
 





 سالمت حوزه هایکمیته فناوری

 

 

 

 احیاگران قلب صنعت آسیا )رویشگر(شرکت   

بنیان احیاگران قلب صنعت آسیا )رویشگر( مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان فعالیت خود را شرکت دانش   

سال  سمی از  صورت ر ستان  .کردآغاز  ۱۳۹۱ب شگاهیان ا شور و دان شاورزان ک شروترین ک شرکت با همکاری پی این 

و با انجام  نموده و فروشندگان را جلباصفهان تاسیس و تاکنون توانسته در کارنامه خود اعتماد کشاورزان، کارشناسان 

سامانههای موپروژه شت هیدروپونیک گامی بلند در مبارزه با فق تحقیقاتی در بخش تولید  سالی و کاهش های ک شک خ

 .بردارداثرات مخرب آن 

 ها:محصوالت و فناوری

انواع  یبرا یصنعت مهیو ن یکن صنعتانواع خشک •

 یمحصوالت کشاورز

 و... ومی،وکیوس،انجمادینی،کانتینیو...)کاب

 های انجمادیکنخشک •

 جاتهای میوه و سبزیکنخشک •

 های کشت خوراک دام هیدروپونیکاتاق •

 دستگاه بسته بندی محصوالت گرانولی و پودری •

 غذاییدستگاه و وان شست و شوی مواد  •

 های کشت جوانه خوراکیاتاق •

 دستگاه آسیاب •

 اسالیسر •

 

 محسن کریمیان ل:ممدیرعا

  www.royeshgar.com: سایت

 ۳۳۹۳۱۳87-8۹و  50-۳۳۹۳2۱4۹ :تلفن

  info@royeshgar.com:ایمیل

 ۳45، واحد 2آفرینیی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان فن، شهرک علماصفهان دانشگاه صنعتی ربلوا نشانی:

 

 

کنخشک  

انجمادی کنخشک  

 های کشت خوراک داماتاق
 هیدروپونیک

 آسیاب اسالیسر

 خشک کن صنعتی و نیمه صنعتی



 سالمت حوزه هایفناوریکمیته 

 

 

 

 شرکت اصفهان شکالت )کامور(   
چرب، غذیه سالم توصیه بر مصرف مواد کمامروزه در جوامع پیشرفته بشری برای حفظ سالمتی و ترویج فرهنگ ت   

ستند، لذا از شکر، کم نمک و کمبدون  ست. با توجه به اینکه بخش اعظم مواد انرژی زا مواد قندی ه شده ا کالری 

 کالری هستند.ورده های غذایی بدون شکر و کمآیرد، فرگدر این خصوص مورد توجه قرار می جمله مواردی که

، طی تحقیقات فراوان در واحد تحقیق نعتعنوان یکی از پیشگامان این ص در این راستا شرکت اصفهان شکالت به   

 است.شده” کاموَر“موفق به تولید مجموعه متنوعی از محصوالت بدون شکر با نام تجاری  ،و توسعه

سال      ست که در  شکالت )کامور( مفتخر ا صفهان  شناخته و طی  ۱۳85شرکت ا ستویا را  برای اولین بار در ایران ا

صوالت بدون  صنعت تولید مح سترده آن برده و پس از تالش پیگیر گامی نوین در  سیع پی به خواص گ تحقیقات و

 قند و رژیمی در ایران برداشته است تا بتواند افتخاری دیگر برای کشور خود به ارمغان آورد.

شرکت برای اولین بار م    شتوفق به این  ساخت از وزارت بهدا شکی جهت تولید اخذ پروانه  ، درمان و آموزش پز

 .استهگردیداز ایزومالت طبیعی و رژیمی با استفاده محصوالت بدون قند 

 ها:محصوالت و فناوری

 بیسکوییت رژیمی بدون شکر •

 پودر ژله رژیمی و بدون قند •

 حلوا ارده رژیمی و بدون قند •

 بدون قندپولکی رژیمی و  •

 شکالت رژیمی و بدون قند •

 

 علی سرشوقی: مدیرعامل

 www.kamvar.co  :سایت

 ۳-۳665۱50۱ :تلفن

 gmail.com@kamvarco :ایمیل

 2۳0، واحد۱آفرینیی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان فنشهرک علم، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان نشانی:

 

 



 سالمت حوزه هایکمیته فناوری

 

 
 

 دارو آفرینش شرکت بهتا   
سال  شرکت بهتا    ست شروع به کار کرده ۱۳۹۳دارو آفرینش از  خود را به عنوان  تیفعال ۱۳۹4سال  یاز ابتداو ا

به فرآورده  یابیشرکت با هدف دست نیا .اصفهان شروع نموده است یقاتیو تحق یدر شهرک علم انیبنشرکت دانش

با تکیه بردانش راسااتا  نیهم در. شااده اساات یگذار هیپا سااتیز طیو سااازگار با انسااان و مح یعیطب ،سااالم یها

شش کارکنان  صان وکو ص صوالت گ نهیزم درخود متخ صاره یاهیمح شامل ع ش یاهیگ یهاکه   ییایمیبدون مواد 

شرکت فرموله شده و  R&Dدر بخش  GMPمحصوالت این شرکت با رعایت اصول کامل فعالیت دارد. مضر است

 .گیردکننده قرار میدر اختیار مصرف وکشور عرضه  ییبه بازار دارو

 

 ها:محصوالت و فناوری

 و شیاف رکتوساپ شیاف واژینفکت •

         انرژی هرب، ماسااال هرب،های سااایلدنا هرب، لیبیدوفم، مانگواسااالیم، گارساااینوفیت ،ریلکس هرب، لکپساااو •

 آرتروهیلکارنیتین، آناهلث، لیورکینگ، پی ام اس پوز و -ال

 

 

 

 زادهکورش مقتدری :مدیرعامل

  www.behtadaru.com :سایت

 0۳۱۳67۳0۳۳۱:تلفن

 behtadaru@yahoo.com :ایمیل

 224اصفهان، واحد کابین، شهرک علمی و تحقیقاتی خیابان صفه، خیابان تله نشانی:

 

 

 



 سالمتحوزه های کمیته فناوری

 

 

 

 شرکت بهزیست آیریک نوین دارو
های مختلف از جمله ژنتیک مولکولی، همکاری متخصصین رشته شرکت داروسازی بهزیست آیریک نوین دارو با   

داروهای بیولوژیک و مشااتقات آنها پایه پزشااکی، در زمینه تولید انواع میکروبیولوژی، پزشااکی، دامپزشااکی و علوم

های بیولوژیک، بیوتکنولوژیک، نانو بیوتکنولوژیک و مهندسااای پروت ین با تکیه بر برای انساااان و حیوانات به روش

کننده اروی تولید شااده، چسااب زیسااتی تسااریعدانش فنی و ثبت اختراع برای هر دارو شااروع به فعالیت کرد. اولین د

 .خونریزی در حیوانات و انسان به صورت پودر استدهنده ترمیم زخم و کاهش

های تحقیقاتی و کنترل کیفیت مجهز به ابزار و ادوات علااامی های شرکت نوین دارو دارا بودن آزمایشگاهاز ویژگی   

 آرایشاای ترکیبات و داروها در تولید و عرضااه  (GMP) های اسااتاندارد داروسااازیبا رعایت دسااتورالعمل کهبوده 

 فعالیت دارد. زیبایی و ترمیم درمان، زمینه در بهداشتی

 :هامحصوالت و فناوری

بدن، درمان زخم شقاق زینکس، درمان ترک دست و پا زینکس، درمان زخم دیابتی  کننده جوش صورت ودرمان •

های دهانی زینکس، درمان میخچه، درمان زگیل تناسااالی، زینکس، درمان آفت و زخم

ستگی و درمان  ستی، کاهش خ ستر زینکس، درمان انواع زگیل پو تبخال، درمان زخم ب

اسپاسم عضالنی، کاهش کهیر، سوزش و گزیدگی حشرات زینکس، ترمیم کننده پس 

کننده چند منظوره، درمان زخم و جراحات کن، پاکاز لیزر زینکس، شااایشاااه پاک

 حیوانات خانگی

 

 مصطفی محمدی: مدیرعامل

 www.novindaru.com: سایت

 0۳۱۳۹۳2450تلفن

 behzist.airic.novin.daru@gmail.com :ایمیل

بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان ابوریحان،  نشانی:

  2۱0واحد

 



 سالمت حوزه هایکمیته فناوری

 

 

 

 شرکت بهیار صنعت سپاهان  
سال     صص از  سپاهان ، با بهره گیری از کادری متعهد و متخ صنعت  ستگاه ۱۳78شرکت بهیار  ساخت د های در زمینه 

پزشکی شروع به فعالیت نموده است . در طول این سال ها این شرکت با روند رو به رشد خود سعی در تولید محصوالت 

با تولید  ۱۳78زشکی داشته است . این شرکت در سال با طراحی ایرانی با هدف بی نیازی کشور از محصوالت مختلف پ

سته به موفقیت تولید  شروع به فعالیت نمود و تا کنون توان شور  ستیابی  20اولین برانکارد حرفه ای ک صول مختلف د مح

 .پیدا کند

 

 

 :هامحصوالت و فناوری

 رادیولوژی دیجیتال •

 تخت و هتلینگ  •

 چراغ جراحی   •

 پرتو درمانی  •

• CT  اسکن 

 
 

 

 

 بخش آزادانیفرید نجات :مدیرعامل

 www.behyaar.com :سایت

 0۳۱۳۳۹۳۱۳22 :تلفن

 Info@behyaar.com :ایمیل

 بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، میدان فوالد، خیابان ششم نشانی:

 

 

 



 سالمت حوزه هایکمیته فناوری

 

 
 

 آسمان ریزمهر شرانیشرکت پ  
از سال آغاز نمود. ی تولید کاالهای صنعتی و سرمایشیدر حوزه با برند مجلسی ۱۳42این سازمان کار خود را از سال    

شاارکت  ۱۳۹2در سااال رویکرد سااازمان به ساامت تولید تجهیزات ساارمایشاای پیشاارفته جهت گرفت و در پی آن ۱۳86

 (کرایوژنیک تاسیس شد.-C200°پیشران زمهریر آسمان برای فعالیت در زمینه دماهای بسیار پایین)

 

 

 ها:محصوالت و فناوری

 تجهییزات جانبی کرایوژنیک •

 مایع آبزی پروریمخازن اکسیژن  •

 LNG مایع و وآرگون نیتروژن ،مخزن کرایوژنیک اکسیژن •

 LNG مایع و وآرگون نیتروژن ،اکسیژن مخازن حمل •

 وآرگون نیتروژن ،اکسیژن های وکیوم ژاکت جهت انتقاللوله •

 LNG مایع و

های مختلف، تعداد سنجی متناسب با تعداد و نوع بخش ظرفیت •

 هاهمزمانی در بیمارستانها و ضریب تخت

اندازی مخزن و تامین اکسیژن مایع براساس استانداردهای طراحی، تولید و راه •

 اندازی(ه)از ابتدا تا راهابهداشتی برای بیمارستان

 

 جالل پورحسینی :مدیرعامل

 www.zamharirindustries.ir :سایت

 7۹26۱000 :تلفن

 admin@zamharirindustries.ir :ایمیل

 ۳02واحد-84پالک-کوچه خرسند-محله امانیه-خیابان ولیعصر)عج( -دفتر:تهران نشانی:

 فرعی سوم -6حافظ -خیایان حافظ غربی -شهرک صنعتی کمشچه -کمشچه-کارخانه:اصفهان

 
 



 سالمتحوزه های کمیته فناوری

 

 

 

 آور اصفهانیاخته فن تحقیقات علوم مولکولی شرکت  
شرکتش    صفهان از  سال رکت یاخته فناور ا ست که از  صفهان ا شهرک علمی تحقیقاتی ا ستقر در  به عنوان  ۹4های م

های آزمایشگاهی، محیط کشت سلولی و بیوتکنولوژی و دارویی با رعایت بنیان در زمینه تولید کیتیک شرکت دانش

مفتخر به تولید کیت پاپ  ۱۳۹6کند. این شرکت در سال کیفی با برخورداری از منابع متخصص فعالیت میاصول فنی و 

 .استابتی با برندهای مشابه خارجی شدهاسمیر تک مرحله ای با کیفیت باال و توان رق

کشااات سااالولی و های آزمایشاااگاهی، محیط ت دانش بنیان در زمینه تولید کیتبه عنوان یک شااارک ۹4از ساااال    

کند. این شرکت فعالیت بیوتکنولوژی و دارویی با رعایت اصول فنی و کیفی با برخورداری از منابع متخصص فعالیت می

خود را بر روی تولید و عرضه این محصوالت با کیفیت مطلوب متمرکز نموده و سپس در جهت کسب رضایت، اعتماد 

نی و با هدف رعایت و اجرای الزامات و قوانین بین المللی مرتبط با و اطمینان مشاااتریان خود، بهبود عملکرد ساااازما

 .در سطح سازمان مستقر و اجرا نموده است را بر اساس استاندارها ISOمحصوالت پزشکی و سیستم مدیریت کیفیت 

 

 :هامحصوالت و فناوری

 ژل سونوگرافی •

 بافرهای سلولی •

 سرویکس براش •

 کیت آمینی تست •

 سلولیمحیط کشت  •

 کیت های تشخیص سرطان رحم •

 محصوالت یبکار مصرف آزمایشگاهی •

 

 زادهبهناز طوسی :مدیرعامل

 www.vivacellkit.ir :سایت

 0۳۱۳۳۹۳۱۳48  :تلفن

 info.vivacellkit@gmail.com.:ایمیل

 2۳0واحد ،، ساختمان شیخ بهاییاصفهان شهرک علمی و تحقیقاتی، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان :نشانی

 



 سالمت حوزه هایکمیته فناوری

  

 

 

 شرکت توسعه گیاهان دارویی ایستا قند  
هایی ها از طریق تغذیه صحیح تولیدات گیاهی است به خصوص آناولین هدف شرکت دستیابی به سالمتی انسان   

را می توان به روش ارگانیک تولیدکرد، کم توقعی به که به شکل ارگانیک قابل تولید باشد. به سه دلیل گیاه کارال 

ویروس  باکتری و ر شرایط خیلی گرم و مرطوب و وجود ترکیباتی که خاصیت ضد میکروب،رشد و تولید د کودها،

کشی ت در طول دوران تولید از هیچگونه آفتلذا این شرک کند،ها جلوگیری میاز رشد و طغیان آفات و بیماری که

 .ای بیولوژی نیز استفاده کرده استهاستفاده ننموده واز کود

رت دم نوش گیاهی مصرف شود اکنون گردد به صوپودرگیاه کارال است که توصیه می اکنون تولید این شرکتهم   

 شود.ز تولید وبه دیگر کشورها صادر میصورت قرص و کپسول نیهای این گیاه به معدودی ازکشورها فرآوردهدر 

در تالش است که با تکمیل مدارک واخذ مجوزهای الزم تولید قرص این محصول را نیز به سر انجام  این شرکت نیز

 برساند.

 
 

 :هامحصوالت و فناوری
 پودر گیاهی کارال جهت درمان دیابت  •

 کارال جهت درمان دیابتقرص آزمایشی مکمل رژیمی  •

 

 

 

 حسین نصوحیغالم :مدیرعامل

  www.estaghan.irسایت:

 0۳۱۳78۱27۹7 :تلفن

 pub_nosooh@yahoo.com : ایمیل

 ، مرکز تحقیقات کشاورزی، مرکز رشد2گاه مرکزی، ساختمان شماره ای اتوبان ذوب آهن، روبروی ندامتابتد :نشانی

 206، واحد اصفهان

 

 
 



 سالمت حوزه هایفناوریکمیته 

 

 
 

 نیچکاد طب آدرشرکت    

 یپزشک یگروه مهندس یعلم اتیعضو ه ،یدیجمش مایدکتر ن تیریبا مد ۱۳۹6در سال  نیشرکت چکاد طب آدر   

شرکت  نیشد. ا سیتاس یمارستانیو ب یپزشک زاتیو ارائه تجه دیدانشگاه اصفهان و با هدف تول یمهندس یدانشکده فن

پس از کسب عنوان فناوری  ۱۳۹7سال  پاییز و در است برداشته یبلند یهاگام ،یدانش و فناور یسازیدر جهت بوم

 یاز سو انیبنموفق به کسب عنوان دانشدر هجدهمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری منتخب جهت رونمایی، 

 ید.جمهور گرد سیرئ یو فناور یمعاونت علم

 ترین مجوزهای الزم در حوزه تجهیزات پزشکی شده است: موفق به کسب سه مورد از مهمشرکت این   

استاندارد و گواهی اجازه فروش در اتحادیه اروپا -2پروانه ساخت وسیله پزشکی از اداره کل تجهیزات پزشکی  -۱

(CE از نایونیتک فنالند )کیفیت تولید و خدمات تجهیزات پزشکیگواهی استقرار سیستم مدیریت-۳- ISO13485- 

 .ایتالیا IMQاز شرکت 

توسط تیم فنی این شرکت و با کمک  ISO10328  استانداردمطابق با  چکاد طب آدرین محصوالت شرکتتمامی     

تیم چکاد طب آدرین موفق به طراحی و تولید  شوندکیفی و تجهیزات ویژه ارزیابی میسیستم پیچیده کنترل

  .دارندقرارفناوری باال دنیا  محصوالت بندیدستهکه از نظر فناوری در  استمحصوالتی شده

 ها :محصوالت و فناوری
 ارتز افتادگی پا •

 های کربنی و اتصاالتلوله  •

 پروتز مفصل زانوی کودکان •

 دستگاه ارزیابی و تست پروتزها •

 کربنی دارای مفاصل پیشرفته پنجه •

 ۳R60- ۳R20چند محوره مدل  یپروتز مفصل زانو •

 

  نیما جمشیدیمدیرعامل: 

 www.chakadtech .comسایت: 

 0۳۱۳7۹۳252۳تلفن: 

 infochakad@gmail.comایمیل:  

 ۱24کارآفرینی واحد خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، مرکز رشد و  اصفهان،نشانی:

mailto:infochakad@gmail.com


 سالمت حوزه هایکمیته فناوری

 

 

 

 شرکت درمان گاز   
ضوع تول    سال  یطب یگازها عیو توز دیشرکت درمان گاز با مو س ۱۳6۱در  سان ادیبه ثبت ر شنا شرکت موفق به  نی. کار

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  شگاهیآزما دیو مورد تائ یجهان یمطابق با استانداردها دیاکسا تروسین یهوشیگاز ب دیتول

 .شدند رانیبار در ا نیاول یکشور برا یپزشک

 نیکه ا افتی شیبه دو هزار تن در سااال افزااین شاارکت  یهوشاایگاز ب دیتول تیظرف ،آالتنیدو گروه ماشاا وسااتنیپ با   

 .باشدیشور مکل ک ازیمعادل دو برابر ن تیظرف

 ۱۳76در سااال  ورا آغاز کرد  Entonox درد انتونوکس نیگاز تسااک دیدر مورد تول قیتحق ۱۳75سااال  دراین شاارکت    

 دیدر حال تول DarmanoX یگاز شااد و در حال حاضاار با برند اختصاااصاا نیا دیالزم جهت تول یموفق به کسااب مجوزها

 د.باشیم

 

 :هامحصوالت و فناوری

 اکسیژنفیوز  •

 دستگاه تسکین درد •

 تامین رگالتورهای گاز طبی •

  O2Nگاز بیهوشی نیتروس اکساید •

 (Entonox)درمان نوکسگاز تسکین درد  •

 آزمون گاز اکسیژن طبی مطابق با استاندارد ملی ایران •

 آزمون دوره ای سیلندر های گاز فوالدی بدون درز مطابق با استاندارد ملی ایران •

 نیتروس اکساید با گرید پزشکی و سایر گریدها منبطق با استاندارد ملی ایرانآزمون گاز  •

 

 ئیحسن موال: رعاملیمد

  www darmangaz.com:تیسا

 0۳۱۳۳802۱4۱تلفن: 

  Info@darmangaz.com  :لیمیا

 20 ابانیمحمود آباد، خ یجاده تهران، منطقه صنعت 5 لومتریاصفهان، ک: نشانی

 کپسول گاز بیهوشی 



 سالمت حوزه هایکمیته فناوری

 

 

 

 شرکت راهبرد رایانه رستاک   

سال     ستاک در  سی راهبرد رایانه ر سعه روال ۱۳۹۱شرکت مهند های مرتبط با فناوری اطالعات در مدارس با هدف تو

شروع تاکنون در  شرکت از  صفهان آغاز کرد. عمده فعالیت این  شهرک علمی و تحقیقاتی ا شور فعالیت خود را در  ک

سامانه ستای طراحی و ایجاد  سیونرا ضریب نفهای نرم افزاری و اتوما شی و اداری ویژه مدارس و افزایش  وذ های آموز

سامانه یکپارچه مدیریت مدارس همکالسی محصول این شرکت است  ست.  فناوری اطالعات در بین مدارس متمرکز ا

 .ساله به سطح قابل قبولی از بلوغ و پایداری رسید 8که با پیمودن یک مسیر 

 

 

 ها:محصوالت و فناوری

  سامانه یکپارچه مدیریت مدارس همکالسی •

 آنالین مراکز آموزشیسامانه نظرسنجی  •

 سامانه تصحیح اوراق مراکز آموزشی •

 سامانه جامع مدیریت آموزشگاه دمان •

 سامانه مدیریت مهدهای کودک •

  نرم افزار آزمون آنالین مدارس •

 پرتال اطالع رسانی مدارس •

 اتوماسیون بوفه و تغذیه •

 

 امید قیطانی: مدیرعامل

 www.rrr.co.ir :سایت

 0۳۱۳675۹02۱:تلفن

 info@rrr.co.ir :ایمیل

 اصفهان، بلوار تله کابین، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان صفه نشانی:

 

 

 



 سالمت حوزه هایکمیته فناوری

 

 

 

 فریر طعمو  رنگشرکت    

یان طعم و رنگ فریر شااارکت دانش    عالیت خود رابن ید رنگیزه ۱۳88از ساااال  ف های طبیعی خوراکی از باهدف تول

توسااط محققین و  پس از سااه سااال تحقیقات مداوماساات.ضااایعات کشاااورزی برای اولین بار در کشااور آغاز نموده

س شور در  صنایع غذایی ک سان مجرب خود در  شنا شهرک علمی و تحقیقاتی ۱۳۹۱ال کار ستقر گردید و موفق به  در  م

قیت اقدام به تحقیق در د از ثبت این موفاسااایدی در کشاااور شاااد. بع PHنگ خوراکی مقاوم به حرارت و تولید اولین ر

ستقیم طعمزمینه طعم ست های خوراکی و رابطه م سیا ستای  صنعت غذا نمود که در را شرکت، مرکز و رنگ در  های 

غذایی و نخبگان این صانعت نیز  تحقیقاتی جهت ایجاد تعامل بین دانشاگاه و صانعت، متشاکل از صااحبان حرفه صانایع

  .ایجاد گردید

دو گواهینامه ثبت اختراع برای رنگ های سبز و قرمز خوراکی مقاوم شده و  موفق به کسبطعم و رنگ فریر شرکت    

 باشد.مینیز فرآیند تولید آن 

 ها:محصوالت و فناوری

 هایبا استفاده از افزودن ییمواد غذا ونیفرموالس یساز نهیبه •

 یروز جهان هاییفناور با یعیطب یرنگ ها یمقاوم ساز •

 ییغذا یانواع طعم دهنده ها ونیاستخراج و فرموالس ،یبررس •

 ییها در مواد غذا یاستفاده از افزودن یو بهبود روش ها یبررس •

 ییمواد غذا باتیبا ترک یخوراک یها یافزودن یهاکنشبرهم یبررس •

 انیدانشجو ن،یمحقق یهای تخصصی براو کارگاه یآموزش یارائه دوره ها •

 و کارکنان در حوزه صنعت غذا

 

 

 سید مسعود تقوی  :مدیرعامل

 www.freerco.com  :سایت

 0۳۱۳۳۹۳۱۳65  :تلفن

 info@freerco.com  :ایمیل

 پارک علم و فن آوری شیخ بهاییاصفهان، بلوا دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،  نشانی:

 



 سالمت حوزه هایکمیته فناوری

 

 

 

 ایمنمتین ژن سیتوشرکت   
تاسیس  ۱۳8۹ سال در اصفهان، تحقیقاتی و علمی ، مستقر در شهرک(CMG)ایمنمتین ژنشرکت دانش بنیان سیتو   

آزمایشااگاهی با تکنولوژی باال و دارای کیفیت و قیمت های ، مواد و کیتبادیآنتی تولید .هدف این شاارکت شااد

های زیست شناسی سلولی و مولکولی، علوم زیستی، ایمونولوژی و علوم آزمایشگاهی مناسب برای پژوهشگران رشته

شاوره پروژمی شرکت همچنین در زمینه انجام و م شد. این  سات تحقیقاتی هبا س سایر محققان و مو های تحقیقاتی با 

 کند.می همکاری

ست تحقیقاتی و علمی معاونت بنیادی هایسلول ستاد با نزدیکی همکاری شرکت این     موفق و دارد جمهوری ریا

لیااد بااه تی تو ن لونااال هااایبااادیآ ک نو یقااات در مصاااارف مورد مو ق ح لول ت ننااد هاااساااا نیااادی مااا ب ی 

 تولیدکننده ایرانی بنیاندانش شرکت اولین ژن متین سیتو شرکت.است شده CD106, CD90 CD29 هایبادیآنتی

های پر مصاارف در .همچنین سااایر آنتی بادیباشاادمی تجاری مقیاس در انسااانی CD4 ضااد مونوکلونال بادیآنتی

گاه مایشااا ندآز مان قاتی ه متCD19, CD8, CD3 هایبادییآنتهای تشاااخیصااای و تحقی کانژودر فر ه گهای 

 نماید.ه را تولید میگو غیرکانژو (PE یاFITC )با

 :هامحصوالت و فناوری

 محصوالت مرتبط با تکنیک الیزا •

 محصوالت مرتبط با فلوسیتومتری •

 محصوالت مرتبط با کشت سلولی •

 ها و ایزوتیپ کنترلهای برعلیه تگبادیآنتی •

 محصوالت مرتبط با تکنیک ایمونو بالتینگ •

 های رایجها و برچسبهای بر علیه تگبادیلیست آنتی •

  www.cmg-company.com :سایت

 0۳۱۳۳۹۳2۳75:تلفن

  cytomatingene@gmail.com :ایمیل

 ۱۱0، واحد شماره 2اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان فن آفرینی :نشانی

 



  سالمت حوزه هایکمیته فناوری

 

 

 

 شرکت صنایع نورا الیه نگار  
سترپودر با کننده دستگاهتولید صنایع نورا الیه نگار،شرکت     های ساخت افزودنی فلزی بر مبنای تکنولوژی ذوب ب

علمی و فنی کشااور و همچنین  با هدف ارتقاء سااطح ۱۳۹2در خاورمیانه اساات. این شاارکت در سااال  (SLM) لیزر

رک در اصفهان تاسیس و در شهسازی فناوری ساخت افزودنی به کمک لیزر، توسط متخصصین این حوزه تجاری

 .شدعلمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر

های اروپایی و آمریکایی از ها و شرکتبهره مندی از دانش و تجارب بین المللی موسسین این شرکت در دانشگاه   

شته سی مکانیک، مواد، الکترونیک و مکاترونیک از طرف دیگر یک طرف و به خدمت گرفتن نخبگان ر های مهند

صی ص صنایع نورا الیه نگار، به تخ شرکت  ست که  شده ا ساخت افزودنی در باعث  ترین مجموعه در زمینه فناوری 

 .شودکشور تبدیل 

:هاوریمحصوالت و فنا  

 ارائه خدمات ساخت قطعات فلزی و پلیمری با استفاده تکنولوژی پرینترسه بعدی •

 یبعدسه نتریپر یبا استفاده از تکنولوژ یه خدمات ساخت قطعات فلزئارا •

 های پرینتر سه بعدی لیزری)فلزی و پلیمری(طراحی و تولید دستگاه  •

 کننده با فرابنفش یضدعفون یهاو ساخت دستگاه یطراح •

 یفلز یسه بعد نتریپر یهاو ساخت دستگاه یطراح •

 

 

 

 

 

 

 احمد فروزمهر :مدیرعامل

  www.noura3dp.com:سایت

 0۳۱۳۳۹۳۱۳6۳: تلفن

 info@noura3dp.com :ایمیل

 6)کریستال(، واحد  A510 ، شهرک عملی تحقیقاتی اصفهان،ساختمانبلوار دانشگاه صنعتی اصفهان :نشانی

 

 پروتزهای شخصی سازی شده

 UVدستگاه ضدعفونی کننده با پرتو 

 پرینتر سه بعدی فلزی دستگاه



 سالمت حوزه هایکمیته فناوری
 

 

 

 شرکت فراز دنا تجهییز   
سال     شگاه علوم  ۱۳88شرکت فراز دنا تجهیز در  ستاد دان شتیبانی و حمایت آقای دکتر عبدالرضا توکلی ا پزشکی به پ

س سالمت بیماران بو سطح  ستای ارتقأ  صص ارتوپدی، در را صفهان و متخ سرویسیله ارتقاء علمی و حرفها دهی و ای 

 .گذاری گردیدجهیزات مورد نیاز بخش درمان پایهتأمین ت

همراه ، نوآوری در تأمین و تولید محصااوالت سااالمت محور به توکلی، به عنوان مدیرعامل شاارکت مهندس فرشااید   

ده سرلوحه کننو خلق ارزش ماندگار در نظر مصرف مدیریت در عرصه سازمانی و توزیع را جهت دستیابی به رشد پایدار

 اند.عملکرد شرکت قرار داده

ن نیک، گذاری و حمایت ایشااان در تأساایس شاارکت دوسااتابا ساارمایه ۱۳7۹توان در سااال سااابقه این تفکر را می   

گذار دنبال نمود.جذب آموزش و به کارگیری ارتوپدی، به عنوان هیأت مؤساااس و سااارمایه هایتولیدکننده ایمپلنت

صه تول سب تجربه در عر صص و متعهد و ک ساز محور، زمینهای و دانشالملل حرفهتوزیع و تجارت بین ید،نیروهای متخ

 .باشدهای فعالیت میء مجموعه در طول سالارشد و ارتق

 

 :هافناوریمحصوالت و 

 های جذبی ارتوپدی و فک و صورتایمپلنت •

 ابزارهای الکترومکانیکی جراحی ستون فقرات •

 بار مصرف جهت برداشت بافت نرمالکتروسرجری یک •

 کننده خانگی و صنعتیدستگاه تولید محلول ضدعفونی •

 

 

 فرشید توکلی :مدیرعامل

 www.farazdena.com: سایت

 0۳۱۳6206۱0۹ :تلفن

 info@farazdena.com :ایمیل

 ۳04، واحد ۳اصفهان، خیابان چهارباغ باال، ابتدای خیابان بهارآزادی، ساختمان بهار، طبقه  :نشانی

 

 



 سالمت حوزه هایکمیته فناوری

 

 

 

 نواندیش سپاهان شرکت کیفیت آفرینان   
های سااطح صاانعت فعالیت خود را در زمینهبا هدف ارتقا کیفیت در  ۱۳82شاارکت مهندساای کیفیت آفرینان در سااال    

آموزش، مشاوره و ارائه خدمات آزمایشگاه کالیبراسیون آغاز نمود. این شرکت در بدو تاسیس موفق به دریافت تاییدیه 

های کیفیت و کالیبراساایون گردید. ر زمینه های ساایسااتماندارد ایران دملی از سااازمان ملی اساات ۱مرکز آموزشاای رتبه 

موفق به دریافت گواهینامه تایید صااالحیت از مرکز ملی تایید  ۱۳۹2آزمایشااگاه کالیبراساایون کیفیت آفرینان از سااال 

عنوان یکی از بزرگترین گردید.این آزمایشااگاه به  ISO/IEC 17025( بر اساااس اسااتاندارد NACIصااالحیت ایران )

)از واحد تولیدی صانعتی  2000های کالیبراسایون در اساتان اصافهان تاکنون افتخار ارایه خدمات به بیش از گاهآزمایشا

ها و آرایشی، مراکز درمانی، بیمارستانهای تولیدی صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و جمله شرکت

 را داشته است. های تشخیص طبی(آزمایشگاه

در روز جهانی اساااتاندارد به عنوان مرکز آموزشااای همکار نمونه و  ۱۳۹8و۱۳۹5،۱۳۹۳این شااارکت در ساااال های    

 آزمایشگاه همکار نمونه از طرف اداره کل استاندارد اصفهان مورد تقدیر قرار گرفت و مفتخر به دریافت لوح تقدیر شد.

 

 

 :هامحصوالت و فناوری

 شیمی، نیرو، گشتاور، ابعاد، جرم، حجمآزمایشگاه کالیبراسیون دما، رطوبت، فشار، الکتریکال،  •

 

 

 فیروزه کثیری :مدیرعامل

 www.ecal.ir :سایت

 0۳۱۳2676280تا  2 :تلفن

 kqp-esf@yahoo.com :ایمیل

 2۱۱اصفهان، خیابان هشت بهشت شرقی، حدفاصل الهور و پل پیروزی، ساختمان بهار، پالک  :نشانی

 

 

 



 سالمتحوزه  هایکمیته فناوری

 

 

 

 سیراو ایشرکت کوزه عسل آر
در زمینه پرورش ملکه و زنبور عسل اصیل ایرانى، محصوالت صنعت زنبوردارى  ۱۳۳5از سال ” کوزه عسل“مجموعه    

کننده، شیوه تخصصى ارایه محصوالت و رسانى و ارتقا دانش مصرفکار و با اطالعگل، آغاز بهو تولید عسل هاى تک

 تحقیقاتی و علمی شااهرک حمایت با فناوری، و دانش توسااعه رویکرد با بندى خالقانه، سااازگار با محیط زیسااتبسااته

ستان داروی و غذا معاونت نظارت با و اصفهان ترین محصوالت زنبور عسل را تولید و کند مرغوبان، تالش میاصفه ا

 جشنواره بلورین تندیس برگزیده و ایران سالمت و بهداشت ارتقای علمی انجمن از تاییدیه دارای این واحد .عرضه کند

 باشد.می محور سالمت صنعت ملی

 

 

 

 :هامحصوالت و فناوری

 الیدراژه ژل رو •

 تولید عسل بدون پادزیست •

 (سیاهدانه و عسل)  دوسین دراژه •

ی های سودمند غذایی بر پایهتولید فرآورده •

 محصوالت زنبور عسل

 

 

 

 میحمید قیو ل:مدیرعام

 www.koozeasal.com: سایت

 0۹۱۳0027۱۳0: تلفن

 info@koozeasal.com: ایمیل

 ۳0۳آهن، مرکز رشد تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی، واحد اصفهان، ابتدای اتوبان ذوب نشانی:

 ۳08 واحد -هلس هایپر جنب -همکف طبقه -اصفهان سالمت شهرکفروشگاه:

 



 سالمت حوزه هایکمیته فناوری

 

 

 

 الملل دانا سپندشرکت مدیریت تجارت بین   
و  هیصاااادرات اسااات. با اقدام به واردات مواد اول ندیدر فرآ نیکامل تأم رهیزنج جادیدانا ساااپند ا نگیهلدرساااالت     

 رهیمحصول توانسته زنج نیو صادرات ا تیسکوئیب دیتول ت،یسکوئیشکالت، ب ،ینیریش دکنندگانیتول یاساس یازهاین

 . دینما لیصنعت را تکم نیا نیتأم

 قاتیخود، خدمات فروش و تحق یفروش و وجود دفاتر خارج -یابیقدرتمند بازار میبا دارا بودن ت نگیهلد نیا     

شرکت سط ا یهابازار را به  سترش تجارت در بازار خاورم یبرا یرانیکوچک و متو شورها انه،یورود وگ  یاروپا و ک

صااادرات در  تیریخدمات مد یهاشاارکت نیتراز موفق یکیدانا سااپند  نگیدر دسااتور کار دارد. هلد قایغرب آفر

ست که با احراز گر رانیا ستر تیریمد دیا سعه تجارت، ب سازمان تو صادرات  یصادرات از  سب جهت واردات و  منا

شرکت صوالت  صجادیرا ا دیجد یبه بازارها یرانیا یهامح ص ست. همراه با خدمات تخ تجارت،  تیریمد یکرده ا

 یدهایها وتهدرا کاهش داده و با شاااناخت فرصااات یخارج دارانیو خر دکنندگانیلتو نیب یالملل نیب یفاصاااله مرز

 خواهد نمود. لیتبد یالملل نیب تیرا به موفق شانیا یداخل تیخود؛ موفق یکسب و کار شرکاء تجار

 ها:محصوالت و فناوری
  ، تأمین و صادرات محصوالت مبتنی بر صنایع غذاییمشارکت در ساخت •

 

 

 

 

 

 

 محمد رضا غفراللهی مدیرعامل:

 www.dana-holding.com سایت:

 02۱72856000 تلفن:

 hello@dana-holding.com ایمیل:

 504، واحد  5شیخ صدوق شمالی، روبروی شیخ مفید، کوچه شهید نوراللهی، ساختمان آیریک طبقه  نشانی:

 

 



  سالمت حوزه هایکمیته فناوری

 

 

 

 شرکت مهندسی سالمت یار حکیم    
سال     سالمت یار حکیم( در    . این شدتوسط هولدینگ پورسینای حکیم پایه گذاری  ۱۳۹2شرکت مسیح )مهندسی 

بنیان قرار گرفت. انواع کاتترهای تخصصی زنان و زایمان، تجهیزات های دانشدر زمره شرکت ۱۳۹۳شرکت در سال 

 حوزه گوارش و سوزن های نمونه برداری فیلدهای اختصاصی مسیح هستند. 

تیم اجرایی متخصااص، زیرساااخت پیشاارفته و همچنین همکاری نزدیک با هولدینگ پورسااینای حکیم، باعث شااده    

نماید که پیش از این انحصااااراز از طریق واردات تأمین  تولیدِ ایرانمسااایح بتواند محصاااوالتی را در ساااطح جهانی 

 اند.شدهمی

 

 :هامحصوالت و فناوری

 کننده دستو دستگاه اتوماتیک ضدعفونی تجهیزات پیشگیری از کرونا: انواع شیلد و هولدر ماسک •

 تجهیزات تخصصی گوارش: دستگاه کولون هیدروتراپی و ست مصرفی، گارد دهانی •

 و هیسترومتر کاتتر پایپل ، IUIکاتترهای پیشرفته زنان و زایمان: کاتتر  •

 گیری مغز استخوان )جمشیدی(برداری: سوزن نمونههای نمونهزنسو •

 توزیع محصوالت پزشکی در سطح کشور توسط واحد بازرگانی •

 تزریق و اکسترودر انواع پلیمرها در محیط تحت کنترل •

 گرفتن بازخورد از پزشکانهای بالینی و انجام تست •

 مشاوره در توسعه فناوری محصول و اخذ مجوزها •

 (ISO 7) 10000تولید در کلین روم کالس  •

 

  سید عمران امامی :مدیرعامل

  www.masstecmedical.com:سایت

 2-0۳۱۳2667544 :تلفن

  info@masstecmedical.com:ایمیل

 راه گلزار، ساختمان باران، طبقه دومبهشت غربی، چهارهان، خیابان هشتاصف :نشانی

 



  سالمت حوزه هایکمیته فناوری

 

 
 

 ایرانیان )نتبا(شرکت نوآوران تحقیق بهداشت   
شت    شگاه علومشرکت نوآوران تحقیق بهدا شکیایرانیان )نتبا( اقدام به اخذ مجوز تحقیقات از دان صفهاپز ن کرد و با ا

ستفاده از کادر هیات شگاهعلمی ا های سازی تولید قطعات ایمپلنتپایه برای بومی های معتبر در جهت انجام تحقیقاتدان

 .داردمیهای دندانپزشکی گام بردندانی و دستگاه

 

 

 :هامحصوالت و فناوری

 .ایمپلنت پروتزی قطعات انواع اجرا و ساخت طراحی، •

 .ایمپلنت پروتزی قطعات انواع ساخت سفارش پذیرش •

 .ایمپلنت زمینه در جدید هایتجربه انتقال و جدید هایدانش ترجمه و ارائه •

 .دندانی هایایمپلنت مختلف هایسیستم خصوص در پژوهشی کارهای انجام •

 .دندانپزشکی و ایمپلنت با مرتبط تجهیزات سازی بومی جهت پژوهشی هایطرح انجام •

 

 

 

 

 

 

 

 منصور ریسمانچیان ل:مدیرعام

 www.netbaco.com :سایت

 0۳۱۳7۹2۳07۱ :تلفن

 info@netbaco.com :ایمیل

 8اصفهان، مرغ، خیابان ولیعصر، مجموعه مراکز توسعه فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، واحد  :نشانی

 
 



سالمت حوزه هایکمیته فناوری  

 

 

 ی مجازی زیگوراتشرکت نیکو داده  
شیدن به ی مجازی شرکت نیکو داده    سان خبره و خالق، برای واقعیت بخ شنا زیگورات)نیکد( مجموعه ای با کار

های روز دنیا اساات. ما افزون بر تولید محصااوالت های کسااب و کار در فضااای سااایبر تحت برترین تکنولوژیایده

اپ، وب سایت، صفحات سوشال مدیا و ...پا ایم که درآن رویاهای شما در قالب انواع خالقانه خود، کانونی ساخته

سایت، به عرصه ظهور می شما به جای درگیر شدن با موضوعات تخصصی نظیر) ساخت اپلیکیشن، وب  گذارند و 

 سپارید.،کلیپ های تبلیغاتی و...(کار را به متخصصان نیکد می SEOهای گرافیکی،برندینگ، طراحی

ایده پردازی، طراحی و سااااخت گرفته تا دیجیتال مارکتینگ و افزایش های کساااب و کار از ما در تمام چرخه   

 بخش و پشتیبانتان هستیم.مشتریان شما یاری

 :اهمحصوالت و فناوری

تعویض دفاتر درمانی ازجمله  خدماتیکه طراحی و ساخت سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی)کارگزارمن(  •

 کند.می ارائه بیمه، ایجاد و ارسال لیست حق بیمه کارگاه و ... رادرمان، دریافت فیش حقشده، استعالم استحقاق بیمه

 های موشن گرافیکطراحی بروشور، لوگو، ست اداری، انیمیشن •

 android , iosطراحی انواع اپ موبایل تحت   •

 های تجاری و فروشگاهیطراحی انواع وب سایت •

 مدیریت و اپطراحی انواع سامانه شامل پنل  •

 های اجتماعیسایت و شبکهوب SEOخدمات  •

 انواع ربات تلگرام و واتساپ یطراح •

 یصفحات اجتماع تیریو مد ساخت •

 

 قهفرخی علی مجرد :مدیرعامل

 www.nicode.org : سایت

  0۳۱۳66۱7485 :تلفن

  info@nicode.org :ایمیل

 ۱/22پالکاصفهان، خیابان ارباب، کوچه زنبق،  نشانی:



 سالمت حوزه هایکمیته فناوری

 

 

 

 تاکنویَااندیشان ِشرکت هم
شرکتشرکت هم    شان اِویَن تاک از  شهرک علمیاندی ستقر در  سال  و های فناور م صفهان در  با  ۱۳۹5تحقیقاتی ا

های بدست سازی فناوریتجاری به منظوردر سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی  پیشنیه سه دهه تحقیق و پژوهش

، ارتقاء شاارکت( این R&Dگذاشاات. هدف اولیه و تمرکز اصاالی گروه تحقیق و توسااعه )تولید ی آمده پا به عرصااه

ومی و داخلی تیکی ببا نگاه ویژه به منابع ژن و زالوی طبی زنبورعساال طیور، آبزیان، کیفیت و نوآوری در تولیدات دام،

 باشد.میمحور این منابع ارزشمند به منظور توسعه دانش

 

 محصوالت و فناوری ها:
 شده با اسید فولیکمرغ غنیتخم •

 ی طبیبستر نگهداری و حمل زالو •

 عاری از پادزیست و طبیعی گوشت و تخم مرغ بومی •

 

 

 

 

 یرضا عباد محمد مدیرعامل:

  www.hatavian.ir سایت:

 0۹۳847۹807۱ تلفن:

 hat.aviantak@gmail.com ایمیل:

شانی: شماره ن ساختمان  صفهان، بزرگراه ذوب آهن،  شاورزی2ا شاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش ک شد ک ، ، مرکز ر

 ۱04واحد

 

 

 

 



 

 یاخته فناور اصفهان

 صنایع نورا الیه نگار

 سالمت یار حکیم

 کیفیت آفرینان نو اندیش سپاهان

 نوآوران تحقیق بهداشت ایرانیان

ی مجازی زیگوراتنیکو داده بهزیست آیریک نوین دارو  

 رنگ و طعم فریر

 چکاد طب آدرین

 راهبرد رایانه رستاک


