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فهرست شرکت ها و محصوالت دانش بنیان نانو

فهرستشرکتهاومحصوالتفناورينانو

فهرستشرکتهاوتجهیزاتفناورينانو



جدول1.فهرستشرکتهاومحصوالتفناورينانو 

ف
مقیاستولیدمحصولنامشرکتردي

آزمایشگاهیافزودنی کمک فرایند دوجزئی بر پایه پلی اتیلن گلیکول و نانوسیلیکات هاآرا پلیمر نگین فن آور1
صنعتیالکترود جوش artrodeآرتاش کامپوزیت2
آزمایشگاهینانوکامپوزیت ماسه پلیمریآریا نانو بسپار پالست3
آزمایشگاهیآمیژه نانوتیتانآمیژه فن بین الملل4
آزمایشگاهینانوروکش  مقاوم به خش و خراش و خوردگی باالآنیل بسپارآریا )نانوالك(5
آزمایشگاهیاسپری زعفرانآیدانمای نقش جهان6
آزمایشگاهینانوپوشش های صنعتیبسپار سازان ایرانیان7
آزمایشگاهینانوکامپوزیت پلی اتیلن شبکه ای شدهتعاونی بسپار فکور8
صنعتیپلی التیسبسپار گستر جاویدان9
آزمایشگاهینانوپوشش کربن بر روی گرافیتبه اندیشان کیمیا ژاو10
صنعتیپلی پروپیلن مقاوم به خراش )نانوکامپوزیت پایه پلی اولفینی(پارسا پلیمر شریف11
آزمایشگاهیپودر آلومینیوم مخلوط با ذرات SiC به منظور تولید قطعات نانوکامپوزیتیپویا نانو فناوران پارس12
صنعتینانورنگپوشش صنعت نانو فن تهران13
صنعتیمنسوج پلی استر-پنبه آنتی باکتریالپیشگامان تجهیز کیمیا14
صنعتیگلست محلول ضد عفونی کننده و  عطرینة محلول ضد عفونی کنندهپردیس هوا رایحه15
صنعتیرنگ ترافیکیپیشگامان فناوری آسیا16
آزمایشگاهیفیلتر هوشمند  جاذب آالینده های هیدروکربنیپیام آوران هوای پاك17
تجهیزاتالیه نازك نیتریت تیتانیومپالسما فناور امین18
19

پوشش های نانو ساختار
تجهیزاتنانواکسید تیتانیوم

تجهیزاتالیه نشانی طال به روش اسپاترینگ20

21
پیام آوران نانو فناوری فردانگر

تجهیزاتکلوئید نقره
تجهیزاتنانوآلومینیوم در آب 22

تجهیزاتنانوآلومینا 23
آزمایشگاهیمحلول کلوئیدی نانوذرات طالتامین نانوساختار آویژه24
آزمایشگاهیمرکب پایه آب جوهر افشان فرموله شده با ذرات پیگمنت نانوتجهیز گاما25
آزمایشگاهیپودر ماشینی فاقد بلیچ و اکتیواتور حاوی نانو کامپوزیتتولی پرس26
آزمایشگاهیرنگ پایه آب اکرلیک انتی باکتریالتولیدی و رنگسازی تهران اورانوس27
صنعتینخ آنتی باکتریال نانوییتولیدی تهران زرنخ 28
آزمایشگاهیویندو فیلمدارو برچسب ایران29
صنعتیرنگ تََركرنگ تََرك تزییني آسیا30
صنعتیجاذب نانوزئولیتیزیست پژوهان خاورمیانه31
32

پژوهشگاه صنعت نفت

صنعتینانوکاتالیست گوگرد گیری بر پایة نانولوله های کربنی
صنعتینانوجاذب مرکاپتان زدایی33
34Nano-Znoصنعتی
35Nano-Mgoصنعتی
آزمایشگاهینانوکامپوزیت پلی ترفتاالت با خاك رس فرا پلیمر هستی36
آزمایشگاهی نانوذرات plga تولید شده با روش الکترواسپریفناوری های نوین نانو پزشکی ایلیا37
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ف
مقیاستولیدمحصولنامشرکتردي

38
فناوران نانو مقیاس

تجهیزاتنانوالیاف پلیمری تولید شده با دستگاه الکتروریسی صنعتی

آزمایشگاهینانوالیاف پلیمری تولید شده با دستگاه الکتروریسی آزمایشگاهی 39

تجهیزاتنانوالیاف پلیمری فناوری نانو ساختار آسیا40

آزمایشگاهیطراحی و ساخت نرم افزار سه بعدی مدل سازی ساختارهای نانوییققنوس خراسان شمالی41

صنعتیسیلوسپت ضد عفونی کننده برای شستشوی زخمکیفیت تولید تکاپو )کیتوتک(42

آزمایشگاهینانوذرات مغناطیسی اکسید آهن Fe3o4کیمیا پژوه آفاق کویر43

آزمایشگاهیاستخراج نانوحلقة پلی پپتیدی از منبع گیاهیگزلین طب44

صنعتیلولة بی صدای سه الیه فاضالبلوله و اتصاالت وحید45

صنعتیرزین اکریلیک فرآوری شده با نانوذرات مونت موری لونیتمجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران46

آزمایشگاهینانواکسید سیلیس مجتمع فناوری های نوین فدك47

مهندسین مشاور علوم و فناوری نانو 48
آزمایشگاهیپودر فوالد/نانوکاربید تیتانیوم مواد پارس

صنعتیکلوئید نانوذرات نقره )نیواشا(نانو الوند آراد49

صنعتیکلوئید نقرهنانو پارت خزر50

صنعتیآلومینا نانوحفره با فاز غالب گامانانو پارس اسپادانا51

آزمایشگاهیکاشی آنتی باکتریالنانو پیشتاز پارس52

صنعتیکلوئید نقره (LNP-CP)نانو شیمی لوتوس پاسارگاد53

آزمایشگاهینانوسیال خنک کنندهنانو پوشش فلز54

آزمایشگاهینانوفیبرهای میکرو استخراج بر پایه نانو ساختارهای سه بعدینانو پوشش فیبر55

آزمایشگاهینانونقره ppm 2000نانو دانش کاسپین56

57
نانو رنگدانه شریف

آزمایشگاهی نانوسیلیس رسوبی 

صنعتینانوپلیمرکامپوزیتی آنتی باکتریال 58

صنعتینانونقره- محلول ضدعفونی کننده سطوح نانوسید L2000نانو نصب پارس59

صنعتیکلوئید Ag/TiO2 Stina 140 نانو واحد صنعت پرشیا60

صنعتینانوفام SCنیلی فام61

صنعتینانواکسید روینانو پارس اسپادانا62

آزمایشگاهینانولوله های کربنی تولید شده با استفاده از فرایند cvd نانو پودر پویا63

آزمایشگاهیابرعایق حرارتی و برودتی و صوتینانو مواد افق شرق )نانو تکنیکال(64

صنعتی کلوئید نانونقرهنرمین شیمی نوین65

آزمایشگاهیپوشش اپوکسی اکریالت uv بخت با ثبات شستشوی باال واحد فناور رسپاد بسپار66

آزمایشگاهینانوکلوئید نقرهوایا نانو67

68
علیرضا بدیعی

Nano porosil 1آزمایشگاهی

69Nano porosil 2آزمایشگاهی

آزمایشگاهیدوده حاوی فولرن C60دکتر بهرام قنبری70

آزمایشگاهینانوذرات نقرهخانم دنیا گلکاران71

آزمایشگاهیسیلیسیوم متخلخلعباس شکرالهی و مریم زارع72
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جدول2.فهرستشرکتهاوتجهیزاتفناورينانو

عنوانطرحبهنامشرکترديف
زبانفارسی

عنوانطرحبهزبان
انگلیسی

سال
حمايتاز

طرح

سال
بهرهبرداری
وتجاری
شدنطرح

تصاوير

1

شرکت نانو سیستم 
پارس

میکروسکوپ تونلی 
روبشی

 Scanning Tunneling
Micros copy (STM)8687

میکروسکوپ نیروی 2
اتمی

 Atomic Force
Microscopy

(AFM)
8991

میکروسکوپ نیروی شرکت آراپژوهش3
اتمی

Atomic Force Mi-
croscopy (AFM)8890

 

4
شرکت مغناطیس 

دقیق کویر

مغناطیس سنج 
نمونه مرتعش

 Vibrating Sample
 Magnetometer

(VSM),
8888

مغناطیس سنج 5
گرادیان نیرو

 Alternative Gradient
 Force Magnetometer

(AGFM)

شرکت نانو ساختار 6
Electrospinning8888الکتروریسیآسیا

 

7
شرکت فناوران نانو 

مقیاس

Electrospinning8888الکتروریسی

 

-Capillary Electroالکتروفورز موئینه8
phoresis8990

 

9

شرکت یارنیکان 
صالح

سامانه الیه نشانی 
کند وپاش تبخیر 

حرارتی

 Vacuum Sputtering
 and Evaporation

Systems

8989
 

سیستم الیه برداری 10
یونی واکنشی

Reactive Ion Etching
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عنوانطرحبهنامشرکترديف
زبانفارسی

عنوانطرحبهزبان
انگلیسی

سال
حمايتاز

طرح

سال
بهرهبرداری
وتجاری
شدنطرح

تصاوير

11

شرکت  نانوابتکار 
پایدار )توسعه صنعت 

روز(

الیه نشانی به روش 
بخار شیمیایی

 Chemical Vapor
Deposition (CVD)

8989

 

الیه نشانی 12
چرخشی

Spin Coater

 

شرکت کیمیا 13
شنگرف پارس

کروماتو گرافی دو 
بعدی

GCxGC8889

 

شرکت طیف گستر 14
Gas Chromatography8888کروماتوگافی گازیفراز

 

15

شرکت حسگر سازان 
آسیا

الیه نشانی بخار 
شیمیایی پالسمای 

مستقیم

 Plasma Enhanced
 Chemical Vapor

Deposition (PECVD)
8888

 

16

دستگاه اندازه گیری 
 ،BET سطح ویژه

جذب شیمیایی 
و دفع و احیاء با 

برنامه دمایی

BET-TPR-TPD8990

 

الیه برداری عمیق 17
یونی

 Deep  Reactive Ion
Etching (DRIE)9090
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عنوانطرحبهنامشرکترديف
زبانفارسی

عنوانطرحبهزبان
انگلیسی

سال
حمايتاز

طرح

سال
بهرهبرداری
وتجاری
شدنطرح

تصاوير

18

شرکت تجهیزات 
سازان پیشتاز

خشک کن 
انجمادی

Freeze Dryer8989

 

آنالیز حرارتی 19
تفاضلی

DTA/DSC8991

 

شرکت پالسما فن 20
آور امین

الیه نشانی بخار 
شیمیایی به کمک 

پالسما

 Plasma Assistant
Chemical Vapor De-
position (PACVD)

8990

 

21

شرکت پیام آوران 
نانو فناوری فردانگر

دستگاه انفجار 
الکتریکی سیم برای 

تولید نانو پودر

 Pulse Electrical
Exploding (PEE)8889

 

22

دستگاه انفجار 
الکتریکی سیم برای 

تولید نانو کلوئید 
فلزی

 Plasma Nano Colloid
(PNC)8889

 

23
دستگاه تولید 

نانو امولوسیون و 
نانوسوسپانسیون

Nano-Cavitation9091

 

24

جهاد دانشگاهی 
صنعتی شریف

سامانه های الیه 
نشانی خالء باال 

)منبع تبخیر 
الکترونی، تبخیر 

حرارتی، اسپاترینگ 
و لیزر(

High Vacuum Depo-
sition Systems

8991 

ذوب ریسی در 25
خالء

 High Vacuum Melt
Spinner
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عنوانطرحبهنامشرکترديف
زبانفارسی

عنوانطرحبهزبان
انگلیسی

سال
حمايتاز

طرح

سال
بهرهبرداری
وتجاری
شدنطرح

تصاوير

تجهیز آفرینان نوری 26
پارسه

تصویر برداری 
مولکولی فلورسانس

Fluorescence Mo-
lecular Imaging8991

 

فناوری خالء کهربا27
ثبت دیجیتالی 

تصاویر حاصل از 
پرتو های پر انرژی

Digital Imaging Sys-
 tem for High Energy

Beam Images
8990

 

28

شرکت پوشش های 
نانو ساختار

Desktop Sputteringاسپاترینگ رومیزی

8989 

29
سامانه الیه نشانی 
کندو پاش تبخیر 

حرارتی

 Vacuum Sputtering
 and Evaporation

Systems

 

30

تاف فناور پارس

طیف سنج تحرك 
یونی

Ion Mobility  spec-
troscopy

89

89
 

طیف سنج جرمی 31
زمان پرواز

MS-TOF91

 

پرتو نگار پرشیا32
سیستم تصویربرداری 
با تفکیک پذیری باال 

ازحیوانات کوچک
HiReSPECT8990

 

پرس گرم تحت خأل پوشان فلز33
خأل

Vacuum Hot Press9191
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عنوانطرحبهنامشرکترديف
زبانفارسی

عنوانطرحبهزبان
انگلیسی

سال
حمايتاز

طرح

سال
بهرهبرداری
وتجاری
شدنطرح

تصاوير

34
نانومتری پژوه

الیه نشانی 
مولکولی

LB8990

تولید ریزذرات 35 
دارویی

RESS90-

توسعه فناوری مافوق 36
صوت

همگن کننده مافوق 
صوت

Ultrasonic  Homog-
enizer9091

 

37
شرکت مهندسین 

مشاور سامان پژوهان 
آریاگستر

سانتریفیوژ با 
سرعت باال

High Speed Centri-
fuge89

فسخ قرارداد 
به علت عدم 
انجام تعهدات 
 توسط سازنده
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