
گروه 

فناوریو پژوهش 

آرمان

وزه آرمان برنامه ای پیشرو در حوزه انرژی ، صنعت و کشااورزی و حا  

ی طراحی مفهاوم پژوهش و از حوزه . های مختلف تدوین کرده است

زی و طرح های پیشرو در مقیاس علوم نوین تا نصب ، اجارا، راه انادا  

ب و بهره برداری از پروژ های طراحی و مهندسی ، تهیه و تأمین ، نصا 

اری پیمانکا اجرای طرح های ارائه شده توسط مشارکت یا طرح هاای  

(EPC) همچنین پروژه هاای بااز طراحای ، تعمیاران ، نرهاداری ،      و

ت مای  راهبری ، و بهره برداری واحدهای صنعتی برنامه کاری مشارک

.باشد

Arman has developed a leading program in the field of

energy, industry and agriculture and various other

fields. From the field of research and conceptual design

of leading projects in modern science scale to

installation, implementation, commissioning and

operation of design and engineering projects,

preparation and supply, installation and

implementation of projects submitted by partnership

or contracting projects (EPC) Also, redesign projects,

repairs, maintenance, management, and operation of

industrial units are part of the work program.

Arman
Research  & Technology 

Group 

مراکز زیرمجموعه

یرکبیرمرکز رشد واحدهای فناوری دانشراه صنعتی ام

اصفهانمرکز نوآوری و تجاری سازی دانشراه صنعتی

فناوری نانو  شتاب دهنده نانومنسوجان هوشمند ستاد

شتاب دهنده نانوفناوری سازمان فضایی ایران

Subsidiary Centers

Tehran Polytechnic University Technology Units 
Development Center

Isfahan University of Technology Innovation and 
Commercialization Center

Smart Nano Textile Accelerator Nanotechnology 
Innovation Council

Iran Space Organization Nanotechnology 
Accelerator

شرکتهای زیرمجموعه

شرکت مادر تخصصی ریس فناور آریان

شرکت آرمان تصفیه آریانا

شرکت امین فیلتر البرز

شرکت آرمان دانش  کویر 

شرکت آریان نانو آریانا

Subsidiary Companies

(The Parent Co.)  Ris Fanavar Arian  Co.

Amin Filter Alborz Co.

Arman Tasfieh Aryana Co.

Arman Danesh Kavir co.

Arian Nano Aryana Co.

Amin Filter Alborz co.



ری هاای  الکترولیت های جامد و انعطاف پذیر برای اساتفاده در باات  •
انعطاف پذیر و دستراه های الکتروکرومیک

شمندالکترودهای شفاف مورد استفاده در تجهیزان پزشکی و هو•

ترونیکای  نانوسیم و صفحان نازک مورد استفاده در دساتراه هاای الک  •
همانند تلفن های همراه

با مقاومت باال  CNTنخ رسانای •

سازه های لیفی 
هوشمند و 
منسوجات 
الکتریکی

فیلترهای پرس و  بی بافت  خطوط تولید الیاف•

هاوس سیمانفیلترهای بگ•

هاوس خطوط تولید فوالدفیلترهای بگ•

فیلترهای پرس خطوط تولید مواد غذایی•

غشاهای تصفیه پساب•

سازی آبغشاهای شیرین•

فیلتراسیون

پنل های خورشیدی•

آب شیرین کن•

زباله سوز  •

باتری هیدروژنی•

باتری لیتیوم یون •

انرژی پاک 

ماسک های نانوفیلتر•

لکو فیلتر و فیلتر دیالیز غشایی•

میکرو داخل اندامی/ پروتز و کاتتر الیاف نانو•

سامانه نانوفیلتری رهایش دارو•

نخ بخیه جراجی•

منسوجات
پزشکی

کامپوزیت های نساجی ترموپالستیک خودرو•

کامپوزیت های ساختمانی الیافی•

کامپوزیت های مهندسی شده برای مصارف نهایی مختلف•

قطعان مهندسی کامپوزیت ترموست  •

کامپوزیتهای

سازه لیفی

طراحی و تولید ماشین های الکتروریسی صنعتی  •

سیستم آشکارساز لیزر مورفولوژی سطح  •
مکاتروتکس

تصفیه پساب•

گلخانه خورشیدی•

ساختمان سبز •

مدیریت انرژی•

فناوری های

سبز
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• Solid and flexible electrolytes for use in flexible 
batteries and electrocromic devices

• Medical & smart device transparent electrodes
• Thin nanowire and flats used in electronic devices 

such as cell phones, …

• High tenacity conductive CNT yarn

• Filter presses and non-woven fiber production lines

• Cement Baghaus filters

• Baghaus filters for steel production lines

• Filters for pressing food production lines

• Wastewater treatment membranes

• Water desalination membranes

• Solar panels

•Desalination

•Waste incinerator

•Hydrogen battery

•Lithium ion battery

• Nanofilter masks

• Nano-fiber Drug delivery  system

• Leco Filter and Membrane Dialysis Filter

• Intra-organ nano/micro fiber prosthesis and catheter

• Surgical nanofilter Suture

• Automotive thermoplastic textile composites

• Fibrous building composites

• Engineered  composites for various end-uses

• Thermoset composite engineering parts

• Design and production of industrial electrospining 
machine

•Surface morphology laser detector System

• Wastewater treatment

• Solar greenhouse

• Green building

• Energy Management 
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 خاادمان مشاااوره ساارمایه گااذاری در طاارح هااای فناورانااه صاانعتی

پیشنهادی

  تاا  خدمان مشاوره اجرایی در طرح های دانش بیناان از امکانسانجی

بهره برداری

 رمایه منتورینگ حرفه ای و هدایت در مسیر رشد برای پروژه های سا

گذاری در طرح های پیشنهادی

زارهاای  همکاری دپارتمان بازرگانی گروه آرمان جهت دسترسی به اب

توسعه بازار

ص فنی، دسترسی به شبکه مشاوران و افراد متخصص در حوزه های خا

اریدر پروژه های مشترک سرمایه گذ… حقوقی، منابع انسانی، 

هات  بهره گیری از سرمایه اجتماعی گروه پژوهش و فناوری آرمان ج

وع تسهیل گری در حوزه های خاص کسب و کاری مارتبط باا  مو ا   

پروژه

   همکاری دپارتمان مشاوره حقوقی گروه آرماان در مراحال مختلاف

پروژه های سرمایه گذاری صنعتی

   و یاا  کارشناسی و ارزیابی منابع و سرمایه هاای ماوردن ر در دعااوی

، مراجع قضایی و ارگان های هابانکطرح های مختلف صنعتی جهت 

یع نسااجی،  دولتی مربوطه  توسط کارشناس رسمی دادگستری در صنا

پوشاک و چرم  مستقر در دپارتمان مشاوره حقوقی گروه آرمان

     ایه تهیه طرح های توجیهی فنی و اقتصاادی بارای پاروژه هاای سارم

مربوطه ارائه به بانک ها و موسسان جهت گذاری 

 سنجی پروژه ها و  طرحهای صنعتی امکان

،زماان  طراحی سازمان و  واحد تولیدی از پایه تا مرحله بهره برداری

تولیاد،   سنجی ، برنامه ریزی تولید و کنترل موجاودی، بااالنس خاط   

ش رانادمان  برآورد تعداد نیروی انسانی بهینه، برنامه ریزی جهت افزای

یدر پروژه های سرمایه گذاری صنعتتولیدی و بهره وری خطوط 

خدمات مشاوره ای 
گروه پژوهش و فناوری

آرمان

Unit 4 , 1st Floor , No. 22 ,Mina  St. , Nelson  Mandela Ave. , Tehran , Iran

+982188857167   ,   +9821881989906

www.armanrg.com

info@armanrg.com

+989130843024

Investment consulting services in the proposed 
industrial technological projects

Executive consulting services in knowledge projects 
from feasibility to operation

Professional mentoring and growth guidance for 
investment proposals

Cooperating Commercial Department of Arman Group
to access market development tools

Access to a network of consultants and experts in 
specific technical, legal, human resources fields,… in 
joint invest  projects

Utilizing the social capital of Arman Research and 
Technology Group to facilitate in specific business 
areas related to the subject of the project

Cooperating Legal Consulting Department of Arman 
Group in different stages of industrial investment 
projects

Evaluation of resources and capital in various lawsuits 
or industrial projects for banks, judicial authorities and 
relevant government agencies by the official expert of 
justice in the textile, clothing and leather industries 
located in the Legal Advisory Department of Arman 
Group

Preparation of technical and economic justification 
reports for investment projects to banks and relevant
institutions 

Feasibility study of industrial projects and plans
Designing the organization and production unit from 

the base to the operation stage, timing, production 
planning and inventory control, production line 
balance, estimating the number of optimal human 
resources, planning to increase the efficiency and 
productivity of production lines in investment
Industrial projects

فهاندانشراه صنعتی اص

Consulting services of 
Arman Research and 

Technology Group

mailto:info@armanrg.com

