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 تولیدکننده تجهیزات کنترل آالینده ها 

  تهرانعضو پارک علم و فناوری دانشگاه 

 در تولید تجهیزات پایش آالینده ها دانشبنیان 

 دفتر مرکزی:

 49پالک وصال شیرازی،  ختهران، 

 1416853534کدپستی: 

 66980242-66980248تلفن: 

66488815-66476132 

 66401209دورنگار: 

 کارخانه:

 73پ اصلی،  2شهریار، باغستان، الله 

 65234026تلفن: 

www.fanpaya.com 
info@fanpaya.com 

fanpayaco@gmail.com 

 ."فناوریهای پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی"مرکز دانشبنیان 

 

 فن پایانام مستعار )تجاری(: 
 

 تاریخچه:
یهای گروه پژوهشی فناور"تحت عنوان  1390آن در سال هسته یک مرکز دانشبنیان می باشد که  "فن پایا"

پس از  بعنوان یک گروه پژوهشی خودگردان )استاد محور( در دانشگاه تهران راه اندازی شد. "کنترل آلودگی هوا
در قالب یک شرکت خصوصی در پارک 1394سه سال فعالیت بدلیل برخی محدودیت ها، فعالیت خود را از سال 

و پتانسیل اولیه توانست در مدت کوتاهی علم و فناوری دانشگاه تهران آغاز کرد. با توجه به سوابق قبلی 
محصوالت دانشبنیان خود را در حوزه پایش )اندازه گیری( آالینده های محیط زیست بویژه در بخش هوا به 

محصول دانشبنیان تجاری شده را تولید می کند و کشور را از  11تولید انبوه رساند بطوریکه در حال حاضر 
 ته است.وابستگی به واردات بی نیاز ساخ

 

 نیروی انسانی:
نفر پرسنل تمام وقت از رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی الکترونیک، مهندسی شیمی،  35مرکز دارای 

 نفر مشاور دانشگاهی و صنعتی می باشد. 15شیمی و محیط زیست و 
 

 دفتر مرکزی:
 محل دفتر مرکزی مرکز دانشبنیان در تهران خیابان وصال شیرازی می باشد.

 

 کارخانه:  محل
 محل تولید مرکز دانشبنیان در غرب تهران شهرستان شهریار واقع است.

 

 حوزه فعالیت مرکز:
تولید تجهیزات نمونه برداری و اندازه گیری آالینده های محیط زیست می باشد. از دیگر فعالیت های مرکز 

جام امور پژوهشی و مهندسی در نگهداری و راهبری تصفیه خانه ها و کنترل انتشار آالینده های هوا و تولید ان
 بیوگاز از پسماندها می باشد

 

 فهرست محصوالت تولیدی مرکز:
غبارسنج پرتابل خروجی دودکش صنایع، گازسنج پرتابل دودکش، غبارسنج پرتابل محیطی، گازسنج پرتابل 

سنج اگزوز خودرو، گازسنج خروجی اگزوز خودرو، صوت سنج محیطی، دستگاه اندازه گیری  محیطی، تیرگی
ذرات معلق هوای ازاد، دستگاه پایش ایستگاهی آالینده های شهری، دستگاه تصفیه هوا، دستگاه اندازه گیری 

PH .و تعداد دیگری دستگاههای اندازه گیری بهداشت حرفه ای 
دام به تولید ماسک سه الیه بهداشتی با مجوز سازمان غذا و دارو )دانشگاه علوم اق 99ضمنا این شرکت از سال 

 CEپزشکی ایران( نموده است. ماسکهای تولیدی این شرکت دارای تاییدیه سازمان انرژی اتمی و دارای گواهی 
 نیز می باشند. 

 

 

 


