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::عنوانعنوان  

    ))......  وو  نانوکیتوساننانوکیتوسان  نانوکیتین،نانوکیتین،  نانولیگنوسلولز،نانولیگنوسلولز،  نانوسلولز،نانوسلولز،  مانندمانند  زیستیزیستی  نانوپلیمرهاينانوپلیمرهاي((  محصولمحصول  ::خدماتخدمات  نوعنوع

)مدیره هیات رییس و مدیرعامل( یوسفی حسین دکتر  ::مجریانمجریان  //  مجريمجري

13901390  ::ایجادایجاد  تاریختاریخ

پلیمرپلیمر  نانونویننانونوین  بنیانبنیان  دانشدانش  شرکتشرکت  R&DR&D  واحدواحد  تحقیقاتتحقیقات  وو  دکتريدکتري  رسالهرساله      ::ازاز  منتجمنتج

::دستاورد دستاورد توصیف توصیف 

  نظیر زیستی نانوپلیمرهاي تولید جهت علمی تحقیقات سال هفت پشتوانه با و 1390 سال در پلیمر-نانونوین بنیان- دانش شرکت
 شده مستقر مازندران فناوري و علم پارك در و اندازي راه و تثب خاورمیانه در بار نخستین براي نانوکیتوسان و نانوکیتین و نانوسلولز

  .است

    چوبچوب  تکنولوژيتکنولوژي  وو  مهندسیمهندسی  ::آموزشیآموزشی  گروهگروه

7889078890      ::))باشدباشد  شدهشده  ثبتثبت  کهکه  صورتیصورتی  دردر((  اختراعاختراع  ثبتثبت  شمارهشماره

    استاست  شدهشده  سازيسازي  تجاريتجاري  طرحطرح  ایناین  میزان؟میزان؟  چهچه  دارید؟دارید؟  آنآن    سازيسازي  تجاريتجاري  صورتصورت  دردر  خودخود  دستاورددستاورد  فروشفروش  قیمتقیمت  برايبراي  پیشنهاديپیشنهادي  آیاآیا

017  32269320:     مدیریت امور فناوري و کارآفرینی دانشگاه

  نساجی، و بندي-بسته صنایع غذایی، صنایع آرایشی، صنایع و پزشکی مهندسی پزشکی، کاغذسازي، زیستی، فیلتر و فوم نانوکامپوزیت،
  توخالی، فیبرهاي تولید هوا، و آب فیلتراسیون ورزشی، وسایل و ساختمان خودرو، هوافضا، مغناطیس، و الکترونیک صنایع کشاورزي،

.غیره و سازي-رنگ ها،-هیدروکربن بازیابی و نفت استخراج گلوله، ضد جلیقه ها،-پیشران سوخت سوپرجاذب، مواد

جمهوري ریاست علمی معاونت از بنیان-دانش تاییده دریافت  
نانو فناوري ستاد از تاییده دریافت 
زیستی نانوپلیمرهاي( نانومتري محصول 6 سازي تجاري(
1392-مازندران فناوري و علم پارك – نمونه بنیان دانش شرکت
دکتري رساله و نامه پایان 100 از بیش نانومواد تامین
ایتالیا و اسپانیا فنالند، آلمان، اروپایی کشور 4 به صادرات
شرکت فعالیت با مرتبط اختراع 5 ثبت 
المللی بین و ملی نمایشگاه 8 در شرکت
1391-کشوري سال برگزیده دکتري رساله
1390 -کشوري نمونه دکتري دانشجوي
1390-تهران دانشگاه نمونه پژوهشگر
1392-مازندران استان سال برتر فناور
1391-تهران-کشور نانوفناوري آموختگان دانش ملی همایش در سخنرانی نخست رتبه
2010- جنوبی کره -سبز هاي نانوکامپوزیت المللی بین همایش در سخنرانی نخست رتبه


