
 تلفن شركتايده محوريوضعيت استقرارنام مدير عاملواحد فناور

48662467ساخت میكروستونهای كروماتوگرافی برای تشخیص بیماری دیابتپیش رشدحبیب اله بهاروندایی پلیمر

GREتهیه و تولید چسب اپوكسی به منظور استفاده در لوله و اتصاالت پیش رشدسعید دولتشاهسامع بسپار ایرانیان

فن آوران بسپار زنگ ستیز
مهدی شاه آبادی 

فراهانی
88637400(VCI)فن آوری ساخت مواد پلیمری حاوی بازدارنده های خوردگی فاز بخار پیش رشد

پیش رشدمحسن ممبنیدی دانش زیستا آرایه
تولید محصوالت با ارزش افزوده زیستی و پلیمری از سلول های مخمر با روش 

های زیست سازگار

 رشدمجید كریمیمیكا شیمی شریف
تولید نانوساختارهای سیلیكایی قفسی پلی اكتا هدرال الیگومریک 

(POSS)سیلسسكیو اكسان 

 رشداكرم شكرزادهپترو تحلیل آوا
تولید پكیج افزودنیهای شیمیایی صنعت گاز و انرژی-1

طراحی و تولید فوم پلی الكتیک اسید-2 
44786873

طرح تولید انكرهای شیمیایی دوجزیی در تقویت و ترمیم سازه های بتنی رشدجواد حدادیتوسعه راهبردی هیل تیران

26112945طراحی و تولید دستگاه های پاكسازی هوا و سطح با مكانیسم اكسیداسیون رشدعذرا عطاییایواز آریان گستر

مارال پوشش نانو
سید امیرحسین 

سید مهدی
 رشد

پوششهای آبگریز پلی یورتانی جهت عایق بندی استخرها و پوششهای ضد 

خزه
44787151

44787122تولید گچ ریخته گری فلزات گرانبها با استفاده از پلیمرهای پایه آبی رشدفرزانه آزادی منشفرزان بسپار امیركبیر

44787064اكریالتی (ضربه)تولید اصالح كننده های رشدمحمد رخشان فررخشان پلیمر صنعت

PE/Al44787084بازیافت فیلم ها و ورقه های چندالیه  رشدكاوه  ممی زادهاندیشه سازان سبز نگار

 رشدعلی عباس زادهپایش سیوان پلیمر
شامل آنتی باكتریال، ضد جلبک و خزه و )تولید مواد آنتی میكروبیال 

ضدقارچ و كپک و انواع سازگار كننده های پلیمری
44787138

44787158تولید پست های كامپوزیتی دندانی رشدمریم ازوجیپلیمر پویان كامپوزیت گستر



نویان افزون شیمی
وحید حیدری 

مهترلو
 رشد

تولید مواد افزودنی مورد استفاده در صنایع رنگ و پوشش، تصفیه آب، نفت 

و گاز، كاغذ سازی و در مرحله دوم داخلی سازی مواد اولیه وارداتی مورد نیاز
44787098

 رشدرقیه معرفت سیدلرفناوران سبز بسپار
سنتز افزودنی های ضد حریق دوستدار محیط زیست جهت كاربرد در 

كامپاندها و پوشش های پلیمری

 رشدمجتبی دیلمی معزیپژوهش و تولید آرتا بسپار
فرموالسیون و ساخت قطعه الستیكی با قابلیت جمع شدگی سرد جهت 

استفاده در صنایع الكتریكی

طراحی و ساخت تجهیزات كنترل كیفیت رشدسعید پورسعیدیآزما پلیمر سام
44787094طراحی و ساخت پانسمانهای پزشكی رشدایرج كهساریكیتو فارمد

تهیه و تولید مواد كاشت ناخن رشدآیدا علوینیل بسپار توسعه ایرانیان

آراد شیمی زاگرس
آرش رنجبرزاده 

دیبازر
 رشد

سنتز و فرموالسیون انواع افزودنی برای صنایع خوراكی با كاربرد بعنوان 

روان كننده و ضد كف
44787087

44787085 تولید كامپاندها و مستربچ های تاخیرانداز شعلهR&Dمحمد باقر شیروانیرایان بسپار صنعت

مهندسی فناوران الماس مانا

(فناوران ایده مدرن)
44787140ساخت الیه های فیلتر كربن فعالR&Dسیامک الماسی

R&Dعلیرضا قنبریكیا نانو پوشش
تهیه پوشش تبدیلی برپایه زیركونیوم جهت بهبود چسبندگی و مقاومت به 

خوردگی پوششهای پلیمری
_

R&Dفرزانه خرمیانپلیمر پژوهان دانش مدار
 با استفاده از افزودنیهای پایه زیستی و غیرفتاالتی PVCتولید آمیزه های 

در كنار بكارگیری تركیبات نانو جت اصالح خواص مكانیكی محصول
44787145

كرانگین

(چسب و درزگیر)
44787123تولید پلی الفینهای بهینه سازی جهت ساخت نانو كامپوزیتR&Dعلی احمدی

ساخت رزین های فنلیک پیشرفتهR&Dداوود رناسی(سانا)سازندگان اندیشه ناب 
44787180: تلفن

44787181: نمابر 

44787142تولید نسل جدید مستربچهای آنتی باكتریالR&Dهادی سبحانینوین بسپار سازه اروین



R&Dمهرداد جلیلیانرایكا پژوهش
بررسی و امكان سنجی سنتز آنتی اكسیدانت های مورد مصرف در صنایع 

الستیک

44787150

48662418

44787140ساخت واحد پیشتاز پراكنده كننده های محلول آبR&D حسین بوهندینوآوران پلیمر هنگام

44787148تثبیت خاك و مصالح جاده ای و تولید هیدروژل سوپر جاذبR&Dعبدالحسن علی زادهنانو آب ایرانیان

ایرانیان ایستا پلیمر شریف

(آی آر پلیمر پارسه )
R&Dمحمد پوست فروش

تولید كامپاندهای پلیمری هادی حرارت جهت استفاده در گرماخور 

های روشناییالمپ

44787934-35 

،44787073

تهویه )  محیا آزما سازه پایا 

(پرداز خاور

سعید عباسقلی 

دوالبی
R&D

طراحی و ساخت پلنت و ستاپ های مختلف، تامین مواد اولیه و تجهیز 

آزمایشگاه ها، اجرای خط تولید و اتاق تمیز

8135345011تاثیرات كربنات كلسیم رسوبی در محصوالت پلیمریR&Dمحمدجواد سفیدابیشیمی معدنی همدان

R&Dصدرالدین فربودشركت صنایع شیمیایی مارال رنگ
طراحی نمونه درزگیر نواری خودرویی با محوریت جایگزینی االستومر خارجی با 

داخلی

نوآوران سیلیكون برتر 

(پلیمرهای سیلیكونی)
48662459روان كننده های سیلیكونی/تولید روغنهای سیلیكونیR&Dمجید غیاث

ساخت الستیک مغناطیسی به عنوان دسته موتور مگنتورئولوژیكالR&Dبهرام طیبیپل آستارا صنعت

غلطک ها و الستیک های 

(میركو)صنعتی مباركه 
3152373476تولید چسب و پرایمر جهت اتصال الستیک پخت شده به فلزR&Dداوود فروتن

R&Dپردیس رستم زادهبسپارسازان ایرانیان
چقرمه سازی پوششهای بر پایه اپوكسی از طریق شبكه های درهم نفوذ 

كرده و تقویت شده با نانو ذرات

44787129/49- 

26410351

R&Dمحمدامیر كریمیآبتیک پوشش آریا
فرموالسیون و تولید جوهر اینک جت سابلیمیشن جهت چاپ

پارچه با تكنولوژی نانو و گسترش طرح به انواع جوهر های اینک جت

Akisulf-202288708089-  زدای از گوگرد مذاب H2Sكاتالیست مایع R&Dفرشید االسوند آمین شیمی صنعت توسعه

دارویی خورشید كادوس

(امرتات شیمی  )
44787147.16تولید اكسپیانت های پلیمری و دارویی اودراجیت و سنتز ماده مؤثره داروییرویالتیبابک فتاحی



نانو فناور پوشش پارس ماندگار

(پوشش فناور پارس)
44787153پوشش الملی روی بدون مواد آالینده محیط زیسترویالتیمحمدرضا هاشمی

پلیمر مهندسی آسمان مهر

(مهندسی پلیمر آسمان مهر)
44787135مخازن سوخت انعطاف پذیر تقویت شدهرویالتیمهدی شاه محمدی

تبدیل متابولیتهای ثانویه به میكرو فرم و نانو كپسولرویالتیرضا سروریعصر نانو
 44787040، 44787132، 

44787141

تحقیق و تولید داروهای هدفمند ضدسرطانرویالتیرضا شیخ نژاداوشیدا نوین دارو

اترك بسپار فن

(پلیمر پژوه نوین)
48662446نانوكامپوزیت و نانوچسب های دندانیرویالتیمحمد عطایی

44787133ساخت ژنراتور گاز ایربگ اتومبیل بر پایه سوخت پر انرژی بومیرویالتیصدرا فروتنسامانه های ایمنی صدرا بان

مبنی بر مشاركت )مجموعه آلفا 

در تجاری سازی دستاوردهای 

(پژوهشی و فناوری

فعالیت در حوزه تولید محصوالت مقابله با كرونا، دارویی و غیرهرویالتیمهرداد رحیمی

44787143جوهر، رنگ، رزین، آرایشی، بهداشتی و ویتامینهرویالتیمحمدرضا تهاجمینانو توانا پارس

(EPP)ذرات فومی پلی پروپیلن انبساطی رویالتیآقای نوریمواد پیشرفته شریف

STA/ DSC44180001ساخت دستگاه رویالتیحمید عاطفیدما پژوه آروین

تولید و تجاری سازی چسب های ساختمانیرویالتیعلی ممتازاننوآوران بسپار صنعت ممتاز

بتن اكسیر )بتن اكسیر پادیر 

(تجارت عمران نوین

علیرضا بهلولی 

زنجانی
44787127مالت سبز پلیمریرویالتی

محصوالت شركت دانش بنیان نانو پودر توسرویالتیرضا فلسفیمطالعاتی تولیدی نانو پودر توس

48662212ساخت و توسعه رزین های پلیمری با قابلیت پخت نوریرویالتیممتحن رحمتمان بسپار تكین ایرانیان

44787152تولید پوشاك عاری از سرب محافظ در برابر اشعه ایكسرویالتیشیوا محمد كریمیپوشش های پرتو نارسان

تولید چسب های تک جزیی اپوكسی و پلی یورتان بهینه شده با نانوكپسولرویالتیمسعود یار محمدیرزین صنعت ورنا



88803098تولید دیافراگم الستیكی رگالتور گازرویالتیعلیرضا نوبختنیرو فرایند ساز كویر

شتابدهنده نانوشتابدهندهمیثم حاتمی(نانو پل)فیدار بسپار ارك 

شتابدهندهشتابدهندهفرید سماواتویرا بسپار برتر شرق

44787120و 88014697شیمیایی، پلیمر-ارائه خدمات فنی صنایع داروییخدماتیرضا شاملوكوثر فرآیند ایلیا

44787128تهیه و ساخت لوازم شیشه ای آزمایشگاهی صنعتی و پایلوتخدماتیمریم دبیریكیمیا گلدیس آزما

پتروپایلوت

تراشكاری صنعتی پیشگام ) 

(قطعات پارس

خدماتی مرتضی عبدالعلی
فلومتر و فشار )ارتقای دامنه عملكرد راكتورهای بوچی و تجهیزات مربوطه 

(پشت
44787144

آرمان مهر جم
سید مصطفی 

میرحسینی سرجمع
خدماتی

كارگزاری شبكه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری و انجام فعالیت های مرتبط با عضویت آزمایشگاه های 

سراسر كشور در شبكه آزمایشگاهی، برگزاری دوره های تئوری و عملی 

تجهیزات آزمایشگاهی، ارائه خدمات آزمایشگاهی

77206023

شایان بسپار پویا
عیسی خنكدار 

سنگدهی
خدماتی

مشاوره تخصصی به تولید كنندگان پلیمری در استفاده از گرید مناسب 

تیتان
انجمن صنایع پالستیک و پلیمر 

ایران

(انجمن ملی پالستیک)

خدماتیعباسعلی متوسلیان
 استفاده از امكانات و خدمات مركز رشد فناوری پلیمرجهت تسهیل ارتباط 

میان شركت های تولیدی عضو انجمن با شركت های مستقر در مركز رشد
88927986-7

خدماتیوحید یونسیتوسعه تجارت نانو فیدار

ارائه خدمات شتابدهی، نوآوری، تجاری سازی و تبادل فناوری، نمایشگاه مجازی، 

امور حقوقی، مالی و مالیاتی، ارائه بیمه های زندگی، مدیریت صادرات ویژه شركت 

ها و محصوالت پلیمری، نانو و دانش بنیان

تهیه مدل ریاضی برای دستیابی به فورموالسیون بهینه روانكارهاخدماتیمهران علی نژاد(كاندپ)پیشگامان طراحی مفهومی 

48662455تهیه محلول های پلیمری پرفلورینه سولفونیک اسیدیزایشیفریدون محمدیالكترو كیمیا بسپار

44787124تبدیل برشهای سنگین نفتی به الفینهای سبک و بنزینزایشیعلی افشار ابراهیمیپترو پاالیش نفت افشار

48662214چاپ سه بعدی الیاف پیوستهزایشینسترن مصلحتیكا تری دی



زایشیصدیقه سلطانیفنی و مهندسی پلی ویول
و پلی وینیل  (PVA)دستیابی به دانش فنی تولید صنعتی پلی وینیل الكل 

(PVB)بوتیرال 

هسته كارآفرینیجواد نظریرایان سالمت كادوس
تدوین دانش فنی و ساخت فرآورده های مكمل دارویی جهت باال بردن 

سطح ایمنی بدن و مقابله با عوامل بیماری زا همانند ویروس كرونا

آپا پلیمر ایرانیان
امیرضا قمی اویلی

هسته كارآفرینی
پوسته-اكریالتی با ساختار هسته/تولید اصالح كننده ضربه سیلیكونی

كاوش نانو آزما كلهر
وحیده علیخانی 

گیالنی
(طبیعی و سنتزی)تحلیل و بررسی نتایج حاصل از آنالیز دستگاهی مواد هسته كارآفرینی

48662211تهیه سوپرجاذب ها، فلوكوالنت ها و محصوالت همردیفهسته كارآفرینیعلی براهیمیآب بان بسپار

هسته كارآفرینیاحمد یحیائیآرتا تولید اكسیر
فرموله شده با نانو ذرات به عنوان كود  (UF)فرمالدهید -تولید اولیگومر اوره

آهسته رهش
48662213

تهیه كامپاندهای پلیمری با استفاده از مواد بازیافتیهسته كارآفرینیعلی عبادی رادنیكی بسپار پالست

هسته كارآفرینیسحر كریمیدینا پلیمر دانا

انواع خدمات و مشاوره در زمینه تولید انواع نایلون و نایلكس، تولید گرانول 

بازیافتی پلی اتیلن و انجام پژوهشهای

كاربردی در زمینه های فرموالسیون چسبهای صنعتی و پلی الفینها با هدف 

كسب دانش فنی و ارتقای فرایندهای موجود

48662217

گروه نوآوران پلی تک
مهناز عزتی اوغول 

بگ
هسته كارآفرینی

تهیه امولسیون دوگانه آب در روغن جهت تولید پولیش نرم و زبر مناسب 

سطوح سخت مانند چوب و فلز بویژه با كارایی در صنعت خودرو

هسته كارآفرینیفاطمه دست افكنارمیا پلیمر مهتاب

طراحی فرموالسیون و تولید كامپاندهای

مهندسی بر پایه ترموپالستیک االستومرها و سایر پلیمرها نظیر پلی الفین 

ها و پلیمرهای مهندسی به عنوان جفت

كننده برای بهبود ضربه پذیری و خواص دیگر

هسته كارآفرینیبابک بیوك افشاریرَسَن گستران
طراحی فرموالسیون و تولید چسب الستیک به فلز، مشابه با خواص نمونه 

Chemosil 222 و Chemosil 211خارجی 

الستیک های رسانا مورد استفاده در پزشكیهسته كارآفرینیسینا خواجه پورایمن پندار آذرخش


