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سند گسترش فناوری نانو در افق 1404
در چشــم انداز بیســت ســاله کشــور )1404 - 1384(، جمهــوری اســامی ایــران کشــوری توســعه یافتــه، بــا جایــگاه اول 
اقتصادی، علمی و فناوری در ســطح منطقه، با هویت اســامی و انقابی، الهام بخش در جهان اســام و با تعامل سازنده 
و مؤثر در روابط بین الملل تصویر شــده اســت. در راســتای این چشم انداز، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در سال 1382، 
برای ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان همه نهادها و دســتگاه های اجرایی کشــور در توســعه فناوری نانو تأســیس شــد. 
دیدگاه ســتاد برای توســعه فناوری نانو، تدوین چارچوب فعالیت بلندمدت کشــور در این حوزه بود و در این مسیر، برنامه 

راهبردى ده ساله اول فناوری نانو تهیه و به تصویب هیئت دولت رسید.
در دوره ده ســاله اول، در مســیر حرکت در راســتای این چشــم انداز، گام هایی مٔوثر و موفق برداشته شد و الگویی از حرکت 
علمــی و جهــادی هدفمند و برنامه ریزی شــده در جهت توســعه فناوری نانو ارائه شــد. ســند گســترش کاربــرد فناوری نانو 
در افــق 1404 بــر اســاس ارزیابی هــای انجام شــده از نحوه اجرای ســند ده ســاله اول و بازخوردهای حاصــل از اجرای آن 
و همچنیــن بــر اســاس رویکردهــا و سیاســت های جدیــد در توســعه علم و فناوری، تدوین شــد. در این ســند تاش شــده 
تــا اهــداف و نحــوه دســتیابی به آن ها به گونه ای به روزرســانی شــود که پیشــگامی کشــور در عرصه این فنــاوری نوظهور، 

شتابان تر از گذشته ادامه یابد. 
در دوره جدیــد، افزایــش اقتــدار علمــی کشــور، توســعه صنعــت و بــازار نانــو و نقش آفرینــی ایــن فنــاوری در زندگــی مــردم 

هدف گیری شده است. 
مطابــق بــا ایــن چشــم انداز، پیشــرفت های فناوری نانو در ایران اســامی تا ســال 1404 بــا تاثیرگذاری در آبادانی کشــور و 
تولید ثروت، موجب بهبود زندگی مردم می شود. مبتنی بر این رویکردها، چشم انداز و سه هدف کان برای ده ساله دوم 

پیشرفت نانو در کشور معین شد که عبارت اند از:
 ارتقای اثرگذاری فناوری نانو در بهبود کیفیت زندگی مردم

 دستیابی کشور به جایگاه مناسب در علم و فناوری نانو در بین کشورهای جهان
 کسب سهم مناسبی از بازار جهانی فناوری نانو

 تصویر کلی محصوالت و بازار نانو در ایران
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کتاب محصوالت فناوری نانوی ساخت ایران
پیشــرفت فناوری نانــو بــا هــدف تولیــد ثــروت و بهبود کیفیــت زندگی مــردم، موجب تولیــد محصوالت صنعتــی متنوع در 
زمینه هــای گوناگون شــده اســت. در راســتای معرفی محصــوالت صنعتــی دارای گواهی نانومقیاس ویرایش ششــم کتب 

محصوالت و تجهیزات فناوری نانو به تفکیک حوزه های صنعتی مختلف، در شش جلد منتشر شده است. 

واحد ارزیابی محصوالت فناوری نانوی ایران
واحــد ارزیابــی محصــوالت فناوری نانوی ایران با هدف ایجاد شــفافیت بــازار، افزایش اعتماد مصرف کننــدگان و ارتقای 
کیفی محصوالت فناوری نانو در ســال 138۶ با حمایت های ســتاد ویژه توسعه فناوری نانو تأسیس و در مؤسسه خدمات 
توسعه فناوری تا بازار ایرانیان مستقر شد. مأموریت اصلی این واحد؛ ارزیابی خواص و اثبات مقیاس نانویی محصوالت 
و اعطای گواهینامه نانومقیاس است. بررسی بیش از 2000پرونده و اعطای گواهینامه به بیش از 4۵0 محصول در این 

سال ها از دستاوردهای این واحد است.
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شاخص های محصول فناوری نانو
بــر اســاس تعریــف اســتاندارد بین المللــی ISO/TS 80004 و اســتاندارد ملــی 2114۵ »فناوری نانو - واژه هــا، اصطاحات و 
تعاریــف اصلی« محصول فناوری نانو، محصولی اســت که کارکرد یا ویژگــی 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 دانسته های علمی نانومقیاس )100-1 نانومتر( استفاده  شده باشد. 

2- کارکرد یا ویژگی محصول با فناوری نانو بهبودیافته باشد.
3- فرایند تولید محصول مهندسی باشد.

بــه محصوالتــی کــه مطابــق بــا اســتاندارد بین المللــی ISO/TS 80004 و اســتاندارد ملــی 
2114۵ در حــوزه فناوری نانــو قــرار می گیرنــد، پس از بازرســی و انجام آزمون هــای مرتبط، 
گواهینامهنانومقیاس اعطا می شود. گواهینامه نانومقیاس با اعتبار یک ساله صادر شده 
و قابل تمدیــد اســت. همچنیــن در طــول مدت اعتبــار جهــت اطمینان از ثبــات مقیاس و 

خواص محصول تولیدی، بازرسی های دوره ای از شرکت انجام می شود.
بــه فناوری ها و محصوالتی کــه تولیدکننده آن صرفا الزامات فنی محصول را برآورده کرده 

و الزامــات تولیــدی و تجــاری مندرج در آیین نامه های مؤسســه ازجمله پروانه ســاخت و بهره بــرداری، واحد کنترل کیفی 
فعال، سایر مجوزهای موردنیاز و… را دارا نباشد، گواهینامهآزمایشینانومقیاس اعطا می شود.

گواهینامهنانومقیاس

تعداد محصوالت و تجهیزات فناوری نانو

650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50

0

68
4127

1389

108
72

36

1390

146

109

37

1391

171
134

37

1392

239

122117

1393

332

208

124

361

208

153

408

258

150

585

385

200

647

434

213

تجهیزاتمرتبطبانانو

محصوالتنانو

کلمحصوالت

6



محصوالت تجهیزات مجموع

214 667453

آمار محصوالت و تجهیزات فناوری نانوی ایران که تا پایان خرداد سال 1۳۹۹، گواهینامه نانومقیاس را اخذ 
کرده اند

توزیع محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس از نظر حوزه صنعتی

تجهیزات

54
مجموع

245
محصوالت

191

مجموعمحصوالتوتجهیزاتفناورینانو

شرکتهایتولیدکنندهمحصوالتوتجهیزاتفناورینانو

نساجیوپوشاک،
11درصد

عمرانوساختمان،24درصد

پتیک،2درصد
ُ
ا آب،کشاورزیوبستهبندی،1درصد

حملونقل،9درصد

انرژیونفت،5درصد

کاالیخانگی،14درصد

ملزوماتصنعتی،11درصددارووسالمت،12درصد

مواداولیه،11درصد
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آمار فروش در سه حوزه کاال، تجهیزات و خدمات فناوری نانو به شرح زیر است:

آمار کل فروش محصوالت نانو ساخت ایران به تفکیک صادرات و فروش داخل )میلیارد ریال(
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آمار کل فروش محصوالت نانو ساخت ایران به تفکیک کاال، تجهیزات و خدمات )میلیارد ریال(
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حجم بازار محصوالت فناوری نانوی ساخت ایران
در ســند گســترش کاربــرد فناوری نانــوی ایران، دســت یابی به ســهم یــک تا دو درصــدی از بــازار جهانی فناوری نانو توســط 
محصوالت نانو ساخت داخل در سال 1404 هدف گذاری شده است. طبق تعریف بازار فناوری نانو که در استاندارد بین المللی 

ایزو به شماره ISO/TS 18110:2015 به تصویب رسیده است؛ بازار فناوری نانو شامل سه بخش ذیل است:
 بازار کاالهای نانو  بازار تجهیزات نانو  بازار خدمات فناوری نانو

در ســال 139۶ بــرای پنجمیــن ســال متوالــی حجــم بــازار حــدودًا دو برابــر شــده اســت. در پایــان ســال 1397 از داده هــای 
جمع آوری شده از بازار محصوالت فناوری نانوی ایران، رقم کلی فروش معادل 2۵,4۶2میلیارد ریال به دست آمده است.

از مجموع بازار فروش محصوالت نانو ساخت ایران در سال 1397، رقم 2,۶72میلیارد ریال -حدود 10٫۵درصد- مربوط به 
صادرات این محصوالت به کشورهای دیگر و 22,790میلیارد ریال آن مربوط به فروش در بازار داخلی بوده است.

کشورهای هدف صادرات محصوالت نانوی ایران در سال 1397

 حجم صادرات محصوالت فناوری نانوی ایران
گســترش برنامه های صادراتی ســتاد نانو به ویژه در ســال های اخیر، سبب شد تا بســتر ورود کاال، تجهیزات و خدمات حوزه 
فناوری نانوی ایران به بازارهای جهانی فراهم شود. اگرچه در سال 9۶، صادرات محصوالت نانو رشد 72درصدی نسبت 
به سال قبل 9۵ داشت با این حال به دلیل مشکات اقتصادی و شرایط صادرات و تبادالت مالی ناشی از آن میزان صادرات 
محصــوالت نانــو با کاهش مواجه بود به طوری که میزان صادرات به 29٫۶8میلیون دالر کاهش یافت. تعداد شــرکت های 
نانوی ایران که موفق به صادرات شده اند، از 20 شرکت در سال 139۵ به 37 شرکت در سال 1397 افزایش یافته است. 

افزون بر این، مقاصد صادراتی محصوالت نانو در سال 1397، 3۶ کشور بوده است.

سوریهبلغارستانآذربایجان

عراقبولیویاتریش

عمانپاکستانارمنستان

قزاقستانتاجیکستانازبکستان

قطرتایلندافغانستان

کاناداترکمنستانامارات

کرواسی ترکیهانگلیس

کویتچیناوکراین

گرجستانروسیهایتالیا

لهستانرومانیآلمان

لیتوانیژاپنبرزیل

یونانهندمالزی
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سالمت
نانوداروها

 نانوداروی ضدسرطان پاکلینب
 نانوداروی ضدسرطان سینادوکسوزوم

 کپسول سیناکورکومین
 پماد درمان سالک )سینا آمفولیش(

کیت های تشخیصی
 خانواده کیت های تشخیص موادمخدر

 کیت تشخیص بارداری )ریما(
 کیت تشخیص بیومولکول ها

محصوالت ضدعفونی کننده
 خانواده محصوالت ضدباکتری سیلوسپت

 باند پانسمان آجی کوت
 پد جاذب خون و آب

 اسپری ضدباکتری زخم نیواشا

شوینده و پاک کننده
 خانواده شوینده های مهرتاش
 خانواده شوینده های ام اس کی

 کارواش بدون آب
 واکس پاک کننده چرم و چوب

آرایشی و بهداشتی
 خانواده کرم های ضدآفتاب سان سیف

 خانواده کرم های آردن
 خانواده کرم های هیدرودرم

 پد اپیالسیون ضدباکتری

سایر محصوالت مراقبتی
 ماسک های تنفسی

 شکم بند بارداری ضدامواج
 کفی پا و کفش ضدباکتری

 کفی کفش ضدباکتری
 عینک آفتابی صاایران

 فیلتر دود تنباکو

نانومواد
 گرانول هیدروکسی آپاتیت کربناته

تجهیزات استریل کننده
 پالسما کلینر

 دستگاه استریالیزر پالسما
 دستگاه خشک کن سرمایشی دارویی



معرفی محصول
نانوداروی ضد ســرطان پاکلی نب، برای درمان ســرطان هایی مانند ســینه، ریه و پانکراس با تاش محققان کشــورمان 
تولید شده است. این نانودارو، با نفوذ به بافت سرطانی، از پیشرفت تومور جلوگیری کرده و باعث نابودی بافت سرطانی 
می شــود. به علــت ابعــاد نانویی ایــن دارو، اثربخشــی آن باالتر و عوارض جانبی آن کمتر از داروهای مشــابه اســت. طبق 
آزمایش های صورت گرفته این نانودارو مشابه با داروی آمریکایی آبراکسان بوده و این درحالی است که با برچسب قیمتی 

معادل یک پنجم آن روانه بازار شده است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
نانودارو پژوهان پردیس

 محل تولید
استان گیان، رشت

 پایگاه اینترنتی
www.nanodaru.com

نانوداروی ضدسرطان پاکلینب

محصول صادراتی

12

گواهینامه نانومقیاس



نانوداروی ضدسرطان سینادوکسوزوم

محصول صادراتی

معرفی محصول
از جملــه دســتاوردهای ارزنــده و نویدبخش فناوری نانو، ســاخت انواع نانوداروها برای کنترل و درمان بیماران ســرطانی 
اســت. یکی از این نانوداروها، »سینادوکســوزوم« اســت که به عنوان یک نانو  داروی ضدتومور در درمان ســرطان ســینه 
متاســتازدهنده به ویژه در بیمارانی که در معرض یا دارای مشــکات قلبی هســتند و همچنین درمان ســرطان تخمدان 
پیشــرفته اســتفاده می شــود. به دلیل تولید این دارو در داخل کشور، عاوه بر کاهش قیمت تمام شده این محصول برای 

بیماران، ساالنه از خروج تقریبًا 7میلیون دالر ارز از کشور جلوگیری شده است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
اکسیر نانوسینا

 محل تولید
استان گیان، رشت

 پایگاه اینترنتی
www.exirnanosina.ir

13

گواهینامه نانومقیاس



معرفی محصول
زردچوبــه به دلیــل خصوصیات آنتی آکســیدانی قوی خود یکی از مؤثرترین مواد در جلوگیری ســرطان و التهاب اســت. 
مــاده مؤثره داروی »ســیناکورکومین« از زردچوبه )کورکومین( گرفته شــده اســت. به دلیل اینکــه زردچوبه نامحلول در 
آب اســت، در عمل جذب بدن نمی شــود؛ درحالی که در شــکل نانویی آن، حالیت کورکومین در خون افزایش یافته و 
ســبب بهبود جذب آن می شــود. قیمت این محصول در مقایســه با نمونه مشابه خارجی بسیار ارزان تر بوده و نزدیک 

به یک سوم آن است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
اکسیر نانوسینا

 محل تولید
استان گیان، رشت

 پایگاه اینترنتی
www.exirnanosina.ir

کپسول سیناکورکومین

محصول صادراتی
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معرفی محصول
ســالک یک بیماری پوســتی طوالنی مدت اســت که عامل آن نوعی انگل است. یکی از موادی که می تواند بر آن غلبه 
کند مولکولی دارویی به نام آمفوتریســین B اســت. در حالت عادی، جذب این مولکول از طریق پوســت بســیار پایین 
اســت. با توجه به این مشــکل، پس از تحقیقات انجام شده، پماد سیناآمفولیش تولید شد. این ژل موضعی، با اثرات 

مؤثر تر و عوارض جانبی کمتر،بیماری سالک را پس از سه تا چهار هفته درمان می کند.
این دارو در حال حاضر به صورت پماد موضعی و با وزن 1۵ گرم در هر تیوب تولید می شود.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
اکسیر نانوسینا

 محل تولید
استان گیان، رشت

 پایگاه اینترنتی
www.exirnanosina.ir

پماد درمان سالک )سینا آمفولیش(

15
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معرفی محصول
تســت اعتیاد به عنوان یک آزمون قانونی جهت بررســی ســوءمصرف موادمخدر و میزان اعتیاد افراد به آن مواد انجام 
می گیرد. روش معمول در آزمایشگاه ها، غربالگری نمونه های افراد با تست های سریع جهت شناسایی افراد مشکوک 
و انجــام آزمایــش تأییــدی بــا یک روش اســتاندارد مبتنی بر تجزیه شــیمیایی اســت. اســتفاده از ایــن کیت ها به دلیل 

استفاده از فناوری نانو دقت و سرعت باالتری را در اختیار مصرف کننده قرار می دهد.
دیگر کیت های تشخیصی این شرکت عبارت اند از: 

 کیت پنج تستی تشخیص سریع مورفین، آمفتامین، مت آمفتامین، متادون و حشیش 
 کیت تشخیص سریع حشیش 
 کیت تشخیص سریع متادون 

 کیت تشخیص سریع مت آمفتامین
 کیت تشخیص سریع مورفین 

 کیت تشخیص سریع آمفتامین 
 کیت سه تستی تشخیص سریع مورفین، آمفتامین و مت آمفتامین

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
زیست ابزار پژوهان

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.zistabzar.com

گواهینامه نانومقیاس

خانواده کیت های تشخیص موادمخدر
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معرفی محصول
در سالیان اخیر کیت های تشخیص بارداری بسیار مورد کاربرد قرار گرفته اند. با پیشرفت فناوری نانو، کیت های نوین 
جهت افزایش دقت و ســرعت تشــخیص وارد بازار شــده اند. کیت تشخیص ســریع بارداری حاوی نانوذرات طا، یک 
کیــت غربالگــر مبتنی بر نانوذرات طا به حســاب می آید و در دســته کیت هــای ایمنوکروماتوگرافی قرار می گیرد. تســت 

مذکور قادر به تشخیص سریع بارداری از نمونه ادرار است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
زیست ابزار پژوهان 

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.zistabzar.com

کیت تشخیص بارداری )ریما(

گواهینامه نانومقیاس
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معرفی محصول
امروزه کیت های تشخیص سریع پیش از سکته قلبی، بارداری، مسمومیت، عفونت و حتی آزمایش های سوءمصرف 
مواد مخدر در افراد و یا آلودگی آب و غذا نیازی ضروری برای هر فرد یا آزمایشگاه تشخیص طبی است. این محصول 
کیت LSPR تشخیص بیومولکول بوده که با استفاده از نانوذرات طا، قابلیت تشخیص بیومولکول ها در مقادیر بسیار 

کم را داراست. دقت و سرعت این کیت ها باالتر بوده و وضوح و قابلیت خواندن آن راحت تر است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
نانو مبنا ایرانیان

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.nanomabna.com

کیت تشخیص بیومولکول ها

گواهینامه نانومقیاس
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معرفی محصول
مطالعــات نشــان داده اســت کــه ضدعفونی کردن دســت، صــورت، دهــان، ابزارهای مورد اســتفاده، ســطوح و… یکی 

راه های کاهش انتقال باکتری و میکروب به انسان است. 
محصوالت ضدعفونی کننده شــرکت کیتوتک موجب از بین بردن طیف وســیعی از پاتوژن های بیماری زا )باکتری ها، 

ویروس ها و قارچ ها( می شود. سبد محصوالت شامل موارد زیر است؛
 سیلوسپت زخم

 سیلوسپت سوختگی
 سیلوسپت دست

 سیلوسپت ضدعفونی کننده محل تزریق
 سیلوسپت وسایل و تجهیزات

 سیلوسپت سطوح و زمین

10 ppm دهان شویه سیلوسپت 
 جعبه کمک های اولیه خودرو

 جعبه کمک های اولیه پیشرفته
 کیف کمک های اولیه همراه

 فوم سیلوسپت برای ضدعفونی کردن دست

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
کیفیت تولید تکاپو

 محل تولید
استان البرز، شهرک صنعتی اشتهارد

 پایگاه اینترنتی
www.chitotech.com

گواهینامه نانومقیاس محصول صادراتی

خانواده محصوالت ضدباکتری سیلوسپت
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معرفی محصول
در زخم ها به علت ورود میکروب ها و خاروخاشاک به عمق بافت و بسته شدن سریع محل زخم، یک محیط مطلوب 
بــرای رشــد میکروب هــا فراهم می شــود و زخــم عفونت می کند. ایــن محصول باند پانســمان حاوی نانــوذرات نقره با 
خاصیت ضدباکتری اســت. فرایند بهبود زخم ها توســط عفونت های باکتریایی به تأخیر می افتد؛ بنابراین پیشگیری 
و درمــان عفونــت بخــش مهمــی از بهبــود زخــم اســت. باند پانســمان و گاز نانویــی به منظــور کنترل عفونــت در محل 
ســوختگی و زخم کاربرد دارد و با آزادســازی آهســته یون نقره اثرات ضدمیکروبی و ضدالتهابی خود را اعمال می کند. 
این محصول برای سوختگی های حاد، زخم های دیابتی حاد، زخم های بستر حاد و زخم های مزمن بسیار اثربخش 

است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
داروسازی عماد

 محل تولید
استان اصفهان، شهرک صنعتی رازی

 پایگاه اینترنتی
www.emadpharma.com

20
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باند پانسمان ضدباکتری



پد جاذب خون و آب

معرفی محصول
پانســمان به منظــور تســهیل در بهبــودی زخم، پیشــگیری از عفونت، جلوگیــری از خون ریزی و حفــظ رطوبت زخم و 
حفاظــت از ناحیــه آســیب دیده در برابــر صدمــات مکانیکــی مانند ضربه یــا خراش انجام می شــود. در ایــن فرایند مواد 
شــوینده و ضدعفونی کننده، به همراه چســب زخم، پنبه و گاز اســتریل و پد، مورد استفاده قرار میگیرد. پد الیه هایی از 
پنبــه و گاز و یــا پارچــه ای دیگر اســت که قدرت جذب ترشــحات را دارد و اغلب در معرض عوامــل بیماری زا و میکروبی 
اســت. ازایــن رو اســتفاده از یک وســیله جایگزین که مشــکات میکروبــی و عفونی برای مصرف کننــدگان ایجاد نکند، 
یکــی از ضرورت هــای حوزه پزشــکی اســت. با اســتفاده از فناوری نانو راندمان پدهای پزشــکی در جــذب خون، ایجاد 

خاصیت ضدمیکروبی، استحکام و جذب رطوبت افزایش پیدا می کند.
پدهای هــای پنبــه ای تولیــدی شــرکت طلیعه طــب توحید با به کارگیــری فناوری نانو بــازده باالتری در جــذب خون را 

فراهم کرده است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
شرکت طلیعه طب توحید

 محل تولید
استان تهران، پاکدشت

 پایگاه اینترنتی
www.nanoproduct.ir
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معرفی محصول
اســپری نیواشــا دربرگیرنــده ذراتــی در انــدازه نانومتــری اســت که روند التیــام زخم و شــکل گیری بافت جدید را تســریع 
می کنــد. این محلول به منظور درمان آســیب های پوســتی و ترمیم آثار به جای مانــده از جوش، ضربه، جراحی، تغییر 
رنگ موضعی پوست ناشی از سوختگی، تماس با مواد آسیب رسان پوستی و بیماری های مختلف پوستی و همچنین 

به منظور پانسمان موضع زخم، پس از عمل های جراحی زیبایی به  کار می رود.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
نانوالوند آراد

 محل تولید
استان اصفهان، اصفهان

 پایگاه اینترنتی
www.nivashaa.com
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معرفی محصول
بهداشــت و نظافــت محیــط کار و زندگــی یکــی از عوامل اصلی جلوگیــری از بــروز بیماری  ها و مسمومیت هاســت. مواد 
شــوینده لزومــا خاصیــت میکروب کشــی ندارنــد و بــرای تکمیــل نظافت و مٔوثربــودن آن بایــد از مــواد ضدعفونی کننده 

مناسب استفاده کرد. 
محصوالت این شرکت شامل:

نمایــش  صفحــات  پاک کننــده  نانوامولســیون   
 LED ،LCD

بــدون  خــودرو  بدنــه  شــوینده  نانوامولســیون   
استفاده از آب

بــدون  نانوامولســیون شــوینده موتــور خــودرو   
استفاده از آب

 نانوامولسیون پاک کننده سطوح استیل
 نانوامولسیون پاک کننده تبلت و موبایل

 نانوامولسیون پاک کننده و براق کننده چوب
 نانوامولسیون پاک کننده انواع شیشه
 نانوامولسیون پاک کننده چندمنظوره

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
کیمیا شیمی سهند

 محل تولید
اســتان قزوین، شهرک صنعتی 

البرز

 پایگاه اینترنتی
www.KCSNANO.com

خانواده شوینده های مهرتاش 

گواهینامه نانومقیاس
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معرفی محصول
از امور جاری روزانه در هر خانواده و جامعه، پاک کردن و تمیز نگاه داشــتن وســایل مورد اســتفاده اســت. لذا اســتفاده از 
محصوالتی که ســبب به تعویق انداختن این تمیزکارهای دوره ای شــود، مطلوب خواهد بود. تمامی این محصوالت با 
استفاده از عصاره های طبیعی و با استفاده از فناوری نانو تولیدشده و ضمن حفاظت از کلیه سطوحی که با آن در تماس 
هستند به علت حضور مواد مٔوثره در مقیاس نانو قدرت پاک کنندگی خوبی از خود نشان داده و ضمنًا کلیه سطوح را عاری 

از هرگونه باکتری کرده و به آن  ها خاصیت آنتی استاتیک می بخشند که نتیجه آن جذب دیرتر گردوخاک است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
ستاره تابان پاک

 محل تولید
استان گیان، منطقه آزاد انزلی

 پایگاه اینترنتی
www.stp-nano.com

محصوالت این شرکت شامل:
 نانوامولسیون پاک کننده چرم

 نانوامولسیون پاک کننده پارکت 
 نانوامولسیون پاک کننده فرش و موکت 

 نانوامولسیون پاک کننده موتور خودرو 
 نانوامولسیون پاک کننده داشبورد 
 نانوامولسیون پاک کننده الستیک 

 نانوامولسیون پاک کننده بدنه خودرو 

 نانوامولسیون زمین شوی 
 نانوامولسیون پاک کننده عینک 

 نانوامولسیون پاک کننده صفحات نمایش 
 نانوامولسیون پاک کننده انواع شیشه 

 نانوامولسیون پاک کننده چند منظوره 
 نانوامولسیون پاک کننده سینک ظرفشویی 
 نانوامولسیون پاک کننده و براق کننده چوب
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کارواش بدون آب

معرفی محصول
بــه کمــک فناوری نانو در ســال های اخیر، امکان شست وشــوی خــودرو در عین صرفه جویی در مصــرف آب آن  هم به 
میزانی بیش از 1000 لیتر در کارواش ها، امکان پذیر شده است. محصول حاضر، در مقایسه با محصوالت معمول، ماده 
شــوینده مناســبی اســت که برای ممانعت از ایجاد خط وخش روی بدنه خودرو و تمیزکاری کامل و ایمن آن اســتفاده 
می شــود. مــواد به کاررفتــه در ایــن محصول، می توانند در ابعاد بســیار ریز در ســطوح نفوذ کرده و آلودگی هــا را به الیاف 
دســتمال منتقــل و ســطح را کامًا پاک کننــد. همچنین با ایجاد یک الیه با چســبندگی باال، بعــد از فرایند تمیزکاری، از 
ســطح محافظــت نماینــد. بنابراین با این محصــول، عاوه بر تمیزکنندگــی عالی، ایجاد خط وخش به صفر می رســد. 
براق کنندگی و ایجاد الیه محافظ روی رنگ خودرو و جلوگیری از رنگ پریدگی، تمیزکننده گردوخاک و چربی، کاهش 
جــذب گردوخــاک، عــدم ایجــاد خط وخــش روی بدنــه خــودرو، و دوســتدار محیط زیســت  بــودن از جملــه ویژگی های 

کارواش نانویی تولیدی شرکت افق درخشان اسپاداناست.
با توجه به اینکه شســتن یک ماشــین ســواری بین 1۵0 تا 200 لیتر آب مصرف می کند، اســتفاده از این محصول تأثیر 

بسزایی در صرفه جویی آب و شست وشوی بهتر خودرو خواهد داشت.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
افق درخشان اسپادانا

 محل تولید
اصفهان، شهر اصفهان

 پایگاه اینترنتی
www.ecowash2012.com
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معرفی محصول
ایــن محصــول تونیــک گیاهــی حــاوی نانــوذرات اســت که با هــدف ایجــاد خــواص ضدباکتری تولید شــده اســت. در 
پاک کردن ســطوح چوبی و چرم مانند مبلمان نباید از مواد شــوینده اســتفاده کرد، چون این کار باعث تخریب چوب یا 
زنجیره پلیمری چرم شــده و به مرور زمان ترکیب چرمی را دچار خوردگی و تخریب می کند. محصول ساخته شــده پس 
از پاک کردن ســطوح چوب و چرم در داخل ســطح نفوذ کرده و به علت داشــتن مواد کامًا طبیعی و گیاهی در کنار ماده 

ضدباکتری، سطح را عاری از باکتری کرده و عمر طبیعی آن را نیز حفظ می کند.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
کیمیا پژوهش ماهان

 محل تولید
استان قزوین، قزوین

 پایگاه اینترنتی
www.kmpo.ir

واکس پاک کننده چرم و چوب

گواهینامه نانومقیاس
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معرفی محصول
بعضــی از افــراد به طــور طبیعی یا در اثر عوامل متعددی از پوســتی بســیار حســاس تر در مقایســه با افراد دیگــر برخوردار 
هســتند. تحریک پذیری پوســت در این افراد سریع تر بوده و عائمی نظیر قرمزی، التهاب و آفتاب سوختگی با سرعت 
و شدت بیشتری ظاهر می شود. به طور کلی در کرم های ضدآفتاب برای جذب پرتوهای مضر از جاذب های شیمیایی 

و فیزیکی استفاده می شود. در فرموالسیون این کرم  ها از بازتاب دهنده های معدنی و طبیعی استفاده شده است.
این محصوالت در انواع مختلف و متفاوتی به بازار عرضه شده اند از جمله:

 30 SPF کرم دور چشم ضد آفتاب 
 کرم ضد آفتاب کودک SPF 30 فاقد جاذب های شیمیایی 

۵0 SPF کرم ضد آفتاب فاقد جاذب های شیمیایی 

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پارس حیان

 محل تولید
استان قزوین، قزوین

 پایگاه اینترنتی
www.parshayan.com

گواهینامه نانومقیاس
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خانواده کرم های ضد آفتاب سان سیف

محصول صادراتی



معرفی محصول
پوســت بــدن انســان به طــور طبیعــی فاقــد توانایــی الزم جهت مقابله بــا اثرات ســوء ناشــی از پرتوهای نور آفتاب اســت. 
شناخته شده ترین انواع پرتوهای ماورای بنفش به سه محدوده طول موج UVA و UVB و UVC تقسیم می شوند. با عبور 
نور خورشید در اتمسفر تمام UVC و ٩0%UVB توسط ازن، بخار آب، اکسیژن و دی اکسیدکربن جذب می شوند.UVA کمتر 
 UVB و بخش باقی مانده UVA توســط جو جذب می شــود، بنابراین اشــعه ماورای بنفشی که به زمین می رسد شــامل کل
اســت. UVA از طریق تشــکیل رادیکال های آزاد با اختال در روند طبیعی تجدید ساختار پوست، سبب ایجاد عائمی 
نظیــر پیــری زودرس پوســت و بــروز لــک و تیرگی آن می شــود. UVB نفوذپذیری کمتری در الیه های پوســتی داشــته و 
عوارض مستقیم نظیر قرمزی، التهاب و آفتاب سوختگی ایجاد کرده و در موارد برخورد طوالنی مدت آن احتمال بروز 

انواع سرطان های پوست افزایش می یابد.
این محصوالت در انواع مختلف و متفاوتی به بازار عرضه شده اند از جمله:

 ۵0 SPF کرم ضد آفتاب فاقد چربی 
 کرم ضد آفتاب رنگی فاقد چربی SPF 30 فاقد جاذب های شیمیایی 

 کرم ضد آفتاب رنگی فاقد چربی SPF 4۶ فاقد جاذب های شیمیایی 
 کرم ضد آفتاب رنگی SPF ۶0 برای پوست های خشک و حساس فاقد جاذب شیمیایی 

90 SPF کرم ضد آفتاب رنگی برای پوست های خشک و معمولی 

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پارس حیان

 محل تولید
استان قزوین، قزوین

 پایگاه اینترنتی
www.parshayan.com

گواهینامه نانومقیاس
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خانواده کرم های آردن

محصول صادراتی



معرفی محصول
یکی از مهم ترین محصوالت مراقبت از پوست به خصوص با شروع فصل گرما »کرم ضدآفتاب« است. هرچند استفاده 
از کرم های ضدآفتاب در تمام فصول ســال الزم اســت اما با گرم تر و درخشــان تر  شــدن اشــعه های خورشید و آغاز فصل 

گرما این الزام معمواًل شکل جدی تری به خودش می گیرد. 
اشعه ماورای بنفش خورشید اثرات ثابت شده ای بر روی افزایش انواعی از سرطان های پوست، تسریع و تشدید پیری 
)چروک( پوســت و بدترشــدن برخی از بیماری های پوســتی و ایجاد و تشــدید لک صورت و کک ومک دارد. بنابراین 
استفاده از کرم های ضدآفتاب مناسب، نقش مهمی در پیشگیری از بیماری های پوستی ایفا می کند. این محصوالت 
از نفوذ اشــعه ماورای بنفش به قســمت های عمقی اپیدرم )روی پوســت( و درم )الیه زیر پوســت( جلوگیری می کنند. 
نحــوه اثــر ایــن ضدآفتاب  ها، جــذب یا انعکاس اشــعه ماورای بنفش با اســتفاده از نانــوذرات و فناوری نانو اســت که از 

رسیدن اشعه مضر به الیه های عمقی پوست ممانعت می کند.
این محصوالت در انواع مختلف و متفاوتی به بازار عرضه شده اند از جمله:

30 SPF کرم های ضد آفتاب فاقد جاذب های شیمیایی با 
 کرم های ضد آفتاب رنگی فاقد چربی SPF ۶0 فاقد جاذب های شیمیایی 

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پارس حیان

 محل تولید
استان قزوین، قزوین

 پایگاه اینترنتی
www.parshayan.com

گواهینامه نانومقیاس
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خانواده کرم های هیدرودرم

محصول صادراتی



معرفی محصول
 بــا رشــد جمعیــت جهان و گســترش بیماری  هــا، شــمار میکروارگانیســم های مقاوم در برابــر آنتی بیوتیک هــا افزایش 
می یابــد و عفونت هــا از طریــق ایــن میکروارگانیســم ها نیــز اتفاق می افتنــد. با افزایش ســطح آگاهی مــردم در زمینه 
سامت، توجه  ها به آموزش و محافظت در برابر عوامل بیماری زای مضر جلب شده است. یون های برخی فلزات و 
ترکیبات آن برای طیف وسیعی از باکتری ها بسیار کشنده هستند. آن ها سمیت خیلی کمی را برای سلول های بدن 
انســان نشــان می دهند، اســتفاده از این مواد در اشکال مختلف یک روش رایج برای محافظت در مقابل باکتری ها 
بــه  شــمار می آیــد. محصــوالت ضدباکتریایــی اخیــرًا توجــه زیــادی را در صنعــت بــه خــود جلــب کرده انــد. به عنــوان 
 مثال، از آن ها به عنوان پد اپیاســیون در صنعت مواد آرایشــی- بهداشــتی اســتفاده می شــود. قابل ذکر اســت که اثر 
ضدباکتریایی نانوکامپوزیت های مهندســی شــده ماندگار بوده و محصوالت تولیدشــده بازدهی ضدباکتریایی خود را 

در برابر گونه های مختلــف باکتری ها حفظ می کنند.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
صنایع تولیدی اصفهان مقدم

 محل تولید
استان اصفهان، مبارکه

 پایگاه اینترنتی
www.isfahanmoghadam.com

گواهینامه نانومقیاس

30

پد اپیالسیون ضدباکتری



گواهینامه نانومقیاس

اطالعات تولید کنندگان
 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده
www.fnm.irاستان تهران، شهر تهرانفناوران نانومقیاس

ک www.masknano.comاستان اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهاننانو تارپا

کسین سبز اسپادان www.nanoxinco.comاستان اصفهان، شهر اصفهانا

www.nanokhavar.comسمنان، شهرک صنعتی ایوانکینانوفناوران خاور

imenmaskazar.comاستان تهران، شهر تهرانایمن ماسک آذر

www.zistabzar.comاستان تهران، شهر تهرانزیست ابزار پژوهان

ماسک های تنفسی

معرفی محصول
به دلیــل وجــود آلودگی هــای مختلف همچون ریزگردهــا، ویروس ها و باکتری ها در هوا و برای حفظ ســامتی و تنفس 
هوای ســالم، اســتفاده از انواع ماســک ها، گسترش یافته اســت. در مکان هایی که آلودگی هوا بسیار باالست، استفاده 
از ماســک ها ضــروری اســت. میــزان راندمان جــذب بــاالی ذرات از ویژگی های مهم ماســک های نانویی اســت که در 
کاس هــای متفــاوت و چندالیــه و در انــواع ســاده و ســوپاپ دار، توســط شــرکت های دارنــده گواهــی نانومقیــاس تولید 
می شــود. در حال حاضر، محصوالت این شــرکت ها به صورت ماســک های N95 عمومی، پزشــکی، صنعتی، آرایشگر، 

کودکان، FFP1 و FFP2 با فناوری نانو به بازار عرضه می شود. 
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شکم بند بارداری ضدامواج

معرفی محصول
فناوری های نوین توانســته اند بســیاری از مشــکات زندگی انســان امروز را حل کنند. با این حال برخی از جنبه های 
فناوری، تأثیرات منفی هم به همراه خود آورده اند. مثًا اســتفاده از وســایلی نظیر تلفن های بی ســیم، مایکروفر، تلفن 
همراه، اینترنت بی ســیم )وای فای(، بلوتوث و همچنین قرارگیری در کنار دکل های برق فشــارقوی می تواند جنین را 
در معــرض امــواج الکترومغناطیس قرار دهد. از این رو بهتر اســت خانم های باردار به منظور حفظ بهداشــت و ســامت 

جنین در طول مدت بارداری با استفاده از شکم بندهای نانویی ضدامواج، در برابر این امواج محافظت شوند. 

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
تن سان طب هگمتانه

 محل تولید
استان همدان، اسدآباد

 پایگاه اینترنتی
www.tancomedical.com

گواهینامه نانومقیاس
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کفی پا و کفش ضدباکتری

معرفی محصول
با افزایش اهمیت سامت پا، پاپوش های ضدباکتری، مزیت هایی را برای مصرف کنندگان ارائه می دهند. هنگامی که پا 
عرق می کند باکتری در الیاف خام رشــد کرده و جایی که باکتری رشــد کند بوی بد نیز همراه خواهد داشــت. از آنجایی که 
سامت پاها به کفش ها بستگی دارد، متخصصان تمام تاش خود را برای تولید بهترین کفی های کاربردی برای برقراری 
تعادل بین سامت و کارایی به کار گرفته اند. کفی های بدون بو سالم تر از نمونه های معمولی بوده و هنگام استفاده بسیار 
راحت تر هستند. این گونه کفی ها هیچ گونه واکنش های آلرژیک ایجاد نمی کنند و محتویات آن ها هیچ گونه ضرری برای 
سامت بدن نخواهد داشت. با ترکیب شدن ماده ضدباکتری درون پلیمر، کارایی آن تا هنگام طول عمر کفی باقی خواهد 

ماند. محصوالت این شرکت شامل موارد زیر است:
 کفی کفش سیلیکونی موضعی ضدباکتری

 کفی کفش ماساژدهنده مغناطیسی ضدباکتری
 پد پاشنه سیلیکونی ضدباکتری

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
شرکت تولیدی امین صوت

 محل تولید
استان گیان، رشت

 پایگاه اینترنتی
www.pabepa-co.ir

گواهینامه نانومقیاس
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کفی کفش ضدباکتری

معرفی محصول
به عنوان بخش داخلی یک کفش، کفی کفش در تماس مســتقیم با پای انســان اســت. در طراحی کفی کفش عوامل 
مختلفــی همچــون انــدازه، حالــت انحنــای کــف پــا، قابلیت جــذب ضربــه، قابلیت کنتــرل رطوبــت و مقابله بــا بو و 
باکتری در نظر گرفته می شــود. تعرق پا عاوه بر ایجاد بوی نامطبوع و آزاردهنده، موجب رشــد باکتری ها و قارچ ها 
در میــان انگشــتان و بیماری هــای عفونــی می شــود. امــروزه با توجه بــه اهمیت ســامت پاها، روش هــای مختلفی 
همچــون اســتفاده از نانو ذرات در ســاخت کفی کفش، مورد توجه قرار گرفته اســت. این گونــه کفی ها واکنش آلرژیک 
ایجاد نکرده و ضرری برای بدن انســان ندارند. نانوذرات در اثر واکنش با غشــای خارجی باکتری، موجب تغییرات 

ســاختاری داخل باکتری و در نهایت نابودی آن می شود.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پاموک تابان

 محل تولید
استان  آذربایجان شرقی، تبریز

گواهینامه نانومقیاس
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معرفی محصول
عینــک آفتابــی صاایــران اولیــن بار برای اســتفاده خلبان هــا جهت مقابله بــا پرتوهای لیــزری با فریــم خلبانی طراحی 
شــد. پرتوهــای مضــر می توانــد باعــث کاهش ســطح دیــد خلبان و حتــی کوری آن هــا حین پرواز شــود. در حــال حاضر 
این عینک با قابلیت محافظت از چشــمان در برابر تابش های UV و با اســتفاده از فناوری طراحی و ســاخت پوشــش 
نانومتــری نابازتابنــده پهن بانــد )پوشــش نابازتابنــده ای که طول  موج وســیعی را فیلتر می کند(تولید می شــود و باعث 
ایجــاد خاصیــت Anti-Reflection و حــذف بازتاب هــای مزاحم در محصــول می گردد. این عینک هــای آفتابی در دو 

مدل معمولی )خلبانی( و چندمنظوره )اسپورت( تولید شده اند.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران )صاپا(

 محل تولید
استان اصفهان، اصفهان

گواهینامه نانومقیاس
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معرفی محصول
تاکنــون بیــش از 4000 مــاده شــیمیایی مضر که ســبب بیماری هایی همچون ســرطان و بیماری های قلبی هســتند، در 
تنباکو یافت شــده اســت. از راه های کاهش این ترکیبات مضر، فیلتر کردن و جلوگیری از ورود آن ها به بدن اســت. فیلتر 
قلیان نانویی به دلیل استفاده از نانوذرات با هدف کاهش ترکیبات مضر دود تنباکو و از بین بردن باکتری ها طراحی شده 
است. هر چند باید توجه داشت که کاهش خطر مصرف مواد مخدر، تحت هیچ شرایطی به معنای دفع خطر آن نیست 

و اساسًا ماهیت مصرف تنباکو، سیگار و قلیان،برای سامتی بسیار مضر است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
حکیمان دوراندیش پارس

 محل تولید
استان البرز، پارک علم و فناوری 

البرز

 پایگاه اینترنتی
www.nanofil.org

گواهینامه نانومقیاس
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گرانول هیدروکسی آپاتیت کربناته

معرفی محصول
هیدروکســی آپاتیت به دلیل داشــتن ســازگاری زیســتی، زیســت فعالی و قابلیت اطمینان برای کاربری در بدن، به طور 
گســترده  برای کاربردهای پزشــکی مانند درمان نواقص و بازســازی بافت اســتخوان اســتفاده می شــود. عاوه بر این 
مزایا محققان کشــورمان توانســته اند تا کارکردهای آرایشــی و بهداشــتی این ماده را نیز در داخل کشــور فعلیت بخشد. 
امروزه برندهای معروف آرایشــی دنیا با اســتفاده از نانوهیدروکســی آپاتیت در کرم های جوان ســازی پوســت، اثر آن را 
نشــان داده اند. این ماده پس از نفوذ از طریق پوســت و القای کاژن ســازی، ســبب تولید کاژن در زیر پوســت می شود 
که حاصل آن صاف شــدن چروک های صورت و شــادابی پوســت اســت. همچنین نانوهیدروکســی آپاتیت می تواند در 
زمینــه حساســیت دندانــی، پوســیدگی دندان و درمــان ضایعات آن که یکی از چالش های دندان پزشــکی اســت، مؤثر 
باشــد. اســتفاده از این نانوماده در محصوالت بهداشــت دهان و دندان، مانند خمیردندان، دهان شویه و نخ دندان و 

آدامس های مخصوص می تواند به طور قابل توجهی حساسیت دندانی را نیز کاهش دهد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پردیس پژوهش فناوران یزد

 محل تولید
استان یزد، تفت

 پایگاه اینترنتی
www.presearch.ir

گواهینامه نانومقیاس
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پالسما کلینر

معرفی محصول
پاک ســازی پاســمایی (Plasma Cleaning) فراینــدی اســت کــه در آن تمامــی ترکیبــات آلی از ســطح موردنظر توســط 
پاسما از بین می رود. انرژی الکترون ها و پاسما، به اندازه ای است که اتم های خنثی را یونیزه، ساختارهای مولکولی 

را شکسته و رادیکال های آزاد تشکیل می دهد.
این اصاحات، ســبب ایجاد خواص آب دوســتی، افزایش قابلیت چســبندگی به ســطح، کاربرد عوامل ضدمیکروبی و 
اســترلیزه کردن می شــود. ازاین رو، آماده ســازی سطحی پلیمرها و فلزها بســیار مورد توجه صنعتگران در حوزه پزشکی، 
پلیمر و متالورژی قرار گرفته اســت. پاســما کلینر روشــی بدون رقیب برای از بین بردن عوامل میکروبی اســت؛ چرا که 

بسیاری از سورفکتانت های تهاجمی و حال های آلی را می زداید و سطح یکنواختی را فراهم می آورد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
دانش پویان ساتیا

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.satiaco.com
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یالیزر پالسما دستگاه استر

معرفی محصول
دســتگاه اســتریایزر پاســما PSP-PL ابــزار حســاس بــه دمــا و رطوبــت مانند انــواع آندوســکوپ، کاتتــر، کانــوال و… را در 
کوتاه ترین زمان و بدون ایجاد مواد ســمی و مضر اســتریل می کند. پس از اتمام پروســه اســتریل توســط این دســتگاه 
آنچه باقی می ماند بخار آب و اکســیژن اســت که کامًا با محیط ســازگارند و آســیبی متوجه کاربران و بیماران نخواهد 
بود. فرایند استریل دستگاه بسیار سریع بوده )28 تا ۶۵ دقیقه( و نیازی به آماده سازی اولیه نیست که این امر گردش 

کار را در بیمارستان ها و مراکز درمانی به میزان قابل توجهی سرعت می بخشد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پارس سینوهه پاد

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.psptrade.com
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دستگاه خشک کن سرمایشی دارویی

معرفی محصول
خشــک کن سرمایشــی دســتگاهی منحصربه فــرد بــرای خشــک کردن نمونه هــای حســاس بــه دماســت کــه غالبــًا در 
آزمایشــگاه های صنایع دارویی، غذایی، پزشــکی و بیوشیمی و تحقیقاتی استفاده می شود. در این دستگاه حذف آب 
از نمونه مبتنی بر فرایند تصعید اســت. در خشــک کردن تصعیدی، ابتدا محصول موردنظر منجمد می شــود، ســپس 
حال )معمواًل آب( منجمد شــده و از طریق تصعید تحت خأل از نمونه خارج می شــود. یخ تصعید شــده توسط پمپ خأل 
یا انژکتور بخار، از داخل اتاقک خشــک کن مکیده می شــود و گرمای مورد نیاز برای تصعید از طریق هدایت یا تشعشع، 
تأمین می شــود. خشــک کن های سرمایشــی مورد اســتفاده در صنایع داروســازی دارای الزامات GMP خاصی هســتند 
و بر اســاس URS توافقی طراحی و ســاخته می شــوند. شــرکت تاپکو اراک در حال حاضر توانایی ســاخت دســتگاه های 

خشک کن سرمایشی دارویی از 1 مترمربع تا 10 مترمربع را داراست.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
تکویــن  دانش بنیــان  شــرکت 

آزمایش پارسه )تاپکو اراک(

 محل تولید
استان مرکزی، شهر اراک

 پایگاه اینترنتی
www.parsefreezedry.com
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تصفیه آب، پساب و 
ین سازی شیر

 سامانه کاویتاسیون پالسمایی
 سامانه الکترودیالیز انتخابی

 سامانه کویتاسیون جهت آرسنیک زدایی
 دستگاه آرسنیک زدایی

NF و MF ،UF غشاهای سرامیکی 
 دستگاه خانگی تصفیه آب خاکستری

 واشر و بدنه ضدباکتری فیلتر تصفیه آب
 واشرهای آب بند لوله و اتصاالت

 ژنراتور نانوحباب ساز
 دستگاه نانو حباب ساز

 نانو فیلتر حذف بوی دریچه های فاضالب
 آند با کاربری الکترولیز آب



سامانه کاویتاسیون پالسمایی

معرفی محصول
روش مورداســتفاده در ایــن سیســتم بــر پایــه فنــاوری پاســما بــوده و برخــاف روش هــای مرســوم، در فاز مایــع انجام 
می گیــرد، به طــوری  کــه عاوه بر حذف VOC منتشــره از پســاب صنایع پتروشــیمی در هوا، ســایر مواد شــیمیایی و مضر 
نظیــر مــواد آلی، فلزات ســنگین و ســایر آالینده های ســمی را نیــز حذف می کند. به عــاوه در ایــن روش هیچ گونه ماده 
شــیمیایی اســتفاده نمی شــود. تنها ماده مصرفی توســط این روش برق اســت که برای هر مترمکعب آب مابین 1 تا 2 

کیلووات ساعت و برای پساب هم در همین حدود است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پاالیش پاسما صنعت

 محل تولید
استان آذربایجان شرقی، شهر 

تبریز

 پایگاه اینترنتی
www.ppsplasma.com
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سامانه الکترودیالیز انتخابی

معرفی محصول
سیســتم الکترودیالیــز انتخابــی یکــی از روش های نوین نمک زدایی با مصرف انرژی پایین و تولید پســاب کم نســبت 
 بــه ســایر روش هــای مشــابه اســت. شــرکت PNF فنــاوری الکترودیالیــز پیشــرفته را به عنــوان روشــی مطلــوب جهــت 
نمک زدایی از آب شور ارائه می کند. در این فرایند بر اساس یک تکنیک الکتروشیمیایی، آلودگی های یونی از محلول  
آبی حذف می گردند. در این روش در حضور غشــاهای آنیونی و کاتیونی و با عبور جریان الکتریکی جداســازی نمک از 
آب صورت می گیرد. از ویژگی های سیســتم نمک زدایی می توان به امکان نمک زدایی از آب های لب شــور و آب دریا 
با راندمان 9۵%-8۵%، مصرف انرژی کمتر در قیاس با روش های دیگر نمک زدایی، طول عمر غشای باالی ۵ سال، 
هزینــه عملیاتــی پاییــن و عدم نیاز به پیش تصفیه اشــاره کــرد. همچنین در روش الکترودیالیــز انتخابی برای نیترات 
زدایــی، عبــور جریان آب از تعداد مشــخصی غشــاهای آنیونــی و کاتیونی، موجــب حرکت یون های نیتــرات از ورودی 

سیستم به سمت بخش تغلیظ شده و پساب خروجی می شود.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پیام آوران نانوفناوری فردانگر

 محل تولید
استان تهران، حسن آباد خالصه

 پایگاه اینترنتی
www.pnf-co.com
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سامانه نانوکویتاسیون جهت آرسنیک زدایی

معرفی محصول
با اســتفاده از انرژی باالی تولید شــده توســط پدیده کویتاســیون و جاذب های نانو ســرامیکی، می توان یون آرســنیک 
را تا حد مجاز کاهش داد. در این ســامانه با ورود آب به راکتورهای کویتاســیون، بخش زیادی از ترکیبات آرســنیک و 
دیگر فلزات ســنگین موجود در آب شکســته و اکســیدهای فلزی با ظرفیت های باالتر را تشکیل می دهد. در مرحله بعد 

به منظور حذف یون آرسنیک پنج ظرفیتی، آب وارد بستر جاذب های نانو سرامیکی فعال می شود.
به طور مثال با اســتفاده از این ســامانه می توان میزان آرســنیک را از PPb 110به حد مجاز اســتاندارد آب آشامیدنی )10 

PPb( کاهش داد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پیام آوران نانوفناوری فردانگر

 محل تولید
استان تهران، حسن آباد خالصه

 پایگاه اینترنتی
www.pnf-co.com
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معرفی محصول
دســتگاه آرســنیک زدایی بــرای حــل معضل حــذف آرســنیک از آب آشــامیدنی در ظرفیت هــای کوچک، ویــژه مناطق 
روســتایی، تولید و ســاخته شــده است. این شرکت، با به کارگیری جاذب هایی با ظرفیت جذب و بازده باال و بدون نیاز 
بــه مصــرف انــرژی زیاد، تجهیــز فوق را ارائه کرده اســت. واحدهایی با اســتفاده از جاذب هایی بــا ظرفیت جذب باال و 

بدون نیاز به مصرف انرژی و بازده عالی ارائه کرده است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پیام آوران نانوفناوری فردانگر

 محل تولید
استان تهران، حسن آباد خالصه

 پایگاه اینترنتی
www.pnf-co.com
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دستگاه آرسنیک زدایی



NF و MF ،UF غشاهای سرامیکی

معرفی محصول
اســتفاده از نانوغشــاهای ســرامیکی، برای پاســخ دهی به نیاز موجود در کشــور در بخش تصفیه پساب، امری ضروری 
اســت. پســاب ورودی به ســامانه تصفیه آب خاکســتری، با اســتفاده از نانو غشــاهای ســرامیکی چند کاناله، تصفیه و 
گندزدایی می شــود. این ســامانه در دو مرحلۀ میکروفیلتراســیون و اولترافیلتراســیون، پســاب ورودی را تصفیه نموده 
و آب را بــرای اســتفادۀ مجــدد به سیســتم بــاز می گرداند. در مرحلــۀ میکروفیلتراســیون چربی ها، شــوینده  ها و گروهی 
از درشــت مولکول ها و میکروب ها زدوده می شــوند. در مرحلۀ  اولترافیلتراســیون نیز، تمامی میکروارگانیســم ها و الشــۀ 
آنها از آب ورودی حذف می شــود. محصول نهایی، آب با کیفیتی با اســتانداردهای داخلی و جهانی اســت. همچنین 
فیلترهــای ایــن دســتگاه را می تــوان با جریان معکوس آب تمیزی که تولید می شــود، شست وشــو داد. ایــن فیلترها در 
محــدوده وســیعی از دمــا و فشــار و برای کاربردهــای مختلفی از قبیل جداســازی باکتری ها در صنایعــی از جمله صنایع 

لبنی و آب میوه، مواد معلق و مواد پلیمری، جداسازی امولسیون آب و روغن و بازیابی فلزات استفاده می شوند.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
دانش پژوهان صنعت نانو

 محل تولید
استان آذربایجان شرقی، شهر 

تبریز

 پایگاه اینترنتی
www.dpsn.co.ir
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اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
دانش پژوهان صنعت نانو

 محل تولید
استان آذربایجان شرقی، شهر 

تبریز

 پایگاه اینترنتی
www.dpsn.co.ir

دستگاه خانگی تصفیه آب خاکستری

معرفی محصول
غشــاهای نانوســاختار ســرامیکی بــا توجــه بــه ســاختار خــود، از اهمیــت ویــژه ای در فرایندهــای تصفیــه فاضاب ها و 
پســاب های خانگی برخوردار هســتند چرا که این غشــاها مقاومت بســیار باالیی در مقابل پدیده گرفتگی و شست وشــو 
بــا مــواد شــیمیایی دارند که ایــن خصوصیات در غشــاهای پلیمری ضعیف ارزیابی می شــود. در این طرح از غشــاهای 
نانوســاختار ســرامیکی در تصفیــه آب خاکســتری اســتفاده می شــود. ایــن نوع غشــاها با جداســازی بخش عمــده مواد 
شــوینده از آب خاکســتری، منجر به ایجاد قابلیت اســتفاده مجدد از آب تصفیه شــده می شوند به طوری  که بیش از ۵0 

درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود.
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واشر و بدنه ضدباکتری فیلتر تصفیه آب

معرفی محصول
دسترسی به آب آشامیدنی سالم در بسیاری از شهرهای دنیا وجود دارد، اما در حین انتقال و درون لوله ها ممکن است 
در این آب آلودگی هایی ایجاد شــود. اســتفاده از سیستم های تصفیه خانگی جهت رفع اینگونه آلودگی ها مفید است. 
ایــن دســتگاه ها از قطعــات مختلفــی از جمله محفظه فیلتر، مخزن تصفیه آب، واشــرها و شــلنگ تصفیه آب تشــکیل 
شــده اســت. در فرایند تصفیه آب، محفظه فیلتر با اســتفاده از یک واشــر آب بندی می شــود، که هم واشــر و هم خود 
بدنه، در تماس با آلودگی ها قرار می گیرد. در نتیجه استفاده از موادی با خاصیت ضدباکتری، در ساخت بدنه محفظه 
فیلتر و واشــرهای آن، می تواند به بهبود کیفیت آب تصفیه شــده کمک کند. در ساخت بدنه محفظه فیلتر تصفیه آب 

و واشرهای آن با خاصیت ضدباکتری، از مواد پلیمری حاوی نانوذرات استفاده شده است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
گواراب سازان دشت سبز

 محل تولید
استان قم، شهر قم

 پایگاه اینترنتی
www.gowarab.com
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واشرهای آب بند لوله و اتصاالت

معرفی محصول
واشرهای الستیکی نانوکامپوزیتی، محصولی ایرانی برای بهبود عملکرد اتصاالت در تأسیسات ساختمانی و تجهیزات 
آب رسانی مربوطه است. مهم ترین وظیفه  واشرها و آب بندها جلوگیری از نشت سیال یا گاز عبوری از اتصاالت است. 
واشرهای نانوکامپوزیتی از انعطاف پذیری خوبی برخوردارند و عمر تولید شده نسبت به نمونه های مشابه باالتر است 
که این امر کاهش ضایعات و همچنین کاهش هزینه های تولید را در پی خواهد داشــت. همچنین به دلیل اســتحکام 
ایــن قطعــات، مجموعه هــای اســتفاده کننده از آن هــا در دوره های زمانی بیشــتری از آن ها اســتفاده می کننــد و از این 

طریق بهره وری در صنایع افزایش می یابد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
فرا پیشتاز هونام

 محل تولید
استان فارس، شهر شیراز

 پایگاه اینترنتی
www.farapishtaz.com
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ژنراتور نانوحباب ساز

50

معرفی محصول
یکی از دســتگاههای نانویی برای تصفیه آب، ژنراتور نانوحباب اســت. فناوری نانوحباب روشی نوین با کارایی بسیار 
بــاال در توزیــع یکنواخــت گازهای مختلف از قبیل هوا، اکســیژن، ازن، نیتروژن، دی اکســید کربــن و… به داخل محیط 
مایــع از قبیــل آب اســت. ژنراتور نانوحباب بــا تولید میلیاردها حباب در مقیاس نانو به صورت توده ابری شــکل و مملو 
از گاز، می تواند گاز را با راندمان بســیار باال توســط یک فرایند خاص انتقال دو فازی به داخل مایع تزریق کند. توانایی 
تولید حباب های نانو، مزیت ژنراتورهای نانوحباب نسبت به نمونه های مرسوم است. این ژنراتور با تولید میلیاردها 
حباب نانو ســبب افزایش بســیار زیاد مســاحت فصل مشــترک گاز و مایع می شــود. نانوحباب ها شــناوری بسیار پایینی 
دارند و به دلیل حرکت براونی می توانند در سرتاسر مایع پخش شوند. در این سیستم راندمان انتقال گاز به داخل مایع 
بســیار باالســت، به طوری که بهره برداری از حداکثر ظرفیت را از طریق حباب های نانو به عنوان منابع گازی غوطه ور 

در داخل مایع فراهم می کند

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
نانوحباب انرژی

 محل تولید
استان آذربایجان غربی، ماکو

 پایگاه اینترنتی
www.nanohobab.ir



دستگاه نانو حباب ساز

معرفی محصول
فناوری نانوحباب ســازی )نانوکویتاســیون( به عنوان یک فناوری نوین جهت تصفیه آب نیز شــناخته شــده اســت. 
در این فناوری با اســتفاده از فشــار بســیار باال و با طراحی ویژه نانوحفرات در داخل سیال ایجاد میشود. بعبارت دیگر، 
 ایجاد اختاف فشار، باعث ایجاد حفرات ریز و حباب های فراوان شده و با انفجار آن ها نقاط پرانرژی تولید می شود که 
می تــوان از آن بــرای از بیــن بــردن آلودگی  هــای آب، تخریــب و خنثی ســازی آالینده  هــای آلی حاصــل از فاضاب های 

صنعتی، معادن، خانگی و تصفیه پساب ها استفاده نمود.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پیام آوران نانوفناوری فردانگر

 محل تولید
استان تهران، حسن آباد خالصه

 پایگاه اینترنتی
www.pnf-co.com
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یچه های فاضالب  نانو فیلتر حذف بوی در
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معرفی محصول
یکــی از مشــکات اساســی در تأسیســات و فاضاب هــا، به خصــوص در ماه هــای گرم تابســتان، تولید بــوی نامطبوع و 
آزاردهنده از دریچه های شــبکه فاضاب شــهری، تصفیه خانه ها و سپتیک تانک ها است. این موضوع، باعث ایجاد 
محیط کاری نامطبوع، مشــکات بهداشــتی و بروز آســیب های تنفســی شهروندان در اثر استنشــاق طوالنی مدت بوی 
نامطبــوع فاضــاب می گردد. در این راســتا، شــرکت کیمیاگران صنعــت امیرکبیر، اقدام به طراحــی و تولید پکیج حذف 
بوی نامطبوع بر پایه نانومواد جاذب نموده است. این پکیج، با استفاده از یک سیستم ساده، ارزان قیمت، قابل احیا 
و بــا طــول عمــر بــاال، از قابلیت بســزایی در جذب ترکیبــات حاوی گوگرد و گازهــای مضری همچون هیدروژن ســولفید 
برخــوردار اســت. به عــاوه، جهت کاهش قیمت ســازه و جلوگیری از ســرقت، متناســب با محیط کاری طراحی شــده و 

ضمن غیر قابل اشتعال بودن، قابلیت ورود آب از بیرون به داخل دریچه  فاضاب را دارد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
کیمیاگران صنعت امیرکبیر 

  محل تولید
استان اصفهان، شهر کاشان

 پایگاه اینترنتی
www.kimiasanat.com



آند با کاربری الکترولیز آب

معرفی محصول
تصفیه آب مصرفی در صنایعی نظیر نفت و پتروشــیمی و یا صنایع دریایی در ســامانه های گندزدایی آب و با اســتفاده 
از فرایند الکترولیز ارائه شــده توســط شــرکت آتیه پردازان ظهور شــریف، )محصول آند با پوشــش نانوســاختار مخلوط 
اکســیدهای فلــزی بــا کاربــری الکترولیز آب دریا( قابل انجام اســت. دســتگاه الکتروالیــزر مجموعه ای اســت از آندها و 
کاتدها که آب نمک به عنوان ورودی، وارد دســتگاه می شــود، سپس به واسطه آندها و کاتدها الکترولیز می شود یعنی 
NaCl آن بــه NaOCl تبدیــل می شــود کــه ایــن در واقــع یک گونــه گندزدای کلر محســوب می شــود و با نــام آب ژاول یا 

هیپوکلریت سدیم شناخته می شود. این محصول را با دوز موردنظر به آب تزریق می کنند تا در آب جلبک تولید نشود. 
از بخش های کلیدی فناوری دستگاه الکتروالیزر، پوششی است که روی آندهای آن قرار گرفته  است و با نام آندهای 
MMO شــناخته می شــوند. این دســتگاه آب نمک را دریافت کرده و در مقابل ُکلر تولید می کند. شــایان ذکر اســت که از 

فناوری آند با پوشش نانوساختار در الکترولیز آب دریا، و به منظور تولید ماده گندزدای سدیم هیپوکلریت و تزریق آن 
به آب توازن کشتی ها، نیز استفاده می شود.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
آتیه پردازان ظهور شریف

 محل تولید
استان تهران، اسامشهر

 پایگاه اینترنتی
www.apzsharif.com
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یست محیط ز
هوای پاک

 فیلترهای هوا
 کاتالیست خودرو

محصوالت زیست تخریب پذیر
 کیسه زباله ضدباکتری، زیست تخریب پذیر و مقاوم

 کامپاند زیست تخریب پذیر
 نخ و گونی مقاوم و زیست تخریب پذیر



معرفی محصول
فیلترهــای هــوا، باعــث بهبــود عملکــرد سیســتم ها و بالتبــع اثــرات مثبت بر محیط زیســت می شــود، به عنــوان مثال، 
فیلترهای هوای خودرو باعث احتراق کامل تر و در نتیجه کاهش محسوس مصرف سوخت، باالرفتن راندمان خودرو، 
کاهــش آالیندگــی خروجــی اگزوز، افزایش شــتاب خــودرو و کاهش آلودگی هوا می شــود. از جمله، فیلتر هــوای »پردو« و 
»فردا« برای خودروهای سواری و فیلتر هوای »بهران« و »آزاد فیلتر« برای خودروهای سواری و سنگین و ماشین آالت 

راه سازی و کشاورزی، دارای گواهی نانومقیاس هستند.

اطالعات تولید کنندگان
 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده

 www.behranfilter.comخراسان رضوی ، شهر مشهدتولیدی و صنعتی بهران فیلتر

www.fardafilter.irاستان فارس، شهر شیرازفرانگار شرق

www.nanofilter.irاستان اصفهان، شهرک صنعتی فناوری اصفهاننانوساختار مهرآسا

www.azadfilter.irاستان تهران، شهر تهرانآزاد فیلتر

www.nanokhavar.comاستان سمنان، شهرک صنعتی ایوانکینانوفناوران خاور

گیان، رشتماشین سازی اندیشه شمال www.andisheshomal.comاستان 
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معرفی محصول
از دالیــل عمــده آلودگــی  هــوا، احتــراق ناقــص و ناخالصی هــای موجــود در ســوخت وســایل نقلیــه اســت. بــا توجــه به 
ســهم بــاالی خودروهــا در آالیندگی هوا، کاهش انتشــار گازهای ســمی و خطرنــاک یکی از راهکارهــای کم کردن آلودگی 
هــوا و محیط زیســت اســت. به منظــور کاهــش انتشــار گازهــای ســمی از خروجــی اگــزوز خودروهــا، شــرکت ایران دلکو و 
شــرکت پرتو فــرازان بــا بهره گیــری از فناوری نانــو، اقدام به تولیــد کاتالیزورهــای کاهنده گازهای ســمی اگــزوز خودروها 
نموده انــد. کاتالیزورهــای تولیــدی ایــن شــرکت ها،با تبدیل گازهای ســمی بــه مواد کم ضــرر و یا به طور عمــده بی ضرر 
برای محیط زیســت و موجودات زنده، نقش بســزایی در کاهش انتشــار گازهای ســمی مانند NOx ،HC ،CO و کاهش 
آلودگی هوا دارد. این محصوالت، عاوه بر ارزان بودن، کارایی باالیی دارند و کســب اســتانداردهای زیســت محیطی را 

در خودروها امکان پذیر می کنند.

اطالعات تولید کنندگان
 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده

www.irandelco.comاستان تهران، شهر تهرانایران دلکو

کیمیا جپرتو فرازان آویژه  کر www.parto-farazan.comاستان البرز، شهر 

گواهینامه نانومقیاس
کاتالیست خودرو
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یب پذیر و مقاوم یست تخر کیسه زباله ز

محصول صادراتی

معرفی محصول
کیســه های پاســتیکی بســیار ســبک هســتند و به طور ویژه برای زباله های مرطوب از قبیل پســماند غذا مناسب بوده 
و همچنین برای بســته بندی زباله به منظور به حداقل رســاندن بوی آن بســیار مناســب اســت. کیسه های زباله مقاوم 
حاوی نانوذرات، کیسه هایی است که به کمک فناوری نانو، با ضخامت کمتر و استحکام بیشتر تولید شده است. این 
کیسه ها توانایی حمل بار بیشتری داشته و عاوه بر کاهش مصرف مواد پلیمری و کاهش قیمت هر عدد پاستیک، از 
میزان آلودگی وارد شده به محیط زیست نیز کاسته می شود. شایان ذکر است که بر همین اساس، این شرکت پیش بند 

تجزیه و تخریب پذیر مقاوم شده با نانو مواد را نیز به بازار عرضه کرده است.

گواهینامه نانومقیاس

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
سبز محیط نانوارس

 محل تولید
آذربایجان شرقی، جلفا

 پایگاه اینترنتی
www.nanoproduct.ir
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یب پذیر یست تخر کامپاند ز

محصول صادراتی

معرفی محصول
بــرای  جــدی  مشــکات  زیســت تخریب ناپذیر  پلیمرهــای  از  اســتفاده  افزایــش  نفتــی،  منابــع  محدودیــت  به دلیــل 
محیط زیســت ایجــاد کرده انــد. بنابرایــن مواد پلیمــری تخریب پذیر یــا زیســت تخریب پذیر امروزه توجه بســیاری را به 
خــود جلــب کرده انــد. به دلیــل هزینه باالی تولیــد پلیمرهای ســنتزی، تمرکز بــر روی پلیمرهای طبیعی معطوف شــده 
است که به طور ذاتی زیست تخریب پذیر بوده و می توانند گزینه ای مناسب برای تأمین انواع نیازهای پلیمری باشند. 
برخــی از ایــن پلیمرهای طبیعی به دلیل زیســت تخریب پذیری کامــل، هزینه پایین و قابلیــت تجدیدپذیری گزینه ای 
عالــی برای توســعه مــواد پایدار هســتند. افزودن چنین مــوادی به پلیمرهای ســنتزی می تواند موجــب ایجاد خواص 
زیســت تخریب پذیری در محصــول نهایی شــود. بهره گیــری از این نوع کامپانــد می تواند باعث تولید طیف وســیعی از 

محصوالت زیست تخریب پذیر شود.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پارسا پلیمر شریف

 محل تولید
استان  تهران،  تهران

 پایگاه اینترنتی
www.parsapolymer.com

گواهینامه نانومقیاس
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محصول صادراتی

معرفی محصول
اســتفاده از نانومواد زیســت تخریب پذیر در نخ و گونی های نانویی، عاوه بر کاهش هزینه، ســبب بهبود فرایندپذیری 
در تولید و بهبود خواص مکانیکی شــده اســت. نخ و گونی پلی پروپیلنی اکســا زیست تخریب پذیر از محصوالت شرکت 
یاران ساختار آذر، نخ و گونی های پلی پروپیلن مقاوم و اکسا زیست تخریب پذیر ویژه سیمان و گچ از محصوالت شرکت 
پلیمر کار ایرانیان و همچنین گونی های بافته شده از نخ پلی پروپیلن و اکسا زیست تخریب پذیر موردمصرف در صنایع 
ســیمان، گچ و… از محصوالت شرکت پاســتیک کاران فاران هستند. زیست تخریب پذیر بودن، قیمت بسیار مناسب، 
کیفیــت اســتاندارد، تولیــد انبــوه و صنعتی و کاهش عمر 400ســاله کیســه به 2٫۵ ســال از مزایای رقابتــی این محصول 
اســت. تولیــد انبــوه ایــن محصول نیازمند هیچ تغییری در خط تولید و ماشــین آالت نیســت و با کاهــش مصرف انرژی 
و افزایــش ســرعت تولیــد و باالبــردن کیفیت محصــول نهایی موجب ایجاد مزایای رقابتی می شــود. عاوه بر اســتفاده 
کارخانه هایی همچون سیمان کاشان، صوفیان، ارومیه، خوی، فارس، خوزستان، تهران، اردستان، نایین، در حال 

حاضر این گونی ها به هشت کشور خارجی نیز صادر می شود.

گواهینامه نانومقیاس

اطالعات تولید کنندگان

 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده
www.nanoproduct.irاستان تهران، تهرانیاران ساختار آذر

کار ایرانیان www.nanoproduct.irاستان تهران، تهرانپلیمر 

کاران فاران www.nanoproduct.irاستان تهران، تهرانپاستیک 
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یب پذیر یست تخر نخ و گونی مقاوم و ز
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کشاورزی، غذایی و بسته بندی
 پودر مرگ موش - ُشک بوم

 سامانه حباب ساز نانویی
 ژئوممبران

 ظروف ضدباکتری نگهدارنده مواد غذایی
 آمیزه پلی اتیلنی آنتی بالک
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ک بوم
ُ

پودر مرگ موش - ش

معرفی محصول
مبــارزه بــا مــوش از دو جهــت اقتصادی و بهداشــتی حائــز اهمیت اســت. موش ها با واردکردن خســارت به تأسیســات 
و باغــات و کشــاورزی و دامداری هــا و مــواد غذایــی و پاییــن آوردن ارزش آن هــا، انتشــار و انتقــال بیماری هــا و ایجــاد 
مزاحمت برای انســان ها آسیب رســان هستند. موش ها معموال 3۵ نوع بیماری مختلف را به انسان منتقل می کنند. از 
این محصول می توان در کنار روش های مرســوم مبارزه با موش همچون اقدامات بهســازی و بهداشــتی و محافظت 

ساختمان ها از ورود موش استفاده کرد. 

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
رایان زرین سینا

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.rayanzarinsina.ir

گواهینامه نانومقیاس



سامانه حباب ساز نانویی

63

معرفی محصول
در صنایع غذایی و کشاورزی، زمینه های مساعدی برای بهره مندی از فناوری نانوکویتاسیون وجود دارد. کویتاسیون 
یــک تکنیــک ویژه بــرای توزیع نانوذرات جامد در فاز مایع و همچنین تولید نانوامولســیون های مایع-مایع اســت. در 
دســتگاه نانوکویتاســیون از فنــاوری تولید نانوحباب ها در فاز مایع اســتفاده می شــود. این امر توســط رآکتــور موجود در 
دســتگاه انجــام می شــود. در روش تولیــد نانوحباب در محیط مایع، با اســتفاده از هندســه های ویژه، جریان ســیال و 
رســاندن فشــار ســیال تا فشــاری کمتر از فشار بخار، ســیال دوفازی خواهد شد و پدیده کویتاســیون رخ می دهد. حباب 
ایجاد شــده در خروجــی راکتــور منفجــر شــده و از این انفجار انــرژی باالیی در واحد حجــم به وجود می آید. دما و فشــار 
بخار داخل حباب، در نقطه فروپاشــی، می تواند به ترتیب به چندین هزار کلوین و چند صد اتمســفر برســد. این انرژی 
توانایــی شکســتن فازهــای ثانویــه )مایــع یا جامــد( و خردکــردن ذرات آن به ابعاد بســیار پایین را داراســت. این امواج 
آن چنان قوی هســتند که حتی می توانند منجر به شکســت برخی پیوندهای کواالنســی شــود و یا به استخراج عصاره 
برخی گیاهان و تولید محصوالت غذایی و صنایع کشاورزی کمک کند. این فرایند مشابه آن چیزی است که در فرایند 

فراصوت نیز رخ می دهد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پیام آوران نانوفناوری فردانگر

نانوحباب انرژی

 محل تولید
استان تهران، حسن آباد خالصه
استان آذربایجان غربی، ماکو

 پایگاه اینترنتی
www.pnf-co.com

www.nanohobab.ir
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ژئوممبران

معرفی محصول
یکی از راه های جمع آوری، ذخیره، کنترل و مدیریت آب، اســتفاده از ژئوممبران ها و اســتخرهای آماده اســت. از این 
عایق های پلیمری ضدآب، میتوان به عنوان اســتخر ذخیره آب جهت مزارع و کشــتزارها نیز استفاده کرد. روش کار به 
این گونه اســت که ابتدا محل ســاخت استخر، به مقدار مورد نیاز گودبرداری می شود و سپس ژئوممبران های ضدآب، 
و محکم و مقاوم در محل گودبرداری گسترده می شود. از دیگر مزایای این محصول، می توان به کاهش زمان اجرای 

استخر، کاهش هزینه ها در مقایسه با استخر های بتونی و امکان جابه جایی آسان آن، اشاره نمود.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
تولیدی صنعتی دکاموند

 محل تولید
استان البرز، کرج

 پایگاه اینترنتی
www.decamond.ir

گواهینامه نانومقیاس
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ظروف ضدباکتری نگهدارنده مواد غذایی 

معرفی محصول
روش هــای مختلفــی بــرای نگهــداری مــواد غذایــی و محصــوالت کشــاورزی وجــود دارد کــه در ایــن بیــن، اســتفاده از 
پوشــش های ضدباکتــری یــا به کارگیری مواد پلیمری حاوی نانــوذرات برای مقابله با باکتری هــا مورد توجه قرار گرفته 
اســت. بی شــک، موضوع بســته بندی و ظروف مناســب نگهداری این مواد، در ماندگاری و عدم تغییر در کیفیت غذا 
نقش بســزایی دارد. حفظ ســامت مواد غذایی و جلوگیری از رشــد باکتری ها و قارچ ها در داخل ظروف پلی پروپیلنی 
نگهدارنــده مــواد غذایــی، از نــکات مهــم در طراحی و ســاخت این ظروف اســت. اســتفاده از گرانول هــای ضدباکتری 
حــاوی نانو ذرات به منظور ســاخت ظروف پلی پروپیلنی نگهدارنده مواد غذایــی، باعث کاهش میزان باکتری موجود 

در ظروف شده و به پاکیزگی غذا و سامت افراد کمک می کند.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
صنعت سازان ایده آل پاست

 محل تولید
استان تهران، شهرک صنعتی پرند

 پایگاه اینترنتی
www.maniaco.com.au

گواهینامه نانومقیاس
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آمیزه پلی اتیلنی آنتی بالک

معرفی محصول
مســتربچ های پلی اتیلنــی در صنایــع مختلفــی از جملــه صنایــع غذایــی و فیلم هــای پلیمــری بســته بندی محصــوالت 
کشــاورزی قابل اســتفاده هســتند. ســطح این گونه پلیمرها به طور ذاتی تمایل زیادی برای چســبیدن به یکدیگر و به 
سطوح فلزی دارند. این ویژگی منجر به ایجاد مشکاتی در حین تولید و یا کاربرد پلیمرها هنگام رول کردن فیلم های 
پلیمــری، بازکــردن کیســه های نایلونــی و همچنیــن در طــول دوره انبــارداری آن هــا می شــود. به منظور مقابلــه با این 
معضل، از مســتربچ ضدچســبندگی یا آنتی باک یا مواد لیزکننده استفاده می شــود. نانومواد و نانوآمیزه های آنتی باک 
از تجمع و چسبندگی فیلم های پلیمری روی یکدیگر مانع می شود. از این مستربچ آنتی باک در محصوالت باکیفیت 
پلی اتیلنــی، فیلم هــای نــازک یا ضخیم و فیلم های کشــاورزی اســتفاده می شــود. بــا اســتفاده از فناوری نانو، و کاهش 
مقــدار مصــرف ماده مؤثــره، هزینه های تولید کاهش یافته و در عین حال در شــفافیت محصول نهایی تغییری ایجاد 
نمی شــود. مســتربچ ها و آمیزه هــای پلــی اتیلنی، در ســاخت فیلم هــای پلیمری جهت نگهــداری مواد غذایــی از قبیل 

میوه ها و صیفی جات، نیز استفاده می شود.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

بسپار پیشرفته شریف
 محل تولید

استان تهران،شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.nanoproduct.ir

گواهینامه نانومقیاس
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محصول صادراتی

معرفی محصول
منســوجات محل مناســبی برای رشــد باکتری ها و قارچ ها به شــمار می آیند و در صورت وجود رطوبت، حرارت و مواد 
آالینــده در منســوجات، موجبات بیماری، عفونت و بوی بــد را فراهم می آورند. در این رابطه در تولید نخ های نانویی 
ضدباکتری، از نانوذراتی اســتفاده شــده اســت که می تواند باکتری ها را از بین برده و از ایجاد بوی نامطبوع در پوشــاک 
جلوگیری کند. با اســتفاده از این نخ ها، طیف گســترده ای از صنایع نســاجی توانایی تولید پوشــاک ضدباکتری متنوع 

را یافته اند. 
الیاف سامتی بخش با قابلیت افزایش مقطعی دمای بدن و نشر پرتو فروسرخ، محصول دیگری است که با بهره گیری 
از فناوری نانو، توسط این شرکت تولید و روانه بازار شده است. استفاده از این الیاف در پوشاک، سبب افزایش سطح 
انــرژی بــدن و همچنین تاثیرات مفیــد دیگر مانند کاهش تنش ها، افزایش متابولیســم و بهبود چرخه خون می گردد. 
تولیــد منســوجات درمانــی نظیــر گن، جــوراب واریس، کمربنــد و گردن بند طبــی، کاالی خواب و لباس های ورزشــی با 

استفاده از این نخ ها امکان پذیر است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
تهران زرنخ

 محل تولید
استان قزوین، شهرک صنعتی البرز

 پایگاه اینترنتی
www.zarnakh.com



نخ پلی استر ضدباکتری
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معرفی محصول
مــواد پلیمــری می تواننــد به ســادگی توســط باکتری هــا یــا قارچ هــا آلوده شــوند که ایــن موضوع بــه انتقــال بیماری ها و 
عفونت های شدید منجر می شود. جلوگیری از آلوده شدن سطح پلیمرها توسط میکروب ها می تواند به وسیله استفاده 
از یک عامل ضدباکتریایی فعال درون ساختار آن ها صورت گیرد. الیاف پلی استر دارای سختی زیاد، جذب پایین آب 
و آب رفتگی حداقل در مقایســه با دیگر الیاف صنعتی اســت. این ماده به طور گســترده در صنعت لباس به  کار می رود. 
نانوذرات به کاررفته در این نخ ها برای طیف وســیعی از باکتری ها بســیار کشــنده هســتند. آن ها ســمیت خیلی کمی را 
برای ســلول های بدن انســان نشــان می دهند. استفاده از نخ های پلی اســتر ضدباکتری، باعث تولید طیف وسیعی از 

منسوجات ضدباکتری شده است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
نفیس نخ

صنایع نساجی لیاپود

 محل تولید
استان قزوین، شهرک صنعتی لیا
استان قزوین، شهرک صنعتی لیا

 پایگاه اینترنتی
www.nafisnakh.com



الیاف پلی پروپیلن ضدباکتری
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اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
گروه صنعتی نیکو ابهر

)ابهر ریس(

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.nikoogrupo.com
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معرفی محصول
پلی پروپیلن در صنعت نساجی برای تولید الیاف مصنوعی و منسوجات بی بافت استفاده می شود. مشکل عمده الیاف 
مصنوعــی رشــد باکتری هــا و قارچ ها در آن هاســت. اســتفاده از نانوذرات برای مقابلــه با باکتری ها کاربــرد قابل توجهی 
دارد. تثبیــت نانــوذرات در ســطح الیاف پلی پروپیلن خاصیــت ضدباکتری در آن ها ایجاد می کنــد. به دلیل حضور این 
ذرات در شــبکه پلیمری نخ احتمال خروج نانوذرات کاهش یافته و پایداری خاصیت ضدباکتری محصوالت تولیدی 
افزایــش قابل ماحظــه می یابــد. اســتفاده از این نخ هــای نانویی باعث تولید طیف وســیعی از منســوجات ضدباکتری 

شده است.



نخ اسپندکس پلی استر ضدباکتری

معرفی محصول
نخ اسپاندکس یا نخ الکرا نوعی از الیاف مصنوعی با خاصیت کششی فوق العاده می باشند که دارای کاربردهای زیادی 
در صنعــت پوشــاک هســتند. ایــن نــخ بســیار مقاوم بــوده و قابلیت کشــش تــا ۵ برابر طول عــادی خود را داراســت؛ به 
همین ســبب در موارد بســیاری کارایی دارد. قابلیت االســتیکی بودن الکرا باعث می گردد تا ســایز لباس پس از شســتن 
و اســتفاده، تغییر نکرده و به شــکل اولیه خود باز گردد. اســتفاده از فناوری نانو، ســبب تولید نخ اســپاندکس پلی اســتر 

ضدباکتری شده است که در پوشاک ورزشی و ایروبیک، بسیار مفید است. 

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
کیان بهریس مهیار

 محل تولید
اســتان زنجان، شــهرک صنعتی 

علی آباد

 پایگاه اینترنتی
www.kianbehris.com
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چادر و پارچه ضدباکتری

معرفی محصول
چادر یکی از پوشــش های مرســوم در کشــور ما ایران و دیگر جوامع اسامی است. این نوع پوشش نیز مانند دیگر البسه 
می تواند محلی برای رشد میکروارگانیسم ها و باکتری ها باشد. برای همین منظور استفاده از مواد ضدباکتری در بافت 
یا مراحل تکمیلی دوخت انواع البسه مخصوصا چادر کمک بسیاری به جلوگیری از انتشار میکروارگانیزم ها و باکتری ها 
خواهــد کــرد. یــک گروه از مــواد که به تازگــی موردتوجه تولیدکننــدگان در صنایع مختلــف قرار گرفته  اســت نانوذرات با 
خواص ضدباکتریایی اســت. مؤسســه فرهنگی پژوهشــی حجاب و عفاف تولیدکننده انواع چادر و قواره های چادری 

در محصوالت خود از این نانوذرات استفاده کرده و انواع چادر با خاصیت ضدباکتری را به بازار عرضه کرده است:
 چادر ضدباکتری بنیتا

 قواره پارچه چادر ضدباکتری بنیتا

گواهینامه نانومقیاس

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
مؤسسه فرهنگی پژوهشی 

حجاب و عفاف

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.hejaboefaf.com 
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پارچه ضدباکتری 

معرفی محصول
منســوجات همیشــه نقــش حیاتــی در زندگــی انســان بازی کرده اســت و با پیشــرفت زندگی بشــر کاربردهــای مختلفی 
یافته انــد، از پوشــاک و اســتفاده های پزشــکی گرفته تا کاربردهای مختلف صنعتی. در ســالهای اخیــر به دلیل افزایش 
بیماری ها تقاضا برای پارچه های ضدباکتری افزایش یافته است. ازاین رو محققان کشورمان با استفاده از فناوری نانو 
اقــدام بــه تولیــد پارچه هــای ضدباکتــری و آب گریز نموده انــد. وجود خاصیــت ضد باکتریایــی این نــوع پارچه ها باعث 
می شــود تــا ضمــن جلوگیری از رشــد باکتری بر روی پارچــه، از ایجاد بوی بد ناشــی از وجود آلودگی ها جلوگیری شــود. 
به عــاوه خاصیــت آب گریــزی در این منســوجات موجب غلتیدن قطرات کروی مایعات بر روی ســطح و شسته شــدن 
گردوخاک از روی آن می شــود. این ویژگی از نفوذ، آب، نوشــیدنی های مایع و روغن که به طور تصادفی بر روی ســطح 

منسوجات ریخته می شود، نیز ممانعت می کند و امکان پاک سازی پارچه را به سادگی فراهم می سازد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
تولیدی تیزتک

 محل تولید
استان اصفهان، اصفهان

 پایگاه اینترنتی
www.tiztakco.com
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پارچه ملحفه و روبالشی ضد باکتری
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معرفی محصول
ایــن محصــول پارچــه ملحفه و روبالشــی پنبه-پلی آمیــد با خاصیت ضدباکتری اســت کــه از نخ های پلی آمیــدی حاوی 
نانوذرات در بافت آن اســتفاده شــده اســت. اســتفاده از این نانوذرات در تولید منســوجات، باعث پیشــرفت در توســعه 
مراقبت های بهداشــتی شــده اســت که با توجه به قابلیت باالی نانوذرات در نفوذ، می تواند میکروارگانیســم ها را از بین 
ببرد. تخت های بیمارســتانی محیط بســیار مناســبی برای رشــد و تکثیر باکتری ها و قارچ ها به حســاب می آیند. ازاین رو 
اســتفاده از ملحفه های ضدباکتری روشــی مناســب در جهت کاهش انتقال باکتری ها به بیماران، کارکنان بیمارســتان و 

ماقات کنندگان و جلوگیری از ایجاد بوی نامطبوع در محیط بیمارستان به شمار می آیند.
کاربرد:

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
تولیدی گلفام اصفهان

 محل تولید
استان اصفهان، اصفهان

 پایگاه اینترنتی
www.golfamtex.com

 مصارف خانگی
 بیمارستان و درمانگاه ها

 هتل ها و مسافرخانه ها
 سایر اماکن عمومی

گواهینامه نانومقیاس



لباس تب نمای نوزاد 

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
از کجا متوجه می شوید که نوزادتان تب دارد؟ لباس هوشمند تب نمای نوزاد با به کارگیری فناوری نانو، پوشاکی است 
کــه بــه والدیــن ایــن امــکان را می دهد تا تب کــودک خود را در نخســتین دقایــق بــروز آن و از طریق تغییــر رنگ لباس 
متوجه شــوند. این لباس با افزایش دمای بدن نوزاد، شــروع به تغییر رنگ از آبی یا صورتی به ســفید می کند و والدین 
را از میــزان گرمــی بــدن نوزاد مطلــع می کند. ویژگی دیگــری که این لباس نانویــی را متمایز می کنــد، ضدباکتری بودن 
آن اســت. از آنجا که لباس نوزاد در تماس مســتقیم با محیط اطراف، در معرض هجوم انواع باکتری ها قرار می گیرد، 
ضدباکتری بودن آن، نیز برای سامتی نوزاد مفید است. قابلیت حفظ خاصیت هشداردهندگی تب بعد از شست وشو، 

و عاری بودن لباس از الیاف حساسیت زا، از دیگر مزایای لباس ضدباکتری و تب نمای نانویی ویژه نوزادان است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
کاسپر

 محل تولید
استان زنجان، زنجان

 پایگاه اینترنتی
www.caspersocks.ir 
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خانواده محصوالت ضدباکتری نوزاد
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معرفی محصول
با توجه به اینکه تمامی نوزادان، و به ویژه نوزادان نارس، در بدو تولد، پوســت بســیار نازک و آســیب پذیری دارند، به 
مراقبت بیشــتری از پوستشــان نیاز دارند. به طور کلی هرگونه زخم یا آســیب پوســتی می تواند برای نوزادان نامطلوب 
باشــد چــرا کــه تأثیرپذیــری بیشــتری از محیط اطــراف، باکتری و عفونــت دارند. با توجه بــه اهمیت ایــن موضوع و بر 
 اســاس فناوری نانــو، محصوالتــی مرتبــط بــا نــوزادان، بــه بــازار عرضه شــده اســت که باعــث مراقبــت بهتر از نــوزادان 
می شود. پارچه های مورد استفاده در پوشاک و البسه مراقبتی و آشیانه های نوزاد، به دلیل استفاده از مواد نانو دارای 
خاصیــت ضدباکتــری، و بســیار نرم و ضدآب هســتند، از این رو محیط مناســبی برای رشــد نوزاد، به ویــژه نوزاد نارس 

ایجاد می کنند. این محصوالت عبارت اند از :
 کاه نوزاد پنبه ای ضدباکتری

 لباس نوزاد پنبه ای ضدباکتری
 لباس مراقبت آغوشی کانگورویی )KMC( پنبه ای 

ضدباکتری

 آشیانه )نست( پنبه ای ضدباکتری
 بالشت شیردهی پنبه ای ضدباکتری

 لباس شیردهی پنبه ای ضدباکتری
 پتوی نوزاد پنبه ای ضدباکتری

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
طراوت افق زندگی

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران 

 پایگاه اینترنتی
nanoproduct.ir



خانواده پوشاک ضدباکتری نیکو تن پوش
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معرفی محصول
ایجاد خاصیت ضد باکتری با اســتفاده از نانوذرات برای تولید منســوجات ضدباکتری، مانع از ایجاد و رشــد باکتری و 
قارچ می شــود. کاهش بوی ناشــی از عرق بدن، ضد حساســیت بودن، دوام بسیار بیشتر نسبت به منسوجات معمول، 
و جلوگیــری از انتقــال و رشــد باکتری هــا، قارچ هــا و میکروارگانیســم های بیمــاری زا از مزایــای ایــن منســوجات اســت. 
منســوجات و البســه مردانــه و زنانــه نانــو ضد باکتــری نیکو تن پوش، بــا الیاف برخــوردار از نانــو ذرات و از جنس پنبه و 
پلی آمید بافته شــده اســت که احتمال بیماری های پوســتی، حساسیت، رشد قارچ، ســوزش بدن و التهابات پوستی را 

کاهش می دهد. محصوالت ضدباکتری دارای گواهی نانومقیاس نیکو تن پوش عبارت اند از:
 تی شرت زنانه ضدباکتری

 تاپ زنانه ضدباکتری
 لباس راحتی زنانه ضدباکتری

 لباس راحتی بچگانه ضدباکتری
 تی شرت مردانه ضدباکتری

 شورت مردانه ضدباکتری
 زیرپوش مردانه ضدباکتری

 لباس راحتی مردانه ضدباکتری

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
نیکو تن پوش

 محل تولید
استان آذربایجان شرقی، تبریز 

 پایگاه اینترنتی
www.nikootanpoosh.com



پوشاک ضدباکتری کیان تن پوش 

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
رشــد میکروارگانیســم ها بــر روی ســطح منســوجات باعــث اثــرات نامطلوبــی نه تنهــا در خــود پارچــه بلکه در شــخص 
اســتفاده کننده از آن منســوج می شــود. لباس هــای زیر به دلیل ارتباط مســتقیم با پوســت بدن یکــی از عوامل مهم در 
ایجــاد بیماری هــای پوســتی از قبیــل حساســیت، قارچ، ســوزش بدن و التهابات پوســتی هســتند. بنابرایــن، به دلیل 
افزایش آگاهی از اثرات عوامل بیماری زا بر ســامت عموم در طول ســال های اخیر، تحقیقات و پیشــرفت های زیادی 
به منظور به حداقل رساندن و یا حتی از بین بردن رشد باکتری ها بر روی لباس های زیر صورت گرفته است. نانوذرات 

به عنوان راه حلی برای این موضوع به شمار می روند. محصوالت شرکت کیان تن پوش شامل موارد زیر است:
 زیرپوش مردانه ضدباکتری

 شورت مردانه ضدباکتری

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
کیان تن پوش

 محل تولید
استان خراسان رضوی، مشهد

 پایگاه اینترنتی
www.kiantp.com
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جوراب های ضد باکتری

محصول صادراتی

معرفی محصول

با رشد جمعیت جهان و گسترش بیماری ها، شمار میکروارگانیسم های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها افزایش می یابد 
و عفونت ها از طریق این میکروارگانیســم ها نیز اتفاق می افتند. با افزایش در گونه های مقاوم میکروارگانیســم ها نیاز 
بــه منســوجات ضدمیکروبی بیشــتر احســاس می شــود. نانــوذرات به کاررفتــه در محصوالتی نظیر جــوراب و زیرپوش، 
برای طیف وســیعی از باکتری ها بســیار کشنده هســتند. آن ها سمیت خیلی کمی در برابر سلول های بدن انسان نشان 
می دهند. قابل ذکر است که اثر ضدباکتریایی این محصوالت تا مدت ها محفوظ باقی می ماند و بازدهی ضدباکتریایی 

خوب آن در برابر گونه های مختلف باکتری ها مشاهده شده است.

گواهینامه نانومقیاس
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 نام تولید کننده
جوراب بافی پاپوش

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.nanoproduct.ir

 نام تولید کننده
کارگاه تولیدی حسین 

عیسی زاده )پاما(

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.nanoproduct.ir

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
تولیدی نانوپا

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.nanoproduct.ir

 نام تولید کننده
میچکا آریا پوش

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.michkaco.com 

 نام تولید کننده
جوراب بافی خطیبی منفرد

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.moorcheh-socks.com

 نام تولید کننده
پوشاک مهیار

 محل تولید
استان زنجان، زنجان

 پایگاه اینترنتی
www.mahyarco.com

 نام تولید کننده
کاسپین جوراب

 محل تولید
استان زنجان، زنجان

 پایگاه اینترنتی
www.caspersocks.ir

 نام تولید کننده
پیشران نساجی آینده )هاینو(

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.highnoshop.com

 نام تولید کننده
تولیدی جوراب پا آرا

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.paara-socks.com
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دستکش ضد باکتری
اطالعات تولید کنندگان

 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده
www.highnoshop.comاستان تهران، تهرانپیشران نساجی آینده

www.nanoproduct.irاستان تهران، تهرانجوراب بافی پاپوش

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
دســت اکثــر مردم در طول فعالیت هــای معمول روزانه در معرض انواع میکروب ها و آلودگی هــا قرار می گیرد. از آنجا که 
دست با تمامی نقاط بدن در تماس قرار می گیرد امکان انتقال این آلودگی ها به دیگر نقاط بدن از جمله چشم، گوش، 
دهان، صورت و… بســیار زیاد اســت. از آنجا که در فصل ســرما نیاز به استفاده از دستکش در حین فعالیت های روزانه 
ضــروری اســت؛ ازایــن رو وجود خواص ضدباکتریایی در دســتکش می تواند تــا حدودی از انتقال و گســترش بیماری و 

آلودگی ها جلوگیری به عمل آورد.
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اطالعات تولید کنندگان

 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده
www.highnoshop.comاستان تهران، تهرانپیشران نساجی آینده

www.caspersocks.irاستان زنجان، زنجانکاسپین جوراب

www.nanoproduct.irاستان خراسان رضوی، مشهدحوله یاس سپید مشهد

معرفی محصول
تمامــی مــردم بــرای حمام، فعالیت  های ورزشــی یا عادی روزانه زندگی نیاز به خشــک کردن بدن خــود دارند. از طرف 
دیگــر حوله هــای معمولــی در طــول فعالیت هــای معمــول در مواجــه بــا رطوبت، تجمــع عرق بــدن و بالطبــع عوارض 
ناشــی از رشــد و تکثیر و فعالیت انواع میکروارگانیســم ها می باشــند که عاوه بر ایجاد بوی بد در حوله باعث بروز انواع 
حساســیت های پوســتی و بیماری های قارچی در پوســت بخصوص در نقاط حســاس می گردد. اســتفاده از حوله های 

نانویی و ضدباکتری می تواند تا حدودی از انتقال و گسترش بیماری و آلودگی ها جلوگیری به عمل آورد.

حوله های ضدباکتری
گواهینامه نانومقیاس
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پارچه و پتوی ضدباکتری

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
استفاده از نانوذرات مناسب در الیاف پارچه سبب خاصیت ضدباکتری در پارچه ها و پتوها می شود. وجود نانوذرات، 
آنزیــم جــذب اکســیژن باکتری  ها را غیرفعال و مانع از زنده ماندن این باکتری ها با جذب اکســیژن می شــود. همچنین 

دیواره سلولی باکتری را از بین برده و آن را نابود می کند.
در واقــع حضــور ایــن نانــوذرات، که ســطح فعال زیادی نســبت به حجمشــان دارند بــا باکتری ها واکنــش داده و آن  ها 
را غیر فعــال می کننــد. باکتری  هــا از یــک آنزیــم بــرای جذب اکســیژن و زنده مانــدن اســتفاده می  کنند. اســتفاده از این 

نانوذرات، باعث غیرفعال شدن عملکرد این آنزیم و در نتیجه دریافت اکسیژن می شود.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
صنایع نساجی زرباف امین

 محل تولید
استان تهران،تهران

 پایگاه اینترنتی
www.zarbafamin.com 
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اطالعات تولید کنندگان

پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده
www.mashadcarpet.comاستان خراسان رضوی   ، مشهدفرش مشهد

کاشان )فرهی( خ سپهر  www.farrahicarpet.comاستان زنجان، زنجاننساجی فر

کاشانصنایع نساجی پامچال www.carpetnano.comاستان اصفهان، 

کهن جی www.nanoproduct.irاستان اصفهان، اصفهانفرش یادگار 

معرفی محصول
اخیرًا صنعت فرش ســهم بازار خود را به دلیل رابطه بین نواحی فرش شــده و افزایش بیماری، آســم و آلرژی از دســت 
داده اســت. اســتفاده از پوشــش های کــف نــرم در مــدارس، بیمارســتان  ها و دیگــر مراکــز بهداشــتی به دلیــل اینکــه از 
فــرش به عنــوان محیطــی برای حضــور میکروارگانیســم ها در محیط داخل یاد می شــود، موردبحث قرار گرفته اســت. 
هوای محیط داخل ســاختمان ها ترکیب پیچیده ای از ذرات غیرزیســتی اســت. دو نوع روش ضدباکتری ســازی برای 
ضدعفونی کــردن فرش هــا و روکش هــا وجــود دارد. نــوع اول در فرایند ســاخت اســتفاده می شــود که از فســاد باکتریایی 
ترکیبــات التکس که پیش از فرایند ســاخت از آن ها اســتفاده می شــود جلوگیــری می کند. نوع دوم اســتفاده از افزودنی 
ضدباکتری در بافت فرش یا پشت فرش در حین فرایند تولید است. هدف اصلی از این روش درمان، حفاظت در برابر 

رشد میکروارگانیزم ها در محیط مرطوب است.

گواهینامه نانومقیاس
فرش ضد باکتری
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موکت ضدباکتری

معرفی محصول
موکت و فرش به عنوان اجزایی از دکوراسیون داخلی منزل و ادارات، نقش مهمی در ایجاد فضای مناسب برای زندگی و 
کار را بر عهده دارد. از طرفی موکت به علت هزینه کمتر و سهولت استفاده، توجه بیشتری را در مدارس، ادارات، مساجد 
و منــازل بــه خــود اختصاص داده اســت. امروزه بــه دالیلی همچــون افزایش آلرژی، آســم و برخی بیماری هــای دیگر در 
مناطق پوشیده شده به وسیله موکت یا فرش، سهم این صنعت در بازار مربوط به دکوراسیون داخلی کاهش یافته است. 
به منظــور ضدعفونی کــردن موکت می توان از روش  هایی همچون جلوگیری از فســاد باکتریایــی ترکیبات التکس در حین 
تولیــد و یــا اســتفاده از مــواد افزودنی ضدباکتری در ســاختار موکت اســتفاده کرد. به عنوان روشــی جدید، اســتفاده از مواد 

ضدباکتری نانو، موجب ایجاد خاصیت ضدباکتری در سطح شده و از رشد باکتری و ایجاد بوی بد ممانعت می کند.
کاربرد:

 آشپزخانه
 اتاق کودک

 مطب

 مهدکودک
 مکان های عمومی مانند مساجد و حسینیه ها

گواهینامه نانومقیاس

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
ظریف مصور

 محل تولید
استان چهارمحال و بختیاری، 

بروجن

 پایگاه اینترنتی
www.zarifmosavar.com
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تی زمین شوی ضدباکتری

گواهینامه نانومقیاس
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معرفی محصول
نظافت، زدودن آب و خشک کردن سطوح خیلی صاف، مثل سطوح سنگی و سرامیکی، با تی میکروفایبر ضد باکتری 
کار آســانی اســت. این تی از الیاف بســیار متراکمی تشــکیل شــده و به همین دلیل مقاومت بســیار زیادی دارد. الیاف 
ایــن تــی نــازک بــوده و میتوانــد در تمیزکاری منافذ بســیار ریــز مفید واقع شــود. حذف رطوبــت و آلودگی هــای چرب از 
دیگر مزایای تی ضد باکتری اســت که باعث کاهش مصرف مواد شــوینده و مواد شــیمیایی می شــود و در نظافت منزل 
و آشــپزخانه گرفتــه تــا نظافت بیمارســتان و مراکز بهداشــتی درمانــی و کارخانجات مواد غذایی، قابل اســتفاده اســت. 
پایداری خاصیت ضدباکتری پس از دفعات متعدد شســت و شــو، قابلیت جذب آب، و تنوع در طرح ها، از ویژگی های 

دیگر این تی است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
صنایــع نســاجی آذرپــاک پارمیس 

فرناد

 محل تولید
استان آذربایجان شرقی، تبریز 

 پایگاه اینترنتی
www.azarpak.ir



نانوکلوئید جهت تولید منسوجات پلی استر ضد باکتری

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

صنایع شیمیایی مهراب
 اکسیر

 محل تولید
ݢاستان تهران، شهرک صنعتی  ݢ

عباس آباد

 پایگاه اینترنتی
www.mehrabexir.com

گواهینامه نانومقیاس
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معرفی محصول
این نانوکلوئید حاوی یون ها و ذرات باردار خیلی کوچک در یک محیط مایع است. هنگامی که ذرات، بار الکترواستاتیک 
هم نام داشــته باشــند، یکدیگر را دفع کرده و باعث تشــکیل سوسپانســیون یکنواختی از ذرات در سراسر محیط می شود. با 
به کارگیری این نانوکلوئید در تولید منســوجات میتوان طیف وســیعی از محصوالت نساجی ضدباکتری شامل انواع الیاف، 

پوشاک و پارچه های ضدباکتری را تولید نمود.



محصول صادراتی

گواهینامه نانومقیاس

خانواده آمیزه ها و مستربچ های ضدباکتری

معرفی محصول
پلی آمیدهــای مصنوعــی به دلیــل دوام و اســتحکام باال به طور رایج در صنعت نســاجی، خودرو، فرش و پوشــاک ورزشــی 
مورداســتفاده قــرار می گیرند. مواد پاســتیکی جدید با خــواص ضدباکتریایی ذاتــی برای این منظور می توانند به وســیله 
اصــاح شــیمیایی و یــا ترکیب پلیمرها ســاخته شــوند. مســتربچ یک مــاده افزودنی مایع یا جامد اســت که بــا هدف تولید 
پلیمرهای رنگی )مستربچ رنگی( یا انتقال خواص دیگری به ماده پلیمری )مستربچ افزودنی( مورداستفاده قرار می گیرد.

پرکاربردتریــن روش بــرای تولید پلیمرهای ضدباکتری شــامل اســتفاده از مواد آلی و غیرآلــی متفاوت از قبیل عصاره 
چــای، کیتوســان، مس، نقره، روی و… در ماتریس های پلیمری اســت. فعالیت ضدباکتری ایــن نانو مواد در مقابل 

باکتری های بیماری زا از قبیل E.Coli و S.aureus اثبات  شــده اســت. 
 آمیزه های ضدباکتری پروپیلنی، پلی اتیلنی، پلی آمیدی، پلی اتیلن ترفتاالت، ABS و آمیزه های زیست تخریب پذیر 
پلی اتیلن-نشاســته برای بهبود خواص مکانیکی فیلم، از محصوالت شــرکت پارســا پلیمر شــریف هستند که به طور 

رایج در صنایعی همچون نساجی، خودرو، فرش، پوشاک و لوازم ورزشی کاربرد دارند.
 آمیزه های ضدباکتری پلی اتیلنی، پلی آمیدی، پلی اســتر، پلی کربناتی، پلی پروپیلنی و ABS، از محصوالت شــرکت 

تابان  اندیش برجیس هستند.

اطالعات تولید کنندگان

 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده
www.parsapolymer.comاستان  تهران،  تهرانپارسا پلیمر شریف

www.tabnano.coخراسان رضوی، مشهدتابان اندیش برجیس
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یز بر روی منسوجات   خدمات ایجاد پوشش آب گر

معرفی محصول
خدمات ایجاد پوشــش آب گریز بر روی منســوجات با اســتفاده از دســتگاه پاســمای ســرد و تزریق مونومر، با اســتفاده 
از ســامانه پردازش پاســمایی منســوجات و اشــیا شــرکت بســا فن آوران نصیر، قابل ارائه اســت. این ســامانه در شرایط 
خــأل بــا اســتفاده از امواج فرکانــس رادیویی ، تزریــق گاز و مونومرهای ویژه و بــا ایجاد الیه ای با ضخامــت نانومتری بر 
روی جســم،  خــواص ضدآب، ضدلک و ضدروغن را ایجاد می کند. دســتگاه صنعتــی آب گریز کننده با قابلیت پردازش 
پاســمایی تحت خأل موســوم به »پاســما دژ« یکی از محصوالت این حوزه اســت که برای ایجاد این خواص در انواع 

منسوجات نظیر پارچه، لباس، کفش کاربرد دارد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
بسا فن آوران نصیر

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.basafan.com
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ویرایش ششم کتب محصوالت و 
تجهیزات فناوری نانو

به تفکیک حوزه های صنعتی مختلف در شش جلد منتشر شده است

، رنگ و  ساخت و ساز
رزین و لوازم خانگی

 ، نفت، گاز
پتروشیمی، پلیمر 

و انرژی

نانومواد، 
نانوپوشش ها و 

نانوالیاف

سالمت، آب و 
محیط زیست، 

کشاورزی و نساجی

حمل ونقل و 
صنایع فلزی

تجهیزات 
آزمایشگاهی و 

صنعتی

جلد اول

جلد سوم

جلد پنجم

جلد دوم

جلد چهارم

جلد ششم





محصوالت و تجهیزات 
فناوری نانوی ساخت ایران

جلد دوم
سالمت، آب و محیط زیست، 

کشاورزی و نساجی www.nano.ir
www.INDnano.ir

www.nanoproduct.ir

ویرایش ششــم کتــب محصــوالت و تجهیــزات فناوری 
نانــو به تفکیــک حوزه هــای صنعتــی مختلــف در شــش 
جلد منتشــر شده است. در کتاب حاضر )جلد دوم( به 
معرفی محصوالت حوزه ســالمت، آب و محیط زیســت، 

کشاورزی و نساجی پرداخته می شود.

ویرایش ششم
تابستان 1399




