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فعالیت شرکت اطلس آب گستر سارینا 

شده است و در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات تأسیس 13876:  با شماره ثبت 1394شرکت اطالس آب گستر سارینا در سال 

.آنالیز و تصفیه آب فعالیت دارد

و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی، بیمارستانی و صنعتیاز دیگر فعالیت شرکت فوق طراحی 

.میتوان نام بردمدیریت و بهسازی منابع آب و خاک 

هامجوزها و گواهی 
جواز تاسیس سازمان صنایع، معادن و تجارت

پروانه بهره برداری سازمان صنایع، معادن و تجارت
جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی سازمان صنایع، معادن و تجارت

سازمان صنایع، معادن و تجارت( R&D)گواهی تحقیق و توسعه 
گواهی ثبت اختراع دستگاه استخراج ترکیبات آلی از آب

گواهی ثبت اختراع دستگاه بی خطرسازی گندزداهای  مستعمل آلی
ی اختصاص بعنوان شرکت دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور

مرکز رشد فناوری های زیست 
پزشکی

و خدمات پزشکی دانشگاه علوم 
بهداشتی درمانی قزوین



:محصوالت

دستگاه جداساز آزمایشگاهی فیلتر غشایی با فیلتر نانو1.

تجهیزات تصفیه فاضالب به روش شیمیایی 2.

جاذب نانوکامپوزیت ترکیبات نفتی3.

انیدستگاه بی خطرسازی گندزدایی آالینده های مستعمل بیمارست4.

دستگاه استخراج ترکیبات آلی از آب5.
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نمونه محصوالت واحد فناور

و خدمات پزشکی دانشگاه علوم 
بهداشتی درمانی قزوین

مرکز رشد فناوری های زیست 
پزشکی

دستگاه بی خطرسازی پسماند مایعات آلی 

 دارای ابعاد و ظرفیت های مختلف

مجهز به سیستم های هوشمند

 تصفیه کامل مایعات آلی

 عدم نیاز به اپراتور در طی فرآیند

 دوستدار محیط زیست

کاربرد در آزمایشگاه ها، بیمارستان ها و صنایع
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نمونه محصوالت واحد فناور

آبدستگاه استخراج ترکیبات آلی از 

 به سیستم های هوشمند مجهز

فرار و عملکرد و دقت باال در شناسایی و جداسازی آالیندهای  آلی نیمه

غیر فرار از آب

 دوستدار محیط زیست

 کاربر دوست

شگاه کاربرد در آزمایشگاه های  دولتی و خصوصی آب و فاضالب، آزمای

های مرجع 
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نمونه محصوالت واحد فناور

جاذب نانو کامپوزیت مشتقات نفتی از آب 

(Boom)جاذب بوم  
 برابر وزن 20جذب بیش از

  کاربرد در سواحل بنادر، اسکله ها

 بازیابی مجددقابل

دوستدار محیط زیست



(Pillow)جاذب بالشتک 

 برابر وزن 20جذب بیش از

  کاربرد در سواحل بنادر، اسکله ها

 کاربرد جهت پاکسازی خاک های آلوده

 مجددقابل بازیابی

دوستدار محیط زیست

مرکز رشد فناوری های زیست 
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نمونه محصوالت واحد فناور
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نمونه محصوالت واحد فناور

پد نانو جاذب

 برابر وزن 20جذب بیش از

ی  کاربرد در کشتی ها و تانکر های حمل ترکیبات نفت

 کاربرد در صنایع

 مجددقابل بازیابی

تدوستدار محیط زیس
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ارتباط باما

09127830583(         جناب آقای دکتر کاریاب:                )شماره تماس مدیر عامل  

02833364519(            دفتر شرکت:                               )شماره تماس شرکت

atlassarina@gmail.com :                               ایمیل

استان قزوین ،قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،پردیس علوم پزشکی ،مرکز رشد زیست فناوری پزشکی:آدرس شرکت
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