
ش بنیان آی اس ام با هدف رشد اقتصاد دانش بنیان به منظور ایجاد سهم موثر در تولید ناخالص گروه دان

کارگروه های تخصصی معدن و استخراج فلزات،  ملی و تجاری سازی طرح های دانش بنیان تشکیل گردید.

 متالورژی و مکانیک نخبگان، فعاالن صنعت و هاساتید دانشگامتالورژی و مهندسی ساخت و تولید یا حضور 

 ،در راستای رشد اقتصاد دانش بنیان ،با بررسی نیاز های روز کشور و بومی سازی تکنولوژی های روز دنیا

خداوند متعال درگاه پروژه های متعددی را با موفقیت به پایان رسانیده است. این مجموعه با استعانت از 

صادرات محصوالت و . ید مواد نو به همراه داشته استموفقیت های چشمگیری در زمینه فناوری و تول

در نشست ها  CIS اروپایی، حوزه کشورهای دوست به این مجموعه توسط تخصصی بازرگانی تولیدات علمی 

 صورت گرفته است.و نمایشگاه های بین المللی 

 د که از ارائه پروژه های خاص صرف نظر گردیده است.شبرخی از پروژه های انجام شده به شرح ذیل می با

 

 

 معدن و استخراج فلزات:

 96782سنتز کربنات استرانسیوم از کانه معدنی سلستین به روش نوین به شماره ثبت اختراع 

 و انجام پروژه در معادن استان سمنان

هیدرو متالورژی -م از کانه سولفیدی مولیبدن)مولیبدنیت( با روش پیروسنتز مولیبدات کلسی

 96778برای اولین بار در جهان به شمار ثبت اختراع 

استحصال و تولید فرومنگنز از کانی کم عیار در صنایع فوالد و پتروشیمی 

ت نیرو بازیافت باتری های سربی و روشی نویت در افزایش راندمان باتری های سربی اسیدی شرک

 گستران

 متالورژی:

 تولید کامپوزیت های درجاAL-Mg2Si زیت به روش نوین و جایگزینی قطعات خودرو با این کامپو

AL-Mg2Si   
جوشکاری تعمیری قطعات و متعلقات موتور هواپیما با جوش لیزر در شرکت سها 

ساخت پوشش های سرامیکی خاص در پوشش های زرهی در صنایع دفاعی 

 ساخت و بهبود آلیاژ استراتژیک و بسیار پرکاربرد در تجهیزات بالستیک مورد استفاده در صنایع

 دفاعی کشور

سیژن زدای منحصر به فرد به عنوان جایگزین همکاری و ساخت اکAl با قیمت یک سوم 



 

 

 

 

 

 

 :ساخت و تولید)صنعت(

مهندسی معکوس و ساخت برخی تجهیزات پرکاربرد در صنایع استراتژیک 

شماوره و تولید قطعات و تجهیزات کارخانجات فوالدسازی و معادن 

 افزایش بهره وری در ساخت بلبرینگ ها و رولبرینگ های جدید در شرکت هرمس طرح توسعه و

 بلبرینگ ایرانیان

تولید فوالد های میکروآلیاژ و فوالد های خاص در شرکت فوالد آلیاژی آذر نهامین 

 راه اندازی و تعمیر قطعاتCCM  واحد های ریخته گری فوالد 

اکورز و روتیواتور از جنس آلیاژ خاص در شرکت ساخت تجهیزات مورد استفاده در دستگاه های خ

 آتیال صنعت

 ساخت ریل های آسانسور با آلیاژ خاص 

اکسیژن زدای منحصر به فرد به عنوان جایگزین  طرح دانش بنیان و تجاری سازی شدهAl با قیمت یک سوم 

 :R&Dکارگروه علمی و 

 اختراع و طرح دانش بنیان 10بیش از 

 مقاله  20چاپISI مقاالت متعدد پژوهشی ، 

 حرارتی، آلیاژهای آلومینیوم، پوشش های سرامیکی، مواد نوچاپ کتب در زمینه فوالد و عملیات 

 ،آموزش مدیران کارخانه های فوالدی کیان کاوه مهرپارس، توحید خراسان، متالورژی پودر مشهد 

 مقاله  20در بخش علمی چاپ بیش ازISI ،30  مقاله پژوهشی و کنفرانسی، چاپ کتاب، آموزش

 فعالیت های علمی این شرکت است.مدیران تولید کارخانه های تولیدی از 

 

 ساخت تجهیزات مورد استفاده در دستگاه های خاکورز و روتیواتور از جنس آلیاژ خاص در شرکت آتیال

 صنعت

 همکاری و ساخت اکسیژن زدای منحصر به فرد به عنوان جایگزین ساخت ریل های آسانسور با آلیاژ خاصAl  با

 ومقیمت یک س



راستای خط و مشی خود، با افتخار در جهت برطرف کردن مشکالت صنعت، آماده آی اس ام در 

همکاری با تمام بخش های صنعتی شرکت های فوالد، پتروشیمی، خودرو و ... جهت ساخت 

مطالعات و  ،مواد نو ترکیب، بومی سازی فرایندها و تکنولوژی روز دنیا ،و تجهیزات قطعات

 وری می باشد.  تحقیقات، افزایش راندمان و بهره
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دوره / کارگاه آموزشی عنوان  تاریخ و مدت زمان 
 انتخاب مواد مهندسی با توجه به کلید فوالد )اصفهان(

 تکنولوژی ساخت آلیاژهای فوالدی )اصفهان(

 نگارش و ویرایش مقاالت و نوشته های علمی )دانشگاه تربیت مدرس تهران(

 آشنایی با تدوین استاندارد های ایرانی
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 EN729و  3834تضمین کیفیت بر اساس ایزوه 

 -IEC 60974-48بازرسی تجهیزات بر اساس استاندارد 

 مدیریت مالی برای مدیران

 بازرسی در ساختمان با تاکید بر بررسی های غیر مخرب
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 3834استقرار و مستند سازی استاندارد ایزو 
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