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 شرکت توسعه تجهیزات و مواد پیشرفته بانیان

 شرکت توسعه تجهیزات و مواد پیشرفته بانیان نام رسمی

 .Baniyan Advance Equipment and Materials Development Co نام انگلیسی

شرکت بانیان، یک شرکت دانش محور در حوزه  شرکت بانیان کوتاهنام 

تجهیزات و مواد پیشرفته است که با همت 

آموختگان تحصیالت  صنعتگران مجرب و دانش

های کشور تاسیس شده  دانشگاهبرترین تکمیلی 

این شرکت با تکیه بر تجربه افراد مجرب و . است

جوان توانسته است پویایی و تحرک افراد 

ای که در کشور سابقه نداشته  پیشرفتههای  اوریفن

را کسب و بصورت محصول و یا فناوری به 

این شرکت در دو . جامعه صنعتی ارائه نماید

زمینه مواد پیشرفته و تجهیزات پیشرفته خدمات، 

 .هایی باالیی دارد محصوالت و توانمندی

 مسئولیت محدود نوع شرکت

 897492 شماره ثبت

 811777547999 کد اقتصادی

 مواد و تجهیزات پیشرفته مرتبط ایده محوری

 ها و مواد پیشرفته تجهیزات، فناوری های کاری زمینه

 مهندس حافظ احمدی مدیر عامل

 http://baniyanco.1st.ir آدرس وبسایت

 baniyangroup@gmail.com آدرس ایمیل

 121-55894757و  55894477  های تماس تلفن

 121-55894477 شماره فاکس

 آدرس پستی
، مرکز رشد واحدهای 9تهران، میدان رسالت، خیابان فرجام، خیابان حسینعلی، پالک 

  1941997117: ، کد پستیفناور دانشگاه علم و صنعت ایران، طبقه همکف

  کامپوزیتیخدمات تخصصی مهندسی مواد در زمینه مواد فلزی، سرامیکی و 

 دهی فلزات طراحی و ساخت تجهیزات خاص فرم 

 های مرتبط با حوزه مواد پودری و متالورژی پودر فناوری 

 تجهیزات فراوری مواد و بر تامین و ساخت  ، مشاوره و نظارتطراحی و ساخت

 ...دهی و  های دما باال، تجهیزات فرم قطعات سرامیکی مانند کوره

 هشیها و خدمات پژو توسعه فناوری 

 ای طراحی و ساخت خدمات مشاوره 

 تعالی بسمه
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 خدمات پژوهشی و توسعه فناوری 

 مواد و قطعات اصطکاکی پایه فلزی 

آالت سنگین  ماشین( دیسک کالچ و ترمز)های انتقال قدرت و گشتاور  برای سیستم

 ...سازی، معدن، لیفتراک و  آالت کشاورزی، راه مانند ماشین
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 های  تولید قطعات ریز فلزی و سرامیکی با فناوریMIM  وPIM  

در زمینه قطعات خودرو، لوازم خانگی،  تولید قطعات ریز با اشکال پیچیده و تیراژ باال

 ...الکترونیکی و 
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  فناوری تولید فوم سرامیکی(Glass Foam) 

 ها و دانشگاه علم و صنعت  دارای ثبت اختراع فرایند تولید با تاییدیه سازمان پژوهش

 برای کاربردهای ساختمانی و صنعتی به عنوان ماده فوق سبک و عایق 

 

 های پیشرفته گرانول سرامیک 

 های اکسیدی و کاربیدی گرانول فرموله شده و آماده پرس سرامیک
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 پیشرفته فناروی تولید قطعات سرامیکی 

صنایع شیمی و برای حوزه نفت و گاز،  … ,Al2O3, SiC, Si3N4تولید انبوه قطعات 

 ....پتروشیمی و


