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 های شیمی و پلیمرکمیته فناوری

 
 
 

 پیشگاممریپل ایشرکت آر

و  ی، با استقرار در شهرک علم۱۳۸۷در سال  ییبها خیش ینیآفرجشنواره فن نیلوح زر افتیپس از در مریپل ایشرکت آر   

 .خود را آغاز کرد تیفعال یقاتیتحق

 تیفیبا ک یهایافزودا ریباتول کوشررریم نیاو یهایورناتوسررعه ف قیو از طر یجهاا یهااسررتاارارد یریگا به کارب شرررکت

 خود توسعه دهر. یتجار یعنوان شرکاه را ب ااشیکار مشترو  کسب

سرراخت محالررودی جریر همراه با ت ررمین اارازی خطوط آریا پلیمر، این شرررکت همواره ت د در چنین از برو راههم   

اسررت. طرا ی و سرراخت محالررودی جریر، در کنار تمرکز بر  فت کیفیت دی ر کیفی محالررودی پیشررین خود داشررته

است. در  ال  اضر این شرکت محالودی همواره یکی از اهراف اصلی وا ر تحقیق وتوسعه در شرکت آریا پلیمر بوده

 پردازد.های مختلف میل در دستهامواه محالو ۳0به تولیر بیش از 

 

 

 

 :هامحصوالت و فناوری

 های افزودایمستربچ 

 های مالئیکهسازگارکننره 

 ها برای پلی لولفین هااااو افزودای 

 ای برای قطعای خودرو، لوله های های بین دیهچسب

 چنردیه و بسته بنری

 

 

 سیر  امر افتخار زاده : مدیرعامل

 www.ariapolymer.ir     :سایت

 0۳۱۳۳9۳2۱5۱ :تلفن

  info@ariapolymer.ir  :ایمیل

 ، ساختمان فراتحقیق۱2اصفهان، بلوار دااش اه صنعتی،شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، خیابان   :نشانی
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  های شیمی و پلیمرکمیته فناوری

 

 

 

 مجتمع صنایع فناورپالستیک سپاهان
 WPC وPVC ، UPVC با هرف تولیر اجزا سرراختماای از جنس ۱۳۸۴پ سررتیس سررناهان در سررال مجتمع صررنایع فناور   

گیری از بزرگترین و با بهرهو در  ال  اضررر  کردآباد در اسررتان اصررفهان آغاز فعالیت خودرا در شررهرک صررنعتی اجف

یمری ساختماای در کشور قطعای پلکننرگان متخالص و پیشتاز در زمینه اکستروژن به عنوان یکی از تولیر مجموعه خطوط

سو باراهبرد جهاای  .شودشناخته می سناهان هرف از تولیر محالودی اوآورااه خود را هم صنایع فناور پ ستیس  مجتمع 

 کاهش و بهینه سازی مالرف سوخت و اارژی بنیان اهاد. 

کیفیت در محالودی ساختماای و سرعت  بر این اساس به منظور فت و صیاات از اارژی های فسیلی و همچنین باد بردن   

ی که از یسازی و دی ر قابلیت هاسازی در صنعت ساختمانسبس ،سازی در قیمت مالالح ساختماایینهبه در ساخت و ساز،

 .محاسن این دسته از محالودی است اقرام به تولیر ااواع مالالح ساختماای پلیمری امود

 

 :هامحصوالت و فناوری

  ساختماایقطعای پلیمری 

 پانااواع قرایز با اام تجاری سی 

 های سقفی و دیواری و کلیه ابزارهای االب آن از جنسپاالUPVC 

 های در و پنجره از جنس پروفیلUPVC بنری سفیر و را ی با اام تجاری سی فوردر ااواع دسته 

  همچنین درهای داخلی ساختمان و کلیه قطعای و چارچوب آن با اام تجاری سی در و از جنس(WPC) 

 

  میر مرادی :مدیرعامل

 www.fanavarplastic.com ت:سای

 0۳۱–۴2۴99520 ن:تلف

 info@fanavarplastic.com :ایمیل

 2گذر خیام، ساختمان گازسوزان، طبقه یر به سمت پل روگذر مطهری، کناردفتر فرود : اصفهان،از سمت پل ونشانی:

 دوم، خیابان فوددراه، فازآباد، منطقه صنعتی پلیسکارخااه: اجف
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  های شیمی و پلیمرکمیته فناوری
 

 

 

 گروه صنعتی البرز ماشین جی

شین البرز صنعتی گروه    الاری ع مت با جی ما ستق ل هرف با ۱۳۷0 سال از AMJ اخت شور، صنعت شکوفایی و ا  ک

ست ا ساخت شین و هاهد ستیس صنعت آدیما ستور در را پ  شت با. داد قرار خود کار د  فعالیت دهه سه به ازدیس گذ

رمری صنایع ایاز مورد هایدست اه و آدیماشین از بزرگی بخرش تأمین بر ع وه است توااسته مستمر،  تعرادی کشرور، پلی

 کنر.صادر دیر ر کشرورهای به را خود محالرودی از

فراهم کردن ، ها کیفیت و دوام قطعای دسررت اه آدی پلیمری برای ارتقای سررطحاوآوری فناوری در زمینه تولیر ماشررین   

از تولیر و رضایت هر چه بیشتر مشتریان  ترشرنصرفهمقرون به برایآدی، رفاه و افزایش سرعت در تولیر محالول ماشین

 اهراف شرکت است.

 

 :هافناوری و محصوالت 

 دارخط تولیر لوله اخ 

  اکسترودرهایPlanetary 

 استایرنخط تولیر پروفیل پلی 

 خط تولیر کاغذ از پودرسنگ 

 پود و پارکتخط تولیرکف 

 خط تولیر اوار آبیاری قطره ای 

 پلیمری آدی ماشین ااواع ساخت 

 

 خوراس اای قاسمی  اج  میررضا :مدیرعامل

 www.amjco.ir :سایت

 0۳۱۳5۷22660 :تلفن

 info@amjco.ir :ایمیل

 ۱92 پ ک ،۱۴فرعی ااتهای یکم، خیابان ااتهای جی، صنعتی شهرک اصفهان، :نشانی
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 مریو پل یمیش یهایفناور تهیمک

 

 

 شرکت شفیق
وری تولیر اگذاری جهت ااتقال فنم به سرمایهگروه صنعتی شفیق اقرا ۱۳90تاسیس شر. در سال  ۱۳5۷شفیق در سال    

خیاباای و  نزخااه، تبلیغاینت آشیاستفاده در صنایع ساختمان، دکوراسیون، کاب برایفوم )فومیزه( سیویصفحای پی

در ادامه به کمس تیم تحقیق و توسعه خود، موفق به طرا ی و  .پود و سقف کاذب کردامایش اهی، پارتیشن، کف

 تیس و ورقه های فومیزه شر.ساخت افزودای های مورد استفاده در صنایع پ س

 

 

 

 :هامحصوالت و فناوری

 اتیلنهای خارجی برپایه پلیکننرهروان 

  سولفای سرب –استئاریس اسیر  –باریم سولفای 

 های استری و اسیریساز خارجی بر پایه گروهروان 

 اکسیرپودر سفیرکننره تیتااوکس بر پایه تیتاایوم دی 

 تولیرکننره ورق فومیزه ضرآب PVC ذرایاص ح شره با اااو 

 

 

 

 

 سعیر روغنی :مدیرعامل

 www.shafigh.com :سایت

  0۳۱۳۳۸0055۳ :تلفن

 rd.shafigh@gmail.com  :ایمیل

 26 خیابان -شهرک صنعتی محمودآباد -اصفهان  :نشانی
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 مریو پل یمیش یهایفناور تهیمک

 

 

 

 های صنعتی اردکانسرامیک
سال سرامیس    سال  ۱۳۷۴های صنعتی اردکان )سهامی عام( در  به ثبت رسیر و اولین تولیر خود را با  ۱۳۷5تاسیس و در 

های سرامیکی آلومینایی مورد فاز اول تولیرای این شرکت منحالر به گلوله .روااه بازارکرد ۱۳۷6در سال  AIC اام تجاری

الرف در بالمیل سیابم صنعتی )آ صنعتی( های  صنعت افت و تولیر محالودی بازار شرکت به افوذ در سنس  ،بودهای 

سرامیکی  سرامیس بال اقرام کردیع صنا گواه اینرفع ایاز برخی اق م مورد ایاز  برایخاص  ها در مری کوتاهی با توجه و 

خود را در صنعت باز ست جای های مشابه خارجی در بازار داخلی، تواابه کیفیت باد و اخت ف قیمت چشم یر آن با امواه

 .کنر

سرامیس    صنایع معرایتولیر  صنایع فودد و  هم     بزرگ در این شرکت صوری پذیرفت های ضرسایش مورد مالرف 

ل کشرررور، این شررررکت عم  جزو درصرررر تجهیزای در داخ ۱00با تولیر آلومینای اکتیو با دااش بومی و سررراخت  چنین 

گرفتن تمامی محالررودی در سرربر محالررودی با قرار .اارازه صررنعتی قرارگرفتیسررت و جاذب در کننرگان کاتالتولیر

 .بنیان، ز مای مراوم کارشناسان و متخالالین این شرکت به ثمر رسیردااش

 

 

 :هامحصوالت و فناوری

 جاذب 

 پودرگاما آلومینا 

 ااواع کاتالیست آلومینایی 

 آلومیناتولیرکننره پودر آلفا 

 های صنعتی بر پایه آلومینایی و سیلیکاتی ااواع سرامیس 

 

 اصغر برهاای :مدیرعامل

 www.aic.ir  :سایت

 0۳۱۳669۳۴25 :تلفن

 info@aic.ir  :ایمیل

 اصفهان، میران آزادی، ابترای سعادی آباد، ساختمان شماره یس، طبقه چهار :نشانی



 
P

ag
e6

 

مریو پل یمیش یهایفناور تهیمک  

 

 

 

 صنعت سپاهانشرکت ولکان 
. ردپای فعالیت این پرچم دار تولیر سال پیش پا به عرصه وجود اهاد 25کالبر کنوای گروه ولکان صنعت سناهان در  رود    

 .مرز و بوم مشهود و قابل رؤیت استدستیس مبتنی بر علم تحقیقأ در تمامی رشته های اصلی و گرداانره اقتالاد این 

صنایع  -صنایع خودرو -صنایع کاشی و سرامیس -صنایع اساجی -صنایع بنادر کشتیراای -فوددسازیصنایع  -صنایع معادن

شیمی ست -صنایع ریلی و واگن-افت و گاز و پترو ستقیم و م صوری م سته بنری همه و همه به  صنعت صنایع چاپ و ب مر با 

 کنش هستنر.کننرگان آن در تعامل و برهمتخالالی دستیس و تأمین

 

 : هات و فناوریمحصوال

 طرا ی و تولیر ااواع توری سرارهای دستیکی 

 های پیچیرهطرا ی و تولیر سفارشی ااواع قالب 

 رمت 2های فیلتر پرس تا عرض تولیر کننره داخلی ممبران 

 های ااتقال مواد در صنایع و معادنطرا ی و تولیر ااواع پمپ 

 های صنعتیغلطسها و ااجام خرمای روکش دستیکی ااواع درام 

 تولیر، طرا ی و ساخت کلیه قطعای دستیکی در تمامی صنایع اصلی 

 ها های دستیکی جهت پوشش داخلی قطعای ااواع پمپطرا ی و تولیر ااواع دینر 

 و های صنعتی مورد استفاده در معادن، صنایع معرای، صنایع فوددطرا ی و ساخت ااواع تجهیزای و قالب ... 

  و... فتربار، شل پلیت، هرپلیت، س منتتولیر قطعای دستیکی مورد استفاده در ااواع بالمیل، شامل ااواع لیطرا ی و 

 

 ا مررضا االری ل:مدیرعام

 www.vulcansanat.com :سایت

 0۳۱۳۷609۸۷0 ن:تلف

 order@vulcansanat.com :ایمیل

  222اصفهان، اتوبان ذوب آهن، شهرک صنعتی اشترجان، ااتهای خیابان پنجم، پ ک  نشانی:
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های شیمی و پلیمرکمیته فناوری  

 

 

 

 شرکت پاک شیمی 
عنوان طرح توسعه شرکت پیشرو به ۱۳۸۴در شهرک صنعتی مبارکه تاسیس و در سال  ۱۳۷۸شرکت پاک شیمی در سال    

 .شیمی در همان شهرک ا راث شر

یکی از  PVC برداری شرررش هزار تن اسرررتئارای فلزی و پن  هزار تن اسرررتاب یزرهایاین مجموعه با ظرفیت پروااه بهره

 ت.لیرکننره این محالودی در کشور اسوا رهای تو

کااادا، استقرار سیستم مریریت کیفیت  از آلیااس  Food Grade , HACCP ،MSDS هایاین شرکت دارای گواهینامه   

چنین قرارداد با وا رهای بزرگ پتروشیمی )آمریکا، ژاپن، اا لیس( و هم AJA از ISO 9001-2008 گواهینامهبا دریافت 

 .کشور است

 

 

 :هامحصوالت و فناوری

 هاواکس 

 استاب یزرها 

 سایزرها پ ستی 

 های فلزیااواع استئارای 

 

 

 

 بیشه محمر :مدیرعامل

 www.pakchemical.com ت:سای

  0۳۱52۳۷۳059 :تلفن

 info@pishrochem.com :ایمیل

 ۷، پ ک ۷، خیابان ۴اصفهان، مبارکه، زیبا شهر، شهرک صنعتی مبارکه، فاز  :نشانی
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 های شیمی و پلیمرکمیته فناوری

 

 

 

 شرکت پودرافشان
سال     شان در  سایش و خوردگی با ، با توجه به ایاز ۱۳۸۱شرکت پودراف سازی قطعای تحت  ساخت و باز صنایع در مبرم 

شش  رارتی با بهرهآبرای مالرف در فر Ni-Al محوری تولیر پودرایره منری از تیم اجرایی منحالر به فرد خود ینرهای پا

صنعتی با  رود  ش اهی و  شامل می ۳0که ترکیبی از افراد داا صفهان سال تجربه را  شهرک علمی و تحقیقاتی ا شود، در 

 .کردشروع به کار

 

 :هامحصوالت و فناوری

 های پیشرفته پاشش  رارتیسازی قطعای صنعتی تحت سایش و خوردگی با استفاده از رودبازسازی و مقاوم 

 سیرکروکاربیر تن ستن، کارب :های مختلف از جملهایجاد پوشش سیریرکروم، اک سیر تیتاایوم، م، اک آلومینیوم، اک

یر زیرکوایوم، ایکل -MCrAlY،Colmonoy ،Inconel ،Stellite  ،TBC ،Niآلومینیوم، -کروم، ایکل-اکسررر

Graphite،  اقره، آلومینیوم، قلع، مس، روی، براز و غیره با اسرررتفاده از  ، بابیت، مولیبرن، ایکل،ضرررر زاگفودد

 قوسیو  (Flame) ایشعله، (APS) یو پ سمای  (HVOF) از جمله پرسرعتهای پیشرفته پاشش  رارتی رود

(Arc)  

 

 

 

 

 مهری صالحی :مدیرعامل

 www.poudrafshan.com  :سایت

 0۳۱۴5۸۳۷56۷تا  ۸ :تلفن

 poudrafshan@gmail.com  :ایمیل

 ، فرعی تامکار۴6یابان بهارستان آباد، خاصفهان، منطقه صنعتی دولت :نشانی
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 های شیمی و پلیمرکمیته فناوری

 

 

 

 صنایع تولیدی اصفهان مقدم
صفهان مقرم فعالیت خود را در زمینه تولیر بیش از     سال  ۴0صنایع تولیری ا سه  ۱۳۷0اوع محالول در  صنعتی  در منطقه 

مریریت کیفیت از در  ISO9001-2000 موفق به دریافت گواهی اامه ۱۳۸۴در سرررال  مجموعه این .راه مبارکه آغاز کرد

موفق به دریافت  ۱۳۸۷و برلیل مراقبت از سیستم مذکور و ت د در جهت ارتقاء آن در سال  شراا لستان  U.R.S شرکت

شرکت ISO9001-2008 گواهی اامه ستا و با بهره B.R.S از  شر، در همین را ستمر و گیری از رودآمریکا  های بهبود م

پی از طرف )دااش اه علوم پزشکی اصفهان ( معاوات غذا دردو بار پی ۸۷و  ۸6های توجه ویژه به الزامای مورد اظر در سال

 .راشتی استان اصفهان ااتخاب گردیرو دارو به عنوان برتر صنایع غذایی ،آشامیرای و به

 

 :هامحصوالت و فناوری

 تولیر و چاپ ملحفه یکبار مالرف 

  های قارچای و فیلمهای گلخااهتولیر فیلم 

 بنریهای سه دیه مخالوص بستهتولیر ااواع فیلم 

 هایتولیر فیلم PVC  بنریدر صنایع بسته مورد استفادهشیرینگ 

 مینتل PE یهابر روی فیلمPVC ظروف مقاوم یکبارمالرف، پلی استر و پلی پروپیلن جهت 

 های غذایی و دارویی های کامنوزیت مخالروص مکملهای پسرتی مقاوم و پاکتتولیر و چاپ لیبل فرد، پاکت

 چای ویژه هایهای پتروشیمی و پاکتدام و طیور و پاکت

 

                امیر سین اخوان مقرم :مدیرعامل

 info@isfahanmoghadam.com:ایمیل

                                  0۳۱52۳۷۳295 :تلفن

 www isfahanmoghadam.com:سایت

 ۱۸، خیابان هشتم، پ ک۱اصفهان، سه راهی مبارکه، فاز  نشانی:
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  های شیمی و پلیمرکمیته فناوری

 

 

 

 شیمیاصفهان صبا 

 است. بزرگ فودد کشور یاهها و کارخااهشرکت یمواد شیمیایی خاص، برا کننرهرتولی یمیشرکت صبا ش   

صنعتیکننرهشرکت، تولیر این شیمیایی  سال می ۴0000ظرفیت  تا خاص ی مواد  شر. وتن در  ست بهقادر با  %۳5افزایش  ا

های این رهای خارجی جزء تواااییصررادرای محالررودی به کشررو همچنینو اقرام کنربازار  ایازظرفیت تولیر در صرروری 

 . باشریمجموعه م

 

 

  :هامحصوالت و فناوری

 هاضرکف  

 های محافتروغن 

 های تبریلیپوشش 

 مواد ضر خوردگی  

 فلزکاری هایروااکار 

 های صنعتیااواع شوینره 

 

 

 

 ابراهیم رضایی :مدیرعامل

 www.sabachem.ir :سایت

 0۳۱۳66۴5290:تلفن

  info@sabachem.ir :ایمیل

 ۱6، پ ک ۴0اصفهان،خیابان شیخ صروق شمالی، کوچه  :نشانی
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  های شیمی و پلیمرکمیته فناوری

 

 

 

 شرکت دریا رنگ اصفهان
های صررنعتی و پیشرررو و ماارگار در زمینه طرا ی و تولیر پوشررش شرررکت دریا راگ اصررفهان با اا یزه ایجاد وا ری پویا،   

... و  پیتومنو ایتروسلولز وآلکیر و استر، آکریلیس بر پایه مواد مختلف هم چون: پلی یورتان، اپوکسی، پلیهای ساختماای راگ

مریریت  .استهود مستمر کیفیت محالودی تاسیس شرجلب رضایت مشتریان و بهب کشور، با هرف مشارکت در توسعه صنعتی

گیری از کارشناسان المللی قرار داده و با بهرهبین های روز در سطحیرا بر مبنای استفاده از تکنولوژ اساس کار خود این شرکت،

صنعتی مررن، ش اهی و  الودی گام برمی مجرب و تجهیزای آزمای ستاورده .دارددر جهت بهبود مح ای مریریت و از جمله د

 کرد:موارد زیر اشاره  توان بهکارکنان این شرکت می

صنعتیدریافت پروااه تولیر راگ -۱  صنایع و معادن ایران های  ساختماای از وزاری  از وزاری   R&D دریافت گواهینامه -2و 

عادن ایران نایع و م مریریت کیفیت -۳صررر مه  نا یر    DNVاز شررررکت ISO 9001-2000 دریافت گواهی برای طرا ی و تول

های روغنی آلکیری تولیر راگارارد برای های کاربرد ع مت استادریافت پروااه -۴های صنعتی و راگ های ساختماایپوشش

 .و از موسسه استاارارد و تحقیقای صنعتی ایرانرای براه خودهای کورهو راگ

 

 ها:محصوالت و فناوری

 های ساختماای و کفپوشش 

 های ویژه سطوح پلیمریپوشش 

 های ویژه خودرو و صنایع ریلیوششپ 

 های صنعت افت، گاز و پتروشیمیپوشش 

 

 

یا مر عطامحمر بابا : رعاملیمد  

 www.Dornaco.com :سایت 

0۳۱۳۴۴2۴6۸0تلفن:    

Daryarang@gmail.com   ایمیل:

 2چهلستون، ساختمان عمران، طبقه  یبهمن، مجتمع تجار 22شهر، بلوار اصفهان، ملس :نشانی
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  های شیمی و پلیمرکمیته فناوری

 

 

 

 شرکت نفت میالد پارس
زیست و استفاده بهینه  اساسی در خالوص  فت محیطهرف ارج اهادن به اصل پنجاهم قااونشرکت افت می د پارس با    

ست سیا ستای  ش اه و از منابع ملی، در را س می ایران با تکیه بر دااش و مهاری و تجربیای متخالالان داا های جمهوری ا

 .صنعت تاسیس شر

ی یافتی، محالودی جاابی پادیش اهی، پتروشیمی، شیمیامواددر ایم دهه تحقیقای و مطالعای بر روی ااواع این شرکت    

ی اشررره مورد اسررتفاده قرار یو همچنین ضررایعای  اصررل از این صررنایع که در محیط رها شررره و یا به صرروری ااقص و اها

و ایع افت، روغن، پتروشرریمی گیرار، شررروع به تحقیق برای تبریل و اسررتفاده به عنوان محالررودی کاربردی در صررنمی

 .استی در مقیاس صنعتی امودهیشیمیا

 

 :هامحصوالت و فناوری

 ینر دستیس سبز ، آروغن فرGREEN RPO GR15-GR20-GR40 

 ینر دستیس سن ینآروغن فر HEAVY OIL CBFS -MPO38-MPO18 

 

 

 

 مسعود  کیم داود ل:مدیرعام

 www.miladparsoil.com  :سایت

 0۳۱52۳۷۴۳۴9: تلفن

 info@miladparsoil.com : ایمیل

  9، پ ک۳، فاز 6اصفهان، شهرک صنعتی سه راهی مبارکه، خیابان  نشانی:
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 پلیمرهای شیمی و کمیته فناوری 

 

 

 

 جم شرکت پایا هیدرولیک
 اصفهان تحقیقاتی و علمی شهرک در بنیاندااش و فناور شرکت یس عنوان به ۱۳۸۸ سال از جم هیررولیس پایا شرکت   

ساس بر ما تجارب اکثر.امود راآغاز خود کار شتریان سفارد و تعامل ا  اخیر سال چنر در شرکت و است گرفته شکل م

 در تواامنر متخالالین   ور .است گذاشته محور صادرای دااشی هایکار و کسب توسعه و اارازیراه بر را خود تمرکز

 ایز ای رشرته بین های وزه در بتواار ما شررکت تا اسرت شرره باعث IT و ابزاردقیق و برق مکاایس، شریمی، های  وزه

ستاوردهایی شته صنعت ایاز با متتناسب د شر دا شتریان از.با شیمی به توانمی شرکت این م شیمی جم، پترو صفهان، پترو  ا

 .کرد اشاره اسفراین فودد و اصفهانآهن ذوب خراسان، فودد مبارکه، فودد مجتمع جی، افت شرکت

 کشور برتر فناور عنوان به ااتخاب چون، مواردی به توانمی جم هیررولیس پایا شرکت مجوزهای و افتخارای جمله از   

 ااجمن در ع ویت مبارکه، فودد مجتمع ص  یت تاییریه دریافت بهایی، شیخ جشنواره برگزیره فناور ، ۱۳99 سال در

 ملی استاارارد اشان دریافت همچنین و تجاری و معرن صنعت، فناوری و پژوهش جشنواره برگزیره کشور، هوایی صنایع

 .کرد اشاره

 

 

 ها:فناوریو محصوالت 
 تولیرکامل خط طرا ی و تکنولوژی تروین و تحقیقای 

 و اافورماتیس های پروژه اجرای و اتوماسیون IT تولیر خطوط 

 مشتری درخواست و سفارد براساس شیمیایی مواد تامین و تولیر 

 شیمیایی مواد و شیمی  وزه وکارهای کسب توسعه و اارازی راه 

 ابزاردقیق و والوها هاپمپ جمله از تولیر خطوط ادوای و تجهیزای بازسازی و تعمیر و ساخت معکوس، مهنرسی 

 

 ا سان ایماایان :مدیرعامل

 www.phj-co.com : سایت

 0۳۱۳۳9۳22۳۳ : تلفن

  payahydraulicjam@gmail.com:ایمیل

 6بلوار دااش اه صنعتی، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، میران فناوری، خیابان  اصفهان، :نشانی
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  های شیمی و پلیمرکمیته فناوری

 

 

 

 رودآب زندهشرکت مشاور و تحقیقات بهین
زیسررت به عنوان یس  رود با هرف  فاظت و بهبود سرر مت جامعه و محیطآب زارهشرررکت مشرراور و تحقیقای بهین   

شرکت از برو تاسیس با  .فعالیت خود را آغازکرد ۱۳۸۱بنیان در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در سال دااششرکت 

گیری از کارشناسان مجرب علمی و فنی، مطالعای، طرا ی و ساخت تجهیزای پایش زیست محیطی را در دستور کار بهره

 .باشرزمینه می خود قرارداده و در  ال  اضر دارای چنرین ثبت اختراع در این

سامااه ع وه بر این    ساخت  سیران مطالعای، طرا ی و  شرفته مولتی اک سامااه گنرزدایی پی های گنرزدایی آب ازجمله: 

های این شرکت از دی ر فعالیت .استرقابت در بازارهای داخلی و بین المللی  قابلو است. هبه تولیر اابوه ایزرسیرکه بکو 

های عمراای و صرررنعتی، محیطی طرحتوان به مواردی چون مطالعای زیسرررت محیطی از جمله ارزیابی اثرای زیسرررتمی

 .های تالفیه فاض ب صنعتی و بهراشتی اشاره کردمریریت پسماار، طرا ی و ساخت پکی 

 

 :هامحصوالت و فناوری

 سن کیت تیتراسیون کلر 

 ذف ایترای از آب شرب سامااه  

 سامااه گنرزدایی بکو آب آشامیرای 

 سامااه گنرزدایی الکترولیز امس طعام 

 کننره(بکو کیترینگ)  تولیر آب ضرعفوای 

 

 

 سعیر ساماای مجر :مدیرعامل

 www.behinab.ir  :سایت

 0۳۱9502090۱ :تلفن

 sahafipour.m@gmail.com  :ایمیل

 ۴2، پ ک 20اصفهان، خیابان شیخ صروق شمالی، خیابان شیخ مفیر، کوچه شماره نشانی:
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  های شیمی و پلیمرکمیته فناوری

 

 

 

 الوار پالست سپاهان شرکت
در شهرک علمی  ۱۳۸۳بنیان است که فعالیت خود را در سال ست سناهان یس شرکت مهنرسی و دااششرکت الوار پ    

 کاربردی مطالعای پ ستیس، –و تحقیقاتی اصفهان به منظور دستیابی به دااش فنی طرا ی و تولیر کامنوزیت های چوب 

ستیس تولیر و طرا ی ایز و پلیمری هایکامنوزیت روی بر سی هایپ ستیس و هاد ستراتژیس صنایع برای مهنر شور ا  ک

 .امود آغاز

وا ر فناوری از شرررهرک علمی و تحقیقاتی اصرررفهان در زمینه تخالرررالررری دااش فنی تولیر  این شررررکت دارای مجوز   

گذاران و مؤسسین این شرکت متخالالان صنایع پلیمر و روغن های صنعتی به ی پلیمری و پتروشیمی است. بنیانمحالود

سعه و تولیر فرآورد صنعتی میهای پاهویژه در بخش تحقیق و تو شنر که عمرتاً در  وزه افت، یه پلیمری و روااکارهای  با

 .گیرارهن و فودد مورد استفاده قرار میگاز و پتروشیمی و ایز صنایع فلزی به ویژه صنایع آ

 

 

 :هامحصوالت و فناوری

 ریق پوشش ضر  

 دیافراگم دستیکی 

 کننره پودر دیرسوز 

 کامنوزیت چوب پ ست 

 

 گماهیار پالهن : مدیرعامل

  www.alvarplast.com  :سایت

 0۳۱۳۳9۳2۱05 :تلفن

  info@alvarplast.com: ایمیل

 ۱۱قیقاتی اصفهان، خیابان شماره اصفهان، بلوار دااش اه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تح : آدرس
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 های شیمی و پلیمرکمیته فناوری

 

 

 

  شرکت درمان گاز
ضوع تول    سال  یطب یگازها عیو توز ریشرکت درمان گاز با مو س ۱۳6۱در  سان اریبه ثبت ر شنا  ریشرکت موفق به تول نی. کار

شیگاز ب سا تروسیا یهو ستااراردها ریاک شک ش اهیآزما ریو مورد تائ یجهاا یمطابق با ا شت، درمان و آموزد پز  یوزاری بهرا

 .شرار رانیبار در ا نیاول یکشور برا

ستنیپ با    ش و شیگاز ب ریتول تیظرف ،آدینیدو گروه ما سال افزا یهو معادل دو برابر  تیظرف نیکه ا افتی شیبه دو هزار تن در 

 .باشریکل کشور م ازیا

شرکت     سک ریدر مورد تول قیتحق ۱۳۷5سال  دراین  سال  ورا آغاز کرد  Entonox درد ااتواوکس نیگاز ت موفق به  ۱۳۷6در 

 .باشریم ریدر  ال تول DarmanoX یگاز شر و در  ال  اضر با برار اختالاص نیا ریدزم جهت تول یکسب مجوزها

 

 

 :هافناوری محصوالت و

 فیوز اکسیژن  

 دست اه تسکین درد 

 کننره فشاردست اه تنظیم 

 )گاز تسکین درد )ااتواوکس 

 )گاز بیهوشی )ایتروس اکسایر 

 

 

 یی سن مود: رعاملیمد

  www darmangaz.com:تیسا

 0۳۱۳۳۸0۴۸۴6تلفن: 

  Info@darmangaz.com  :لیمیا

 20 ابانیمحمود آباد، خ یجاده تهران، منطقه صنعت 5 لومتریاصفهان، ک: نشانی
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  های شیمی و پلیمرکمیته فناوری

 

 

 

 

 شرکت بهبود شیمی کیمیاگران
شیمی کیمیاگران     سته شروع به فعالیت در  وزه دامنروری کرد ۱۳92سال از شرکت بهبود  شرکت با تحقیق و .ا این 

شر. سویا  سترودر فول فت  ساخت اک سعه در ادامه موفق به  ستقرار در  تو شرکت با ا پارک علمی و تحقیقاتی اکنون این 

 .های اکسترودر و ردیاب دامی استهای دامی و همچنین دست اهکننرهها و ضرعفوایدر ال تولیر شوینرهاصفهان 

  
 

 

 :هامحصوالت و فناوری

 RFID 

  های یس تکهبیگ فن 

 افت سویاکسترودر فول 

 کننره پستان دامضرعفوای 

 هادامراری یفاض ب شیردوش تالفیه 

 های شیردود و تااکرهای  مل شیرشوینره قلیایی و اسیری دست اه 

 

 

 رضا زاهری :مدیرعامل

  www.bshk-co.com :سایت

 0۳۱۳۳9۳۱۱0۱ :تلفن

 dr.rezazahedi@yahoo.com  :ایمیل

 ۱2۷اصفهان، بلوار دااش اه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان ابوریحان، وا ر نشانی: 
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   های شیمی و پلیمرکمیته فناوری

 

 

 

 جهانکیمیا فرآیند نقششرکت 
جمعی از دااش جهان با هرف ارتقای دااش صرررنعت روااکاری کشرررور، توسرررط بنیان کیمیا فرآینر اقششررررکت دااش   

ش اهآموخت  الی ی تکمیلی داا صنعتی فعالیت خود را ان مقاطع تح شاورین معتبر علمی و  شور و همچنین م های معتبر ک

شهرک کردآغاز  شرکت هم اکنون در  ستقر می. این  صفهان م صلی فعالیت علمی و تحقیقاتی ا شر. زمینه ا ، شرکتاین با

ستیابی به دااش فنی  شرکت، تولیرصنعتی خاص می و تولیر روااکارهاید شر. این  کننره تخالالی روااکارهای فرآینر با

 .کشش، مورد استفاده در صنعت تولیر سیم و کابل با کیفیت بسیار باد و قابل مقایسه با محالودی اروپایی است

 

 :هامحصوالت و فناوری

 روغن داره 

 روغن توربین 

 روغن گردد 

 روغن کمنرسور 

 روغن هیررولیس 

 ااتقال  راری روغن 

 روغن  ل شواره تراد 

 روغن کشش سیم و مفتول مس و آلومینیوم 

 

 

 سعیر سلیماای :مدیرعامل

 www.kfnco.ir :سایت

 0۳۱۳۳9۳2۳۷۱ :تلفن

 kfncompany@gmail.com:ایمیل

 سکه مجتمع صبا ،شهرک علمی و تحقیقاتی ،بلوار دااش اه صنعتی اصفهان -اصفهاننشانی:
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 شیمی و پلیمر هایکمیته فناوری

 

 

 

 شرکت سبک بتن پرتیکان

های مالنوعی صنعت سنگ هرف موسسان این شرکت مررن سازی. شرشرکت سبس بتن پرتیکان در اصفهان تاسیس    

به عنوان هرف خود ز قطعای پیش سرراخته بتنی اامرغوب های طبیعی و ایدر کشررور و ت د برای رفع معایبی که در سررنگ

پس از اسررتقرار در شررهرک علمی و تحقیقاتی و ع ررویت در ااجمن سررنگ ایران، مجموعه  ۱۳9۱، در سررال ااتخاب کردار

 هایاین شررررکت فلسرررفه وجودی خود را تولیر سرررنگ گرفت.پرتیکان با هرف تولیر محالرررول با تکنولوژی اوین شرررکل

 ست.ادادهون معایب محالودی سنتی قرار مناسب و بر مالنوعی افیس و اوین و با قیمتی

 

 

 :هامحصوالت و فناوری

 کامنواستون 

 سنگ پ ست 

 سنگ آاتیس 

 کف پود بتنی 

 سنگ مالنوعی 

 ایموزاییس ویبره 

 سنگ اما و سنگ فرد 

 های مهنرسی شره(ی اوین ساختماای)سنگهاکننره متریالتولیر 

 

 آقای مهنرس محمرجواد االراصفهاای :مدیرعامل

 www.pertican.com: سایت

 0۳۱۳۳9۳2۴۳6تا 9 :تلفن

 info.pertican@gmail.com :ایمیل

 2۳0، وا ر2آفرینی ی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان فناصفهان، بلوار دااش اه صنعتی، شهرک علم نشانی:
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 های شیمی و پلیمرکمیته فناوری

 

 

 

 )تالیس(شرکت تعهد، اندیشه، لیاقت، سالمت
موفق به ثبت اختراع و بنیان های دااششرررکت تعهر، ااریشرره، لیاقت، سرر مت با اام اختالرراری تالیس با تشررکیل گروه   

ستفاده از ترکیبای معرای برای کاهش هزینهتجاری ستای ا شهری در زمینهسازی محالودی خود در را های های خرمای 

سبز، مقابله با لغزارگی جاده شت میعااای افتی ) افت، گازوئیل، بنزین، روغن و کشاورزی، ف ای  ها اعم از یخبنران و یا ا

 .شرهاراه در(  …

 خود تولیر پروسرره در اتوماتیس تمام تولیر خط و مجهز هایآزمایشرر اه مجرب، کادر داشررتن اختیار در با شرررکت این   

استفاده اموده و با هرف ی شیمیایی را  ذف و از مواد اولیه طبیعی برون خطر ترکیبا المقرور  تی که داشته آن بر را سعی

زیسررت در چرخه اکولوژیس محالررودتی سررالم را ارائه امایر و این راسررتا با تولیر محالررودی مرغوب امکان  فت محیط

 صرور به کشورهای  وزه خلی  فارس را ایز فراهم اموده است. 

های ااشی از امس و شن به جراول، آسفالت و ف ای سبز، سرعت عمل کشت ارگاایس در کشاورزی، کاهش آسیب   

اهراف اصرررلی از  گرمازدگیها و محافظت از گیاهان در مقابل سررررما و شرررت میعااای افتی موجود در راهدر پاکیزگی ا

  تحقیق کارشناسان این شرکت می باشر.

 :هامحصوالت و فناوری

 جاذب افتی 

 برضریخ معا  

  تالیس کشاورزی 

 یسمحافت سفیر تال  

 های ژرف گسلیآب 

 آبکاتالیست تالفیه پسوفت اااو  

 های شهری دست اه کاهش آدینره 

 مازیار مومنی :مدیرعامل

 www.agritalis.com :سایت

 0۳2۳662۳۴56 : تلفن

 info@agritalis.com: ایمیل

 اصفهان، خیابان آمادگاه، ساختمان پارسه، طبقه دوم، وا ر جنوب شرقی نشانی:
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   های شیمی و پلیمرکمیته فناوری

 

 

 

 نوین دارو داروسازی بهزیست آیریکشرکت 
ست آیریس اوین دارو با    سازی بهزی شته شرکت دارو الین ر ال های مختلف از جمله ژاتیس مولکولی، همکاری متخ

پایه پزشررکی، در زمینه تولیر ااواع داروهای بیولوژیس و مشررتقای آاها برای میکروبیولوژی، پزشررکی، دامنزشررکی و علوم

سان و  یوااای به رود سی پروتئین با تکیه بر دااش فنی و های بیولوژیس، اا بیوتکنولوژیس، اااو بیوتکنولوژیس و مهنر

ثبت اختراع برای هر دارو شروع به فعالیت کرد. اولین داروی تولیر شره، چسب زیستی تسریع کننره ترمیم زخم و کاهش 

 .دهنره خواریزی در  یوااای و ااسان به صوری پودر است

های تحقیقاتی و کنترل کیفیت مجهز به ابزار و ادوای علرررمی بوده رو دارا بودن آزمایش اههای شرکت اوین دااز ویژگی   

 در بهراشرتی آرایشری ترکیبای و داروها در تولیر و عرضره  (GMP) های اسرتاارارد داروسرازیبا رعایت دسرتورالعمل که

 فعالیت دارد. زیبایی و ترمیم درمان، زمینه

 

 :هامحصوالت و فناوری

برن، درمان زخم شقاق زینکس، درمان ترک دست و پا زینکس، درمان زخم دیابتی زینکس،  کننره جود صوری ودرمان

ستر زینکس، درمان درمان آفت و زخم سلی، درمان تبخال، درمان زخم ب های دهاای زینکس، درمان میخچه، درمان زگیل تنا

سم ع  ای، کاهش سنا ست ی و ا ستی، کاهش خ شرای زینکس، ترمیم کننره  ااواع زگیل پو سوزد و گزیرگی   کهیر، 

 کننره چنر منظوره، درمان زخم و جرا ای  یوااای خاا یکن، پاکپس از لیزر زینکس، شیشه پاک

 

 

 مالطفی محمری: مدیرعامل

 novindaru.com: سایت

 0۳۱۳9۳2۴50تلفن

 behzist.airic.novin.daru@gmail.com :ایمیل

 2۱0دااش اه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان ابوریحان، وا ر اصفهان، بلوار نشانی:
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مرهای شیمی و پلیکمیته فناوری   

 

 

 

 آرمان نوینشرکت آژند بسپار
سال     سنار آرمان اوین در  ستمر و ات ۱۳9۴شرکت آژار ب صوری م شیمیایی پلیمری به  شر و در  وزه محالودی  سیس 

                     و چوب صرررنایع در مالررررف برای را ممبران وکیوم چسرررب اسرررت شرررره موفق شررررکت این . اسرررتپویا فعالیت داشرررته 

 در زمینه تولیر چسرربارجی وارد بازار کنر. ع وه بر فعالیت خ محالررودی با رقابت قابل و مناسررب کیفیت با را اف دی ام

دهنره پلی یورتان پایه آبی با کیفیت مورد تاییر، های دی ری از جمله تولیر غلظتپلی یورتان پایه آبی، شررررکت در زمینه

 .دارد فعالیتمشاوره و اص ح فرمودسیون محالودی شیمیایی در زمینه پلیمر 

 

 :هامحصوالت و فناوری

  یوموکچسب 

 پلی یورتان پایه آبی 

 غل ت دهنره پایه آبی 

 

 ابراهیم ایس اژاد: مدیرعامل

 www.abanpolymerco.com : سایت

  0۳۱۳۳9۳2۱9۸ و0۳۱۳۳9۳2۱62 ن:تلف

 info@abanpolymerco.com  : ایمیل

 ۱0۳، وا ر ۱آفرینی اصفهان، بلواردااش اه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان فن :نشانی
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 های شیمی و پلیمرفناوریکمیته 
 

 

 

 شرکت فنی مهندسی بسپار صنعت آبنوس
صنعت آبنوس     سنار  سته ۱۳90سال  ازشرکت فنی مهنرسی ب شرفته پلیمری آغاز بنریفعالیت خود را در زمینه ی ب های پی

شرکت می توان به فیلم های کرده الودی این  ست. از مهمترین مح سته بنری تجهیزای و ورقه  VCIا شاره کرد که در ب ا

  شود.اوع مختلف به بازار عرضه می ۱0های فوددی و آلومنیومی و تقریبا در

 

 

 

 :هامحصوالت و فناوری

 ای پلیمری خاصهلمیف 

 تولیر ظروف پ ستیکی 

 ساخت پااسمان هیرروژلی 

 یهاساخت و تولیر فیلم  VCI 

 صنعتیهای ساخت و تولیر شوینره 

 ساخت دست اه اتوماتیس پرکن صنایع غذایی 

 های جاذب آبسنتز رزین فنولیس و ساخت فوم 

 های پزشکیهای پلیمری جهت استفادهساخت پوشش 

 

 

  امر جوادی:مدیرعامل

 02۱66560۷0۴ :تلفن

 abnoos-co@istt.ir :ایمیل

پ ک       ، جنب ساختمان آهن و فودد۱2اصفهان، بلوار دااش اه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، خیابان  نشانی:

۳0۸ 
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 های شیمی و پلیمرکمیته فناوری

 

 

 

  سپاهان فراز نانو شرکت
تکنولوژی اااو و های محافظتی و آب ریز با شرشپو تولیر و طرا ی هرف با سرناهان فراز اااو شررکت گروه متخالرالرین   

کنر با تکیه بر دااش تیم فنی و متخالررص خود و می ت دشرررکت تاسرریس شررره اسررت.این  تمرکز بر  فت محیط زیسررت

ستفاده بهینه از منابع موجود، محالودتی با  ضایتکارکنان با اا یزه و با ا سطح ر شتریان کیفیت باد جهت افزایش  منری م

شرو هایشرکت از یکی عنوان هب سناهان فراز اااو شرکت. تولیر کنر شش ارائه و تولیر زمینه در پی  راه ارائه و اااو هایپو

 .رودمار میش به بزرگ هایشرکت و هاسازمان به خاص های ل

 

 

 ها:محصوالت و فناوری
 های صنعت راگ و پوششولیر افزودایت 

 آاتی باکتریال وها از جمله سطوح های خاص طبق اوع سطوح و اوع آدینرهارائه فرمول … 

 ای در مورد سطوح خاص و یا ایجاد خواص متفاوی در زمینه راگ و پوششخرمای مشاوره  

 و افوذ کاهش کردن، ضرررآب و آب ریز  فاظت، منظور به ولیر ااواع پوشررش های اااویی برای سررطوح مختلفت 

 ...و چسب دیواری، هایاقاشی چربی، خاک، غبار، و گرد آسان  ذف

 

 

 

   جاعظم مردی :مدیرعامل

 www.nanofaraz.ir :سایت

 0۳۱۳۳9۳2۴۳2 :تلفن

 info@nanofaraz.com :ایمیل

 ۱0۳، وا ر 2آفرینی ی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان فناصفهان، بلوار دااش اه صنعتی اصفهان، شهرک علمنشانی:
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  های شیمی و پلیمرکمیته فناوری

 

 

 پالسماشرکت مهندسی سطح سوین 
سوین پ سما به    سطح  سعه یس عنوانشرکت مهنرسی   های اااودیه و اااوکامنوزیت به روددهنره پوششمجموعه تو

PVD   های فوق علمی و تحقیقاتی در این زمینه در مرکز خرمای پوشررش ،سررال سررابقه کار صررنعتی ۸در ایران بابیش از

 .کنردر ایران فعالیت می PVD سخت به رود

ی دیه اازک است که در محفظه خ  و از طریق تبخیر عناصر فلزی و رسوب اااوذرای ها، گروهی از پوششPVDپوشش

ها به علت ضررخامت کم عموماً باعث تغییر ابعادی قطعه اشررره و شررود. این پوشررش اصررل از پ سررما روی قطعه ایجاد می

 .ت به خوردگی را در قطعه ایجاد کنرتواار خواص مورد اظر از لحاظ سختی، مقاومت سایشی و مقاوممی

 

 :هامحصوالت و فناوری

 دهی به رودپوشش PVD 

 کاتریدهی به رود قوسپوشش 

 های فوق سخت دیه اازکپوشش 

 دهی فوق سخت به روددست اه پوشش PVD 

 

 

 مهری عبریزدان :مدیرعامل

 www.sevinplasma.ir :سایت

 0۳۱۳۳9۳2۳25 :تلفن

 pvd.jahdi@gmail.com  :ایمیل

شانی صفهان، خیابان  :ن شهرک علمی و تحقیقاتی ا صفهان،  صنعتی ا ش اه  صفهان، بلوار داا سازی ، ۱۴ا مجتمع تجاری 

 5و ۴ فناوری وا ر
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  های شیمی و پلیمرکمیته فناوری

 

 

 

 شرکت ارمغان فناوری قرن
سازی و اجرای خط تولیر قطعای صنعتی به ثبت رسیر و سنس با هرف ماشین ۱۳۸9شرکت ارمغان فناوری قرن در سال    

های آدی در صنعت خودرو، صنعت افت و گاز، صنعت بازیافت و تالفیه آب و فاض ب پروژهدر تولیر قطعای و ماشین

آب و الالی صنعت های تخوردهای این مجموعه دستیابی به دااش فنی تولیر فلوکوداتااز جمله دست .کردمتعردی اجرا

باشرررر. ارتقای کمی و کیفی اارازی کارخااه تولیر این مواد در مقیاس صرررنعتی میفاضررر ب و طرا ی، سررراخت و راه

 .باشرهای جاری این شرکت جهت توسعه بازار داخل و خارج کشور میمحالودی از مهمترین براامه

 

 

 

 :هامحصوالت و فناوری

 کلرایرپلی آلومینیوم 

  بپسآکننره آب و  ااواع مواد منعقرهتولیر 

 

 

 

 محمر معراجی :مدیرعامل

 www.ofg-co.ir: سایت

 9۱-0۳۱۳۳9۳2290 :تلفن

 ofg.co.ir@gmail.com  :ایمیل

 ۱۱6، وا ر ۱اصفهان، بلوار دااش اه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان فن آفرینی نشانی:
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  شیمی و پلیمرهای کمیته فناوری 

 

 

 

  اسپادانا شرکت پارسیان رزین آمود
آغاز کرده است. این شرکت   فعالیت خود را در بازار سنگ و ساختمان ۱۳۸۸از سال  شرکت پارسیان رزین آمود اسنادااا   

های اپوکسی با چسبهمچون رزین و  های اختالاصی و امکااای توسعه یافته توااسته است تولیرای خود رابا فرمودسیون

کننره(، با استااراردهای بین المللی و کیفیتی اشینکودات )عوامل تهوفل ها ماانرها، افزودایراگ و پوشش،+Q اام تجاری

  .کنرعت ران و مشتریان ارائهدر ایران و خاورمیااه به صن های رقابتیهمراه با قیمت

شرکت محالودی    سن این  صنایع مختلف همچون  ساختمان، الکتروایس،در  ستی  گ و  صنایع د شیمی،  و افت و پترو

ستفاده قرار م ستفادهسفیرهای ویژه خودمحالودتی اوین همچون رزین همچنین .یردگیجواهرآدی مورد ا  شواره برون ا

سنگ برون ایاز به توریاز پودرهای معرای و ژل سته بنری کوپ  سته بنری را برای  هایهای الیافی مخالوص ب اولین بار ب

 ت.اخلی و بین المللی ارائه داده اسدر بازار د

 

 :هامحصوالت و فناوری

 کوپ سنگ ومیمخالوص وک یهانیرز 

 های مورداستفاده در راگ و پوشششافزودای 

 های مورد استفاده در صنایع سنگها و ماستیسژل 

 تیسنگ با استحکام و شفاف یمخالوص فرآور یاپوکس یهانیرز 

 

 

 

 الرینی کچوییسیرمحمر اظام :مدیرعامل

 www.parsianresin.com :سایت

 0۳۱950۱25۳5.:تلفن

  parsianresin@gmail.com :ایمیل

 ۱۴6پ ک - ۳0خیابان -بادآشهرک صنعتی محمود  -اصفهان نشانی:
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  های شیمی و پلیمرکمیته فناوری

 

 
 

 

 شرکت زیست روانکار پویا
المللی با خلی و بینهای معتبر دادر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و ع و ااجمنشرکت زیست روااکار پویا مستقر    

ای ارائه ای و فرامنطقهکننرگان منطقهو توزیع ناورااه خود را به صرررنعت رانمحالرررودی ف” به سررروی زارگی سررربز“شرررعار 

 .دهرمی

های صررنعتی زیسررتی با اام ریس و افزودایها، گهای مختلف روااکارها، شرروینرهتولیرای خود را در دسررته این شرررکت   

 این شرررکتمحالررودی  کننره ازاز جمله صررنایع اسررتفاده.کنربه بازارهای مالرررف مناطق مختلف ارائه می ZRP  تجاری

توان به صنایع فلزکاری، افت و گاز و پتروشیمی، خودروسازی، لوازم خاا ی، هواف ا، الکتروایس، سنگ و ساختمان می

 .کرد اشارهو اساجی 

ستفاده از تکنول    وژی به روز و شرکت زیست روااکار پویا با کادری متخالص و همکاری با مراکز تحقیقاتی اام آشنا و ا

 .و جامعه است ست محیطی و س متی صنعت رانایجاد محالودی او، در کنار توجه ویژه به مسائل زی پی یرسبز )بایو( 

 

 :هامحصوالت و فناوری

 یستیز یصنعت سیگر 

 یستیز یصنعت یها نرهیشو 

 یستیز یصنعت یروغن و روااکارها 

 و قارج، ضر  یضر باکتر ،ی: مواد ضرخوردگریاظ یصنعت یها یافزودا

 ریفایکف، امولس

 

 یئ امیرعباس خشکه :مدیرعامل

  www.zistravankar.com :سایت

 0۳۱۳۳9۳225۸-9 :تلفن

 info@zistravankar.com :ایمیل

 ۱۴۱اصفهان، بلوار دااش اه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان ابوریحان، وا ر  نشانی:
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های شیمی و پلیمرکمیته فناوری   

 
 

 

 شرکت بهبود صنعت مهان 
 اشاره …توان به صنایع فودد، افت، پادیش اه، پتروشیمی، کاغذ سازی و از جمله صنایع طرف قرارداد این شرکت می   

 :دهرمی ارایه را ذیل خرمای تحالیلکرده مشاوره تیم داشتن اختیار در با مجموعه این. کرد

 با استفاده از رود پاشش  رارتی سازی قطعایدهی و مقاومپوشش-۱

2- Arc spray HP/HVOF  های جوشکاری بوده که با استفاده از آن و با کلرینگ: این رود یکی از ااواع پروسه رود

های تخریب کارگیری آلیاژها و سوپر آلیاژهای مقاوم در برابر خوردگی و سایش عمر سطوح قطعای را در برابر مکاایزمبه

 .دهرسطحی افزایش می

فراینر از جمله فرآینرهای عملیای  رارتی ترموشرریمیایی اسررت که در دمای پایین بر روی  ایی: اینایتراسرریون پ سررم-۳

بهبود خواص سررطحی قطعای اظیر مقاومت به سررایش، مقاومت به خسررت ی و ایجاد سررختی  قطعای ااجام شررره و موجب

 .گرددسطحی باد می

 

 :هامحصوالت و فناوری

 دهی و بازسازی قطعای صنعتی تحت سایش و خوردگیساخت، پوشش  

 های سررررامیکی، سررررمتی و سررروپرآلیاژی مقاوم به سرررایش و اعمال پوشرررش

                                                 هررای اررویررن پرراشرررررش  رررارترریرودخرروردگرری بررا اسرررررتررفرراده از 

 Flame Spray  ، APS ، HP/HVOF :اظیر

 

 

 بهاییامیر شیخ :مدیرعامل

 www.bsmgroup.ir: سایت

 0۳۱95025660 :تلفن

 info@bsmgroup.ir : ایمیل

 ۱۱۱بیت، پ ک بست اهل(، خیابان خبوشاای، بن۴6آباد، خیابان بهارستان )اصفهان، منطقه صنعتی دولت نشانی:

 



 

رمغان فناوری قرنا  

 میاگرانیبهبود شیمی ک شرکت پاک شیمی

اردکان سرامیک های صنعتی  

 اصفهان صبا شیمی بهزیست نوین آیریک دارو

 بهبود صنعت مهان

 آزند بسپار آرمان نوین

 بسپار صنعت آبنوس

 فناور پالستیک سپاهان


