




ــاری  ــام تج ــا ن ــپیدان ب ــیمی س ــپار ش ــروه بس گ  
)BCS( بــه عنــوان یــک گــروه صنعتــی پیشــرو و متمرکــز بــر 

ــای  ــن پلیمره ــد و تامی ــوآوری، تولی ــتم ن ــعه اکوسیس توس
ــن  ــود. ای ــوب می ش ــی محس ــرفته صنعت ــی و پیش مهندس
ــواع  ــن ان ــا تامی ــال 1390 ب ــود را در س ــت خ ــرکت فعالی ش
پلیمرهــا بــرای اســتفاده در صنایــع مختلــف از جملــه: لــوازم 
ــج  ــه تدری ــرده و ب ــاز ک ــاختمان و ...، آغ ــودرو، س ــی، خ خانگ
ــازار در کشــورهای  بــا توســعه دفاتــر بازرگانــی و تحقیقــات ب
آلمــان، ترکیــه، چیــن، امــارات متحــده عربــی، تایــوان، هنــد، 
ــق  ــا؛ موف ــی و ایتالی ــره جنوب ــزی، ک ــام، مال ــتان، ویتن صربس
ــوآوری  ــد و ن ــن، تولی ــر تامی ــگاه برت ــن در جای ــرار گرفت ــه ق ب

ــت. ــده اس ــور ش ــت کش ــری در صنع ــوالت پلیم محص

)BCS( بــا هــدف گســترش زنجیــره ارزش تبدیــل مــواد   

خــام پلیمــری و افزودنــی بــه مــواد اولیــه تخصصــی  و بــا ارزش 
ــدازی  ــه راه ان ــدام ب ــت اق ــاال، طــی یــک دهــه فعالی ــزوده ب اف
ــرده  ــتربچ ک ــد و مس ــواع کامپان ــدی ان ــد تولی ــن واح چندی
ــزون  ــر توســعه روزاف ــد ب ــا تاکی ــدی ب ــروه تولی ــن گ اســت. ای
فعالیت هــای  هــدف گســترش  بــا  و  محصــول  کیفیــت 
ــز و  ــه تجهی دانــش محــور در ســال های 1394 و 1395 اقــدام ب
ــد  ــری و واح ــواد پلیم ــی م ــگاه تخصص ــرداری از آزمایش بهره ب
تحقیــق و توســعه )R&D( نمــوده و در ســال 1400 نیــز ادغــام و 
ــه تاســیس مرکــز  توســعه ایــن واحد هــای ســازمانی، منجــر ب
ــوآوری کامپانــد و مســتربچ شــده اســت. همــه  تحقیقــات و ن
ایــن فرآیندهــای موثــر، )BCS( را بــه یــک مجموعــه متخصــص 
و پیشــرو در زمینــه تولیــد دانش بنیــان بــا ظرفیــت بالــغ بــر 70 
هــزار تــن در ســال، تأمیــن مــواد اولیــه و افزودنی هــای مــورد 
مصــرف صنایــع لــوازم خانگــی، خــودرو، نســاجی، ســاختمانی، 
و  الســتیک  الکتریکــی،  بســته بندی،  و  فیلــم  کشــاورزی، 

ــرده اســت. ــل ک شــیمیایی در کشــور تبدی

نوآوری سازمانی
تولید دانش بنیان
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یخچه ر تا

راه اندازی مرکز تحقیقات و نوآوری   
پیاده سازی سیاست های جدید در حوزه سرمایه های   

انسانی، نوآوری محصول و نوآوری سازمانی
بهره برداری از طرح توسعه کارخانه آمیزه های بسپار   

الستیک و سپید پرتو شیمی
راه اندازی فضای کاراشتراکی   

1401

بهره برداری از کارخانه سپید پرتو شیمی  
تاسیس مرکز تحقیقات و نوآوری کامپاند و مستربچ  
تجهیز کارگاه نمونه سازی در ابعاد صنعتی  
افزایش ظرفیت تولید کارخانه آمیزه های الستیک  
تدوین و پیاده سازی نقشه راه برند و ارتباطات   

1400

تأســـیس واحد تحقیق و توسعه   
سیاستگذاری و طراحی پروژه های توسعه در ابعاد   

R&D تولید و

1395

توسعه شبکه های مویرگی فروش و توسعه بازار   

1392

تاسیس گروه بسپار شیمی سپیدان به عنوان تامین   
کننده انواع پلیمرهای مورد نیاز صنایع 

1390

1397-1398

بهره برداری از کارخانه آمیزه های الستیک  
طراحی و ساخت واحد کامپاند 3 کارخانه بسپار شیمی   

سپیدان
ایجاد دفاتر فروش منطقه ای اصفهان و مشهد  
توسعه زیرساخت های انبار و لجستیک در مبدا  
تدوین و آغاز اجرای استراتژی و برنامه 5 ساله   

1399

بومی سازی دانش فنی تولید کامپاند بر پایه PP از   
کشور کره جنوبی

بومی سازی دانش فنی تولید کامپاند بر پایه پلی آمید   
از کشور هلند

تولید کامپاند و مستربچ های صنایع لوازم خانگی،   
خودرو، فیلم و بسته بندی و الکتریکی

1396

تجهیزو بهره برداری آزمایشگاه تخصصی مواد پلیمری   
تامین کننده انواع افزودنی های صنعت پالستیک،   

PVC، رنگ و رزین

 تأسیس کارخانه تولید انواع پلیمرها )کامپاند و    
مستربچ( بسپار شیمی سپیدان

1393-1394

ایجاد شبکه دفاتر خارجی در آلمان، کره جنوبی، ترکیه ،   
چین، هند و ...

ایجاد زیرساخت های لجستیک و انبار در تهران  

1391

ارتقاء توانمندی فنی و ثبت محصوالت   
)کامپاند و مستربچ( به عنوان محصوالت دانش 

بنیان
طراحی و ساخت واحد کامپاند 2  
توسعه سیستم های سازمانی، بازاریابی، CRM، مالی و لجستیک  



انداز چشم 

هلدینگ بین المللی دانش بنیان
با رویکرد نوآوری در سرمایه گذاری، 

تولید و بازرگانی صنایع با ارزش افزوده باال.
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ارزش های سازمانی 

استراتژیک اقدامات 

توسعه تکنولوژی مبتنی بر نوآوری  

ارتقاء رضایتمندی ذینفعان در ابعاد مختلف درون و برون سازمانی  

تاکید بر اصول شایسته گزینی و شایسته ساالری  

تدوین نقشه راه و ارتقاء و ثبت ارزش ها و دارایی های نا ملموس سازمان )برند، وفاداری ذینفعان،     

مسئولیت اجتماعی، دانش و ...(

استقرار نظام شفافیت در حوزه های فرآیندی، عملیاتی و مالی مبتنی بر قوانین جاری، عرفی و تخصصی  

توسعه نظام مشارکت ها و پیشنهادات فکری مبتنی بر خرد جمعی  

ایجاد جایگاه مناسب به  عنوان سازمان اقتصادی معتمد جهت جذب سرمایه های کالن و تبدیل آن به   

ارزش های ملی )اشتغال، تولید دانش بنیان، توسعه صادرات و ...(

ایجاد زنجیره ارزش کارآفرین، دانش آفرینی و تولید   

ایجاد اولین اکوسیستم نوآوری صنعت پلیمر در مراکز تحقیقات و نوآوری )دانشگاه صنعتی اصفهان(،   

توسعه کسب و کار و نوآوری سازمانی )شعاع 20 کیلومتری شهر اصفهان(، تولید )شهرک صنعتی مورچه 

خورت( 

استقرار اولین فضای کار اشتراکی توسعه دانش بنیان در صنعت پلیمر و نوآوری سازمانی  



افتخارات و   دستاورد 
دارای گواهی شرکت دانش بنیان از معاونت علمی و تحقیقاتی ریاست جمهوری  

کسب رتبه برتر و برنده جایزه Excellence از انجمن پارک های علمی و فناوری آسیا   

کسب عنوان واحد نمونه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان  

ثبت 40 محصول دانش بنیان   

دارای پروانه تحقیق توسعه برای بیش از 20 گرید از محصوالت تولیدی  

دارای گواهینامه ثبت مواد کودی  

دارای گواهینامه های ایزو:  

دریافت عنوان برترین شرکت تحقیق و توسعه در میان شرکت های فناور استان اصفهان  

دریافت پروانه بهداشتی محصوالت صادر شده از سوی درمان و آموزش پزشکی، وزارت بهداشت و دانشگاه   

علوم پزشکی استان اصفهان

عضو هیات مدیره انجمن ملی کامپاند و مستربچ  

عضو انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان  

عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان  

عضو انجمن صنایع پالستیک و پلیمر استان اصفهان  

عضو شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان   

عضو اتاق بازرگانی تهران و اصفهان  

ISO 9001-2015)IQNET(  ISO 9001-2015)CSQ(
ISO 10002-2018)QM(  ISO 10004-2018)QM( 
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لیـت های فعا
تولیدی

گروه محصوالت  کامپاند 
و مستربچ

گروه محصوالت کامپاند 
الستیکی

گروه محصوالت دانش 
بنیان 

ــیمی  ــپار ش ــروه بس ــان گ ــدی دانش بنی ــای تولی فعالیت ه  
ــوب  ــازار محس ــت و ب ــروه در صنع ــن گ ــای ای ــپیدان، از مزیت ه س
ــد و مســتربچ های  ــواع کامپان ــد ان ــان، تولی ــن می ــه در ای می شــود ک
پلیمــری جایــگاه ویــژه  ای دارد. ایــن محصــوالت در دو کارخانه »بســپار 
شــیمی ســپیدان« و »ســپید شــیمی پرتــو« بــا پیشــرفته ترین خطــوط 
ــن  ــا ظرفیــت تولیــد 70 هــزار ُت و دســتگاه ها و تجهیــزات تولیــد و ب

ــد اســت. در ســال، در حــال تولی

شــرکت آمیزه هــای بسپارالســتیک از دیگــر شــرکت های   
ــور  ــه منظ ــال 1399 ب ــه در س ــت ک ــپیدان اس ــیمی س ــروه بسپارش گ
تولیــد کامپاند هــای الســتیک مــورد نیــاز بــرای صنایــع لــوازم 
ــا  ــروه، ب ــد. گ ــیمی تاســیس ش ــی و پتروش ــدن، خودروی ــی، مع خانگ
هــدف تکمیــل زنجیــره ارزش و بــا کمــک تجهیــزات واحــد آزمایشــگاه 
الســتیک توانســته در زمینــه ارائــه راهکارهــای فنــی، طراحــی و تولیــد 
ــد. ــت  کن ــتیکی، فعالی ــای الس ــواع آمیزه ه ــی ان ــیون سفارش فرموالس

تولیــد محصــوالت دانــش بنیــان، یکــی از معیارهایــی اســت   
کــه در فراینــد ارزیابــی و شناســایی شــرکت های دانــش بنیــان مــورد 
ــا در دســت داشــتن مرکــز  ــذا ایــن گــروه ب ــرد، ل ــرار مــی گی توجــه ق
ــق  ــش واحــد تحقی ــر دان ــه ب ــا تکی ــوآوری محصــول و ب ــق و ن تحقی
ــق  ــگاهی، موف ــزات آزمایش ــن تجهی ــه روزتری ــن ب ــعه، همچنی و توس
بــه تولیــد بیــش از 40 محصــول دانــش بنیــان در گــروه محصــوالت 
کامپاندهــای پلی آمیــد از جملــه آلیاژهــای پلی کربناتــی، تقویــت 

ــت.  ــده اس ــتومرها و ...، ش ــتیک االس ــاف دار، ترموپالس ــده الی ش
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تامین خدمات 

بخــش تامیــن و بازرگانــی گــروه بسپارشــیمی ســپیدان بــا اســتفاده از   
ــام،  ــه ترکیــه، ویتن ظرفیــت دفاتــر بازرگانــی خــود در کشــورهای مختلــف از جمل
امــارات متحــده عربــی، چیــن، و اروپــا و... ، تحقیقــات بــازار بین الملــل در زمینــه 
ــی و خارجــی  ــاز مشــتریان داخل ــه تأمیــن گســترده نی ــواع پلیمرهــا، موفــق ب ان
شــده اســت. ســبد محصــوالت »بســپار شــیمی ســپیدان« در ایــن بخــش شــامل: 
انــواع پلیمرهــای مهندســی، افزودنی  هــای صنایــع الســتیک و پالســتیک، رنــگ 
ــددی  ــع متع ــه در صنای ــت ک ــی اس ــیمیایی صنعت ــواد ش ــا و م ــن، کوده و رزی
ــدی،  ــته  بن ــاپ و بس ــاورزی، چ ــاختمانی، کش ــیمی، نســاجی، س ــه پتروش از جمل

ــد. ــرد دارن ــوازم خانگــی و… کارب خــودرو، ل

ــن  ــی و همچنی ــر خارج ــطه دفات ــه واس ــرکت ب ــن ش ای   
بــا هــدف کمــک در زنجیــره تامیــن بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن 
ــواد  ــده م ــده و وارد کنن ــادر کنن ــرکت های ص ــن ش و قدرتمندتری
ــه  ــود؛ ک ــناخته می ش ــل ش ــارت بین المل ــیمیایی در تج ــه ش اولی
ــری از پرســنل متخصــص، راهکارهــای حمــل و نقــل و  ــا بهره گی ب
ارائــه شــرایط مقــرون بــه صرفــه موفــق بــه کســب حداکثــر میــزان 

ــت.  ــده اس ــود گردی ــتریان خ ــدی مش رضایت من



هـدف صنایع 

لوازم خانگی  

خودرو  

نساجی  

ساختمان  

کشاورزی          

الستیک  

شیمیایی  

 فیلم و بسته بندی  

الکتریکی   

           )PVC( پی وی سی
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خدمات دانش بنیان، مشــاوره و ارزیابی
ارائه خدمات فنی و مهندسی در صنعت پلیمر    

خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی، آزمایشگاهی و فناورانه به مشتریان، پژوهشگران مستقل،   

شرکت های دانش بنیان و ...

انجام آزمون های تخصصی ارزیابی خواص مهندسی پلیمرها  

نمونه سازی محصوالت پلیمری  

ساخت و تولید انواع محصوالت پلیمری حجیم به سفارش مشتریان  

توسعه دانش و فناوری در آمیزه سازی   

ایجاد و توسعه تولیدات در کشورهای دیگر  

ــران و  ــیمی ای ــع پتروش ــی در صنای ــت رقابت ــتن مزی ــا داش ــپیدان ب ــیمی س ــپار ش ــروه بس گ  
بــاور بــه ضــرورت پیاده ســازی مدل هــای جدیــد کســب وکار، همچنیــن بــا هــدف خلــق ارزش افــزوده 
ــه طراحــی و توســعه کســب  و کارهــای  ــان، در زمین ــد و صــادرات محصــوالت دانش بنی ــق تولی از طری
ــاد  ــا ایج ــتا، ب ــن راس ــت. در ای ــت اس ــال فعالی ــیمی در ح ــتی پتروش ــن  دس ــع پایی ــد در صنای جدی
ــوآور صنایــع شــیمیایی  شــتاب  دهنده های تخصصــی جهــت حمایــت از ایده هــا و کســب  و کارهــای ن

و پلیمــری، برنامه هــا و زیرســاخت های الزم را فراهــم آورده اســت.
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مراکز تولیدی

بسپار شیمی سپیدان
 اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان شیخ بهایی 
ششم، پالک 181            کدپستی:  8333116365

آمیزه های بسپار الستیک سپیدان
اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان دکتر حسابی، 
فرعی پنجم، پالک 676           کدپستی: 8333116855

سپید شیمی پرتو
اصفهان، شهرک صنعتی مورچه  خورت، خیابان زکریای 5، 

پالک 395    کدپستی 8333114461

مرکز توسعه کسب و کار و نوآوری سازمانی

 اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، ضلع شمال شرقی
برج فناوری                      کد پستی: 84156801774

مرکز فروش و تجاری سازی

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر)بخارست(، خیابان 
دهم غربی، پالک23، واحد3و5و6      کد پستی: 1514748416

مرکز تحقیقات و نوآوری

اصفهان، میدان استقالل، بلوار آزادگان، دانشگاه صنعتی اصفهان، 
مرکز تحقیقات و نوآوری بسپار شیمی سپیدان           

کد پستی: 8415683111

www.holding-bcs.com
021-58462000


