرانیان پژوهش 
نصیر )فاپن( کامال بومی و با توجه به نیازهای مراکز پژوهشی کشور 
و با قطعات الکترونیک موجود در بازار ایران طراحی و ساخته شده 
است. این دســتگاه دارای توانی معادل 400 وات با پروب تیتانیومی 
اســت. فرکانس کار آن حدود kHz 24 است که مشابه فرکانس اکثر 
دســتگاه های موجود در بازار برای کاربردهای مشابه است. دستگاه 
امکانات تنظیم توان خروجی، تنظیم زمــان پالس و تایمر را دارد. 
فرکانس تشدید دستگاه بصورت لحظه به لحظه با سیگنال فیدبک 
تنظیم می شود لذا تغییرات اندک محیط و شرایطی مختلفی که پروب 
در آن قرار می گیرد باعث خارج شدن آن از فرکانس تشدید نمی شود. 

معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنی
 تأییدیه ارتباط با فناوری نانو

سنتز انواع نانو ســاختارها از جمله گرافن، پوشش دهی سطوح با ذرات نانومتری، پراکنده سازی ذرات نانو، سونو 
شیمی، سونو الکتروشیمی، کراکینگ، افزایش بازدهی کاتالیست ها، تصفیه و پاالیش فاضالب، تولید عصاره و مواد 
موثره گیاهی، اختالل در مخمرها، باکتری ها، سلول های گیاهی، بافت همراه نرم و سخت، مواد نوکلئیک، تهیه عصاره 
سلولی، آماده سازی و جداسازی آنزیم، استخراج DNA و یا هدف آماده سازی لیپوزوم تکه تکه شده، تولید آنتی ژن 

و بسیاری کاربردهای دیگر.

اطالعات شرکت تولید کننده

فناوری ایرانیان پژوهش نصیرنام شرکت
1391سال تأسیس

تهران، خیابان شریعتی، باالتر از پل سیدخندان ،مسیل شهید مجتبایی، شهید کاویان،پالک نشانی دفتر شرکت
26، پردیس علوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

http://www.iranpajoh.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
التراسونیک هموژنایزر

استان تهران، شهر تهران.
محل تولید

اثرات و کاربرد
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معرفی محصول

استان تهران، شهر تهران.

این دستگاه با بررســی داده های ناشی از پراش فرنل از پله فازی 
ضخامت الیه های نشانده شده بر روی سطوح را با دقت حداکثر 2 

نانومتر اندازه گیری می کند.
لیــــــزر با توان 5 تا 15 میلی وات جهت تامین نور )با دو طول 
موج در دستگاه اول(، مـــوازی ساز نـــور شامل دو عدسی و یک 
پین هل )Pin hole( با دقت هم خطی 5 میکرون، گونیـــــومتر 
دارای دقت حداقل 1 دقیقه در زاویه به همراه بازوی تغییرات 1 به 
2 برای CCD ، موتــــور برای تغییرات زاویه و مشاهده دیجیتال 
زاویه )Encoder(، نگهــدارنـــده سه محوری نمونه و دوربین، 
دوربین دارای اندازه پیکسل 5 میکرون، کاور دستگاه دارای طراحی 

ترکیبی فلز و پالستیک، نـرم افزار پردازش تصاویر و اعالم ضخامت از اجزای تشکیل دهنده دستگاه هستند.

اندازه گیری ضخامت در مولتی الیه ها، فیلترهای اپتیکی و دیکروئیک ها، صنایع نظامی و الکترونیکی، الیه نشانی، 
صنعت نیمه هادی، سلول های خورشیدی میکرو الکترونیک، mems & nems، صنعت سنــسورسازی و غیره

نام محصول:
ضخامت سنج الیه های نازک

گواهی نانومقیاس

اطالعات شرکت تولید کننده

فناوری خالء کهربانام شرکت
1390سال تأسیس

تهران، امیر آباد شمالی، خیابان شانزدهم، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان نشانی دفتر شرکت
شماره 2، واحد 402، شرکت فناوری کهربا.

http://www.fanavari-kahroba.comنشانی سایت اینترنتی

مجوزها و تأییدیه های فنی

محل تولید

اثرات و کاربرد
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دوربین های سریEMC برای ثبت تصاویر و شدت تابش های ناشی از انواع 
تشعشعات پرانرژی طراحی شــده اند. در این دوربین ها هر یک از انواع 
تشعشعات با استفاده از پرده فسفرسانس مخصوص به خود به تابش نور 
مرئی تبدیل می گردد و تصویر حاصل توسط سیستم اپتیکی بسیار دقیق 
و حساس بر روی سنسور CCD با کیفیت باال، نسبت سیگنال به نویز بسیار 
باال و بازه دینامیکی وسیع ثبت می گردد. در حال حاضر نـمونه این تجهیز 
با استفاده از پرده فـسفرسانس بسیار مقاوم و با بــازده نــوری باالی 
Ce:YAG و سنسور بسیار بزرگ KODAK KAF-16803 با عمق خاکستری 

16 بیتی که تا دمای بسیار پایین سرد شده است برای استفاده به عنوان دوربین دیجیتال میکروسکوپ الکترونی 
عبوری )TEM( ســاخته شده و آماده ارائه به مراکز علمی است. این دوربین به طور مستقیم قابلیت نصب بر روی 
فلنج های شش سوراخ تعبیه شده در زیر اغلب میکروسکوپ های موجود را دارا می باشد. در میکروسکوپ هایی که 
دارای این نوع فلنج نیستند نیز امکان نصب در زیر دستگاه با کمک فلنج واسط وجود خواهد داشت. همچنین در 
صورت تمایل مصرف کننده امکان طراحی سیستم نصب در باالی ستون میکروسکوپ برای افزایش میدان دید در 

مقابل از دست دادن بزرگنمایی و توان تفکیک وجود دارد.

معرفی محصول

گواهی نانومقیاساستان تهران، شهر تهران.

 افزایش سرعت عکس برداری 
 حساسیت مناسب نسبت به انواع تشعشعات

اطالعات شرکت تولید کننده

فناوری خالء کهربانام شرکت
1390سال تأسیس

تهران، امیر آباد شمالی، خیابان شانزدهم، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان نشانی دفتر شرکت
شماره 2، واحد 402، شرکت فناوری کهربا.

www.fanavari-kahroba.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
دوربین میکروسکوپ الکترونی

اثرات و کاربرد
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معرفی محصول

محل تولید
استان اصفهان، شهر اصفهان.

طیف ســنج تحرک یوني یا Ion Mobility Spectroscopy، یک روش آنالیز 
Time-( دستگاهي است که تا حدي مشابه طیف سنجي جرمي زمان پرواز
of-Flight MS( مي باشد، با این تفاوت که در فشار اتمسفر کار مي کند. در 
طیف سنج تحرک یوني گونه ها ابتدا یونیزه مي شوند و سپس با اعمال پالس 
الکتریکي به دروازه یوني )Shutter Grid( وارد لوله رانش مي شوند. یون ها 
در لوله رانش تحت میدان الکتریکي حرکت مي کنند و در طي مســیر بر 
اساس جرم و اندازه جداسازي مي شوند. در انتهاي ستون، یون هاي مختلف 
به ترتیب در زمان هاي متفاوت به کلکتور برخورد کرده و طیف تحرک یوني 

را پدید مي آورند. زمان هر پیک، نوع ماده و شدت آن مقدار ماده را نشان مي دهد. 
این روش جداسازی تا حدی مشابه طیف سنج زمان پرواز است.نمونه به صورت گاز درآمده بعد یونیزه می شود و به 

همراه گاز حامل به سمت کلکتور وآشکار ساز می رود در این مسیر ذرات بر اساس اندازه و بار تفکیک می شوند.

از کاربردهای این روش می توان موارد زیر را نام برد:
 تشخیص داروها

 کیفیت آب ها )تشخیص تری هالومتان در آب(
 آنالیز سموم )اکراتوکسین در شیرین بیان، آفالتوکسین در پسته(

 پتروشیمی )تشخیص آمونیاک در اتیلن و جلوگیری از مسموم شدن کاتالیست ها(
 آنالیز تنفس

 شناسایی مواد مخدر
 شناسایی مواد منفجره

 آنالیز گازهای سّمی و غیره

نام محصول:
طیف سنج تحرک یونی

مجوزها و تأییدیه های فنی

گواهی نانومقیاس

اطالعات شرکت تولید کننده

طیف آزمون اسپادانانام شرکت
1393سال تأسیس

اصفهان مرکز رشد واحدهای فناور.نشانی دفتر شرکت
-نشانی سایت اینترنتی

اثرات و کاربرد
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این دســتگاه با استفاده از نانو ذرات و گرمای حاصله از 
ایجاد میدان مغناطیســی قوی و هدفمند، باعث از بین 
بردن سلول های سرطانی در بدن افراد می شود. به این 
نانو ذرات دارویی، یک پاتن )گیرنده( متصل می شــود. 
نانو ذرات فلزی که دارای خواص مغناطیســی مثل نانو 
ذرات آهن و یا Fe2O3 هســتند، بــا فرآیندهای تولید 
شده و اتصال به گیرنده های سلول های سرطانی )پاتن( 
در محیط آزمایشگاهی تولید می شوند. سپس این نانو 
ذرات به تومور هدف و یا به محیط کشت سلولی اضافه 

می شود و پس از آن با استفاده از این سیستم، به وسیله ایجاد میدان مغناطیسی بسیار قوی و ایجاد گرما در اطراف 
سلول های سرطانی سعی در از بین بردنشان می شود.

با این روش و استفاده از ذرات مغناطیســی نانو، با گرمایی که دستگاه فقط در اطراف سلول های سرطانی ایجاد 
می کند، سلول های سرطانی را از بین برده و تقریبا هیچ گونه آسیبی به سلول های سالم بدن وارد نمی شود.

معرفی محصول

استان تهران، شهر تهران.

تأییدیه ارتباط با فناوری نانو

درمان تومورهای سرطانی

اطالعات شرکت تولید کننده

نانو سیستم پارسنام شرکت
13۸6سال تأسیس

تهران، خیابان فاطمی غربی، بعد از دژبان مرکز )بعد از جمال زاده(، پالک300، طبقه همکف.نشانی دفتر شرکت
http://www.natsyco.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
سیستم هایپرترمیا

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد
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فهرست رشکت ها و 
تجهیزات فناوری نانو



عنوان طرح به زبان عنوان طرح به زبان فارسیشرکتردیف
مدلانگلیسی

1

1. جهاد دانشگاهی 
صنعتی شریف

الیه نشانی RF&DC مگنترون 
اسپاترینگ

 Magnetron
SputteringMSS

دستگاه الیه نشانی با مگنترون 2
اسپاترینگ

 Magnetron
Sputtering-

Electron Beam الیه نشانی تبخیر با پرتوالکترونی3
DepositionETS

Electron Beam الیه نشانی تبخیر با پرتوالکترونی4
DepositionEDS

Vacuum Melt دستگاه ذوب ریسی در خالء5
Spinner

6

Atomic Force میکروسکوپ نیروی اتمی2. شرکت آرا پژوهش
Microscopy (AFM)

Standard

7Advanced

۸Full

9Full Plus

10Bio AFM

11High Speed

12Vacuum AFM

13Educational AFM

14

3. شرکت آروین رایا 
کاران

رسوب شیمیای بخار با استفاده از 
PECVD-HFCVDHorizonفیالمان داغ

Ion Beam Depositionstrongالیه نشانی کندوپاش یونی15

TCVDcolistoرسوب شیمیایی بخار به روش حرارتی16

Magnetron الیه نشانی کندوپاش مغناطیسی تخت17
Sputteringstrong

4. شرکت پژوهشی کیمیا 1۸
2D GCDUOJETکروماتوگرافی گازی دو بعدیشنگرف پارس

19

5. شرکت 
پالسمافنآورامین

Plasma Nitriding الیه نشانی پالسمایی
(PN)

آزمایشگاهی

نیمه صنعتیPACVDرسوب شیمیایی بخار به کمک پالسما20

Plasma Nitriding الیه نشانی پالسمایی21
(PN)

افقی

صنعتیIndustrial PACVDرسوب شیمیایی بخار به کمک پالسما22

فهرست شرکت ها و تجهیزات فناوری نانو
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عنوان طرح به زبان عنوان طرح به زبان فارسیشرکتردیف
مدلانگلیسی

23

6. شرکت پوشش های نانو 
ساختار

Carbon CoaterDCRتبخیرکننده در خالء

Desktop SputteringDSR1اسپاترینگ رومیزی24

Magnetron سیستم الیه نشانی کند و پاش25
SputteringVCS100F

Pulse Laser سیستم الیه نشانیلیزر پالسی26
DepositionPLD

الیه نشانی اسپاترینگ سه کاتده همراه 27
با پمپ توربو

 Triple Cathode
Sputtering SystemDST3

سیستم الیه نشانی در خأل به روش 2۸
تبخیر حرارتی

 Thermal
EvaporationDTT

29

7. شرکت پیام آوران 
نانوفناوری فردانگر

دستگاه نانو کویتاسیون

Nano Cavitation

HC-P

تولید امولسیون با دوزینگ و توزیع 30
HC-LMEDP2نانو ذرات

دستگاه تولید امولسیون با دوزینگ و 31
HC-LMEDP1توزیع نانو ذرات

HC-LMEP2دستگاه تولید نانو امولسیون- دیسپنسر32

HC-LEDVP2دستگاه تولید نانو امولسیون33

HC-LEDVP1دستگاه تولید نانوامولسیون34

دستگاه تولید نانو امولسیون- 35
HC-LMEP1دیسپنسر

HC-LEدستگاه تولید نانو امولسیون36

HC-Iدستگاه نانوکاویتاسیون صنعتی37

انفجار الکتریکی سیم برای تولید نانو 3۸
Plasma Nano ColloidPNC1Kکلوئید

انفجار الکتریکی سیم برای تولید 39
نانوپودر

 Plasma Electrical
ExplosionPEE8K

انفجار الکتریکی سیم برای تولید 40
نانوپودر

 Plasma Electrical
ExplosionPEE1K

41
۸. شرکت تاف فناور 

پارس

ESI- Time Of Flight طیف سنج جرمی زمان پرواز
Mass SpectrometryESI-TOF

42
Ion Mobility طیف سنج تحرک یونی

Spectroscopy

IMS-300

43IMS-400
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9. شرکت تعاونی 
یارنیکان صالح

سیستم الیه نشانی خالء باال 
ARC PVDArc pvdARC PVD

45 DC سامانه الیه نشانی  کندوپاش
رومیزی

 Desktop Sputtering
SystemDS103

Desktop CoaterDST300Lدستگاه الیه نشانی رومیزی46

47RIE -سامانه زدایش باز فعال یونیReactive Ion EtchingRIE

رسوب بخار شیمیایی تقویت شده 4۸
با پالسما

 Plasma assisted
 chemical vapor

deposition
PECVD

سامانه الیه نشانی تبخیرحرارتی و 49
EB&TE305تفنگ الکترونی

Surface Resistance سامانه اندازه گیری مقاومت سطحی50
Measuring system

پروب 4 نقطه

51DC/RF دستگاه الیه نشانی کندوپاش Magnetron
sputteringDC/RF

سامانه الیه نشانی اسپاترینگ و تبخیر 52
حرارتی

 Magnetron
 sputtering-thermal

evaporation
DRS&TE320

Cold Atmospheric دستگاه پالسمای سرد اتمسفری53
PlasmaRoll to Roll Plasma

سپنتاPlasma Sterilizerپالسما استرالیزر54

55

10. شرکت توسعه 
حسگرسازان آسیا

BET اندازه گیری سطح ویژه به روش Specific  surface area
measurement systemNS-93

Deep Reactive Ion زدایش بازفعال یونی عمیق56
etchingDRIE

دستگاه یکپارچه اندازه گیری عملکرد 57
حسگری و کاتالیزوری مواد

 Gas Sensor and
 Catalyst Integrated

TestingSystem
GSCITS-1392

5۸
11. شرکت توسعه صنایع 
تصویر برداری پرتو نگار 

پرشیا

سیستم تصویربرداری اسپکت از 
حیوانات کوچک

 High Resolution
 Single-Photon

 Emission
 Computerized

Tomography

HiReSPECT

14۸
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12. شرکت توسعه فناوری 
Ultrasonic هموژنایزر التراسونیکمافوق صوت

Homogenizer

UHP-100

60UHP-200

61UHP-400

62UHP-400E

63UPH-1200

64UPH-2000

65
13. شرکت امین آسیا 

فناور پارس
Planetary Ball Millآسیاب گلوله ای سیاره ای

NARYA MPM 4*250

66NARYA MPM 2*250

High Energy MillPGM 800آسیاب پره گلوله67

6۸

14. شرکت خال پوشان 
فلز

پرس داغ در خال مجهز به سیستم 
گرمایش سریع القایی

 Vacuum Induction
Hot PressVHP 5015I

اسپارک پالسما زینترینگ69
 Spark Plasma

 Sintering system
(SPS)

Nanozint 10

دستگاه اسپارک پالسما زینترینگ به 70
همراه سیستم گرمایش القایی

 Spark Plasma
 Sintering system

(SPS)
Nanozint 10 I

71
15. شرکت رشد نانو 

فناوران

RIEsi-300زدایش بازفعال یونی

رسوب شیمیایی بخار به کمک پالسما 72
DCDC-PECVDSI_802

16. شرکت سامانه تجهیز 73
Spin Coater5TSE-AG111EGاسپین کوتر )پوشش دهی دورانی(دانش

17. شرکت طیف گستر 74
Gas گازکروماتوگرافیفراز

Chromatogeraphy

TG-FID 2552

75TG-TCD 2552

76

1۸. شرکت فناوران 
Electro Spinningالکتروریسیتجهیزات نانوآزما

 SISTANA ES Lab
SBS

77SISTANA ES Lab H

7۸Mini-
Electrospinning

79 SISTANA ES Lab
NL
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19. شرکت فناوران 
نانومقیاس

Electro Spinningالکتروریسی

نازل دار- آزمایشگاهی

غوطه وری۸1

صنعتی۸2

پایلوت۸3

Capillary الکتروفورز موئینه۸4
ElectrophoresisCE1000

۸5

20. شرکت فناوری خال 
کهربا

دوربین میکروسکوپ الکترونی 
عبوری)دوربین ثبت تصاویر ناشی از 

تشعشعات پر انرژی(
TEM Camera

EMC 16.8

۸6EMC-8.3

۸7Fast Scan

ضخامت سنج الیه های نازک با ۸۸
استفاده از پراشفرنل از پله فازی

 Thin Film Thickness
MeasurementFDP - D1

۸9

21. شرکت فناوری 
Electrospinningالکتروریسینانوساختار آسیا

eSpinner NF CO-
AN/VI

90eSpinner NF CO-
EN/VI

91eSpinner NF CO-
EDN/I

92eSpinner NF CO-
DN/I

93eSpinner NF CO-
DN/II

94eSpinner NF CO-
ADN/VI

95

22. شرکت مغناطیس 
دانش پژوه کاشان

Vibrating Sample مغناطیس سنج نمونه مرتعش
MagnetometerMDKB

مغناطیس سنج نمونه مرتعش 96
)FORC+VSM(

AGFM

VSMF

VSMFTمغناطیس سنج نمونه مرتعش دما باال97

MDKGمغناطیس سنج گرادیان نیرو9۸

99

23. شرکت مهندسی 
الکترون پیشرو پژوهش

طیف سنج مرئی - فرابنفش )نانودراپ 
اسپکتروفتومتر(

 UV-Vis
SpectrophotometerNanodropAr 2015

Vis SpectrometerSpectronixAr 2015Vاسپکترومتر سنج  مرئی100

UV-Vis SpectrometerSpectronixAr 2015اسپکترومتر مرئی - فرابنفش101

Vis SpectrophotometerPhotonixAr 2015Vاسپکتروفتومتر مرئی102

UV-Vis اسپکتروفتومتر مرئی - فرابنفش103
SpectrophotometerPhotonixAr 2017
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24. شرکت مهندسی 
پژوهشی تجهیزات 

سازان پیشتاز

Differential Thermal آنالیز گرمایی تفاضلی
Analysis

TA-1A

-Spray Freeze Dryerخشک کن سرمایشی پاششی105

 FD-4 عمودیFreeze Dryerخشک کن سرمایشی106

 FD-6 عمودیFreeze Dryerخشک کن سرمایشی107

 FD-8 عمودیFreeze Dryerخشک کن سرمایشی10۸

FD-10 عمودی و افقیFreeze Dryerخشک کن سرمایشی109

110
25. شرکت مهندسی 
تجهیز آفرینان نوری 

پارسه
برشنگاری مولکولی فلوئورسنت

 Fluorescent
 Molecular

Tomography
Nano Imager

111
26. شرکت نانو ابتکار 

پایدار

Spray Pyrolysis اسپری کوتینگ
System3Z - M.T.D.I.900

Chemical Vapor رسوب شیمیایی بخار112
Deposition2M.T.D.I.92

Spin CoatingHorizonالیه نشانی دورانی113

114

27. شرکت نانو سیستم 
پارس

HyperthermiaLab1هایپر ترمیا

Scanning Tunneling میکروسکوپ پروبی روبشی115
MicroscopeSS3

Atomic Force میکروسکوپ پروبی روبشی116
MicroscopeAFM

Scanning Tunneling میکروسکوپ پروبی روبشی117
MicroscopeEdu

Scaning Probe میکروسکوپ پروبی روبشی11۸
MicroscopeNAMA EDU A

Scaning Probe میکروسکوپ پروبی روبشی119
MicroscopeAFM-STM

120

2۸. شرکت نانومتری 
پژوه

Surface tension اندازه گیری کشش سطحی
measurement systemPS101

Dipper MachineDIP101دستگاه الیه نشانی غوطه وری121

Langmuir BlodgettNAM-102-400دستگاه الیه نشانی مولکولی122

RESSدستگاه تولید ریز ذرات دارویی123

124

29. فرا نو زیست رسانش 
ایلیا )مرکز پژوهشی 
فناوری های نوین در 

مهندسی علوم زیستی 
دانشگاه تهران(

Nano liposome نانولیپوزوم ساز
Maker

NLP-V3.0
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30. مؤسسه طب و صنعت 

رهیاب )شریف طب 
سیستم(

Cell Seperator-جداکننده سلولی

126

Ion Mobility طیف سنج تحرک یونی31. طیف آزمون اسپادانا
Spectroscopy

CD-1300

127ESI-1300

12۸CD-1500

LSPRNMBCLSPR920225دستگاه پالسمون سطحی32. نانو مبنا ایرانیان129

33. تکفام سازان طیف 130
نور

Raman microscopyP50C40R10طیف سنجی رامان

Portable Raman طیف سنج رامان قابل حمل131
Spectroscopy-

Miniature UV-Vis طیف سنج نوری UV-Vis مینیاتوری34. پویش تدبیر کرانه132
SpectrometerUVS-2500

133
35. شرکت کاوش یاران 

فن پویا

Plasmatech-15A-پالسما سوپر آرک

دستگاه مولد پالسما سرد برای 134
Enhaced Tech -15L-تحقیقات صنایع غذایی

36. شرکت ایرانیان 135
Ultrasonic همگن کننده مافوق صوتپژوهش نصیر

HomogenizerFApan US 1200

Electro Spark پوشش دهی الکترواسپارک37. دکتر ابراهیم نیا136
Deposition-

پوشش دهی به روش اکسایش 3۸. مواد آرای آویسا137
پالسمایی الکترولیتی

 Plasma Electrolytic
Oxidation (PEO)-

Microwave Sintering کوره زینتریگ به روش ماکروویو39. پالس نیرو13۸
Furnace-

139

40. آدیکو

اندازه گیری اندازه ذرات به روش 
پراش نوری

 Dynamic Light
Scattering-

Gas کروماتوگرافی گازی140
Chromatogeraphy-

141
دستگاه صنعتی پردازش پالسمایی 
برای ایجاد آبگریزی / آبدوستی بر 

روی منسوجات
--

الیه نشانی لیزر پالسی142
 Plasma Laser

Deposition

APLD-15

AFSC-16الیه نشانی رومیزی143

Ultrasonic هموژنایزر التراسونیک144
HomogenizerAPU500

152

فهرست رشکت ها و 
تجهیزات فناوری نانو



عنوان طرح به زبان عنوان طرح به زبان فارسیشرکتردیف
مدلانگلیسی

41. مهندسی سطح 145
-پوشش دهی ترکیبیسوین پالسما

146
42. بسانن آور نصیر

   roll to rollسامانه پردازش پالسمایی
VRPT30BF-تحت خال

ACPG06BF-مولد پالسمای اتمسفری کرونا147

14۸

43. دانش پویان ساتیا

Plasma CleanerRFPC-200پالسما کلینر

Gliding ArcJAP-1000پالسمای گالید آرک149

DBD PlasmaDBD1پالسما تخلیه سد دی الکتریک150

PECVDPE-200Aالیه نشانی پالسمایی151

راکتور پالسمای تخلیه سد دی 44. نیک فناوران پالسما152
--الکتریک پیوسته

153
45. نانو ساختار نماد

همزن مغناطیسی برای تولید 
--نانوکامپوزیت

--مذاب ریسی در خالء154

آخرین به روز رسانی فهرست تجهیزات فناوری نانو )جدول فوق( در نیمه شهریور ماه 1395 صورت پذیرفته است.
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محصوالت فناوری نانوساخت ایـران

حوزه  نانوپوشش

 معرفی مرکز توسعه نانوپوشش
(Arc-PVD-Sputtering PVD) دستگاه صنعتی الیه نشانی به روش قوس کاتدی 

 پوشش دهی ابزارهای برشی و ابزارهای شکل دهی فلزات
TiN شیرآالت و یراق آالت فوالدی دارای پوشش تزئینی و مقاوم به سایش 

 پوشش دهی انواع قالب ها



نحوه عملکرد و ویژگی ها
مرکز توســعه نانوپوشــش یکی از زیر 
مجموعه  های کارگروه صنعت و بازار ستاد 
ویژه توســعه فناوری نانو در سال 1392 با 
هدف رسوخ فناوری نانوپوشش ها در صنایع 
و شرکت های متقاضی و همچنین هدایت و 
تجهیزات  ســازنده  شرکت های  حمایت 
تشکیل شد. این مرکز با گردآوری اساتید، 

متخصصان و کارشناسان ممتاز کشور در حیطه نانوپوشش ها در جهت توانمند نمودن کشور در عرصه این فناوری 
و کاستن از میزان وابستگی از این طریق تالش می کند. در حال حاضر این مرکز در گام اول با ارائه خدمات همچون 
مشاوره و عارضه یابی، مهندسی، تحقیق و توسعه، و آموزش تخصصی و حمایت های مالی ویژه در صدد بهره مندی 
صنایع و شــرکت های متقاضی در حیطه این فناوری می  باشد. مرکز توسعه نانوپوشش تصمیم دارد در آینده ی نه 
چندان دور به عنوان یکی از برترین مراکز در حیطه نانوفناوری در آسیا خود را معرفی کند تا از این  رو به صادرات 

این فناوری دست یابد.

بخشی از اهداف این مرکز عبارتند از:
 آشنایی شرکت  ها و صنایع با پتانسیل های بالقوه و بالفعل فناوری

 ارائه خدمات فنی و مشاوره ای به شرکت ها و صنایع
 حل مشکالت صنعتی موجود صنعت با تکیه بر توانمندی فناوری

 رسوخ و بکارگیری فناوری نانوپوشش در صنایع و شرکت ها
 کمک به توسعه فناوری در شرکت  ها و صنایع داخلی

 کمک به فناوران و شرکت ها جهت عرضه فناوری
 بازارسازی فناوری برای فناوران و متخصصان فناوری
 افزایش بهره  وری شرکت از طریق بکارگیری فناوری

 روزآمد نمودن شرکت ها و صنایع از آخرین تحوالت در حوزه فناوری

اطالعات شرکت تولید کننده

تهران، خیابان ستارخان، خیابان شهید حبیب اهللا، خیابان شهید متولیان، پالک 9.نشانی مرکز
http://www.nanocoating.irنشانی سایت اینترنتی

info@nanocoating.irنشانی پست الکترونیکی

معرفی مرکز توسعه نانوپوشش

15۸
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معرفی انواع نانوپوشش ها و کاربرد آن ها در صنایع مختلف

کاربردهاجنس پوششنوع پوششنسل پوشش

نانوپوشــش ها با توجه به ویژگی هایشان CrN ،TiC ،TiN وZrNپوشش های دوجزیینسل اول
برای اســتفاده در یــک کاربرد خاص 
نانو  این  رو  از  می باشــند.  مناســب تر 
پوشش های ذکر شده در صنایع زیر مورد 

استفاده می باشند:    
  صنعت خودرو

 صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 صنایع برق و نیروگاهی
 صنایع نظامی و دفاعی

 صنایع هوایی
 صنایع حمل و نقل ریلی و دریایی

 صنایع ساختمان و تزئینی
 صنعت نساجی

 صنایع پزشکی و دارویی
 صنایع کشاورزی و مواد غذایی

 صنایــع مــادر: مانند ابزارســازی، 
قالب سازی، ریخته گری، آهنگری و غیره

پوشش های نسل دوم
 TiSiN ،TiAlN ،TiCNوAlCrN  سه جزیی

پوشش های چندالیه نسل سوم
TiN/VN و TiN/TiAlNو ابرشبکه ای

پوشش های نسل چهارم
TiAlSiNنانوکامپوزیتی

پوشش های نسل پنجم
DLCخودروانکار جامد

نسل ششم

پوشش های 
هیبریدی،

ترکیبی از دو نسل 
مختلف

ترکیب پوشش های نسل های 
مختلف با الیه های نانومتری

پوشش 
نانوکامپوزیتی

 پوشش 
نانوالیه

 پوشش 
 پوشش گرادیانیچندالیه 

 پوشش 
چندجزئی

 پوشش 
تک الیه
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معرفی محصول

محل تولید
استان تهران، شهر تهران.

گواهی نانومقیاس

پوشــش های  ایجاد  جهت  دســتگاه  این 
نانوساختار سخت و مقاوم، ایجاد پوشش های 
اپتیکی و همچنین ایجاد پوشش های تزئینی 
بر روی فلزات، شیشــه و ســرامیک ها به 

کار می رود.

 صرفه جویی ارزی
 کاهش وابستگی صنایع کشور به تجهیزات خارجی

اطالعات شرکت تولید کننده

یارنیکان صالحنام شرکت
13۸5سال تأسیس

تهران، بزرگراه شهید ستاری، خیابان شهید مخبری، نرسیده به شاهین، پالک 226، طبقه نشانی دفتر شرکت
دوم.

http://www.ynsaleh.irنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
دستگاه صنعتی الیه نشانی به روش قوس 
)Arc-PVD-Sputtering PVD( کاتدی

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد
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ایجاد انواع نانوپوشــش ها بر روی ابزارهای برشی و 
ابزارهای شــکل دهی فلزات مانند هاب ها، شیپرها، 
تیغچه ها و غیره  با اســتفاده از روش های الیه نشانی 
همچــون PVD و PACVD خواص ویــژه ای از جمله 
افزایش سختی، افزایش مقاومت به سایش ابزار و در 
نتیجه افزایش عمرکاری ابزارها را در بر خواهد داشت.

معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنی

استان اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

گواهی نانومقیاس

 افزایش سرعت براده برداری ابزارها
 کاهش هزینه تولید

 افزایش بهره وری

اطالعات شرکت تولید کننده

مهندسی سطح سوین پالسمانام شرکت
13۸7سال تأسیس

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان نشانی دفتر شرکت
شیخ بهایی، شماره 157

http://www.sevinplasma.irنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
پوشش دهی ابزارهای برشی و 

ابزارهای شکل دهی فلزات

محل تولید

اثرات و کاربرد
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معرفی محصول

نام محصول:
شیرآالت و یراق آالت فوالدی دارای 

TiN پوشش تزئینی و مقاوم به سایش

این محصول فوالد زنگ نزن پوشــش داده شــده با الیه نانوساختار 
نیترید تیتانیم )TiN( با ضخامت نانومتری به روش رسوب فیزیکی بخار 
است. پوشــش های الیه نازک نیتریدی فلزات واسطه مانند TiN دارای 
کاربردهای صنعتی گســترده ای در زمینه پوشش های محافظ سخت، 
موانع نفوذی در فناوری نیمه رساناها، کاربردهای نوری و تزئینی هستند. 
رنگ مهم ترین خاصیت پوشش های تزئینی بوده و شناخته شده ترین 
پوشش سخت تزئینی TiN است. با پوشش دهی TiN بر روی زیرالیه ای 
صاف، این پوشش ظاهری جذاب داشته و سختی باال و سایش کم آن را 
با دوام تر از طال می سازد. چنین پوشش های سخت تزئینی الیه نازک از 
جنس TiN در لوله کشی، کاالهای ورزشی، لوازم غذاخوری فلزی، فریم 
عینک، دســتگیره در و دیگر کاربردهای مشابه که در آن ها پوشش در 
معرض سایش، فرسایش و خوردگی در حین استفاده و تمیز کردن است 

کاربرد دارد.

مجوزها و تأییدیه های فنی
گواهی نانومقیاساستان تهران، بومهن

 پوشش های سخت تزئینی:
 لوله کشی

 شیرآالت فلزی
 کاالهای ورزشی

 لوازم غذاخوری فلزی
 فریم عینک
 دستگیره در

اطالعات شرکت تولید کننده

نور مهر هدینام شرکت
13۸9سال تأسیس

تهران، تقاطع خیابان جمهوری و ولی عصر، ساختمان کشمیر، طبقه 3، شماره 3.نشانی دفتر شرکت
-نشانی سایت اینترنتی

اثرات و کاربرد

محل تولید
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قالب های  همچون  قالب ها  انواع  الیه نشانی 
اکستروژن، تزریق پالستیک و فورج  بسته 
به کاربرد آن ها با استفاده از انواع پوشش های 
سخت و مقاوم موجب بهبود خواصی همچون 
افزایش سختی، مقاومت به سایش، افزایش 
کنترل دقت ابعادی و کاهش چســبندگی 
ذرات به سطوح قالب ها  با استفاده از  انواع 
روش هــای PVD ،PACVD و نانوآبــکاری 

می شود.

معرفی محصول

استان اصفهان، شــهرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان

گواهی نانومقیاس

 افزایش عمرکاری قالب ها
 افزایش کیفیت محصوالت تولیدی

 کاهش هزینه تولید
 افزایش بهره وری

اطالعات شرکت تولید کننده

مهندسی سطح سوین پالسمانام شرکت
13۸7سال تأسیس

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان نشانی دفتر شرکت
شیخ بهایی، شماره 157

http://www.sevinplasma.irنشانی سایت اینترنتی

محل تولید

نام محصول:
پوشش دهی انواع قالب ها

اثرات و کاربرد

مجوزها و تأییدیه های فنی
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حوزه   نانـوالیاف

 مقدمه
 الکرتوریسی و سازوکار تولید نانوالیاف

 نانو الیاف در ایران
 دستگاه الکرتوریسی صنعتی



مقدمه

امروزه نانو ســاختارها در حوزه های وســیعی در صنعت مورد توجه قرار گرفته اند. با پدید آمدن نانوساختارها، 
علومی چون ارتباطات، زیست فناوری و محاسبات در سال های اخیر رشد چشم گیری نموده اند. یکی از مهم ترین 
انواع نانوساختارها، نانوالیاف می باشند. هنگامی که قطر الیاف از مقیاس میکرومتر )برای مثال100-10 میکرومتر( 
به مقیاس نانومتر )برای مثال یک صدم تا یک دهم میکرومتر( تبدیل می شــود، یعنی 1000 مرتبه کاهش می یابد، 
خواص شگفت انگیزی نظیر سطح مخصوص فوق العاده زیاد، نسبت سطح به حجم، انعطاف پذیری و کارآیی بسیار باال 
)برای مثال سختی و استحکام کششی( مشاهده می گردد. این خواص برجسته باعث می شود که الیاف نانو انتخاب 
مناسبی برای بسیاری از کاربردهای مهم در فناوری های پیشرفته باشند. در این راستا چند سالي است که تحقیقات 
گسترده ای  در سراسر دنیا انجام شده است به خصوص تهیه و تولید انواع مختلف نانوالیاف جهت کاربرد در تقویت 
کامپوزیت ها، تولید فیلترها، پوشش زخم ، تولید حسگرها، الیاف هادي، الیاف سرامیکي، تولید بستر جهت کشت 

بافت زنده در حوزه مهندسي بافت، حمل دارو و غیره مي پردازند.

مهم ترین فرایندی که برای تولید نانوالیاف معرفی شده است، فرآیند الکتروریسی است. این فرآیند بواسطه قابلیت 
ریسیدن محدوده ي گسترده تري از الیاف از جنس هاي مختلف شامل پلیمري، کامپوزیتي، سرامیکي، فلزي از توجه 
ویژه اي برخوردار مي باشد. در فرآیند الکتروریسي، پلیمر و یا به عبارتي قطره اي کوچک از محلول یا مذاب پلیمر، 
تحت تأثیر میدان الکتریکي بسیار قوي قرار گرفته و در اثر اختالف ولتاژ بوجود آمده و نیرو هاي کششي ناشي از 
آن باریک و باریک تر شده و به سمت سطح جمع کننده حرکت مي کند. در این فرآیند الزم است تا اختالف ولتاژ به 
وجود آمده به اندازه کافي باال باشد تا بتواند بر نیروهاي کشش سطحي پلیمر غلبه کرده و جریان باریک سیال را 

الکتروریسی و سازوکار تولید نانوالیاف
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نانو الیاف در ایران

از دهنه جت به سمت جمع کننده به حرکت درآورد. بسته به محلول و یا مذاب بودن پلیمر مورد استفاده در حین 
حرکت جت و قبل از رسیدن به جمع کننده مقدار زیادي از حالل در روش محلول ریسي تبخیر و یا پلمیر مذاب در 
روش ذوب ریسي خشک مي گردد. الیاف به دست آمده در صفحه جمع کننده و با توجه به مالحظات کاربرد نهایي با 

خصوصیات و شرایط مورد نظر جمع مي شوند.

در ایران مطالعه بر روی نانوالیاف از بیش از یک دهه قبل آغاز شــده و هم اکنون در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
ســوابق تحقیقاتی زیادی در این زمینه وجود دارد. حضور شرکت های مختلف ایرانی در زمینه ساخت تجهیزات 
آزمایشگاهی برای تولید الیاف زمینه ساز پیشرفت های زیادی شده بطوریکه امروزه در آزمایشگاه های دانش آموزی 
توانا در سراسر کشــور نیز پژوهش روی نانوالیاف جریان دارد. در ایران شرکت های فعال در این حوزه در زمینه 
ساخت تجهیزات الکتروریسی و توسعه و تولید محصول فعالیت دارند. تجربیات بدست آمده در زمینه دانش فنی 
تجاری در این زمینه قابلیت تولید دستگاه های آزمایشگاهی و صنعتی با قابلیت صادرات را فراهم آورده، محصوالت 
مختلفی تجاری شــده و بازارهای رو به رشدی را شکل داده است. در اردیبهشت ماه سال 1395 شرکت فناوران 
نانومقیاس، تولید کننده دستگاه های الکتروریسی در مقیاس های آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی، موفق به 

صادرات دستگاه صنعتی الکتروریسی برای تولید نانوالیاف به کشور کره جنوبی شد.

در جدول زیر اسامی برخی شرکت های فعال در این زمینه اشاره شده است:

شرکت های فعال ایرانی در زمینه نانوالیاف
محصوالتنام شرکت

)FNM( ساخت تجهیزات آزمایشی و صنعتی نانوالیاففناوران نانومقیاس

ساخت تجهیزات آزمایشی و صنعتی نانوالیافنانوساختار آسیا

ساخت تجهیزات آزمایشی و صنعتی نانوالیافتجهیزات نانوآزما

بهران فیلتر
F9 فیلترهای نانولیفی کالس

فیلترهای هوای خودروهای سنگین

ماسک نانویینانوتارپاک

ماسک نانوییتوسعه سالمت ایرانیان

فیلترهای هوای خوردو سوارینانوساختار مهرآسا
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معرفی محصول

محل تولید
تهران، حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

نانوالیاف  انــواع  تولید  جهت  فرآیندی  الکتروریســی 
و  پلیمر-نانــوذرات  محلول هــای  میکروالیــاف  از  و 
همچنین مذاب های مواد مذکور می باشد. الکتروریسی را 
ریسندگی الکترواستاتیکی و یا برق ریسی نیز نامیده اند. 
در روش الکتروریسی از یک منبع تغذیه ولتاژ باال جهت 
تولید بار الکتریکی در جریــان محلول یا مذاب پلیمری 
استفاده می شود. در اثر اندرکنش نیروهای الکتریکی، بار 
سطحی جریان سیال، نیروی ویسکو االستیک و نیز کشش 
سطحی حرکت مارپیچی به ســیال باردار القاء شده و بر 
اثر آن نانوالیاف تولیدی به صورت الیه به هم پیوســته یا 

بی بافت تولید می گردند.

 الکتروریسی با بازده مناسب، کاربری راحت
 تنوع وسیعی از کاربردها؛

 فیلتراسیون
 محیط زیست

آرایشی و بهداشتی
پزشکی

 نانوکامپوزیت ها و غیره

نام محصول:
دستگاه الکتروریسی صنعتی

مجوزها و تأییدیه های فنی

گواهی نانومقیاس

اطالعات شرکت تولید کننده

فناوران نانومقیاسنام شرکت
13۸3سال تأسیس

تهران، انتهای بلوار کشاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی)ره(، مرکز رشد لوازم و نشانی دفتر شرکت
تجهیزات پزشکی

http://www.fnm.irنشانی سایت اینترنتی

اثرات و کاربرد
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دستگاه تولید نانوالیاف پلیمری شرکت نانوآزما مدل 
1600W NA-NF Line 4H دستگاه الکتروریسی صنعتی 
است که توان تولید نانوالیاف را در مقیاس صنعتی با 
سرعتی چندین برابر بیشتر از سیستم آزمایشگاهی 
فراهم می کند. این خط مشــتمل بر سیستم خوراک 
زیرالیه با عرض حداکثر 160 ســانتی متر است و بطور 
پیوسته می تواند الیه های نانوالیافی را با ضخامت های 
متفاوت برروی منســوج بی بافت الیه نشــانی کند. 
این دســتگاه نیز مجهز به سیســتم ریســندگی 
نانوالیاف می باشــد که هم برای پلیمرهای آبی و هم 
برای پلیمرهای آلی بهینه سازی شده است. توان تولید 

دستگاه قابل افزایش است.

معرفی محصول

استان تهران، شهر تهران.

گواهی نانومقیاس

توسعه محصوالت پیشرفته نانوالیافی از قبیل انواع ماسک های تنفسی، فیلترهای هوا با کارایی باال، فیلتر مایعات، 
تولید بانداژهای پزشکی، تولید غشاء های مهندسی بافت، تولید نانوالیاف سرامیکی، تولید کاتالیست

اطالعات شرکت تولید کننده

فناوران تجهیزات نانو آزمانام شرکت
13۸9سال تأسیس

تهران، بلوار کشاورز، ابتدای خیابان 16 آذر، ساختمان کمال الدین بهزاد، پالک 7۸، طبقه 7، نشانی دفتر شرکت
واحد 706.

http://www.nanoazma.comنشانی سایت اینترنتی

نام محصول:
دستگاه الکتروریسی صنعتی

مجوزها و تأییدیه های فنی

محل تولید

اثرات و کاربرد
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معرفی محصول

استان تهران، شهر تهران

الکتروریســی فرآیندی جهت تولید انواع نانوالیــاف و میکروالیافاز 
محلول های پلیمر-نانوذرات و همچنین مذاب های مواد مذکور می باشد. 
در این دســتگاه امکان تعیین، تنظیم، تغییر و کنترل بســیار دقیق 
پارامترهاي مختلف به سادگي از طریق سامانه هاي کامپیوتري امکان پذیر 

مي باشد.

نام محصول:
دستگاه الکتروریسی صنعتی

گواهی نانومقیاس

اطالعات شرکت تولید کننده

فناوری نانو ساختار آسیانام شرکت
13۸7سال تأسیس

تهران، کارگرجنوبی، خیابان آذربایجان، بعد از چهارراه سلیمانیه، جنب فروشگاه رفاه، پالک نشانی دفتر شرکت
306، واحد ۸

http://www.anstco.comنشانی سایت اینترنتی

مجوزها و تأییدیه های فنی

 امکان تولید دسته وسیعي از محصوالت متشکل از نانوالیاف پلیمري و سرامیکي
 امکان به کارگیري دسته وسیعي از پلیمرهاي طبیعي و سنتزي و نیز نانوذرات سرامیکي

 امکان ایجاد ریزســاختارهاي متنوع شامل تولید نانوالیاف با سطوح صاف و یا متخلخل، تولید نانوالیاف حاوي 
نانوذرات، و نیز تولید نانوالیاف بسیار ظریف

  امکان تولید تک الیه هاي همسان تا چندالیه هاي هیبریدي غیرهمسان

اثرات و کاربرد

محل تولید
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حوزه  پالس�
محصـوالت

 معرفی فناوری پالس�
کاربردهای فناوری پالس� در حوزه نساجی
کاربردهای فناوری پالس� در حوزه پزشکی

 کاربردهای فناوری پالس� در حوزه محیط زیست
 کاربردهای فناوری پالس� درحوزه کشاورزی و صنایع غذایی

 سامانه پردازش پالس�یی منسوجات
 سامانه پردازش پالس�یی منسوجات تحت خالء



پالسما که پس از ســه حالت جامد، مایع و گاز به 
عنوان حالت چهارم ماده محســوب می شود، گاز 
یونیزه شده ای اســت که شامل الکترون های آزاد، 
یون ها، رادیکال ها، ذرات خنثی )اتم ها و مولکول ها( 
است که با اعمال ولتاژ باال به گاز ها ایجاد می شود. 
به عبارت دیگر می توان گفت که واژه پالسما به گاز 
یونیزه شده ای اطالق می شود که همه یا بخش قابل 
توجهی از اتم های آن یک یا چند الکترون از دست 
داده و به یون های مثبت تبدیل شده باشند. آتش، 
خورشید و رعد و برق نمونه هایی از پالسمای موجود 

در طبیعت هستند.
برای تشکیل پالسما با اعمال ولتاژ و میدان مغناطیسی گازها را یونیزه می کنند که منجر به تولید میدان پالسمایی 
الکترواستاتیکی می شود. در هنگام تخلیه الکتریکی در میان شکاف الکترودها و یا در مکان هایی که میدان الکتریکی 
متمرکز شده است، نیز گازها هادی گشته و هاله پالسما را تشکیل می دهد. پالسما در محدوده وسیعی از دما و فشار 

تولید می شود. با توجه به دمای الکترون، یون و ذرات خنثی پالسما می تواند حرارتی و یا غیر حرارتی باشد.
 پالسمای سرد اتمسفری از جمله فناوری های نوظهور و نویدبخش است که به علت کار در فشار اتمسفری و دمای 
محیط در کاربردهای بســیاری مورد استقبال قرار گرفته است. پالسمای سرد  به عنوان روشی منحصربفرد و سبز 
می تواند بدون تغییر در ساختار و خواص کلی ماده باعث تغییر در ویژگی های سطح آن شود و کاربردهای گوناگونی 

در صنایع مختلف داشته باشد. در شکل زیر صنایعی که فناوری پالسما در آن ها کاربرد دارد نشان داده شده است.

در ادامه در برخی صنایع کاربردهای فناوری پالسما مرور شده است؛

معرفی فناوری پالسما

پالسما

پزشکی

پلیمری

نساجی

الکترونیکمحیط زیست

کشاورزی و
صنایع غذایی
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 استفاده از پالسما در فشار اتمسفری برای درمان
 استفاده از پالسما در بهبود زخم و درمان های پوستی
 اصالح سطوح مرتبط با مرتبط با فرآیندهای زیستی 

به کمک پالسما
 اســتفاده از فناوری پالسما برای استرلیزه کردن و 

ضدعفونی نمودن

کاربردهای فناوری پالسما در حوزه پزشکی

 مطالعه تشکیل ازن بوسیله تخلیه در فشار اتمسفری
 جلوگیری از انتشار ترکیبات آلی فرار

 تجزیه مواد مضر بوسیله پالسما

 تصفیه آب و پساب با استفاده از پالسما
 تسریع فرآیند از بین بردن مواد مضر با استفاده از 

فناوری پالسما

کاربردهای فناوری پالسما در حوزه محیط زیست

 افزایش جوانه زنی بذرها
 میکروب زدایی سطوح مواد غذایی

 بهبود قابلیت چاپ پذیری بسته بندی
 بسته بندی های ضد تعریق

 تغییر خصوصیت آب دوستی و آب گریزی سطوح

 افزایش چسبندگی
 نشاندن پوشــش  بر سطوح ظروف بسته بندی مواد 

غذایی برای کنترل انتقال گازها
 استریل ابزار آالت و ماشین آالت

کاربردهای فناوری پالسما درحوزه کشاورزی و صنایع غذایی

کاربردهای فناوری پالسما در حوزه نساجی
 افزایش آب دوستی برای بهبود خواص ترشوندگی

 بهبود خواص رنگرزی و چاپ پذیری
 آهارگیری پارچه

 بهبود قدرت چسبندگی
 بهبود جذب روغن

 بهبود خواص آنتی استاتیکی
 ایجاد همزمان خصوصیت آب گریزی و روغن گریزی 

در منسوجات
 ضد آب رفتگی و ضد خارش کردن پارچه های پشمی

 ایجــاد خصوصیاتی چون ضدباکتــری کردن، ضد 
آتش کردن، هدایت الکتریکی، کاهش گذرده ی اشعه 
فرابنفش و غیره در الیاف نساجی با نشاندن نانو ذرات 

با کمک پالسما

در ایران نیز چند شرکت در حوزه پالسما فعالیت می کنند که در ادامه اطالعات دو مورد از آنها آمده است؛

http://www.nano.ir/plasmaنشانی سایت اینترنتی

plasma@nano.irنشانی پست الکترونیکی
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معرفی محصول

نام محصول:
سامانه پردازش پالسمایی منسوجات

روش هایی برای به حداقل رســاندن استفاده از 
مواد شــیمیایی، آب و انرژی در صنعت نساجی 

حیاتی می باشد. 
در سال های اخیر فناوری پالسما به عنوان یک 
فناوری ســبز معرفی شده اســت که می تواند 
جایگزینی مناســب برای برخــی از روش های 
مرســوم مبتنی بر آب در نساجی باشد.  سامانه 
پردازش پالسمایی منسوجات می تواند با افزایش 
انرژی سطحی انواع منســوجات جهت کاهش 
مصرف آب و رنگ و ســایر مواد شیمیایی مورد 

استفاده قرار گیرد.

مجوزها و تأییدیه های فنیمحل تولید
تأییدیه ارتباط با فناوری نانواستان تهران، شهر تهران

اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت مهندسی تجهیزات پیشرفته آدنا دیاکو فناور )آدیکو(نام شرکت
1391سال تأسیس

تهران، بلوار کشاورز، نبش خیابان 16 آذر، پالک 7۸، طبقه 5، واحد 513نشانی دفتر شرکت
http://www.adeeco.irنشانی سایت اینترنتی

 فعال کردن ســطح: اصالح زبری سطح نانومتری / ایجاد رادیکال های آزاد یا افزودن عاملیت شیمیایی فعال بر 
روی سطح

 تمیزکردن سطح: زدودن ترکیبات آلی با کند و پاش نانومتری
 افزایش خواص آب دوستی به منظور بهبود رطوبت پذیری و رنگ پذیری و ایجاد پیوندهای اتصال دهنده

 تسهیل در فرایند آهار زدایی
 حذف پرزهای سطحی نخ ها

اثرات و کاربرد
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GC300BF ســامانه ای اســت که به کمک 
پالســمای فرکانس رادیویی فشار پایین، با 
پوشش الیه ای نازک  در مقیاس نانو ، قادر به 
ایجاد خواص ویژه بر روی منسوجات می باشد.

معرفی محصول

مجوزها و تأییدیه های فنی

اثرات و کاربرد

استان تهران، شهر تهران

تأییدیه ارتباط با فناوری  نانو

 انجام  عملیات مختلف مانند ایجاد گروه های عاملی مورد نظر، دافعیت انواع لکه های آبی و روغنی، بهبود ترشوندگی، 
خواص آنتی استاتیک، فعال سازی سطوح، بهبود رنگ پذیری و چسبندگی را در دمای پایین در ابعاد کوچک.

اطالعات شرکت تولید کننده

بسافن آوران نصیرنام شرکت
1390سال تأسیس

تهران، خیابان آزادی، خیابان حبیب الهی، خیابان شهید قاسمی، کوچه شهید تیموری، نشانی دفتر شرکت
بن بست شهرام، پالک 2.

http://www.basafan.comنشانی سایت اینترنتی

محل تولید

نام محصول:
سامانه پردازش پالسمایی 

منسوجات تحت خالء
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www.nano.ir/irannanoproducts

محصوالت فناوری نانو ساخت ایــران
ستاد ویژه توسعه فناوری نانـو

www.nano . i r
www.nanop roduc t . i r




