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1J & L44/120خارجی

2HCT44/219خارجی

3NTRA44/220خارجی

44/124مرکز رشد واحدهای فناور-فلکه دانشگاه صنعتی، دانشگاه صنعتی اصفهان33913259 031سازندگان تجهیزات نانوطیف آزمون اسپادانا4

33876215 9831+سازندگان تجهیزات نانومهندسی سطح سوین پالسما5
ساختمان فن آفرینی -شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان-بلوار دانشگاه صنعتی

110پ -1
op1فضای باز

44/131سازندگان تجهیزات نانوتکفام سازان طیف نور6

44/130سازندگان تجهیزات نانودانش پویان ساتیا7

14144/128پالک - خیابان قائم مقام فراهانی- خیابان استاد مطهری- تهران66353421سازندگان تجهیزات نانوفناوری تجهیزات نانو آزما8

1-44156240سازندگان تجهیزات نانوفناوران نانو مقیاس9
مرکز رشد لوازم و -(ره)مجتمع بیمارستانهای امام خمینی -انتهای بلوار کشاورز

37اتاق -تجهیزات پزشکی
www.fnm.ir44/170

44/164سازندگان تجهیزات نانوپالس نیرو10

710www.irangc.net44/134 واحد 7طبقه -برج گلدیس- فلکه دوم صادقیه44336672-44254583سازندگان تجهیزات نانوطیف گستر فراز11

سازندگان تجهیزات نانونانو سیستم پارس12
+9821 66562812 - 

66562815
44/167طبقه اول-300-فاطمی غربی-کارگر شمالی

22852370 9821+سازندگان تجهیزات نانوفناوری ایرانیان پژوهش نصیر13
-خ شهید کاویان-مسیل شهید مجتبایی-باالتر از پل سیدخندان-خ شریعتی

پردیس علوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر-9پالک 
44/127

44/135سازندگان تجهیزات نانورشد نانوفناوران14

88976571سازندگان تجهیزات نانوفناوری خالء کهربا15
ساختمان پارک علم و فناوری -خیابان شاهد-خیابان قدس-بلوار کشاورز

طبقه اول-(17پالک )دانشگاه تهران 
44/173

12www.plasmafanavar.co44/126-14-فرصت شیرازی-ابتدای کارگر شمالی2-66595861سازندگان تجهیزات نانوپالسما فناور امین16

3913272-311سازندگان تجهیزات نانوتاف فناور پارس17
شهرک علمی -بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان-شهرک علمی  تحقیقاتی اصفهان

119-2ساختمان فن آفرینی -تحقیقاتی اصفهان
44/123

56276313سازندگان تجهیزات نانوخأل پوشان فلز18
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی -انتهای خیابان انقالب-احمد آباد مستوفی

15-مرکز رشد-ایران
44/168

66065887سازندگان تجهیزات نانوتوسعه فن آوری مافوق صوت19
 مرکز رشد 6، ساختمان شماره 61پالک -قاسمی-حبیب اللهی-آزادی

طبقه دوم- فناوریهای پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف 
www.ultrasonic.co.ir44/172

http://pnf-co.com44/171واحد دوم-248-نرسیده به بزرگراه مدرس-ظفر7-26400305سازندگان تجهیزات نانوپیام آوران نانو فناوری فردانگر20

6244/125-28-توانیر-ولیعصر22269323 021سازندگان تجهیزات نانوتکوین پژوه مهام21

3-3611472 98262+سازندگان تجهیزات نانوتجهیزات سازان پیشتاز22
خیابان هفتم -306بلوک -3فاز -شهرک صنعتی گلگون- جاده قدیم کرج 

22شماره -جنوبی
44/163

344/169واحد -38پالک -خیابان شهید گمنام-میدان فاطمی88989400 021سازندگان تجهیزات نانوشرکت طیف سنج پیشرو پژوهش23

1644/122- سامان23/5خیابان -چهاردانگه55280305سازندگان تجهیزات نانوسامانه تجهیز دانش24

44/132سازندگان تجهیزات نانوامین آسیا فناور پارس25

26
توسعه فناوری های پیشرفته مواد 

نانوساختارنماد
44/133سازندگان تجهیزات نانو

4http://pvd.ir44/165واحد- 3ط -5پالک-شهید قدیر-ضلع شرقی دانشگاه شریف-آزادی66033555-66067785سازندگان تجهیزات نانوپوششهای نانو ساختار27

سازندگان تجهیزات نانوآرا پژوهش28
76250186 - 

76250187
151www.ara-research.com44/166-15نوآوری -پارک فناوری پردیس- جاده دماوند25کیلومتر 

op2فضای بازwww.ynsaleh.irطبقه دوم-226پالک -مخبری غربی-بزرگراه شهید ستاری6-66068355سازندگان تجهیزات نانویارنیکان صالح29

44/121سازندگان تجهیزات نانوپالسما پژوه پارس30

44/136سازندگان تجهیزات نانوکاوش یاران یادگیری هوشمند امین31

نانو موادنانو فناوری کربن ساختار پیشرو32
پارک علم و فن آوری - روبه روی شیر پگاه -  جاده قوچان 12کیلومتر - مشهد

.مرکز رشد جامع.خراسان 
44/14

44/148نانو موادنانو ماد مهارت شیمی33

3871513 313نانو موادواکنش صنعت پارت34
بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و -شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

268-ساختمان شیخ بهایی-تحقیقاتی
44/15

88220660 9821+نانو موادنانو پوشش فلز35
-(شانزدهم)خیابان شهید فرشی مقدم -انتهای خیابان کارگر شمالی-تهران

323-2ساختمان شماره -پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
44/153

66033898 9821+نانو موادبسپار پیشرفته شریف36
-2-بن بست گل-دکتر حبیب اهلل خیابان شهید قاسمی خیابان گلستان-آزادی

9
www.polysharif.com44/113

1394 مهرماه 16 الی 13- هفتمین نمایشگاه بین المللی فناوری نانو
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نانو موادسرآمدان اندیشه آوینا37
+9821 88327822-

88301957
644/110واحد -3ط -57پ-خ میرزای شیرازی-خ کریمخان زند

15www.baranchemistry44/145-126-بین اختیاریه و دیباجی-خیابان دولت-پاسداران، چهارراه پاسداران22791925نانو موادباران شیمی پاسارگاد38

66164570نانو موادشریف سوالر39
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های 

نانومتری
www.sharifsolar.ir44/142

31544/111واحد-مرکز رشد دانشگاه کاشان-خ عدالت-م جهاد55579984 9831+نانو موادکیمیاگران صنعت امیرکبیر40

www.nanosav.com44/12/508 واحد 5طبقه -78-بلوار کشاورز-تهراننانو موادتامین نانو ساختار آویژه41

44/17نانو موادآلیبرت-رامو42

15-88505013نانو موادتولیدی میکرو نرم افزار43
ساختمان میکرو -116-بعد از چهارراه سیبویه-قندی غربی-سهروردی شمالی

نرم افزار
www.mna.ir44/16

4462514344/147نانو موادنوآوری و شتابدهی شزان44

61444/112-78-آذر16-بلوار کشاورز88982348 021نانو موادکاوا صنعت پایور45

25144/154-پایین تر از بهار-سعدی شمالی4264959 0241سالمت- دارو مجتمع داروئی تریتا داروی هزاره سوم46

544/114واحد -4پالک -160کوچه -خ شهید طرقی-رسالت77894561 9821+سالمت- دارو نانو مبنا ایرانیان47

744/156 واحد 4طبقه -83-2/1-خیابان گمنام-میدان دکتر فاطمی-تهران21-88993220 9821+سالمت- دارو اکسیر نانو سینا48

44/140بهداشت و سالمتنانو پالست جلفا ارس49

6KCSNANO.COM44/141طبقه سه، واحد -912- متری خسرو24جنب -خیابان ستارخان44213764-44299220بهداشت و سالمتکیمیا شیمی سهند50

4463069 98311+بهداشت و سالمتنانو الوند آراد51
خیابان چهار باغ پایین، بین شهدا و تختی ساختمان الله، طبقه اول، -اصفهان

دفتر نساجی و شیمیایی
nivashaa.com44/115

44/159طبقه ششم-خیابان کاخ جوانان، پاساژ نور-شوش، خیابان صابونیان16-55183910 021بهداشت و سالمتصنایع چینی تقدیس52

53
صنایع تولیدات کاغذی خراسان 

(گلریز)
44/158بهداشت و سالمت

44/152بهداشت و سالمتستاره تابان پاک54

www.chitotech.com44/150 شرقی11واحد - ساختمان خاقانی- بین مفتح و بهار- خیابان سمیه- تهران88321517بهداشت و سالمت(کیتوتک)کیفیت تولید تکاپو 55

444/149پالک -نبش کوچه امین-بزرگراه محمدعلی جناحخودروآذر باتری56

خودروتولیدی و صنعتی بهران فیلتر57
0511-8415341

344/146طبقه - ساختمان میر- مقابل سی متری دوم- خیابان احمد آباد- مشهد

344/151واحد -10پ -بن بست قائم-ک صدوقی-خ خلیل آباد-خ عالمه امینی22602974 9831+خودرونانو ساختار مهرآسا58

88881134خودروآرتاش کامپوزیت59
 شماره 9طبقه  (1917ش )ساختمان امیر -نبش کوچه صادقی-امیرآباد شمالی

902
www.artashcomposite.co

m
44/11

66084752صنعتیپارسا پلیمر شریف60
طبقه -37پالک -خیابان شهید حبیب اهلل، خیابان شهید قاسمی-خیابان آزادی

اول
www.parsapolymer.com44/157

22532448,9-27171صنعتیروانکاران صنعت61
طبقه -860شماره - متری دوم16بین خیابان کرمان و -بزرگراه رسالت- تهران

سوم
www.ravankaran.com44/155

63www.sharifnanopars.c44/243-خیابان شهید حبیب اللهی خیابان شهید قاسمی-خیابان آزادی66165491عمران و ساختمانشریف نانو پارس62

1www.kilo-pico.com44/22-56-دیباجی شمالی-فرمانیه26111915عمران و ساختمانکیلو پیکو آرین63

44/23عمران و ساختمانبسا پلیمر- بسپار سازان ایرانیان 64

2717425 98261+عمران و ساختماننانو پیشتاز پارس65
-744پالک - ساختمان صبا -ابتدای بلوار دانش آموز-چهارراه هفت تیر-کرج

501، واحد 5طبقه 
44/21

6-77740935 9821+رنگ و رزینپوشش صنعت نانو فن تهران66
-26-(170/1)طاهریان -سجده ای جنوبی-خ جشنواره- فلکه دوم تهرانپارس

همکف
44/241

88635639 9821+رنگ و رزینرنگ ترک تزئینی آسیا67
پارک علم و فناوری دانشگاه  -5واحد -5-عباس شریفی-وصال شیرازی-انقالب

تهران
http://crackpaint.com44/24

68
مهندسی شیمیائی و رنگسازی نیلی 

فام ری
144/242-5-برادران نوبخت-سهروردی جنوبی88318454 9821+رنگ و رزین

44/25رنگ و رزینتجهیز گاما69

44/235نساجیتولیدی جوراب پاآرا70



شماره غرفهشماره سالنوب سایتآدرستلفنحوزه فعالیتنام شرکت کنندهردیف

69www.mahyarco.com44/237-شفاعت-بلوار استقالل-زنجان9-33567576-024نساجیتولیدی جوراب مهیار زنجان71

3/1www.zarnakh.com44/233 واحد 3طبقه-برج بیژن-بهروز-میدان مادر-میرداماد-تهران22255127نساجیتهران زرنخ72

155http://caspersocks.i44/240-پشت بانک رفاه-شهید بیاتی-بلوار استقالل5241677-241نساجیکاسپین جوراب73

44/144طبقه دوم-36پالک -بین خ آریافر و سرسبز جنوبی-بلوار مرزداران44225351 9821+کشاورزی وبسته بندیزیست ابزار پژوهان74

644/143-19-خیابان اعتمادیان-خیابان ولیعصر-بلوار فردوس شرقی-تهران6-44953065کشاورزی وبسته بندینانو بسپار آیتک75

76
مهندسی ساخت آب روبش رسوب 

مهسار
22952253 9821+آب

-خیابان وفا منش-میدان حسین اباد-خروجی لویزان-بزرگراه صیاد شیرازی

59پالک-نبش کوچه شمس
44/139

77
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی 

توسعه فناوری نانو
6656332444/117-66563316کارگزار

4435501044/116کارگزارصندوق توسعه فناوری ایرانیان78

66523603www.vcco.ir44/119کارگزارسامان سرمایه نانو79

50144/161-78- آذر16ابتدای --بلوار کشاورز88993251 021کارگزاررایا صدرا آتی80

44/162کارگزارمهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو81

4www.denanafis.com44/212-پبروزان جنوبی-هرمزان-شهرک قدس-تهران88369696کارگزارمدیریت فناوران دنا نفیس82

63104ستادیکریدور83

پالک - کوی شهید سیادت - خیابان زنجان شمالی - خیابان ستارخان - تهران 

۶۵

1455693415: کد پستی

کارگزارپیشران صنعت تهران مهر84

کارگزارراصد توسعه فن آوری های پیشرفته85

502 واحد 5طبقه -109-بین چهارراه شیراز و شیخ بهایی-مالصدراکارگزارمهندسی مواد آرای آویسا86

نبش دوربرگردان اول-نه حصار-گرمسار34226160 9823+کارگزارزیست فناوری صدرای طبیعت87

88620921 021کارگزارکاریز اعتماد رایانه مهر88
خیابان شیراز شمالی ، خیابان صائب -میدان ونک، خیابان مالصدرا ،-تهران

1طبقه - ،26پالک -تبریزی شرقی ،

5پالک -کوچه سعیدی-چهارراه کالج-خیابان انقالب۸۸۹۳۰۱۶۵ ۰۲۱کارگزارمدیریت فن آوری یکتا دانش مفید89

90
توسعه مدیریت و سرمایه گذاری 

کارآمد
88220652-4کارگزار

پارک علم و -(شهید فرشی مقدم)خیابان شانزدهم-خِیابان کارگر شمالی-تهران

120واحد -ساختمان شماره یک-فناوری دانشگاه تهران

3-13-مهماندوست-شهید بهشتی، صابونچی88511455 9821+کارگزارمهندسین مشاور نگراندیش91

88073291کارگزار(شرف)شبکه رشد فناوری 92

کارگزارمهندسی آمایش داده گستر93

94
مرکز نانو فناوری شهید چمران 

(استان تهران)
66412937نهادهای ترویجی

95
موسسه پژوهشگران جوان نانو 

(خراسان رضوی)
5138932188نهادهای ترویجی

3www.rnt.ir44/252واحد-10پالک-خیابان  دشتستان سوم-خیابان شریعتی-تهران22882922نهادهای ترویجیشرکت پژوهشگران نانوفناوری96

2289641444/225-021نهادهای ترویجیباشگاه نانو97

812319144/231-0351دانشگاه و پژوهشگاههایزد دانشگاه98

311391228244/230دانشگاه و پژوهشگاههادانشگاه صنعتی اصفهان99

44/229تهران، خ آزادی، دانشگاه صنعتی شریف2166164123دانشگاه و پژوهشگاههادانشگاه صنعتی شریف100

101
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

سازمان فضایی ایران
3444/251پالک-خیابان سایه-خیابان ولیعصر-تهران2123342423سازمان ها و انجمن ها

102

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 

مرکز رشد فناوری پلیمر پژوهشگاه 

پلیمر و پتروشیمی ایران

44/28انتهای اتوبان همت بلوار پژوهش پژوهشگاه پلیمر مرکز رشد پلیمر6-02144580091پارک ها و مراکز رشد

44/26 پارک ها و مراکز رشدپارک علم وفناوری استان قزوین103

44/160

44/248
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8569218244/227دانشگاه و پژوهشگاههامعاونت پژوهشی (س)الزهرا  دانشگاه104

105

دانشگاه تهران پارک علم و فناوری 

دانشگاه تهران صندوق پژوهش و 

فناوری دانشگاه تهران

44/226 پارک ها و مراکز رشد

106

جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 

واحد دانشگاه صنعتی شریف مرکز 

فناوری خأل باال

7144/27پ - خیابان شهید قاسمی- ضلع شمالی دانشگاه شریف- خ آزادی- تهران2166031855دانشگاه و پژوهشگاهها

107

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی 

ایران مرکز رشد واحدهای فناوری 

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی 

ایران

2282275192پارک ها و مراکز رشد
مجتمع تحقیقاتی عصر -حسن آباد خالصه-جاده شهریار-جاده قدیم کرج-تهران

انقالب
44/29

2148252143دانشگاه و پژوهشگاههاوزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت108
طرح جامع پژوهشگاه صنعت -  بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی - تهران

طرح جامع پژوهشگاه صنعت-  بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی - تهران
44/232

109

موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ 

و پوشش مرکز رشد واحدهای فناور 

صنایع رنگ

55http://www.cti.icrc.44/210پالک - میدان حسین آباد- خروجی ویزان- بزرگراه صیاد شیرازی شمالی22969774پارک ها و مراکز رشد

44/228دانشگاه تهران- خیابان انقالب- میدان انقالب2188996931دانشگاه و پژوهشگاههادانشگاه تهران110

111
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی 

ایران
2156275192سازمان ها و انجمن ها

-زیر گذرپل بادامک-بعد از شهرک سعیدآباد-سه راه شهریار -جاده قدیم کرج

مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب-بطرف حسن آباد خالصه
44/250

44/249دانشگاه و پژوهشگاههاسازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی112

113
مراکز غیر دولتی انجمن نانوفناوری 

ایران
844/222 طبقه سوم واحد 10پالک - کوچه جواهری - خیابان کارگر شمالی- تهران2166901553سازمان ها و انجمن ها

114
سایر مراکز انجمن نانوفناوری پزشکی 

ایران
44/221 سازمان ها و انجمن ها

115
کمیته نانوفناوری وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی
2188923191کمیته ها و موسسات

ساختمان شماره - کوچه دانش کیان- باالتر از میدان ولیعصر- خیابان ولیعصر

طبقه سوم-  معاونت غذا و دارو 2
44/223

116
وزارت جهاد کشاورزی کمیته فناوری 

نانو وزارت جهادکشاورزی
2632700819کمیته ها و موسسات

پژوهشکده بیوتکنولوژی - روبروی بانک کشاورزی- بلوار شهید فهمیده - کرج 

: صندوق پستی- دبیرخانه کمیته فناوری نانو وزارت جهاد کشاورزی- کشاورزی

1897-31535
44/224

117
جامعه علمی اتحادیه انجمن های 

اسالمی دانشجویان در اروپا
44/246سازمان ها و انجمن ها

118
شرکت ها - مجموعه آزمایشگاه ها 

شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس
88044312-88044300آزمایشگاهی

استان تهران، شهر تهران، خیابان مالصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، پالک 

.55، طبقه پنجم، واحد (برج صبا)81
www.ksp-rc.com44/218

119
شرکت ها - آزمایشگاه نانوفناوری 

شرکت مهار فن ابزار
آزمایشگاهی

88500325 -

88521311  - 

88522420

طبقه  - 40پالک  - 13کوچه - خیابان میرعماد - خیابان مطهری - تهران 

20واحد - چهارم 
44/217

120

شرکت ها - مجموعه آزمایشگاه ها 

شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی 

آبسار کویر

 03538251358آزمایشگاهی
یزد، بلوار دانشجو،مجتمع اداری استان،پارک علم و فناوری،طبقه اول،شرکت 

آبسار کویر
44/216

121

شرکت ها - مجموعه آزمایشگاه ها 

شرکت لعاب مشهد موسسه 

تحقیقاتی پرطاووس

35420731-051آزمایشگاهی
نبش -  بزرگراه آسیایی 18کیلومتر - مشهد مقدس - استان خراسان رضوی 

(موسسه تحقیقاتی پرطاووس مشهد)کوچه فرش مشهد
44/215

122

جهاد - مجموعه آزمایشگاه ها 

دانشگاهی پژوهشگاه فناوری های 

- نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی

ابن سینا پژوهشکده نانوبیوتکنولوژی

22432020آزمایشگاهی
بزرگراه چمران،اوین،داخل دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگاه فناوری های نوین 

ابن سینا-علوم زیستی جهاد دانشگاهی
44/214

123
پژوهشگاه - مجموعه آزمایشگاه ها 

مواد و انرژی
02636280040-9آزمایشگاهی

" پژوهشگاه مواد و انرژی- بلوار امام خمینی- جادة مشکین دشت- کرج -

316-31787:کدپستی -"
44/211



شماره غرفهشماره سالنوب سایتآدرستلفنحوزه فعالیتنام شرکت کنندهردیف

124
شرکت ها - مجموعه آزمایشگاه ها 

مرکز پژوهش متالورژی رازی
آزمایشگاهی

77تا  02146831570  , 

0216307

 جاده مخصوص کرج، جنب پاالیشگاه نفت پارس، ورودی سرخه 21کیلومتر 

8، پالک (فرنان)حصار، خیابان مرجان 
44/234

125
شرکت ها - مجموعه آزمایشگاه ها 

گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی
6-22880082آزمایشگاهی

کوچه شهید کریمی یارندی - باالتر از پل سیدخندان- خیابان شریعتی- تهران

18پالک 
44/238

126
دانشگاه - مرکز خدمات آزمایشگاهی 

صنعتی شریف
44/239تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مرکز مهندسی بیوشیمی2166005417آزمایشگاهی

127

آزمایشگاه جامع تحقیقات شهدای 

دانشگاه علوم پزشکی و - جهاد علمی 

خدمات بهداشتی درمانی جندی 

شاپور اهواز معاونت تحقیقات و  

فناوری

6133337455آزمایشگاهی
معاونت توسعه -دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- اهواز- خوزستان

(شهدای جهاد علمی)آزمایشگاه جامع تحقیقات - پژوهش و فناوری
44/213

128

وزارت - مجموعه آزمایشگاه ها 

صنعت، معدن و تجارت سازمان 

توسعه و نوسازی معادن و صنایع 

معدنی کشور مرکز تحقیقات فراوری 

مواد معدنی ایران

71-92108361-026آزمایشگاهی
قزوین، جنب کارخانجات سوپا، انتهای بلوار - اتوبان کرج9کیلومتر - استان البرز

کاوش، شهرک تحقیقاتی کاوش، مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
44/236

63100ستادیستاد نانو129

- خیابان شهید متولیان - خیابان شهید حبیب اهلل- خیابان ستارخان- تهران

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو- 9پالک 

1455693981: کد پستی

44/138

63100ستادیکارگزاران رسوخ فناوری در صنعت130

- خیابان شهید متولیان - خیابان شهید حبیب اهلل- خیابان ستارخان- تهران

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو- 9پالک 

1455693981: کد پستی
44/174

63100ستادیپرتوتایپ131

- خیابان شهید متولیان - خیابان شهید حبیب اهلل- خیابان ستارخان- تهران

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو- 9پالک 

1455693982: کد پستی
44/245

63100ستادیخانه نانویی132

- خیابان شهید متولیان - خیابان شهید حبیب اهلل- خیابان ستارخان- تهران

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو- 9پالک 

1455693983: کد پستی

44/244

63100ستادینشریات133

- خیابان شهید متولیان - خیابان شهید حبیب اهلل- خیابان ستارخان- تهران

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو- 9پالک 

1455693984: کد پستی

44/247

63100ستادیالگوی پیشرفت نانو134

- خیابان شهید متولیان - خیابان شهید حبیب اهلل- خیابان ستارخان- تهران

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو- 9پالک 

1455693986: کد پستی

44/13

63100ستادیترویج صنعتی135

- خیابان شهید متولیان - خیابان شهید حبیب اهلل- خیابان ستارخان- تهران

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو- 9پالک 

1455693986: کد پستی

op3فضای باز

op4فضای بازستادیغرفه کتاب136

op5فضای بازستادیتور فناوری نانو137

44/18ستادیهمایش کیش138

44/19ستادیسایت139

44/118ستادیستاد برگزاری نمایشگاه140

44/175ستادی1کارگاه 141

44/176ستادی2کارگاه 142

44/129ستادی3کارگاه 143


