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توزیع غرفه ها در نمایشگاه 
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تعداد 

صنعت 

علم و پژوهش 

خدمات  

رسانه 

ستاد 

توسعه فناوری 

شرکت کنندگان در

114 طرح فناورانه دارای آمادگی نسبی 
برای جذب سرمایه

بالغ بر 150 نهاد از جمله شــرکت های تولیدکننده ی 
محصوالت نانو

دفاتر صادرات محصوالت دانش بنیان در کشورهایی 
ازجمله چین، هند و سوریه

هیئت های تجاری خارجی

صندوق ها و نهادهای مالی و 
ارائه دهندگان خدمات تجاری سازی به شرکت های 

دانش بنیان
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 برخی از محصوالت ارائه شده در نمایشگاه
ایران نانو1401
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تاریخ فراخوان: تیرماه 1401

NANO.IR  اخبار پیش از برگزاری نمایشــگاه نانو: 93 خبر در سایت

مکاتبه با شــرکت ها: تماس با 262 شرکت  نانویی

                                                   تماس با 64 شــرکت تجهیزات ســاز در این حوزه

تبلیغات میدانی: نصب 140  پوســتر در 140 ایستگاه مترو تهران

                                           نصب 50 بنر  در ســطح شــهر
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فرآیند اطالع رسانی
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1. امور اجرایی نمایشگاه ، 

2. بررسی و هماهنگی ارتباط با شرکت ها، 

3.جانمایی غرفه ها، 

4.مدعوین ویژه، 

جلسات دبیرخانه 

21

اولیــن جلســه هماهنگی ســیزدهمین نمایشــگاه فنــاوری نانو در نیمــه خردادمــاه 1401 برگزار 

شــد و به صــورت هفتگی ادامــه پیدا کرد. این جلســات با هــدف برنامه ریزی مناســب تر  برای 

برگزاری نمایشــگاه و هماهنگی برنامه های جانبی مانند کارگاه های آموزشــی، نشســت های 

تخصصــی و ... برگــزار گردیــد. مهمتریــن موضوعاتی کــه در این جلســات مطرح شــد مباحثی 

همچــون  نحــوه دعــوت از مدعوین ویــژه، چگونگی حضــور مهمانــان خارجی، چگونگــی ارتباط 

گرفتن با شرکت ها، تبلیغات و اطالع رسانی عمومی ، غرفه های بخش های مختلف ستاد و... 

بود. برگزاری جلســات مســتمر، ضمن اینکه باعث شــد تمامی امور مرتبط با نمایشــگاه از نظم 

و ترتیــب خاصی بهره ببرد، به پرســنل اجرایی برای بهبود روند کارها و تســریع امور کمک کرد.

5. مهمانان خارجی

6. تبلیغات

7. تولید محتوا، خبر و...

موضوعات جلسات:



HOW WE
WORKS
مراسم افتتاحیهمراسم افتتاحیه
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مراسم افتتاحیه ایران نانو1401  با حضور دکتر ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، 
دکتر فیروزآبادی سرپرست معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، دکتر دهنوی 
نماینــده مجلــس شــورای اســالمی، مهندس ســیروس وطن خــواه رئیــس مرکز 
همکاری های تحول و پیشــرفت، دکتر سرکار دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو 

و ... برگزار شد.

23

مراسم افتتاحیه



ونزوئال

26

حضور هیئت های خارجی

از هیئت هــای تجــاری کشــورهای مختلــف بــرای حضــور در نمایشــگاه دعــوت بــه عمــل آمــد و 

شــرکت هــای خارجی جهــت بازدید از نمایشــگاه مقدمات ســفر خــود را فراهم کردنــد؛ اما پس 

از ایجــاد التهــاب در فضای رســانه ای 60 شــرکت ســفر خود را لغــو کردنــد. در نهایــت مهمانان 

خارجــی از کشــورهای مکزیــک، روســیه، ونزوئــال، ارمنســتان و برونئــی بــه ایــران امدنــد.

این افــراد در قالب چهــار هیئت تجاری، بــا حضور در نمایشــگاه، به مذاکرات تجــاری برای اخذ 

نمایندگی محصوالت ایرانی در کشورهای خود پرداختند.
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برونئی

 
ارمنستان

مکزیک روسیه
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B2B جلسات

کریدور توســعه صادرات و تبادل فناوری با حمایت صندوق نوآوری و شــکوفایی نشســت های 
تجاری میان هیئت های خارجی و شــرکت های ایرانی را برنامه ریــزی و اجرا کرد. طی چهار روز 
برگــزاری نمایشــگاه تقریباً 20 نشســت B2B انجــام شــد.موضوع این نشســت ها در حوزه های 

مختلف و با تمرکز بیشــتر بر روی درمان و دارو همچنین آب و کشاورزی و صنایع غذایی بود. 
همچنین نشســتی در روز ســوم نمایشــگاه )دوشــنبه 11 مهرماه 1401( با حضور هیئت مکزیکی 
و شــرکت های ایرانی در سازمان توسعه تجارت به منظور معرفی ســاز و کار ورود شرکت ها به 

بازار کشور مکزیک برگزار شد. 
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بازدید مدیران

عــالوه بــر مقامــات حاضــر در افتتاحیــه ی ایــران نانــو 1401، وزرا، معاونیــن و مســئولین دیگــر نیز از 
نمایشــگاه بازدید بــه عمل آوردنــد. در جریان ایــن بازدیدها، چالش ها و مشــکالت شــرکت ها مورد 
بررســی قرار گرفت. مدیران عامل و مسئولین شرکت ها ضمن ارائه ی دستاوردها و محصوالت خود 

به مسئولین، راهکارها و پیشنهادات خود را جهت مرتفع شدن هرچه سریع تر مشکالت بیان کردند.

دکتر دهقانی  سرپرســت معاونت علمی  ریاست جمهوری
دکتر خاندوزی  وزیر امور اقتصادی و دارایی

دکتر عین اللهی  وزیر وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی
دکتر ممبینی  معاون کل ســازمان برنامه و بودجه

دکتر صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه
دکتر خیاطیان  رئیس مرکز بررســیهای راهبردی ریاست جمهوری

دکتر جلیلی  عضو شــورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام
دکتر اسالم پناه  رئیس سازمان ملی استاندارد

مهندس وطن خواه رئیس مرکز همکاری های تحول و پیشــرفت
دکتر طهرانچی   رئیس دانشگاه آزاد اسالمی

دکتر  ساداتی نژاد  وزیر جهاد کشاورزی
دکتر دهنوی رئیس کمیسیون دانش بنیان مجلس
دکتر اقا میری  رئیس دانشگاه ازاد واجد تهران مرکز

دکتر پناهی معاون وزیر بهداشت
دکتر زاهدی  معاون اجرایی و نظارت شورای انقالب 

دکتر زیدی فر معاون وزیر نفت 
دکتر زندوکیل  مدیر کل اشتغال وزارت کار

دکتر ) سردار( فرحی معاون وزیر دفاع
دکتر محمدی   مدیرعامل صندوق اشــتغال و کارآفرینی بنیاد شهید
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بازدید سفیران

سفرای برزیل، نیکاراگوئه، کره جنوبی

 دبیر اول سفارت نیجریه، ونزوئال

 معاون اول وزیر نفــت ونزوئال به همراه هیئت 20 نفره از مدیران وزارت نفت

از آخرین دستاوردهای شــرکت های نانویی در نمایشگاه ایران نانو 1401 بازدید کردند. 
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شریف بسپار پلیمر 

36

قراردادها

قراردادهای امضا شده در نمایشگاه ایران نانو1401 

شامل:

قراردادهای صنعتی

قراردادهای توسعه ی فناوری

 بود که  تفسیر آن به شرح زیر است:

7 قرارداد صنعتی
به ارزش 1130 میلیارد تومان

6  قرارداد توسعه 
فناوری

به ارزش 59 میلیارد تومان
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مبلغ)میلیارد موضوعشرکت )تیم( فناورسرمایه گذار
تومان(

سرکان تهویه

راهبران فناوری 
سیمرغ کیش

صنایع نانوتک 
آینده

صنایع نانوتک 
آینده

هلدینگ احیا 
سپاهان

صنایع نانوتک 
آینده

استارتاپ نانوکویتا

استارتاپ آویسا

استارتاپ پنتا پالسما

پاکان آتیه

فاتحان علم کیمیا

نانوبسپار سپهر

20

16

1.5

17

3.7

1

تولید نانوعایق بر پایه 

ایروژل

تولید پلی آلومینیوم کلراید در مقیاس 
صنعتی برای مصارف تصفیه آب، آرایشی 

بهداشتی و صنایع غذایی

تولید نیمه صنعتی پوشش های 

سیلیکونی مخصوص مقره های برق

سیستم تصفیه ذرات معلق دود و 
گرد و غبار

دستگاه های ساخت نانوامولسیون 
مورد استفاده در صنایع مختلف اعم از 

آرایشی بهداشتی، غذایی، نفت و گاز 

پکیج های تجاری تصفیه آب و پساب  
پیوسته به منظور استفاده در معادن و 

کارخانجات فراوری مواد معدنی

38

مبلغ)میلیارد موضوعشرکت  فناورشرکت صنعتی
تومان(

نورد و لوله صفا

توسعه 
کارآفرینی بهمن

نفت مرکزی

لوله سازی اهواز

سهند پالستیک 
کاوش

نانوپلیمرسازان
 آوا

کیاصنعت شریف

شرکت نیلگون

پکاشیمی

پکاشیمی

پالس پلیمر

نانوامرتات تونیای 
الوان 

300

150

200

300

100

50

تامین پوشش FBE برپایه نانو برای لوله 

های نفت و گاز، پتروشیمی و آب 

نانوآمیزه وافل های ساختمانی

نانوپودر فوم زا برای ورق های فومیزه 

PVC

تامین پوشش FBE برپایه نانو برای 
لوله های نفت و گاز، پتروشیمی و آب 

نانورنگدانه های آبی فتالوسیانین 
مس

نصب پکر برای چاه های با 
محیط گازی و ترش

30 همگام خودرو 
آسیا

رنگ نانویی مقاوم به خوردگیآریساپوشش

37

قرارداد های توسعه فناوری قرارداد های صنعتی

)سرمایه گذاری جسورانه(



امضای قرارداد صنعتی بین:
شرکت صنعتی لوله سازی اهواز

و
شرکت فناور پکاشیمی

با موضوع: تامین پوشش FBE برپایه نانو برای لوله 
های نفت و گاز، پتروشیمی و آب 

300
میلیارد تومان

40

قراردادهای
 صنعتی

امضای قرارداد صنعتی بین:
شرکت صنعتی نورد و لوله صفا

و
شرکت فناور پکاشیمی

با موضوع: تامین پوشش FBE برپایه نانو برای لوله 
های نفت و گاز، پتروشیمی و آب 

300
میلیارد تومان
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امضای قرارداد صنعتی بین:
شرکت سهند پالستیک کاوش

و
شرکت فناورپالس پلیمر

با موضوع: نانوآمیزه وافل های ساختمانی

150
میلیارد تومان
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قراردادهای
 صنعتی

امضای قرارداد صنعتی بین:
شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

و
شرکت نیلگون

با موضوع: نانو رنگدانه های آبی فتالوسیانین مس

100
میلیارد تومان
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امضای قرارداد صنعتی بین:
شرکت نانوپلیمرسازان آوا

و
شرکت نانوامرتات تونیای الوان 

با موضوع:نانوپودر فوم زا برای ورق های 
PVC فومیزه

200
میلیارد تومان

44

قراردادهای
 صنعتی

امضای قرارداد صنعتی بین:
شرکت همگام خودرو آسیا

و
شرکت آریسا پوشش

با موضوع: رنگ نانویی مقاوم به خوردگی

30
میلیارد تومان
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امضای قرارداد سرمایه گذاری جسورانه بین:
شرکت صنایع نانوتک آینده

و
شرکت پاکان آتیه

با موضوع: تولید نانوعایق بر پایه ایروژل

20
میلیارد تومان

46

سرمایه گذاری
جسورانه

17
میلیارد تومان

امضای قرارداد سرمایه گذاری جسورانه بین:
شرکت سرکان تهویه

و
شرکت  استارتاپ پنتاپالسما

با موضوع: سیستم تصفیه ذرات معلق دود و گرد و غبار

45



امضای قرارداد صنعتی بین:
هلدینگ احیا سپاهان

و
شرکت فاتحان علم کیمیا 

با موضوع: تولید پلی آلومینیوم کلراید در مقیاس 
صنعتی برای مصارف تصفیه آب، آرایشی 

بهداشتی و صنایع غذایی

16
میلیارد تومان

48

سرمایه گذاری
جسورانه

امضای قرارداد صنعتی بین:
شرکت راهبران فناوری سیمرغ کیش

و
استارتاپ آویسا

با موضوع: دستگاه های ساخت نانوامولسیون مورد استفاده در 
صنایع مختلف اعم از آرایشی بهداشتی، غذایی، نفت و گاز 

3.7
میلیارد تومان
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امضای قرارداد صنعتی بین:
شرکت صنایع نانوتک آینده

و
شرکت نانوبسپار سپهر

با موضوع: تولید نیمه صنعتی پوشش های 
سیلیکونی مخصوص مقره های برق

1.5
میلیارد تومان

50

سرمایه گذاری
جسورانه

امضای قرارداد صنعتی بین:
شرکت صنایع نانوتک آینده

و
شرکت نانوکویتا

با موضوع: پکیج های تجاری تصفیه آب و پساب  پیوسته 
به منظور استفاده در معادن و کارخانجات فراوری مواد 

معدنی

1
میلیارد تومان
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طرح

طرح

طرح

طرح

طرح

طرح

طرح

طرح

25

24

9

8

23

4

2

5

طرح 17

طرح 7

طرح 6

طرح 1

طرح 1

52

»طرح هــای فناورانه« عنوان یکــی از بخش های نمایشــگاه 

ایران نانو1401 اســت کــه در آن طرح هایی کــه فرآیند اثبات 

فناوری و شتابدهی را گذرانده اند، شرکت می کنند.

پاویون طرح هــای فناورانه بــا حضور 114 محصــول تنها یکی 

از 166 غرفه ی نمایشــگاه نانو اســت. شــرکت هــای حاضر در 

این پاویون با یک نمونه از محصول با ســطح امادگی فناوری 

)TRL( حدود 4،  در نمایشــگاه حاضر شدند و محصول خود را 

به سرمایه گذاران ارائه کردند.

طرح های 

فناورانه

بهداشت و سالمت

نانومواد

کشاورزی و بسته بندی

الکترونیک

آب و محیط زیست

تجهیزات آزمایشگاهی

صنعت خودرو

صنعت ساختمان

رنگ و پوشش

ملزومات پزشکی

آرایشی و بهداشتی

تجهیزات دامپزشکی

تجهیزات آنالیز نانومواد

طرح های فناورانه در نمایشــگاه ایران نانو1401 در دو بخش زیر حضور داشتند:
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نانومچ یکی از طرح های تجاری ســازی ســتاد توسعه فناوری نانو 

است که از سال 1392 با هدف حمایت از طرح هایی که به نمونه 

ی اولیه دست یافته اند، ایجاد شده است.

 ویژگی های الزم هر طــرح برای ورود به این برنامــه به ترتیب زیر 

است: 

.   به نمونه اولیه  دست یافته باشد،

.    نیاز صنعت باشد،

.    مشابه داخلی نداشته باشد،

.     منطبق بر تعاریف نانو باشد.
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با 76 طرح در نمایشگاه 

ایران نانو1401
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نانواســتارتاپ بــا شــعار : فکــری نــو، کاری نــو یکــی از برنامه های 

حمایتی ستاد ویژه ی توسعه ی فناوری نانو است که از سال 1396 

فعالیت خود را بــا هدف حمایت از نخبــگان کار آفرین در حوزه ی 

فناوری نانو آغاز نمود.

طبق این برنامه حمایت های زیر از ایده تا محصول اولیه در اختیار 

استارتاپ ها قرار می گیرد: 

.   گرنت ساخت نمونه ی اولیه 

.   مشاوره و منتورینگ

.   آموزش های کسب و کار

.   و ...

161 هسته ی فناور و توسعه ی 52 محصول، از دستاوردهای این 

برنامه است. 
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با 38 طرح در نمایشگاه 

ایران نانو1401



HIGHTLIGHTS

01

رادیو اقتصاد 

رادیو ایران

رادیو پیام

رادیو تهران

رادیو جوان

رادیو سالمت

75 دقیقه

رادیو فرهنگ

رادیو گفتگو

شبکه یک 

شبکه دو

شبکه سه

شبکه چهار

شبکه پنج

شبکه خبر 

شبکه آموزش

شبکه جام جم 

شبکه نسیم

150 دقیقه

09 دقیقه

42 دقیقه

0.5 دقیقه

40 دقیقه

329 دقیقه

82دقیقه

49 دقیقه

22 دقیقه

85دقیقه

104 دقیقه

24 دقیقه

18 دقیقه

64 دقیقه

16 دقیقه

21 دقیقه
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بازتاب رسانه ای

خبرگزاری ایسنا 

خبرگزاری مهر

خبرگزاری ایرنا

خبرگزاری فارس

خبرگزاری انا

خبرگزاری دانشجو

31 خبر 

خبرگزاری برنا

خبرگزاری تسنیم

سینا پرس

روزنامه صمت

روزنامه جام جم

روزنامه فرهیختگان

روزنامه همشهری

35خبر 

11 خبر 

12 خبر 

36 خبر 

15 خبر 

23 خبر 

12 خبر 

36خبر 

 2 خبر 

  3 خبر 

 4 خبر 
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در جریــان برگــزاری ایــران نانــو1401، دوربیــن 
رســانه هــای مختلــف جمعــی در نمایشــگاه 
حضــور داشــتند. برنامــه هــای متنــوع شــامل 
لین  حبــه بــا مســئو ه و مصا ی زنــد گفتگــو
نجــام شــد: یــر ا و شــرکت هــا بــه شــرح ز

 حضور بیش از ۱۰ تیم از خبرگزاری صدا و سیما و پخش گزارش ها در بخش های خبری
 استقرار شبکه یک سیما در محل نمایشگاه و پخش زنده از محل نمایشگاه در روزهای ۱۱ و ۱۲ 

.مهرماه
حضور برنامه دوربین ۷ شبکه آموزش 

حضور برنامه های نسیم دانش و ویتامین خ از شبکه نسیم 
حضور دکتر سرکار در برنامه گفتگوی ویژه خبری ۹ مهرماه 
حضور دکتر احمدوند در برنامه صبح بخیر ایران ۱۱ مهرماه 

حضور دکتر احمدوند در برنامه گفتگوی ویژه خبری ۱۲ مهرماه 
 ارتباط های زنده قبل، حین و بعد از نمایشگاه با اخبار علم و فناوری شبکه خبر و اخبار سراسری 

شبکه یک
 حضور دو شرکت شیلر فرایند پارس و شاهین سازه فجر) ماژول( در برنامه سالم صبح بخیر 

شبکه ۳ در تاریخ ۱۰ و ۱۱ مهرماه
پخش گزارش نمایشگاه در ویژه برنامه شبکه ۳ 

حضور بخش های خبری 
رادیو و تلویزیون
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در یک نگاه

تور فناوری  نانو

1200 نفر شرکت کننده

کارگاه های آموزشی

9 کارگاه آموزشی
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در یک نگاه

تعداد قراردادها

11 قرارداد

B2B نشست های

B2B 19نشست

NANO TALK

800 مخاطب

حجم قراردادها

1189 میلیارد تومان

تعداد غرفه ها

166 غرفه



پایان 


