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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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تجهیزات فناوری نانوی ساخت ایرانمقدمه

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 تعریف اســتاندارد بین المللی ISO/TS 80004 و اســتاندارد ملی 2114۵ »فناوری نانــو - واژه ها، 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
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تجهیزات فناوری نانوی ساخت ایرانمقدمه

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(

سال1395 سال1396 سال1394سال1397
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کل فروشداخل صادرات

7,044

13,916

25,462

1,999
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11,421

22،790

1,0871,246
2،672

سال1396 سال1394سال1395سال1397

آمار کل فروش محصوالت نانو ساخت ایران به تفکیک کاال، تجهیزات و خدمات )میلیارد ریال(

2,637

6,645

13,225

24,545

کاال خدمات تجهیزات
0
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8,000

12,000

16,000

20,000

24,000

28,000

203 235 288 443 246 191 403 474

2،494
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تجهیزات فناوری نانوی ساخت ایرانمقدمه

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



برنامه حمایت از ساخت و ارتقای تجهیزات 
و ماشین آالت مرتبط با فناوری نانو

ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو، از ســال 1387، حمایت از ســاخت تجهیزات فناوری نانو توســط ســازندگان داخلی را در 
دســتور کار خــود قــرارداده اســت. وجــود محدودیت در دسترســی بــه تجهیزات پیشــرفته و مســئله تحریم کشــور در حوزه 
فناوری های پیشرفته، باعث ایجاد انگیزه ای قوی در زمینه طراحی و ساخت این تجهیزات شده است. با حمایت های 
انجام شده در این بخش تاکنون بخش عمده ای از نیاز دانشگاه ها و مراکز آموزشی به تجهیزات حوزه فناوری نانو برطرف 
و نیز منجر به کاهش وابســتگی به واردات این تجهیزات و در نتیجه جلوگیری از خروج ارز از کشــور شــده است. این مهم 
در برنامه ده ســاله نخســت و با حمایت از تجهیزات پیشــرفته عمدتًا آزمایشــگاهی تحقق یافت. در برنامه ده ســاله دوم، 
ســتاد نانو در نظر دارد حمایت از ســاخت و تجاری ســازی تجهیزات و ماشــین آالت صنعتی را در کنار حمایت از تجهیزات 
آزمایشــگاهی در اولویــت کاری خــود قــرار دهد. در این برنامه تاش بر این اســت تا با پیوند ایده هــا و طرح های نوآورانه و 
همچنیــن توانمندی هــای صنعتی در حوزه فناوری نانو به چرخه تولید، نیازهــای مختلف بخش های صنعتی نیز عاوه 

بر مراکز دانشگاهی مرتفع شود.

 حمایت ها
نــوع و میــزان حمایــت با توجه به طرح های ارائه شــده و نیــز نوع تجهیز )آزمایشــگاهی، نیمه صنعتــی و صنعتی( متفاوت 
خواهــد بــود. ایــن موضوع بر اســاس فاکتورهای اصلی ماننــد نیاز صنعتی، کیفیت ســاخت، نوع فناوری به کار گرفته شــده 
و میــزان راهبردی بــودن بــرای صنعــت و مراکز تحقیقاتی، موردبررســی قرار می گیرد. شــکل زیر شــماتیکی از روند بررســی 
درخواست ها و ارائه حمایت در واحد ارزیابی تجهیزات و ماشین آالت را در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، نشان می دهد.
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قالب حمایت ها در این بخش شامل موارد زیر است:
 حمایت از ساخت و یا ارتقای تجهیزات و ماشین آالت )پیش خرید، ارائه تسهیات و یا ترکیبی از تسهیات و بخشودگی 

بخشی از تعهدات در صورت موفقیت(
 حمایــت از تجاری ســازی و فــروش تجهیــزات و ماشــین آالت )برای اطــاع از نوع و میــزان این حمایت ها به وب ســایت 

مؤسسه خدمات فناوری تا بازار به آدرس www.tmsc.ir، بخش »فهرست خدمات« مراجعه کنید(
 حمایت از صادرات تجهیزات و ماشین آالت

 اولویت های حمایتی
از آنجایی که ارزش افزوده باالتر، رقابت پذیری و نیز افق صادراتی موفق مستقیمًا با قابلیت برطرف نمودن نیازهای مهم 
صنعت و ارتقای کیفیت تولید در ارتباط است؛ ستاد نانو اولویت حمایت های خود را معطوف به تجهیزات و ماشین آالت 
بــا قابلیــت تولیــد در مقیاس صنعتی، ســاخته اســت؛ اما الزم به ذکر اســت که همچنــان حمایت از تجهیزاتــی که در حوزه 
شناســایی و آنالیز مواد در ســطح باال ســاخته می شــوند نیز ادامه خواهد داشــت. شــکل زیر شــماتیک روند ثبت و بررســی 

طرح ها در واحد تجهیزات ستاد نانو را نشان می دهد.

آدرس سامانه جهت ثبت طرح های تجهیزات و ماشین آالت:
www.nanoinst.ir
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تجهیزات فناوری نانوی ساخت ایرانمقدمه





 تجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخار
 تجهیزات پوشش دهی شیمیایی بخار

 تجهیزات آسیاب کاری و فراوری نانومواد
 تجهیزات پردازش پالسمایی سطح

 تجهیزات تولید مواد نانوساختار
 تجهیزات تولید نانوالیاف

 تجهیزات الیه نشانی از فاز مایع
 تجهیزات لیتوگرافی و حکاکی

 تجهیزات همگن سازی
 سایر تجهیزات

تجهیزات ساخت و تولید





تجهیزات پوشش دهی 
یکی بخار فیز

 دستگاه تبخیر حرارتی رومیزی
 دستگاه الیه نشانی اسپاترینگ رومیزی

 دستگاه الیه نشانی ترکیبی به کمک لیزر پالسی و تبخیر حرارتی
 دستگاه الیه نشانی کربن رومیزی

 دستگاه الیه نشانی چند منظوره در خأل
 دستگاه الیه نشانی تبخیر فیزیکی با استفاده از پرتو الکترونی

 دستگاه الیه نشانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی
 دستگاه الیه نشانی اسپاترینگ مغناطیسی

 دستگاه الیه نشانی فیزیکی بخار با فناوری هیبریدی
 دستگاه الیه نشانی اسپاترینگ رومیزی

DC/RF دستگاه الیه نشانی اسپاترینگ مغناطیسی 
 دستگاه الیه نشانی اسپاترینگ

 دستگاه الیه نشانی قوس کاتدی و اسپاترینگ
 دستگاه الیه نشانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی

 دستگاه الیه نشانی تبخیر حرارتی



دستگاه تبخیر حرارتی رومیزی

معرفی محصول
الیه نشــانی بــه روش تبخیر حرارتی فرایندی اســت که در محیط خأل و به کمــک اعمال جریان الکتریکی 
بــرای تبخیــر مــاده منبــع صورت می گیرد و هدایت و انتقال ماده تبخیر شــده به ســمت زیرالیه بر اســاس 
اختــاف فشــار میــان محلــی که ماده منبــع و زیرالیه قــرار دارد، اتفــاق می افتد. در ایــن روش، ماده منبع 
کــه به عنوان پوشــش اســتفاده می شــود )مانند یــک قطعه فلز( در یک ظــرف )بوته( که با نــام قایقک یا 
فیامان نیز شناخته می شود و از جنس فلزات مقاوم است، قرار می گیرد. با عبور جریان برق از قایقک یا 
بوته و داغ شــدن ماده موردنظر به عنوان ماده منبع و تبخیر آن در محیط خأل، به دلیل اختاف فشــاری 
کــه بیــن محــل بوتــه و محل زیرالیــه وجود دارد، یک الیه بســیار نازک بــر روی زیرالیه قــرار می گیرد. این 
دســتگاه با مدل DTT در ســاخت الیه های نازک رســانای الکتریســیته، ســاخت پوشــش های چندالیه و 

الیه نشانی از فلزات، سرامیک ها و نیمه رساناهاست.
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اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پوشش های نانوساختار

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.pvd.ir



ینگ رومیزی دستگاه الیه نشانی اسپاتر

معرفی محصول
دســتگاه الیه نشــانی اســپاترینگ رومیــزی ابــزاری منحصربه فــرد بــرای تولید طیــف وســیعی از الیه های 
نــازک بــر روی زیرالیه هــای مختلــف اســت. در واقع هــر ماده ای کــه بتواند شــرایط محفظه الیه نشــانی( 
مانند تشــکیل پاســما، بمباران یونی( را تحمل کند،می تواند به عنوان ماده پوشــش یا زیرالیه اســتفاده 
شــود؛ بنابراین، با تنظیم پارامترهای عملکردی دســتگاه، امکان الیه نشــانی پوشــش های نانوساختار، 
نانوکامپوزیت و الیه های نازک وجود خواهد داشــت. ســاخت انواع سنســورهای الیه نازک و ســلول های 
آماده ســازی نمونه هــای  و  نانوالکترونیــک و میکروالکترونیــک  اپتیکــی،  ادوات  خورشــیدی، ســاخت 
میکروســکوپ الکترونی از کاربردهای این دســتگاه اســت که با خصوصیات مختلف به صورت یک، دو و 

سه کاتدی در مدل های DSR1،DST1-L ،DST3-T و DST3-A تولید می شود.
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اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پوشش های نانوساختار

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.pvd.ir



دستگاه الیه نشانی ترکیبی به کمک لیزر پالسی و تبخیر حرارتی

معرفی محصول
دســتگاه الیه نشــانی ترکیبی به کمک لیزر پالســی و تبخیر حرارتی مدل PLD-T یک سیســتم الیه نشــانی 
خأل باالست که قادر به الیه نشانی رنج وسیعی از مواد با استفاده از لیزر پالسی )الیه نشانی لیزر پالسی( و یا 
تبخیر حرارتی اســت. در روش الیه نشــانی با استفاده از لیزر پالسی، منبع تبخیر )لیزر( در خارج از محفظه 
قرار داده می شــود و پرتو لیزر از طریق یک پنجره تحت زاویه مناســب به ســطح هدف که در حال دوران 
اســت، برخــورد کــرده و اتم های جدا شــده از ســطح هــدف روی زیر الیه نشــانده می شــوند. در این روش 
پالــس لیــزر بــا زمــان خیزش کمتــر از چند نانوثانیــه به مــاده موردنظر تابانده شــده و موجــب تبخیر ماده 
موردنظر بدون تغییر اســتوکیومتری می شــود. به عاوه سیستم دارای یک منبع تبخیر حرارتی با قابلیت 
فعال ســازی ســه بوته یا بســکت بوده و امکان انجام الیه نشانی به روش تبخیر حرارتی برای کاربردهای 

الیه نازک را نیز فراهم می کند.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پوشش های نانوساختار

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.pvd.ir
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دستگاه الیه نشانی کربن رومیزی

معرفی محصول
دســتگاه الیه نشــانی کربــن رومیــزی در دو مــدل DCR و DCT، یک دســتگاه الیه نشــانی مبتنــی بر تبخیر 
حرارتــی در خأل اســت که به صــورت خاص و ویژه بــرای آماده ســازی نمونه های میکروســکوپ الکترونی 
)نمونه هــای عایــق میکروســکوپ الکترونــی روبشــی و عبــوری( توســعه یافته و اســتفاده می شــود. این 
روش برای تصویرســازی های با قدرت تفکیک باال مناســب اســت. در این روش، یک چشــمه کربنی در 
قالــب یک ســیم یــا میله، در یک محفظه خــأل بین دو الکترود جریــان باال قرار می گیرد. بــا تخلیه جریان 
الکتریسیته، گرمای زیاد سبب تبخیر کربن شده و یک ابری از بخار کربن بر روی زیرالیه رسوب می کند. 
برای حصول اطمینان از اینکه پوشش نهایی از نظر ضخامت و ترکیب شیمیایی یکنواخت خواهد بود، 

زیرالیه بر روی یک نگهدارنده دوار قرار خواهد گرفت.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پوشش های نانوساختار

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.pvd.ir
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دستگاه الیه نشانی چند منظوره در خأل

معرفی محصول
 ،Labcoat 10 دســتگاه الیه نشــانی چندمنظوره در خأل مجهز به فناوری اســپاترینگ مغناطیســی، مدل
امکان تبخیر طیف وسیعی از مواد و الیه نشانی بر روی انواع زیرالیه با جنس های متفاوت را امکان پذیر 
می ســازد. اســپاترینگ مغناطیســی متداول تریــن روش اســپاترینگ اســت کــه در آن میــدان مغناطیســی 
بــه مــوازات ســطح کاتــد اعمال می شــود. این عمــل باعث می  شــود که الیه نشــانی در فشــارهای پایین تر 
قابل انجام شــود. الیه نشــانی پوشــش های مقاوم به ســایش و خوردگی شــامل پوشــش های اکســیدی، 

نیتریدی و ترکیبات مشابه از کاربردهای این دستگاه است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
خألپوشان فلز

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.kpfvt.com
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اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
خألپوشان فلز

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.kpfvt.com

یکی با استفاده از پرتو الکترونی دستگاه الیه نشانی تبخیر فیز

معرفی محصول
تبخیر به کمک باریکه الکترونی یکی از روش های الیه نشــانی فیزیکی بخار اســت که در آن تارگت )ماده 
مورداستفاده برای پوشش( در داخل یک محفظه تحت خأل باال توسط یک پرتو الکترونی گسیل شده از 
یک فیامان تنگستنی تبخیر و به حالت گازی تبدیل می شود. در ادامه اتم ها یا مولکول های تبخیر شده 
بر روی زیرالیه رســوب کرده و الیه نازکی از ماده پوشــش موردنظر روی زیرالیه ایجاد می کنند. از آنجایی 
که در این روش امکان انتقال مســتقیم انرژی به ســطح ماده هدف )تارگت( توسط پرتو الکترونی وجود 
دارد، ایــن فراینــد انتخابــی ایدئال بــرای تبخیر مواد با نقطه ذوب باال خواهد بــود. این روش دارای نرخ 
رســوب دهی قابل ماحظه بوده )0٫1 تا 100 نانومتر بر دقیقه( که می تواند پوشــش های متراکم با قابلیت 
چســبندگی بــاال بــه زیرالیه ایجــاد کند. از کاربردهای این دســتگاه با مــدل KEB 50، تبخیر و الیه نشــانی 

طیف وسیعی از الیه های نازک از مواد با نقطه ذوب باالست.
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یکی با قوس کاتدی دستگاه الیه نشانی تبخیر فیز

معرفی محصول
الیه نشانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی مدلNANOCOAT A 180 برای اعمال پوشش های الیه نازک 
بــا کیفیت باال مورداســتفاده قرار می گیرد. الیه نشــانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتــدی می تواند در مدهای 
DC و یــا پالســی انجام شــود. در هریک از حالت های مذکور، ولتاژ ایجاد شــده توســط منبــع تغذیه باعث 
ایجاد قوس الکتریکی بین آند و کاتد می شــود. جریان قوس بر روی ســطح بســیار کوچکی از کاتد متمرکز 
شده و چگالی جریان بسیار باالیی ایجاد می کند. این چگالی جریان باال با چگالی باالی توان همراه شده 
و از طریق یک اســتحاله فازی موضعی در ســطح تارگت )کاتد( باعث یونیزه شــدن کامل ســطح و ایجاد 
پاســمای رسوب دهی می شود. پاســمای ایجادشده به سرعت به طرف زیرالیه )آند( گسترش یافته و بر 

روی زیرالیه رسوب می کند.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
خألپوشان فلز

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.kpfvt.com
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اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
سامانه تجهیز دانش

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.samanehtajhiz.com

ینگ مغناطیسی دستگاه الیه نشانی اسپاتر

معرفی محصول
دســتگاه الیه نشــانی اســپاترینگ مغناطیســی در مدل هــای S1،S3T4BR و S7P، به ترتیــب بــا یک، ســه 
و هفــت کاتــد، مبتنــی بــر فناوری الیه نشــانی فیزیکی بخار اســت کــه جدایش اتم های یــک تارگت جامد 
)کاتــد(، مــاده مورد نظــر برای ایجاد پوشــش، به دلیل بمباران تارگت توســط ذرات پر انــرژی، مخصوصًا 
یون های گازی صورت می گیرد. با انباشــت اتم های ســاطع شده از تارگت روی زیرالیه )آند(، الیه نشانی 
 اتــم بــه اتم صورت می گیــرد. در این روش، برای تبخیــر تارگت، از برهم ُکنش فیزیکــی ذره های باردار با 
تارگت استفاده می شود. یون ها و ذرات باردار در اثر تخلیه الکتریکی و یونیزاسیون گاز موجود در محفظه 
کندوپاش، ایجاد می شــوند. با بمباران و برخورد ذرات پر انرژی به ســطح تارگت، اتم ها یا مولکول های 
آن از ســطح جدا شــده و به بیرون پرتاب می شوند. ذرات کنده شــده در میدان ایجاد کننده پاسما شتاب 

گرفته و روی زیرالیه مورد نظر رسوب می کنند.
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یدی یکی بخار با فناوری هیبر دستگاه الیه نشانی فیز

معرفی محصول
دســتگاه الیه نشــانی فیزیکــی بخار با فنــاوری هیبریــدی به دلیل بهره گیــری از  فناوری های اســپاترینگ 
و تبخیــر حرارتــی بــا قوس کاتدی می تواند به عنوان ابزاری مناســب برای ســاخت پوشــش های مختلف 
مورداســتفاده قرار گیرد. در روش اســپاترینگ، بیشــتر تمرکز بر روی بمباران یونی تارگت اســت که اساســًا 
روشــی غیرحرارتی قلمداد می شــود، در حالی که در الیه نشــانی قوس کاتدی یک قوس الکتریکی وظیفه 
گرمایش موضعی تارگت را بر عهده دارد. در فرایند الیه نشانی قوس کاتدی ولتاژ ایجاد شده توسط منبع 
تغذیه باعث ایجاد قوس الکتریکی بین آند و کاتد می شــود. جریان قوس بر روی ســطح بسیار کوچکی از 
کاتد متمرکز شده و چگالی جریان بسیار باالیی ایجاد می کند. این چگالی جریان باال با چگالی باالی توان 
همراه شده و از طریق یک استحاله فازی موضعی در سطح تارگت )کاتد( باعث یونیزه شدن کامل سطح 
و ایجاد پاســمای رســوب دهی می شــود. پاسمای ایجاد شــده به ســرعت به طرف زیرالیه )آند( گسترش 
یافتــه و بــر روی زیرالیــه رســوب می کنــد. پوشــش دهی الیه هــای بســیار ســخت، الیه هــای فوق ســخت 
و پوشــش های نانوکامپوزیــت شــامل TiN ،TiAlN ،CrN ،ZrN ،AlCrTiN و TiAlSiN بــر روی ابــزارآالت 

به منظور افزایش عملکرد و عمر کاری آن ها، از کاربردهای این دستگاه است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
مهندسی سطح سوین پاسما

 محل تولید
استان اصفهان، شهر اصفهان

 پایگاه اینترنتی
www.sevinplasma.ir
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اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
یار نیکان صالح

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.ynsaleh.ir

ینگ رومیزی دستگاه الیه نشانی اسپاتر

معرفی محصول
دســتگاه الیه نشــانی اســپاترینگ رومیزی ابزاری منحصربه فرد برای تولید طیف وســیعی از الیه های نازک 
بر روی زیرالیه های مختلف اســت. اســپاترینگ یک روش الیه نشانی تبخیری غیرحرارتی است که به طور 
گسترده برای الیه نشانی پوشش های رسانا و غیررسانا بر روی زیرالیه های مختلف استفاده می شود؛ مانند 
ســایر روش های الیه نشــانی فیزیکی تحت شــرایط خأل، روش کندوپاش نیز شــامل ســه مرحله تبخیر ماده 
منبع، انتقال بخار از منبع به جسم و تشکیل الیه نازک روی جسم با انباشت بخار منبع موردنظر است. در 
روش اســپاترینگ، برای این که ماده منبع به فاز بخار تبدیل شــود، از برهم ُکنش فیزیکی ذره هایی که به 
ماده منبع برخورد می کنند اســتفاده می شــود. ماده منبع که به ولتاژ منفی متصل است، نقش کاتد را دارد. 
با بمباران و برخورد ذرات پرانرژی به ســطح منبع، اتم ها یا مولکول های آن از ســطح جدا شــده و به بیرون 
پرتاب می شوند و در میدان ایجادکننده پاسما شتاب می گیرند. جسم موردنظر به ولتاژ مثبت متصل است 

و در واقع نقش آند را دارد، بنابراین الیه ای از جنس منبع روی آن انباشته می شود.
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 DC/RF ینگ مغناطیسی دستگاه الیه نشانی اسپاتر
)Omega سری(

معرفی محصول
دســتگاه الیه نشــانی اســپاترینگ مغناطیســی در مدل های متنوع DC/RF ابزاری کارآمد برای الیه نشانی 
طیف وســیعی از مواد رســانا و عایق اســت. اســپاترینگ یک فرایند غیرحرارتی اســت که منجر به رســوب 
اتم هــای جدا شــده تارگــت بــر روی زیرالیه می شــود. در این سیســتم ها، یک میدان مغناطیســی خارجی 
برای اصاح پاسما و افزایش نرخ کندوپاش استفاده می شود. در اسپاترینگ DC کاتد به یک منبع تغذیه 
مستقیم )DC( متصل می شود. این نوع اسپاترینگ برای مواد رسانا مناسب است اما در مورد مواد عایق 
با محدودیت هایی مواجه اســت، چرا که ســطوح مواد عایق می توانند به صورت الکتریکی پاریزه شــوند 
و به این ترتیب ادامه فرایند پوشــش دهی را با مختل مواجه کنند. در این موارد اســتفاده از اســپاترینگ 
RF می توانــد مشــکل را برطــرف نماید؛ چرا که تغییر قطبیت در اســپاترینگ RF در هــر چرخه می تواند بار 

الکتریکی تجمع یافته بر روی سطوح را خنثی سازد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
یار نیکان صالح

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.ynsaleh.ir
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اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
یار نیکان صالح

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.ynsaleh.ir

ینگ دستگاه الیه نشانی اسپاتر
)سری سیگما(

معرفی محصول
دســتگاه الیه نشــانی اســپاترینگ ســری ســیگما در ســه مدل متنوع ابزاری منحصربه فرد برای تولید طیف 
وســیعی از الیه های نازک بر روی زیرالیه های مختلف اســت. اســپاترینگ یک روش الیه نشــانی تبخیری 
غیرحرارتی اســت که به طور گســترده برای الیه نشــانی پوشــش های رســانا و غیررســانا بر روی زیرالیه های 
مختلف اســتفاده می شــود؛ مانند ســایر روش های الیه نشــانی فیزیکی تحت شــرایط خأل، روش کندوپاش 
نیز شــامل ســه مرحله تبخیر ماده منبع، انتقال بخار از منبع به جســم و تشــکیل الیه نازک روی جســم با 
انباشت بخار منبع موردنظر است. در روش اسپاترینگ، برای این که ماده منبع به فاز بخار تبدیل شود، از 
برهم ُکنش فیزیکی ذره هایی که به ماده منبع برخورد می کنند استفاده می شود. ماده منبع که به ولتاژ منفی 
متصل اســت، نقش کاتد را دارد. با بمباران و برخورد ذرات پرانرژی به ســطح منبع، اتم ها یا مولکول های 
آن از ســطح جدا شــده و به بیرون پرتاب می شــوند و در میدان ایجادکننده پاســما شــتاب می گیرند. جسم 
موردنظــر بــه ولتــاژ مثبت متصل اســت و در واقع نقش آنــد را دارد، بنابراین الیه ای از جنــس منبع روی آن 

انباشته می شود.
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ینگ دستگاه الیه نشانی قوس کاتدی و اسپاتر

معرفی محصول
دستگاه الیه نشانی قوس کاتدی و اسپاترینگ یک سیستم الیه نشانی خأل باالست که قادر به الیه نشانی 
رنج وســیعی از مواد با اســتفاده از قوس کاتدی و یا اســپاترینگ اســت. الیه نشانی تبخیر فیزیکی با قوس 
کاتدی می تواند در مدهای DC و یا پالســی انجام شــود. در هریک از حالت های مذکور، ولتاژ ایجاد شــده 
توسط منبع تغذیه باعث ایجاد قوس الکتریکی بین آند و کاتد می شود. جریان قوس بر روی سطح بسیار 
کوچکی از کاتد متمرکز شده و چگالی جریان بسیار باالیی ایجاد می کند. این چگالی جریان باال با چگالی 
باالی توان همراه شده و از طریق یک استحاله فازی موضعی در سطح تارگت )کاتد( باعث یونیزه شدن 
کامل سطح و ایجاد پاسمای رسوب دهی می شود. پاسمای ایجاد شده به سرعت به طرف زیرالیه )آند( 

گسترش یافته و بر روی زیرالیه رسوب می کند. 

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
یار نیکان صالح

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.ynsaleh.ir
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اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
یار نیکان صالح

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.ynsaleh.ir

یکی با قوس کاتدی دستگاه الیه نشانی تبخیر فیز

معرفی محصول
الیه نشانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی در دو مدل Arc-PVD 1600 و Arc-PVD 2300، برای اعمال 
پوشــش های الیــه نــازک بــا کیفیت بــاال مورداســتفاده قرار می گیــرد. این فرایند تحت شــرایط خــأل انجام 
می شــود. الیه نشــانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی می تواند در مدهای DC و یا پالســی انجام شــود. در 
هریک از حالت های مذکور، ولتاژ ایجاد شــده توســط منبع تغذیه باعث ایجاد قوس الکتریکی بین آند و 
کاتد می شود. جریان قوس بر روی سطح بسیار کوچکی از کاتد متمرکز شده و چگالی جریان بسیار باالیی 
ایجــاد می کنــد. ایــن چگالی جریان بــاال با چگالی باالی توان همراه شــده و از طریق یک اســتحاله فازی 
موضعی در ســطح تارگت )کاتد( باعث یونیزه شــدن کامل ســطح و ایجاد پاســمای رسوب دهی می شود. 

پاسمای ایجاد شده به سرعت به طرف زیرالیه )آند( گسترش یافته و بر روی زیرالیه رسوب می کند.
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دستگاه الیه نشانی تبخیر حرارتی

معرفی محصول
یکی از روش های متداول ســاخت الیه های نازک، الیه نشــانی فیزیکی از فاز بخار به روش تبخیر حرارتی 
اســت. دســتگاه الیه نشــانی تبخیر حرارتی ســاخت شرکت نانوحســگرهای هوشــمند لوتوس برای انجام 
فرایندهای الیه نشــانی مرتبط با ساخت حسگرهای پیشــرفته الکترونیکی مانند حسگرهای امپدانسی، 
الکتروشــیمی، شتاب ســنج های MEMS، زیســت حســگرهای مبتنــی بــر میکروفلوئیدیــک و… طراحی و 
ساخته شده است. از ویژگی های این سیستم الیه نشانی که آن را از سایر دستگاه های الیه نشانی ساخت 
داخــل متمایــز می کنــد، یکنواختی پوشــش ایجاد شــده و تکرارپذیری بســیار باالی فرایند الیه نشــانی به 
واســطه اســتفاده از سیســتم های کنترلی پیشرفته اســت؛ یکنواختی باالی پوشــش و تکرارپذیری فرایند 
الیه نشــانی در ســاخت حســگرها از اهمیت بســیار باالیی برخوردار است و ساخت حســگرهایی با کمترین 

میزان اختاف با یکدیگر )کمتر از 0٫2۵درصد( مستلزم کنترل دو مشخصه فوق می باشد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
نانوحسگرهای هوشمند لوتوس

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.imns.ir
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تجهیزات پوشش دهی 
شیمیایی بخار

 دستگاه الیه نشانی شیمیایی بخار به کمک پالسما
 دستگاه الیه نشانی شیمیایی بخار



دستگاه الیه نشانی شیمیایی بخار به کمک پالسما

معرفی محصول
الیه نشانی شیمیایی از فاز بخار به کمک پاسما )PECVD( یک نوع ویژه ای از روش الیه نشانی شیمیایی 
از فاز بخار اســت که در آن به کمک پاســما همه واکنش های CVD تحت تأثیر قرار می گیرد و این امکان 
را فراهم می سازد که واکنش های فوق به صورت خیلی مٔوثرتری در دماهای به نسبت پایین تری انجام 

شود.
اســتفاده از پاســما دمای انجام واکنش های CVD را تا مقادیر بین 200 تا 400 درجه ســانتی گراد کاهش 
می دهــد، در حالــی کــه دمــای کاری روش هــای پیشــین CVD، در محــدودٔه دمایــی 42۵ تــا 900 درجــه 
ســانتی گراد اســت. اســتفاده از پاســما دامنه گســترش روش های CVD را به قدری گســترش می دهد که 
پوشــش دهی همــه مــواد هادی و غیرهادی به وســیلٔه آن امکان پذیر می شــود. الیه نشــانی PECVD یک 
روش مناسب برای ایجاد نانولوله های کربنی و نانوالیاف کربنی و دیگر تولیدات پوشش های نانوساختار 

است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پاسما پژوه پارس

 محل تولید
استان البرز، شهر کرج

 پایگاه اینترنتی
www.plasmapazhouh.ir
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اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پاسما فناور امین

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.plasmafanavar.com

دستگاه الیه نشانی شیمیایی بخار به کمک پالسما

معرفی محصول
دستگاه الیه نشانی شیمیایی بخار به کمک پاسما )PACVD(، در سه مدل با مشخصات فنی متفاوت، 
ســاخته شــده اســت. نمونه ها ابتدا در محیط پاســمای گاز خنثی مانند آرگون، تمیزکاری ســطحی شده 
و دمــای آن هــا تــا مقــدار مورد نظــر افزایــش می  یابــد. ســپس گازهــای واکنش گر کــه مخلوطــی از گازهای 
نیتروژن، هیدروژن، آرگون و TiCl4 با نسبت های معین است وارد محفظه می  شود؛ در نهایت الیه نشانی 
بــا کنتــرل پارامترهایــی همچــون دما، زمان، فشــار، فرکانس و عــرض پالس صورت می گیرد. اســتفاده از 
 TiN،TiC ،CNTi این روش ســاخت پوشــش های تک الیه یا چند الیه دوتایی، سه تایی و چهارتایی نظیر
TiAlN،TiBN،TiAlCN و… را امکان پذیــر می  کنــد. از جملــه مزیت هــای این روش، امــکان انجام فرایند 
نیتراســیون و متعاقــب آن فراینــد الیه نشــانی اســت که باعث ایجاد پوشــش های فوق ســخت می شــود. 
همچنین این روش ضمن حفظ کیفیت الیه نشــانی دارای ســرعت الیه نشــانی باالتری در مقایسه با سایر 

روش هاست.
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دستگاه الیه نشانی شیمیایی بخار به کمک پالسما

معرفی محصول
از جملــه روش هــای الیه نشــانی شــیمیایی بخــار کــه بــرای پوشــش دهی قطعــات و ابزارهــای صنعتــی 
مورد توجه خاصی قرار گرفته اســت، روش الیه نشــانی شــیمیایی بخار به کمک پاســما )PACVD( است. 
در این فرایند، نمونه ها ابتدا در محیط پاسمای گاز خنثی مانند آرگون، تمیزکاری سطحی شده و دمای 
آن هــا تــا مقــدار موردنظــر افزایش می یابد. ســپس گازهــای واکنش گــر که مخلوطــی از گازهــای نیتروژن، 
هیــدروژن، آرگــون و TiCl4 بــا نســبت های معیــن اســت وارد محفظــه می شــود؛ در نهایــت الیه نشــانی بــا 
کنترل پارامترهایی همچون دما، زمان، فشــار، فرکانس و عرض پالس صورت می گیرد. اســتفاده از این 
 TiN ، TiC ،CNTi روش ســاخت پوشــش های تک الیــه یــا چند الیه دوتایــی، ســه تایی و چهارتایی نظیــر
TiAlN ،TiBN ، TiAlCN و… را امکان پذیــر می کنــد. از جملــه مزیت های ایــن روش، امکان انجام فرایند 
نیتراســیون و متعاقــب آن فراینــد الیه نشــانی اســت که باعث ایجاد پوشــش های فوق ســخت می شــود. 
همچنین این روش ضمن حفظ کیفیت الیه نشــانی دارای ســرعت الیه نشــانی باالتری در مقایسه با سایر 

روش هاست. این دستگاه در دو مدل با مشخصات فنی متفاوت تولید می شود.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
دانش پویان ساتیا

 محل تولید
استان سمنان، شهر شاهرود

 پایگاه اینترنتی
www.satiaco.com
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اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
رشد نانوفناوران

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.rnfco.ir

دستگاه الیه نشانی شیمیایی بخار به کمک پالسما

معرفی محصول
الیه نشــانی شــیمیایی بخار پاســمایی )PECVD( نوعی فرایند CVD اســت که حضور محیط پاسما همه 
فرایندهــای CVD را تحت تأثیر قرار می دهد و ســرعت و بازدهی انجــام واکنش های مرتبط را در دماهای 
به نســبت پایین تر )نســبت به اســتفاده از فرایند CVD بدون حضور پاسما( را افزایش و ارتقا می دهد. در 
این فرایند، نمونه ها ابتدا در محیط پاســمای گاز خنثی مانند آرگون، تمیزکاری ســطحی شــده و دمای 
آن هــا تــا مقــدار موردنظــر افزایش می یابد. ســپس گازهــای واکنش گــر که مخلوطــی از گازهــای نیتروژن، 
هیدروژن، آرگون و TiCl4 با نسبت های معین است وارد محفظه می شود؛ در نهایت الیه نشانی با کنترل 
پارامترهایــی همچــون دما، زمان، فشــار، فرکانــس و عرض پالس صورت می گیرد. اســتفاده از این روش 
 TiN ،TiC ،CNTi ،TiAlN ســاخت پوشــش های تک الیه یا چند الیه دوتایی، ســه تایی و چهارتایی نظیر
TiBN ،TiAlCN و… را امکان پذیــر می کنــد. ایــن روش اغلــب بــرای تولیــد نانولوله هــای کربنی اســتفاده 

می شود.
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اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
نانوابتکار پایدار

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

دستگاه الیه نشانی شیمیایی بخار

معرفی محصول
فرایند الیه نشــانی شــیمیایی بخار )CVD( شــامل تجزیه و یا واکنش شــیمیایی واکنش گرهای گازی، فعال 
شــده در یک محیط توســط گرما یا پاسما، به منظور ایجاد یک الیه جامد است. امروزه این روش در برخی 
حوزه هــا همچــون نیمه هادی ها و دیگر فرایندهای تولید قطعات الکترونیکی، پوشــش دهی روی ابزارها، 
یاتاقان هــا و دیگــر قطعــات مقاوم به ســایش، محصــوالت نــوری و الکتروفوتونیکی منحصربه فرد اســت. 
الیه هــای ایجاد شــده در ایــن روش می تواند به صورت آمــورف، چند بلوری و یا تک بلور باشــد. از مهم ترین 
عواملی که روی کیفیت الیه ایجاد شــده تأثیر می گذارد، می توان به مواردی از قبیل دمای زیرالیه، غلظت 

مواد واکنش، فشار گاز و آهنگ جریان گاز اشاره کرد.
یک دســتگاه الیه نشــانی شــیمیایی بخار شــامل سیســتم انتقال گاز، محفظــه واکنش، مکانیــزم قراردهی 
زیرالیه و ویفر، منبع انرژی، سیســتم خأل و سیســتم خروجی می شود. اســاس فرایند بدین صورت است که 
ابتدا گازهای واکنش دهنده که به نام پیش ماده شناخته می شوند، در دمای مناسب وارد محفظه واکنش 
می شــوند. تماس زیرالیه داغ با گازهای واکنش گر در محفظه واکنش منجر به رســوب یک الیه جامد روی 

زیرالیه می شود. معمواًل از یک گاز خنثی مانند آرگون نیز به عنوان رقیق کننده استفاده می شود.
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دستگاه الیه نشانی شیمیایی بخار

معرفی محصول
الیه نشــانی شــیمیایی بخار )CVD( یکی از روش های مناســب برای ایجاد الیه های نازک، تولید پودرها، 
الیاف و… اســت. این فرایند بر اســاس پارامترهای مختلفی همچون فشار کاری، مشخصات فیزیکی فاز 
بخار و نوع روش ایجاد پاســما تقســیم بندی می شــود. دســتگاه الیه نشــانی شــیمیایی بخار حاضر در دو 
مدل با مشــخصات فنی متفاوت تولید می شــود و شــامل سیســتم انتقال گاز، محفظه واکنش، مکانیزم 
قراردهی زیرالیه و ویفر، منبع انرژی، سیســتم خأل و سیســتم خروجی اســت. فرایند الیه نشــانی شیمیایی 
بخــار بدیــن صورت اســت که ابتــدا بخار مــاده موردنظر به همــراه گاز حامل به ســمت ســطح ویفر منتقل 
و واکنش هــای شــیمیایی روی ســطح ویفــر انجــام شــده، ســپس واکنش هــای انجــام شــده روی ســطح 
موجب تشــکیل یک الیه نازک می شــود و در نهایت مواد فرار موجود از روی ســطح جدا می شوند. معمواًل 
پوشــش هایی که به روش الیه نشــانی شــیمیایی بخار ایجاد می شــوند، دانه ریز، خالص، غیرقابل نفوذ و 

سخت تر از نمونه های سرامیکی ایجادشده با روش های متداول هستند.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
نانوشرق ابزار توس

 محل تولید
استان سمنان، شهر شاهرود

 پایگاه اینترنتی
www.nanosatco.com
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تجهیزات آسیاب کاری و 
فراوری نانومواد

 آسیاب گلوله ای سیاره ای
 آسیاب پره گلوله

 آسیاب بلوطی )میکسر میل(
 آسیاب بیدمیل



آسیاب گلوله ای سیاره ای

معرفی محصول
آســیاب گلوله ای ســیاره ای، دستگاهی اســت که توان باالیی در جهت کاهش ابعاد ذرات و نیز آلیاژسازی 
مکانیکی دارد. در دســتگاه آســیاب گلوله ای ســیاره ای حاضر، در دو مدل متفاوت، محفظه های آسیاب 
مانند ســیاره های منظومه شمســی دارای دو حرکت وضعی )به دور خود( و حرکت انتقالی )به دور مرکز( 
هستند. این نوع حرکت باعث می شود که گلوله های آسیاب کننده به دیواره ها نچسبیده و به طور مداوم 
در جهت قطر دایره محفظه پرتاب شوند. بر اساس نوع حرکت محفظه، گلوله و پودر به صورت متناوب 
روی دیواره داخلی غلتیده و ســاییده می شــوند؛ به طوری که با ســرعت بسیار باال از جداره محفظه جدا و 
بــه جــداره روبه رویی برخورد می کننــد. در این حالت ذرات پودر تحت انرژی ضربــه باال به صورت مداوم 
جــوش خــورده و می شــکنند. در ایــن نوع آســیاب زمــان آلیاژســازی مکانیکی بــا توجه بــه فرکانس باالی 
ضربــه گلوله هــا کاهش می یابد و انرژی ضربه گلوله ها با تغییر ســرعت گردش صفحه دوار، تغییر می کند. 
برای افزایش انرژی ضربه بدون افزایش ســرعت چرخش و کاهش مدت زمان آســیاب کاری، اســتفاده از 

گلوله های بزرگ تر و یا با چگالی باالتر مناسب است.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

امین آسیا فناور پارس
 محل تولید

استان تهران، مجتمع تحقیقاتی 
عصر انقاب

 پایگاه اینترنتی
www.amin-asia.com
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آسیاب پره گلوله
اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
امین آسیا فناور پارس

 محل تولید
استان تهران، مجتمع تحقیقاتی 

عصر انقاب

 پایگاه اینترنتی
www.amin-asia.com

معرفی محصول
یکی از آســیاب های پر انرژی، آســیاب پره-گلوله و یا ســیموالیر است. این آسیاب دارای محفظه افقی 
و یک پروانه است که با سرعت باال در داخل محفظه می چرخد. مواد موردنظر به همراه گلوله ها داخل 
محفظــه ریختــه شــده و در اثر چرخــش تیغه های پروانه، گلوله ها با شــدت پرتــاب و عملیات ریزکردن 
مــواد در اثــر برخــورد بیــن گلوله ها تا حد میکــرون و نانومتر انجــام می گیرد. همان  طور که گفته شــد، از 
قابلیت های دیگر این دســتگاه آلیاژســازی مکانیکی اســت که در این فرایند در حین ریزشــدن پودر دو 
فلز، آلیاژسازی مکانیکی نیز صورت می گیرد. از مزیت های این آسیاب ها قابلیت استفاده برای فلزاتی 
مانند تیتانیم، آلومینیم، مس و… اســت که با توجه به ســاختار این فلزات در دیگر آسیاب ها به سختی 

قابل انجام است.
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آسیاب گلوله ای سیاره ای
اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
نانو شرق ابزار توس

 محل تولید
سمنان، شهرستان شاهرود

 پایگاه اینترنتی
www.nanosatco.com

معرفی محصول
در آســیاب گلوله ای ســیاره ای به واســطه چرخش محفظه و صفحه دوار به دور یک محور، نیروی گریز از 
مرکــزی ایجــاد می شــود که بزرگی آن می تواند تا 20 برابر شــتاب جاذبه زمین برســد. در این آســیاب گلوله و 
پودر به صورت متناوب روی دیواره داخلی غلتیده و ســاییده می شــوند؛ به طوری که با ســرعت بسیار باال از 
جداره محفظه جدا و به جداره روبه رویی برخورد می کنند. در این حالت ذرات پودر تحت انرژی ضربه باال 
به صــورت مداوم جوش خورده و می شــکنند. در این نوع آســیاب، زمان آلیاژســازی مکانیکــی را می توان با 
توجه به فرکانس باالی ضربه گلوله ها کاهش داد. انرژی ضربه گلوله ها نیز با تغییر ســرعت گردش صفحه 
دوار، تغییر می کند. زمانی که سرعت چرخش افزایش نیابد، انرژی ضربه را می توان با استفاده از گلوله های 
بزرگ تر و یا با چگالی باالتر افزایش داد. محفظه آسیاب متناسب با جنس پودر از مواد مختلف مانند فوالد 

زنگ نزن، فوالد سخت کاری شده، عقیق، تنگستن کاربید، زیرکونیا، آلومینا و تفلن ساخته می شود.
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آسیاب بلوطی )میکسر میل(

معرفی محصول
آسیاب بلوطی )میکسر میل( برای پودر کردن مواد ترد، سخت و همچنین مواد فیبری و نرم تا حد میکرومتر 
و نانومتر اســتفاده می شــود. اساس کارکرد این دستگاه، حرکت خاص محفظه های آسیاب و در نتیجه آن 
حرکــت گلوله هــا در داخل محفظه اســت که منجر به کاهش اندازه مواد در اثر برخــورد با گلوله ها و جداره ها 
می شــود. نــوع خــاص حرکت محفظه و ســرعت بــاالی آن که تا ۵0 ســیکل بر ثانیه می رســد، باعث کاهش 
زمان آسیاب نسبت به دیگر انواع آسیاب می شود. یکی از خصوصیات منحصربه فرد این آسیاب، قابلیت 
پودر کــردن مــواد بیولوژیکــی مورد اســتفاده در آزمایشــگاه های ژنتیک و اســتخوان اســت؛ مــواد بیولوژیکی 
به دلیل ساختار نرم حین آسیاب کاری به هم می چسبند، بافتشان تجزیه می شود و تغییر خواص می دهند؛ 
در نتیجه آسیاب کردن این نوع مواد آسان نخواهد بود. آسیاب بلوطی ساخت شرکت امین آسیا فناور پارس 
به دلیــل امــکان پردازش مواد در مد کاری دمای پایین، کاهش ســایز مواد نرم و مواد حســاس به حرارت را 

فراهم می کند.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

امین آسیا فناور پارس
 محل تولید

استان تهران، مجتمع تحقیقاتی 
عصر انقاب

 پایگاه اینترنتی
www.amin-asia.com
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آسیاب بیدمیل

معرفی محصول
از آســیاب بیــد میــل بــرای آســیاب کاری سوسپانســیون ها و یا مــواد در حالــت مرطوب تا حــد میکرومتر و 
نانومتر اســتفاده می شــود. دســتگاه بید میل شامل یک محفظه افقی اســت که یک پروانه با سرعت باال 
در آن در حال چرخش اســت. به منظور آســیاب کاری، سوسپانسیون مورد نظر به همراه گلوله ها به داخل 
محفظه آســیاب ریخته شــده و در اثر چرخش دیســک های پروانه، گلوله ها با سرعت زیاد جابه جا شده و 
 Batch عملیــات خردایــش در اثر برخورد بیــن گلوله ها و مواد صورت می گیرد. آســیاب بیدمیل به صورت
و یا مداوم و با حداقل منطقه مرده کار می کند. عاوه بر این امکان ســرد یا گرم کردن محفظه آســیاب در 
حیــن فراینــد به همــراه اندازه گیری دما و فشــار وجود دارد. از این دســتگاه می تــوان در صنایع مختلف از 

جمله صنایع غذایی، دارویی، رنگ و رزین و… استفاده کرد.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

امین آسیا فناور پارس
 محل تولید

استان تهران، مجتمع تحقیقاتی 
عصر انقاب

 پایگاه اینترنتی
www.amin-asia.com
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تجهیزات پردازش 
پالسمایی سطح

 سامانه پردازش پالسمایی منسوجات
 سامانه صنعتی پردازش پالسمایی تحت خأل

 دستگاه استریالیزر پالسمایی
 دستگاه پالسما کلینر

 سامانه پالسمای سرد برای تحقیقات صنایع غذایی
 دستگاه پالسمای سوپر آرک

 دستگاه پالسما جت
 دستگاه پالسما گالید

 دستگاه کرونا تریتمنت با الکترود سرامیکی
 دستگاه کرونا پرینت



سامانه پردازش پالسمایی منسوجات

معرفی محصول
استفاده از تکنیک های فعال سازی سطحی به کمک پاسمای سرد، یکی از روش های جدید و مناسب برای 
آماده ســازی ســطوح منســوجات و قطعات پلیمری اســت. اصاح ســطحی در چهــار مرحله صــورت می پذیرد. 
در مرحلــه اول، پاســمای ناشــی از گازهــای نجیــب نظیر هلیــوم و آرگون، موجب تمیزســازی ســطوح و حذف 
آلودگی های ســطحی می شــود. در مرحله دوم، با استفاده از گازهای فعال در ترکیب با گازهای نجیب، سطوح 
ســاییده می شــوند. در مرحله سوم، اســتفاده از گازهای فعال و یا برخی از ترکیبات آن، سبب تغییر ویژگی های 
ســطح بــا جایگزینــی یــا افــزودن گروه هــای عاملی فعــال شــیمیایی نظیــر هیدروکســیل، کربونیل و کربوکســیل 
می شــود. در مرحله چهارم، می تواند ســبب تغییرات شــیمیایی گســترده ای در ســطح شــود. در این حالت یک 
 متمایز نســبت به ســاختار درونی منســوج شــکل می گیــرد. تولید 

ً
پوشــش یکپارچــه ســطحی بــا خــواص کامــا

پوشــاک ضــدآب و لــک و روغن، ایجــاد گروه های عاملی موردنظر بر ســطح کاال، دافعیت انــواع لکه های آبی و 
روغنی، تمیز و ضدعفونی کردن ســطوح، خواص آنتی اســتاتیک، بهبود چســبندگی، رنگ پذیری و آب دوستی 

از کاربردهای این دستگاه است.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

بسا فن آوران نصیر
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.basafan.com
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

بسا فن آوران نصیر
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.basafan.com

سامانه صنعتی پردازش پالسمایی تحت خأل

معرفی محصول
سامانه پردازش پاسمایی تحت خأل مدل پاسما دژ، دستگاهی است که به منظور پردازش و فعال سازی 
و یا الیه نشــانی نانوپلیمر با خواص موردنظر بر روی ســطوح و اشــیای دوبعدی و ســه بعدی مورداستفاده 
قرار می گیرد. روش کار دستگاه به این صورت است که ابتدا محصول در داخل دستگاه قرار داده می شود 
و بــه کمــک پاســمای فرکانــس رادیویــی )RF( ابتــدا ســطح محصــول در مقیــاس نانومتــری تمیــزکاری 
می شــود. در مرحله بعد بر روی ســطح محصول فعال ســازی انجام می گیرد. ســپس یک الیه پلیمری با 
ضخامــت قابل کنتــرل بیــن 30 تا 300 نانومتر بر روی ســطح ایجاد می شــود. ایجــاد خاصیت آب گریزی، 
آب دوســتی و ضدلک کردن، فعال ســازی سطح، بهبود چســبندگی و تمیزکاری و ضدعفونی کردن سطوح 

از کاربردهای این دستگاه است.
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یالیزر پالسمایی دستگاه استر

معرفی محصول
دستگاه پاسما استریایزر در دو مدل، قابلیت ایجاد ساختار نانومتری بر روی سطح را دارد. استریلیزاسیون 
پاســمایی یک روش اســتریل در دمای پایین اســت که می تواند راندمان اســتفاده از تجهیزات پزشکی را 
افزایــش دهــد. در ایــن روش پــس از رســیدن به مرحلــه نزدیک به خأل کامــل، بخار پراکســید هیدروژن به 
محفظــه تزریــق شــده و بــه تمام قســمت های محفظــه نفوذ می کنــد، در این حالت که پاســما هنــوز آغاز 
نشــده اســت، پراکســید هیدروژن خاصیت کشندگی میکروارگانیسم ها را دارد. ســپس جریان پاسما تولید 
شــده بــه داخل محفظه دســتگاه تزریق می شــود و با توجه بــه خاصیت یونیزه کنندگی آن اقــدام به تولید 
رادیکال هــای آزاد از بخــار پراکســید هیــدروژن کــرده و به طور خاصه تحت تأثیر پاســما، آخریــن الکترون 
مداری مولکول پراکســید هیدروژن کنده شــده و با شــتاب به سمت سطح موردنظر پرتاب و سبب بمباران 
الکترونــی در داخل محفظه می شــود. در طی این فعل وانفعــاالت هم زمان امواج ماورای بنفش نیز ایجاد 
شــده و همچنین تعدادی اتم و مولکول با انرژی جنبشــی تولید می شــود. رادیکال های آزاد تولید شــده در 

این قسمت نیمه عمر کوتاهی داشته و در انتها تنها مواد باقیمانده، آب و اکسیژن هستند.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

پارس سینوهه پاد
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.psptrade.com
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

دانش پویان ساتیا
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.satiaco.com

دستگاه پالسما کلینر

معرفی محصول
پاک سازی پاسمایی (Plasma Cleaning) فرایندی است که در آن تمامی ترکیبات آلی از سطح موردنظر 
توســط پاســما 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.
ایــن اصاحــات، ســبب ایجاد خواص آب دوســتی، افزایش قابلیت چســبندگی به ســطح، کاربــرد عوامل 
ضدمیکروبی و اســترلیزه کردن می شــود. ازاین رو، آماده ســازی ســطحی پلیمرها و فلزها بســیار مورد توجه 
صنعتگران در حوزه پزشــکی، پلیمر و متالورژی قرار گرفته اســت. پاســما کلینر روشــی بدون رقیب برای 
از بیــن بــردن عوامــل میکروبی اســت؛ چــرا که بســیاری از ســورفکتانت های تهاجمی و حال هــای آلی را 

می زداید و سطح یکنواختی را فراهم می آورد.
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

کاوش یاران فن پویا
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.ad-kavoshyaran.com

سامانه پالسمای سرد برای تحقیقات صنایع غذایی

معرفی محصول
تخلیــه ســد دی الکتریک، به عنوان روشــی جدید و خاقانه برای تولید پاســمای ســرد یــا غیرحرارتی، از 
جملــه روش هایــی اســت که برای اســتریلیزه کردن توســعه یافته اســت. ایــن روش اخیرًا به طور گســترده 
در شــاخه های مختلــف علــم و فناوری موردتوجــه قرار گرفته اســت. تخلیه ســد دی الکتریک وقوع یک 
تخلیــه الکتریکــی بیــن دو الکتــرود فلزی اســت کــه حداقل یکــی از الکترودهــا با یک مــاده دی الکتریک 
پوشــانده شــده اســت. با اعمال ولتاژ متناوب بر الکترودها پاســمای غیرحرارتی تخلیه سد دی الکتریک 
در فشــار اتمســفری ایجاد می شــود. برخی از کاربردهای این فناوری در صنایع غذایی و کشــاورزی است. 

میکروب زدایی سطح غذا و جوانه زنی بذر، دو کاربرد جذاب پاسمای تخلیه سد دی الکتریک است.
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دستگاه پالسمای سوپر آرک

معرفی محصول
این دســتگاه در دو مدل با مشــخصات فنی متفاوت، با ایجاد ســاختارهای نانومتری، گروه های قطبی 
و گونه های فعال شــیمیایی روی ســطح، رنگ پذیری و قابلیت چاپ روی ســطح را افزایش می دهد. از 
دیگر قابلیت های پاســما ایجاد مکانیزم هایی جهت شکســتن زنجیره های ژنتیکی میکروارگانیسم ها و 

از بین بردن باکتری هاست.
به طور کلی اصاحات ســطحی ایجاد شــده توســط پاســما می تواند ســبب ایجاد یا بهبود خواصی مانند 
آب دوســتی، خواص ضدالکتریســیته ســاکن، خاصیــت مویینگی، جــذب مواد شــیمیایی، رنگ پذیری، 
چاپ پذیــری، افزایــش ســطح مؤثــر، ایجــاد ســایت های فعــال، چســبندگی و بســیاری مــوارد دیگــر در 

منسوجات تولیدی شود.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

کاوش یاران فن پویا
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.ad-kavoshyaran.com
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

مهندسی پاسما ایده آزما
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران

دستگاه پالسما جت

معرفی محصول
با استفاده از این دستگاه ایجاد تغییرات در مقیاس نانومتری در سطح امکان پذیر می شود. پاسما دارای 
ذراتــی پرانــرژی اســت که می تــوان ایــن ذرات را در حضور میدان های الکتریکی شــتاب داده و به ســمت 
ســطوح هدایت کرد. لذا می توان برای اصاح ســطحی منســوجات، حکاکی، تمیزسازی، پلیمریزاسیون، 
رســوب گذاری و تولیــد ســاختارهای نانویــی از آن اســتفاده کرد. برخــورد ذرات پرانرژی پاســما و واکنش 
آن هــا بــا ســطح مواد باعــث از هم گســیختگی زنجیرهــا و ایجــاد رادیکال هــای آزاد می شــود، در حالی که 

خصوصیات مواد ثابت باقی می ماند.
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دستگاه پالسما گالید

معرفی محصول
برخــورد ذرات پرانرژی پاســما و واکنش آن ها با ســطح مــواد باعث ایجاد رادیکال های آزاد می شــود، در 
حالی که خصوصیات بالک مواد ثابت باقی می ماند. در این دســتگاه، پاســما در فضای بین دو الکترود 
هالی شــکل ایجاد می شــود. چگالی الکترونی باالی این سیســتم در دمای پایین باعث شده تا پردازش 
مــواد مختلــف که در معرض پاســمای گاید قــرار می گیرند، بدون تخریب یا تغییر در ســطح مواد صورت 

پذیرد.
به طور کلی اصاحات ســطحی ایجاد شــده توســط پاســما می تواند ســبب ایجاد یا بهبود خواصی مانند 
آب دوســتی، خواص ضدالکتریســیته ســاکن، خاصیــت مویینگی، جــذب مواد شــیمیایی، رنگ پذیری، 
چاپ پذیــری، افزایــش ســطح مؤثــر، ایجــاد ســایت های فعــال، چســبندگی و بســیاری مــوارد دیگــر در 

منسوجات تولیدی شود.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

مهندسی پاسما ایده آزما
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

مهندسی پاسما ایده آزما
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران

یتمنت با الکترود سرامیکی دستگاه کرونا تر

معرفی محصول
بــا اســتفاده از این دســتگاه ایجاد تغییــرات در مقیاس نانومتری در ســطح امکان پذیر می شــود. افزایش 
قابلیت رنگ پذیری و چســبندگی ســطوح اصاح ســطحی الیــاف و پلیمرها و تغییر خــواص آن ها با تغییر 
ترکیب یا ســاختار بهبود آب دوســتی، خواص ضدالکتریســیته ســاکن و بهبود خواص چسبندگی در تولید 
کامپوزیت ها از کاربردهای این دستگاه است. از این رو می توان برای اصاح سطحی منسوجات، حکاکی، 
تمیزســازی، پلیمریزاســیون، رسوب گذاری و تولید ساختارهای نانو از آن استفاده کرد. این نوع پاسما در 
فشــار اتمســفری بــا اعمال جریان مســتقیم و یا جریان متناوب بــا فرکانس کم بین دو الکترود ســرامیکی 

ایجاد می شود.
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ینت دستگاه کرونا پر

معرفی محصول
به طــور کلــی ایجاد اصاحات ســطحی مانند بهبود خواص آب دوســتی، خواص ضدالکتریســیته ســاکن، 
خاصیــت مویینگــی، جــذب مــواد شــیمیایی، رنگ پذیــری، چاپ پذیــری، افزایــش ســطح مؤثــر، ایجاد 
ســایت های فعــال، چســبندگی و بســیاری مــوارد دیگر در منســوجات تولیدی توســط پاســما امکان پذیر 
اســت. بــا اســتفاده از این دســتگاه ایجــاد تغییرات در مقیــاس نانومتری در ســطح امکان پذیر می شــود. 
به عنوان مثال این دستگاه در افزایش قابلیت رنگ پذیری و چسبندگی سطوح، اصاح سطحی و تغییر 
خــواص الیــاف و پلیمرهــا و تغییر ترکیب یا تغییر ســاختار آن ها کاربرد دارد. همچنین بهبود آب دوســتی، 
خواص ضدالکتریســیته ســاکن و بهبود خواص چســبندگی در تولید کامپوزیت ها از دیگر موارد استفاده از 

دستگاه کروناپرینت است.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

مهندسی پاسما فناور جم
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.jam-plasmatech.com
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تجهیزات تولید 
مواد نانوساختار

 کوره مایکروویو زینترینگ
 دستگاه ذوب در خأل و ریخته گری تحت فشار

 دستگاه همزن الکترومغناطیسی مذاب فلزات
 دستگاه اسپارک پالسما زینترینگ

 دستگاه پرس داغ در خأل
 کوره دما باال- خأل باال

 دستگاه نیدر



ینگ ینتر کوره مایکروویو ز

معرفی محصول
یکــی از فرایندهــای نهایــی و حیاتــی در ســاخت قطعات ســرامیکی، قطعــات کامپوزیتی و حتــی قطعات 
متالــورژی پــودر عملیــات زینترینــگ اســت. در ایــن فراینــد ذرات مجزای پودرهــای مواد، تحــت فرایند 
نفــوذ یکپارچــه شــده و قطعه نهایی را شــکل می دهند؛ بنابراین ســاخت بســیاری از قطعاتــی که به دلیل 
مشــخصات و ریزســاختار خــود می تواننــد در حــوزه فناوری نانو قــرار گیرند، وابســته به مرحلــه زینترینگ 
هســتند. گرمایش یکنواخت ســرامیک های مختلف با دمای ذوب باال، ذوب گیری از فلزات با شــارژهای 
پــودر، مگنت هــا، ســرامیک ســازه ها، ســرامیک های  قبیــل متالــورژی  از  زینترینــگ محصوالتــی  کــم، 
دی الکتریک مایکروویو، کاتالیست ها، هیدروکسیدها و اکسیدهای فلزاتی نظیر منیزیم، زیرکونیم، روی 

و آلومینیم، از کاربردهای این دستگاه است.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

الکتروسامان نیرو
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.pulseniru.com
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده
توسعه فناوری نماد

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.namadnanotech.com

یخته گری تحت فشار دستگاه ذوب در خأل و ر

معرفی محصول
ریخته گری تحت فشار از جمله روش هایی است که برای تولید فوالدهای نانوساختار و فلزات شیشه ای 
به کار می رود. با توجه به قابلیت کنترل ســرعت انجماد در این روش، امکان تولید مواد با ســاختارهای 
نانــو و یــا آمــورف امکان پذیــر می شــود. ریخته گری تحت فشــار نوعــی ریخته گری اســت که مــواد مذاب 
تحــت فشــار به داخل قالب تزریق می شــود. این روش بــرای تولید قطعات با اســتحکام باال از این روش 
اســتفاده کــرد. در ریخته گــری تحت فشــار معمــواًل برای خنک کاری قالب و تســریع فراینــد انجماد از یک 
سیستم آب گرد استفاده می شود. یکی از مزایای این روش، تولید قطعات بسیار نازک با استحکام بسیار 
زیاد اســت که ســاخت آن توســط روش های دیگر ریخته گری تقریبًا غیرممکن اســت. قابلیت کنترل نرخ 
ســرمایش می تواند ســاختار نهایی ایجاد شــده در قطعه و به تبع آن خواص مکانیکی را دستخوش تغییر 

کند.
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دستگاه همزن الکترومغناطیسی مذاب فلزات

معرفی محصول
از جمله روش های نوین تولید کامپوزیت های زمینه فلزی روش ذوبی و همزن الکترومغناطیسی است. 
ایــن دســتگاه از طریــق تلفیق کــوره مقاومتی و همــزن الکترومغناطیســی می تواند در مطالعــه جنبه های 
مختلفــی از علــم متالورژی به محققان کمک کند. در این سیســتم یک ســیم پیچ مغناطیســی در اطراف 
بوتــه ذوب قــرار می گیــرد و در اثــر اتصال بــه ولتاژ متناوب ســه فاز، میدانی مغناطیســی در بوتــه به وجود 
می آید. در اثر القای شار مغناطیسی، طبق قانون دست راست فلمینگ، جریانی القایی در فلز داخل بوته 
ایجاد می شــود. این جریان به همراه میدان مغناطیسی ســیم پیچ باعث ایجاد نیروی الکترومغناطیسی 
)لورنتز(، طبق قانون دســت چپ فلمینگ، در فلز مذاب می شــود. نیروی لورنتز عمومًا چرخشــی است و 
باعث به حرکت درآمدن مذاب در جهت میدان مغناطیسی می شود. از این نیرو می توان در جهت تاطم 

مذاب و توزیع ذرات نانویی و یا میکرونی مواد تقویت کننده در مذاب بهره برد.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده
توسعه فناوری نماد

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.namadnanotech.com
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

خألپوشان فلز
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.kpfvt.com

ینگ ینتر دستگاه اسپارک پالسما ز

معرفی محصول
فراینــد اســپارک پاســما زینترینــگ )SPS( یــک روش آســان و مقرون به صرفه برای زینترینگ و ســاخت 
قطعــات متنوعــی از فلزات، ســرامیک ها، پلیمرها و کامپوزیت هاســت. در این فراینــد، زینترینگ با ذوب 
محل اتصاالت بین ذرات پودر و پرشدن فواصل بین آن با انرژی الکتریکی و ایجاد پاسمای جرقه ای با 
دمــای باال به طور لحظه ای و موضعی امکان پذیر می شــود. بــا تخلیه الکتریکی بین ذرات پودر در فرایند 
SPS، دما تا ده هزار درجه سانتی گراد به طور لحظه ای باال می رود که باعث تبخیر و جوش خوردن سطح 
ذرات پودر در فرایند SPS می شود. در این روش سطوح ذرات به هم فشرده به شکل اطراف ناحیه اتصال 
درآمده و گلویی ها شــکل می گیرند، ســپس این گلویی ها به تدریج پیشــرفت کرده و در طول زینتریگ به 
حالــت پاســتیکی تغییــر فــرم می دهند. با گذشــت زمــان کافی، به یک قطعه زینتر شــده بــا چگالی باالی 

99درصد خواهیم رسید.
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دستگاه پرس داغ در خأل

معرفی محصول
پرس داغ یکی از فرایندهای ساخت است که در آن پودرهای فلزات، آلیاژها یا سرامیک ها تحت حرارت 
و فشار هم زمان برای تشکیل یک جز واحد یکپارچه می شوند. این روش برای کاهش تخلخل فلزات و 
افزایش چگالی بسیاری از سرامیک ها به کار می رود. بخش های اصلی یک دستگاه پرس داغ عبارت اند 
از سیستم خأل و گاز، سیستم هیدرولیک، سیستم گرمایش القایی، سیستم خنک سازی، سیستم کنترل، 
فرمان و مانیتورینگ. قطعات تولیدی با این روش محدوده وســیعی از مواد را شــامل می شــوند. در این 
فرایند، به دلیل اعمال فشــار نســبتًا یکســان در همه جهات، ســاختار نهایی فاقد تخلخل بوده و خواص 
نهایی قطعه همسانگرد است. در این فرایند، معمواًل از یک سیستم القایی جهت ایجاد حرارت در قالب 

استفاده می شود که می تواند دما را در زمانی کمتر از 90 ثانیه به 1۵00 درجه سانتی گراد برساند.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

خألپوشان فلز
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.kpfvt.com
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

خألپوشان فلز
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.kpfvt.com

کوره دما باال- خأل باال

معرفی محصول
کوره های خأل دما باال در چهار مدل، به طور گســترده در فرایندهای عملیات حرارتی اســتفاده می شــوند. 
در ایــن نــوع کــوره، محصول داخل کوره در طول فرایند به وســیله خأل احاطه می شــود. عدم حضور هوا و 
یا ســایر گازها، باعث جلوگیری از اکسیداســیون، از دســت رفتن گرما از طریق محصول و از بین رفتن منبع 
آلودگــی می شــود. ایــن ویژگی کوره هــا را به گرم کردن مــواد )فلزات و ســرامیک ها( تا دماهای بــاال با مواد 
 B4C، SiC انتخابی قادر می ســازد. کوره های خأل دما باال اغلب جهت تولید ســرامیک های پیشرفته مانند
AlON و AlN کــه در صنایــع خودروســازی، هوا و فضا، ساختمان ســازی و دســتگاه های الکتریکی کاربرد 

دارند، به کار می روند.
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دستگاه نیدر

معرفی محصول
دســتگاه نیــدر یا خمیرســاز برای اختاط مؤثر و ســریع مواد ویســکوز ماننــد پلیمرها، چســب ها، رزین ها با 
یکدیگــر و یــا بــا نانوذرات معدنی یا آلــی و یا با پودرهای آلی و معدنی مورداســتفاده قرار می گیرد. عملکرد 
دســتگاه نیدر در مقایســه با دیگر دســتگاه های مشــابه مانند اکســترودرهای دو ماردون بســیار بهتر بوده 
و عملیــات اختــاط را بــا کمتریــن تنش به مــواد، در کمترین زمان و بــا باالترین راندمــان صورت می دهد 
تــا عــاوه بــر جلوگیــری از تخریــب مواد، بــه اختاطی کامــًا یکنواخــت و کامــل بیانجامد. اکســترودر نیدر 
دســتگاهی بــرای تولیــد آلیاژهــای پلیمــری، کامپوزیت هــا و از جمله نانوکامپوزیت هاســت. این دســتگاه 
قادر اســت ذرات جامد را تا ســایز ذرات اولیه تقلیل داده و ســپس وارد شــبکه کامپوزیت یا کامپاند نماید. 
نیدرهــای تولیــدی شــرکت فنــاور انرژی دانــا در دو نوع متقارن و غیرمتقارن طراحی و ســاخته می شــوند. 

مشخصات دستگاه های نیدر بسته به ظرفیت و فرایند مورد انتظار، متفاوت طراحی می شود.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

مهندسی مشاور فناور انرژی دانا
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.feedco.com
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 تجهیزات تولید نانوالیاف
 دستگاه الکتروریسی آزمایشگاهی
 دستگاه الکتروریسی تمام خودکار

 دستگاه الکتروریسی صنعتی
 دستگاه الکتروریسی غوطه وری

 دستگاه الکتروریسی نیمه صنعتی
 خط نیمه صنعتی تولید نانوالیاف

 الکتروریسی دمشی  صنعتی



یسی آزمایشگاهی دستگاه الکترور

معرفی محصول
دستگاه آزمایشگاهی حاضر در سه مدل با مشخصات فنی متفاوت، بر اساس روش الکتروریسی ساخته 
 )Dry Spinning( می شــود. این روش از جهاتی، بســیار شبیه نوع مرســوم تر خود یعنی ریسندگی خشک
است که در آن همانند فرایند اکستروژن، پیش ماده پلیمری به داخل یک حدیده )اینجا نخ ریس نامیده 
می شود( تزریق شده تا بعد از تبخیر حال، به رشته و الیاف پلیمری تبدیل شوند؛ اما در روش الکتروریسی 
یــک تفــاوت مهم وجود دارد. چون هدف، تولید الیاف پلیمری ظریف )قطر میکرومتر تا نانومتر( اســت، 
واحــد نخ ریــس باید متشــکل از لوله مویین باشــد تــا بتواند جریــان باریکی از محلول پیش مــاده پلیمری 
)قطــر کمتــر از 1 میلی متــر( را تولیــد کند. تفــاوت دیگر اعمال اختاف پتانســیل باال )چنــد ده کیلوولت( به 

واحد نخ ریس است که محلول قطبیده شده را وا می دارد تا جذب میدان الکتریکی شود.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

اطلس سازه آریا
 محل تولید

استان زنجان، شهر زنجان
 پایگاه اینترنتی

www.anstco.com
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

فناوران تجهیزات نانو آزما
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.nanoazma.com

یسی تمام خودکار دستگاه الکترور

معرفی محصول
یکــی از روش هــای کارآمــد تولیــد نانوالیاف پلیمــری چه در مقیاس صنعتــی و چه تحقیقاتی، اســتفاده از 
فناوری الکتروریسی است. پیش ماده پلیمری ورودی فرایند فوق می تواند به صورت محلول و یا مذاب 
پلیمری باشد. در این فناوری به کمک یک میدان الکتریکی با قدرت کافی، ابتدا سیان باریکی از مایع 
)پیش مــاده پلیمــری( ایجاد می شــود و ســپس در ادامه با ناپایدارســازی ســیان فــوق نانوالیاف پلیمری 

تولید شود.
دستگاه های الکتروریسی فعلی در پنج مدل متفاوت و از سه واحد اصلی تشکیل شده است:

 1- واحد نخ ریس متصل به یک منبع تغذیه ولتاژ باال جریان مستقیم )چند ده کیلوولت(
 2- پمپ تزریق 

 3- صفحه جمع کننده با قطبیت الکتریکی معکوس نسبت به واحد نخ ریس
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یسی آزمایشگاهی دستگاه الکترور

معرفی محصول
الکتروریســی روش منحصربه فــردی بــرای تولیــد فیبرهای بســیار ریز )میکرومتر تا نانومتر( با ســطح ویــژه باال از 
محلول های پلیمری و یا مذاب با استفاده از انرژی الکتریکی است. ستاپ الکتروریسی دارای دو استاندارد افقی 
و عمودی اســت. این دســتگاه در دو مدل، دارای ســه جزء اصلی شــامل منبع تغذیه ولتاژ باال، سیستم نخ ریسی 
و صفحه جمع کننده زمینی اســت. منبع تغذیه پاریتی خاصی را به محلول پلیمری و یا مذاب اعمال می کند و 
ســپس محلول به ســمت یک جمع کننده با پاریته معکوس شــتاب داده می شــود. این محلول پلیمری به یک 
لوله مویینه منتقل شده و در لوله مویینه با نیروی کشش سطحی خود نگه داشته می شود؛ اما با اعمال جریان 
الکتریکی به ســطح مایع از طریق اعمال جریان به لوله مویینه، انرژی الکتریکی بر انرژی کشــش سطحی فائق 
آمده و موجب ایجاد یک جت شده که از انتهای لوله خارج می شود. در هنگام خروج محلول پلیمری از مخروط 
تیلــور، به دلیــل ناپایداری و ســرعت بســیار زیاد ریســندگی که در بین حــد فاصل لوله مویینــه و جمع کننده اتفاق 
می افتد، جت سیال با قطر میلی متری به یک یا چندین جت سیال با قطر در محدوده نانومتری تبدیل می شود 

و همچنین حال تبخیر شده و در نهایت الیاف پلیمری بر جای می ماند.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده
فناوران نانومقیاس

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.fnm.ir
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده
فناوران نانومقیاس

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.fnm.ir

یسی صنعتی دستگاه الکترور

معرفی محصول
الکتروریســی روش منحصربه فــردی بــرای تولیــد فیبرهای بســیار ریز )میکرومتر تا نانومتر( با ســطح ویــژه باال از 
محلول هــای پلیمــری و یا مذاب با اســتفاده از انرژی الکتریکی اســت. ســتاپ الکتروریســی دارای دو اســتاندارد 
افقی و عمودی است. سیستم الکتروریسی در سه مدل INFL800 ،INFL400 و INFL1000 دارای سه جزء اصلی 
شــامل منبع تغذیه ولتاژ باال، سیســتم نخ ریســی و صفحه جمع کننده زمینی است. منبع تغذیه پاریتی خاصی را 
به محلول پلیمری و یا مذاب اعمال می کند و سپس محلول به سمت یک جمع کننده با پاریته معکوس شتاب 
داده می شود. اعمال جریان الکتریکی موجب ایجاد یک جت شده که از انتهای لوله خارج می شود و در نهایت 
الیاف پلیمری بر جای می ماند. این دســتگاه به کشــورهایی چون کره جنوبی و چین صادر شــده اســت. در حال 
حاضر هفت دســتگاه در چین نصب شــده و در حال کار اســت. عملکرد این تجهیزات تولید نانوالیاف به گونه ای 
است که در حال حاضر از اروپا نیز سفارش هایی برای خرید دریافت شده است. توانمندی باالی این دستگاه در 

جهت تولید ماسک های N9۵، برای کمک به مقابله با ذرات باکتری و ویروس ها، قابل توجه است.
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یسی غوطه وری دستگاه الکترور

معرفی محصول
نانوالکتروریســی روش منحصربه فــردی بــرای تولیــد فیبرهــای بســیار ریز نانومتری با ســطح ویــژه باال از 
محلول های پلیمری و یا مذاب با اســتفاده از انرژی الکتریکی اســت. این دســتگاه، یکی از دستگاه های 
عمــده تولیدکننــده نانوالیــاف بــوده و در ســه مــدل ســاخته شــده اســت. زمانــی کــه نیروهــای دافعــه 
الکترواســتاتیک بر نیروی کششــی غلبه پیدا می کند، بســته به شــرایط سیســتم باعث تخریب، خمش، 
چرخش و کشیدگی الیاف شده و اجتماع این پدیده ها باعث تبدیل یک جت سیال با قطر میلی متری به 

یک یا چندین جت سیال با قطر در محدوده نانومتری می شود. 

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده
فناوران نانومقیاس

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.fnm.ir
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یسی نیمه صنعتی دستگاه الکترور

معرفی محصول
بســیاری از انواع پلیمرهای مختلف از جمله پلیمرهای مصنوعی، طبیعی و زیســت تخریب پذیر و یا پلیمر/
کامپوزیت می توانند توســط این دســتگاه به نانوالیاف تبدیل شــوند. این دســتگاه در پنج مدل با استفاده 
از فرایند الکتروریســی ســاخته شــده اســت. به طور کلی سیســتم الکتروریســی دارای ســه جزء اصلی شــامل 
منبع تغذیه ولتاژ باال، سیســتم نخ ریســی و صفحه جمع کننده زمینی اســت. منبع تغذیه پاریتی خاصی را 
به محلول پلیمری و یا مذاب اعمال می کند و ســپس محلول به ســمت یک جمع کننده با پاریته معکوس 
شتاب داده می شود. این محلول پلیمری به یک لوله مویینه منتقل شده و در لوله مویینه با نیروی کشش 
سطحی خود نگه داشته می شود؛ اما با اعمال جریان الکتریکی به سطح مایع از طریق اعمال جریان به لوله 
مویینه، انرژی الکتریکی بر انرژی کشــش ســطحی فائق آمده و موجب ایجاد یک جت شــده که از انتهای 
لوله خارج می شود. در هنگام خروج محلول پلیمری از مخروط تیلور، به دلیل ناپایداری و سرعت بسیار زیاد 
ریســندگی که در بین حد فاصل لوله مویینه و جمع کننده اتفاق می افتد، جت ســیال با قطر میلی متری به 
یک یا چندین جت ســیال با قطر در محدوده نانومتری تبدیل می شــود و همچنین حال تبخیر شده و در 

نهایت الیاف پلیمری بر جای می ماند.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده
فناوران نانومقیاس

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.fnm.ir
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خط نیمه صنعتی تولید نانوالیاف

معرفی محصول
الکتروریســی از روش هــای بســیار مســتعد و محبــوب صنعتی در تولیــد نانوالیاف پلیمــری از محلول های 
سوسپانسیون )پیش ماده پلیمری( به شمار می رود. این روش از جهاتی، بسیار شبیه نوع مرسوم تر خود 
یعنی ریســندگی خشــک )Dry Spinning( اســت که در آن همانند فرایند اکســتروژن، پیش ماده پلیمری 
به داخل یک حدیده )اینجا نخ ریس نامیده می شود( تزریق شده تا بعد از تبخیر حال، به رشته و الیاف 
پلیمــری تبدیل شــوند؛ اما در روش الکتروریســی یک تفــاوت مهم وجود دارد. چون هــدف، تولید الیاف 
پلیمری ظریف )قطر میکرومتر تا نانومتر( است، واحد نخ ریس باید متشکل از لوله مویین باشد تا بتواند 
جریــان باریکــی از محلــول پیش ماده پلیمری )قطر کمتــر از 1 میلی متر( را تولید کنــد. تفاوت دیگر اعمال 
اختاف پتانســیل باال )چند ده کیلوولت( به واحد نخ ریس اســت که محلول قطبیده شــده را وا می دارد تا 

جذب میدان الکتریکی شود.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

فناوری نانوساختار آسیا
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.anstco.com
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یسی دمشی صنعتی الکترور

معرفی محصول
الکتروریســی دمشــی فناوری تولید نانوالیاف با ســرعت تولید باالســت که مبتنی بر هوای فشرده می باشد. 
دســتگاه الکتروریســی دمشــی از دو منبع نیرو شــامل منبع تغذیه ولتاژ باال و نیروی هوا تشــکیل شده است. 
در ایــن دســتگاه از نــازل هم محور با طراحی منحصر به فرد و مختص الکتروریســی دمشــی اســتفاده شــده 
اســت. محلــول پلیمــری همراه با هوا از نوک نازل خارج شــده و در اثر میــدان الکتریکی حاصل از منبع ولتاژ 
باالی مثبت متصل به نازل و منبع ولتاژ باالی منفی متصل به جمع کننده، باردار شده و جت تشکیل شده 
به ســمت جمع کننده کشــیده می شــود. دســتگاه الکتروریســی دمشــی صنعتی از 8 نازل تشــکیل  شده که با 
الکتروریســی هم زمان نازل ها، یک درام به طول ۶۶ ســانتیمتر پوشش  دهی می شود. الکتروریسی دمشی 
روشــی آســان و مقرون به صرفه بوده و قادر اســت گســتره وســیعی از پلیمرها از قبیل پلیمرهای مصنوعی، 

طبیعی، زیست تخریب پذیر و… را به نانوالیاف تبدیل کند.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده
فناوران نانومقیاس

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.fnm.ir
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تجهیزات الیه نشانی 
از فاز مایع

 سامانه پوشش دهی و پخت
 سیستم اسپری التراسونیک

 سیستم اسپری پیرولیز
 دستگاه الیه نشانی دورانی

 دستگاه الیه نشانی غوطه وری



سامانه پوشش دهی و پخت

معرفی محصول
اولیــن مرحلــه فراینــد لیتوگرافــی اســپین کردن فوتورزیســت بــر روی نمونه اســت به طــوری که الیــه کامًا 
یکنواختــی را روی نمونــه ایجــاد کنــد. زیــرا نــور منبع در فاصلــه کانونی ثابــت و دقیقی متمرکز می شــود و 
اگــر ســطح نمونــه یکنواخت نباشــد ممکن اســت نور در بعضی قســمت ها متمرکز نباشــد و عمــل نوردهی 
به درســتی انجــام نشــود. ســرعت چرخش دســتگاه اســپینر نقش کلیــدی در ایــن مرحله ایفــا می کند. در 
مرحله بعد برای اینکه فوتورزیســت پیش از نوردهی پیوندهای محکمی داشــته باشد و حال موجود در 
آن تبخیر شود الزم است نمونه چند دقیقه حرارت داده شود که به این عمل پیش پخت گفته می شود. 

مراحل پخت فوتورزیست های پلیمری از نظر کنترل دما و زمان پخت از اهمیت باالیی برخوردار است.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

توسعه فناوری ریز مقیاس آژینه
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.azhineh.ir
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

توسعه فناوری شریف سوالر
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.sharifsolar.ir

سیستم اسپری التراسونیک

معرفی محصول
سیســتم اســپری التراســونیک بــرای الیه نشــانی های دقیــق بــا اســتفاده از انــواع جوهــر یــا محلول هــای 
حاوی نانوذرات طراحی شــده اســت. اســاس عملکرد این سیســتم اســتفاده از امواج فراصوت به منظور 
اتمیزه کردن محلول و پاشش ذرات مایع است. دستگاه اسپری التراسونیک ساخت شرکت شریف سوالر 
دارای ماژول حرکتی در راســتای محورهای X و Y با قابلیت تنظیم ســرعت حرکت اســت که برنامه ریزی 
حرکــت نــازل را امکان پذیــر می کند. به علــت وجود امواج فراصــوت، امکان گرفتگی در نازل بســیار اندک 
اســت. در این سیســتم محلول از داخل ســرنگ و از طریق لوله نازکی وارد نازل شــده و در حین خروج از 
نازل، قطرات ریز با اندازه حدود 10 میکرون ایجاد و توســط یک دمنده به ســمت سطح موردنظر هدایت 
می شــوند. ســرعت جریان هوای ایجاد شده توسط دمنده قابل کنترل است. کنترل پذیری فرایند در این 

تکنیک باعث می شود که الیه نشانی تکرارپذیر با کیفیت باال و با کمترین خطای کاربری صورت گیرد.

77



سیستم اسپری پیرولیز

معرفی محصول
استفاده از روش اسپری پیرولیز روشی بسیار متداول در ساخت الیه های نازک است. در این روش قطرات 
محلول با سرعت زیادی از نازل اسپری به سمت یک سطح داغ پاشش می شوند و به صورت یکنواخت و 
با ضخامت هایی حتی در محدوده 10 نانومتر روی سطح می نشینند. در طراحی این دستگاه با دو مدل، 
ســعی شــده اســت تا اثرات مربوط به خود صفحه داغ که در ســایر دستگاه ها زیاد اســت به حداقل برسد. 
انتخاب شیشه ضدشوک برای صفحه داغ بدین منظور بوده است. این شیشه مقاومت شیمیایی خیلی 
زیادی دارد و از برهم ُکنش با موادی که اسپری می شوند مصون است. به منظور جذب کامل طیف نوری 
المنت هــای گرمایــی و باال بردن ســرعت گرمایش، یک الیه جــاذب از جنس نانوذرات فلزی، الیه نشــانی 
شــده اســت. همچنین این دســتگاه دارای دو محدوده توان باال و پایین اســت که می تواند دما را تا 4۵0 

درجه سانتی گراد باال ببرد و امکان استفاده از دستگاه به جای کوره های متداول را نیز فراهم کند.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

توسعه فناوری شریف سوالر
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.sharifsolar.ir
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

سامانه تجهیز دانش
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.samanehtajhiz.com

دستگاه الیه نشانی دورانی

معرفی محصول
فرایند الیه نشانی دورانی یکی از روش هایی متداولی است که برای ایجاد الیه های نازک با ضخامت هایی 
در محدوده میکرومتر تا نانومتر به کار می رود. در این دســتگاه که در ســه مدل عرضه شــده اســت، یک 
ویفر سیلیکونی روی یک صفحه دوار قرار می گیرد و به کمک مکش خأل روی صفحه دوار ثابت می شود 
تا در هنگام چرخش سریع به اطراف پرتاب نشود. برای الیه نشانی مقدار معینی از محلول موردنظر روی 
مرکز زیرالیه ریخته می شود. تزریق ماده معمواًل با دو روش استاتیک یا دینامیک انجام می شود. سپس 
دســتگاه بــا یــک شــتاب زاویــه ای موردنظر ســرعت می گیرد. بــا چرخش زیرالیــه و به وجود آمــدن نیروی 
گریز ازمرکز، ماده پوشش در تمام سطح زیرالیه پخش می شود. در نتیجه مازاد ماده پوشش بر اثر نیروی 
گریز از مرکز، از روی ســطح زیرالیه به اطراف پراکنده می شــود. این روش باعث ایجاد یک الیه یکنواخت 

روی بخش وسیعی از سطح زیرالیه می شود.
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دستگاه الیه نشانی دورانی

معرفی محصول
الیه نشــانی دورانــی از جملــه روش های رایج برای نشــاندن الیه های نازک و یکنواخــت روی یک زیرالیه 
مســطح اســت. ایــن فراینــد در صنایــع میکروالکترونیــک و MEMS، به ویژه بــرای الیه نشــانی ویفرهای 
ســیلیکونی و همچنیــن فیلترهــای اپتیکــی، ســلول های خورشــیدی، سنســورها، آشکارســازها و کارهای 
تزییناتی اســتفاده می شــود. در این روش ابتدا زیرالیه روی صفحه دواری که قابلیت چرخش دارد، قرار 
می گیــرد و به وســیله اعمــال خــأل در محل قرار گرفته تثبیت می شــود. ســپس محلولی از ماده پوشــش بر 
مرکز ســطح زیرالیه چکانده می شــود. با چرخش زیرالیه در یک شــتاب زاویه ای موردنظر و به وجودآمدن 
نیروی گریز از مرکز، ماده پوشــش در تمام ســطح زیرالیه پخش می شــود. در نهایت پس از خشک شــدن، 
الیه ای از ماده موردنظر روی زیر الیه تشکیل می شود. در این روش هرچه سرعت چرخش باالتر و یا زمان 
چرخش زیاد باشد، فیلم پوشش حاصل نازک تر است. پارامترهایی همچون ماهیت رزین، ویسکوزیته، 
سرعت خشک شدن، درصد مواد جامد، کشش سطحی و پارامترهای انتخاب شده برای فرایند چرخش، 

ضخامت و خواص نهایی الیه نازک ایجاد شده را مشخص می کند.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

نانوابتکار پایدار
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
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تجهیزات لیتوگرافی 
و حکاکی

 دستگاه تطبیق ماسک یک طرفه و دو طرفه
 دستگاه لیتوگرافی رومیزی

 دستگاه نیمه اتوماتیک لیتوگرافی کامل
 دستگاه اچ یونی فعال عمیق

 دستگاه لیتوگرافی تماسی ماورای بنفش
 دستگاه لیتوگرافی نوری



دستگاه تطبیق ماسک یک طرفه و دو طرفه

معرفی محصول
در ســاخت اغلب ادوات نیمه هادی چندین الیه روی هم الگودهی می شــوند و در نتیجه چندین مرحله 
لیتوگرافی باید انجام شوند که الگودهی هر مرحله باید منطبق با الگوی پیشین باشد. در نتیجه استفاده 
از دســتگاه تطبیق ماســک بســیار ضروری اســت. دســتگاه تطبیق ماســک یک طرفه با داشــتن سیســتم 
مکانیکــی دقیــق بــرای جابه جایــی نمونه و میکروســکوپ های دقیق ایــن امر را ممکن می ســازد. عاوه 
بــر دســتگاه تطبیــق ماســک یک طرفه، برای ســاخت ادواتMEMS الزم اســت زیر نمونه نیز دیده شــود 
و تطبیق دو طرفه موردنیاز اســت. دســتگاه تطبیق ماســک دو طرفه نیز مشــابه دســتگاه تطبیق ماســک 
یک طرفه هر کدام در دو مدل مجزا،از یک سیستم مکانیکی برای جابه جایی نمونه با دقت میکرومتری 

و یک میکروسکوپ نوری برای مشاهده الگوی نمونه و ماسک از باال و پایین تشکیل می شود.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

توسعه فناوری ریز مقیاس آژینه
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.azhineh.ir
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

توسعه فناوری ریز مقیاس آژینه
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.azhineh.ir

دستگاه لیتوگرافی رومیزی

معرفی محصول
دستگاه لیتوگرافی رومیزی، مبتنی بر روش لیتوگرافی نوری، ابزاری کارآمد برای انتقال طرح و الگوهای 
پیچیده از ماســک به نمونه با دقت بســیار باالســت. هســته مرکزی این دســتگاه سیســتم نوردهی است 
که از نور ماورای بنفش برای این منظور اســتفاده می کند. لیتوگرافی نوری در اصل تعمیم یافته عکاســی 
است. ابتدا چیزی شبیه نگاتیو عکاسی )ماسک( از ِشمای مدار مجتمع تهیه می شود. این ماسک برای 
تکثیر طرح روی یک ماده نیمه هادی به کار گرفته می شــود. ســپس لیتوگرافی نوری، در فرایندی شــبیه 
آنچــه در تاریکخانــه عکاســی اتفــاق می افتد، ابعاد طــرح را کوچک می کند. برای این کار یک دســته پرتو 
نور از ماسک عبور می کند و با استفاده از یک عدسی، تصویری روی سطح )ویفر( تشکیل می دهد. روی 
ویفر با الیه ای از جنس پلیمرهای آلی حســاس به نور )فوتوِرزیســت( پوشــانده شــده است. قسمت هایی 
که نور دیده اند در فرایند تثبیت، حذف می شوند و طرحی معادل طرح اولیه روی سطح پدیدار می شود.
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دستگاه نیمه اتوماتیک لیتوگرافی کامل

معرفی محصول
دســتگاه نیمه اتوماتیک لیتوگرافی کامل با یکپارچه کردن تجهیزات الزم )سیســتم پوشش دهی دورانی، 
نوردهــی و پخــت( بــرای انجــام فراینــد لیتوگرافــی باعــث کاهش هزینــه و زمــان الزم برای انجــام فرایند 
می شــود. عــاوه بــر ایــن به دلیــل انجــام فرایندهــای پوشــش دهی و پخــت در محفظــه ایزولــه، میــزان 
آلوده شــدن نمونــه بســیار کاهــش می یابــد. بــا توضیحــات فــوق پرواضــح اســت که اولیــن مرحلــه فرایند 
لیتوگرافی پوشــش دهی فوتورزیســت بر روی نمونه است به طوری که الیه کامًا یکنواختی را روی نمونه 
ایجــاد کنــد. در مرحله بعد برای اینکه فوتورزیســت پیش از نوردهی پیوندهای محکمی داشــته باشــد و 
حــال موجــود در آن تبخیــر شــود الزم اســت نمونه چنــد دقیقه حرارت داده شــود که به ایــن عمل پیش 
پخت گفته می شــود. در ادامه از یک پرتو نور ماورای بنفش برای انتقال الگو از ماســک به فوتورزیســت 

استفاده می شود. پس از آن یک مجموعه فرایندهای شیمیایی باعث انتقال الگو به ویفر می شوند.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

توسعه فناوری ریز مقیاس آژینه
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.azhineh.ir
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

رشد نانوفناوران
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.rnfco.ir

دستگاه اچ یونی فعال عمیق

معرفی محصول
اچ یونــی فعــال عمیــق بــرای اچ کــردن ویفرهــای ســیلیکونی تک کریســتال و پلی کریســتال با اســتفاده از 
گازهای فعال در اتمســفر پاســما القا شــده با فرکانس های RF )فرکانس رادیویی( اســتفاده می شــود. گاز 
اچ کننــده وارد محفظــه واکنش گــر می شــود و توســط یک میــدان الکتریکی اعمال شــده نظیــر RF یونیزه 
می شــود. مولکول های گازهای فعال ســپس به صورت انفرادی به ســوی سطح زیرالیه شتاب می گیرند. 
ایــن ذرات بــاردار الیه های ســطحی مــاده را به کمــک مکانیزمی آمیختــه از برهم ُکنش هــای مکانیکی و 
شیمیایی از بین می برد، یا به بیان دیگر الیه های سطحی را اچ می کند. این فرایند اغلب انتخاب پذیری 
باالیی را نســبت به ماده در حال اچ دارد و فرایند اچ هم می تواند به صورت همســانگرد، ناهمســانگرد و 

عمودی انجام پذیرد.

85



دستگاه لیتوگرافی تماسی ماورای بنفش

معرفی محصول
دســتگاه لیتوگرافــی تماســی ماورابنفــش به منظــور انتقــال الگــو از ماســک شیشــه ای یــا تلقــی روی ماده 
فوتورزیســت با اســتفاده از نور ماورابنفش برای کاربرد محدود عرضه شــده اســت. در این فرایند یک الیه 
پلیمری حســاس به نور روی ســطح یک زیرالیه رســوب داده شــده و ســپس پرتو نور از یک ماسک نوری 
عبــور کــرده و طرحــی روی پلیمــر ایجاد می کنــد. پس از ایجاد طرح روی پلیمر واســط و انجام یک ســری 
فرایندهــای شــیمیایی، طــرح از طریق نواحی نور دیــده با مقاومت در برابر خوردگی بــه الیه زیرین منتقل 
می شــود. تنهــا تفــاوت ایــن روش بــا تکنیک لیتوگرافی نوری این اســت کــه در این روش ماســک حاوی 

الگوی موردنظر در تماس با سطح نمونه قرار می گیرد.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

سامانه تجهیز دانش
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.samanehtajhiz.com
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

سامانه تجهیز دانش
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.samanehtajhiz.com

دستگاه لیتوگرافی نوری

معرفی محصول
لیتوگرافــی نــوری متداول ترین روش تولید نیمه هادی هاســت. اصول کلی لیتوگرافی نوری شــبیه فرایند 
عکاســی اســت. در ایــن روش از یــک پرتــو نور بــرای انتقال یک الگوی هندســی از ماســک بــه یک ماده 
مقاوم در برابر نور یا الیه محافظ که روی یک ویفر پوشــش داده شــده، اســتفاده می شود. پس از آن یک 
مجموعه فرایندهای شیمیایی باعث انتقال الگو به ویفر می شوند. در این روش کنترل مناسبی بر شکل 
و اندازه الگوهای ایجاد شده وجود دارد و الگو به صورت هم زمان در تمام سطح ویفر چاپ می شود. این 

فرایند باید در محیط بسیار پاکیزه انجام شود و تنها قابلیت ایجاد الگو بر ویفرهای مسطح وجود دارد.
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تجهیزات همگن سازی
 دستگاه همگن ساز فراصوت )التراسونیک(

 دستگاه حباب ساز نانویی )نانو کویتاسیون(



معرفی محصول
دستگاه همگن ساز فراصوت در دو مدل مجزا، از امواج فراصوت برای امولسیون سازی، توزیع نانوذرات، 
تســریع واکنش های شــیمیایی و… اســتفاده می کند. در این سیســتم فرایند همگن کردن بر اساس پدیده 
کویتاسیون رخ می دهد؛ هنگامی که نوک پروب دستگاه التراسونیک در محلول غوطه ور می شود، امواج 
مافوق صــوت حاصــل از پــروب، در محلول منتشــر شــده و باعث تشــکیل حفره های بســیار ریز می شــوند 
)پدیــده کویتاســیون(. حفره هــای ایجاد شــده رشــد کــرده و بــا رســیدن بــه یــک انــدازه مشــخص منفجر 
می شوند. با انفجار این حفره ها، جت های مایع با فشار زیاد و سرعت باال به طور موضعی ایجاد می شوند. 
نتیجــه ایــن اغتشاشــات و جریان های حاصله، از هم گســیختن ذرات آگلومره شــده و ایجــاد برخوردهای 

شدید بین ذرات منفرد ایجاد شده است.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

بهین تأمین اهورا
 محل تولید

استان اصفهان، شهر اصفهان
 پایگاه اینترنتی

www.iranbta.com

دستگاه همگن ساز فراصوت
)Ultrasonic Homogenizer(
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

پیام آوران نانوفناوری فردانگر
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.pnf-co.com

دستگاه حباب ساز نانویی )نانو کویتاسیون(

معرفی محصول
کویتاسیون یک تکنیک ویژه برای توزیع نانوذرات جامد در فاز مایع و همچنین تولید نانوامولسیون های 
مایع-مایــع اســت. در دســتگاه نانو کویتاســیون در چهــار مدل مجزا، از فنــاوری تولیــد نانوحباب ها در فاز 
مایع اســتفاده می شــود. این امر توسط رآکتور موجود در دستگاه انجام می شود. در روش تولید نانوحباب 
در محیط مایع، با اســتفاده از هندســه های ویژه، جریان ســیال و رســاندن فشــار ســیال تا فشاری کمتر از 
فشــار بخــار، ســیال دوفــازی خواهد شــد و پدیده کویتاســیون رخ می دهــد. حباب ایجاد شــده در خروجی 
راکتــور منفجــر شــده و از این انفجار انــرژی باالیی در واحد حجم 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 برسد. این انرژی 
توانایی شکســتن فازهای ثانویه )مایع یا جامد( و خردکردن ذرات آن به ابعاد بســیار پایین را داراســت. 
این امواج آن چنان قوی هســتند که حتی می توانند منجر به شکســت برخی پیوندهای کواالنسی شود و 
یا به استخراج عصاره برخی گیاهان کمک کند. این فرایند مشابه آن چیزی است که در فرایند فراصوت 

نیز رخ می دهد.
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معرفی محصول
یکی از تجهیزات پرکاربرد حوزه سونوشــیمی دســتگاه همگن ســاز فراصوت اســت. این دســتگاه در شــش 
مــدل مجــزا طراحــی شــده و از جایگاه ویژه ای در ســنتز و مشــخصه یابی مــواد برخوردار اســت. همچنین 
عــاوه بــر کاربرد گســترده در مقیاس آزمایشــگاهی، پتانســیل به کارگیــری در مقیــاس نیمه صنعتی و حتی 
صنعتــی را دارد. از جملــه کاربردهــای دســتگاه همگن ســاز فراصــوت می تــوان بــه مخلوط کــردن مــواد 
شــوینده، تولیــد روغن هــای حاوی ذرات نانومتــری، تهیه دوغاب هــای پایدار، گوگردزدایــی از گازوییل، 
تولید بیودیزل، ســنتز مواد با ابعاد نانومتری، تســریع و تســهیل شــرایط واکنش های شــیمیایی پیچیده، 
ســاخت مواد متخلخل، تولید امولســیون های پایدار، تصفیه و پاالیش مواد نفتی و پســاب ها، تولید مواد 
کامپوزیتی، تمیزکاری ســطوح اکســید شده، اســتخراج عصاره های گیاهی، تجزیه سلولی و بسیاری موارد 

دیگر اشاره کرد.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

توسعه فناوری مافوق صوت
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.ultrasonic.co.ir

دستگاه همگن ساز فراصوت
)Ultrasonic Homogenizer(
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معرفی محصول
همگن ســاز فراصــوت یکی از روش هایی اســت که به طور گســترده برای همگن کردن محلول هــا به کار برده 
می شود. اساس کار این دستگاه که در هفت مدل مجزا ساخته شده است، تبدیل یک جریان الکتریکی به 
یک ارتعاش مکانیکی و ایجاد امواج شدید فشاری صوتی در محیط های مایع است. تحت شرایط مناسب، 
امواج فشــاری در مایع جریان هایی را به وجود آورده و موجب تشــکیل ســریع میکروحباب هایی می شــود. 
رشد و یکی شدن این حباب ها تا رسیدن به اندازه بیشینه و در نهایت ترکیدن آن ها حرارت شدیدی ایجاد 
می کنــد. به این پدیده کویتاســیون گفته می شــود. انفجار حباب ها یک موج ضربه ای بــا انرژی کافی برای 
شکســتن پیوندهای کوواالنســی ایجاد می کند. همگن ســازی با اســتفاده از جریان های اغتشاشــی ناشی از 

ارتعاش صوتی و همچنین نیروهای برشی حاصل از انفجار حباب ها صورت می گیرد.
همگن ســاز فراصــوت از ســه قســمت اصلــی مولد، مبــدل و تقویت کننده تشــکیل می شــود. مولــد، فرکانس 
الکتریکی اســتاندارد ۵0 تا ۶0 هرتزی برق شــهری را به فرکانس های باالی موردنیاز برای سیستم فراصوت 
)1۵ تــا 40 کیلوهرتــز( تبدیــل می کند. مبدل فراصــوت از طریق یک پیزوالکتریک نوســانات الکتریکی را به 
انرژی مکانیکی تبدیل کرده و آن را به تقویت کننده منتقل می کند. تقویت کننده نیز دامنه نوسان را تقویت 
کرده و آن را به پروب انتقال می دهد. الزم به ذکر است اندازه پروب رابطه مستقیمی با توان خروجی دارد.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

فناوری ایرانیان پژوهش نصیر
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.fapan.ir

دستگاه همگن ساز فراصوت
)Ultrasonic Homogenizer(
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سایر تجهیزات
 دستگاه نانوکلوئیدساز

 دستگاه خشک کن سرمایشی دارویی
 دستگاه پوشش دهی الکترواسپارک

 پرینتر آرکاجت
 دستگاه خشک کن سرمایشی

 ژنراتور نانوحباب
 خشک کن انجمادی آزمایشگاهی
 خشک کن انجمادی نیمه صنعتی



دستگاه نانوکلوئیدساز و نانوپودرساز

معرفی محصول
در این دستگاه بر اساس فرایند انفجار الکتریکی سیم و با استفاده از عبور برق با ولتاژ و جریان باال از یک 
ســیم فلزی، ماده مورد نظر، در محیط مایع به نانوکلوئید و در محیط گازی به نانوپودر تبدیل می شــود. 

ازاین رو امکان تولید انواع نانوکلوئیدها و نانوپودرها با این دستگاه ممکن شده است.
در ایــن روش، هــر نــوع ســیم نــازک رســانا را می تــوان بــه نانــوذرات تبدیــل کــرد. جزئیــات فراینــد انفجار 
الکتریکــی ســیم بدیــن صورت اســت که ابتدا با تخلیــه یک منبع الکتریکــی ولتاژ باال، یــک پالس جریان 
با چگالی باال داخل ســیم تشــکیل می شــود. به دلیل نرخ باالی تزریق انرژی، چگالی انرژی سیم از انرژی 
پیوند فراتر می رود؛ بنابراین، به ســرعت به جوش می آید، نوری ســاطع می شــود و ترکیبی از قطرات بخار 
فوق اشــباع و در حال جوش از ســیم انفجار یافته تشــکیل می شود. ســنتز نانوذرات و نانوپودرهای فلزی 
نظیــر آهــن، طا، نقره، مــس، آلومینیوم و… در محیط گازی به منظور تولیــد نانوپودرها و در محیط مایع 

به منظور تولید نانوکلوئیدهای فلزی از کاربردهای این دستگاه است.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

پیام آوران نانوفناوری فردانگر
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.pnf-co.com
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

شرکت دانش بنیان تکوین 
آزمایش پارسه )تاپکو اراک(

 محل تولید
استان مرکزی، شهر اراک

 پایگاه اینترنتی
www.parsefreezedry.com

دستگاه خشک کن سرمایشی دارویی

معرفی محصول
خشــک کن سرمایشی دســتگاهی منحصربه فرد برای خشــک کردن نمونه های حساس به دماست که در 
سه مدل طراحی شده و غالبًا در آزمایشگاه های صنایع دارویی، غذایی، پزشکی و بیوشیمی و تحقیقاتی 
اســتفاده می شــود. در ایــن دســتگاه حــذف آب از نمونــه مبتنــی بــر فراینــد تصعید اســت. تولیــد ترکیبات 
دارویی از قبیل انواع آنتی بیوتیک ها، ویتامین ها، واکســن های انســانی و حیوانی، فراورده های خونی و 
خشــک کردن نانوذرات و ترکیبات و مواد حســاس به حرارت از کاربردهای این دســتگاه اســت. همچنین 
تولید نانوذرات در صنایع الکتروشــیمی، محیط زیســت، مهندسی مواد و صنایع دارویی و خشک کردن با 

این دستگاه امکان پذیر است.
 شــرکت تاپکو اراک در حال حاضر توانایی ســاخت دستگاه های خشک کن سرمایشی دارویی از یک تا َده 

مترمربع را داراست.
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دستگاه پوشش دهی الکترواسپارک

معرفی محصول
پوشــش دهی الکترواســپارک یک فرایند میکرو جوشــکاری اســت که عمومًا برای تعمیر قطعات مکانیکی 
مانند قالب های تزریق اســتفاده می شــود. مکانیزم اصلی این روش پوشــش دهی شبیه دیگر فرایندهای 
جوشــکاری قوســی اســت. در این فرایند قوس بین الکترود و فلز پایه عامل پوشــش دهی است. هنگامی 
که خازن منبع تغذیه انرژی الکتریکی ذخیره شده را رها می کند دمای بسیار باالیی )8000 تا 2۵000 درجه 
ســانتی گراد( بیــن نــوک الکتــرود و قطعه کار ایجاد می شــود. این قوس منجــر به انتقال فلــز از الکترود به 
قطعــه کار به صــورت قطــرات کوچک مذاب می شــود. تعمیر، بهبود و یــا افزایش عمر قطعــات و ابزارآالت 

از طریق الیه نشانی پوشش های مقاوم به خوردگی و سایش، از جمله کاربردهای این دستگاه است.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

جهان فناور پیشرو ایلیا
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
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ینتر آرکاجت پر

معرفی محصول
پرینتــر آرکاجــت یــک پرینتــر جوهرافشــان بــا قابلیــت چاپ انــواع جوهرهــای رســانا و نیمه رساناســت. با 
استفاده از این پرینتر می توان انواع مدارات الکتریکی را بر روی سطوح مختلف )هر سطحی که رنگ به 
آن بچســبد( چاپ کرد. جوهر مورداســتفاده در چاپ جوهرافشــان شامل طیف گســترده ای از مواد اعم از 
فلزات، سرامیک، پلیمرهای مصنوعی و همچنین مواد بیولوژیکی مانند سلول های زنده است. مکانیزم 
آرکاجت مکانیزم ســه محوره برای حرکت هد اســت که هد را در بازه چهل ســانتی متر در چهل ســانتی متر 
جابه جــا کــرده و فاصلــه هــد را از صفحــه در فاصله مشــخصی کــه کاربر تنظیــم می کند نگه مــی دارد. این 
دستگاه چهار هد مختلف برای انواع مختلف جوهر دارد که می توان جوهرهای نقره، مس، کربن و رسانا 
را بــرای کاربردهــای مختلف به صورت الیه های مختلف چاپ کرد. تولید انواع مدارات منعطف، مدارات 
جاذب امواج الکترومغناطیسی، انواع RFID، انواع سنسورهای پزشکی مانند کیت قند خون، تولید انواع 
گرم کن ها مانند گرم کن لباس، فیلم های گرم کن، گرم کن صندلی ماشین و تولید مدارات حساس به فشار 

و لمسی، از کاربردهای این دستگاه است.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده
رویال توسعه پایدار

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.rtcontrol.com

99



دستگاه خشک کن سرمایشی

معرفی محصول
خشــک کردن سرمایشــی در ســه مدل طراحی شــده و بــرای خارج کــردن آب از مواد بیولوژیکــی و غیرآلی و 
همچنیــن افزایــش پایداری مواد فلزی کمیاب، ســرامیکی، مواد غیرآلی حســاس و مواد دارویی اســتفاده 
 فرایندی کنــد و پرهزینه بوده و بیشــتر برای محصوالت حســاس و با ارزش 

ً
می شــود. ایــن فراینــد معمــوال

اســتفاده می شــود. این فرایند، ســه مرحله دارد: فریز کــردن )انجماد(، خشــک کردن ابتدایی )تصعید( و 
خشک کردن ثانویه )دفع آب یخ نزده به وسیله تبخیر(.

کاربردها:
 در صنایع دارویی، در تهیه انواع آنتی بیوتیک ها، ویتامین ها، واکسن های انسانی و حیوانی و…

 در صنایع غذایی در تهیه پودر گوشت، پودر مایع پنیر، نسکافه و پودر شیر خشک، انواع سبزیجات و…
 در متالــورژی و ســرامیک در تهیــه پــودر فلــزات کمیــاب مانند پــودر تیتانیــم که هنگام خشک شــدن با 

حرارت اکسید می شوند 
 در صنایع شیمیایی در تهیه مواد غیرآلی حساس مانند سوخت جامد و…

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

مهندسی تجهیزات سازان پیشتاز
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.tspinstruments.com
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

نانوحباب انرژی
 محل تولید

استان آذربایجان غربی، شهر ماکو
 پایگاه اینترنتی

www.nanohobab.ir

ژنراتور نانوحباب

معرفی محصول
فنــاوری نانوحبــاب روشــی نویــن بــا کارایی بســیار باال در توزیــع یکنواخت گازهــای مختلــف از قبیل هوا، 
اکسیژن، ازن، نیتروژن، دی اکسید کربن و… به داخل محیط مایع از قبیل آب است. ژنراتور نانوحباب با 
تولید میلیاردها حباب در مقیاس نانو به صورت توده ابری شــکل و مملو از گاز، می تواند گاز را با راندمان 
بســیار بــاال توســط یک فراینــد خاص انتقال دو فــازی به داخل مایــع تزریق کند. مزیت ویــژه ژنراتورهای 
نانوحباب نسبت به انتشاردهنده های رایج در تولید حباب های نانو 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. این دستگاه در حوزه 

آب و فاضاب، آبزی پروری، هیدروپونیک، آبیاری کشاورزی و صنایع آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد.
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

صنعت پرداز دنا
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.denavacuum.ir 

خشک کن انجمادی آزمایشگاهی

معرفی محصول
خشــک کردن انجمــادی در دو مــدل طراحی شــده و برای خارج  کــردن آب از مواد بیولوژیکــی و همچنین 
افزایش پایداری مواد فلزی کمیاب، ســرامیکی، مواد غیرآلی حســاس و مواد دارویی اســت. خشک کردن 
انجمــادی معمــواًل فراینــدی کنــد و پرهزینه اســت؛ بنابراین بیشــتر بــرای محصوالت حســاس و با ارزش 
و مــوادی کــه ارزش افــزوده باالتــری دارند اســتفاده می شــود. فرایند خشــک کردن به ســه مرحله تقســیم 
می شــود: فریز کــردن )انجماد(، خشــک کردن ابتدایی )تصعید( و خشــک کردن ثانویــه )دفع آب یخ نزده 
به وســیله تبخیــر(. در مرحلــه اول کریســتال های آب خالــص در سوسپانســیون مایــع شــکل می گیــرد. در 
مرحلــه دوم تصعیــد یخ هــای ســطحی و در مرحلــه پایانــی تبخیــر رطوبــت باقی مانــده در نمونــه صــورت 
می گیرد. دستگاه خشک کن انجمادی آزمایشگاهی ساخت شرکت صنعت پرداز دنا دستگاهی با ظرفیت 
آب گیری کندانســور ۵ لیتر در 24 ســاعت اســت که بر اســاس دماهای کاری ۵0- و 8۵- درجه سانتی گراد 

به بازار عرضه می شود.
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خشک کن انجمادی نیمه صنعتی

معرفی محصول
خشــک کردن انجمادی فرایند حذف رطوبت از مواد حســاس به حرارت است که برای افزایش طول عمر 
مواد و یا جابه جایی راحت تر آن ها انجام می شــود. اســت. خشــک کردن انجمادی به این صورت انجام 
می شــود که در ابتدا ماده مورد نظر منجمد شــده و ســپس با کاهش فشار و اعمال حرارت بسیار ناچیز، آب 
منجمد موجود در ماده تصعید می شــود. این روش رطوبت زدایی متفاوت از روش هایی اســت که از گرما 
برای تبخیر آب اســتفاده می کنند. دســتگاه خشــک کن انجمادی نیمه صنعتی ســاخت شــرکت صنعت 
پرداز دنا از قابلیت کنترل کلیه پارامترهای مؤثر بر فرایند خشک کردن انجمادی برخوردار بوده و سیستم 
کنترل آن این امکان را برای کاربر فراهم خواهد کرد که دســتگاه را به صورت دســتی و یا اتوماتیک به کار 

گیرد.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

صنعت پرداز دنا
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.denavacuum.ir 
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تجهیزات شناسایی و آنالیز
 تجهیزات پروفایلومتری و ضخامت سنجی الیه نازک

 تجهیزات جداسازی و کروماتوگرافی
 تجهیزات مشخصه یابی

 سیستم های تصویربرداری از موجودات زنده
 طیف سنج ها

 طیف سنج های نوری
 میکروسکوپ های پروبی روبشی

 سایر تجهیزات





تجهیزات پروفایلومتری و 
ضخامت سنجی الیه نازک

 پروفایلومتر
 دستگاه ضخامت سنج الیه نازک

 رویه نگار اپتیکی سطح



پروفایلومتر

معرفی محصول
پروفایلومتــر یکــی از ابزارهــای کلیدی در آزمایشــگاه های الیه نازک اســت که به کمــک آن می توان برخی 
مشــخصه های ســطحی نظیر زبری، انحنا، پستی و بلندی ها را تعیین کرد. مکانیزم عملکرد پروفایلومتر 
شــبیه مد تماســی میکروســکوپ نیروی اتمی اســت؛ به این صورت که پروب )سوزن( در تماس با سطح 
نمونه قرار گرفته و با اعمال یک نیروی معین به سطح در طول یک خط مستقیم سطح نمونه را روبش 
می کند. مشــخصه های ســطحی از قبیل زبری، پســتی و بلندی ها ســبب بروز جابه جایی های جزئی در 
پروب می شــود. این جابه جایی ها توســط یک حســگر ثبت و در ادامه به داده های کمی تبدیل می شود. 
پروفایلومتر ســاخت شــرکت توســعه فناوری شــریف ســوالر در دو مدلPFM-5010  و PFM-5020 ارائه 
شــده اســت. فناوری به کار رفته در مدل PFM-5020 امکان اندازه گیری در راســتای محور Z با دقت ۵0 
نانومتر را فراهم می کند. دقت اندازه گیری در مدل PFM-5010 در راســتای محور Z معادل 1۵0 نانومتر 

است.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

توسعه فناوری شریف سوالر
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.sharifsolar.ir
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

فناوری کهربا
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.fanavari-kahroba.com

دستگاه ضخامت سنج الیه نازک

معرفی محصول
یکــی از تجهیزاتــی کــه اخیــرًا بــر مبنای پدیده پراش توســعه داده شــده اســت؛ همگن ســازی الیه نازک با 
استفاده از پراش فرنل است. اجزای اصلی این روش شامل لیزر، موازی ساز نور )collimator(، گونیامتر 
)goniometer(، نگهدارنــده نمونــه، دوربیــن CCD و مــاژول نرم افزاری اســت. در ایــن روش از یک لیزر 
به عنــوان منبع نور تک فام اســتفاده می شــود. نور لیزر ســپس وارد یک کلیماتور می شــود تــا پرتوهای آن 
موازی شــود. ســپس پرتوهای نور به نمونه الیه نشانی شده برخورد می کنند. به دلیل وجود پله )اختاف 
ارتفــاع بین ســطح الیه نشانی شــده و ســطح زیرالیه(، انعــکاس پرتوها از نمونه موجب ایجــاد اختاف فاز 
می شــود. بــا تغییــر زاویــه گونیامتر الگوهای پــراش فرنل بر روی دوربیــن CCD افکنده می شــود. دوربین 
CCD تصاویــر آنالــوگ الگوهــای پــراش را به تصاویر دیجیتال تبدیــل کرده و در اختیار مــاژول نرم افزاری 
قــرار می دهــد. در نهایــت به کمک روابط ریاضی پراش، امکان محاســبه ارتفاع پلــه و ضخامت الیه های 

پوشش داده شده امکان پذیر می شود.
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معرفی محصول
پروفایلومتر ابزاری برای اندازه گیری پروفایل سطحی است که به کمک آن می توان برخی مشخصه های 
ســطحی نظیــر زبــری، انحنا، برآمدگی و فرورفتگی های ســطحی را تعیین کرد. اغلــب پروفایلومترها از 4 
قســمت اصلی سنســور، پروب، نگهدارنده نمونه و ماژول نرم افزاری تشــکیل شــده اند. مکانیزم عملکرد 
پروفایلومتر بسیار شبیه مد تماسی میکروسکوپ های AFM است. در ابتدا یک پروب به صورت عمودی 
حرکــت کــرده، در تمــاس با ســطح نمونه قــرار می گیرد و یک نیروی معین به ســطح وارد می کند. ســپس 
نگهدارنــده نمونــه شــروع بــه حرکــت دادن نمونــه در طــول یــک خــط مســتقیم می کنــد. مشــخصه های 
ســطحی ســبب بروز جابه جایی هــای جزئی در پروب می شــود. ایــن جابه جایی های پروب ســبب تولید 
ســیگنال های آنالــوگ توســط سنســور می شــود که در ادامه توســط مــاژول نرم افــزاری بــه داده های کمی 
تبدیــل شــده و ذخیــره می شــود؛ این داده هــا با موقعیــت طولی پروب تطبیــق داده می شــود و در نهایت 

به صورت پروفایل دوبعدی ترسیم و ارائه می شود.

پروفایلومتر
اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
نانوپژوهان راگا

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.nano-pajouhan.ir
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

فناوری کهربا
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.fanavari-kahroba.com

رویه نگار اپتیکی سطح

معرفی محصول
رویه نگار اپتیکی سطح با استفاده از فناوری تداخل سنجی نور سفید به بررسی رویه اجسام می پردازد؛ به 
این صورت که با ترکیب منبع نور سفید، سیستم اپتیکی، جابه جاگر پیزوالکتریک و سنسور CCD و تحلیل 
تصاویــر آن ها، فاصله شــیئی تا اجســام مشــخص می شــود. بــازه  اندازه گیری ایــن روش از مرتبــه نانومتر 
تــا میلی متــر اســت. دقــت اندازه گیری در این روش وابســته به همدوســی منبع نور، دقــت و تکرار پذیری 
اســتیج عمودی، مقاومت در برابر لرزش، بازتاب پذیری و زبری ســطح نمونه و خطای سنســور اســت. با 
در نظر گرفتن تمامی این فاکتورها، دســتگاه رویه نگار اپتیکی با اســتفاده از تداخل نور سفید دارای دقت 
۵ نانومتر در راستای محور Z است. در این سیستم نمونه  موردبررسی بر روی استیج در راستای عمودی 
حرکت می نماید و تصویر از سطح نمونه شامل تداخل آن با آینه مرجع ثبت می شود و پس از جاروب کل 
ســطح، توســط جابه جاگر پیزوالکتریک و تحلیل تصاویر ابر نقاط )Cloud of Points( ســطح به دســت 

می آید. خروجی ابر نقاط با نرم افزارهای استاندارد پروفایلومتری قابل نمایش خواهد بود.
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 تجهیزات جداسازی 
و کروماتوگرافی

 طیف سنج تحرک یونی
 دستگاه کروماتوگرافی گازی
 دستگاه الکتروفورز مویینه



طیف سنج تحرک یونی

معرفی محصول
در طیف ســنج تحــرک یونــی، نمونــه تزریق شــده به دســتگاه پس از تبخیر یونیزه شــده و ســپس یون ها 
در یــک ســتون حاوی گاز حرکت داده می شــوند. نمونه مــورد آنالیز پس از تبخیر به همــراه گاز حامل وارد 
ناحیه واکنش شده و در آنجا با استفاده از ولتاژ باال باردار می شود. یون ها به دلیل وجود میدان الکتریکی 
به سمت آشکارساز حرکت می کنند اما شاتر گرید مانع نفوذ آن ها به ناحیه رانش می شود. یون ها در آنجا 
تحت تأثیر میدان الکتریکی به سمت آشکارساز حرکت می کنند. یون های سبک و کوچک سریع تر حرکت 
کــرده و زودتر از یون های ســنگین و حجیم به آشکارســاز می رســند. به این ترتیــب یون های مختلف در 
طی حرکت از هم جدا می شــوند. برخورد هر دســته از یون ها به آشکارســاز یک ســیگنال الکتریکی ایجاد 
می کند که تقویت شده و برحسب زمان رسم می شود و به این ترتیب طیف تحرک یونی حاصل می شود. 

محل هر پیک نشان دهنده نوع گونه و شدت آن متناسب با غلظت گونه است.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

تاف فناور پارس
 محل تولید

استان اصفهان، شهر اصفهان
 پایگاه اینترنتی

www.toftech.ir
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

طیف آزمون اسپادانا
 محل تولید

استان اصفهان، شهر اصفهان
 پایگاه اینترنتی

www.teifazmon.com

طیف سنج تحرک یونی

معرفی محصول
دســتگاه طیف ســنج تحرک یونی در دو مدل طراحی شــده و از چهار جزء اصلی شامل منبع یونیزاسیون، 
شــبکه یونی، ناحیه رانش و آشکارســاز تشــکیل شــده اســت. در عمــل، مولکول های نمونــه در فاز گازی 
توسط گاز حامل به ناحیه واکنش منتقل شده و سپس یونیزه می شوند. این یون ها از طریق یک شبکه 
یونــی کــه انتقــال یون ها بــه ناحیه رانش را کنتــرل می کنــد، وارد ناحیه رانش می شــوند. در ناحیه رانش 
یون هــا تحت تأثیــر یــک میــدان الکتریکی بر اســاس میزان تحرک ذاتی خود به ســمت آشکارســاز حرکت 
می کنند و بر اســاس جرم، بار، اندازه و شــکل جداســازی و شناسایی می شوند. یون های سبک و کوچک 
سریع تر حرکت کرده و زودتر از یون های سنگین و حجیم به آشکارساز می رسند. به این ترتیب یون های 
مختلــف در طــی حرکــت از هــم جــدا می شــوند. برخــورد هر دســته از یون هــا به آشکارســاز یک ســیگنال 

الکتریکی ایجاد می کند که تقویت شده و برحسب زمان رسم می شود.
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دستگاه کروماتوگرافی گازی

معرفی محصول
کروماتوگرافی گازی یکی از مهم ترین روش ها برای آنالیز و تجزیه مواد ناشناخته به اجزای تشکیل دهنده 
خــود اســت. در کروماتوگرافــی گازی، یــک مــاده شــیمیایی چندجزئی، ابتــدا به داخل یــک جریان گازی 
موســوم بــه گاز حامــل تزریــق می شــود. گاز حامــل وظیفــه دارد کــه کل مــاده شــیمیایی )بــا همــه اجزای 
سازنده اش( را از داخل ستون جداساز عبور دهد. هریک از اجزای سازنده ماده شیمیایی فشار بخارهای 
متفاوتــی دارنــد، بــه همیــن دلیــل تمایــل اندرکنــش آن ها بــا فاز ثابــت موجود در ســتون جداســاز تفاوت 
می کند. در نتیجه، هرچند همه اجزای ماده شیمیایی در یک زمان )در هنگام تزریق به گاز حامل( وارد 
ستون جداساز می شود، اما خروج آن ها از ستون جداساز به تدریج و در بازه های زمانی جدا از هم صورت 

می گیرد. به این ترتیب یک ماده شیمیایی به اجزای سازنده خود تفکیک می شود.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

طیف گستر فراز
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.irangc.com
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده
فناوران نانومقیاس

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.fnm.ir

دستگاه الکتروفورز مویینه

معرفی محصول
الکتروفــورز مویینــه یــک روش آنالیــز اســت کــه بــا اعمــال میــدان الکتریکــی یون هــا بــر اســاس ســرعت 
مهاجرتشان در یک لوله مویین جداسازی می شوند. سرعت مهاجرت وابسته به بار مولکول، ویسکوزیته 
و شعاع اتم است. به طور معمول یک سیستم الکتروفورز مویینه متشکل از منبع تأمین ولتاژ باال، سیستم 
تزریق نمونه، لوله مویین از جنس ســیلیکا پوشش داده شــده با پلی آمید، سیســتم کنترل دما و آشکارساز 
اســت. هر ســوی منبع ولتاژ به یک الکترود متصل می شــود. این الکترودها با ایجاد میدان الکتریکی به 
شروع حرکت نمونه از آند به سمت کاتد در لوله مویین کمک می کنند. هر سوی لوله مویین در یک ویال 
متشکل از الکترود و محلول الکترولیت یا بافر غوطه ور است. فرایند جداسازی با جایگذاری ویال نمونه 
به جای یکی از ویال های بافر )معمواًل آند( و اعمال میدان الکتریکی شروع می شود. آشکارسازی معمواًل 
به واسطه یک پنجره کوچک در انتهای لوله مویین نزدیک کاتد با عبور نور مرئی - فرابنفش از نمونه و 

اندازه گیری میزان جذب انجام می شود.

117





تجهیزات مشخصه یابی
 دستگاه گرماسنجی روبشی تفاضلی

 دستگاه جداسازی گازی غشایی و محاسبه توزیع اندازه حفرات سطح غشا
 دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و آنالیزهای برنامه ریزی شده سطحی 

)نانوسورد(
 دستگاه یکپارچه اندازه گیری عملکرد حسگری و کاتالیزوری مواد

 دستگاه مغناطیس سنج
 دستگاه گرماسنجی روبشی تفاضلی دماپایین

 دستگاه اندازه گیری زاویه تماس و کشش بین  سطحی به روِش قطره آویزان
 دستگاه اندازه گیری زاویه تماس و کشش سطحی



دستگاه گرماسنجی روبشی تفاضلی
)DSC(

معرفی محصول
آزمون گرماســنجی روبشــی تفاضلی )DSC( یک ابزار بنیادی در آنالیز حرارتی اســت و در بســیاری صنایع 
از قبیــل داروســازی، پلیمــر، کشــاورزی، مطالعــه نیمه هادی هــا، صنایع غذایــی و… کاربــرد دارد. ضریب 
ظرفیــت حرارتــی، انتقــال حرارت، داده هــای انرژی جنبشــی، خلوص مــواد، تغییر فاز و تغییــرات حالت 
ســاختمان کریســتالی مواد با اســتفاده از روش DSC قابل تعیین اســت. دســتگاه دارای دو کفه اســت. بر 
روی هــر کفــه یــک بوتــه قــرار دارد. در یــک بوته نمونــه مرجع و بوتــه دیگر نمونه اصلی اســت. دســتگاه 
طبق برنامه شروع به گرمادهی می کند. سامانه گرمادهی هر بوته مجزاست. اگر ماده نمونه مورد تجزیه 
گرماگیــر )ماننــد ذوب شــدن( باشــد در این صورت دســتگاه مقدار گرمای بیشــتری بــه آن منتقل می کند. 
بــا توجــه بــه آنکه دســتگاه تنها تفاضل را ثبــت می کند، پیکی به ســمت باال ایجاد خواهد شــد. اگر فرایند 
نمونــه گرمازا باشــد پیک ایجاد شــده رو به پایین خواهد بود. ســطح زیر پیک تغییــرات آنتالپی نمونه را 
نشــان می دهد که متناســب با ظرفیت گرمایی ویژه آن اســت. سرعت تغییر دما در دستگاه تأثیر مستقیم 

بر پیک های نمودار دارد.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

تجهیزات سازان پیشتاز
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.tspinstruments.com
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

توسعه حسگرسازان آسیا
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.hesgarsazan.com

دستگاه جداسازی گازی غشایی و 
یع اندازه حفرات سطح غشا محاسبه توز

معرفی محصول
در این دستگاه ها معمواًل امکان اختاط گازها با MFC ها وجود دارد. در ابتدا غشای موردنظر در دستگاه 
قرار گرفته، سپس درصد معینی از گازها مخلوط شده و با دبی و فشار معین به سمت غشا هدایت می شود. 
واضــح اســت که بخشــی از مخلوط گازی از غشــا عبور کرده و بخشــی دیگر عبور نمی کنــد؛ این دو جریان 
خروجی به ترتیب Permeate و Retentate نامیده می شــود. جریان گازهای خروجی دســتگاه وارد یک 
دســتگاه آنالیز ثانویه شــده تا ترکیب درصد گازهای خروجی تعیین شود. با معلوم شدن درصد گاز خوراک 
Perm-  و درصد گازهای خروجی توان غشــا در جداســازی گاز تعیین می شــود. این دســتگاه ها از قابلیت

porometry نیز برخوردارند. در این حالت با تلفیق دو جریان گاز بی اثر که یکی از یک اشباع کننده عبور 
می کنــد، درصــد مشــخصی از حــال تا حدود 2درصــد )معادل مقادیر حفــرات زیر 2 نانومتر( از غشــا عبور 
می کنــد. بــرای تغییر فشــار جزئی حال و افزایش آن )معادل مقادیر حفرات بزرگ تر( کافی اســت نســبت 
ایــن دو جریــان را تغییــر داد. ســرعت جریان Permeate با فشــار جزئی حــال تغییر کرده و با اســتفاده از 

معادله کلوین توزیع اندازه حفره های الیه سطحی غشا به دست می آید.
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دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و آنالیزهای 
یزی شده سطحی )نانوسورد( برنامه ر

)BET(  

معرفی محصول
یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین روش ها در ارزیابی مواد متخلخل، استفاده از روش جذب/ واجذب 
گاز نیتروژن اســت که با اســتفاده از تئوری Brunauer-Emmett-Teller موســوم به BET برای تخمین 
میانگیــن انــدازه حفــرات بــه کار برده می شــود. آنالیز BET بر اســاس ســنجش مقدار گاز نیتــروژن جذب/ 
واجذب شــده توســط ســطح ماده )شــامل هم ســطوح بیرونی و هم دیــواره داخلی تخلخل هــا( در دمای 
ثابــت نیتروژن مایع )77 درجه کلوین( اســت. پس از قرار گرفتن ســلول حــاوی نمونه موردنظر در مخزن 
نیتروژن مایع، با افزایش تدریجی فشار گاز نیتروژن در هر مرحله میزان حجم گاز جذب شده توسط ماده 
محاسبه می شود. سپس با کاهش تدریجی فشار گاز، میزان واجذب ماده اندازه گیری می شود. در نهایت 
نمودار حجم گاز نیتروژن جذب و واجذب شــده توســط ماده بر اســاس فشــار نســبی در دمای ثابت رســم 
می شــود. نمودارهای به دســت آمده به ایزوترم های جذب/واجذب مشــهور هســتند. اســتاندارد آیوپاک 
نمودارهــای ایزوتــرم را در ۶ گروه طبقه بندی کرده، لذا با قیاس نمودارهای به دســت آمده با نمودارهای 

استاندارد می توان رفتار کلی ماده را از لحاظ تخلخل بررسی کرد.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

توسعه حسگرسازان آسیا
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.hesgarsazan.com
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

توسعه حسگرسازان آسیا
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.hesgarsazan.com

دستگاه یکپارچه اندازه گیری عملکرد حسگری و 
کاتالیزوری مواد

معرفی محصول
در دســتگاه یکپارچــه اندازه گیــری عملکرد حســگری بــرای ارزیابی، ابتدا حســگر در محفظــه نگهدارنده 
جای گذاری شده و محفظه به دستگاه متصل می شود. سیلندر گازهای هدف از طریق لوله های استیل 
به ورودی های گاز و خروجی گاز به هواکش متصل می شــود. در این حالت جریان گازهای مخلوط شــده 
تحت یک دبی، فشــار و غلظت معین به ســمت محفظه نگهدارنده حســگر هدایت می شــود. به محض 
تمــاس گاز با ســطح حســگر، شــاهد بروز یک ســری ســیگنال های دریافتــی )به صورت ولتاژ یــا مقاومت( 
هســتیم. پس از ثابت شــدن سیگنال و کامل شدن پاسخ حسگر، جریان گاز هدف قطع می شود. در پایان 

با رسم نمودار سیگنال به صورت تابعی از زمان یا غلظت گاز می توان رفتار سنسور را ارزیابی کرد.
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دستگاه مغناطیس سنج

معرفی محصول
در سیســتم های مغناطومتر AGFM، از یک گرادیان میدان مغناطیســی برای ایجاد و اعمال یک نیروی 
متنــاوب بــر روی نمونه اســتفاده می شــود و نیــروی متناوب باعــث ارتعاش نمونــه و پایه آن بــا فرکانس 
میــدان مغناطیســی اعمالی خواهد شــد. ارتعاشــات پایه توســط پیزوالکتریک متصل بــه آن به یک ولتاژ 
متنــاوب )در حــدود میکروولــت( تبدیل می شــود کــه بعد از تقویت توســط یک تقویت کننــده و جدا کردن 
ســایر اغتشاشــات مکانیکی، صوتی و الکتریکی اندازه گیری می شــود. دامنه این ولتاژ اندازه گیری شده با 

مغناطش نمونه متناسب است.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

دانش پژوه کاشان
 محل تولید

استان اصفهان، شهر کاشان
 پایگاه اینترنتی

www.mdk-magnetics.com
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دستگاه گرماسنجی روبشی تفاضلی دماپایین
)DSC(

معرفی محصول
گرماسنجی روبشی تفاضلی )DSC( یکی از روش های آنالیز حرارتی است که در حوزه های مختلف مانند 
شــیمی، پلیمــر، داروســازی و… کاربــرد دارد و برای تعیین تغییــرات آنتالپی و مقدار ظرفیــت گرمایی ویژه 
در یــک واکنــش شــیمیایی به کار مــی رود. در روش گرماســنجی روبشــی تفاضلی نمونه  مجهول و شــاهد 
در دمــای یکســان نگهــداری شــده و تفاوت انــرژی الزم برای ثابت نگه داشــتن دما، بر حســب تغییر دما 
رســم می شــود. دســتگاه های گرماســنجی روبشــی تفاضلی معمواًل بــرای کاربردهای دما بــاال و دما پایین 
طراحی و ســاخته می شــوند. دســتگاه های گرماســنجی دما باال معمواًل برای آنالیز حرارتی مواد با آنتالپی 
باال مانند فلزات، آلیاژها، ســرامیک ها و… مورد اســتفاده قرار می گیرند؛ در حالی که دســتگاه گرماســنجی 
روبشــی تفاضلی دما پایین به منظور آنالیز مواد با آنتالپی کم مانند پلیمرها، الســتیک ها، مواد بیولوژیکی 
و… کاربرد دارند. دســتگاه ســاخت شرکت تجهیزات سازان پیشتاز یک دســتگاه آنالیز دما پایین است که 
بــا به کارگیــری حســگر دمایــی 800 درجه ســانتی گراد با حساســیت باال، آنالیز مــواد با آنتالپــی در حدود 3 

میلی ژول بر گرم را امکان پذیر می کند.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

مهندسی تجهیزات سازان پیشتاز
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.tspinstruments.com
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دستگاه اندازه گیری زاویه تماس و کشش 
بین  سطحی به روش قطره آویزان

معرفی محصول
کشش بین سطحی )Interfacial Tension, IFT( به عنوان انرژی در حد فاصل دو سیال غیرقابل امتزاج 
شــناخته می شــود؛ ایــن پارامتر یکــی از عوامل مهم بــرای هر فرایند ازدیاد برداشــت می باشــد. مواد مورد 
اســتفاده در فرایندهای ازدیاد برداشــت همچون نانوذرات، ســورفکتانت ها، آلکاالین ها و پلیمرها تمایل 
دارند که کشــش بین ســطحی نفت و آب را کاهش دهند و به تبع آن نیروهای مویینگی کاهش یافته و 
نفت باقیمانده بیشتری تولید شود. تجزیه و تحلیل شکل قطره )روش قطره آویزان( یک روش مناسب 
برای اندازه گیری کشش سطحی است. کشش سطحی قطره آویزان، توسط تجزیه و تحلیل تصویری، 
به عنــوان یــک روش بســیار دقیق بــرای اندازه گیری IFT برای طیف گســترده ای از مقادیــر در نظر گرفته 
شــده اســت. در ایــن روش، تصاویــر ویدئویــی قطره های آویزان آنالیز شــده و ســپس IFT را از طریق حل 
معادله  یانگ-الپاس اندازه گیری می کنند. قابلیت ترشوندگی سنگ مخزن و کشش های بین سطحی 
بین ســیاالت مخزن نقش بســیار حیاتی را در بازده بازیابی نفت دارد. در حال حاضر، این دســتگاه در دو 

مدل عرضه می شود.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

فناوری ازدیاد برداشت فارس
 محل تولید

استان فارس، شهر شیراز
 پایگاه اینترنتی

www.fet-co.com
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

نانومهندسی سطح ژیکان
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.jikangroup.com

دستگاه اندازه گیری زاویه تماس و کشش سطحی

معرفی محصول
بــه زاویــه تشکیل شــده بین خط مماس رسم شــده از نقطه تماس ســه فازی و خط تماس مایع و ســطح، 
زاویه تماس گفته می شود. این زاویه معیاری از ترشوندگی سطح ارائه می دهد. یک دستگاه اندازه گیری 
زاویه تماس شــامل سیســتم نورپردازی و تصویربرداری اســت تا تصویر پروفایل قطره روی ســطح جامد 
را ذخیره کند. در سیستم های قدیمی تر برای این کار به جای دوربین از میکروسکوپ استفاده می کردند 
و تصاویر توســط اپراتور تحلیل می شــد. در سیستم های جدید از دوربین سرعت باال با رزولوشون مناسب 
و نرم افزار اتوماتیک تحلیل تصاویر اســتفاده می شــود. برای اندازه گیری زاویه تماس، روش های زیادی 
وجــود دارد کــه از جملــه  آن هــا می توان بــه روش های قطــره  بی پایه  اســتاتیک و دینامیک اشــاره کرد. با 
اســتفاده از دســتگاه اندازه گیری زاویه تماس می توان ترشــوندگی سطح را ارزیابی کرد و از کیفیت خواص 
سطح پوشش ها اطمینان حاصل کرد. همچنین به کمک این دستگاه می توان کشش سطحی سیال یا 
محلول را اندازه گیری کرد و انرژی ســطح پوشــش ها را به دســت آورد. در حال حاضر، این دســتگاه در دو 

مدل عرضه می شود.
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سیستم های تصویربرداری 
از موجودات زنده

 دستگاه اسپکت حیوانی
 دستگاه تصویربرداری پیش کلینیکی پت حیوانی

 دستگاه تصویربرداری مولکولی )فلوویژن(



دستگاه اسپکت حیوانی

معرفی محصول
 SPECT از جملــه تجهیزاتــی اســت کــه جهــت تصویربــرداری ،HiReSPECT دســتگاه اســپکت حیوانــی
از حیوانــات کوچــک نظیــر موش و موش صحرایی طراحی شــده اســت. این سیســتم، باالتریــن عملکرد 
و تطبیق پذیــری را بــرای نیازهــای تحقیقاتــی تصویربــرداری پیش بالینــی از جملــه تحقیقــات علمی در 
کشــف و توســعه داروها فراهم می کند. صنایع داروســازی و مراکز تحقیقاتی می توانند از سیســتم اسپکت 
بــرای تســریع در توســعه داروهــا و بیومارکرهــا با قابلیــت اطمینان بــاال در نتایج آزمایشــگاهی و همچنین 
بهینه ســازی هزینــه طراحــی مطالعــه بهــره بگیرنــد. این سیســتم، تصاویر ســه بعدی بــا رزولوشــن باال از 
فعالیت های فیزیولوژیکی حیوانات آزمایشــگاهی فراهم می کند؛ همچنین با تخمین توزیع رادیودارو در 

بدن حیوان و عملکرد متابولیک و فیزیولوژیک، بدن حیوان را ارزیابی می کند.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

پرتونگار پرشیا
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.pnpmed.com
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

پرتونگار پرشیا
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.pnpmed.com

دستگاه تصویربرداری پیش کلینیکی پت حیوانی

معرفی محصول
بــا توجــه به کاربردهــای فراوان اســتفاده از مدل هــای حیوانی، سیســتم های تصویربــرداری از حیوانات 
کوچــک در دو دهــه گذشــته از اهمیــت ویژه و اســتقبال بی نظیری برخوردار بوده اســت. این سیســتم ها 
قابلیت تصویربرداری فیزیولوژیک از حیوانات زنده را دارند. به عاوه این سیستم ها می توانند رزولوشن 
قابل قبولی در حدود یک تا دو میلی متر بســته به نوع طراحی آن ها در دســترس قرار دهند. این دســتگاه 
قادر است سیگنال های مولکولی بسیار ریز را در عمق بافت با تفکیک مکانی و کنتراست باال دنبال کند و 
لذا می تواند داده های دقیق کمی در مورد گسترش زمانی و مکانی فراهم آورد. ردیاب های مولکولی نوعًا 
دارای جرم کمی هســتند و از لحاظ زیست شــناختی شــبیه مولکول موردنظر هســتند، در نتیجه احتمال 
برهم زدن حاالت طبیعی ســلول ها و بافت ها را ندارند. از نقاط قوت این سیســتم دســتیابی به رزولوشــن 
1٫۶ میلی متــر اســت که در مقایســه با ســایر سیســتم های موجود در جهــان که دارای رزولوشــن 1٫۶-2٫۵ 

میلی متر بسیار عالی است و همچنین این سیستم دارای حساسیت باالیی است.
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دستگاه تصویربرداری مولکولی )فلوویژن(

معرفی محصول
فلوویژن، روشی غیرتهاجمی و با استفاده از پرتوهای غیریونیزان دارای کاربرد بالینی متعدد است. این 
روش تصویربرداری در تشــخیص ســلول های ســرطانی در حد مولکولی اســتفاده می شــود. به نحوی که 
هم اکنون تشخیص روند رشد تومورهای پستان و پوست مهم ترین کاربرد این روش محسوب می شود. 
به عاوه هم اکنون از این سیستم تصویربرداری در تصویربرداری از نقشه گره های لنفاوی در حین عمل 
اســتفاده می شــود. در این روش ناحیه موردنظر با ماده فلوئورســنت نشــان دار می شــود. ســپس پرتو لیزر 
ناحیه موردنظر را تحت تابش قرار می دهد. ناحیه تحریک شده مبادرت به تابش پرتوهای فلوئورسنت 
غیر همــدوس طبق جابه جایی اســتوکس می کند. پرتوهای فلوئورســنت توســط دوربین بســیار حســاس 
دریافــت می شــود. در روش تصویربــرداری فلوئورســنت منبــع لیــزر و آشکارســاز در یــک طــرف نمونه قرار 
می گیــرد. بــه ایــن روش تصویربرداری، تصویربرداری نوری درمد بازتابشــی می گویند. در مد بازتابشــی، 

پرتو فلوئورسنت توسط دوربین CCD از سطح بافت دریافت می شود.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

تجهیز آفرینان نوری پارسه
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.tanpco.ir
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طیف سنج ها
 طیف سنج رامان قابل حمل

 میکروسکوپ رامان
 طیف سنج رامان

 طیف سنج فلورسانس
 طیف سنج رزونانس پالسمون سطحی موضعی



 طیف سنج رامان قابل حمل

معرفی محصول
دســتگاه رامــان پرتابــل )قابل حمــل( یــک دســتگاه قدرتمند جهــت آنالیز رامــان در محل اســت. در این 
دستگاه، نور لیزر با استفاده از یک فیبر نوری به سطح نمونه تابیده می شود و پراکندگی برگشتی حاصل 
نیز توسط یک فیبر نوری به طیف سنج نوری منتقل می شود. اطاعات حاصل از طیف رامان نمونه، بر 
روی نمایشــگر کار گذاشــته شده روی دستگاه نمایش داده می شود. طیف حاصل در آنالیز مولکولی ماده 

بسیار سودمند است.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

تکفام سازان طیف نور
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.teksan.ir
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

تکفام سازان طیف نور
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.teksan.ir

میکروسکوپ رامان

معرفی محصول
در طیف سنجی رامان اندرکنش امواج الکترومغناطیسی با ارتعاشات طبیعی پیوندها عامل آشکارسازی 
ماهیــت آن هــا و در نتیجــه طبیعت شــیمیایی نمونه هاســت. در ایــن روش با عبور نور از ماده یک ســری 
اندرکنش هــا بیــن نــور و مدهای ارتعاشــی پیوندهــای مولکولی ایجاد می شــود که در نتیجــه آن فرکانس 
فوتون هــای نــور تغییــر می کنــد. در طیف ســنجی رامان، شــدت فوتون هــای ثانویــه )ناشــی از اندرکنش 
رامان( نسبت به شیفت فرکانس ترسیم می شود که در نتیجه یک طیف پیوسته ای از تغییرات شدت را 
نســبت به شــیفت فرکانس )به واحد عکس طول که معمواًل عدد موج نامیده می شــود( می دهد. با توجه 
بــه موقعیــت یــک پیک در طیف رامان، پیوند مولکولی مربوطه در داخل ماده می تواند شــناخته شــود و 
به این ترتیب طبیعت شیمیایی نمونه به راحتی کشف می شود. در حال حاضر، این دستگاه در دو مدل 

عرضه می شود.
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طیف سنج رامان

معرفی محصول
طیف سنجی رامان اطاعاتی در مورد ارتعاشات مولکولی ارائه می دهد که می تواند برای شناسایی نمونه 
و مقــدار آن مورداســتفاده قــرار گیــرد. در طیف ســنجی رامان با اســتفاده از یک منبع نور تکفــام مانند لیزر 
تابش روی ســطح نمونه انجام شــده و فوتون های پراکنده شده شناســایی می شوند. بیشتر فوتون های 
پراکنده شــده دارای طول موجی مشــابه طول موج نور تابیده شده هستند که از آن تحت عنوان پراکندگی 
رایلی یا پراکندگی کشسان یاد می شود؛ اما بخش بسیار کوچکی از فوتون های پراکنده شده )حدود 10%-
۵ از شــدت نــور تابیده شــده بــه نمونه( بــر اثر برهم ُکنــش میان فوتــون تابیده شــده و مولکول های ماده، 
دچار تغییر فرکانس )طول موج( می شــوند که تحت عنوان پراکندگی غیراالســتیک شــناخته می شــود. با 
رســم منحنی تغییرات شــدت نور تفرق یافته غیراالســتیک برحســب فرکانس طیف رامان نمونه حاصل 

خواهد شد.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

طیف سنج تجهیز پیشرفته
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.teifsanje.ir
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

طیف سنج تجهیز پیشرفته
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.teifsanje.ir

 طیف سنج فلورسانس

معرفی محصول
طیف ســنجی فلورســانس یک روش طیف سنجی است که برای آنالیز خواص فلورسانس نمونه با تعیین 
غلظت یک آنالیت در نمونه مورداســتفاده قرار می گیرد. در این روش محدوده خاصی از طول موج نور از 
یک محلول عبور داده شــده و نور ســاطع شده توســط محلول آشکارسازی می شود؛ بنابراین مقدار نوری 
که توســط نمونه جذب )طیف تحریک( و منتشــر )طیف انتشــار( می شــود، می تواند اندازه گیری شود. از 
آنجایی که غلظت ترکیب آنالیت در محلول به طور مســتقیم با طیف انتشــاری متناســب اســت می تواند 
بــرای اندازه گیــری غلظت آنالیت مورداســتفاده قــرار گیرد. در صورتی که برای تابش نــور از یک منبع لیزر 
اســتفاده شــود از این روش تحت عنوان طیف ســنجی فلورســانس لیزر القایی نام برده می شــود. در حال 

حاضر، این دستگاه در دو مدل عرضه می شود.
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 طیف سنج رزونانس پالسمون سطحی 
موضعی

معرفی محصول
طیف ســنجی رزونانــس پاســمون ســطحی موضعــی )LSPR( نوعــی روش غیرمســتقیم امــا دقیق برای 
تشــخیص مولکول هــای شــیمیایی و بیولوژیکــی اســت. در فیزیــک و در فلــزات، پاســمون ها به صــورت 
نوســانات جمعی بارهای الکترون نســبت به هسته های خود )بار مثبت( تعریف می شوند. در این روش 
رزونانس پاســمون ســطحی نانوذرات فلزی اندازه گیری می شــود. مهم تریــن روش LSPR، اندازه گیری 
شــیفت طول موج اســت که در آن تغییر در پیک نمودار LSPR به عنوان نمایشــی از تغییر در دی الکتریک 
محیط )ناشــی از تغییرات غلظت آنالیت( پایش می شــود. یکی از امتیازات این تکنیک اسپکتروسکوپی 
مولکولــی آن اســت کــه نیازی به اســتفاده از تجهیــزات پیچیده اپتیکــی وجود ندارد، بنابراین، دســتگاه 
می توانــد کوچک تــر و مقرون به صرفه تــر ســاخته شــود، همچنین مکانیزم این دســتگاه ها از ارتعاشــات و 

نویزهای مکانیکی کمترین تأثیر را می پذیرد.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

نانومبنا ایرانیان
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.nanomabna.com
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طیف سنج های نوری
UV-VIS-NIR طیف سنج نوری مینیاتوری 

UV-VIS-NIR طیف سنج نوری 
 نانواسپکتروفتومتر

 اسپکتروفتومتر آرایه ای فرابنفش- مرئی



UV-VIS-NIR طیف سنج نوری مینیاتوری 

معرفی محصول
طیف ســنجی UV-Vis به صورت معمول در شــیمی تحلیلی برای تعیین کمی مواد مورد آنالیز )آنالیت(، 
از جملــه یون هــای فلزات واســطه، ترکیبــات ارگانیک کانژوگه و ماکــرو مولکول های بیولوژیکی اســتفاده 
می شود. استفاده از پروب های فیبر نوری در دستگاه های طیف سنج نوری کارایی آن ها را افزایش داده 
است. این پروب ها، راه حل مناسبی را برای اندازه گیری های فوتومتری در حوزه جذب، انعکاس، عبور، 
رنگ و فلوئورســانس برای گســتره وســیعی از مواد ارائه می دهند. به طوری که می توان حتی با اتصال و 

ترکیب آن ها به یکدیگر مسیر نور را به خوبی کنترل کرد.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

پویش تدبیر کرانه
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.phystec.ir

140



اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

تکفام سازان طیف نور
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.teksan.ir

UV-VIS-NIR طیف سنج نوری 

معرفی محصول
طیف ســنجی UV-Vis به صورت معمول در شــیمی تحلیلی برای تعیین کمی مواد مورد آنالیز )آنالیت(، 
از جملــه یون هــای فلزات واســطه، ترکیبــات ارگانیک کانژوگه و ماکــرو مولکول های بیولوژیکی اســتفاده 
می شــود. از جمله کاربردهای مهم طیف ســنج های UV-Vis، شناســایی یون های ســمی ســرب و جیوه 
در محیط زیســت است. استفاده از نشانگرهایی همانند دیتیزون )DTZ( سبب رنگ آمیزی محلول های 
رقیــق حــاوی یون هــای فلــزی ســرب و جیــوه می شــود، در نتیجــه بــا طیف ســنجی UV-Vis امــکان 
آشکارســازی آن ها فراهم می شــود. در ادامه، با ترســیم منحنی کالیبراســیون و اســتفاده از طیف ســنجی 
UV-Vis می تــوان غلظــت یون هــای موردنظــر را به صــورت دقیق در محلــول تعیین کــرد. در صورتی که 
غلظت یون ها خارج از آســتانه تشــخیص طیف سنج باشد، می توان محلول را پیش تغلیظ کرده، سپس 

مورد آنالیز عنصری قرار داد.
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 نانواسپکتروفتومتر

معرفی محصول
نانــو  دســتگاه  یــک  اســت.  جهــان  در  موجــود  طیف ســنج  دســتگاه  کوچک تریــن  نانواســپکتروفتومتر 
اســپکتروفوتومتر معمــواًل از 4 بخــش اصلــی تشــکیل می شــود کــه عبارت انــد از: منبــع نــور، پلی کروماتور، 
آشکارســاز آرایه ای و ســل نمونه. در این دســتگاه معمواًل از یک المپ رشــته ای با پشــتیبانی از LED برای 
تولیــد نــور مرئــی با طول موج هایی در محدوده 880-340 نانومتر اســتفاده می شــود. نور ســاطع شــده از 
منبــع پــس از عبور از نمونه، از شــکاف گذشــته و برای آشکارســازی به تکفام ســاز برخــورد می کند. پس از 
آنالیز طول موج های نور عبور کرده در بازه 340 تا 880 نانومتر، مقدار جذب توسط نرم افزار محاسبه شده 

و طیف جذب در مدت زمان کمتر از ثانیه نمایش داده می شود.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

طیف سنج تجهیز پیشرفته
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.teifsanje.ir
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

طیف سنج تجهیز پیشرفته
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.teifsanje.ir

 اسپکتروفتومتر آرایه ای فرابنفش- مرئی

معرفی محصول
اســپکتروفتومتری بــرای اندازه گیــری خواص بازتابــی و عبوری یک ماده برحســب طول موج های نوری 
که ماده در معرض آن قرار گرفته اســتفاده می شــود. یک دستگاه اســپکتروفوتومتر معمواًل از شش بخش 
تشــکیل می شــود کــه عبارت انــد از منبــع نــور، موازی کننــده نــور، تکفام ســاز، انتخاب کننــده طول مــوج 
)شــکاف(، آشکارســاز و نمایشــگر. معمواًل از المپ دوتریوم/ هالوژن به عنوان منبع نور اســتفاده می شود. 
در حال حاضر، این دســتگاه در چهار مدل عرضه می شــود. بســته به ماهیت اندازه گیری نور ساطع شده 
از منبع می تواند از طریق یک تکفام ســاز حاوی شــبکه پراکنده کننده و یا بدون آن عبور کند. تکفام ســاز 
تنها اجازه عبور طول موج مشــخصی را از طریق شــکاف می دهد و در صورت عدم اســتفاده از تکفام ســاز 
نور با طول موج های مختلف ســاطع شــده و به نمونه تابیده می شــود. بخشــی از نور توسط نمونه جذب 
شده و بخشی از آن از نمونه عبور می کند که برای آشکارسازی وارد آشکارساز می شود. آشکارساز سیگنالی 

الکتریکی تولید می کند که این سیگنال به صورت دیجیتال روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود.
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میکروسکوپ های 
پروبی روبشی

)SPM( میکروسکوپ پروبی روبشی آموزشی 
)SPM( میکروسکوپ پروبی روبشی 

)STM( میکروسکوپ تونلی روبشی آموزشی 
)STM( میکروسکوپ تونلی روبشی 

)AFM( میکروسکوپ نیروی اتمی 
)SEM( میکروسکوپ الکترونی روبشی 



میکروسکوپ پروبی روبشی آموزشی

معرفی محصول
میکروسکوپ پروب روبشی از جمله ابزار تحقیقاتی قدرتمند و مدرن است که اجازه می دهد که مورفولوژی 
و خــواص موضعــی ســطوح مختلف با تفکیک پذیری فضایــی باال در حد دهم نانومتــر، انجام پذیرد. در 
میکروســکوپ های پروب روبشــی، مشابه سایر روش های آنالیز روبشی، سطح نمونه روبش می شود و با 
جمع آوری ســیگنال های به دســت آمده )به عنوان ســیگنال ورودی(، پردازش آن ها توســط یک ماژول 
کامپیوتری موســوم به مدار فیدبک و ســپس ارسال ســیگنال های اصاحی )به عنوان سیگنال خروجی( 
به پروب میکروسکوپ و نتیجتًا تفسیر سیگنال ها، تصویر نهایی تشکیل می شود. جزئیات این زنجیره 
رخدادهــا بــرای مدهــای مختلف تصویربرداری و نوع میکروســکوپ متفاوت اســت. میکروســکوپ های 
AFM-STM )مدل SPM-EDU( یک میکروسکوپ پروب پیشرفته برای تصویربرداری دقیق و واضح 

به صورت دوبعدی و سه بعدی از ویژگی های نانومقیاس مواد هستند.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

نانوسیستم پارس
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.natsyco.com
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

نانوسیستم پارس
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.natsyco.com

میکروسکوپ پروبی روبشی

معرفی محصول
دو نوع متداول میکروســکوپ های پروبی روبشــی، میکروســکوپ نیروی اتمی )AFM( و میکروســکوپ 
تونلی روبشــی )STM( هســتند. مهم ترین تفاوت دو نوع AFM و STM در ســیگنال های ورودی ارســال 
cantile-( که سیگنال های ورودی مبتنی بر حرکات کانتیلور AFM  شده به مدار فیدبک است. برخاف
ver( و ثبت آن توســط تغییرات محل برخورد پرتو لیزر بر آرایه ای از دیودهای حســاس به نور اســت، در 
STM ســیگنال های ورودی مبتنی بر جریان تونل زنی الکترون از فضای بین نوک پروب و ســطح نمونه 
اســت. در این دســتگاه هر دو مکانیزم وجود دارد. تونل زنی الکترون پدیده ای در مکانیک کوانتوم است 
کــه می گویــد وقتی دو ســطح رســانا بــه فاصله مقیاس هــای اتمی از یکدیگر برســند، اعمــال یک اختاف 
پتانســیل جزئــی )معمــواًل بیــن mV 1 تا V 4( ســبب شــارش جریانی بــه بزرگــی 10 پیکو آمپر تــا 10 نانوآمپر 
می شــود. از آنجــا کــه جریان عبور کرده )طبــق قوانین مکانیک کوانتوم( به صــورت توانی تابعی از فاصله 
بین نوک پروب و ســطح نمونه اســت، می تواند به عنوان سیگنال ورودی، نشانگر خوبی برای موقعیت 

ابتدایی پروب نسبت به سطح باشد.
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میکروسکوپ تونلی روبشی آموزشی
)STM(

معرفی محصول
در میکروسکوپ های پروب روبشی، مشابه سایر روش های آنالیز روبشی، سطح نمونه روبش می شود و 
با جمع آوری سیگنال های به دست آمده )به عنوان سیگنال ورودی(، پردازش آن ها توسط یک ماژول 
کامپیوتری موســوم به مدار فیدبک و ســپس ارسال ســیگنال های اصاحی )به عنوان سیگنال خروجی( 

به پروب میکروسکوپ و نتیجتًا تفسیر سیگنال ها، تصویر نهایی تشکیل می شود.
 دو نوع متداول این میکروســکوپ ها، میکروســکوپ نیروی اتمی)AFM( و میکروســکوپ تونلی روبشی 
)STM( هســتند. در STM ســیگنال های ورودی مبتنــی بر جریان تونل زنی الکتــرون از فضای بین نوک 
پروب و ســطح نمونه اســت. تونل زنی الکترون پدیده ای در مکانیک کوانتوم اســت که می گوید وقتی دو 
ســطح رســانا به فاصله مقیاس های اتمی از یکدیگر برســند، اعمال یک اختاف پتانسیل جزئی )معمواًل 
بین mV 1 تا V 4)ســبب شــارش جریانی به بزرگی pA 10 تا nA 10 می شــود. از آنجا که جریان عبور کرده 
)طبق قوانین مکانیک کوانتوم( به صورت توانی تابعی از فاصله بین نوک پروب و ســطح نمونه اســت، 
می تواند به عنوان سیگنال ورودی، نشانگر خوبی برای موقعیت ابتدایی پروب نسبت به سطح باشد.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

نانوسیستم پارس
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.natsyco.com
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

نانوسیستم پارس
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.natsyco.com

میکروسکوپ تونلی روبشی
)STM(

معرفی محصول
در STM، چهار مد تصویربرداری به نام های جریان ثابت، ارتفاع ثابت، اسپکتروسکوپی و منی پیوالسیون 
معرفی شــده اســت که رایج ترین آن، جریان ثابت اســت. در مد جریان ثابت، مدار فیدبک ســعی می کند 
بــا ارســال فرامیــن اصاحی )به عنــوان ســیگنال خروجی( بــه بازوهای محــرک پیزوالکتریــک، موقعیت 
پــروب نســبت به ســطح موردآزمایش را طــوری تطبیق دهد که جریــان تونل زنی الکتــرون همواره ثابت 
بمانــد. ســیگنال های خروجــی مــدار فیدبــک هنگامــی کــه توســط کامپیوتر ترجمــه می شــوند، تصویری 
ایجاد می کنند که در واقع نقشــه ای از LDOS )پارامتری تعریف شــده در مکانیک کوانتوم( ســطح نمونه 
است. با این حال، چون LDOS بسیار حساس به موقعیت اتم هاست، تصویر نهایی در مد جریان ثابت 

میکروسکوپ STM، به صورت قابل قبولی بیانگر توپوگرافی سطح نمونه است.
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میکروسکوپ نیروی اتمی
)AFM(

معرفی محصول
در میکروســکوپ نیروی اتمی )AFM( مبنای تشــکیل تصویر، نیروی بین ســوزن و ســطح نمونه اســت. 
این نوع میکروســکوپ دارای دو مد تماســی و غیرتماســی اســت. در این میکروســکوپ، ســطح نمونه با 
سوزنی تیز به طول 2 میکرومتر و قطر کمتر از 100 آنگستروم روبش می شود. سوزن در انتهای یک تیرک 
)cantilever( بــه طــول 100 تــا 200 میکرومتــر قــرار گرفته اســت. تیرک را معمــواًل از موادی می ســازند که 
قابلیت ارتجاع باالیی داشــته باشــد. ســر دیگر تیرک به بازوی پیزوالکتریک متصل می شــود؛ ماژولی که 
وظیفــه دارد طبــق ســیگنال های الکتریکــی دریافتی از مدار کنترلــی موقعیت پــروب را در محور Z تنظیم 
کند. وقتی ســوزن روی ســطح نمونه کشــیده می شود به دلیل پســتی بلندی های سطح، نیرویی از طرف 
ســطح به ســوزن اعمال و موجب خمش و یا انحراف تیرک می شــود. این انحرافات نســبت مســتقیم با 
نیروی وارد شــده به ســوزن دارد. آشکارســاز در این میکروســکوپ )معمواًل آرایه ای از دیودهای حســاس 
به نور(، حرکات کانتیلور را ثبت می کند و به کمک یک ماژول کامپیوتری با ارسال دستورات اصاحی به 
بازوهای پیزوالکتریک متصل به پروب، موقعیت پروب نســبت به ســطح اصاح می شــود. با تفسیر این 

سیگنال ها تصویری از پستی بلندی های سطحی ساخته می شود.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

نانوسیستم پارس
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.natsyco.com
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میکروسکوپ الکترونی روبشی
)SEM(

معرفی محصول
میکروســکوپ الکترونی روبشــی )SEM(، دســتگاهی اســت که بررسی و مشاهده ســاختار سطحی مواد را 
امکان پذیر می نماید. با توجه به اینکه میکروسکوپ های نوری قادر به نمایش بزرگنمایی های بیش از 
1000 برابر با وضوح مناســب نیســتند، مطالعه ساختارهایی که به بزرگنمایی های باالتر نیاز دارند مستلزم 
اســتفاده از SEM اســت کــه مشــاهده مورفولــوژی ریزســاختارهای میکرونــی و نانومتــری را امکان پذیــر 
می کنــد. اصــول کار SEM بــه اختصــار بــه این صورت اســت که ابتدا یــک باریکۀ الکترونی توســط تفنگ 
الکترونی ایجاد می شــود؛ باریکه ایجادشــده در ادامه با استفاده از لنزهای مغناطیسی و روبشگر، متمرکز 
شــده و به ســطح ماده برخورد می کند. الکترون هایی که از ســطح نمونه جدا می شــوند توســط آشکارســاز 
الکتــرون ثانویــه جذب و تبدیل به ســیگنال الکتریکی شــده و در نهایت به صورت تصویری از کنتراســت 

نمایش داده می شود.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

توسعه فناوری شریف سوالر
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.sharifsolar.ir 
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سایر تجهیزات
 دوربین میکروسکوپ الکترونی

 سیستم هایپرترمیا



دوربین میکروسکوپ الکترونی

معرفی محصول
دوربین هــای دیجیتــال امــروزه به صــورت مســتقیم قابلیــت نصــب روی تجهیــزات آنالیــز را دارنــد. ایــن 
دوربین هــا مجهــز بــه یــک سنســور CCD هســتند کــه در لحظــه مســتقیمًا می تواننــد تصاویر آنالــوگ را به 
دیجیتــال تبدیــل کــرده و از طریق ماژول نرم افزاری در اختیار کاربر قرار دهد. در صورتی که تصویر توســط 
پرتوهای الکترونی )برای مثال در میکروســکوپ های الکترونی عبوری( و یا پرتوهای الکترومغناطیســی 
غیرمرئی )اشعه ایکس و گاما( ساخته شده باشد، امکان بهره گیری از انواع پرده های فسفرسانس با توان 
تفکیک باال و یا فیلم های Scintillating جهت تبدیل آن ها به تابش نور مرئی وجود دارد. پس از تبدیل 

به نور مرئی، تصویر توسط سنسور CCD شناسایی و ضبط می شود.
امــروزه سنســورهای CCD بــا تــوان تفکیک های بســیار باال توســعه یافته اســت. بــه همین دلیــل تصاویر 
آنالوگ می توانند با جزئیات بســیار باال تا بیش از 1۶ مگاپیکســل به تصاویر دیجیتال تبدیل شــوند. این 

تصاویر در مرحله بعد، قابلیت آنالیز و بررسی توسط نرم افزارهای آنالیز تصویری را دارند.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

فناوری خأل کهربا
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.fanavari-kahroba.com
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

نانوسیستم پارس
 محل تولید

استان تهران، شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.natsyco.com

سیستم هایپرترمیا

معرفی محصول
هایپرترمیــای مغناطیســی، بــه تولیــد حــرارت به وســیله نانــوذرات مغناطیســی از طریــق اعمــال میــدان 
مغناطیســی متنــاوب خارجــی با فرکانــس RF گفته می شــود. نانوذرات مغناطیســی که بــرای گرمادرمانی 
مورداســتفاده قــرار می گیرنــد، می تواننــد فرومغناطیس باشــند. بــرای اســتفاده های پزشــکی، این ذرات 
حتمــًا بایــد غیرســمی و از لحاظ بیولوژیکی ســازگار با شــرایط بدن بــوده و دارای pH طبیعــی و محلول در 
آب باشــند. نانــوذرات مغناطیســی، ماننــد آهن رباهای ثابت دارای اســپین های مغناطیســی هســتند که 
همه در یک جهت منظم شــده اند. برای فراهم آوردن انرژی الزم جهت غیرهم جهت کردن اســپین های 
مغناطیســی در نانــوذرات، از میــدان مغناطیســی متغیــر اســتفاده می شــود. ایــن انــرژی وقتــی آزاد شــود، 
می توانــد بــه انرژی گرمایی تبدیل شــود. از انرژی گرمایی حاصل از ایــن تغییر جهت، برای ایجاد گرما در 
درون ســلول های زنــده اســتفاده می شــود. همچنین اصطکاک ایجاد شــده حاصل از چرخــش نانوذرات 
مغناطیســی درون ســیال با ویســکوزیته و غلظت باال، می تواند تا رســیدن به حالت تعادل فیزیکی باعث 
ایجاد گرما شــود؛ بنابراین اســاس این روش جهت درمان سرطان، شامل تزریق سیال مغناطیسی حامل 
نانــوذرات مغناطیســی به طــور مســتقیم درون تومورهای ســرطانی و ایجاد گرما بر اســاس مکانیزم مذکور 
 FM اســت. وقتی که بیمار در یک میدان مغناطیســی متغیر با فرکانس های نزدیک به ســیگنال رادیویی

قرار می گیرد، نانوذرات مغناطیسی با ایجاد گرما می توانند تومور سرطانی را از بین ببرند.
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معرفی شرکت ها
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www.anstco.comوبسایت

3344030۵-024تلفن

33444474-024نمابر

aria@anstco.comایمیل

دربارهشرکت

شــرکت اطلس ســازه آریا از زیرمجموعه های شــرکت فناوری نانوســاختار آســیا، پیشــروترین گروه صنعتی در 
زمینــه تولیــد دســتگاه ها و تجهیــزات آزمایشــگاهی تمــام اتوماتیک الکتروریســی و نیز خطــوط نیمه صنعتی 
و صنعتــی تولیــد انبــوه نانوالیــاف در ایــران، می باشــد. انعطــاف در طراحی، ســهولت در به کارگیری، وســعت 
تجهیــزات جانبــی ارائــه شــده، کنترل بســیار دقیق به همــراه دامنه بــاالی تغییــرات در نظر گرفته شــده برای 
پارامترهــای الکتروریســی، و نیز امــکان اعمال تغییرات مختلف در شــرایط عملیاتی، فراینــدی و محیطی بر 
اساس نیاز مشتریان و کاربران، منجر به محبوبیت باالی محصوالت این شرکت در بین محققان دانشگاهی 
و نیــز مدیــران و کارشناســان صنایــع مختلف شــده اســت. در حــال حاضر این شــرکت ارائه دهنــده تجهیزات 

آزمایشگاهی تولید نانوالیاف می باشد. 

شرکت اطلس سازه آریا

www.amin-asia.comوبسایت

۵۶2770۶1-021تلفن

نمابر

info@amin-asia.comایمیل

تهران، احمد آباد مستوفی، انتهای خیابان انقاب، مجتمع عصر انقابآدرسشرکت

دربارهشرکت

شــرکت امیــن آســیا فناور پــارس یکی از شــرکت های پیشــرو در زمینۀ طراحی و ســاخت تجهیــزات مورد 
اســتفاده در خردایش و آســیاب کاری مواد می باشــد. این شــرکت با بهره گیری از کارشناسان مجرب و با 
استفاده از دانش فنی و نرم افزارهای روز دنیا توانسته طیف وسیعی از تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی 
شــامل آســیاب های گلوله ای ســیاره ای، آســیاب پره گلوله، توربو میکســر و… را به بازار عرضه کند. این 
شــرکت همچنین در زمینه طراحی و ســاخت راکتورها و مخازن تحت فشــار، ساخت و تعمیر مبدل های 

حرارتی، و ساخت قطعات صنعتی از آلیاژهای استراتژیک مانند پایه نیکل، کبالت و… فعالیت دارد. 

شرکت امین آسیا فناور پارس
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www.basafan.comوبسایت

۶۶089۵09-021تلفن

۶۶033430-021نمابر

info@basafan.comایمیل

تهران، خیابان آزادی، بعد از خیابان حبیب اللهی، کوچه قدیر، بن بست 13، پاک 2، واحد 10آدرسشرکت

دربارهشرکت

شــرکت مهندســی بســافن آوران نصیر به پشــتوانه تجربه ده ســاله تیم فنی خود در حوزه های مختلف 
علوم و فناوری فعالیت خود را با تمرکز بر ســاخت و تولید سیســتم های نوین مورد نیاز صنعت آغاز نمود 
و تاکنــون توانســته با جــذب و پرورش نیروهای متخصص و متعهد در این راســتا گام هایی ســازنده ای 
بردارد. این شــرکت در حال حاضر یکی از شــرکت های خاق و پیشــرو در زمینه فناوری پاسما و به ویژه 
ســاخت منابع و ژنراتور های توان باال در بازه فرکانســی DC تا مایکروویو می باشــد. عاوه بر این، شــرکت 
مهندســی بســافن آوران نصیر تنها تولید کننده سامانه های ژنراتور پاسمای فرکانس رادیویی و سیستم 

تطبیق امپدانس خودکار با قابیلت صنعتی با توان های مختلف در ایران است.

شرکت مهندسی بسافن آوران نصیر

www.iranbta.comوبسایت

378۵7020-031تلفن

32۶48878-031نمابر

info@iranbta.comایمیل

اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، جنب چهار راه ملک، ساختمان اسپادانا، طبقه دومآدرسشرکت

دربارهشرکت

شــرکت بهیــن تأمیــن اهورا توســط گروهی از متخصصان و کارشناســان جوان در ســال 1393 تأســیس گردید 
و شــروع فعالیت خود را با ســاخت و واردات ابزارهای ارتعاشــی، پیزوالکتریک و اولتراســونیک آغاز نمود و با 
توجه به ســابقه و تجربه بلند مدت در امر بازرگانی، خدمات خود را در ســه بخش صادرات، واردات کاالهای 
صنعتی و ســاختمانی و اعتبارســنجی شرکت های فروشنده خارجی و داخلی نیز گسترش داده است. در حال 
حاضــر یکــی از فعالیت هــای اصلــی شــرکت طراحی و ســاخت دســتگاه های مبتنی بــر فناوری اولتراســونیک 
اســت. از آنجایی که رشــد و توســعه شرکت به شــدت به میزان رضایت مندی مشــتریان و افزایش مطالبات و 
خواسته های آن ها در آینده وابسته است، شرکت بهین تأمین اهورا در راستای بهبود ارائه خدمات و حمایت 

از مشتریان گام برداشته است.

شرکت بهین تأمین اهورا
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www.pnpmed.comوبسایت

۶۶907۵32-021تلفن

۶۶۵811۵9-021نمابر

info@pnpmed.comایمیل

آدرسشرکت
تهــران، بلــوار کشــاورز، مجتمــع بیمارســتانی امــام خمینــی، مرکــز تحقیقات علــوم و تکنولــوژی در 

پزشکی، مرکز رشد تجهیزات و لوازم پزشکی، شرکت پرتو نگار پرشیا

دربارهشرکت

شــرکت پرتــو نــگار پرشــیا فعالیت خــود را از ســال 1389 بــا طراحــی، تولید، نصــب و نگهداری سیســتم های 
تصویربرداری پزشکی هسته  ای در ایران آغاز نمود. در حال حاضر این شرکت، با بهره بردن از مدیریت کارا، 
پرسنل متخصص، استفاده از فناوری روز دنیا و نیز به کار گیری کلیه ظرفیت های موجود در کشور، موفق به 
تولید سیســتم های تصویربرداری اســپکت حیوانی، تصویربرداری پت حیوانی، تصویربرداری اسپکت قلبی 
و… شــده اســت. این شــرکت همچنین قادر به ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه طراحی سایت های پزشکی 

هسته ای و PET، طراحی بخش تولید رادیو دارو، آموزش و… می باشد.

شرکت پرتو نگار پرشیا

www.psptrade.comوبسایت

7۶74۶-021تلفن

info@psptrade.comایمیل

تهران، کیلومتر 4 اتوبان فتح، خیابان حاج اکبری، نبش بن بست چهارم، پاک 1، طبقه 3آدرسشرکت

دربارهشرکت

شــرکت پــارس ســینوهه پــاد در ســال 1382 فعالیــت را از طریــق واردات تجهیــزات پزشــکی به صــورت 
غیر رســمی آغــاز نمود. این شــرکت در ســال 1387 به صورت رســمی تأســیس و همراه با اخــذ نمایندگی 
انحصاری از برترین برندهای آمریکایی، اروپایی و آســیایی در حوزه مواد مصرفی و تجهیزات توانســت 
در ســال های ســابقه خود سهم بزرگی از بازار کاالها و خدمات پزشکی ایران را به خود اختصاص بدهد. 
شــرکت پارس ســینوهه پاد این مســئولیت را احســاس می کند که نقش مهمی در ارتقای سامت جامعه 

دارد و در این راستا فلسفه وجودی شرکت در راستای کمک به صنعت بهداشت و درمان است.

شرکت پارس سینوهه پاد
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www.plasmapazhouh.irوبسایت

921084۶3-02۶تلفن

921084۶3-021نمابر

info@plasmapazhouh.irایمیل

اســتان البرز،کرج، اتوبان کرج قزوین، خروجی شــهرک صنعتی بهارســتان، انتهای خیابان آرامســتان، آدرسشرکت
G4 بهشت سکینه، پارک علم و فناوری البرز، ساختمان

دربارهشرکت

شــرکت پاســما پژوه پارس در ســال 1390 با مشــارکت تعدادی از متخصصان حوزه پاســما و مهندســی 
ســطح بــا هــدف ارائه خدمات بــه صنایع مختلف در زمینــه نیتروژن دهی پاســمایی قالب ها و قطعات 
صنعتی تأســیس شــد. این شرکت فعالیت خود را با ساخت سیستم نیتراسیون پاسمایی آزمایشگاهی، 
سیســتم های پوشــش دهی ســخت و همچنیــن ارائه خدمات مشــاوره ای آغاز کــرد. در ادامــه به منظور 
گســترش فعالیت های خود، ساخت دســتگاه های جدید با قابلیت الیه نشانی پوشش های نو در دستور 
 )PECVD( کار قرار گرفت که در این راســتا دســتگاه صنعتی رسوب دهی شیمیایی بخار به کمک پاسما
بــه بهره بــرداری رســید. هــدف اصلی این شــرکت ارائــه بهترین خدمات به مشــتریان و توســعه فناوری 

پاسما در ایران و البته با نگرش جهانی است.

شرکت پالسما پژوه پارس

www.plasmafanavar.comوبسایت

۶۶۵9۵8۶2-021تلفن

۶۶۵9۵8۶1-021نمابر

info@plasmafanavar.com ایمیل

میدان انقاب، خیابان کارگر شمالی،ابتدای خیابان فرصت، پاک 14، واحد 12آدرسشرکت

دربارهشرکت

شرکت پاسما فناور امین، شرکتی است دانش بنیان که با اتکا به دانش و فناوری روز و به پشتوانه بیش از دو 
دهه تجربه دانشگاهی و صنعتی گام در مسیر گسترش فناوری های پیشرفته دنیا در صنایع و مراکز پژوهشی 
کشــور نهاده اســت. عمده فعالیت های این شــرکت در زمینه طراحی و ساخت سیستم های الیه نشانی تحت 
خــأل و بــه کمــک پاســما و همچنیــن انــواع منابــع تغذیه متناســب با کاربردهای مهندســی ســطح می باشــد. 
سیســتم هایی کــه به نوبــه خود از فناوری پیشــرفته ای برخوردار بــوده و کاربردهای فراوانــی در زمینه بهبود 
خواص ســطحی گســتره وسیعی از وسایل، ابزارآالت و تجهیزات صنعتی و آزمایشگاهی دارند. همچنین این 
شــرکت در زمینه طراحی و ســاخت دستگاه های پیشرفته مهندسی سطح موفق به ثبت چندین اختراع شده 

است.

شرکت پالسما فناور امین
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www.phystec.irوبسایت

883۶4۶14-021تلفن

883۶4۶14-021نمابر

info@phystec.irایمیل

آدرسشرکت
تهران، شــهرک قدس، انتهای غربی بلوار دادمان، پژوهشــگاه نیرو، ســاختمان رویش، طبقه زیر 

همکف، واحد 013

دربارهشرکت

شــرکت دانش بنیــان پویــش تدبیــر کرانــه )فیزتک( به همــت جمعی از متخصصان و اســاتید فعال دانشــگاه 
در ســال 1392 تشــکیل شــد. ایــن شــرکت در حــوزه فناوری هــای اپتوالکترونیــک، نانوفنــاوری و تجهیــزات 
آزمایشــگاهی و تحقیقاتی، خصوصا در زمینه خدمات طیف ســنجی های پیشرفته و رامان فعالیت می نماید. 
دســتیابی به فناوری ســاخت دســتگاه های طیف ســنج نوری مینیاتوری با قدرت تفکیک باال و با بازه طول 
موجی سفارشــی در نواحی UV/VIS/NIR و تکفام ســاز پیشــرفته تمام اتوماتیک، بخشی از فعالیت های این 
شــرکت اســت. خــط مشــی مجموعــه فیزتک مبتنی بــر تاش در جهــت توانمند ســازی و ارتقای ســطح کمی 
و کیفــی مراکــز تحقیقاتــی و صنعتــی از طریــق شناســایی دقیــق نیازهــا و ارائــه راهکارهــای مبتنــی بــر آخرین 

فناوری های روز دنیا می باشد.

شرکت پویش تدبیر کرانه )فیزتک(

www.pvd.irوبسایت

۶۶033۵۵۵-021تلفن

۶۶0334۵0-021نمابر

info@pvd.irایمیل

تهران، خیابان آزادی، ضلع شرقی دانشگاه شریف، کوچه قدیر، پاک ۵، طبقه 4، واحدهای 14 و 1۵آدرسشرکت

دربارهشرکت

شــرکت پوشــش های نانو ساختار با بیش از 20 سال تجربه در زمینه طراحی و سخت انواع سیستم های 
الیه نشــانی تحت خأل نظیر اســپاترینگ، تبخیر حرارتی و الیه نشانی با لیزر پالسی از سال 1384 فعالیت 
خــود را آغــاز نمــود. این شــرکت با شــناخت کامل از ظرفیت هــای موجود و بــا رویکرد ورود بــه بازارهای 
خارجی به عنوان اولین شرکت ایرانی این حوزه در سال 91 اقدام به اخذ گواهی های بین المللی سیستم 
مدیریت کیفیت و انطباق محصول با اســتانداردهای اتحادیه اروپا نمود و بدین وســیله توانست مجوز 
ورود محصــوالت خــود را بــه بازارهای جهانی دریافت نماید. شــرکت پوشــش های نانوســاختار در حال 
حاضــر بزرگتریــن تولید کننــده تجهیزات الیه نشــانی تحت خأل رومیــزی در خاورمیانه به شــمار می رود و 
محصوالت این شــرکت به ویژه سیســتم اســپاترینگ تک کاتده و دســتگاه پوشــش دهی کربنی که برای 
آمــاده ســازی نمونه هــای میکروســکوپ الکترونــی و میکروآنالیــز کاربــرد دارنــد بــا اقبال جهانــی مواجه 

شده اند.

شرکت پوشش های نانوساختار
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www.pnf-co.comوبسایت

22221702-021تلفن

22220۶۶2-021نمابر

info@pnf-co.comایمیل

تهــران، اتوبــان مــدرس شــمالی، خیابــان ظفر، روبه روی بیمارســتان حضــرت علی اصغــر، پاک 248، آدرسشرکت
طبقه همکف

دربارهشرکت

شــرکت پیــام آوران نانو فنــاوری فردانگــر در ســال 138۶ بــا هــدف ایجــاد و توســعه فنــاوری پیشــرفته 
نانــو تأســیس شــد. این شــرکت در زمینه فرایندهــای نانو فنــاوری و اصاح محصوالت نانــو، طرح های 
گوناگونی را دنبال نموده اســت. در این راه ســاخت دستگاه های تولید نانو پودر و تولید نانوکلوئیدهای 
فلــزی بــا اســتفاده از روش انفجار الکتریکی ســیم انجام گرفته اســت. همچنین این شــرکت تکنولوژی 
نانوکویتاســیون را با ســاخت دســتگاه هایی در تولید نانوامولســیون ها و همگن ســازی برای اولین بار در 
کشــور بومی کرده اســت. برتری های موجود در این روش مورد توجه صنایع مختلف از جمله تصفیه آب 
و پســاب، صنایع غذایی و پاستوریزاســیون غیرگرمایی، صنایع دارویی و تولید انواع نانو داروها، صنایع 

رنگ و پلیمر و صنعت نفت و پتروشیمی قرار گرفته است.

شرکت پیام آوران نانو فن آوری فردانگر

www.toftech.irوبسایت

339322۵0-031تلفن

toftech.ir@gmail.comایمیل

آدرسشرکت
اصفهــان، بلــوار دانشــگاه صنعتــی اصفهان، شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهان، ســاختمان فن 

آفرینی 2، واحد 119

دربارهشرکت

شــرکت دانش بنیان تاف فناور پارس با هدف کاربرد نتایج تحقیقات دانشــگاهی در جامعه و تجاری ســازی 
آن ها و تبدیل علم به ثروت در سال 1390 در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان تأسیس شد. مأموریت اصلی 
این شــرکت ســاخت دستگاه های علمی پیشرفته و مورد نیاز آزمایشــگاه های کشور از جمله طیف سنج جرمی 
و طیف ســنج تحرک یونی اســت. پشــتوانه علمی شــرکت تجربیات 2۵ ســاله تحقیقات دانشــگاهی، انتشــار 
مقــاالت متعدد و انجام طرح های مختلف تحقیقاتی مؤسســان شــرکت اســت. در حال حاضــر فعالیت اصلی 

شرکت طراحی و ساخت طیف سنج جرمی زمان پرواز و طیف سنج تحرک یونی است.

شرکت تاف فناور پارس



164

www.tspinstruments.comوبسایت

۶۵۶11472-021تلفن

22220۶۶2-021نمابر

info@tspinstruments.comایمیل

آدرسشرکت
تهران، جاده فتح )جاده قدیم کرج(، ابتدای جاده شهریار، شهرک صنعتی گلگون، فاز 3، خیابان 

هفتم جنوبی، پاک 22

دربارهشرکت

شــرکت تجهیزات ســازان پیشــتاز فعالیت خــود را در زمینه فناوری های پیشــرفته در حوزه هــای فناوری خأل، 
برودت )دســتگاه های خشــک کن سرمایشــی(، و تجهیزات آنالیز حرارتی از ســال 137۶ شروع کرده است. در 
طی این سال ها فناوری های متعددی در این حوزه ها در شرکت کسب و تجاری سازی شده است. مهمترین 
هــدف شــرکت از ابتــدا بومــی ســازی فناوری هــای نویــن در ایران بوده اســت و محصــوالت شــرکت متکی بر 
خاقیــت و نوآوری هــای داخلی می باشــد. از اینرو شــرکت ســاخت تجهیزات را بر اســاس تــوان داخلی برنامه 
ریزی و اجرا می نماید. در حال حاضر واحد طرح و توسعه شرکت در زمینۀ تجهیزات آنالیز حرارتی مشغول به 

فعالیت است و در آینده در این زمینه محصوالت متعددی را وارد بازار خواهد کرد.

شرکت تجهیزات سازان پیشتاز

www.tanpco.irوبسایت

۶۶907۵27-021تلفن

mhejazi@sina.tums.ac.irایمیل

تهــران، انتهــای بلوار کشــاورز، مجتمع بیمارســتانی امام خمینــی، مرکز تحقیقات علــوم و تکنولوژی در آدرسشرکت
پزشکی، اتاق 4

دربارهشرکت

شرکت تجهیز آفرینان نوری پارسه یک شرکت دانش بنیان است که از سال 1388 با تمرکز فعالیت های 
خود بر روی فناوری تصویربرداری با استفاده از نور لیزر توانسته دستاوردهای گسترده ای کسب نماید. 
شــایان ذکــر اســت که این شــرکت دانش بنیــان با تکیه بــر فعالیت های علمــی خود مقــاالت متعددی را 
در مجــات و کنفرانس ها مختلف منتشــر کرده اســت که ماحصل این تحقیقــات و پژوهش های انجام 
شده به ساخت دستگاه تصویربرداری مولکولی فلئوروسنت منجر شده است. فعالیت های این شرکت 

همچنان در افزودن به توانایی های این دستگاه ادامه دارد.

شرکت تجهیزآفرینان نوری پارسه



165

تجهیزاتفناورینانوساختایرانمعرفیشرکتها

www.teksan.irوبسایت

22402199-021تلفن

info@teksan.irایمیل

تهران، ولنجک، میدان شهید شهریاری، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد، واحد 104آدرسشرکت

دربارهشرکت

شــرکت تکفام ســازان طیف نور )تکسان( در ســال 1393 با هدف طراحی و تولید دستگاه های پیشرفته 
اپتیکــی و اسپکتروســکوپی تأســیس شــد. از جملــه محصــوالت این شــرکت می تــوان به میکروســکوپ 
رامان، طیف سنج رامان قابل حمل، انواع دستگاه های اسپکترومتر نوری، اسپکتروفوتومتر و تجهیزات 
جانبی اشــاره کرد. شــرکت تکسان در راستای صادرات محصوالت خود عاوه بر نمایشگاه های داخلی، 
تاکنــون در چندیــن نمایشــگاه خارجــی نیز شــرکت نمــوده اســت. در طی مــدت کوتاهی که از ســاخت و 
فــروش محصوالت این شــرکت می گذرد، بیش از 24 مقاله در مجــات معتبر علمی بین المللی به چاپ 
رسیده که در آن از محصوالت تکسان برای شناخت و تحلیل نمونه ها استفاده شده است. شعار شرکت 

تکسان تولید محصول باکیفیت ایرانی است.

شرکت تکفام سازان طیف نور )تکسان(

www.hesgarsazan.comوبسایت

7۶2۵01۶3-021تلفن

7۶2۵01۶3-021نمابر

Sensiran@gmail.comایمیل

تهران، پارک فناوری پردیس، خیابان 1۵ نوآوری، پاک 1۵3آدرسشرکت

دربارهشرکت

شــرکت حسگرســازان آسیا یک شــرکت تحقیقاتی-صنعتی است که در سال 1380 تأسیس شده است. هدف 
اصلــی شــرکت تجاری ســازی تولیــدات علمی دانشــگاه ها می باشــد. همکاری بــا آزمایشــگاه های تحقیقاتی 
مراکــز علمــی ایــن امکان را ایجــاد می کند که تجهیزات و محصــوالت جدید حاصل از نتایــج تحقیقات انجام 
شــده با هزینه اندک به تولید صنعتی و نیمه صنعتی برســد. در حال حاضر بخش اصلی فعالیت های شــرکت 
حسگر سازان آسیا به تولید دستگاه های آنالیز از قبیل دستگاه اندازه گیری سطح ویژه BET، دستگاه یکپارچه 
انجــام تســت های سنســور گاز و فعالیــت کاتالیســتی و… اختصــاص دارد. ســاخت حســگرها، کاتالیســت ها و 

تجهیزات الیه نشانی بخش دیگری از فعالیت های این شرکت است.

شرکت توسعه حسگرسازان آسیا
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www.sharifsolar.irوبسایت

47۶2۵7۶1-021تلفن

89778214-021نمابر

info@sharifsolar.irایمیل

تهران، خیابان آزادی، خیابان صادقی )بعد از مسجد دانشگاه شریف(، پاک 29، واحد 10آدرسشرکت

دربارهشرکت

شــریف ســوالر شــرکتی دانش بنیــان در پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه صنعتی شــریف اســت که بــا همکاری 
تعدادی از نخســتین پژوهشــگران و فارغ التحصیان حوزه سلول های خورشیدی در سال 1394 در دانشگاه 
صنعتــی شــریف شــکل گرفته اســت. زمینه کاری اصلی شــریف ســوالر در حــال حاضر تجهیزات آزمایشــگاهی 
اســت کــه به طور خاص در حوزه ســاخت و آنالیز ســلول های خورشــیدی کاربــرد دارند ولی به طــور عام دارای 
کاربردهــای متنــوع دیگــری هســتند. عاوه بر تجهیــزات، طیف بزرگی از مواد آزمایشــگاهی مورد اســتفاده در 
سلول های خورشیدی، LED و الکترونیک چاپی در شرکت تولید شده و خدمات گسترده ای در زمینه ساخت 
و آنالیز سلول های خورشیدی ارائه می شود. شریف سوالر با ارائه سبد کاملی از محصوالت و خدمات در حوزه 

سلول های خورشیدی اکنون در این حوزه در کشور مرجعیت یافته است.

شرکت توسعه فناوری شریف سوالر

www.azhineh.irوبسایت

8۶093172-021تلفن

۶۶9729۵7-021نمابر

info@azhineh.irایمیل

تهران، خیابان فرشی مقدم، پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران، ساختمان 103، واحد 2آدرسشرکت

دربارهشرکت

شــرکت توســعه فناوری ریــز مقیاس آژینه شــرکتی دانش بنیان در پــارک علم و فناوری دانشــگاه تهران 
اســت. ایــن شــرکت در ســال 1390 بــا همــکاری تعــدادی از نخســتین پژوهشــگران و فارغ التحصیــان 
حــوزه نانوالکترونیــک تأســیس گردید و بــر پایۀ دانش، توانایــی و تخصص اعضــای آن فعالیت خود را 
در جهت ارتقا ســطح علمی کشــور و تجاری ســازی محصوالت دانش بنیان آغاز کرد. حوزه کاری شرکت 
توســعه فناوری ریز مقیاس آژینه طراحی، ســاخت و تعمیرات دستگاه ها و تجهیزات مرتبط با ساخت و 
تســت ادوات نیمه هادی و ادوات MEMS اســت. در حال حاضر این شــرکت تجهیزات مورد نیاز فرایند 
لیتوگرافی را تولید می کند. شرکت آژینه اولین شرکت داخلی فعال در این زمینه است و محصوالت این 

شرکت دارای گواهی ثبت اختراع می باشند.

شرکت توسعه فناوری ریز مقیاس آژینه
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www.ultrasonic.co.irوبسایت

۶۶0۶۵887-021تلفن

a.shahidi@gmail.comایمیل

تهــران، خیابان جمالزاده، خیابان باقرخان، خیابان دکتر محمد قریب، بیمارســتان امام خمینی، مرکز آدرسشرکت
رشد بیمارستان امام خمینی

دربارهشرکت

شــرکت توســعه فناوری مافوق صوت با طراحی و ســاخت چاقوی جراحی التراســونیک در ســال 1382 
فعالیــت خــود را آغــاز کــرد. در حــال حاضــر ایــن شــرکت در زمینــه تحقیــق، توســعه، طراحــی و ســاخت 
تجهیــزات اولتراســونیک مورد اســتفاده در پــردازش محلول ها مشــغول به کار می باشــد. این مجموعه 
تحقیقاتی آمادگی دارد تا در جهت پیشــبرد پروژه های دانشــگاهی، تحقیقاتی و صنعتی در زمینه انواع 
کاربردهای تکنولوژی اولتراســونیک قدرت همکاری نماید. در حال حاضر شــرکت بر ســاخت تجهیزات 
همگن سازی اولتراسونیک متمرکز است؛ تجهیزاتی که می توانند در تولید نانو امولسیون ها، لیپوزوم ها، 

مواد غذایی، رنگ، پوشش و… مورد استفاده قرار گیرند.

شرکت توسعه فناوری مافوق صوت

www.namadnanotech.comوبسایت

۵۶27۶۶27-021تلفن

۵۶27۶۶27-021نمابر

info@namadnanotech.comایمیل

آدرسشرکت
تهــران، بزرگــراه آزادگان جنــوب، بعد از ســه راه فتح، احمد آباد مســتوفی، خیابــان انقاب، خیابان 

شهید احسانی راد

دربارهشرکت

شرکت دانش بنیان توسعه فناوری نماد در سال 1388 با هدف کمک به ایجاد و توسعه فناوری های مرتبط 
با مواد و همچنین ســاخت و تولید تجهیزات مربوط به آن ها تأســیس شــد. در حال حاضر عمده فعالیت این 
شرکت در زمینه توسعه فناوری تولید فلزات نانوساختار به ویژه فوالدهای نانوساختار است. در مسیر توسعه 
فنــاوری تولیــد فلــزات نانوســاختار تــا کنون طــرح تولید و ارائه دســتگاه ها و خدمــات متنوعی در شــرکت نماد 
مطرح شده است. از مهمترین این موارد می توان به ساخت دستگاه ذوب و همزن الکترومغناطیسی مذاب 

فلزات و همچنین دستگاه ذوب در خأل ریخته گری تحت فشار برای اولین بار در ایران اشاره نمود.

شرکت توسعه فناوری نماد
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www.kpfvt.comوبسایت

4۶02۶828-021تلفن

4۶02۶8۵0-021نمابر

kpfvt.co@gmail.comایمیل

آدرسشرکت
تهران، شهرک گلستان )ورودی پارک چیتگر(، بلوار کوهک، خیابان نسیم سوم، برج پلیمر، طبقه 

10 شمالی، واحد ۶9

دربارهشرکت

شــرکت خألپوشــان فلز با تجربه چندین ســاله در زمینه طراحی و ســاخت سیســتم های خأل در ســال 1390 با 
هدف گسترش و بومی سازی صنعت خأل در ایران تأسیس شد. در این راستا خألپوشان فلز طراحی و ساخت 
تعدادی از تجهیزات کلیدی مورد نیاز کشور شامل تجهیزات دما باال، سیستم های خأل و تجهیزات الیه نشانی 
فیزیکــی بخــار )PVD( را بــر عهــده گرفت و بــا موفقیت به بهره برداری رســاند. نیروی محرکه رشــد و توســعه 
خألپوشان فلز، توانایی پاسخگویی به نیاز مشتریان با فراهم کردن سیستم ها و تجهیزات با کیفیت باالست. 
هــدف اصلــی و تاش های صورت گرفته این اســت که خألپوشــان همواره به عنوان شــرکتی پیشــرو در زمینه 

ساخت تجهیزات دما باال و سیستم های خأل در ایران شناخته شود.

شرکت خألپوشان فلز

77102444-021تلفن

Ebrahimniya.m@gmail.comایمیل

دربارهشرکت

شــرکت جهان فناور پیشــرو ایلیا به عنوان تولید کننده سیســتم های پوشش دهی الکترواسپارک فعالیت 
خــود را آغــاز نمــوده اســت. ایــن سیســتم الیه نشــانی یــک روش جوشــکاری منحصربه فــرد اســت کــه 
گرمــای نهــان بســیار کمــی در فلز پایه ایجــاد کــرده و در نتیجه یک پیوند متالورژیکی بســیار مســتحکم 
ایجــاد می کنــد. هدف اصلی شــرکت جهان فناور پیشــرو ایلیا کمک به صنعتگران بــرای درک عمر مفید 
و بهــره وری بیشــتر تجهیــزات و ابــزارآالت از طریــق آمــوزش مــدوام دربــاره مزیت هــا و ســادگی فنــاوری 

الکترواسپارک و همچنین دسترسی آسان برای استفاده از این تجهیز می باشد.

شرکت جهان فناور پیشرو ایلیا
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www.parsefreezedry.comوبسایت

34132103-08۶تلفن

34132003-08۶نمابر

info@parsefreezedry.comایمیل

اراک، شهرک صنعتی شماره 1، خیابان سازندگان، خیابان توسعه، خیابان توسعه 2آدرسشرکت

دربارهشرکت

شــرکت تکوین آزمایش پارســه )تاپکو اراک( در سال 1388 تأسیس شد و در حوزه های مختلف طراحی 
و مهندســی به فعالیت پرداخت. از ســال 1392 این شــرکت تمام توان خود را بر روی طراحی و ســاخت 
دســتگاه های فریــز درایــر متمرکز نمود و با طراحی و ســاخت فریز درایرهای صنعتــی موفق به اخذ گرید 
دانش بنیان شــد. این شــرکت در ســال 1394 به عضویت مرکز رشــد واحدهای فناور مؤسسه تحقیقات 
واکســن و ســرم ســازی رازی پذیرفته شــد. در ســال 139۵ شــرکت دانش بنیان تکوین آزمایش پارسه از 
نخســتین دســتگاه فریز درایر صنعتی کشــور رونمایی کرد و ایران را در جمع صاحبان فناوری طراحی و 
ساخت دستگاه های فریز درایر صنعتی غذا و دارو در جهان قرار داد. در حال حاضر این شرکت با تکیه 
بــر تــوان فنی و تجربه چندین ســاله مدیران و پرســنل خــود تاش می کند تا پیشــگام صنعت طراحی و 

ساخت دستگاه های فریز درایر در ایران و منطقه باشد.

شرکت دانش بنیان تکوین آزمایش پارسه )تاپکو اراک(

www.satiaco.comوبسایت

29904031-021تلفن

29904031-021نمابر

satiacompany@gmail.comایمیل

سمنان، شاهرود، بلوار دانشگاه، پارک علم و فناوری استان سمنان، ساختمان مرکز رشدآدرسشرکت

دربارهشرکت

فعالیت های 1۵ ســاله آزمایشــگاه پاسما در دانشگاه شهید بهشــتی در حوزه های مختلف علمی و تحقیقاتی 
منجــر بــه تأســیس شــرکت دانش بنیــان دانــش پویــان ســاتیا در حــوزه پاســما شــده اســت. از جملــه ایــن 
تحقیقات، بررســی کاربردهای فناوری پاســما در حوزه های محیط زیست، نفت و مهندسی شیمی، پزشکی 
و بیوتکنولــوژی، مهندســی پلیمــر و نســاجی، علوم صنایع غذایی و مهندســی کشــاورزی، مهندســی ســطح و 
خوردگــی، هوافضــا و الکترونیک می باشــد. این شــرکت با به کارگیــری نیروهای نخبــه و متخصص در زمینه 
فنــاوری پاســما اقدام بــه ارائه خدمات مشــاوره ای، طراحی و ســاخت انواع سیســتم های پاســمایی نموده 
است. در حال حاضر بخش عمده ای از فعالیت های شرکت دانش پویان ساتیا به طراحی، توسعه و ساخت 
سیســتم های الیه نشــانی شــیمیایی بخــار به کمک پاســما )PECVD(، پاســما کلینر و تولید انــواع مولدهای 

پاسما اختصاص دارد.

شرکت دانش بنیان دانش پویان ساتیا
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www.rnfco.irوبسایت

88220۵99-021تلفن

88220۵99-021نمابر

info@rnfco.irایمیل

آدرسشرکت
تهران، خیابان کارگر شمالی، بعد از تقاطع جال آل احمد، ورودی شماره 1 پردیس شمالی دانشگاه 

تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان شماره 2، طبقه همکف، واحد 10۶

دربارهشرکت

شــرکت رشــد نانو فناوران یک شــرکت دانش بنیان اســت که در ســال 1389 در پارک علم و فناوری دانشــگاه 
تهران تأســیس شــد. این شــرکت از بدو تأســیس همواره شــرکتی مبتکر در حوزه فناوری پاســما بوده اســت. 
طراحی و ســاخت دســتگاه الیه نشانی شیمیایی بخار توسط پاســمای جریان مستقیم )DC-PECVD( برای 
اســتفاده در تحقیــق، توســعه و ســاخت فیلم هــای نــازک، و همچنیــن دســتگاه زدایــش عمودی ســیلیکون 
)Deep Reactive Ion Etch( به عنــوان ابــزاری برای ایجاد ســاختارهای نانویــی بخش اصلی فعالیت های 
ایــن شــرکت را شــامل می شــوند. این شــرکت بــا تکیه بــر دانــش ســرمایه های انســانی خــود و به کارگیری آن 

توانسته رشد قابل ماحظه ای در مهندسی کسب کند.

شرکت رشد نانو فناوران

www.mdk-magnetics.comوبسایت

1۵۵78800-03۶تلفن

1۵۵78810-03۶نمابر

almac@kashanu.ac.irایمیل

کاشان، میدان جهاد، بلوار مادر، مرکز رشد دانشگاه کاشانآدرسشرکت

دربارهشرکت

شــرکت دانش پژوه کاشــان یک شــرکت دانش بنیان اســت که در ســال 138۶ تأسیس شــد. این شرکت 
به عنوان اولین و تنها تولید کننده دســتگاه های مغناطیس ســنج نمونه مرتعــش )VSM(، گرادیان نیرو 
)AGFM( و همچنیــن سیســتم های مرکــب VSM/AGFM می باشــد. هــدف ایــن شــرکت فراهــم آوری 
تجهیزات الزم برای مراکز آموزشی و پژوهشی، دانشگاه ها، پژوهشکده ها، صنایع سبک و سنگین و نیز 
کلیه بخش های مرتبط با تهیه و تولید مواد پیشــرفته از جمله نانومواد مغناطیســی در کشــور و تجهیز و 
پشــتیبانی مراکز تحقیقاتی، صنعتی و پژوهشــی و آموزشــی در کشورهای اســامی و همچنین کشورهای 
درحال توسعه است. صدور محصوالت و خدمات پس از فروش به سایر کشورها و دستیابی به بازارهای 
بزرگتــر نیــز از جملــه اهدافــی اســت که در طرح توســعه محصوالت و خدمات این شــرکت گنجانده شــده  

است.

شرکت دانش پژوه کاشان
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www.rtcontrol.comوبسایت

224۶42۵0-021تلفن

22480۵11-021نمابر

info@rtcontrol.comایمیل

تهران، اقدسیه، بزرگراه ارتش، نرسیده به مینی سیتی، ساختمان میاد، بلوک 3، واحدآدرسشرکت

دربارهشرکت

شــرکت رویال توســعه پایدار طراح و ســازنده پیشــرفته ترین ربات ها و اســلیپ رینگ ها در ســال 1383 
تأســیس شــد. این شــرکت با بیش از 10 ســال ســابقه درخشــان در نوآوری، طراحی و ســاخت، توانســته 
مشــتریان فراوانــی را از صنایــع مختلــف در سرتاســر جهــان جــذب نمایــد. با اینکه هر مشــتری ســلیقه، 
احتیاجــات و درخواســت های خــاص خــود را دارد، شــرکت رویــال توســعه پایدار بــا تیمی از کارشناســان 
مجــرب و منســجم، تــاش خود را بــرای ارائه بهترین خدمــات انجام می دهد و اکنون توانســته یکی از 
تولیدکننــدگان پیشــرو و شــناخته شــده در زمینه هایــی چون اســلیپ رینــگ، ربات توان بخشــی، ربات 
متحــرک، ربات کارتزین و… باشــد. این شــرکت تاش می کند آخرین فناوری هــای روز دنیا را در طراحی 
و ســاخت محصوالت خود به کار گیرد. مشــتری مداری یکی از اساســی ترین سیاســت های این شــرکت 

است.

شرکت رویال توسعه پایدار

www.samanehtajhiz.comوبسایت

۵۵272983-021 تلفن

۵۵272983-021نمابر

samanetajhiz@gmail.comایمیل

آدرسشرکت
تهــران، بزرگراه آیت اهّلل ســعیدی، شــهرک صنعتــی چهاردانگه، خیابان 21، بعــد از میدان نصرت، 

پاک 94

دربارهشرکت

شــرکت ســامانه تجهیز دانش با اتکا بر بیش از ده ســال تجربه در زمینه طراحی و ســاخت تجهیزات تلفیقی 
مکانیکــی، الکترونیکــی و الکتریکــی، تأســیس شــده اســت. ایــن شــرکت فعالیــت اصلی خــود را بــر طراحی و 
ســاخت تجهیزات آزمایشــگاهی از قبیل سیستم های لیتوگرافی و پوشــش دهی دورانی که در آزمایشگاه های 
نیمه هادی، فناوری نانو و… مورد نیاز اســت متمرکز کرده اســت. ساخت دستگاه های الیه نشانی رسوب دهی 
فیزیکــی بخــار مانند اســپاترینگ از دیگر فعالیت های این شــرکت اســت. دانش فنــی و انعطاف پذیری، این 
شــرکت را قــادر به همکاری نزدیک با مشــتریان ســاخته تا با طراحی، توســعه و ســاخت تجهیــزات مورد نیاز، 

آن ها را در رسیدن به اهداف خود یاری دهد.

شرکت سامانه تجهیز دانش
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www.denavacuum.irوبسایت

۵۵448۵18-021تلفن

۵۵272834-021نمابر

 denavacuum@gmail.comایمیل

آدرسشرکت
تهــران، بزرگــراه آیت اهّلل ســعیدی، چهاردانگه، شــهرک صنعتــی چهاردانگه، خیابــان 17، خیابان 

1۶٫۵ هنر، پاک 13

دربارهشرکت

شــرکت صنعــت پــرداز دنا، در زمینــۀ فناوری های خأل و ابزار دقیق و به ویژه ســاخت دســتگاه های 
خشــک کــن انجمــادی آزمایشــگاهی و صنعتــی فعــال می باشــد. سیســتم های خــأل اســتفاده های 
گوناگونــی در صنایــع مختلــف از جملــه صنایــع غذایــی، دارویی، شــیمیایی، کشــاورزی و… دارند. 
بــا تکیــه بــر تجربــه  چندیــن ســاله در ایــن زمینــه، این شــرکت همواره ســعی در بــاال بــردن کیفیت 
محصوالت خود داشته و دستگاه های ساخت خود را به حوزه های مختلف دانشگاهی و پژوهشی 

عرضه داشته است.

شرکت صنعت پرداز دنا

www.pulseniru.comوبسایت

7۶2۵0831-021تلفن

7۶2۵0833-021نمابر

info@pulseniru.comایمیل

تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فن آوری پردیس، خیابان نوآوری چهارم، پاک 4۶آدرسشرکت

دربارهشرکت

شــرکت صنایــع پالــس نیرو فعالیــت خود را در زمینه ســاخت تجهیزات Pulsed Power در ســال 1383 
آغــاز نمــود. در ســال 138۶ بــا توجه بــه تعــداد پروژه های محول شــده، فعالیت های شــرکت به صورت 
تخصصــی در قالــب پنج بخش پالس پاور، انرژی و پاســما، مایکروویو )فناوری تولید امواج مایکروویو 
و شــتاب دهنده های خطــی(، اپتیــک و لیــزر، و طراحــی و ســاخت سیســتم های پیشــرفته مهندســی 
تقســیم بندی شــد. در حال حاضر صنایع پالس نیرو یکی از بزرگ ترین مراجع برای تأمین نیازهای فنی 
و مهندسی مراکز تحقیقاتی فعال در این زمینه است. این شرکت در حوزه کاری خود ده ها مقاله داخلی 

و خارجی و بیش از ده اختراع ثبت نموده است.

شرکت صنایع پالس نیرو



173

تجهیزاتفناورینانوساختایرانمعرفیشرکتها

www.teifazmon.comوبسایت

33932423-031تلفن

33932423-031نمابر

info@teifazmon.comایمیل

اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان فن آفرینی 1، واحد 122آدرسشرکت

دربارهشرکت

شــرکت طیف آزمون اســپادانا با هدف طراحی و ســاخت انواع تجهیزات آزمایشــگاهی در ســال 1393 آغاز به 
کار کــرد. از جملــه فعالیت هــای این شــرکت می توان به ســاخت طیف ســنج تحــرک یونی با اســتفاده از منابع 
یونیزاسیون مختلف مانند تخلیه کرونا، الکترواسپری و پاسمای سرد، و همچنین تولید انواع دستگاه های 
جفــت شــده طیف ســنج تحرک یونــی با تکنیک هــای کروماتوگرافــی گازی و کروماتوگرافی مایع بــا کارایی باال 
اشــاره کرد. این شــرکت با بیش از 17 سال تجربه تحقیق در زمینه طیف سنجی تحرک یونی، موفق به ثبت 
چندین ثبت اختراع و چاپ ده ها مقاله در مجات معتبر بین المللی شــده اســت. تحقیق و توســعه به منظور 
بومی سازی سایر روش های جدید مبتنی بر تحرک یونی از جمله FAIMS و TWIMS نیز جزئی از برنامه های 

فعلی این شرکت است.

شرکت طیف آزمون اسپادانا

www.teifsanje.irوبسایت

88223437-021تلفن

88223437-021نمابر

info@teifsanje.irایمیل

تهران، یوسف آباد، میدان سلماس، خیابان فتحی شقاقی، پاک 11۵آدرسشرکت

دربارهشرکت

شــرکت طیف ســنج تجهیز پیشرفته به عنوان یک شــرکت دانش بنیان در زمینه طراحی، ساخت، تولید 
و توســعه دســتگاه های آنالیز طیف سنجی فعالیت می نماید. این شــرکت به عنوان یک شرکت فعال در 
زمینه ساخت تجهیزات پیشرفته، محصوالت خود را در داخل و خارج از کشور به مراکز مختلف علمی، 
تحقیقاتی و صنعتی ارائه نموده است. حوزه فعالیت های تحقیقاتی این شرکت تحقیقات دستگاهی، 
توســعه دســتگاه های جدید و تحقیقات کاربردی را شــامل می شــود. شــرکت عاوه بر بخش تحقیق و 
توســعه مســتقل، دارای فعالیت هــای پژوهشــی در زیرمجموعه هــای الکترونیک، اپتیــک، مکانیک و 
شیمی است. همچنین به جهت حضور دستگاه های تولیدی این شرکت در آزمایشگاه های تحقیقاتی 
مختلف و ارتباط تنگاتنگ کارشناسان این شرکت با محققان مربوطه همکاری های مشترک پژوهشی 

در جریان است.

شرکت طیف سنج تجهیز پیشرفته
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www.irangc.comوبسایت

4433۶۶72-021تلفن

4۶82۵83۵-021نمابر

info@irangc.comایمیل

آدرسشرکت
تهران، کیلومتر 19 جاده قدیم کرج ) اتوبان فتح (، بلوار تولیدگران، پاک 183، ســاختمان اداری 

مهتاب، واحد 4 و ۵

دربارهشرکت

شــرکت طیف گســتر فراز که در ســال 1370 با نام پارس آنالیز تأســیس شــد به عنوان اولین ســازنده دســتگاه 
کروماتوگرافی گازی در ایران شناخته می شود. این شرکت با تکیه بر چندین سال تحقیق، توسعه و همکاری 
با مراکز تحقیقاتی، موفق به معرفی مدل های مختلفی از دســتگاه های کروماتوگرافی گازی به بازار شــده که 
می توانند با برندهای معتبر جهانی رقابت کنند. ســاختار اصلی شــرکت بخش تحقیق و توســعه، و طراحی و 
ســاخت اســت که با نگاهی به آینده همیشــه تاش خود را در راســتای به روز بودن در این عرصه انجام داده 
و به دلیــل بومی بــودن، قابلیــت دریافــت هرگونه سفارشــی را دارد. در حال حاضر بخش عمــده تولیدات این 
شرکت دستگاه کروماتوگرافی گازی و انواع ستون ها و متعلقات مربوط به آن، ژنراتور هیدروژن و دستگاه های 

پیشرفته آزمایشگاهی است.

شرکت طیف گستر فراز

www.fnm.irوبسایت

۶۵۶1249۶ -021تلفن

۶۵۶12497-021نمابر

info@fnm.irایمیل

جاده قدیم کرج، کیلومتر ۵ جاده شهریار، شهرک صنعتی گلگون، خیابان چهارم غربی، پاک 42آدرسشرکت

دربارهشرکت

شــرکت فنــاوران نانــو مقیــاس یــک شــرکت دانش بنیان اســت که در ســال 1383 بــا هدف طراحی و ســاخت 
تجهیزات تولید نانوالیاف و توسعۀ کاربردهای آن آغاز به کار کرد. این شرکت عاوه بر ساخت انواع تجهیزات 
الکتروریســی در مقیاس های مختلف از آزمایشــگاهی تا صنعتی موفق گردیده اســت تمامی ماژول ها و لوازم 
جانبــی مورد نیــاز ایــن فنــاوری از قبیل منبع تغذیــه ولتاژ باال و پمپ  های ســرنگی را تولید نمایــد. عاوه بر آن 
سیاســت شــرکت ســاخت و تولید تجهیزات آزمایشــگاهی از قبیل الکتروفورز مویین اســت که با بومی ســازی 
آن ها پیشــرفت قابل توجهی در آنالیز و شناســایی مواد زیســتی و نانویی در کشــور حاصل خواهد شــد به گواه 
مســتندات، شــرکت فنــاوران نانــو مقیــاس در حــال حاضــر یکــی از شــرکت های مطــرح در زمینــه تجهیزات و 

محصوالت مرتبط با فناوری الکتروریسی در دنیاست.

شرکت فناوران نانو مقیاس
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www.fapan.irوبسایت

228۵2370-021تلفن

228۵2370-021نمابر

iranpajoh@gmail.comایمیل

تهــران، خیابــان شــریعتی، باالتــر از ســیدخندان، خیابــان شــهید مجتبایــی، خیابــان کاویــان، پردیس علوم آدرسشرکت
دانشگاه خواجه نصیر

دربارهشرکت

شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر )فاپن( به پشتوانه سال ها تجربه در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات 
آزمایشــگاهی با همکاری گروهی از محققان و دانشــجویان مبتکر در سال 1391 شکل گرفت. سیاست اصلی 
و خط مشی شرکت توجه به ایده های نو و پیشنهادهایی است که مخصوصا از طرف نخبگان و نسل جوان 
مطرح می شــود. ازاین رو این شــرکت محدوده وسیعی از موضوعات بین رشته ای در زمینه فیزیک کاربردی را 
به عنوان چهارچوب کاری مد نظر قرار داده اســت. در حال حاضر بخش عمده ای از فعالیت های شــرکت به 
طراحی و ســاخت تجهیزات اولتراســونیک و تجهیزات جانبی مرتبط با این فناوری از قبیل پروب، محفظه 

عایق صدا و… اختصاص دارد. 

شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر )فاپن(

www.fet-co.comوبسایت

37744۶87-071تلفن

37744۶۵9-071نمابر

eortech.official@gmail.comایمیل

آدرسشرکت
شــیراز، شــهرک بزرگ صنعتی شیراز، میدان صنعت، شهرک فناوری صنایع شیمیایی شیراز، طبقه 

سوم

دربارهشرکت

شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس با پشتوانه 20 سال کار تحقیقاتی در مرکز ازدیاد برداشت دانشگاه شیراز 
و پژوهشــکده باالدســتی نفت در دانشــگاه صنعتی شریف، فعالیت رســمی خود را از سال 1389 در پارک علم 
و فناوری فارس آغاز نمود و هم اکنون در شــهرک فناوری صنایع شــیمیایی شــیراز مشــغول فعالیت است. در 
حال حاضر فعالیت های این شــرکت در صنایع نفت و گاز و عمدتًا در دو شــاخه  مطالعات مخازن، و طراحی و 
ســاخت تجهیزات آموزشــی و پژوهشی مهندسی نفت متمرکز شده اســت. گروه مطالعات مخازن این شرکت 
ارائه دهنده مجموعه وســیعی از خدمات مطالعاتی، آنالیزی و پژوهشــی در حوزه باالدســتی صنایع نفت و گاز 
اســت. گروه طراحی و ســاخت نیز مجموعه کامل تجهیزات آموزشــی و پژوهشــی مهندسی نفت را با باالترین 
کیفیــت و بــا تکیــه بــر فنــاوری روزآمــد در اختیــار شــرکت های ارائه کننــده ســرویس های آزمایشــگاهی، مراکز 

تحقیقاتی و دانشگاهی قرار می دهد.

شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس
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www.fanavari-kahroba.comوبسایت

8۶094102-021تلفن

8۶09320۵-021نمابر

fanavari.kahroba@gmail.comایمیل

تهران، امیرآباد شــمالی، خیابان شــانزدهم، پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران، ساختمان شماره 2، طبقه آدرسشرکت
اول، واحد 211

دربارهشرکت

شــرکت فناوری کهربا در ســال 1390 با ســاخت دســتگاه EMC Camera فعالیت خود را آغاز نمود و در ســال 
1391 به عضویت در پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران درآمد. ســپس با ساخت دستگاه همگن سازی الیه 
نازک با اســتفاده از پراش فرنل از پله های فازی وارد حوزه کاری اندازه گیری شــد. این شــرکت با همکاری با 
خبرگان دانشگاه های معتبر کشور توانست محصوالتی را تولید کند که مشابه خارجی ندارند و از لحاظ هزینه 
تمــام شــده، خدمــات پــس از فروش و کیفیــت و دقت اندازه گیــری دارای مزیت رقابتی هســتند. چشــم انداز 
شــرکت فناوری کهربا کســب ســهم چشــمگیر از بازارهای جهانی در حوزه اندازه گیری با استفاده از روش های 
اپتیکی اســت تا از این طریق علیرغم صادرات، اشــتغال زایی و ســهیم بودن در رشــد اقتصادی در بازگشــت 

سرمایه ارزشمند دانش به کشور نیز نقش داشته باشد.

شرکت فناوری کهربا

www.anstco.comوبسایت

۶۶92341۵-021تلفن

۶۶92341۵-021نمابر

info@anstco.comایمیل

تهران، خیابان فاطمی، خیابان پروین اعتصامی، کوچه یکم، پاک 3۶، واحد 1آدرسشرکت

دربارهشرکت

شرکت فناوری نانوساختار آسیا شرکتی پویا و خاق در حوزه فناوری نانو بوده و مجهز به دانش  فنی طراحی و 
ساخت انواع دستگاه های الکتروریسی و الکترواسپری در مقیاس های آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی 
اســت کــه برای تولید دســته وســیعی از نانو الیاف و نانــو ذرات کاربرد دارنــد. خطوط صنعتی تمــام اتوماتیک 
تولیــد نانو الیاف، ارائه شــده توســط این شــرکت بــا طراحی خــاص و منحصربه فرد به راحتی امــکان افزایش 
ظرفیــت تولیــد و نیــز تغییر کاربری برای دســتیابی به دســته وســیعی از نانــو الیاف بــرای کاربردهای مختلف 
را مهیــا می ســازد. عــاوه بر این، فناوری نانوســاختار آســیا بــا تکیه بر ســال ها تجربه علمی و عملــی در حوزه 
فرایندهــای الکتروریســی، دارای محصــوالت مختلفی متشــکل از نانو الیــاف برای به کارگیــری در حوزه های 

پزشکی و صنعتی مانند سامانه های جداسازی و فیلتراسیون است.

شرکت فناوری نانوساختار آسیا
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www.ad-kavoshyaran.irوبسایت

2209۵4۶0-021تلفن

2209۵4۶0-021نمابر

info@ad-kavoshyaran.irایمیل

تهران، بزرگراه یادگار امام، خیابان ایثارگران شمالی، خیابان امامزاده داود، پاک 31آدرسشرکت

دربارهشرکت

شــرکت دانش بنیان کاوش یاران فن پویا در ســال 1390 با نام شــرکت پالس ترونیک در مرکز رشــد واحدهای 
فناور دانشــگاه شــهید بهشتی، با بهره گیری از متخصصان فوتونیک و پاسما کار خود را آغاز کرد. این شرکت 
بــا گســترش تیــم تحقیق و توســعه خود و بــا تکیه بر تجارب حاصــل از تحقیقات این گــروه فعالیت خود را در 
زمینه طراحی و ســاخت سیســتم های پاســمایی و ادوات پیشرفته آزمایشــگاهی از قبیل جت پاسمای سرد 
اتمســفری، پاســمای ســوپر آرک، و مولد پاسمای ســرد برای تحقیقات صنایع غذایی آغاز کرد. حضور فعال 
در نمایشــگاه های مختلف صنعت، مشــارکت با شــرکت های معتبر صنعتی کشــور جهت توســعه کاربردهای 
پاســما، و آمادگــی بــرای همکاری بــا گروه های مختلف صنعتی و جذب ســرمایه گــذار از ویژگی های بارز این 

شرکت می باشد.

شرکت کاوش یاران فن پویا

۶۶22398۵-021تلفن

۶۶22398۵-021نمابر

parsautomation@yahoo.comایمیل

تهران، شهرک ولیعصر، خیابان سجادی جنوبی، خیابان وفادار، پاک 70آدرسشرکت

دربارهشرکت

شرکت مهندسی پاسما ایده آزما در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات پردازش پاسمایی سطح از قبیل کرونا 
تریتمنــت، پاســما گایــد و… جهت پردازش ســطوح طیف وســیعی از مواد بــرای بهبود ویژگی های ســطحی 
از قبیــل چســبندگی و… فعالیــت می کنــد. ایــن شــرکت به پشــتوانه منابع خود، تجربه و ســطح بــاالی دانش 
فنی، قادر به ارائه بهترین سیستم های پردازش سطحی برای مرتفع نمودن هر گونه چالش پیش رو است. 
همچنیــن ایــن شــرکت با تعهد بــه خدمات پس از فروش و پشــتیبانی فنــی از محصوالت خریداری شــده، به 

افزایش بهره وری و کارکرد حداکثری تجهیزات برای سال های متمادی کمک خواهد کرد.

شرکت مهندسی پالسما ایده آزما
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www.jam-plasmatech.comوبسایت

22904017-021تلفن

info@jam-plasmatech.comایمیل

تهران ولنجک دانشگاه شهید بهشتی مرکز رشد واحد 213آدرسشرکت

دربارهشرکت

شرکت مهندسی پاسما فناور جم یک شرکت دانش بنیان واقع در مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی است که 
به پشــتوانه فعالیت های 1۵ ســاله آزمایشــگاه پاســما به عنوان قطب علمی پاسمای کشور، و با بهره جستن 
از فارغ التحصیان ممتاز اقدام به انجام پروژه های متعددی در حوزه فناوری پاســما نموده اســت. در حال 
حاضــر فعالیــت اصلــی این شــرکت بــه طراحی و ســاخت سیســتم های کرونا و تجهیــزات پردازش پاســمایی 
اختصاص یافته است. شرکت پاسما فناور جم شرکتی مبتکر با سطح دانش فنی باال همواره در تاش است 
تا با توســعۀ مداوم تجهیزات پاســمایی در راســتای مرتفع نمودن مشکات صنعتی و نیازهای مشتریان گام 

بردارد.

شرکت مهندسی پالسما فناور جم

www.sevinplasma.irوبسایت

3393232۵-031تلفن

3393232۶-031نمابر

PVD.jahdi@gmail.comایمیل

آدرسشرکت
اصفهــان، خیابــان امــام خمینــی، بلــوار دانشــگاه صنعتــی اصفهــان، شــهرک علمــی و تحقیقاتــی 

اصفهان، خیابان 14، سوله 4 و ۵

دربارهشرکت

شــرکت مهندســی ســوین پاسما در سال 1387 با تشکیل یک کارگروه علمی و متخصص اولیه تشکیل شد و 
در سال 1388 هم زمان با تکمیل مراحل راه  اندازی خط پوشش دهی قطعات صنعتی به روش رسوب دهی 
فیزیکــی بخــار )PVD(، بــا هدف ایجاد پیشــرفته ترین مرکز ارائه خدمات پوشــش های الیه نــازک در مقیاس 
صنعتــی در ایــران رســما فعالیت خود را آغاز نمود. از دیگر افتخارات این شــرکت به روزرســانی فناوری خود از 
اواســط ســال 92 در مقیــاس صنعتــی و ایجاد پوشــش های نانوکامپوزیــت و نانوالیه برای اولین  بــار در ایران 
اســت. بدیهی اســت که مهمترین عامل پیشــرفت این شــرکت اتکا به دانش بومی داخلی و عدم وابســتگی 
به خرید فناوری خارجی بوده اســت. در این راســتا، به منظور ارتقا فناوری تجهیزات موجود در شــرکت، این 

مجموعه موفق به طراحی و ساخت هد پوشش دهی قوس کاتدی نیز گردیده است.

شرکت مهندسی سوین پالسما
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www.feedco.comوبسایت

77121402- 77121401تلفن

7734۵۵۶1نمابر

info@feedco.comایمیل

تهران، خاک سفید، خیابان گرمابدری )احسان(، نبش کوچه علیخانی، پاک 8۶4آدرسشرکت

دربارهشرکت

شــرکت مهندســی مشــاور فنــاور انــرژی دانــا در زمینــۀ طراحــی و ســاخت تجهیــزات صنایــع نفــت، گاز و 
پتروشــیمی فعالیــت دارد. بومــی ســازی دانــش فنــی، طراحــی و ســاخت دســتگاه های نیــدر متقــارن و 
همچنین طراحی و ســاخت اولین دســتگاه نیــدر غیر متقارن در دنیا یکــی از مهمترین فعالیت های این 
شــرکت طی چند ســال گذشــته در این حوزه بوده اســت. دســتگاه نیدر پیشــرفته ترین دســتگاه اختاط 
مواد پلیمری و خمیری است که فناوری ساخت آن صرفا در اختیار شرکت باس در کشور سوئیس است. 
شــرکت مهندســی مشــاور فنــاور انــرژی دانا با هدف قطع وابســتگی کشــور بــه  فناوری های دســتگاهی، 
اقدامــات خــود را هــدف گذاری نموده و با اتــکا به متخصصان نخبه داخلی اقدام به طراحی و ســاخت 

پیچیده ترین دستگاه های دوار در صنایع مختلف نموده است.

شرکت مهندسی مشاور فناور انرژی دانا

www.nanoazma.comوبسایت

www.nanoazma.comتلفن

88390۶42-021نمابر

nanoazma@gmail.comایمیل

تهران، بلوار کشاورز، نبش خیابان 1۶ آذر، پاک 78، طبقه 7، واحد ۶0۶آدرسشرکت

دربارهشرکت

شــرکت نانوآزما یک شــرکت دانش بنیان فناور با رویکرد چند جانبه در تولید دســتگاه های الکتروریســی 
آزمایشــگاهی و صنعتی اســت که در ســال 1393 تأســیس شــد. دســتگاه های الکتروریســی ساخت این 
شــرکت می توانــد مجهز به نوعی سیســتم جمــع آوری نانوالیاف )پتنت اروپایی( شــود که به وســیله آن 
بافــت نانوالیــاف تحت زوایای مختلف فراهم می شــود. تا ســال 21۵ بیش از 30 دســتگاه الکتروریســی 
آزمایشــگاهی ایــن شــرکت در مراکــز تحقیقاتی مختلف راه اندازی شــده اســت. همچنین دســتگاه های 
الکتروریســی صنعتی این شــرکت در واحدهای تولید غشــاهای پلیمری و تولید ماســک تنفسی در حال 
ســرویس دهی اســت. فعالیت در زمینه تولید نانو ذرات پلیمری در مقیاس آزمایشــگاهی بخش دیگری 

از اهداف این شرکت است.

شرکت نانو آزما
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۶۵۵۶1۶72-021تلفن

۶۵۵۶1۶72-021نمابر

sanaterooz@yahoo.comایمیل

دربارهشرکت

شــرکت نانــو ابتــکار پایــدار فعالیــت خــود را بــا طراحــی و ســاخت تجهیزات مــورد اســتفاده در پوشــش دهی و 
الیه نشــانی آغاز کرد. در حال حاضر این شــرکت ارائه دهنده تجهیزات رســوب دهی شــیمیایی بخار )CVD( و 
تجهیزات الیه نشــانی دورانی اســت که می توانند برای تحقیق و توسعه محدوده وسیعی از کاربردها استفاده 
شــوند. از آنجایی که رشــد و توســعه شــرکت، و همچنین بقای آن به شــدت به میزان رضایتمندی مشــتریان 
و رشــد تقاضای آن ها در آینده وابســته اســت، شــرکت نانو ابتکار پایدار همیشــه بر این اصل اعتقاد داشته که 

بهترین خدمات و حمایت را از مشتریان خود داشته باشد.

شرکت نانو ابتکار پایدار

www.nano-pajouhan.irوبسایت

8۶09347۶-021تلفن

nano.pajouhan.raga@gmail.comایمیل

آدرسشرکت
تهــران، خیابــان کارگــر شــمالی، خیابان فرشــی مقدم )شــانزدهم(، پــارک علم و فناوری دانشــگاه 

تهران، ساختمان شماره 2

دربارهشرکت

شرکت نانو پژوهان راگا در سال 1393 با کادری مجرب از اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران و تربیت 
مــدرس و دانش آموختــگان ایــن دانشــگاه ها فعالیــت خــود را آغــاز نمود. این شــرکت در زمینه هــای مختلف 
فناوری نانــو از قبیــل ســاخت تجهیــزات و ارائه خدمات در حوزه ســنتز نانو مواد مشــغول به کار اســت. با این 
وجود مأموریت اصلی این شــرکت ســاخت تجهیزات دقیق به منظور مشخصه یابی ویژگی های سطح است. 
در این راستا شرکت نانو پژوهان راگا در راستای مرتفع نمودن نیاز محققان و جوامع علمی اقدام به طراحی، 

ساخت و ارائه تجهیزاتی از قبیل پروفایلومتر بسیار دقیق نموده است.

شرکت نانو پژوهان راگا
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 www.nanohobab.irوبسایت

 info@nanohobab.irایمیل

منطقه آزاد ماکو، شهرستان ماکو، خیابان امیرکبیر، جنب کوی باقرخان، شرکت نانو حباب انرژیآدرسشرکت

دربارهشرکت

شرکت نانوحباب انرژی با بهره مندی از توانایی نخبگان جوان کشور و در راستای حرکت در مرزهای دانش، 
به منظــور رفــع بخشــی از نیازهــای کشــور در حوزه هــای مختلــف از قبیــل آب، محیــط زیســت، آبزی پروری، 
کشــاورزی، صنایع غذایی، بهداشــت و… تأسیس شــد. بهره مندی از فناوری های نوین و پیشرفته با کارایی 
بــاال و هزینه هــای عملیاتــی پاییــن در اســتفاده از پتانســیل گازهایــی از قبیــل اکســیژن، ازن، نیتــروژن و… در 
صنایع مختلف از مهمترین اهداف این شــرکت به شــمار می رود. دســتیابی به دانش فنی طراحی و ســاخت 
ژنراتورهــای میکروحبــاب و نانوحبــاب یکی از مهمترین دســتاوردهای شــرکت نانوحباب انرژی اســت و این 
شــرکت بــا افتخــار آمادگی کامل خــود را به منظور همکاری با تمام مراکز علمی و صنعتی در راســتای توســعه و 
ترویــج فنــاوری حباب های ریز در صنایع مرتبط اعام می دارد. شــرکت نانوحباب انــرژی آماده ارائه خدمات 

طراحی، ساخت و عرضه محصوالت تولیدی خود بر اساس نیاز صنایع مختلف است.

شرکت نانوحباب انرژی

www.imns.irوبسایت

۶۶907۵22-021تلفن

۶۶907۵22-021نمابر

info@imns.irایمیل

تهران، انتهای بلوار کشاورز، بیمارستان امام خمینی، ساختمان مرکز تحقیقات )کابلی(آدرسشرکت

دربارهشرکت

نانوحســگرهای هوشــمندی لوتــوس شــرکتی دانش بنیــان در حــوزه توســعه فنــاوری و ســاخت 
حســگرهای پیشــرفته الکترونیکــی بــا تکیــه بــر فنــاوری ســاخت در ابعاد میکــرو و نانو اســت. تیم 
تحقیق و توســعۀ شــرکت که قلب تپنده شــرکت اســت، بــا بهره مندی از متخصصان تــراز اول خود 
در حوزه الکترونیک، نیمه هادی و بیولوژی، موفق به توسعه و تجاری سازی فناوری های سطح 
اول جهان در زمینه ســاخت حســگر شــده اســت. این شــرکت عاوه بــر بهره منــدی از متخصصان 
زمینــه ســاخت حســگر،  زیرســاخت های اصلــی و تجهیــزات پیشــرفته در  بــا داشــتن  برجســته، 
سیســتم های هوشــمند الکترونیکی و تجهیزات مهندســی پزشــکی، توانمندی ارائه انواع خدمات 
فنی و مهندســی در ســطح پیشرفته را دارا می باشد. این شرکت با شعار Sense Your Ideas تاش 

می کند تا با اتکا به نیروهای متخصص خود، ایده های شما را ملموس سازد.

نانوحسگرهای هوشمند لوتوس
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www.nanosatco.comوبسایت

32300327-023تلفن

3239780۵-023نمابر

nanosatco@gmail.comایمیل

آدرسشرکت
شــاهرود، بلوار دانشــگاه، روبه روی هتل پارامیدا، پارک علم و فناوری استان، مرکز رشد واحد های 

فناور، شرکت نانو شرق ابزار توس

دربارهشرکت

شــرکت نانــو شــرق ابــزار تــوس )نانوشــات( طــراح و ســازنده تجهیــزات تحقیقاتــی و ارائه دهنــده خدمــات 
آزمایشــگاهی، پژوهشــی و مشــاوره ای در حوزه فناوری نانو و علوم مرتبط با آن به ویژه نانو فیزیک، نانو مواد 
و اپتوالکترونیــک اســت. ایــن شــرکت در ســال 1390 توســط جمعــی از متخصصــان نانو مواد، نانــو فیزیک و 
مهندســین مکانیــک و الکترونیک تأســیس شــد. این شــرکت مفتخر اســت که طیــف وســیعی از تجهیزات از 
قبیل سیستم های رسوب دهی شیمیایی بخار )CVD(، آسیاب  ها و  فناوری های جانبی را به تعداد زیادی از 
دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی در ایران ارائه کرده اســت. این شــرکت در تاش است تا بتواند به برندی معتبر 

نه تنها در بازار ایران بلکه در بازارهای جهانی تبدیل شود.

شرکت نانو شرق ابزار توس )نانوشات(

www.natsyco.comوبسایت

۶۶۵۶2812-021تلفن

۶۶۵۶281۵-021نمابر

info@natsyco.comایمیل

تهران، میدان توحید، خیابان ستارخان، خیابان کوثر سوم، پاک 3۶، طبقه همکفآدرسشرکت

دربارهشرکت

شــرکت دانش بنیان نانو سیســتم پارس، متخصص در طراحی و ساخت سیستم های تصویربرداری، از 
سال 1387 در قالب یک آزمایشگاه در زمینه نانو فناوری در مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی 
شــروع بــه کار کرده اســت. بخش عمــده ای از فعالیت های این شــرکت طراحی و ســاخت سیســتم های 
تصویربرداری مانند میکروســکوپ تونلی روبشــی )STM( و میکروسکوپ نیروی اتمی)AFM( است که 
قــادر بــه تصویربــرداری از ســطوح در مقیــاس اتمی بــوده و هم اکنون در بیــش از صد مرکــز تحقیقاتی و 
دانشــگاهای کشــور و نیــز خارج کشــور در حال اســتفاده و خدمت می باشــند. این شــرکت همــواره تاش 

می کند با ارائه راه حل های منحصربه فرد و ابزارهای جدید پاسخگوی نیازهای مشتریان خود باشد.

شرکت نانو سیستم پارس
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تجهیزاتفناورینانوساختایرانمعرفیشرکتها

www.nanomabna.comوبسایت

77894۵۶1-021تلفن

77894۵۶1-021نمابر

info@nanomabna.comایمیل

تهران، میدان رسالت، خیابان شهید طرقی، کوچه 1۶0، پاک 4، واحد ۵آدرسشرکت

دربارهشرکت

شرکت دانش بنیان نانو مبنا ایرانیان در سال 1391 تأسیس شد. فعالیت این شرکت تحقیقات کاربردی 
در حیطه نانو فناوری اســت. در این راســتا ســاخت تجهیزات و تولید نانو مواد مورد نیاز نانو بیوفناوری 
برای رفع نیازهای کشــور ســر لوحه اهداف و فعالیت های شــرکت بوده اســت. شــرکت نانو مبنا ایرانیان 
به عنــوان تنهــا ســازنده دســتگاه LSPR و بیوچیــپ تشــخیصی آن در کشــور، افتخــار ارائه این دســتگاه 
را بــه دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــی معتبــر دارد. از دیگــر فعالیت هــای این شــرکت، ســاخت نانو ذرات 
کلوئیدی طا و نقره فعال برای واکنش پذیری با بیومولکول ها است. انتشار بیش از هشتاد مقاله ISI و 

کنفرانس های ملی و بین المللی در زمینه فناوری نانو از افتخارات پژوهشی این شرکت است.

شرکت نانو مبنا ایرانیان

www.jikangroup.comوبسایت

8۶094۶72-021تلفن

۶11141۵4-021 نمابر

 info@jikangroup.comایمیل

تهران، خیابان کارگر شــمالی، خیابان فرشــی مقدم )شــانزدهم(، پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران، آدرسشرکت
ساختمان شماره 2، اتاق 407

دربارهشرکت

شرکت دانش بنیان نانومهندسی سطح ژیکان، استارت آپ مشتق شده از دانشگاه تهران، در سال 
1394 توســط جمعی از اعضای هیات علمی و فارغ التحصیان این دانشــگاه تأســیس شــد. هدف 
اصلی شــرکت، گســترش علم نانومهندســی ســطح به وســیله  تولید انواع دســتگاه های اندازه گیری 
مورد اســتفاده در این علم و انجام تحقیقات گســترده در این حوزه اســت. همچنین یکی از دالیل 
شــهرت ژیــکان، ارائــه خدمــات  دقیق با قابلیت سفارشی ســازی بــرای حل نیازهای صنایع اســت. 
ایــن شــرکت به عنــوان تولید کننــده و خدمات دهنــده پیشــرو در حــوزۀ علــم نانومهندســی ســطح، 
به منظــور حفاظــت از بازار داخلی و بین المللی خود، به طور مداوم در حال ثبت اختراعات و تدوین 

استانداردهای این حوزه است.

ژیکان سطح  نانومهندسی  شرکت 
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www.ynsaleh.irوبسایت

۶۶0844۶7-021تلفن

۶۶0844۶7-021 داخلی3نمابر

info@ynsaleh.irایمیل

تهران خیابان آزادی خیابان حبیب زادگان بن بست فاطمی پاک 1 طبقه پنجم واحد 13آدرسشرکت

دربارهشرکت

شــرکت یــار نیــکان صالح توســط گروهی از مهندســان و تکنســین های بــا تجربه در حوزه هــای مختلف 
مهندســی در ســال 1382تأسیس شد. این شرکت در راســتای خودکفایی کشور فعالیت خود را در زمینه 
طراحــی و ســاخت تجهیــزات ابزار دقیــق مورد نیاز تولیــد قطعــات میکروالکترونیــک و ادوات نانومتری 
ســامان داده و در این راســتا ارتباط نزدیکی با دانشــگاه ها و مراکز پژوهشــی و صنعتی کشور برقرار نموده 
است. از جمله فعالیت های این شرکت می توان به طراحی و ساخت سیستم های خأل باال، سامانه های 
مبتنــی بــر الیه نشــانی فیزیکــی بخــار )PVD(، تجهیــزات کرایوژنیک )دســتگاه های ایجــاد و نگهداری 

دمای فوق سرد کمتر از 100 کلوین( و… اشاره کرد.

شرکت یارنیکان صالح



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

www.nano.ir
www.INDnano.ir
www.nanoinst.ir
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جلد ششم
تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی

ویرایش ششــم کتــ� محصــوالت و تجهیــزات فناوری 
نانــو به تفکیــک حوزه هــای صنعتــی مختلــف در شــش 
جلد منتشر شده اســت. در کتاب حاضر )جلد ششم( 
بــه معرفــی تجهیــزات آزمایشــگاهی و صنعتــی ســاخت 

ایران پرداخته می شود.

ویرایش ششم
تابستان 1399




