1

سوابق شرکت نانو نوین پلیمر
مشخصات شرکت
نام

نانو نوین پلیمر

مقدار سرمایهگذاری

 052میلیون تومان

نوع شرکت

تعاونی دانشبنیان

شناسه ملی

92092371701

تاریخ تاسیس

12/90/99
 8نفر

کد اقتصادی

399313305059

کد کارگاهی بیمه

9371222299

تعداد سهام
داران

تاییدهها :
نوع تاییده
تاییده دانش بنیان
تاییده دانش بنیان
جواز تاسیس
تاییده نانومقیاس
تاییده صادرات محصول

تاریخ
بهمن 09
اردیبهشت 09
خرداد 09
مهر 09
مرداد 09

مرکز صادر کننده
بنیاد نخبگان مازندران
معاونت علمی ریاست جمهوری
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ستاد فناوری نانو
پارک علم و فناوری مازندران

محصوالت :
نانوبیومواد و میکرو بیومواد (نانوسلولز ،نانوکیتین و نانوکیتوسان و )...

مشتریان :
 دانشگاه های داخلی و خارجی
 ستاد توسعه فناوری نانو
 شرکتهای خصوصی و دولتی
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صادرات محصوالت شرکت به کشورهای پیشرفته دنیا :
ردیف

کشور

مرکز

ردیف

کشور

مرکز

1

آمریکا

Maine University

6

آلمان

Merk Co.

2

کانادا

Quebec University

7

کره

Regencare Co.

9

فنالند

Lappeenranta University

8

مکزیک

9

ایتالیا

5

اسپانیا

Dip. Scienze Farmaceutiche
of Perugia
Institut Català de
Nanociència i
Nanotecnologia

0

هند

19

چین

جنوبی
Centro de Investigaciones
en Óptica
Anna University
South China Agricultural
University

سوابق تجاری ،علمی و تحقیقاتی شرکت :
 پنجمین شرکت تاسیس شده در دنیا جهت تولید نانوسلولز .تاسیس )9312( 0292:
 تعداد مقاالت  ISIچاپ شده توسط مشتریان با محصوالت شرکت 72 :مقاله (لیست مقاالت در وبسایت
شرکت موجود است)
 چاپ مقاله  ISIدر مجله  ACS NANOبا ضریب تاثیر  93با مشارکت مدیرعامل شرکت (بعنوان همکار در
تحقیق) و با استفاده از نانوسلولز تولیدی شرکت
 تامین ماده اولیه نانومتری و مشاوره علمی برای بیش از  299پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری
 برگزاری  6سخنرانی علمی در دانشگاه ها و مراکز علمی کشور
 تفاهمنامه همکاری علمی-پژوهشی با موسسه  Institut Català de Nanociència i Nanotecnologiaکشور
اسپانیا
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سوابق مدیرعامل شرکت :دکتر حسین یوسفی
 oدانش آموخته دکتری تخصصی صنایع چوب و کاغذ از دانشگاه تهران با معدل 10/99
 oعضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 oدارای  99مقاله  ISIو علمی-پژوهشی حوزه نانوبیومواد و نانوبیوکامپوزیتها
 oدانشجوی دکتری نمونه کشوری و دانشگاه تهران9312 -
 oصاحب رساله دکتری برگزیده کشوری در پانزدهمین جشنواره انتخاب پابان نامه سال دانشجویی9319-

 oفناور برگزیده سال استان مازندران 9313-
 oرتبه نخست سخنرانی در ششمین کنفرانس بینالمللی کامپوزیتهای سبز -کره جنوبی2919 ،
 oرتبه نخست سخنرانی دوازدهمین همایش ملی دانشآموختگان فناوری نانو کشور ،1901 ،تهران
 oپژوهشگر نمونه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 1909 -
 oثبت پنج اختراع ملی در زمینه تولید نانوبیومواد و نانوبیوکامپوزیت
حضور رسمی شرکت نانو نوین پلیمر در نمایشگاه ها با ارائه و فروش محصوالت
ردیف
1
2
9
9
5
6
7
8
0
19
11
12
19
19
15
16

کشور

نام نمایشگاه
نمایشگاه نانوفناوری ژاپن NanoTech Japan, 2015
نمایشگاه فناوری نانو ایران
نمایشگاه فناوری نانو ایران
نمایشگاه فناوری نانو ایران
نمایشگاه نوآوری و شکوفایی
نمایشگاه نوآوری و شکوفایی
نمایشگاه علم تا عمل
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی وزات علوم
نمایشگاه کنفرانس کاربردهای نانوفناوری در کشاورزی و منابع طبیعی
نمایشگاه ایران هلث
نمایشگاه کنفرانس مواد و پلیمرهای ساختمانی
نمایشگاه فناوری نانو استان مازندران
نخستین نمایشگاه ملی تجهیزات و مواد ازمایشگاهی ساخت ایران
دومین نمایشگاه ملی تجهیزات و مواد ازمایشگاهی ساخت ایران
سومین نمایشگاه ملی تجهیزات و مواد ازمایشگاهی ساخت ایران
چهارمین نمایشگاه ملی تجهیزات و مواد ازمایشگاهی ساخت ایران
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ژاپن -توکیو

بهمن 1909

ایران-تهران
ایران-تهران
ایران-تهران
ایران-تهران
ایران-تهران
ایران-تهران
ایران تهران
ایران -کرج
ایران – تهران
ایران -تهران
ایران  -بابل
ایران  -تهران
ایران  -تهران
ایران  -تهران
ایران  -تهران

مهر 1902
مهر 1909
مهر 1909
بهمن 1909
بهمن 1901
بهمن 1909
آذر 1909
اردیبهشت 1902
اردیبهشت 1902
خرداد 1905
آبان 1905
اریبهشت 02
اریبهشت 09
اریبهشت 09
اریبهشت 05

تاسیس7911 :

آدرس :گرگان ،خ شهید بهشتی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،مرکز رشد واحدهای فناور
Website: www.nanonovin.com Email : nanonovin@gmail.com Tel. : 09351177104

