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 شرکت بهبود شیمی کیمیاگران
شیمی کیمیاگران     شنهاد چند کارخانه و  ۱۳۹۲سال از شرکت بهبود  شروع به فعالیت در حوزه دامپروری کرد. با پی

ا ن انجام شوود و در ا ن شوورکت  ،فت سووو ا فول فارم دامپروری برای تولید محصووو ف فنی و با سوواخت اکدوو رودر

های دامی و ها و ضووودعنونی کنندهپارک علمی و تحریراتی اصووونهان درحال تولید شوووو ندهشووورکت با اسووو ررار در 

 .های اکد رودر و رد اب دامی استهمچنین دس گاه

  
 

 :هامحصوالت و فناوری

 کننده پد ان دامضدعنونی 

 حمل شیرهای شیردوش و تانکرهای شو نده قلیا ی و اسیدی دس گاه 

 افت سو اکد رودر فول 

 RFID  

 های  ک تکهبیگ فن 

 هادامداری یفاضالب شیردوش تصنیه 

 

 

 رضا زاهدی :مدیرعامل

  www.bshk-co.com :سایت

 0۳۱۳۳۹۳۱۱0۱ :تلفن

 dr.rezazahedi@yahoo.com  :ایمیل

 ۱۲7ساخ مان ابور حان، واحد اصنهان، بلوار دانشگاه صنع ی اصنهان، شهرک علمی و تحریراتی اصنهان، نشانی: 

 
 

 



 و آبزیان طیورهای دام، فناوریکمیته 

 

 

 

 داروسازی بهزیست آیریک نوین داروشرکت 
های مخ لف از جمله ژن یک مولکولی، همکاری م خصصین رش ه شرکت داروسازی بهز دت آ ر ک نو ن دارو با   

زمینه تولید انواع داروهای بیولوژ ک و مش راف آنها برای پا ه پزشکی، در میکروبیولوژی، پزشکی، دامپزشکی و علوم

های بیولوژ ک، بیوتکنولوژ ک، نانو بیوتکنولوژ ک و مهندسی پروتئین با تکیه بر دانش فنی اندان و حیواناف به روش

در ع کننده ترمیم د ی ت شده، چدب ز  شروع به فعالیت کرد. اولین داروی تولید  زخم و  و ثبت اخ راع برای هر دارو 

 .کاهش دهنده خونر زی در حیواناف و اندان به صورف پودر است

های تحریراتی و کن رل کینیت مجهز به ابزار و ادواف علومی بوده های شرکت نو ن دارو دارا بودن آزما شگاهاز و ژگی

 در بهداش ی آرا شی ترکیباف و داروها در تولید و عرضه  (GMP) های اس اندارد داروسازیبا رعا ت دس ورالعمل که

 فعالیت دارد. ز با ی و ترمیم درمان، زمینه

 :هامحصوالت و فناوری

بدن، درمان زخم شووراز ز نک ، درمان ترک دسووت و پا ز نک ، درمان زخم د اب ی  کننده جوش صووورف ودرمان

سلی، درمان ز نک ، درمان آفت و زخم د ر های دهانی ز نک ، درمان میخچه، درمان زگیل تنا تبخال، درمان زخم ب

سوزش و گز دگی حشراف  سم عضالنی، کاهش کهیر،  سپا س ی، کاهش خد گی و ا ز نک ، درمان انواع زگیل پو

شه پاک شی کننده چند منظوره، درمان زخم و جراحاف حیواناف کن، پاکز نک ، ترمیم کننده پ  از لیزر ز نک ، 

 خانگی

 

 

 مصطنی محمدی: مدیرعامل

 novindaru.com: سایت

 0۳۱۳۹۳۲450تلفن

 mostafa.mohamadi110@gmail.com :ایمیل

 ۲۱0اصنهان، بلوار دانشگاه صنع ی اصنهان، شهرک علمی و تحریراتی اصنهان، ساخ مان ابور حان، واحد نشانی:
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 شرکت کامیاب کاران سپنتا

دومین تولید کننده ا ن محصووول بعد از  به عنواندسوو گاه پاسوو ور زه آ وزکنندهتولید  یاب کاران سووپن اشوورکت کام   

 برسد.آ وز پاس ور زه به مصرف دام  باعث می شودها اس ناده در دامداری باا ن محصول است. آمر کا در جهان 

 

 

 :هامحصوالت و فناوری

 تولید تجهیزاف دامپروری 

 دس گاه پاس ور آ وز دام 

 

 

 امید رفیعیمل: مدیرعا

  www.shirmak.ir :سایت 

  0۳۱۳۳87۲۳۹7:تلفن 

 - :ایمیل 

 ۱4۱ اصنهان، بلوار دانشگاه صنع ی، شهرک علمی و تحریراتی اصنهان، ساخ مان شیخ بها ی، واحد نشانی: 
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 آرکا فنون آریا فرتاک

صنع ی، فعالیت شرکت دانش    سیون  ساله در حوزه اتوما سی چند ن  سابره فنی مهند بنیان آرکا فنون آر ا فرتاک با 

با تمرکز بر روی ا ده آ از نمود. ما ۱۳۹5حروقی خود را بطور رسووومی از سوووال  نه و در ا ن شووورکت  های نوآورا

د متکنولوژ کی در حوزه سی صنع ی، مانی ور نگ و ابزار دقیق و  سیون  شمند موفق های اتوما شمند و نیمه هو های هو

صنهان را در افت کرده و برنامه شهرک علمی و تحریراتی ا س ررار در  سعه محصول خود را در شد م مجوز ا های تو

های محصووو ف توسووعه ای تکنولوژی محور دنبال نما یم. ما در ادامه همین روند در ا ن مجموعه، برای پکیجا ن فضوو

صنع ی موفق به در افت مجوز فناوری و دانش شاورزی و  سیون ک شرکت آرکا  اف ه خود در حوزه اتوما شد م  بنیانی 

شهرک علمی تحریراتی موفق به طراحی  س ررار خود در  سازی اقلیم گلخانه و فنون در مدف ا شمند و تولید پکیج هو

گش ه است و ا ن مجموعه محصول با اخذ اس انداردها ” هوماک“های هوشمند آبیاری فضاهای سبز با نام تجاری پکیج

س ربال های مخ لف در ا ن حوزهو تا ید ه سرآمد در میان رقبای داخلی و خارجی خود مورد ا ها به عنوان محصو تی 

 .تاسز مش ر ان بالروه قرارگرف هبخش وسیعی ا

 :هامحصوالت و فناوری

 های کن رل از راه دور و هوشمند انواع اقلیمسید م 

 و هوشمند آبیاریهای کن رل از راه دور سید م 
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 0۳۱۳۳۹۳۲۳۹0:تلفن
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کمیته فناورى هاى دام، طیور و آبزیان

www.isfahan.tech

@isfahan_tech isfahan_tech 09134046840 021-89785669031-33932133

اصفهان، بلوار دانشگاه صنع، شهرک علمى و تحقيقا اصفهان، خيابان دوازدهم، ساختمان فراتحقيق، طبقه همكف 


