


هفتمین 

فن بازار ملی سالمت
11 و 12 دی ماه 1401



یسی: یم ر�ئ� ید ا�براه� یت هللا دکتر س� آ�
توسعه  پشتیبان  باید  کشور  حکمرانی  و  اداری  نظام  کل 
فعالیت های دانش بنیان باشند تا گرایش فناورانه و دانش بنیان 
به همه بخش های مختلف کشور از صنایع، معادن و کشاورزی 

و سایر بخش ها تسری یابد.

له العالی(: م ره�بری )مد�ظ م�قام مع�ظ
علم مجرد و به تنهایی کافی نیست؛ باید علم را به فناوری، 
فناوری را به صنعت و صنعت را به توسعه ی کشور وصل کنیم.

یر محترم �بهداشـت،  ن اللهـی وز� ـی �بهـرام ع�
پزشـکی کشـور:  درمـان و آموزش �

امروزه اگر دانشگاه  علوم پزشکی واحدهای دانش بنیان نداشته 
باشند با کم و کاستی مواجه خواهند شد و باید بر روی آن کار 
شود و انجمن های علمی در دانشگاه ها در قسمت دانش بنیان 
فعال باشند و به جایی برسند که به واردات نیاز نداشته باشیم.



یز ه� تحب �ظام شرکت: آلماژن �فرا �
استان: آذربایجان شرقی

شهر: تبریز
حوزه فعالیت: تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی 

و دارویی

در�باره شرکت 
تاسیس سال 1398 

ارائه محصول دانش بنیان هموژنایزر 
چندین ثبت اختراع 

 GMP دارای مدارک ایزو ازجمله 13485 و

یت محصوالت  �ظام و وضع�
هموژنایزر)تجاری سازی شده(
پاپ اسمیر)درحال اخذ مجوز(

معر�فی محصول 
ــاری  ــی، تج ــز تحقیقات ــه مراک ــی، کلی ــی و پژوهش هموژنایزر)تحقیق

ــده ( ــازی ش س
پــاپ اسمیر)تشــخیصی پاتولــوژی، کلیــه آزمایشــگاه های پاتولــوژی، در 

حــال اخــذ مجــوز(

یژگی های محصول و�
هموژنایزر بید بیس)ساچمه ای( برای اولین بار در ایران 

کاهش صدا و لرزش آن تا 90 درصد 
پاپ اسمیر با تکنولوژی خاص و فیلتر منحصربه فرد با قابلیت رقابت 

نمونه های آمریکایی و کره ای 

یاز یت های مورد �ظ� حما�
تسهیل در روند اخذ مجوز و کمک برای فرئش محصوالت بخصوص هموژنایزر 

که مورد استفاده مراکز دانشگاهی می باشد

نام مدیرعامل : آرمان شهابی
شماره تماس : 33263396 - 041

آدرس : تبریز، خیابان توانیر شمالی، مرکز رشد فناوری تجهیزات پزشکی 
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یند یست �فرآ� �ظام شرکت: آذر ز�
استان: آذربایجان شرقی

شهر: تبریز
حوزه فعالیت: تولید مواد اولیه 

نام مدیر عامل: یونس بیگی خسروشاهی
 yonesbeygi@gmail.com , y.beygi@azaruniv.ac.ir :ایمیل

شماره تماس : 04132442582
آدرس دفتر مرکزی: خسروشاه خیابان شهید بهشتی ، کد پستی 5355133556                
آدرس واحد تولیدی: آذربایجان شرقی، شهرک صنعتی شهید سلیمی، خیابان اصلی، 

بیست متری پنجم

در�باره شرکت 
تاسیس سال 1398 

آغاز فعالیت در سال 1400  با تولید ژالتین 
سال1401 موفق یه تولید کالژن پپتید به صورت صنعتی

یت محصوالت  �ظام و وضع�
ژالتین: تجاری سازی شده و دارای مجوز

کالژن پپتید: تجاری سازی شده و دارای مجوز 

معر�فی محصول 
حــوزه کاربــرد محصــوالت در زمینــه غذایــی، آرایشــی و بهداشــتی و 

ــی می باشــد. داروی

یژگی های محصول و�
ژالتین: دارای قیمت پایین نسبت به نمونه های داخلی و خارجی با کیفیت 

مناسب.
کالژن: دارای مزیت رقابتی و کیفیتی مناسب نسبت به نمونه های وارداتی 

حتی چینی.)تولید داخلی وجود ندارد(

یاز یت های مورد �ظ� حما�
حمایت مالی برای استفاده در سرمایه در گردش مورد نیاز است )تقریبا 

5 میلیارد ریال(. 
همچنین حمایت با معرفی به شرکتهای مصرف کننده و رقابت با نمونه های 

وارداتی برای کالژن.
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 �ظام شرکت: �بهره هوشمند سالمت
 استان: آذربایجان شرقی

شهر:  تبریز
 حوزه فعالیت: تولید کنندۀ دسـتگاه ضدعفونی

 سـطوح و هوا uvc-s کنندۀ

نام مدیر عامل: خانم مریم روغنی مطلق
atsaco.ma@gmail.com :ایمیل

آدرس: تبریز - خیابان پاستور قدیم - جنب کالنتری 15 - مرکز رشد واحد 
تحقیقات فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز - شرکت بهره هوشمند سالمت

در�باره شرکت 
تاسیس سال 1398 

  uvc-s در حوزۀ تولید دستگاه ضدعفونی کنندۀ
با هدف جلوگیری از همه گیری ویروس

 imed  گواهی صنعت و معدن پروانه بهره برداری - iso13485 مجوز های
برتر  کشور-فناور  اتمی  انرژی  سازمان  ایمنی  بهداشت-تاییدیه  وزارت 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
یت محصوالت  �ظام و وضع�

دستگاه ضدعفونی کنندۀ uvc-s تمامی مجوز ها دریافت شده -آغاز 
تولید از سال 98 - تجاری سازی 

معر�فی محصول 
ــاق هــای  ــورد اســتفاده در ات ــدۀ uvc-s: م ــی کنن دســتگاه ضدعفون
تمیــز، مرغــداری هــا، اتــاق هــای عمــل، کلینیــک هــا، آزمایشــگاه ها و 

بیمارســتان هــا ، کابیــن هــای آسانســور و...
بازار هدف نیز موارد ذکر شده هستند. 

یژگی های محصول و�
دستگاه تمامی جوانب ویروسی و میکروب ها و... را در عرض چند ثانیه بطور 
کامل از بین می برد و باعث استریل شدن مکان یا سطح مورد نظر می شود.

دارای سنسور بسیار حساس برای دمای حرارت بدن انسان   
دستگاه در صورت ورود افراد به آن مکان مورد نظر، بطور خودکار خاموش 

می شود و از رسیدن ضرر به انسان جلوگیری می کند.

یاز یت های مورد �ظ� حما�
معرفی دستگاه به مراکز درمانی کشور و اتاق های تمیز و بیمارستان ها و... در 

حوزۀ ضدعفونی و از بین بردن تمامی عوامل و جوانب ویروسی 
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ین دارو س�بالن تا �برز� �ظام شرکت: آر�
استان: اردبیل
شهر: اردبیل

حوزه فعالیت: تولید دانش بنیان مواد اولیه دارویی

در�باره شرکت 
این شرکت با هدف تولید مواد اولیه دارویی بصورت دانش بنیان و جبران 
نیازهای بازار دارویی، در سال 1400 شروع به کار کرد و تا بحال موفق به 
تولید ماده اولیه دارویی دی متیل فومارات، فنی توئین و فنوباربیتال شده 
است. همچنین اهداف دیگر تولیدی، تحقیقاتی و آموزشی نیز در افق دید 
فعاالن شرکت هست که روز به روز به سمت آن ها و گسترش حوزه کاری 

حرکت خود می کنند.

یت محصوالت  �ظام و وضع�
ماده اولیه ی فنی توئین )تایید کیفی شده(

معر�فی محصول 
فنی توئین )Phenytoin(ـ   داروهای ضد صرعـ  درد عصب سه قلو

حمله مداوم صرعيـ   آریتمي قلبيـ  تسریع در التیام زخم ها

یژگی های محصول  و�
در حال حاضر بازار مواد اولیه بصورت عمده در اختیار محصوالت چینی، 
هندی، شیلیایی و تولیدات چند کشور دیگر است، محصول این شرکت 
صددرصد تولید داخل بوده و از نظر قیمت توان رقابت با مواد اولیه وارداتی را 
 C-NMR، H-NMR، داراست. فنی توئین تولیدی شرکت توسط تست های

Mass، TLC و Melting Point بررسی و تایید کیفی شده است.

یاز یت های مورد �ظ� حما�
در این مرحله درخواست شرکت ما جذب سرمایه مالی و حمایت های معنوی 
به منظور بسترسازی برای تولید صنعتی و لینک شدن و معرفی به شرکت های 

دارویی به منظور تامین مواد اولیه دارویی مورد نیاز آن هاست.

نام مدیرعامل : دکتر جعفر عباسی شیران
chemjafar@gmail.com : ایمیل

شماره تماس : 09125968541، 04533257446
آدرس : اردبیل، میدان شریعتی، خیابان حالل احمر، کوچه شهید اسماعیل 
اعظمی، روبروی مدرسه شهید عادل سرایی، مرکز رشد و فناوری سالمت 

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
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یان مرصوص دامون  �ظام شـرکت: �بن�
اردبیل  استان: 

 شهر: اردبیل
 حوزه فعالیت: تولید تجهیزات تنفسی

نام مدیر عامل:  دامون نوری حصار 
damoon.noori@gmail.com :ایمیل

آدرس : اردبیل - میدان شهید باکری - جنب بانک ملی- ساختمان پارک علم و 
فناوری استان اردبیل - طبقه چهارم - واحد 16 

کد پستی : 5619851697
کارخانه : اردبیل شهرک صنعتی شماره یک -خیابان صنعتگران قطعه 64

در�باره شرکت 
تاسیس سال 1392 

دانش بنیان 
تولید تجهیزات پزشکی باالخص تجهیزات تنفسی

اولین تولید کننده دستگاه ویدئو الرنگوینگوسکوپ 
لباس ایزوله تنفسی و اکسیژن ساز هوشمند خانگی 

تولید کننده دستگاه هایی از قبیل نبوالیزر و پالس اکسی متر در ایران

یت محصوالت  �ظام و وضع�
اکسیژن ساز هوشمند خانگی )تجاری سازی و اخذ تمام مجوزها(

ویدئوالرنگوسکوپ )تجاری سازی و اخذ تمام مجوزها(
لباس فشار مثبت)تجاری سازی و اخذ تمام مجوزها(

اکسیژن ساز کلینیکال )نمونه سازی (

معر�فی محصول 
ــده(  ــظ کنن ــده )غلی ــظ کنن ــان تغلی ــا هم ــاز ی ــیژن س ــتگاه اکس دس
اکســیژن یکــی از مهمتریــن و ضــروری تریــن وســایل پزشــکی خانگی و 
کلینیکــی مــی باشــد کــه اکســیژن مــورد نیــاز بیمــاران را( بیمارانــی که 
ســطح اکســیژن یــا SPO2 خــون شــان پایین اســت) با تغلیــظ کردن 
هــوای محیــط بــه اکســیژن خالــص بــه طــور مســتمر تامیــن مــی کند. 

یژگی های محصول و�
تولید تمام ایرانی و عدم وابستگی به خارج از کشور 

هوشمند و سخنگو بودن دستگاه برای استفاده آسان 
خلوص و کیفیت باال 

بی صدا بودن سیستم و کم حجم و قیمت پایین 

یاز یت های مورد �ظ� حما�
آمادگی فروش خط تولید و کلیه امتیازات - قرارداد فروش تعدادی از محصوالت 

اخذ وام کم بهره 
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�ظام شرکت: �بهساز �ب آژ�ظد
استان:  اصفهان
شهر:  اصفهان

 حوزه فعالیت: طراحی و تولید ارتز و پروتز

نام مدیر عامل: داود فرهمندی
D.farahmandi@rehab.mui.ac.ir  :ایمیل
شماره تماس: 09033860036-03142315123

اصفهان- کیلومتر ده جاده اصفهان.شیراز- معاونت غذا و دارو- پارک علم و فناوری سالمت 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- کدپستی  8179154417

در�باره شرکت 
تاسیس سال 1397 

فعالیت با نام تجاری سنرست
دریافت پروانه تولید از اداره تجهیزات پزشکی کشور برای اولین بار در کشور در 

حوزه تولید کفی طبی

یت محصوالت  �ظام و وضع�
انواع کفی های طبی )دریافت پروانه تجهیزات پزشکی - تجاری سازی شده(

انواع کمربندهای اصالحی ستون فقرات )تجاری سازی شده(
انواع صندل، ارتز و پروتز )تجاری سازی شده(

معر�فی محصول 
کمربندهــای اصالحــی ســتون فقــرات / مــورد اســتفاده در درمــان و رفــع عوارض 

انحــراف ســتون فقــرات در بیمــاران دچار اســکولیوز
کفــی هــای طبــی / مــورد اســتفاده بــرای بیمــاران دیابتــی، عارضــه صافــی کــف 

پــا، عــوارض کمــر درد، انحــراف زانــو، و ...
بازار هدف کلینیک های ارتوپدی فنی کشور و بیماران و مراجعان به آنها

ــزو 13485:2016  ــزات پزشــکی، ای ــد از اداره کل تجهی دارای مجــوز تولی
مدیریــت کیفیــت تولیــد تجهیــزات پزشــکی، پروانــه فنــی و مهندســی و ... 

یژگی های محصول و�
دانش و تخصص طراحی و تولید ارتز و پروتز

استفاده از فناوری های جدید طراحی و تولید
متریال درجه 1 و تولید متناسب با پاتولوژی های شناخته شده در بیماران

قیمت مناسب 
یاز یت های مورد �ظ� حما�

تعریف و تدوین دوره تخصصی در حوزه طراحی و تولید ارتز و پروتز به شیوه 
های  دانشگاه  در  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  در سطوح   CAD/CAM/CAE

علوم پزشکی کشور
فراهم آوری زمینه تبلیغات و اطالع رسانی موثر محصوالت ارتز و پروتز و زمینه های 

کاربرد آن در کشور
اختصاص تسهیالت الزم جهت تجهیز کارگاه های ارتوپدی فنی کشور به تکنولوژی 

CAD/CAM/CAE
اعطای تسهیالت جهت تولید صنعتی محصوالت
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پادا�ظا �ظام شرکت: ر�فاه �ق�عه اس�
استان: اصفهان

شهر: نجف آباد
حـوزه فعالیت: طراحی و تولید دسـتگاه های 

درمانی کمک 

معر�فی محصول
دستگاه هوشمند و سخنگو یاداور زمان مصرف دارو، مخصوص افرادی که 
دارای تنوع دارویی با وعده های مصرف دارو در چند نوبت از شبانه روز هستند.

یژگی های محصول و�
دستگاه دارای 8 کشو مجزا می باشد که هر کشو مدیریت یک نوع دارو را بر عهده 
دارد و تمام وعده های مربوط به آن دارو در شبانه روز به بیمار یا کاربر اعالم می گردد. 
ـ اعالم مصرف دارو هم به صورت صوتی توسط موزیک و هم به صورت آالرم نوری 
ـ چندین سال کار مداوم  توسط روشن و خاموش شدن کل کشو دارو انجام می شود. 
ـ جهت تسهیل در تنظیمات، کل سیستم راهنمای  ـ  قیمت بسیار مناسب.  و مفید. 
ـ قفل کودک  دستگاه، گام به گام به صورت سخنگو کاربر را راهنمایی می کند. 

ـ محفظه جداگانه جهت داروهای حجیم مثل شربت  الکترونیکی منوی تنظیمات. 

یاز یت های مورد �ظ� حما�
بازنشستگان بانک ها، آموزش وپرورش،شهرداری ها،سازمانها و ادارات)آبفا،برق، مخابرات 
ـ اعطا یارانه خرید  ـ صادر و به این شرکت اعطا گردد.  و گاز( شرکت ملی نفت و ... 

دستگاه برای ارگان ها و سازمان های درخواست کننده دستگاه یاداور دارو. 

نام مدیرعامل : مجتبی مصطفائی
 darooyaar@gmail.com :ایمیل

آدرس : اصفهان نجف آباد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد مرکز رشد 
تجهیزات پزشکی طبقه دوم اتاق 9

در�باره شرکت 
شرکت رفاه قطعه اسپادانا در سال 95 در راستای تولید دستگاه هوشمند و 
سخنگوی یاداور دارو جهت جلوگیری از اشتباهات رایج افراد در زمان مصرف 

داروهایشان تاسیس گردید.
دارویار دارای گواهی ثبت اختراع، گواهی طرح صنعتی، گواهی ثبت نام تجاری و 

گواهی ثبت نشان تجاری می باشد.
دستگاه دارویار در مسابقه کارافرینی تلوزیونی میدون در سال 1399 رتبه اول از 

بین شرکت کنندگان را کسب کرده است.

یت محصوالت  �ظام و وضع�
دستگاه سخنگو وهوشمند یادارو زمان مصرف دارو  )تجاری سازی شده( 
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یان ور�ظا یزات ک� ه� تحب �ظام شرکت: �
استان:  اصفهان
شهر: : اصفهان

حوزه فعالیت: تجهیزات پزشکی

نام مدیرعامل : علیرضا رفیعی نسب
Alireza_rafie@yahoo.com  :ایمیل

شماره تماس: 031-33390043
آدرس: اصفهان . جاده اصفهان شیراز . پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

در�باره شرکت 
تاسیس آذر ماه سال 1399 

برگزاری دوره های متعدد تخصصی زخم با همکاری جهاد دانشگاهی اصفهان
برگزاری ورکشاپ و نشست های علمی در حیطه زخم 

ا اخذ پروانه ساخت 2 محصول 
2 محصول دیگر در مرحله تکمیل فرایند اخذ
1400 موفق به پیاده سازی و اخذ گواهی

حضور پر رنگ در نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ملزومات پزشکی 1400 
در استان اصفهان

در رویداد ملی عصر امید )مصلی تهران( به عنوان برگزیده بخش ویژه استان اصفهان

یت محصوالت  �ظام و وضع�
دستگاه وکیوم تراپی )دریافت پروانه ساخت( | محفظه )جار( وکیوم تراپی )دریافت 

پروانه ساخت | تجاری سازی شده (
کاپ SPP ) در حال اخذ مجوز ( | فوم ) در حال اخذ مجوز (

معر�فی محصول 
دســتگاه وکیــوم تراپــی )فشــار منفــی( | تجهیــزات پزشــکی. در بهبــود زخــم 
ــات |  ــی . تصادف ــای عروق ــم ه ــتر | زخ ــای بس ــی | زخم ه ــاران دیابت بیم
جانبــازان .حتــی بیمــاران احتمــال بــه قطــع عــوض | بــا ایجــاد فشــار منفــی 
خون رســانی بــه ســطح زخــم را افزایــش داده و منجــر بــه مکــش ترشــحات 
 iso ایجــاد شــده مــی شــود | بــرای ایــن سیســتم پروانــه ســاخت 13485 و

دریافــت شــده اســت.
محفظــه دســتگاه. محــل جمــع آوری ترشــحات خــارج شــده از زخــم مــی باشــد 
کــه جنــس کامــال پلــی کربنــات دارد و مقاومــت بســیار بــاال نســبت بــه ضربــه و 

ــد. ــی باش شکســتگی را دارا م

یژگی های محصول و�
طراحـی انحصـاری | برنامه نویسـی و طراحـی راهبردی | وزن متعادل و نسـبتا 

سـبک  | دارای آالرم های هوشـمند

یاز یت های مورد �ظ� حما�
سرعت بخشیدن به بررسی پرونده ها برای اخذ پروانه  | همکاری و ارتباط مثبت 
و موثر با شرکت های فناور| کمک های مالی وام | در اختیار قرار دادن فضاهای 

کارگاهی تجهیز | ملزومات تخصصی در آن حیطه مشخص



یا ت�
س

ت 
الم

س
ن 

یا ن�
ب ت �

رک
ش

یا یان سالمت ست� �ظام شرکت: �بن�
استان: اصفهان 

شهر: کاشان
حوزه فعالیت: فرآورده دارویی 

در�باره شرکت 
 سال 1399 استقرار در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان به صورت 
ـ تحقیق و توسعه فناوری و استخراج فراورده موثره دارویی  شرکت دانش بنیان 
ـ دارای قرارداد تجاری با شرکت های  از مدل حیوانی و فرموالسیون انسانی 
ـ شربت برای سرفه کودکان، کرم درمان زخم سالک ،  داروسازی باریج اسانس 
نانو پانسمان سبز و شربت کمکی درمان ناباروی مردان )کلینیکال ترایال( پایه 
فراورده های حیوانی و ورود به بازار در ترکیب با فراورده گیاهی بصورت طبیعی 

یت محصوالت  �ظام و وضع�
شربت درمان کمکی کرونا )تجاری سازی شده(

کرم درمان زخم سالک )در مرحله کارآزمایی بالینی (
نانو پانسمان سبز )کارآزمایی بالینی(

معر�فی محصول
شربت درمان کمکی کرونا، در سازمان غذا و دارو برای کسب مجوز تولید می باشد 
کرم درمان زخم سالک و کرم درمان زخم دیابت در مرحله ارسال به سازمان غذا 

و دارو و در انتهای مرحله کلینیکال ترایال

یژگی های محصول و�
محصوالت همگی پتنت بوده و بدون تشابه داخلی و خارجی هستند. 

کاهش هزینه برای بیمار و درمان بدون درد را برای بیمار فراهم مینماید.
نانو پانسمان زخم نیز برای انواع درمان زخم همچون سوختگی، زخم 

دیابت و زخم بستر کاربرد دارد.

یاز یت های مورد �ظ� حما�
کمک به احداث خط تولید دارویی زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی 

کاشان با جذب سرمایه گذار.
این محصوالت بدون تشابه خارجی است و ایده شرکت در احداث خط 

تولید بدون تشابه حداقل در خاورمیانه است.

نام مدیرعامل : مرتضی کوثری
kosarimorteza12@gmail.com :ایمیل

آدرس : کاشان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرکز رشد و فناوری 



در�باره شرکت 
هسته اولیه تیم شرکت احیا گران افق روشن دراواخر سال1396به منظور تامین وتوزیع 
کاالهای توانبخشی شکل گرفت. در سال 1401در قالب شخصیت حقوقی و به نام شرکت 
احیاگران افق روشن به شماره 14011402115در شهرک صنعتی نجف آباد 2مستقر وشروع 
به کار رسمی نمود. هدف شرکت طراحی و تولید تجهیزات با کیفیت برتر و بطور اخص تولید 

محصوالتی که در کشور کمیاب و یا به سفارش متقاضیان پیشنهاد می شود، است. 

یت محصوالت  �ظام و وضع�
ویلچر حمام چرخ کوچک ضدآب )تجاری سازی شده( | عصا نابینایان فوق سبک 
)تجاری سازی شده( | عصا البوکراچ )تجاری سازی شده( | تخت حمام CP )تجاری 
سازی شده( | لیفت بیمار بر )تجاری سازی شده( | صندلی لیفت بیمار بر )در حال 

ساخت نمونه اولیه و تحقیق و توسعه(

معر�فی محصول 
ویلچر حمام چرخ کوچک ضد آب )مورد استفاده سالمندان و بیماران ضایع نخایی(| 
البوکراچ )مورد استفاده  | عصا  نابینایان(  نابینایان فوق سبک )مورد استفاده  عصا 
معلولین و جانبازان که دارای معلولیت از قسمت پا می باشند( | تخت حمام CP )مورد 
استفاده بیماران CP و قطع نخاء ( | لیفت بیمار بر )مورد استفاده بیماران قطع نخاء 
جهت جابجایی ایمن( | صندلی لیفت بیمار بر )مورد استفاده سالمندان جهت جابجایی، 

استحمام و بیمارستان ها جهت جابجایی ایمن بیماران(

یژگی های محصول و�
ویلچر حمام چرخ کوچک مقاوم به خوردگی در برابر آب و امکان جمع شدن و 

حجم کم برای جابجایی توسط ماشین شخصی را داراست.
عصا البوکراچ از متریال آلومنیوم آلیاژی ساخته شده که بسیار مقاوم و با قیمت 

مناسب نسبت به نمونه های خارجی در بازار عرضه می گردد.
عصا نابینایان با استفاده از متریال آلومنیوم آلیاژی و طراحی به روز که در حال 

ثبت اختراع می باشد از سبکی و مقاومت باالیی برخودار است.
یاز یت های مورد �ظ� حما�

معرفی به موسسات مالی و بانکی جهت اخذ تسهیالت کم بهره و همچنین برگزاری 
نمایشگاه و نشست ها جهت جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی و حمایت جهت 
واگذاری زمین برای راه اندازی اولین کارخانه ساخت تجهیزات توانبخشی در استان اصفهان

نام مدیرعامل : احسان جون بخش
Ehiya.jounbakhsh@gmail.com : ایمیل
تلفکس: 42315181 - 031 و 42315281 - 031

آدرس : اصفهان، نجف آباد، شهرک صنعتی نجف آباد 2، فرعی 9، خیابان 
صنعت، پالک 51

یا گران ا�فق روشن �ظام شرکت:  اح�
استان: اصفهان
شهر: نجف آباد

حوزه فعالیت: طراحی و تولید تجهیزات 
توانبخشی
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در�باره شرکت 
آزمایشگاه جامع تحقیقات علوم پزشکی اصفهان وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری علوم 
پزشکی اصفهان دارای فضایی در حدود 1000 متر مربع، دارای ده نفر پرسنل متخصص و 
مجرب و واجد 15 آزمایشگاه در حوزه های مختلف آنالیز شیمیایی، زیست شناسی سلولی، 
زیست شناسی مولکولی بویژه در حوزه اسید های نوکلئیک، بیوتکنولوژی میکروبی، و بسیاری 
موارد دیگر است. وظیفه اصلی این آزمایشگاه خدمات آزمایشگاهی به دانشجویان و محققین 
است اما در کنار آن به تحقیق و توسعه نیز می پردازد و اخیرا موفق به تولید برخی اقالم 

پرکاربرد آزمایشگاهی شده است.

یت محصوالت  �ظام و وضع�
SYBR-based real time PCR premix (ready to use), 2X 100 reactions
Probe-based real time PCR premix (ready to use), 2X 100 reactions
DNA molecular Size Marker (100 bp ladder), 500 microliter ready to use, 100 tests
Single-tube DNA extraction kit
PCR kit for detection and identification of Leishmania major and Leishmania tropica

معر�فی محصول 
تمـام محصـوالت فـوق در دانشـگاه ها و مراکز تحقیقاتی جهـت طرح ها و پایـان نامه های 
تحقیقاتـی بویـژه در حوزه هـای پزشـکی و داروسـازی، بیوتکنولـوژی، تمـام شـاخه های 
زیسـت شناسـی سـلولی و مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژی، گیاه شناسی و جانور شناسی 
و رشـته های دیگـر کـه به نحـوی به تکثیر و آنالیز اسـیدهای نوکلئیک نیـاز دارند، کاربرد 
روزمـره دارنـد. در صـورت اخـذ مجوزهای قانونـی، این محصـوالت برای کاربـرد بالینی و 

آزمایشـگاه های تشـخیصی می تواند اسـتفاده شود.
PCR kit for detection and identification of Leishmania major and Leishmania tropica

کیت شناسـایی لیشـمانیا ها برای تحقیق و تشـخیص بیماری سـالک )لیشـمانیوز جلدی( 
سـاخته و اماده شـده اسـت.

یژگی های محصول و�
کیفیت باال، فابل رقابت با تمام محصوالت داخلی و بسیاری از محصوالت خارجی

قیمت بسیار پایین در حد 50 تا 80 درصد ارزان تر از محصوالت مشابه 
کیت تشخیص و شناسایی لیشمانیاها اصوال مشابه ندارد.

یاز یت های مورد �ظ� حما�
کمــک بــه اطــالع رســانی محصــوالت بــه مصــرف کننــدگان، کمــک به دسترســی 

بــه بــازار فــروش محصــوالت

نام مدیرعامل : دکتر سید حسین میرهندی
s.h.mirhendi@gmail.com : ایمیل

تلفکس: 37923929 - 031
آدرس : اصفهان، دروازه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. ضلع شرقی 

بیمارستان الزهرا، آزمایشگاه جامع تحقیقات.

امع  یشگاه حب �ظام شرکت:  آزما�
هان پزشکی اص�ف ی�قات علوم � � تح�ق �

استان: اصفهان
شهر: اصفهان

حوزه فعالیت: خدمات آزمایشگاهی نوین به دانشجویان 
و محققین، تحقیقات، و تولید مواد آزمایشگاهی 
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در�باره شرکت 
جمع علمی-ترویجی رستا در سال 1396 توسط جمعی از فارغ التحصیالن و دانشجویان دانشگاه 
ضنعتی شریف در زمینه گسترش و تولید محتوا و ابزارهای آموزشی موردنیاز کشور آغاز به کار 
کرد. در طی سالیان گذشته، محصوالت تولید شده توسط رستا، در مقاطع تحصیلی مختلف و در 
موضوعات تحصیلی مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند. به طور خاص، پس از دوره همه گیری کرونا، 
رستا اقدام به تولید محصوالت در حوزه آموزش الکترونیکی نمود. محصوالت تولید شده در این 
زمینه تاکنون جهت کارگاه های آموزشی در رویدادهای محتلفی مورد استفاده قرار گرفته اند. ویژگی  
اصلی این محصوالت امکان آموزش تعاملی به دانشجویان و دانش آموزان با استفاده ازمحتواهای 
چندرسانه ای و بازی وارسازی شده است که این روش آموزشی را از محصوالت آموزشی رقیب مجزا 
می کند. در به همین دلیل، استفاده از راه کارهای آموزشی تولید شده توسط رستا، باعث افزایش 

کیفیت جلسات آموزشی و یادگیری دانشجو می شود.

یت محصوالت  �ظام و وضع�
سامانه آموزش تعاملی: کاموا- اتمام توسعه، در حال تجاری سازی

سامانه آموزش بازی وار: رسابقه- اتمام توسعه، در حال تجاری سازی

معر�فی محصول 
سامانه کاموا در این سامانه آموزشی، محتوا به صورت قدم به قدم بارگذاری می شود. این 
محتوای آموزشی می تواند شامل محتوای چند رسانه ای و همچنین ابزارهای تعاملی 
بازی وارسازی شده باشد. به علت استفاده از روش میکرولرنینگ در این سامانه، مسیر 

آموزشی هر دانشجو می تواند توسط استاد یا به صورت هوشمند شخصی سازی شود. 
سامانه رستابقه:  در این سامانه آموزشی دانش آموزان در  قالب یک بازی رقابتی به 
فراگیری مباحث خود و حل سواالت می پردازند. این سامانه جهت برگزاری امتحانات و 

ارزیابی جذابیت و کارایی زیادی دارد. 

یژگی های محصول و�
امکان استفاده از محتوای چندرسانه ای و بازی وار| امکان آموزش گروهی و فردی 
به دانشجویان| امکان ارتباط صوتی و تصویری بین دانشجو و استاد| تخته وایت برد 
اشتراکی| آموزش به روش میکرولرنینگ| امکان استفاده از ابزارهای تعاملی جهت 
آموزش دروسی مانند فیزیولوژی و | امکان مدیریت دروس استفاده شده وسط هر 

دانشجو| امکان شخصی سازی مسیر آموزشی هر دانشجو

یاز یت های مورد �ظ� حما�
معرفی به دستگاه ها و سازمان های مرتبط جهت استفاده از سامانه آموزش تعاملی 

در آموزش نیروها | تسریع اخذ مجوزهای موردنیاز   

نام مدیرعامل : سروش رضوی
 Soroosh.razavi@gmail.com : ایمیل

فناوری های دیجیتال  اصفهان- خیابان چهارباع خواجو- مرکز   : آدرس 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

ی  یحب ترو� مع علمیـ  � �ظام شرکت:  حب
رستا

استان: اصفهان
شهر: اصفهان

حوزه فعالیت: طراحی و توسعه محصوالت 
و پلتفرم های آموزشی
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ـام شــرکت: صنعتــی مهــارت  �ـظ

ـالم ـی یشــرو ا� پ� �
استان: ایالم
شهر: ایالم

حوزه فعالیت: غذاییـ   دارویی 

نام مدیر عامل: حمید جعفری پور
hamid.jafaripour@uok.ac.ir :ایمیل

شماره تماس: 08432235700- 09181413786
آدرس: ایالم- بلوار پژوهش، بانگنجاب، پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم

در�باره شرکت 
تاسیس سال 1392 

اولین کارگاه تولیدی فرآورده های غذایی مخصوص بیماران سلیاکی در سطح استان 
دریافت پروانه بهداشتی ساخت نظارت کارگاهی ـ آرد، نان و کیک فاقد گلوتن 
)مخصوص بیماران سلیاکی( پروانه تاسیس بهره برداری کارگاهی و مجوز سیب 

سالمت مجتمع تولیدی فرآورده های غذایی بیماران سلیاکی
تولید فرآورده های آردی فاقد گلوتن 

یت محصوالت  �ظام و وضع�
تولید آرد فاقد گلوتن ویژه بیماران سیلیاکی از طریق میوه درخت بلوط )اختراع(

 آرد ترکیبی فاقد گلوتن  مخصوص بیماران سیلیاکی )انجام آزمایش فیزیک و شیمیایی(
نان فاقد گلوتن مخصوص بیماران سیلیاکی  )انجام آزمایش فیزیک و شیمیایی(

کیک  فاقد گلوتن مخصوص  بیماران سیلیاکی  )انجام آزمایش فیزیک و شیمیایی(

معر�فی محصول 
ترمیــم پرزهــای روده کوچــک از زمــان آغــاز فعالیــت رعایــت رژیــم غذایــی 
ــرآورده هــای آردی بســیار  ــان بیمــاری ســلیاک-تولید ف ــن -درم ــد گلوت فاق

ــم ــل تحری ــذی، غیرقاب ارزان، در دســترس، مغ

یژگی های محصول و�
نوآوری- سفارشی سازی-کاهش هزینه-قابلیت دسترسی-راحتی/قابلیت 
استفاده-کاهش ریسک تولید -غیرقابل تحریم بودن وسایل، تجهیزات و 
مواد اولیه- طعم و مزه-استفاده از رنگ دانه های مصنوعی- طراحی و بسته 

بندی-حفظ رطوبت و چسبندگی

یاز یت های مورد �ظ� حما�
-امکانات آزمایشگاهی-بسترسازی برای تجاری سازی

-تسهیل برای دانش بنیان شدن محصوالت شرکت -حمایت مالی
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توسـعه �فناوری س�بز  �ظام شـرکت: �
یا�ظده شور آب ل�

استان: بوشهر
شهر: بوشهر

حوزه فعالیت: زیست فناوری دریا

در�باره شرکت 
حوزه زیست فناوری جلبک ها، در زمینه آموزش، ایجاد مزراع پرورش 
جلبک، توسعه مردم نهاد فعالیت های دانش بنیان، فراوری تولیدات به 
محصوالت ثانویه و عرضه ی آن به بازار - احداث گلخانه های پرورش 

ریزجلبک اسپیرولینا در روستای دهرود سفلی

یت محصوالت  �ظام و وضع�
سـرم پوسـت ، سـرم دو فـاز مو ، ماسـک پـودری صـورت ، پـودر خوراکی 
اسپیرولینا ، نوشیدنی فراسودمند ، کوکی پروتئین پالس ، نان اسپیرولینا، 

)تمامـی محصوالت درحال دریافت مجوز سـازمان غـذا و دارو(

یژگی های محصول  و�
مناسب بودن قیمت محصوالت به دلیل تولید کامال داخلی؛ 

اسـتخراج نوآورانـه و اسـتفاده از درصـد باالیـی عصارهی اسـپیرولینا در 
محصوالت آرایشـی بهداشـتی و حفظ ترکیبات زیسـت فعـال موجود و 

افزایـش کیفیت محصـول نهایی؛ 
 فرموالسیون منحصر به فرد محصوالت و متناسب با نیاز مشتری؛

 محصوالت غذایی بر مبنای اسـپیرولینای سـازگار بـا ذائقه خانواده های 
ایرانی و سرشـار از پروتئین ؛

حفظ ارزش غذایی و ارتقا سطح سالمت مصرف کننده؛

یاز یت های مورد �ظ� حما�
برای تجهیز کارگاه و خط تولید محصوالت نیاز به دستگاه های متعددی 
است که در صورت فراهم شدن بودجه ی مناسب می توان آن ها را تهیه و 
تولید انبوه را اغاز نمود. همچنین در مسیر گرفتن مجوزها موانع متعددی 
وجود دارد که همه آن ها به دلیل ناشناخته بودن اسپیرولینا و عدم وجود 

استانداردهای غذا و دارو برای محصوالت فراوری شده از آن است.

نام مدیرعامل : جاوید اسفندیاری
Liandeh.co@gmail.com :ایمیل

شماره تماس : 09934075611
آدرس : استان بوشهر، شهرستان بوشهر، بخش مرکزی، شهر بوشهر، محله 

دواس، خیابان شهید ماهینی، کوچه دریا 1، ساختمان گلشن دانش



یاز یت های مورد �ظ� حما�
حذف بروکراسی در دریافت پروانه ساخت برای تولید کنندگان معتبر، تغییر 
سریع کارشناسان مربوطه و استفاده از افراد جدید در اداره کل که اطالعات کافی 
در خصوص پرونده های مربوطه و محصول را ندارند در بروکرات شدن فرآیند 
دریافت پروانه ساخت تاثیر زیادی دارد. عدم تخصیص ارز و جلوگیری از واردات 

محصوالت مشابه جهت حمایت از تولید داخل

یژگی های محصول و�
ساختار شبیه پوست انسان ـ انواع زخم های حاد و مزمن ـ برای تاندون و استخوان 
ـ پانسمان ورقه ای کالژن ماتریکس حاوی نانوذرات نقره ـ درمان عفونت ـ کاهش 
درد و تسهیل دبریدمان اتولیتیکـ  نانوذرات طال اثرات آنتی اکسیدان فوق العاده ایـ  
زخم های عروقی و سوختگی های جنگیـ  ترکیبات قدرتمند آنتی میکروبیال همچون 
پلی هگزاناید )PHMB(ـ  جاذبـ  فرم ژلـ  افزایش سرعت گرانوالسیونـ  گرانول های 
هوشمند بر پایه کالژن و نانوذرات کریستال نقرهـ  درمان عفونت زخمـ  گرانول های 
کائولین، کیتوسان ـ سد مکانیکی در برابر جریان خونریزی ـ تسریع فرایند انعقاد 
خونـ  هیدروژل حاوی پلی هگزاناید و بتائینـ  جهت جلوگیری از تشکیل بیوفیلمـ  

بیمارستان ها، کلینیک ها، مطب ها، اورژانس، داروخانه ها، مراکز درمانی.

معر�فی محصول 
پانسمان پیشرفته ترمیم زخم طبادرم

پانسمان پیشرفته ترمیم زخم طبادرم پالس نقره
پانسمان پیشرفته ترمیم سوختگی طبابرن

پانسمان پیشرفته ضدباکتری طباسپت
پانسمان پیشرفته ترمیم زخم طباگرن پالس نقره
پانسمان پیشرفته بند آورنده خونریزی طبااستاپ
پانسمان پیشرفته ضدباکتری طباسپت ژل ایکس

در�باره شرکت 
شرکت طبا زیست پلیمر )تریتا( با هدف ایجاد نوآوری در سالمت، فعالیت خود را 
از سال 1394 آغاز نموده است. این شرکت با اتکا بر دانش محققین و متخصصین 
طی 8 سال پژوهش و تحقیق، به تکنولوژی پیشرفته ای در زمینه طراحی و تولید 

پانسمانی نوین با ساختار مشابه پوست انسان دست یافته است.

نام مدیرعامل : دکتر محمود قفقازی
info@treetta.com  : ایمیل

شماره تماس : 02167354000 - 021
آدرس : تهران، نبش کوچه باالور، برج فناوری دکتر حسابی، پ 1471، طبقه اول 

یتا(  تر� یمر ) � پل� یست � �ظام شرکت: ��با ز�
استان: تهران
شهر: تهران

حوزه فعالیت: تولید محصوالت پیشرفته ترمیم زخم

ا(
یت �

ر �ت
ر )

یم �
 �پل

ت
یس

ز�
با  �

� 
ت

رک
ش



س
�پار

رو 
دا

ن 
ی س�

اک
ت 

رک
ش

پارس ین دارو � �ظام شرکت: اکس�
استان: تهران
شهر: تهران

حوزه فعالیت: داروسازی

در�باره شرکت 
شـرکت داروسـازی اکسـین دارو پارس در تاریخ 1397/7/25به هدف رفع 
نیازهای دارویی کشـور بخصوص در زمینه آنکولوژی تاسـیس گردید. این 
شـرکت هـم اکنون در مرکز رشـد واحدهای فناوری فرآورده هـای دارویی 
دانشـگاه تهـران موفق به کسـب پروانه تاسـیس هسـته فناور بـرای خط 
تولیـد سـافت ژل های آنکولوژی گشـته اسـت کـه برخی بـرای اولین بار 

قرار اسـت وارد بازار ایران شـوند. 
پرونـده  3 محصـول سـافت ژل ایـن شـرکت مطابـق مسـیربندی های 
دریافـت شـده از سـازمان غـذا و دارو در حال تکمیـل و ارائه جهت اخذ 
مجـوز تولیـد می باشـد و تجهیـزات و شـرایط خـط نیـز آماده بازرسـی 

کارشناسـان سـازمان غذا و دارو اسـت.

یت محصوالت  �ظام و وضع�
سافت ژل وینورلبین 20 و 30 میلی گرمی ـ داروی ضد سرطان ـ بازار 

داخل ایرانـ  در حال اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو
سافت ژل ایزوترتینوئین10 و20 و 30 و 40 میلی گرمی ـ داروی ضد 

سرطانـ  بازار داخل ایرانـ  در حال اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو 
سافت ژل سیکلوسپورین 25 و 50 و 100 میلی گرمی ـ داروی ضد 

سرطانـ  بازار داخل ایرانـ  در حال اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو

یژگی های محصول و�
حاللیت باالتر در معده بیمار

سهولت در بلع
برای اولین بار وارد بازار دارویی کشور

یاز  یت های مورد �ظ� حما�
حمایت مادی و معنوی  

نام مدیرعامل : دکتر مهدی بلوچستانی اصل
mahyar.balouchestani@odpmed.com :ایمیل

شماره تماس : 40883240 - 021
آدرس : تهران، کارگر شمالی، نبش خیابان 15، ساختمان پرنسا، طبقه 5، واحد 504
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�ظام شرکت: �فرا دارو �فن آور مهر
استان: تهران
شهر: تهران

حوزه فعالیت: تولید فرآورده های پروبیوتیک

یت محصوالت  �ظام و وضع�
کپسول کامفلور )پروبیوتیکی  از نوع ترکیب تغلیظ شده از هشت با کتری 

مفیدـ  450 بیلیون باکتری مفید(

یژگی های محصول و�
عدم بیماری زایی یا ایجاد مسمومیتـ  اثبات اثرات سودمند آنها بر سالمت 
افراد ـ مقاوم به اسید معده، امالح صفراوی ـ عدم ایجاد همولیز و تولید 
پروکسیداز در افرادـ  عدم تجزیه ژالتینـ  قابلیت چسبندگی مطلوب به 
سلول های اپیتلیال روده - عدم وجود ژن های مقاومت آنتی بیوتیک قابل 
انتقال پالسمیدی  قابلیت تکثیر سریع و کلونیزاسیون باال - قابلیت هضم 

الکتوزـ  اثر بخشی باالتر با توجه به تغییر روش های تخمیر و ریزپوشانی

یاز یت های مورد �ظ� حما�
تسـریع در اخـذ تسـهیالت از صنـدوق نوآوری و شـکوفایی جهت توسـعه 

بیشـتر شرکت
کاهش بروکراسی اداری اخذ جواز از ادارات صنایع و معادن استان تهران و البرز

نام مدیرعامل : دکتر محمد محمدی
moh.mohammadi.83@gmail.com :ایمیل

شماره تماس : 88359880 - 021 
آدرس : تهران، خیابان کارگر شمالی، باالتر از جالل آل احمد، جنب کوی دانشگاه، 

مرکز رشد واحدهای فناوری فراورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

در�باره شرکت 
شرکت فرا دارو فن آور مهر در سال 1395 در مرکز رشد واحدهای فناوری 
فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در دانشکده داروسازی 
مستقر گردید و شروع فعالیت تولید و تحقیقاتی این شرکت با تولید 
پودر و محصوالت پروبیوتیک بوده است. شرکت فرا دارو پایه گذار تولید 
فرآورده های پروبیوتیک با تکنولوژی فریز درایینگ در ایران می باشد که 
از تکنولوژی های دیگر پیشرفته تر می باشد و محصوالت با کیفیت باالیی 
از این تکنولوژی بدست می آید. پروبیوتیک های تولیدی در این شرکت 
از نظر کیفیت تولید، با استانداردهای اروپایی برابری داشته و پتانسیل 

صادرات را داراست. 
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یمی یان ش� �ظام شرکت: آلکان شا�
استان: تهران
شهر: تهران

حوزه فعالیت: تولید استانداردها و 
ناخالصی های داروئی

در�باره شرکت 
شـرکت آلکان شـایان شـیمی در سـال 1398 با هدف همـکاری با صنایـع دارویی در 
زمینـه تولیـد اسـتانداردها و ناخالصی های داروئی در مرکز رشـد فرآورده هـای دارویی 

دانشـگاه علوم پزشـکی تهران مستقر شد.
هـدف از تاسـیس شـرکت آلـکان شـایان شـیمی، تولیـد اسـتانداردهای دارویـی و 
ناخالصی هـای دارویـی )Medicinal Related Compounds or Impurities( بـا باالترین 
کیفیت و قابل رقابت با نمونه رفرنس اسـتاندارد زیر نظر اسـاتید دانشـکده داروسـازی 
دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران بوده اسـت. از مزایـای رقابتی محصوالت این شـرکت، 
سـهولت دسترسـی بـا فاصله کوتـاه از سـفارش تا تحویـل، درصد خلوص بسـیار باال، 

دارای مجـوز مصـرف از سـازمان غـذا و دارو و قیمت مناسـب می باشـد. 

معر�فی محصول 
Acetaminophen Related Compounds (A, B, C, D, J) 
Alprazolam Related Compound A
Baclofen Related Compound A
Clotrimazole Related Compound A
Diclofenac Related Compound A
Fenofibrate Related Compound A
Gabapentin Related Compound A
Indomethacin Related Compound (A, B)
Ibuprofen Related Compound C
Lidocaine Related Compoudn H
Meloxicam Related Compound (A, B)
Metoclopramide Related Compound (A, B, D)
Tinidazole Related Compound A
Ropivacaine Related Compound A

یژگی های محصول و�
با استفاده از مواد اولیه ارزان و در دسترس، ارزش افزوده باال، سهولت دسترسی به 
محصول مورد نظر در کوتاه ترین زمان ممکن، کاهش ارزبری و رفع تاثیر تحریم 

و کاهش تاثیر قیمت ارز بر روی محصوالت 
BP و USP کیفیت قابل رقابت با رفرنس استاندارد های بین المللی

اشتغال زایی و کارآفرینی برای نیروهای جوان و متخصص کشور

نام مدیرعامل : مینا سعیدی
 alkanshayanchem@gmail.com :ایمیل

شماره تماس : 46093863 - 021 و 09125248012
آدرس : تهران، انتهای کارگر شمالی، جنب کوی دانشگاه، مرکز رشد فرآورده 

های داروئی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پالک 1462، طبقه همکف
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توسـعه �فناوری های  �ظام شـرکت: �
یازمحور �ظ�
استان: تهران
شهر: تهران

حوزه فعالیت: تجهیزات پزشکی توانبخشی

یت محصوالت  �ظام و وضع�
محصول اصالح الگوی راه رفتن Gait Modifier )دارای مجوز سازمان غذا 

و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی، تجاری سازی شده(

یژگی های محصول  و�
اصالح کننده راه رفتن و برطرف کننده کانستراکشن عضالت پشت ساق 

پا )Night Splint( و  کامال تولید 

یاز  یت های مورد �ظ� حما�
معرفی و تبلیغ محصول

بازار داخلی و صادرات به بازارهای خارجی
سرمایه درگردش

هزینه کرد برای تحقیق و توسعه
اختصاص فضای کارگاهی و اداری و تجهیزات و ملزومات

نام مدیرعامل : علی اصغر مبارک
mobarak.erfan@gmail.com : ایمیل

شماره تماس : 22465125 - 021
آدرس : تهران، بزرگراه شهید همت، مسیر شرق کوی نصر دانشگاه علوم 

پزشکی ایران، مرکز رشد و نوآوری دانشگاه، طبقه همکف

در�باره شرکت 
حوزه فعالیت شرکت تولید تجهیز پزشکیـ  توانبخشی و محصول اصالح 
روماتولوژیک،  نورولوژیک،  بیماری های  زمینه های  با  بیماران  راه رفتن 
آسیب های تروماتیک و نوروپاتی دیابتیک و سایر مواردی موجب اختالل 
در الگوی راه رفتن می باشد. با توجه به تنوع بیماری های و موارد هدف 
مانند بیماران MS، ضایعه نخاعی، ضربه مغزی، سکته مغزی و سایر موارد 
بازار گسترده ای برای محصول وجود دارد. شرکت در سال 1391 تاسیس 
گردیده است. محصول دارای گواهی ثبت اختراع است. مجوز سازمان غذا 
و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی برای تولید محصول اخذ گردیده است 

و در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی ایران مستقر می باشد. 
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یا پا� �ظام شرکت: �بسته راز سالمت �
استان: تهران
شهر: تهران

حوزه فعالیت: سالمت غذا و دارو 

در�باره شرکت 
محصول درسال1391 ثبت اختراع شده و در سال 1392 شرکت تاسیس 
و در سال 1397 تولید و بازاریابی محدود اولیه داشته است و در سال 
1398 توسعه کسب و کار و تولید انبوه شد و نهایتا در اردیبهشت ماه 
1400مفتخر به اخذ کلیه مجوزهای بهداشتی از وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی گردیده است . فعالیت های این گروه در راستای سالمت، 
کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری مواد غذایی با روش هایی مبتنی بر 
جایگزینی روش های سنتی نگهداری موادغذایی، به ویژه روش های بعضاً 
غیر مجاز مانند استفاده از قرص برنج یا گازهای سمی آغاز شده و در این 
حوزه و با توسعه محصول اولیه و بازاریابی محدود تاکنون توانسته ایم نتایج 

درخشانی با همکاری برندهای خوب صنعت به دست آوریم.

یت محصوالت  �ظام و وضع�
  بی هوا )تجاری سازی شده(ـ  محصول پد جاذب اکسیژن )دریافت مجوز 

سازمان غذا و داروـ  شروع تولید 1398(
معر�فی محصول 

مهمترین و پرکاربردترین ابزار در بسته بندی مواد غذایی 
افزایش عمر نگهداری، کاهش ضایعات و کیفیت کنترل شده

جاذب اکسیژن با ایجاد خال اکسیژنی با ساده ترین مکانیز
حشرات بالغ و تخم آنها بدون استفاده از مواد ضدعفونی کننده

یای ر�قا�بتی  مزا�
تنها تولیدکننده موجود در کشور

در مقایسه با محصول مشابه خارجی، حداقل یک دهم قیمت را دارد.

یاز یت های مورد �ظ� حما�
درخواست حمایت مالی یا جذب سرمایه گذار

نام مدیرعامل : خانم دکتر توفیقی
ttofighi91@gmail.com : ایمیل

شماره تماس : 91072664 - 021 و 09053565317 
آدرس : تهران، میدان صنعت، بلوار شهیدفرحزادی، خیابان شهید حافظی، 

پالک 7، مرکز رشد انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذ  ایی کشور
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یوژن �فارمد  �ظام شرکت: ل�

استان: تهران
شهر: تهران

حوزه فعالیت: ارائــه خـدمـات کنتـرل کیفی 
فــراورده هــای دارویــی نـوتـرکیب و تـولیــد 
کیت هـــای  آزمـایشگاهـــی مـرتبط با کنترل 
کیفی زیست داروها و همچنین تولید کیت های 

تشخیصی

در�باره شرکت 
لیوژن فارمد در سال 1384 تاسیس و با بکارگیری توان و دانش بومی بسیاری 
از محصوالت و خدمات کنترل کیفیت داروهای بیوتکنولوژی را که پیش از 
این صرفا توسط شرکت های خارجی ارائه می شد، بومی سازی کرده و با قیمت 
 GLP پایین تر، مدت زمان کوتاه تر، کیفیت قابل رقابت و برمبنای اصول
و تحت استانداردهای بین المللی ISO9001: 2015 و ISO13485:2016 به 

تولیدکنندگان داروهای نوترکیب در ایران ارائه می دهد.
یت محصوالت  �ظام و وضع�

کیت های تشـخیص میـزان بقایـای DNA میزبان های مختلف سـلولی 
باکتریایـی در فراورده هـای داروییـ  تجاری سـازی شـدهـ  در حال اخذ 

تاییـده و مجوز از اداره تجیزات پزشـکی
کیت تشخیص آلودگی مایکوپالسما در فراورده های دارویی و زیستی ـ 
تجاری سازی شدهـ  در حال اخذ تاییده و مجوز از اداره تجیزات پزشکی

ـ دارای تاییدیه و مجوز از اداره  ـ تجاری سازی شده  کیت تشخیص کوید 19 
تجیزات پزشکی

یژگی های محصول و�
تولید داخل

قیمت کمتر 
برخورداری از کیفیت متمایز و قابل رقابت با مدل های خارجی مشابه

صرفه جویی در هزینه و جلوگیری از خروج ارز
یاز یت های مورد �ظ� حما�

صادرات محصول
تسریع در فرایند اخذ مجوزها 

تبلیغات جهت گسترش دامنه مشتریان
حمایت مالی جهت راه اندازی محصوالت جدید 

نام مدیرعامل : رامین فاضل
fazel@livogen.co :ایمیل

آدرس : تهران خیابان ایتالیا، بین خیابان قدس و وصال، پالک41، طبقه 4
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تک �فارمد �ظام شرکت: سل �
استان: تهران
شهر: تهران

حوزه فعالیت: تولید محصوالت سلول بنیادی 
برای درمان بیماری های صعب العالج

در�باره شرکت 
تاسیس سال  1392 

هدف : ارتقاء نیاز های درمانی برآورده نشده از طریق داروهای جدید، ابزار 
و تکنولوژی با وعده درمان کامل تر از طریق سلولهای بنیادی .

معر�فی محصول
بانک سلولی آلوژن وارتوسلـ  درمان فلج مغزی

فرآورده سلولی اتولوگ مزستروسلـ  درمان آرتروز زانو، لگن و مچ پا
فرآورده سلولی اتولوگ ریکالرسل ـ ترمیم لک های پوستی در بیماران 

مبتال به ویتیلیگو ) لک و پیس( 
ـ مواد اولیه تولید محصوالت  سلولی  فرآورده پالتک )الیست پالکتی+ هپارین( 
ارائه خدمات آزمایشگاهی در حوزه شناسایی و آنالیز سلول های بنیادی و 

فرآورده های مشتق از آن

یژگی های محصول و�
سل تک فارمد بزرگترین شرکت فعال در حوزه پزشکی بازساختی و سلول درمانی 
در ایران می باشد. این شرکت فرآورده های سلول درمانی را مطابق با جدید ترین 
تکنولوژی موجود در حوزه درمان بیماری های صعب العالج که تا کنون درمان 

موثری برای آنها وجود نداشته است، تولید می کند.

یاز یت های مورد �ظ� حما�
با توجه به اینکه در حال حاضر شرکت سل تک فارمد تنها شرکت بزرگ فعال در 
حوزه تولید فرآورده های تزریقی سلول درمانی میباشد و تمام محصوالت آن دارای 
مجوز GMP هستند الزم است در راستای تکمیل مراحل بالینی هر یک از این 
محصوالت برخی حمایت های مالی از این مجموعه صورت پذیرد. پیرو توضیحات 
فوق الذکر محصوالت این شرکت برای درمان بیماری های صعب العالج مانند فلج 
مغزی کودکان، ویتیلیگو و ... که تا کنون درمان موثری برای آن ها وجود نداشته 

است کاربرد دارند. 

نام مدیرعامل : دکتر محمد حسین زیرک ساز
: ziraksaz@celltech.co | info@celltech.co :ایمیل

شماره تماس : 67357000 - 021
آدرس : تهران، یافت آباد، بلوار معلم، خیابان کرمانی، کارخانه تولید دارو
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در�باره شرکت 
شـرکت بهـار طـب کاران بـه مدیـر عاملـی اقـای بهـروز شـاهین فـر  بـا 16 
سـال تجربـه در زمینـه مشـاوره و ارائـه تجهیزات پزشـکی بااالخـص تجهیزات 
ارتوپـدی و هماهنگـی مدیریـت جراحیهـای تخصصـی و فـوق تخصصـی در 
اکثـر بیمارسـتان های کشـور بـوده و در زمینـه های تخصصـی ارتوپـدی اعم از 
الیـزاروف، افزایـش قـد، افزایـش طول انگشـت کوتـاه مـادرزادی، افزایش طول 
انگشـتان قطع شـده، افزایش طول یکپای کوتاه مادرزادی و سـایر ناهنجاریهای 
مـادرزادی، پـای پرانتـزی و ایکـس  و نیـز انجـام کلیـه عملهای ارتوپـدی فعال 
بـوده و بـا تیم جراحـی قوی کلیه ی هماهنگیهـای الزم از ویزیت تـا اخذ نوبت 
جراحـی و تامیـن تجهیزات، تا ارائه خدمات و پیگیریهـای بعد از جراحی بهمراه 
بیمـاران عزیـز بـوده و افتخـار دارد دریـن سـال ها کارنامه ی درخشـانی از خود 

بجای گذاشـته.

یت محصوالت  �ظام و وضع�
دستگاه برون کاشت استخوانی )مورد تایید وزارت بهداشت و دارای مجوز سایت غذا دارو(
دستگاه برش استخوانی با قابلیت بهینه و امن در حفظ بافتهای حساس

معر�فی محصول
تجهیزات پزشکی ـ درمان شکستگی های استخوانی ـ عوارض داروهای 
بیهوشیـ  سیستم شنز اسکرو و کلمپـ  اکسترنال فیکساتور الیزاروفـ  

بخش های ارتوپدی و بخش های بیمارستانی
یژگی های محصول و�

بـدون ایجلد عـوارض داروهای بیهوشـی، توانایی اصـالح ناهنجاری های 
استخوانی  احتمالی 

یاز یت های مورد �ظ� حما�
کمک و همکاری جهت دانش بنیان کردن شرکت جهت تولید کم هزینه تر 
محصول و برداشته شدن موانع اخذ مجوز و تسهیل آن و برداشتن قوانین دست 

و پا گیر. حذف مالیات و بیمه  و تامین مالی الزم جهت جذب پرسنل بیشتر

نام مدیرعامل : بهروز شاهین فر
behsha28@yahoo.com :ایمیل

شماره تماس : 44563178 - 021 و 09382624034
آدرس : تهران، تهرانسر، بلواراصلی، نبش کوچه 15، مجتمع اداری سهند 

طبقه 4 واحد 410

�ظام شرکت: �بهار �ب کاران
استان: تهران
شهر: تهران

حوزه فعالیت: تجهیزات پزشکی
 و عمل های جراحی ارتوپدی
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یی الو�ظد �ظام شرکت: �ظا�ظو�فناوران دارو�
استان: تهران
شهر: تهران

حوزه فعالیت: تولید داروی پرخطر نوین

در�باره شرکت 
تاسیس:سال 2011 ـ   تولید کننده محصوالت دارویی پرخطر نوین برای 

GMP بازارهای داخلی و بین المللیـ  دارای گواهی
یت محصوالت  �ظام و وضع�

 ،500mm100، الوپــمmm30، الوپــمmm150، الوپکــسmm100، الوپکــسmmالوپکــس
 ،100mm100، الوینوتــکmm100، الوینوتــکmm80،الوکســالmm200، الوترmmالوتــر
 ،10.5mm ــن ــرا 5mm، لودریبی ــرا 10mm، ایدانت ــد 3.5mm، ایدانت ــال 50mm، الوکی الوکس
 ،4mmزوبیــس  ،5mmکالســتوز  ،50mmداربینــا  ،10/10mmلودریبیــن  ،1mmالوکیــد 
 ،20mm ایدانتــرا   ،300mmالوپکــس  ،100mm، 80mmوینوبیــن  ،20mm زانتومیــت 

نئوفــور  ،100mmبندانیــت  ،60mmکابوتکــس  ،160mmالوتــر
همه محصوالت تجاری سازی شده اند.

معر�فی محصول 
دسته داروهای پرخطر شیمی درمانی هستند.

واقـع در مرکـز رشـد  الونـد  دارویـی  نانوفنـاوران  تزریقـی  انـدازی خـط  راه 
تهـران  پزشـکی  علـوم     دانشـگاه  دارویـی  فناوری هـای 

تمام محصوالت دارای پروانه ی تولید از سازمان غذا و دارو
یژگی های محصول  و�

1.خـط تولیـد Full containment کـه منجـر بـه حفظ سـالمت پرسـنل و 
محصـول بصـورت همزمـان می گردد.

2.جلوگیـری از خـروج ارز از کشـور بـا بـی نیـاز کـردن بـازار دارویی بـه واردات 
داروهـای شـیمی درمانـی کـه ارزبری بسـیار زیادی در گذشـته داشـتند.

3. قیمت کمتر در مقایسه با برندهای خارجی و وارداتی داروهای مشابه. 
4. بومی سـازی فناوری سـاخت داروهای شـیمی درمانی و استفاده از تجهیزات 

بـروز دنیـا با تکیه بـه دانش و مهارت نخبگان کشـور.
5. اسـتفاده از نیروهـای نخبـه جوان کشـور در زمینه های فرموالسـیون و تولید 
داروهـای پرخطـر دارویـی و همچنین طراحی و سـاخت برخی تجهیـزات مورد 

نیـاز توسـط مهندسـین توانمند ایرانی متناسـب با نیاز بـازار دارویـی ایران.

یاز یت های مورد �ظ� حما�
وام سرمایه درگردش برای تامین قطعات و تولید محصوالت 

نام مدیرعامل : نیما سپهری
n.sepehri@nanoalvand.com :ایمیل

شماره تماس : 88020579  - 021
آدرس : تهران، خیابان امیرآباد شمالی، باالتر از جالل آل احمد، جنب کوی 
دانشگاه، پ1462، مرکز رشد فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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استان: تهران
شهر: تهران

حوزه فعالیت: تولید تجهیزات پزشکی

در�باره شرکت 
ثبت شـرکت در سـال 1391 بود در شـهر تهران و واردکننده تجهیزات 
پزشـکی بـوده امـا از سـال 1395 تصمیم بـه تولید مسـتقل تجهیزات 
گرفتـه و توانسـته در حـوزه مغزواعصـاب و اعصـاب و روان فیزیوتراپـی 
محصولـی را تولیـد کند که دردنیا 5 کمپانـی تولید کننده این محصول 
بـازار هدف بیمارسـتان می باشـد و توانسـته ایـم اخذ پروانـه تولید اخذ 
دانـش بنیانی و اسـتانداردهای مربـوط را از وزارت بهداشـت اخذ کنیم.

یت محصوالت �ظام و وضع�
دستگاه تحریک مغناطیسی مغز) اخذ استانداردهای مربوط اخذ پروانه تولید از وزارت بهداشت( 
دستگاه تحریک مغناطیسی بافت )اخذ استانداردهای مربوط اخذ پروانه تولید از وزارت بهداشت( 

معر�فی محصول
دستگاه تحریک مغناطیسی مغز: برای درمان دافسردگی اضطراب، سکته 

مغزی، پارکینسون، وسواس، میگرن 
دستگاه تحریک مغناطیسی بافت: برای درمان دردهای اسکلتی و عضالنی، 

بی اختیاری ادرار، فلج های ناشی از بلز و سکته مغزی
درحوزه بیماری های فیزیوتراپی و طب فیزیکی

یژگی های محصول  و�
میدان  خروجی  دارای  خارجی  های  نمونه  به  نصبت  محصوالت  این 
مغناطیسی بیشتر و فکانس های درمانی باالتر میباشد و از لحاظ قیمتی 

خیلی ارزان تر میباشد
یاز یت های مورد �ظ� حما�

حمایت مالی جهت گسترده کردن تولید جلوگیری از واردات بی رویه و قاچاق 
کاالی مشابه 

نام مدیرعامل : دکتر سامان حیدری
heydari.saman65@gmail.com : ایمیل

شماره تماس : 25917865 - 021
آدرس : تهران، سعادت آباد، بلواردریا، نبش خیابان سعدی پالک 248 
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ــز و  ـی ه� تحب ـــن � ـی ـام� ـت �ظام شرکت: �
توسعه �فنــــاوری هــای ورزش و  �

یت  سالمت آ�
استان: تهران
شهر: تهران

حوزه فعالیت: حوزه سالمت و نوانبخشی

در�باره شرکت 
تاسیس 1399

دارای اظهارنامه ثبت پتنت  به شماره PCT /IB2022/051262 در اداره کل 
اختراعات و ابداعات ژنو و ثبت پتنت موقت کشور امریکا

 مقام دوم اختراعات ژنو 2022 
یت محصوالت  �ظام و وضع�

دستگاه ریکاوری کمر و زانو )ریکاوری سالمت ( اولین نمونه صنعتی تولید 
شده و در حال گذراندن استانداردهای جهانی در حوزه پزشکی می باشد 
)در حال اخذ مجوزهای پزشکی و تجاری سازی( مشکل کسری بودجه و 

تورم ثانیه ای.
معر�فی محصول 

نام دستگاه : دستگاه ریکاوری کمر و زانو
حوزه کاربردی: سالمت و توانبخشی   

بـازار هدف: خانه های سـالمت، نهادها و دسـتگاه های بخـش دولتی و 
خصوصـی، مصارف خانگی و افـراد ناتوان حرکتی

یژگی های محصول  و�
کمک به توزیع بهتر خون و تقویت دستگاه اعصاب و غدد، قابل استفاده 
برای هر شخصی که از نظر پزشکی دچار ضعف سیستم ایمنی و عمومی 
شده است ، تولید داخل و کامال بومی ، ارز آوری برای کشور و عرضه با 

قیمت مناسب 
یاز یت های مورد �ظ� حما�

تسهیل در اخذ مجوزهای تجاری سازی و تولید و توزیع در جامعه هدف 
) قابل ذکر است در طول مدت تحقیق و توسعه تمام دارایی خود را بابت این 

دستگاه فروخته و هزینه نموده ام (
مساعدت در تاسیس اولین مرکز تخصصی  فناوری های ورزش و سالمت آسیا 

در تهران و سایر استان ها

نام مدیرعامل : علی پرویزی
a_p_ali@yahoo.com : ایمیل
شماره تماس : 77245121 - 021

آدرس : تهران، فرجام غربی، نبش میدان صدم، پالک 701



ان
ی س�

�پار
یر  �

حر
ی �ت

عال
ت 

رک
ش

یان پارس� یر � تحر� �ظام شرکت:  عالی �
استان: تهران
شهر: تهران

حوزه فعالیت: نوشت افزار / اداری، دانش آموزی، 
هنری دانش بنیان، نانوفناور و سالمت محور

در�باره شرکت 
شرکت عالی تحریر پارسیان، تولید کننده و  عرضه کننده نوشت افزار با برند پنتر/

Panter، به عنوان شرکت تولیدکننده دانش بنیان و نانو فناور در راستای توجه ویژه به 
ارتقاء سطح سالمت عمومی جامعه و با به کارگیری باالترین سطح دانش و فناوری روز 
دنیا و تلفیق آن با هنر و اندیشه اقدام به عرضه محصوالت منحصر به فردی در سطح 
ملی و بین المللی نموده است که از آن جمله می توان به انواع نوشت افزار آنتی باکتریال 
اشاره نمود. که از مهمترین ویژگی های آن جلوگیری از رشد و انتقال عوامل بیماری زا 
خصوصا باکتری های گرم مثبت مانند Staphylococcus aureus )استافیلوکوکوس 
اورئوس( و باکتری های گرم منفی مانند Escherichia coli )اشرشیاُکلی( می باشد 
که عالوه بر آنکه می تواند نقش مهمی درارتقا بهداشت فردی و عمومی جامعه داشته 

باشد، موجب کاهش بیماری های عفونی و کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها می گردد. 

یت محصوالت  �ظام و وضع�
خودکار فوق روان نانو آنتی باکتریال پنتر. انگلیسی

پاک کن آنتی باکتریال  پنتر.
ماسه بازی جادویی آنتی باکتریال پنتر.

رنگ انگشتی آنتی باکتریال پنتر.

معر�فی محصول
سطح  در  عالی  نوشتاری  کیفیت  با  پنتر  باکتریال  آنتی  روان  فوق  خودکار 
استانداردهای ملی و بین المللی و برخودار از جوهر OBG/Oil Based Gel و 

دارای گرانروی پایین و نوک نیکل سیلور.
پاک کن های سافت پالس آنتی باکتریال پنتر با برخوداری از سطح مطلوب نرم و 
عالقه مند به چسبندگی برسطح کاغذ و سایر سطوح مشابه و ضمن ایجاد حداقل 
اصطحکاک، زمینه ای را برای خلق تجربه ای منحصربه فرد از پاک کردن خطاها و 

عبور اشتباهات را برای مصرف کنندگان گرامی فراهم می آورد.
ماسه بازی جادویی آنتی باکتریال پنتر کیدز، به عنوان ماسه پویا و با بافتی منسجم 

و شگفت انگیر  بر اساس تکنولوژی روز دنیا ساخته شده است.
رنگ انگشتی به علت برخورداری از ویژگی آنتی باکتریال می تواند موجب حفظ 
سالمتی و سطح بهداشت کودکان عزیزمان شود. ما برای تولید و ارتقا سطح 

کیفی این محصول با تمام توان کوشیده ایم، چون کودک شما مهم است.

نام مدیرعامل : دکتر مهرداد عالی پور هریسی
Aalipour@panterpro.com :ایمیل

شماره تماس : 23527 - 021
آدرس : تهران، نبش شمالغربی پل سیدخندان، ابتدای خیابان شریعتی، بن 

بست هوشیار، پالک 1، طبقه سوم واحد 10
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پکتوس �ظام شرکت: �
استان: تهران
شهر: تهران

حوزه فعالیـت: تحقیقـات , طراحـی و تولید 
سـخت افـزار و نرم افـزار ویـژه نابینایان

در�باره شرکت 
اولین و تنها تولید کننده ي تجهیزات کامپیوتري و  شرکت پکتوس  
الکترونیکي ویژه نابینایان در ساِل 1370 توسط جمعي از فارغ التحصیالن 

دانشگاه صنعتِي شریف تاسیس گردید.
یت محصوالت  �ظام و وضع�

برجسته نگار هوشمند همراه  - در حال تولید
برجسته نگار 4ـ   در حال تولید

سروش )سیستم انتقال مفاهیم تصویری(ـ  در حال تولید
نرم افزار تبدیل متن به گفتار فارسیـ  در حال تولید

معر�فی محصول  
دسـتگاه برجسـته نگار هوشـمند همراه وسـیله ای سـبک و قابل حمل و نقل 
بـدون نیـاز بـه اتصال بـه رایانه و  با امکان سـهولت اسـتفاده در اماکن مختلف و 
بـرای انجـام اموری از قبیل مطالعه، یادداشـت بـرداری، تهیه متون و گزارشـات 
و ... بـا پوشـش کامـل زبـان فارسـی بـرای نابینایان فارسـی زبان می باشـد. این 
دسـتگاه دارای 20 سـلول لمسـی بریـل  بـوده و دارای قابلیت هـای نـرم افزاری 
زیـادی می باشـد. ایـن دسـتگاه ضمن برابر سـازی فرصت هـا بـرای نابینایان در 
ارتقـای سـطح تحصیلی، آموزشـی و ایجاد اشـتغال پایدار برای نابینایان بسـیار 

مؤثر می باشـد. 

یژگی های محصول  و�
1. پوشش کامل  بریل و صوتی زبان فارسی. محصوالت مشابه خارجی فاقد پوشش 
زبان فارسی می باشند. الزم بذکر است که زبان انگلیسی نیز بصورت همزمان )بریل 

و صوتی( پوشش داده می شود. 
2. قابلیت افزایش و بهبود مجموعه نرم افزاری آن

3. قابلیت ارتقا عملکرد دستگاه از طریق اینترنت و بدون نیاز به حضور در محل شرکت.
4. قیمت کمتر )40درصد ارزانتر( از نمونه مشابه خارجی )فاقد پوشش زبان فارسی(

نام مدیرعامل : سعید صادقپور وجدی
pactos.ir@gmail.com : ایمیل

شماره تماس : 2 - 88810291 - 021
آدرس : تهران، کریم خان زند،خردمند جنوبی، بن بست حقانی، پالک 6 
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یواد  یای س�بز ه� �ظام شرکت: د�ظ�
استان: تهران
شهر: تهران

حوزه فعالیـت: طراحی،اجرا ،سـاخت و تولید 
تجهیزات پزشـکی و ملزومات مرتبـط در حوزه 

IVF نابـاروری، زنان و

در�باره شرکت 
ایده محوری تاسیس شرکت دنیای سبز هیواد در سال 1398 طراحی 
و تولید تجاری تجهیزات و ملزومات مرتبط در حوزه زنان و ناباروری و 

IVF می باشد.

یت محصوالت  �ظام و وضع�
نی انجماد و نگهداری ایمن جنین با نام تجاری کرایوکیپ ) اخذ پروانه 
ساخت اداره تجهیزات پزشکیـ  دریافت مجوز فروش سازمان غذا و داروـ 

تجاری سازی شده(
کاتترهای مصرفی زنان و زایمان و IVF )دارای موافقت اصولیـ  در حال 

اخذ مجوز(

یژگی های محصول و�
تکیه بر دانش،تجربه و تخصص

محصوالت با کیفیت و کارائی باال و دارای نوآوری های منحصر به فرد
صادرات محصوالت و ارزآوری

طراحی انحصاری، قیمت بسیار مناسب و تکنولوژی ساخت سطح باال

معر�فی محصول
نام محصول : کرایوکیپ )نی انجماد و نگهداری ایمن جنین(

کاربرد محصول : انجماد گامت های انسانی و جنین 2 تا 5 روز
هدف : ملزومات مصرفی بیمارستان های و کلینیک ها زنان، زایمان و نازایی 

وضعیت تجاری : تجاری سازی شده
مجوزها : دارای پروانه ساخت اداره تجهیزات پزشکیـ  دارای اجازه توزیع 

سازمان غذا و دارو

یاز  یت های مورد �ظ� حما�
امکان دسترسی همه مردم

اخذ مجوزها

نام مدیرعامل : عارف شیرعلیپور
arefshiralipour@sbmu.ac.ir :ایمیل

شماره تماس : 22717654 - 021
آدرس : تهران، تجریش، دزاشیب، خیابان شهید رضاکبیری، پالک 70، 

طبقه 4، واحد 15 
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یر  تد�ب� �ظام شرکت: �فناوری سالمت �
استان: تهران
شهر: تهران

حوزه فعالیت: طراحی، ساخت و تولید 
محصوالت حوزه ی سالمت و زیبایی

در�باره شرکت 
این شرکت در سال  1398تاسیس شد و فعالیت خود را در زمینه های برگزاری 
سمینارهای مختلف در راستای آشنایی و اموزش افرادی که به تازگی قصد وارد 
شدن به بازار کار را داشته اند قدم برداشته است. همچنین با برگزاری انواع مختلف 
کالس های آموزشی توانست است کمک شگرفی در آمادهد سازی تیم های نوپا برای 
ورود به بازار فروش محصوالت و مراحل اخذ مجوز را داشته باشد . این شرکت از 
سال1400با شتاب بیشتری دنبال کرد. همچنین با حمایت از محصوالت و تیم های 
فن اور و شتابدهی ایده های وارد شده به آن در سال1401به عنوان شتابدهنده ی 

دانش بنیان از طرف معاونت علمی ریاست جمهوری مورد تایید قرار گرفت.
یت محصوالت  �ظام و وضع�

 دستگاه ویتاتک )در مرحله اخذ مجوز برای تولید صنعتی (
اسپری رفع جوش یون نقره  )درمرحله ی اخذ مجوز برای تولید صنعتی(

محلول خوراکی یون نقره )در مرحله ی اخذ مجوز برای تولید صنعتی( 
دستگاه تولید کلویید یون طال )درمرحله ی اخذ مجوز برای تولید صنعتی(

محلول خوراکی کلویید نانو ذرات طال  )درمرحله ی اخذ مجوز برای تولید صنعتی(
اسپری صورت کلویید نانو ذرات طال  )درمرحله ی اخذ مجوز برای تولید صنعتی(

کرم جوانساز پوست )در مرحله ی اخذ مجوز برای تولید صنعتی(
یای ر�قا�بتی  مزا�

دستگاه ویتاتکـ  دستگاه تولید کلویید یون طالـ  محلول خوراکی کلویید نانو ذرات 
طالـ  مجوز اولیه نانو مقیاسـ  اسپری صورت کلویید نانو ذرات طالـ کرم جوانساز 

پوست )با پایه ی نانو ذرات طال(ـ  اسپری یون نقرهـ  محلول یون نقره خوراکی

یاز یت های مورد �ظ� حما�
مسـاعدت در اخـذ مجـوز هـای محصـوالت حوزه آرایشـی بهداشـتی و طبیعی 

سـنتی مکمـل در اداره ی غـذا و دارو 
مساعدت در اخذ سریع تر محصوالت مربوط به اداره تجهیزات پزشکی 

مساعدت در بخش اتاق بازرگانی جهت اخذ کارت بازرگانی
مسـاعدت در حـوزه مالکیـت فکـری، ثبـت عالیـم تجـاری و برندینـگ جهـت 

تجاری سـازی محصـوالت تولیـدی 

نام مدیرعامل : حمید کشوری
mbahman82@gmail.com : ایمیل

شماره تماس : 66469015 - 021
آدرس : تهران، خیابان انقالب نرسیده به پل کالج کوچه البرز، پالک 16
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پژوهش و  �ظام شرکت: صندوق �
ین داروی ال�برز  پرش� �فناوری �

اص( )سهامی حظ
استان: تهران
شهر: تهران

حـوزه فعالیـت: خـــدمات تجـاری ســازی 
در حـوزه دارو، سـالمت، تجهیــزات پــزشکی، 

کشـاورزی و صنایـع غذایـی

در�باره شرکت 
در سال1390/07/10به  البرز  دارو  پرشین  فناوری  و  پژوهش  صندوق 
منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و 
حمایت های کمی و کیفی از فعالیت های پژوهشی کاربردیـ  توسعه ای با 

شخصیت حقوقی غیر دولتی توأم با استقالل مالی فعالیت می کند.
دریافت گواهی نامه عضویت درکانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری 

بانکی، انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها 
دریافت گواهی نامه استاندارد مدیریت کیفیت ایزو 9001

دریافت تقدیرنامه سه ستاره از پنجمین جایزه تعالی و پیشرفت
یت محصوالت  �ظام و وضع�

ایمپلنت های پلیمری ـ مواد شیمیایی آزمایشگاهی ـ واکسن آبزیان ـ 
اسپری های ضدعفونی کننده زخم و دهانـ  تولید سینویسک وان

معر�فی محصول
فناوری،  : تجهیزات پزشکی،  البرز  بنیان پرشین داروی  صندوق دانش 
کشاورزی، صنایع غذایی و دامی، مشارکت و سرمایه گذاری، جذب و عاملیت 

منابع مالی، رصد فناوری و انتقال تکنولوژی، ارزش گذاری دانش فنی

یژگی های محصول و�
شـرکت هـای دانـش بنیـان و غیـر دانـش بنیـان تسـهیالت متقاضـی 
تسـهیالت از صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی، خدمـات توسـعه و انتقـال 
فنـاوری، تکنیـک هـای نوآورانـه، صنـدوق هـای پژوهـش و فنـاوری، 

ارزش گـذاری دانـش فنـی و رصـد فنـاوری و انتقـال تکنولـوژی

یاز یت های مورد �ظ� حما�
امکان تامین مالی از منابع متنوع دولتی و غیر دولتی

 ایجاد زیرساخت ها و راهکارهای مناسب جهت فروش محصوالت دانش بنیان

نام مدیرعامل : دکتر احسان شهیدی فر
 info@pdartf.com |  mah.rahro@gmail.com : ایمیل

شماره تماس : 88734040 - 021
آدرس : تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، نبش خیابان شانزدهم 

غربی ، پالک  41  ساختمان سهند واحد 2
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استان: تهران
شهر: تهران

حوزه فعالیت: گردشگری سالمت

در�باره شرکت 
مدیرانکو در سـال 1397 فعالیت خود را در حوزه گردشـگری سـالمت 
شـروع کـرد با این هدف که تسـهیلگر خدمـات درمانـی و جراحی های 
زیبایی در ایران باشـد. این شـرکت در سـال 1399 موفق به اخذ مجوز 

تسـهلیگری خدمات درمانی در ایران شـد . 
ایـن شـرکت بـا بـه کار بـردن نـوآوری در ارائـه خدمـات و بـا جـذب و 
اسـتخدام دانـش آموختـگان علـوم پزشـکی سـعی در حـذف دالالن و 
واسـطه ها در صنعـت گردشـگری سـالمت در ایـران دارد و تـا حـدود 

زیـادی هـم موفـق بـه ایـن مهم شـده اسـت.
یت محصوالت  �ظام و وضع�

مدیرانکو از طریق محصول اصلی خود یعنی وبسایت به زبان انگلیسی 
سعی در جذب مشتریان خارجی از سراسر دنیا کرده است

معر�فی محصول 
Mediranco  استارتاپ تسهیلگر خدمات درمانی در ایران با رسیدن به 
مرحله ی تجاری سازی توانسته تعداد زیادی مشتری از سراسر دنیا جذب 

و ارائه دهنده ی خدمات درمانی به آنها در ایران باشد. 
یژگی های محصول  و�

Mediranco تنها استارتاپ گردشگری سالمت در ایران است که تمامی اعضای 
تیم عملیات ، اجرا و پشتیبانی آن از دانش آموختگان علوم پزشکی می باشند که 
این باعث بهبود کیفیت خدمات از سوی این شرکت و در نتیجه رضایت بخش 
بودن خدمات این شرکت می شود. در کنار آن مدیرانکو به دلیل داشتن پزشکان 
متعهد در ایران قبل از سفر مشتری به ایران و در جهت کسب اعتماد کاربران اقدام 

به برقراری دو جلسه ویدئوکال با جراح می کند.
یاز یت های مورد �ظ� حما�

به دلیل باالبودن هزینه های تبلیغات در کشورهای خارجی نیاز به منابع مالی داریم. 
و همچنین در صورت امکان منتور و مشاورهایی به ما معرفی شود تا بتوانیم بدون 

آزمون وخطای زیاد به مسیر خود ادامه دهیم.  

نام مدیرعامل : حسین خراسانی
mediranco2 017@gmail.com :ایمیل

آدرس : تهران خ طالقانی، خ ایرانشهر شمالی کوچه شهید دهقان، پ 8 طبقه 3
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پژوهش و  �ظام شرکت:صندوق �

پزشکی یزات � ه� تحب یر دولتی � � �فناوری عظ
استان: تهران
شهر: تهران

ــی  ــای مال ــواع حمایت ه ــه ان ــت: ارائ ــوزه فعالی ح
)تســهیالت، ســرمایه گــذاری، ضمانــت نامــه( و ارائــه خدمــات 
ــنجی و  ــکان س ــات ام ــه خدم ــازی، ارائ ــاوره و توانمندس مش

ــا ــرح ه ــح ط ــرای صحی ــر اج ــارت ب ــا و نظ ــی طرح ه ارزیاب

در�باره شرکت 
صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی 
تهران )%20( ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )%20( و 17سهامدار خصوصی 
متشکل از فعال ترین و معتبرترین شرکت های مهندسی پزشکی و سالمت در سال 1391 
تاسیس شده است. اعطای وام و تسهیالت، تأمین سرمایه ریسک پذیر، مشارکت و سرمایه 
گذاری در طرح های پژوهشی و فناوری، صدور ضمانت نامه های مورد نیاز، ارزش گذاری، 
ارزیابی و نظارت بر پروژه ها از جمله خدماتی است که صندوق پژوهش و فناوری تجهیزات 

پزشکی به شرکت ها ارائه می کند.
 صاحبان طرح های نوآورانه و دارای فناوری پیشرفته که بازار هدفی وسیع و پرمصرف دارند، 
می توانند نسبت به ارائه پروپوزال به این صندوق اقدام نمایند. اولویت پرداخت تسهیالت این 
صندوق در ابتدا با طرح هایی است که نیاز کشور را نسبت به تجهیزات و فناوری های تحریم 
شده تأمین می کند و سپس تجهیزاتی که ارزآوری باالیی دارند و دارای بازار پرمصرف می باشند.

همچنین طرح هایی که احتمال صادراتی شدن آن ها متصور باشد نیز در اولویت صندوق 
 قرار می گیرد. ضمناً  فناوران، صاحبان کارخانه، تولیدکنندگان و صاحبان طرح های پژوهشی 
می توانند از همکاری های این صندوق در زمینه تجاری سازی طرح های پژوهشی در زمینه 

سالمت و تجهیزات پزشکی استفاده نمایند.

یت محصوالت  �ظام و وضع�
 اکســیژن ســاز، چراغ جراحی، تخت اتاق عمل،  الکتروشــوک، نمایشــگر عالیم حیاتی، 
ــتگاه  ــد، دس ــتگاه مرواری ــی، دس ــین بیهوش ــور، ماش ــراف ، ونتیالت ــرو کاردیوگ الکت
عمل هــای فیکــو، کنســول بــاالی ســر بیمــار، الکتــرو کاردیوگــراف، مــاژول 
ــتگاه  ــز، دس ــی دیالی ــز، صندل ــز، همودیالی ــزر، هیگ ــدیمان آنالی ــت ورزش، س تس
ونیــل  پالــک  نبوالیزرپیــج،  مرکــزی،   RO آب  دســتگاه  پرتابــل،   RO آب 
الکتروکاردیوگــراف،  ســونداژ،  ســت  کننــده،  محلــول ضدعفونــی   ارتوپــدی، 
تشــک مــواج n1 ، آالرم پرســتار ماشــین بیهوشــی، پــد ســرد و گــرم آرژیــن، شــبکه 
اجتماعــی متخصصان علــوم پزشــکیTritapp، پلتفــرم ترویج مســئولیت مدنی تیک 
نیک، ســایت اســتعالم بهــا Imedtender ، دســتگاه ســنگ شــکن بــرون اندامی، فیل 
روتــاری اندودنتیکــس، کارخانــه تولید محتــوای بین الملــل، پلتفرم حوزه گردشــگری 
ســالمت ویــژه ارامنــه )گوهــر(،  دســتیار تشــخیص ضایعات مغــزی )اســتروک( برپایه 

هــوش مصنوعی

نام مدیرعامل : حسین سلمانی
sandoghmed@gmail.com  :ایمیل

شماره تماس :  41975 - 021
 آدرس :  تهران ، خیابان ایرانشهر ، کوچه شهید دهقانی ، پالک 8 ، طبقه 5
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یک ژن اوژن یان �ظ� �ظام شرکت: دا�ظش �بن�
استان: خراسان جنوبی

شهر:  بیرجند
حوزه فعالیت: تولید محصوالت زیست فناوری

نام مدیرعامل : دکتر کاظم دستجردی
dastjerdi1974@hotmail.com :ایمیل

شماره تماس : 32381243- 056 
آدرس : خیابــان آیــت ا... غفــاری، دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجند، مرکز 

رشــد فناوری ســالمت

در�باره شرکت 
  شــرکت دانــش بنیان نیــک ژن اوژن در حــوزه بیوتکنولــوژی و تولید محصوالت 
ــل  ــده تبدی ــا در10ســال آین ــداز پیــش روی م ــد. چشــم ان ــت می کن آن فعالی
ــخیص  ــای تش ــیا در روش ه ــوژی آس ــرکت بیوتکنول ــن ش ــه بزرگتری ــدن ب ش

ملکولــی حــوزه ســالمت می باشــد.

یت محصوالت �ظام و وضع�
 NicGOG-COVID 19 One Step RT-PCR 19 کیت شناسایی کوید

)دریافت مجوز سازمان غذا و داروـ  تولید و تجاری سازی شده است(

کیـت تعیین جنسـیت جنین در هفتـه 7 بارداری از خـون مادر)نمونه اولیه تولید 
و ارزیابی ها به انجام رسـیده اسـت(.

ــا قابلیــت تشــخیص افتراقــی ســوش اومیکــرون ــد 19ب  کیــت شناســایی کوی
NicGOG-COVID 19 One Step RT-PCR + Omicron Kit )تولید و تجاری ســازی 

بــرای مصــارف تحقیقاتی انجام شــده اســت(

و  (MTHFR (c677T) ژنوتایپینـگ  کیـت  شـامل  ترومبوفیلـی   پکیـج 
MTHFR (A1298C)، فاکتور 2 و فاکتور 5 می باشـد )تولید و تجاری سـازی برای 

مصارف تحقیقاتی انجام شـده است(.  

 BCR-ABL و HPV, HBV, HCV ،تولید نمونه اولیه کیت پنل آنفلوانزا و کوید
انجام و در مرحله ارزیابی برای تولید صنعتی  و اخذ مجوزها می باشند.

یژگی های محصول و�
  SARS-CoV-2 دقت باال در شناسایی تمام سویه های گزارش شده از ویروس

امکان شناسایی 3 تارگت ژنی در یک واکنش 
حساسیت باال برای تشخیص در مراحل اولیه بیماری
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یعی ران م�� یند زع�ف �ظام شرکت: �فرآ�
استان: خراسان رضوی 

شهر: گناباد
حوزه فعالیت: صنایع غذایی

در�باره شرکت 
شرکت فرآیند زعفران مطیعی در سال 1400 تاسیس گردید، مدیر عامل 
این شرکت با بیش از پنج سال تجربه در حوزه بسته بندی و صادرات 
زعفران، این بار با هدف ایجاد محصوالت جدید برپایه مواد اولیه بومی 
منطقه، پودر سنجد زعفرانی با نام تجاری آی ریز زعفران را به منظور 

ارتقاء سالمت و ترویج مصرف شیر تولید نمود. 
هم اکنون در حال پیگیری مجوز تولید و بهره برداری از جهاد کشاورزی 

و به دنبال آن مجوز بهداشت از اداره غذا و دارو هستیم.

یت محصوالت  �ظام و وضع�
پودر نوشیدنی سنجد زعفران، در حال اخذ مجوزهای الزم

معر�فی محصول
پودر نوشیدنی سنجد زعفرانی

یژگی های محصول  و�
طعم منحصر به فرد 

مواد اولیه طبیعی و بومی 
قیمت مناسب 

یاز یت های مورد �ظ� حما�
منابع مالی و سرمایه در گردش

بسته بندی 
مشاوره ملی و بین المللی جهت توسعه فروش و صادرات

نام مدیرعامل : سینا مطیع بیلندی
airiz1104@gmail.com :ایمیل

شماره تماس : 09155338007
آدرس : خراسان رضوی، گناباد، بیلند، شرکت فرآیند زعفران مطیعی
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یان �ظوآوران  �ظام شرکت: دا�ظش �بن�
یاس �برهان �  �ظا�ظو م�ق

استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد

ــواد ــو م ــده نان ــد کنن ــت: تولی ــوزه فعالی  ح
ــال ــی باکتری  آنت

در�باره شرکت 
تاییدیه های نانو مقیاسـ  گواهی آنتی باکتریال از ستاد نانو کشور

تاییدیه دانش بنیان از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
پتنتی در حوزه آنتی باکتریال تجهیزات پزشکی و ایمپلنت ها

یت محصوالت  �ظام و وضع�
ایمپلنت آنتی باکتریال )در مرحله مذاکرات با تولید کنندگان ایمپلنت(، پتنت ثبت 
شده و تست های آزمایشگاهی محصول کامل شده، به علت باال بودن قیمت تست های 

حیوانی هنوز مجوز سازمان غذا و دارو اخذ نشده است.
 نانو ذرات آنتی باکتریال اکسید روی

نانو ذرات آنتی باکتریال نقره 
معر�فی محصول 

ایمپلنت های آنتی باکتریال 
یژگی های محصول و�

افزایش عملکرد ضد میکروبی کامپوزیت نقره-بیوپلیمر با اسـتفاده از پلیمرهای 
زیسـت سـازگار ـ اسـتفاده از مواد ارزان قیمت و در دسـترس عدم نیاز به مواد 
خطرنـاک و سـمی در سـنتز کامپوزیـت نقـرهـ  بیوپلیمرـ  روش پوشـش دهی 
صنعتـی و سـاده و ارزان بـرای ایمپلنت هاـ  کاهش آلودگی های زیسـتی ناشـی 
از پس ماندهـای ایـن مـواد در طبیعتـ  داشـتن کاربرد درمانی و قابل اسـتفاده 
در انـواع وسـایل پزشـکی و ابزار جراحیـ   داشـتن پتانسـیل از بین بـردن انواع 
باکتری ها و میکروارگانیسـم های بیماری زا بخصوص میکروارگانیسـم های مقاوم 
بـه آنتـی بیوتیک هـاـ  عدم ایجاد مقاومـت آنتی بیوتیکی و عدم نیـاز به مصرف 

آنتـی بیوتیک پس از عمل جراحیـ  قیمت بسـیار مناسـبی

یاز یت های مورد �ظ� حما�
درخواست مذاکره با تولید کنندگان داخلی ایمپلنت و مشتریان خارجی در این حوزه 

کمک مالی جهت انجام تست های حیوانی  و اخذ مجوزهای الزم
معرفی سرمایه گذار جهت تولید ایملپنت آنتی باکتریال و ورود به بازار

و یا در نهایت معرفی مشتری جهت فروش پتنت

نام مدیرعامل : بشرا قنبری شوهانی 
abs_951@yahoo.com : ایمیل

شماره تماس : 38764957 - 051
آدرس : مشهد، دانشگاه فردوسی، مرکز رشد شماره 4، واحد 421 
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در�باره شرکت 

سال تاسیس و شروع فعالیت: 1389
مجوز فعالیت ماده 100 هیات دولت 

یت محصوالت  �ظام و وضع�
سویه های پروبیوتیک بومی فرآورده های غذاییـ  ماده اولیه 

)تجاری سازی شده و در حال اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو(

معر�فی محصول 
این سویه های  پروبیوتیک بومی بصورت لیوفلیزه شده ،  به عنوان مواد اولیه 
مورد نیاز برای کلیه کارخانجات لبنی و غذایی ، جهت تولید محصوالت غذایی 
فراسودمند پروبیوتیکی و سین بیوتیکی  سالمت محور با قابلیت تفکیکی و 
تخصصی ، مورد مصرف برای کودکان ، بزرگساالن ، مردان و زنان جامعه با توجه 

به فرمول ترکیبی سوش های باکتریایی  قابل ارائه می باشد 

یژگی های محصول  و�
تولید داخل، قیمت مناسب تر، سوش بومی و غیر  تکنولوژی جدید، 
GMO، پروبیوتیک، کیفیت باال، افزایش سطح سالمتی جامعه، افزایش 
سطح ایمنی بدن مردم کشور، امنیت غذایی، خوداتکایی، توسعه پایدار 
زیست فناوری و حفاظت از محیط زیست، پدافند غیر عامل، عدالت محوری 
در توسعه، مواد غذایی بیولوژکی، خودکفایی سوش های پروبیوتیک بومی 

اقتصاد مقاومتی

یاز یت های مورد �ظ� حما�
تسهیل اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو به منظور ورود هرچه سریع تر به بازار و  

مصرف در کارخانجات غذایی و لب

نام مدیرعامل : دکتر بهزاد عالءالدینی 
BEH_ALA@YAHOO.COM : ایمیل

شماره تماس : 57416063 - 021 
ــی  ــای علمــی و صنعت ــران، اسالمشــهر، ســازمان پژوهش ه آدرس : ته

کشــور، ســوله 24   

پژوهـش و  ام شـرکت: صنـدوق � �ـظ
ثامن یردولتی سـالمت � � �فنـاوری عظ

استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد

حـوزه فعالیت: تامیـن مالی حـوزه پژوهش و 
فنـاوری دانـش بنیان و غیـر دانش بنیان
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آوران  ــن  �ف یســت  ز� شــرکت:  ـام  �ـظ
ـور صــدرا �ـظ

استان: خوزستان 
شهر: اهواز

حوزه فعالیت: تجهیزات دارو

در�باره شرکت 
طراحی و تولید داروهای ضد ویروس به شکل پماد و شربت های خوراکی 
برای درمان بیماری های ویروسی از جمله زگیل تناسلی، تبخال دهانی، 

تبخال واژینال، آبله پرندگان، آنفوالنزای تیپ بی و کرونا

معر�فی محصول 
ـ با  ـ  درمان بیماران مبتال به کرونا و آنفوالنزا  شربت کو ایران امین 2020 
ـ درحال تولید و توزیع در داروخانه های کشور می باشد. مجوز وزارت بهداشت 

ـ با  ـ درمان بیماران مبتال به تب خال دهانی و واژینال  پماد آلیوم صدرا نور
ـ درحال تولید و توزیع در داروخانه های کشور می باشد. مجوز وزارت بهداشت 

یژگی های محصول و�
دو داروی دارای مجوز این شرکت یعنی شربت کو ایران امین که یک شربت 
ضد ویروس می باشد و پماد آلیوم صدرا نور که ظرف 6 ساعت عارضه تبخال 

را التیام می دهد
این داروها قابلیت صادرات به کشورهای دیگر را بخوبی دارند.

یاز یت های مورد �ظ� حما�
متاسفانه فرآیند اعطای مجوز بسیار مشکل است ؛ ضمنا شربت درمان کرونا 
در پروتکل وزارت بهداشت وارد نشده است و ما شاهد مرگ بیماران مبتال 
به کرونا و آنفوالنزا در بیمارستان های کشور هستیم در حالیکه این شربت 

بخوبی ظرف دو تا سه روز کلیه عوارض بیماری را رفع می کند.

نام مدیرعامل : دکتر منصور امین
mnsamin@yahoo.com :ایمیل

شماره تماس : 09013366621
آدرس : اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، مرکز رشد فن آوری دارویی
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یا�ظا یس گلشن د� پرد� �ظام شرکت: دارو �

استان: خوزستان
شهر: دزفول 

حوزه فعالیت: : تولید دارو و تجهیزات پزشکی

در�باره شرکت 
تاسیس سال 1400

ثبت اختراع کیت گلوکز زیر زبانی برای درمان بیماران دچار هیپوگلیسمی

یت محصوالت  �ظام و وضع�
دکسترو کیت )در حال اخذ مجوز(

معر�فی محصول
کیت زیر زبانی گلوکز )دکستروز(
حوزه کاربرد: داروسازیـ  پزشکی

بازار هدف : افراد دیابتی 
دارای ثبت اختراع 

یژگی های محصول و�
جذب و شروع اثر سریع کیت

افزایش دستیابی به دارو به دلیل زیر زبانی بودن
قابلیت استفاده در اورژانس و تمامی اماکن

عدم نیاز به تکنولوژي و دستگاه هاي پیچیده یا ویژه براي ساخت
هزینه ساخت پایین 

قابلیت استفاده در کودکان، افراد مسن، استفاده آسان بوده 

یاز یت های مورد �ظ� حما�
در خواست در خصوص حمایت معنوی و مالی جهت تسریع در اخذ مجوز ها 

و جذب سرمایه گذار دارم

نام مدیرعامل : رضا دهنوی
REZADEHNAVI70EMS@GMAIL.COM :ایمیل

آدرس : خوزستان، دزفول، بلوار ولیعصر، نبش بهاران 2، واقع در مرکز رشد 
و سالمت دانشگاه علوم پزشکی دزفول
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یا �با�ظو ثر� �ظام شرکت: �
استان: خوزستان

شهر: اهواز
حوزه فعالیت: سالمت

نام مدیرعامل : جلیل هاشم زاده 
 shirimabhz@yahoo.com :ایمیل

آدرس : پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

در�باره شرکت 
سال شروع: 1390

سال تاسیس: 1391 
هدف: تامین آب شیرین و عاری از مواد شیمیایی 

مجوزهــا: غــذا و دارو، اســتاندارد و تاییدیــه از وزارت بهداشــت جهــت 
کارآزمایــی بالینــی

جوایز و افتخارات: تعاونی نمونه سال 1395

یت محصوالت  �ظام و وضع�
اسمارت پالس هگزا )تجاری سازی شده(

معر�فی محصول 
ــرد: ســالمت  آب آشــامیدنی غنــی شــده از اکســیژن - حــوزه کارب
ــی-                    ــای ویروس ــاری ه ــی و بیم ــاران دیابت ــان بیم ــک درم و کم
بــازار هــدف: داروخانــه هــا و باشــگاه هــای ورزشــی -مجوزهــا: غــذا 
و دارو، اســتاندارد و تاییدیــه از وزارت بهداشــت جهــت کارآزمایــی 

بالینــی - اســمارت پــالس هگــزا )تجــاری ســازی شــده(

یژگی های محصول و�
جبران کمبود امالح و اکسیژن از طریق نوشیدن این آب. 

عدم وجود نمونه مشابه در کشور )عدم تولید نمونه مشابه داخلی(
تنوع در ساخت محصول

یاز یت های مورد �ظ� حما�
جذب سرمایه گذار جهت تولید محصول
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ار �ظام شرکت: �به�بود �ب ا�فتحظ
استان: خوزستان

شهر: اهواز
   حوزه فعالیت: پزشکی-ورزشی

نام مدیر عامل: افتخار گودرزی 
nooshineftekhargmail.com :ایمیل

آدرس: اهواز خیابان خسروی بین زند و رودکی، پالک 226 

در�باره شرکت 
شروع به فعالیت در سال 1399

در حوزه سالمت و با عنوان پک های ژله ای با قابلیت  سرد و  گرم جهت 
تسکین درد های  موضعی 

و  پزشکی  کاالهای  ورزشی،  های  باشگاه  و  ها  داروخانه  هدف  بازار 
داروخانه ها و مراکز زیبایی

یت محصوالت  �ظام و وضع�
کمپرس یخ ژله ای تسکین درد با قابلیت سرد و گرم بودن )در حال اخذ 

مجوز تولید( - شروع تولید از تاریخ 1400 
مجوز تاسیس از صنعت معدن تجارت

معر�فی محصول 
کمپرس یخ ژله ای تسکین درد با قابلیت سرد و گرم بودن

یژگی های محصول و�
کمتر بودن قیمت محصول نسبت به سایر رقبا

تنوع سایز و اندازه و امکان چاپ تبلیغ روی بسته بندی 
قابل استفاده برای اندام های گوناگون

نگهداری بهینه غذا و دارو

یاز یت های مورد �ظ� حما�
حمایت معنوی و مالی | سرمایه گذار| فروش فناوری

تسهیل و شفاف سازی فرآیند اخذ مجوز برای فناوران
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پژوهان زاگرس ا� �ظام شرکت: ش�ف
استان: خوزستان

شهر: اهواز
حوزه فعالیت: درمانی و تولید دارو

نام مدیر عامل: دکتر جهانگیر میناگر
Jahangir.minagar.pharmacy@gmail.com :ایمیل
Minagarfatima@gmail.com

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــای داروی ــاوری ه ــد فن ــز رش آدرس: مرک
ــواز ــاپور اه ــدی ش جن

در�باره شرکت 
تولید داروی درمان سوختگی و زخم با کمترین هزینه

یت محصوالت  �ظام و وضع�
محلول درمان سوختگی و زخم میناسور

معر�فی محصول 
ــه  ــاز ب ــدون نی ــزل و ب ــم، در من ــوختگی و زخ ــان س ــول درم محل

شستشــوهای مکــرر و پانســمان

یژگی های محصول و�
درمان زخم های سوختگی، زونا، زخم های ناشی از تصادفات و زخم بستر

یاز یت های مورد �ظ� حما�
اخذ مجوزهای تولید و ایجاد کارگاه و کارخانه برای تولید محصول
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پارس پژوهان � �ظام شرکت: هومند �

استان: خوزستان
شهر: اهواز

حوزه فعالیت: حفظ محیط زیست، کاهش مخاطرات 
زیست محیطی، بهداشت و سالمت جامعه 

نام مدیر عامل: یدا.... امیری 
yadollahamiri@gmail.com :ایمیل

تلفن تماس : 3112368 - 061
آدرس: اهــواز، دانشــگاه علــوم پزشــکی جندی شــاپور معاونــت تحقیقات 

و فنــآوری مرکــز رشــد فنآوری هــای دارویــی جنــدی شــاپور اهــواز.

در�باره شرکت 
سال شروع فعالیت 1382، مجوزها: خدمات مهندسی و تولید غیر انبوه از وزارت 
صمت، جوایز: کارآفرین برتر استان، سه دوره فنآور برتر دانشگاه علوم پزشکی 
جندی شاپور، دارای دو ثبت اختراع | چرایی ورود به بازار هدف: پس از ثبت اختراع 
محصول پودر جاذب مایعات و پاک کننده عمومی و ارائه راه حل برای معضل و مشکالت 
آلوده کننده های روغن و مواد نفتی، مابعات انسانی و حیوانی جسب سوابق و تجربیات شغلی 
تصمیم به معرفی محصول و تست های میدانی در یکی از شرکت های زیرمجموعه نفتی گرفتم 
با طراحی و ساخت تجهیزات اولیه اقدام به تولید نمونه اولیه و پس از موفقیت تولید غیر انبوه را 

انجام و اقدام به فروش محصول کردم.

یت محصوالت  �ظام و وضع�
مایع پاکژل )تجاری سازی شده است، دارای مجوز از صمت برای تولید غیر انبوه )پودر سی 
پلشت( تجاری سازی شده است، دارای مجوز از صمت برای تولید غیر انبوه، در حال اخذ 

مجوز سازمان غذاـ  دارو )جفتکس( در حال اخذ مجوز سازمان غذاـ  دارو و شروع تولید(

معر�فی محصول 
1. پاک کننده پسماند زنگ آهن و چربی از روی سطوح با ویزگی گندردایی )پاکژل( 
2. پودر چندکاربره جاذب و پاک کننده براي مصارف عمومي مي باشد.)سی پلشت( 

3. دارویبنـد آوردن خـون هنـگام کشـیدن دندان و کمـک به  بهبود حفره دهانی )مطب دندانپزشـکی(، 
درمـان بیماری هـای دهـان و دنـدان) آفـت دهـان، اسـتوماتیت، زخـم دهـان و....(، ترمیم زخـم لثه، بند 

آوردن خـون از بینـی و کمـک به بهبود احتقـان بینی )جفتکس(

یژگی های محصول و�
ویژگی های پاکژل: مایع، پاک کننده )چربی و جرم از روي قلز،کاشی، سرویس هاي بهداشتي(، پسماند 
زنگ آهن از روی سطوح، غیر سمی، غیر تهاجمی، تجزیه پذیر و گندزدا. دارای مجوز تولید غیر انبوه از 
وزارت صمت، تجاری سازی و درلیست منابع سازنده وزارت نفت قرار دارد و دارنده کد کاال در نفت می 

باشد. مواد اولیه از داخل کشور تامین می شود.
انسانی،  مایعات  ناگهانی روغن،  به منظورجمع آوری ریزش  ویژگی های سی پلشت: پودر طبیعی 
حیوانات اهلی )ادرار، خون، استفراغ، مدفوع و...( و غیره  از روی سطوح )آسفالت، کاشی، بتن و...( - تبدیل 
پسماند مایعات )آلوده به مواد رادیواکتیو، شیمیایی و...( به جامد بمنظور جلوگیری از نشت به محیط 
اطراف، حذف بو و تسهیل در نگهداری، حمل و نقل ظروف مربوطه قبل از امحاء آنها و پاک کننده 
عمومی سطوح کاربري دارد. دارای مجوز تولید غیر انبوه از وزارت صمت ، تجاری سازی و درلیست منابع 
سازنده وزارت نفت قرار دارد و دارنده کد کاال در نفت می باشد. مواد اولیه از داخل کشور تامین می شود

ویژگی های جفتکس:کامال گیاهی و مواد اولیه از داخل کشور تامین می شود در حال اخذ مجوز سازمان 
غذا  دارو و شروع تولید می باشیم.

یاز یت های مورد �ظ� حما�
برای تولید در استان نیاز به امکانات وتسهیالت با کارمزد پایین می باشد.
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یز د�ظا  ه� تحب یست � �ظام شرکت: آوا ز�
استان: خوزستان 

شهر: دزفول
حـوزه فعالیـت: تولیـد پانسـمان بیولوژیـک و 

تجهیـزات پیشـرفته پزشـکی درمـان زخـم

در�باره شرکت 
شرکت آوا بیوتک با هدف تولید فرآورده های بیولوژیک در سال 1393 تاسیس شد، این شرکت با تکیه 
بر پژوهش و تحقیقات فراوان موفق به تولید محصوالت دانش بنیان در حوزه سالمت از جمله پانسمان 
بیولوژیک الرو طبی، دستگاه پیشرفته وکیوم تراپی، پد شستشوی دبریدمان و بهداشتی زخم شده است. 
این شرکت دارای تیم فنی و مهندسی و واحد R&D می باشد که در سال 1397 به عنوان واحد نمونه 
تحقیق و توسعه برتر کشور شناخته شد است. همچنین دارای مجوز فناوری از مرکز رشد فناوری های 
دارویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، پروانه تحقیق و توسعه و پروانه فنی مهندسی از سازمان 
صنعت معدن و تجارت استان خوزستان می باشد. این مجموعه مفتخر به دریافت عنوان »واحد فناور برتر 

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز« می باشد.

یت محصوالت �ظام و وضع�
پانسمان بیولوژیک الرو طبی تجاری سازی شده - درحال اخذ مجوز

دستگاه وکیوم تراپی تجاری سازس شده - درحال اخذ مجوز
پد شستشو و دبریدمان تجاری سازی شده- درحال اخذ مجوز

معر�فی محصول
بایوفیلم  و  نکروز  بافت  دبریدمان  جهت   :Lucilia sericata-Ava medical maggot پانسمان الرو طبی
زخم های عفونی مزمن از جمله : زخم پای دیابتی- زخم بستر- عفونت های بعد از عمل جراحی- حوزه کاربرد بیمارستان، 

درمانگاه، کلینیک های زخم
دستگاه وکیوم تراپی ECOVAC: جهت ترمیم و درمان زخم های post surgical از جمله گرفت ها، فلپ ها، 

تعویض مفصل، زخم پای دیابتی، زخم بستر، حوزه کاربرد بیمارستانی و درمانگاهی
پد شستشو و دبریدمان بهداشتی Cleanpad: شستشوی اصولی و بهداشت زخم در زمان تعویض پانسمان، شستشو 
و حمام بیمار بزرگساالن و کودکان در زمان تعویض پوشک ـ حوزه کاربرد بیمارستان، کلینیک زخم، منازل، اماکن 

عمومی و خصوصی
دستگاه وکیوم تراپی ECOVAC: جهت ترمیم و درمان زخم های post surgical از جمله گرفت ها، فلپ ها، تعویض 

مفصل، زخم پای دیابتی، زخم بستر، حوزه کاربرد بیمارستانی و درمانگاهی
پد شستشو و دبریدمان بهداشتیCleanpad: شستشوی اصولی و بهداشت زخم در زمان تعویض پانسمان، شستشو 
و حمام بیمار بزرگساالن و کودکان در زمان تعویض پوشک ـ حوزه کاربرد بیمارستان ، کلینیک زخم، منازل، اماکن 

عمومی و خصوصی

یاز یت های مورد �ظ� حما�
در هر سه مورد محصول نیاز به حمایت وجود دارد با توجه به قابلیت و ویژگی های محصوالت، که برای اولین 
بار در ایران تولید می شوند)الرو طبی و پد شستشو(  نیاز به تسهیل در اخذ مجوز، وجود دارد- همچنین در 

صورتی که شرایط مناسبی وجود داشته باشد فروش فناوری نیز قابل انجام است. 

یژگی های محصول و�
محصوالت تولید شده در حوزه ترمیم زخم بوده و از نظر سطح تکنولوژی در فهرست کاال و خدمات دانش بنیان قرار دارند، 
روش الرو درمانی نسبت به سایر روش های ترمیم زخم تاثیر سریع و کاربردی ایمن دارد و از نظر هزینه و طول دروه درمان 
برای بیماران قابل مالحظه است. شرکت آوا بیوتک اولین شرکت تولیدکننده الرو طبی در ایران است که موفق به کسب عنوان 
محصول R&D برتر کشور شده است. | وکیوم تراپی یکی از دستگاه های موثر و پیشرفته در حوزه ترمیم زخم محسوب میشود، 
این دستگاه قابلیت پرتابل ، قابلیت شارژ سریع توسط آداپتورهای تلفن همراه ، پاوربانک و سایر شارژرهای USB را دارد- عالوه 
بر آن دارای قابلیت کارلیبراسیون خودکار است. | پدشستشو cleanpad بهترین راه کار برای شسشتوی اصولی زخم در زمان 

تعویض پانسمان است-این محصول در ایران تولید کننده ندارد.

نام مدیرعامل : وهاب دست پاک
v.dastpak@yahoo.com :ایمیل

شماره تماس : 06142246024 - 06142249718- 09334461200
آدرس : دزفول: خیابان آفرینش، نبش عدل، جنب کانون فرهنگی آموزش، 

ساختمان پزشکان آفرینش،  طبقه دوم شرکت آوا بیوتک
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یان یست را� یش ز� پارس ا�ظد� �ظام شرکت: �
استان: خوزستان

شهر: اهواز
حوزه فعالیت: تولید محصوالت آزمایشگاهی و 

زیست فناوری، تحقیقات در ضمینه علوم زیستی  

نام مدیر عامل: محمد صفیرزاده
PAzistrayan@gmail.com :ایمیل

آدرس: دفتر مرکزی: بزرگراه جمهوری اسالمی، نرسیده به میدان دانشگاه، 
خیابان قلم )جنب اورژانس 115(،  مجتمع شماره دو دانشگاه علوم پزشکی 

جندی شاپور، دفاتر استقرار واحد های فناور مرکز رشد ، اتاق 5         

در�باره شرکت 
شـرکت مـا از سـال 1397 بـا تاسـیس در پارک علـم و فناوری اسـتان 
خوزسـتان و داشـتن تیـم تخصصـی در حوضـه علوم زیسـتی و گرفتن 
تاییده هـای مختلـف از مشـتریان هـدف پیشـرو در تولیـد محصـوالت 

وارداتـی علوم زیسـتی می باشـد.

یت محصوالت  �ظام و وضع�
1. انواع پپتون ) دریافت گواهی تایید اعتبار، تجاری سازی نیمه صنعتی(

2. عصاره مخمر آزمایشگاهی ) تولید پایلوت(
3. سوبستراهای رنگ زا) تولید آزمایشگاهی(

معر�فی محصول 
انــواع پپتون: ســاخت واکســن، ســاخت انــواع محیط کشــت، بســتر 

رشــد تولیــد داروهــای نوترکیب
عصــاره مخمــر: بســتر کمکــی رشــد میکروارگانیســم هــا، کمــک به 

پپتــون در تولید واکســن
سوبســتراهای رنــگ زا: ســاخت میحط هــای کروموژنیــک، ســاخت 

کیت هــای االیــزا، تحقیقــات مولکولــی گســترده  

یژگی های محصول و�
قیمــت خیلــی پاییــن نســبت بــه نمونــه وارداتــی، دسترســی آســان 

ــد محصــول ــه شــدن تولی ــا، بهین ــرای کارخانه ه ب

یاز یت های مورد �ظ� حما�
درخواست حمایت مالی جهت تولید بیشتر و ایجاد اشتغال بیشتر را دارا 

می باشیم زیرا محصوالت ما تمامی از شرکت های خارجی وارد می گردد.
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ارا  �ظام شرکت: �لوع گستر �بحظ
استان: خوزستان 

شهر: اهواز
حوزه فعالیت: دارویی

در�باره شرکت 
ــار در ایــران محصــوالت  شــرکت طلــوع گســتر بخــارا بــرای اولیــن ب
خــود را بــه صــورت پلــت فرمولــه و ســپس در قالــب کپســول آمــاده 

مصــرف و ارائــه نمــوده اســت.
سال تاسیس: 1392/8/7

یت محصوالت �ظام و وضع�
کپسول هسته انگور - تجاری سازی شده و در حال دریافت مجوز
کپسول کورکومکس - تجاری سازی شده و در حال دریافت مجوز

معر�فی محصول
حــاوی 200 میلــی گــرم عصــاره تــام هســته انگــور قرمــز اســتاندارد 

شــده مــی باشــد. 
درفرموالســیون دارو ســه گیــاه زردچوبــه، زنجبیــل و فلفــل ســیاه 
ــاب  ــرات ضــد الته ــن اث ــی دارای باالتری ــه تنهای ــدام ب ــر ک ــه ه ک
ــن  ــوع ای ــده اند و در مجم ــرده ش ــه کار ب ــد، ب ــده ان ــناخته ش ش

ــند. ــاب می باش ــد الته ــد درد و ض ــرات ض ــول دارای اث محص

یاز یت های مورد �ظ� حما�
تسهیل در اخذ مجوز ها و جذب سرمایه گذار

یژگی های محصول و�
درمان و پیشگیری از سرطان ها و ترمیم زخم ها و سوختگی ها

فرموالسیون حاوی سه گیاه زردچوبه، زنجبیل و فلفل سیاه 
محصول دارای اثرات ضد درد و ضد التهاب 

نام مدیرعامل : محمدرضا همتی
hemmati_aa@yahoo.com :ایمیل

آدرس : خوزستان ، اهواز، کیانپارس، خیابان 13 شرقی ، خیابان آزادی،  پالک16
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�فر مهــر

استان: خوزستان
شهر: اهواز

حوزه فعالیت: استخراج فرآورده های طبیعی 
جانوران زهری )بویژه عقرب و مار( برای مصارف 

پزشکی و داروسازی 

نام مدیر عامل: دکتر بابک وزیریان زاده 
)استاد تمام حشره شناسی پزشکی(

babakvazir@YAHOO.CO.UK :ایمیل
آدرس: اهواز گلستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 

مرکز رشد فن آوری های سالمت

در�باره شرکت 
شرکت کیمیا پویای کاویای فر مهر از  سال 1396 به شماره ثبت 46474 
وشناسه ملی :14006260234 به مدیریت عامل دکتر بابک وزیریان زاده 
به عنوان واحد فن آور  فن آور در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 
جندیشاپور اهواز آغاز به کار کرد. این شرکت در هفته پژوهش سال 

1401 به عنوان فن آور رتبه یک دست یافت.

معر�فی محصول 
هدف این شرکت استخراج زهر جانوران زهری به خصوص عقرب می باشد. 
مشخص شده است که بعضی ترکیبات پروتینی زهر عقرب می تواند 
دردرمان  و حشره کش ها  عقرب  زهر  بادی ضد  انتی  بر ساختن  عالوه 
بعضی از سرطان ها و رو ماتیسم بکار گرفته شود. شرکت موفقیت هایی در 

تجاری سازی داشته است.
یژگی های محصول و�

زهرگیـری بـرای هـر گونـه با شـوک الکتریکـی با ولتـاژ خاصی بـه کار 
بـرده مـی شـود که طـی طرح های تحقیقاتـی مصوب  که ایـن نکته در 
شـرکت برای زهر گیری رعایت شـده اسـت و نا خالصی ها کمتر اسـت. 

قیمتهـا و شـرایط پرداخت هزینه راحت تر اسـت.

یاز یت های مورد �ظ� حما�
1. پرداخت وام جهت خرید وسایل زیر که تجهیزات در یک جا مستقر شود.

2. فریز درایر
3. فریزر 86-درجه سانتیگراد

stimolator- .4
5لطفا در دانش بنیان شدن شرکت ما را کمک بفرمایید تا تجاری سازی 
بین المللی انجام شود و شرایط برای تهیه دارو و حشرهکش از پپتید های 

زهر عقرب صورت بپذیرد.
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ینا پاکان س� یست � �ظام شرکت: ز�
استان: زنجان
شهر:  زنجان

ــط  ــی محی ــروه پژوهش ــت: گ ــوزه فعالی ح
ــاک ــرژی زیپ ــت ان زیس

در�باره شرکت 
گروه زیپاک از سال 1385 به عنوان مشاور، طراح و تولید کننده تجهیزات 
از تجربه و  با استفاده  حرارتی و برودتی فعالیت خود را آغاز نموده و 
تخصص نیروهای با انگیزه در پی ارتقا فنی و کیفی محصوالت تولیدی 
خود بوده و توانسته است تا سبد کاملی از محصوالت را تولید نماید. هم 
اکنون این گروه در زمینه مشاوره و طراحی تجهیزات حوزه انرژی و محیط 
زیست از جمله تولید تجهیزات حرارتی و برودتی، تجهیزات کنترلی و 
شیرآالت صنعتی فعال می باشد. رسالت گروه زیپاک ارایه مشاوره فنی در 

زمینه انرژی و محیط زیست به صنایع می باشد.

یت محصوالت  �ظام و وضع�
پکیج کنترل دبی )در مرحله تولید سفارشی(

معر�فی محصول
از این محصول جهت باالنس جریان های آب، بخار و روغن داغ در صنایع 
دارویی، غذایی و پتروشیمیایی با هدف کاهش مصرف انرژی می توان 

استفاده کرد.

یژگی های محصول و�
تکنولوژی جدید

تولید داخل
قیمت مناسب

طراحی منحصر بفرد

یاز یت های مورد �ظ� حما�
بازاریابی و شرکت در نمایشگاه ها جهت معرفی محصول

نام مدیرعامل : سید سینا خامسی
sina.khamesi@gmail.com  : ایمیل

شماره تماس : 33470756 - 024
آدرس : زنجان، شهرک کارمندان، فاز 2، پشت مرکز خرید روشا سنتر، پالک30 
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استان: زنجان
شهر:  زنجان

حوزه فعالیت: زیست مواد دندانی

در�باره شرکت 
شنیده ایم که پیشگیری بهتر از درمان است. قاعده ای که حوزه دندان 
مواد  با  دندانپزشکی  پیشه  دیگر سو  از  نیست.  مستثنا  آن  از  پزشکی 
 مختلفی سروکار دارد که متاسفانه عمدتاً وارداتی اند. در همین راستا بود که 
دایا اکسیر سالمت جوانه زد تا با ارائه محصولی ایرانی گام بلندی برای 
معدنی سازی مجدد مینای دندان و توقف پوسیدگی های دندانی در مراحل 

اولیه، بردارد. و این مهم تنها شروع کار است.
شرکت در تیر1401 شروع به کار کرده و اولین محصول خود را که رقیبی 

جدی در داخل کشور برای آن متصور نیستیم تولید اولیه کرده ایم.

یت محصوالت  �ظام و وضع�
ژل رمینرالیزه کننده مینای دندان )در حال اخذ مجوز(

معر�فی محصول
ژل رمینرالیزه کننده مینای دندان با هدف معدنی سازی مجدد مینای 
 )white spot lesions( دندان و توقف پوسیدگی های دندانی در مراحل اولیه

کاربرد دارد. این محصول دارای ذرات هیدروکسی آپاتیت می باشد.
این محصول طبق قواعد طبقه بندی تجهیزات پزشکی ایران و GHTF در 

دسته کالس خطر B می باشد.
با توجه به SCCS/1624/20 هیدروکسی آپاتیت برای بافت های دهان 
سیتوتوکسیک نبوده و برای استفاده در دهان با توجه به حداکثر دوز مجاز 

آن، امن )Safe( می باشد.

یژگی های محصول و�
تکنولوژی جدید

یاز یت های مورد �ظ� حما�
نیاز به سرمایه گذار

نام مدیرعامل : آیسان نوری
mohmmdlotfi@yahoo.com  : ایمیل

شماره تماس : 09104756717
آدرس : زنجان میدان آزادی مرکز رشد فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی زنجان
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در�باره شرکت 
شرکت تولیدی تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی مدرن آزمای پیشرو صنعت زنگان 
در سال 1399 تاسیس و فعالیت خود را در مرکز علم و فناوری سالمت دانشگاه 
علوم پزشکی زنجان آغاز نموده است. | این شرکت در سال 1401 موفق به کسب 
گواهی تاییدیه شرکت های دانش بنیان شده است. | جواز تاسیس این شرکت در 
شهریور 1400 اخذ شده است.| شرکت مدرن آزمای پیشرو با استفاده از تجربیات 
و تخصص مهندسین برجسته صنعت آزمایشگاهی پزشکی توانسته است بیش از 

10 نوع مختلف دستگاه های مرتبط با این رشته را طراحی و تولید نماید.

یت محصوالت  �ظام و وضع�
سانتریفیوژ آزمایشگاهی )نمونه سازی شدهـ  شروع تولید صنعتی(

لوپ استریل )نمونه سازی شده( | شیکر روتاتور )نمونه سازی شده( 
تیشو فلوت )نمونه سازی شده(

معر�فی محصول
دستگاه سانتریفیوژ آزمایشگاهی با استفاده از نیروی گریز از مرکز، ذرات 
سوسپانسیون را از مایع جدا می کند. این دستگاه در کلیه آزمایشگاه های 
تشخیص طبی، بیمارستان ها و مراکز تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد.

یژگی های محصول و�
دستگاه سانتریفیوژ آزمایشگاهی با استفاده از الکتروموتور براشلس و استفاده از 
مکانیزم حرکتی جدید توانسته است با استفاده از الکترومتور با قدرت پایین و 

سرعت پایین تر به سرعت های باالتری دست یابد.
با استانداردهای بین المللی و  نوین و منطبق  از تکنولوژی های  استفاده 
همچنین ساخت کلیه قطعات در داخل شرکت، که این امر موجب کاهش 

هزینه تمام شده دستگاه می شود.
یاز یت های مورد �ظ� حما�

درخواست تسهیالت مالی جهت تجاری سازی و ورود به بازار و همچنین 
جهت اخذ مجوزهای الزم اعم از پروانه استاندارد ملی، ایران کد، تجهیزات 

پزشکی و ... و تجهیز کارگاه را داریم.
نام مدیرعامل : سید حسن موسوی

Modern.Azmaye.Pishro@Gmail.com  : ایمیل
شماره تماس : 09127428144

آدرس : زنجان، میدان آزادی، بلوار جمهوری اسالمی، دانشگاه علوم پزشکی 
استان زنجان، طبقه دوم، پارک علم و فناوری سالمت

یشــرو  پ� �ظــام شــرکت: مــدرن آزمای �
صنعــت ز�ظگان

استان: زنجان
شهر:  زنجان

حوزه فعالیت: طراحی و ساخت دستگاه های 
آزمایشگاهی پزشکی
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در�باره شرکت 

فرد  به  منحصر  و  فنی  تجربیات  سالها  از  رویش سبز پس  شرکت گون سو 
بنیانگذاران اصلی شرکت در سال 1401 کار خود را آغاز نموده و در نظر دارد 
ضمن رعایت اصول اخالق حرفه ای، نسبت به تامین مالی و نیروی انسانی الزم، 
اجرای پروژه تولید میکروجلبک خوراکی را در پارک علم و فناوری سالمت استان 

زنجان آغاز نماید .
یت محصوالت  �ظام و وضع�

مکمل غذایی برپایه میکروجلبکـ  در حال انجام مطالعات پایداری
پودر میکروجلبک اسپیرولیناـ  دارای نمونه اولیه نیمه صنعتی

پودر میکروجلبک دونالیالـ  در سطح پایلوت  

معر�فی محصول
مکمل غذاییـ  صنعت دارو : 1. میکروجلبک پتانسیل ضد سرطانی باالیی دارد.2. مواد 
درون سلولی میکروجلبک دارای خواص ضد سرطانی می باشد.3. میکروجلبک موجب 
کاهش فشار خون و کلسترول می گردد.4. این ماده سیستم ایمنی را تقویت می کند 
5.کمک به بهبود وضعیت سالمت افراد دیابتي6.جلوگیري از ایجاد فشار خون و نارسایي 
کلیوي در افراد مستعد از لحاظ سابقه ژنتیکي7.کاهش سطح قند خون، جلوگیري از ایجاد 

چربي باالي خون و همچنین کاهش عوارض ناشي از آترواسکلروز
کاربردهای پودر میکروجلبک : 1. آرایشی بهداشتی2.حوزه مواد غذایی 3. حوزه غذای 

دام 4.تصفیه فاضالب. 5تولید انرژی 6.حاصلخیزی خاک 7. نوآوری
یژگی های محصول و�

1. اولین طرح تولید مکمل غذایی بر پایه میکروجلبک با به کار گیری فرموالسیون خاص 
جهت افزایش جذب مواد مغذی میکروجلبک در بدن انسان در کشور ایران.

2. تولید میکروجلبک دونالیال سالینا با رویکردی جهت افزایش بتاکاروتن تجمع یافته 
درون سلول جهت مصارف انسانی
3. تولید میکروجلبک اسپیرولینا

یاز یت های مورد �ظ� حما�
خرید مواد اولیه |  نهایی کردن فرموالسیون | تهیه نمونه اولیه

نام مدیرعامل : آزیتا قربانی
ghorbani_as@yahoo.com  : ایمیل

آدرس : زنجان ، زنجان ، بولوار آزادی ، مرکز رشد سالمت ، واحد 3.

یش س�بز �ظام شرکت: گون سو رو�
استان: زنجان
شهر:  زنجان

حوزه فعالیـت: بیوتکنولـوژی ـ دارو و مکمل 
مـواد غذایی



در�باره شرکت 
سال 1398 تاسیس - در سال 1401 دانش بنیان شد

تولید سلول های بنیادی پرتوان و پیوند در بیماری های چشم برای اولین بار در ایران
تولید و ساخت دستگاه های پیشرفته چشم پزشکی به منظور تزریق سلول های 

بنیادی، ژن درمانی و دارو درمانی 
محصوالت قابل استفاده برای تمامی مراکز درمانی و تحقیقاتی، دانشگاهی و خصوصی 

اخذ گواهی ثبت اختراع سلول های بنیادی در حوزه چشم پزشکی

یت محصوالت  �ظام و وضع�
سلول های رنگ دانه دار شبکیه مشتق از سلول های بنیادی انسانی)در حال 

دریافت مجوز ها(
دستگاه میکرواینجکتور تمام اتوماتیک چشم )طراحی و ساخت(

دستگاه میکرواینجکتور دستی )در حال دریافت مجوز ها(

معر�فی محصول 
دســتگاه میکرواینجکتــور تمــام اتوماتیــک دســتگاهی بــه منظور تزریــق دقیق 
و درســت ســلول های بنیــادی، ژن، داربســت هــای مهندســی بافــت و داروهــا 
ــل اســتفاده در مراکــز  ــر شــبکیه و داخــل زجاجیــه اســت )قاب در فضــای زی
ــه  درمانــی، مراکــز تحقیقاتــی دانشــگاهی و آزمایشــگاهی در حــوزه چشــم ب

طــور اختصاصــی و ســایر حــوزه هــای پزشــکی(
مــوارد کاربــرد: تزریــق انــواع مــواد و داروهــا در ســایر بیمــاری هــا- دارای دقــت 

بــاال در تزریــق - کاهــش درصــد خطــای دســت جــراح در حیــن تزریــق
یژگی های محصول و�

تزریق سلول های بنیادی با هر نوع منبع و داربست های حاوی سلول های بنیادی 
و فاکتورهای رشد به فضای زیر شبکیه و درون زجاجیه 

قابلیت استفاده در تمامی طرح های تحقیقاتی بر روی سلول های بنیادی برای 
تزریق سلول های بنیادی- هزینه ساخت این دستگاه در مقایسه با نمونه های 
خارجی بسیار اندک است- دستگاه از آلیاژ آلومینیوم ساخته شده است لذا می توان 

با استریل کردن آن سال ها در اتاق عمل یا مراکز پزشکی از آن استفاده کرد.

نام مدیر عامل: دکتر حمید ابوطالب 
habootaleb92@gmail.com :ایمیل

آدرس : سمنان، بلوار هفده شهریور، مرکز رشد فناوری سالمت دانشگاه 
علوم پزشکی سمنان، واحد شماره 8

یاز یت های مورد �ظ� حما�
فضای فیزیکی آزمایشگاهی مورد نیاز به همراه تجهیزات برای تحقیقات و ساخت و ساز 

تسهیل در روند واردات مواد اولیه مورد نیازشرکت و یا کسب مجوز برای واردات مواد مورد نیاز 
توسط شرکت-تسهیالت مالی بالعوض و یا با کارمزد کم-تسهیل در روند اخذ مجوز ها-

معرفی سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای تولید و تجاری سازی و فروش محصول
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یشگامان سلول  پ� �ظام شرکت: �
یه  درما�ظی ش�بک�

استان: سمنان
شهر: سمنان

حوزه فعالیت: سـلول های بنیادی و تجهیزات 
پیشرفته چشم پزشکی 
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ا�بهار �ظام شرکت: �ظصر شرق حپ
استان: سیستان و بلوچستان

شهر:  چابهار
حوزه فعالیت: انجام مدیریت اجرایی پسماندهای  

عفونی تیز و برنده پزشکی و پسماندهای وابسته

در�باره شرکت 
شرکت نصر شرق از خرداد سال 1393 فعالیت خود را با موضوع مدیریت اجرایی 
پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته از طریق قرارداد پیمانکاری با بیمارستان 
با  اردیبهشت 1397  از  را  فعالیتش  نموده و دامنه  امام علی)ع( چابهار شروع 
بیمارستان رازی سراوان و بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان به مقدار 1050 
تخت بیمارستانی در انجام خدمات موصوف توسعه داده است. این شرکت با دارا 
بودن کادر تخصصی و مجرب نسبت به اصالح دستگاه های اتوکالو بخار با حذف 
خردکن داخلی در جهت بهبود ارائه کیفیت خدمات و کاهش هزینه های تعمیر 
و نگهداری دستگاه ها و رعایت الگوی مصرف پالستیک از طریق حذف مصرف 
پالستیک نسوز از طریق جایگزینی آن با ظرف های آلومینیومی مخصوص در 

جهت کاهش تولید زباله اقدام موثر برداشته است. 
یت محصوالت �ظام و وضع�

دستگاه نیدالیزر )ثبت اختراع - اخذ مجوز تولید - تجاری سازی شده(

معر�فی محصول
دستگاه نیدالیزر با امحا و کپسول سازی اجسام تیز و برنده پزشکی در جهت رفع چالش 

رهاسازی این اجسام در پسماندهای عادی سازی شده پزشکی اقدام نموده است.

معر�فی محصول
معرفـی محصـول به جامعه هـدف )بیمارسـتان ها و مراکز درمانی( به منظـور به کارگیری 

محصول در مراکر بی خطر سـازی و امحا پسـماندهای پزشـکی
تخصیص اعتبار قرض الحسنه به منظور تهیه مواد اولیه و توسعه فضای کارگاهی

یژگی های محصول و�
این شرکت با کمک نیروهای متخصص و همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر نسبت 
به تولید دستگاه نیدالیزر کپسوله کننده پسماندهای تیز و برنده پزشکی با ایجاد پوشش 
محافظت کننده پایدار در جهت توسعه سالمت امن محیط و کار اقدام نموده است. این 
دستگاه با امحا از طریق کپسوله سازی مجموعه پسماندهای تیز و برنده پزشکی مانع از 
پخش این گونه زباله ها در پسماندهای عادی سازی شده پزشکی می گردد که موفق به اخد 
استانداردهای ce، iso، مجوز تولید از imed و تاییدیه معاونت بهداشت و درمان دانشگاه 
علوم پزشکی زاهدان و ایرانشهر شده است. این دستگاه با کاهش 80 درصدی حجم پسماند، 
افزایش 100 درصدی راندمان دستگاه اتوکالو و کاهش مصرف انرژی قدمی موثر در مسیر 

توسعه سالمت امن برداشته است. 

نام مدیرعامل : معصومه مقدم
Mohamad.kouhkan.1@gmail.com :ایمیل

شماره تماس : 35336823 - 054
آدرس : شهر چابهار، بلوار شهید باهنر، بیمارستان امام علی)ع( چابهار
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استان: سیستان و بلوچستان
شهر: زاهدان

حوزه فعالیت: آزمایشگاهی

در�باره شرکت 
کیـت تشـخیص ویـروس کرونا، حـوزه فعالیت آزمایشـگاهی، بـه دلیل 
تشـخیص زود هنـگام مبتالیـان بـه ویروس کوویـد 19 و درمان سـریع 
بیمـاری و کاهـش مـرگ و میر، سـال 1399 این شـرکت شـروع به کار 

کرده ،تاسـیس شـرکت در سـال 1398 می باشـد .

یت محصوالت  �ظام و وضع�
کیت تشخیص PCR ویروس کووید 19در حال حاضر در حال اخذ مجوز 

از سازمان غذا و دارو می باشد.

معر�فی محصول
کیـت تشـخیص PCR  ویروس کووید 19 ،حـوزه ی کاربرد محصول در 
آزمایشـگاههای تشـخیص طبی و مراکز درمانی می باشـد.در حال اخذ 
پروانـه سـاخت از سـازمان غـذا و دارو مـی باشـد. مجوزهای اخذ شـده 

شـامل ایـزو 13485، پروانـه بهره برداری صمت می باشـد.

یژگی های محصول و�
قیمت مناسب تر، بومی سازی محصول در استان و ایجاد اشتغال از جمله 

نقاط مثبت این طرح می باشد.

یاز یت های مورد �ظ� حما�
حمایت مالی  

جذب سرمایه گذار جهت صنعتی کردن محصول

نام مدیرعامل : ناهید خواجه میرزایی
kemiyabehbood@gmail.com :ایمیل

شماره تماس : 09369898066
آدرس : زاهدان، میدان دکتر حسابی، بلوار خلیج فارس، واحد فناور مرکز 

رشد دانشگاه علوم پزشکی
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یا پو� ین � �ظام شرکت: �بهساز صنعت زر�
 استان: سیستان و بلوچستان

شهر: زاهدان
 حـوزه فعالیت: خدمات مهندسـی بهداشـت

حرفـه ای و ایمنـی کار

در�باره شرکت 
شرکت بهساز صنعت زرین پویا با هدف ارائه خدمات مهندسی بهداشت 
ارزیابی عوامل  حرفه ای و همچنین فعالیت های آموزشی و بررسی و 
زیان آور محیط های شغلی به عرصه فعالیت وارد شد. فعالیت این شرکت 
از سال 1396 و با ثبت این شرکت تحت نام بهساز صنعت زرین پویا و با 
اخذ مجوز فعالیت از سازمان صمت آغاز شده و تا کنون ادامه دارد. این 
شرکت در نمایشگاه های متعدد شرکت های دانش بنیان در استان و در 

همچنین در سطح دانشگاه علوم پزشکی زاهدان شرکت کرده است.

معر�فی محصول 
پایه سرم سقفی

جهت نگهداری ست سرم و محلول های دارویی تزریقی از طریق سرم
مورد استفاده در کلیه مراکز درمانی و بیمارستان ها 

 این محصول تجاری سازی شده و تعداد قابل توجهی از آن به مراکز درمانی 
فروخته شده است.

یژگی های محصول: و�
طراحی بومی

 قیمت مناسب نسبت به نمونه های خارجی
رعایت استانداردهای هایژنیک

قابل شستشو و ضدعفونی
مقاوم در مقابل زنگ زدگی و فساد

یاز: یت های مورد �ظ� حما�
سرمایه گذار

حمایت معنوی محصول ایرانی
معرفی به مراکز درمانی جهت استفاده  

نام مدیرعامل : نرگس شه بخش
narges.shahbakhsh@yahoo.com:ایمیل
آدرس : مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 
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پهر سالمت شرق  �ظام شرکت: س�
استان: سیستان و بلوچستان

شهر: زاهدان 
حوزه فعالیت: کمک در فیزیوپراپی حرارت محور

در�باره شرکت 
شرکت در حال حاضر در مرحله رشد بوده و در حال عبور به مرحله شرکت می 
باشد .در این شرکت  استفاده از امکانات و مواد اولیه موجود در استان توجه شده و 
حداکثر تالش این است که ظرفیت های استان شناسائی و به شکل های دیگر مورد 
استفاده قرار گیرد. دراین شرکت توجه به مسائل زیست محیطی به میزان زیادی 
مورد توجه و نظر به طوریکه طرح آینده نگرانه ای بعنوان سازه چند منظوره تولید 

آب و انرژی های پاک در حال کار و نمونه سازی می باشد.
معر�فی محصول

کیسه گرم کننده با هسته خرما
سازه چند منظوره تولید آب و انرژی های پاک

�بازار هدف 
کیسه گرم کننده با هسته خرما :یک محصول ساده و کاربردی با هدف گرم کردن 
موضعی برای بهبود عملکرد در بیماری های مثل گرفتگی عضالنی، روماتیسم، 
ضربه و... می باشد.که در قسمت گرم کننده آن از هسته خرما بعنوان جاذب و دفع 
کننده گرما استفاده شده است .این محصول کامال محیط زیست دوست بوده و 
برخالف کیسه های گرم کننده دیگر که از آب بعنوان جاذب و دفع کننده گرما 

استفاده می شود. هسته خرما این نقش را ایفا می نماید. 
یژگی های محصول  و�

کیسـه گـرم کننـده با هسـته خرما :یک محصـول سـاده و کاربردی با اسـتفاده 
از هسـته خرمـا مـی باشـد کـه در این اسـتان به وفـور یافت می شـود و کامال با 
محیط زیسـت سـازگار بوده و برای تولید آن )هسـته خرما( هزینه ای نیاز نبوده 
و با قیمت مناسـب در صورت سـاخت با پارچه مناسـب و دررنگ های و اشـکال 

مختلـف می تواند کاربرد های متنوعی داشـته باشـد .
یاز یت های مورد �ظ� حما�

تسریع در ثبت اختراع که از سال 1399 مسکوت مانده است .
در صورت جذب سرمایه و سرمایه گذار این محصول می تواند در نقاط مختلف استان 

تولید و ارائه گردد. 
همکاری طراحان برای طراحی بسته بندی ها ،رنگ ها  و اشکال مختلف 

همکاری برای فروش فناوری هم می تواند موجب حرکت شرکت به سمت ارائه 
طرح های دیگر گردد.

نام مدیرعامل : مصطفی صالحی زاده 
Msalehizadeh@yahoo.com :ایمیل

آدرس : خیابان دانشگاه، فلکه دکتر حسابی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 
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پارس  تک دارو � �ظام شرکت: �
استان: سیستان و بلوچستان

شهر: زاهدان 
حوزه فعالیت: تحقیقات و تولید دارو و مکمل

در�باره شرکت 
شرکت تک دارو در سال 1394 با راه اندازی واحد تحقیقات دارویی و مکمل 
شروع به فعالیت کرده و موفق به تولید ماده اولیه لستین جامد مطابق با 
استاندارد های فارماکوپه دارویی و غذایی با باالترین کیفیت و قابل رقابت با 
نمونه های خارجی و همچنین محصوالت قطره آهن فروس فومارات و قرص 

آهسته رهش تامسولوسین و قرص آهسته رهش ایبوبروفن 600 و 800

یت محصوالت  �ظام و وضع�
لسـتین جامد )مـاده اولیه( ، قرص تامسولوسـین آهسـته رهش )نمونه 
آزمایشـگاهی با باالترین کیفیت تولید شـده( ، قرص ایبو بروفن آهسـته 
رهش 600 و 800 )نمونه آزمایشـگاهی با باالترین کیفیت تولید شـده( 

معر�فی محصول
لستین جامد در صنایع غذایی و دارویی کاربرد دارد و به عنوان سورفاکتانت 
در ساخت امولسیون و سوسپانسیون به کار می رود.در واقع برای ساخت 
این محصول مواد اولیه در داخل کشور وجود دارد و نیاز به واردات نیست.

یژگی های محصول و�
محصول لستین جامد با باالترین کیفیت برای اولین بار در داخل کشور 

تولید شده و قابل رقابت با نمونه های خارجی می باشد.
قرص های آهسته رهش تامسولوسین و ایبوبروفن برای اولین بار در کشور 

در بخش واحد تحقیقات شرکت تک دارو پارس تولید شده است.  

یاز یت های مورد �ظ� حما�
گسترش سایت تولیدی و توسعه آزمایشگاه

نام مدیرعامل : دکتر ابوالفضل صفدری
safdari.abolfazl@yahoo.com :ایمیل

آدرس : زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،پارک علم و فناوری
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پزشکی سی �بال یع � �ظام شرکت: صنا�
استان: سیستان و بلوچستان

شهر: زاهدان 
حوزه فعالیت:پزشکی

در�باره شرکت 
تاسیس سال 1401ـ   اولین محصول این شرکت: سیمان دندانپزشکی با 
نام »نانودنتین« )حاصل چهار سال فعالیت پژوهشی(ـ  ثبت اختراع شده 
 سه طرح با مجوز اخالق از وزارت بهداشت در فاز انسانی در حال انجام 

یک مقاله بین المللی چاپ شده و دو مقاله در حال ثبت

یت محصوالت  �ظام و وضع�
نانودنتیـن: در حـال مطالعـه در فاز انسـانی که جهت اخـذ مجوزهای 

مـورد نیـاز از وزارت بهداشـت این مرحله الزامی اسـت.

معر�فی محصول
سیمان دندانپزشکی نانودنتین جهت پرکردن ریشه دندان به کار می رود. 

کیفیت باالی سیمان و نتایج بسیار رضایت بخش در مطالعات سلولی و 
حیوانی نسبت به سیمان های داخلی و خارجی

اقدام جهت اخذ مجوز نهایی از وزارت بهداشت در حال مطالعه بر روی انسان 

یژگی های محصول و�
نسبت به نمونه های داخلی سمیت و التهاب کمتری در بافت لثه 

استحکام بیشتری
پتانسیل عدم تغییر رنگ بافت دندان 

قابل مقایسه با نمونه خارجی 
قیمت تمام شده آن بسیار پایین تر از نمونه خارجی

دارای پتانسیل صادرات و پتانسیل ارز آوری باال

یاز یت های مورد �ظ� حما�
جهت راه اندازی خط تولید و ایجاد شرایط استریل مناسب، نیاز به حمایت های 

مالی و جذب سرمایه می باشد. 

نام مدیرعامل : اسحق علی 
saberiendo@yahoo.com :ایمیل

شماره تماس : 09158420761
آدرس : سیستان و بلوچستان، زاهدان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، پارک 

علم و فناوری، شرکت صنایع سی بال
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نوب  �ظام شرکت: �ظادر �ب گستران حب
استان: فارس 

شهر: جهرم 
حوزه فعالیت: تجهیزات پزشکی

در�باره شرکت 
اهداف شرکت : جذب و تبدیل ایده ها، ابتکارات و نوآوری ها به تولید و 
مشاغل پایدارـ   هم افزایی علم و ثروتـ  تجاری سازی تحقیق و اختراع 
حمایت، هدایت و سمت دهی در جهت نوآوری ها و تولید فناوری های برتر 
موضوع شرکت : تولید ترالی شستشو و پانسمان اتوماتیک ـ کاربردی 

سازی اختراع و تحقیق

یت محصوالت  �ظام و وضع�
ترالی پانسمان و شستشوی اتوماتیک 

هماهنگي با تکنولوژي و فناوري روز درجهت خدمت رسانی به بیماران و پرسنل درمانی 
در حال طراحی صنعتی محصول به پایان رسیده و به محض آماده شدن بودجه الزم 

برای خرید تجهیزات و امکانات الزم بتوانیم تا چند ماه آینده به مرحله تولید برسانیم.

معر�فی محصول
ترالی شستشو و پانسمان : برای اولین بار طراحی و ساخته می شود 
تا با ایجاد و حفظ محیط استریل سرعت التیام زخم بیماررا افزایش دهد.    
بازار مصرف : بیمارستان ها ، درمانگاه ها ، مراکز بهداشتی و دانشگاه های علوم پزشکی 

رقبا: هیچگونه نمونه داخلی یا خارجی ندارد و قابلیت صادرات را دارا می باشد .

یژگی های محصول و�
الف( شستشو و ضد عفونی دستگاه :

1. استریلیزاسیون با فور یا اتوکالو 
2. نیاز نداشتن به استریل کردن سایر قسمت های دستگاه به علت عدم تماس اجسام آلوده با آن

3. دارای سنسور چشمی جهت اسکراب و استفاده از ماده ضدعفونی کننده.  
4. استفاده از وسایل و مواد یکبار مصرف.

ب( قابلیت های دستگاه :
1. قابلیت نصب سطل Safety Box، نصب کاتر چسب لوکوپالست، جا دستکش، جا دستمال کاغذی 

2. قابلیت تنظیم ارتفاع لگن به صورت برقی به کمک دکمه تنظیم ارتفاع.
3. سیستم شستشو با پمپ پریستالتیک که به کمک پدال پایی کار می کند.

4. قابلیت حمل و نقل آسان.

نام مدیرعامل : محمد نادری زاده 
 naderyzade@gmail.com  :ایمیل

شماره تماس : 54484395 - 071
ــهرک  ــیراز، ش ــه ش ــرم ب ــاده جه ــارس، کیلومتر4ج ــتان ف آدرس : اس

ــی ــاد جنوب ــان اقتص ــرم، خیاب ــی جه صنعت
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�فـارس همتـای 
استان: فـارس

شهر:  فسا
حوزه فعالیت: سالمت

)کیت های تشخیص سریع(

در�باره شرکت 
حوزه سالمت وکیت های تشخیص سریع باقیمانده دارو و سموم در شیر 
سـال 1395کیت تشخیص سـریع باقیمانده های آنتی بیوتیک در شیر 
دارای مجوز از سـازمان دامپزشـکی کل کشـور)مجوز تولید( و سـازمان 
صنعـت معدن و تجـارت )پروانه تاسـیس و بهره بـرداری( تولید تجاری 

و انبـوه از فرودیـن1401 با اعتبار هشـتاد میلیارد ریال

یت محصوالت  �ظام و وضع�
کیـتBT Sensor : تجـاری سـازی شـده، دریافـت مجـوز سـازمان 

دامپزشـکیـ  شـروع تولیـد
کیـت BTS Sensor : تجـاری سـازی شـده، دریافـت مجوز سـازمان 

دامپزشـکیـ  شـروع تولید
کیت آفالتوکسین M1 : در حال اخذ مجوز

�بازار هدف 
سازمان غذا و دارو کشورـ   سازمان دامپزشکیـ   سازمان جهادکشاورزی

کارخانجات لبنیـ   مراکز جمع آوری شیرـ آزمایشگاه های موادغذایی

یژگی های محصول  و�
کیفیت باال )دقت ، صحت و حساسیت(

قیمت ارزان نسبت به نمونه خارجی
بومی سازی

در دسترس بودن
یاز یت های مورد �ظ� حما�

تسهیالت بانکی
جلوگیری از واردات نمونه خارجی

افرایش100درصد تعرفه گمرکی واردات

نام مدیرعامل : مهران صیادی
KIMIASANJ2020@GMAIL.COM :ایمیل
شماره تماس : 09173914364 و 09179248703

آدرس : اســتان فــارس، شهرســتان فســا، دانشــگاه علــوم پزشــکی فســا، 
مرکــز رشــد ســالمت و فنــاوری
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یک  �ظام شرکت: کهکشان الکترو�ظ�
استان : فارس
شهر:  شیراز 

حوزه فعالیت: بــازی هــای رایـانه ایـ  نرم افزار 
دستگاه های مکاترونیک پزشکیـ  شبیه سازهای 

آموزش پزشکی

در�باره شرکت 
ما شرکت کهکشان الکترونیک را در سال 1385 تاسیس نمودیم که سبب 
شد در بسیاری از حیطه ها مثل بازی سازی، نرم افزارها، دستگاه های 
مکاترونیک و شبیه سازهای آموزشی پزشکی، پروژه هایی را درایران برای 

اولین بار تولید و ثبت اختراع آنها را از آن خود کنیم. 

یت محصوالت  �ظام و وضع�
شبیه ساز آنژیوگرافی طبیب نسخه 4,5 ) تجاری سازی شده (

شبیه ساز آندوسکوپی و کولونوسکوپی طبیب نسخه 8,5 
شبیه ساز ام ار ای طبیب 

شبیه ساز سی تی اسکن طبیب 
دستگاه توزیع مایعات دارویی

یژگی های محصول و�
قیمت مناسب 

کاهش هزینه های آموزش
کاهش ریسک تابش اشعه ایکس 

آموزش دانشجویان قبل از تجربه بالینی روی بیمار 
قابل رقابت با بهترین محصوالت جهانی

یاز  یت های مورد �ظ� حما�
بوجه پژوهشی

صادرات
سرمایه گذاری جهت توسعه

نام مدیر عامل: سید محمد رضا طبیب منصوری 
mrtmansouri@yahoo.com :ایمیل

آدرس : شیراز، بلوار مدرس، خیابان آزادگان، کارخانه نوآوری شیراز



نام مدیر عامل: سجاد دهقانی
sajad.dehghani67@mil.com :ایمیل

شماره تماس : 38392647 - 071
آدرس : شیراز، پارک فناوری سالمت شیراز، طبقه0، سالن 1، واحد 6

یژگی های محصول  و�
دستگاه شبیه ساز هوشمند اصوات قلب و ریه بزرگساالن

داراي 7 کانون قلبی و 24 کانون ریوی
دارای 44 نوع صدای قلب و 17 نوع صدای ریه 

گزارشگیری از عملکرد کاربر
موالژ دندان مصنوعی پالپ دار

دارای نسجی مشابه پالپ یا همان عصب دندان در مرکز ریشه
قابلیت گرافی

دارای آناتومی طبیعی دندان
عاری از هرگونه عفونت و میکروب

یت محصوالت  �ظام و وضع�
دستگاه شبیه ساز هوشمند اصوات قلب و ریه بزرگساالن

موالژ دندان مصنوعی پالپ دار

یاز  یت های مورد �ظ� حما�
تسهیالت مالی با بهره پایین

امکان لیزینگ

ین  تر� یان �ب آ� �ظام شرکت: رو�
استان: فارس 

شهر: شیراز
حوزه فعالیت: تجهیزات و شبیه سازهای پزشکی 
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در�باره شرکت 

رویان طب آترین شرکتی نوآور و پیشگام  ایرانی است که با بهره گیري از 
دانش فني روز، مهارت هاي صنعتي و فني، استفاده از تکنولوژي روز دنیا 
در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی، موالژها و شبیه سازهای 
هوشمند آموزش پزشکی و دندان پزشکی، سیستم ها و ماژوهای هوشمند 
سالمت مبتنی بر IOT با قابلیت اطمینان باال فعالیت می کند. رویان 
طب آترین در سال 1398به شماره ثبت 50503 با تیمی متشکل از 
متخصصان الکترونیک، بیوالکتریک ، بیوانفورماتیک و پزشکان متخصص 
و مجرب و همچنین توسعه تجارت و بازاریابی آغاز به کار کرد و مفتخر 

است با هدف آموزش نوآورانه سهمی در نجات یک زندگی داشته باشد. 
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یمی ال�برز �ظام شرکت: درسا  ش�
استان: قزوین
شهر: قزوین

حوزه فعالیت: تجهیزات پزشکی و مواد شیمیایی

در�باره شرکت 
تاسیس سال 98 

 .ISO 13485:2016 حیطه فعالیت : تجهیزات پزشکی بر اساس استاندارد
بیش از 15 سال سابقه پژوهشی و تولیدی در زمینه مواد شیمیایی و شوینده های 
صنعتی ـ تولید شوینده مخصوص بدنه خارجی و داخلی هواپیما و موتور شوی 

هواپیماـ  ساخت تجهیزات کمک تنفسی
یت محصوالت �ظام و وضع�

دستگاه خلوص سنج اکسیژن  مدلDSA2001 )تجاری سازی شده(
نانو شوینده صنعتی هواپیمای نظامی )تجاری سازی شده(

نانو شوینده صنعتی هواپیماهای مسافربری و آموزشی )تجاری سازی شده(

معر�فی محصول
 ( (Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)ایجاد فشار مثبت مداوم مجاری تنفسی
مولد جریان هوای تنفسیـ  در بیمارستان ها و بیماران خاص با مشکالت 
تنفسیـ  در شرایط خاص مانند همه گیری جهانی کرونا و در حالت های 
اورژانسی و اضطراریـ  کاهش بار مصرفی ونتیالتور های گران قیمت به 
 ISO 13485:2016 & ISO 9001:2015 میزان 50 درصدـ  کاربرد آسانـ  دارای استاندارد

یژگی های محصول و�
دستگاه CPAP : جذب هوای اتاق را در محیط اطراف و تولید  جریان خروجی 
باالیی از هوای غنی شده با اکسیژن. دارای دریچه مکانیکی قابل تنظیم برای 
تنظیم فشار مثبت مداوم برای باز نگه داشتن مجرای تنفسی این دستگاه 
ـ  فشار مثبت تولیدی منجر به باز شدن  حاوی عدم نیاز به منبع تغذیه  
ـ .دستگاه CPAP تا %50 نیاز به  ریه ها و بهبود اکسیژن رسانی خون  می شود. 

ـ بسیار ارزان تر از دستگاه ونتیالتور است.  ونتیالتور را کاهش می دهد. 
یاز یت های مورد �ظ� حما�

حمایت های مالی جهت تهیه تجهیزات و فضای فیزیکی برای ادامه تولید و 
تحقیقات در زمینه تولید و ارتقاء کمی و کیفی محصوالت حوزه تجهیزات 

.)High tech( پزشکی دارای دانش فنی باال

نام مدیرعامل : محمد رزکی فتوحی
dorsashimialborz@gmail.com :ایمیل

شماره تماس : 33364517 - 028
آدرس : قزوین، مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
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ینا  آب گسـتر سار�
استان: قزوین
شهر: قزوین

حوزه فعالیت: طراحی و ساخت تجهیزات آنالیز 
و تصفیه آب فعالیت دارد.

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

تصفیه آب فعالیت دارد.

یت محصوالت �ظام و وضع�
1. دستگاه جداساز آزمایشگاهی فیلتر غشایی با فیلتر نانو)تجاری سازی شده(

2. تجهیزات تصفیه فاضالب به روش شیمیایی )تجاری سازی شده(
3. جاذب نانوکامپوزیت ترکیبات نفتی )تجاری سازی شده(

4. دستگاه بی خطرسازی گندزدایی آلینده های مستعمل بیمارستانی)تجاری سازی شده(
5. دستگاه استخراج ترکیبات آلی از آب )تجاری سازی شده(

معر�فی محصول
دستگاه بی خطرسازی ترکیبات آلی مستعمل بیمارستانی و آزمایشگاهی، 
این محصول تجاری سازی شده است و مجوز های الزم را اخذ نموده است.

یژگی های محصول و�
این دستگاه 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 و کاربردی در آزمایشگاه ها، بیمارستان ها و صنایع می باشد.  

یاز یت های مورد �ظ� حما�
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن محصــول دانــش بنیان مــی باشــد، درخواســت 
ــروش  ــی و ف ــد، بازاریاب ــت تولی ــرمایه جه ــذب س ــی و ج ــت مال حمای

محصــول بــه سراســر کشــور را داریــم.

نام مدیرعامل : حمید کاریاب
 atlassarina@gmail.com :ایمیل

شماره تماس : 33358209 - 028
آدرس : قزوین، بلوار باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مرکز رشد فناوری 

زیست پزشکی
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ـز  ـی ه� تحب � �فنــاوران  شــرکت:  ـام  �ـظ
ـان  ـی �ظ� یرا � درمان ا

استان: قزوین
شهر: قزوین

حوزه فعالیت: تولید تجهیزات پزشکی

در�باره شرکت 
شرکت فناوران تجهیز درمان با هدف تولید تجهیزات پزشکی در 

مرکز رشد دانشگده علوم پزشکی قزوین تاسیس شد.

یت محصوالت �ظام و وضع�
دستگاه اکسیژن ساز هوشمند

معر�فی محصول
دستگاه اکسیژن ساز هوشمند، جهت استفاده برای بیماران تنفسی 

به صورت آسان و پرتابل

یژگی های محصول و�
دستگاه اکسیژن ساز یا همان تغلیظ کننده اکسیژن یکی از مهمترین 
و ضروری ترین وسایل پزشکی خانگی می باشد که اکسیژن مورد 
نیازبیمارانی که سطح اکسیژن خون شان پایین است را  با تغلیظ 
کردن هوای محیط به اکسیژن خالص به طور مستمر تامین می کند . 
دستگاه »اکسیژن ساز هوشمند« برای بیمارانی که از آمفیزم، بیماری 
انسداد ریه و دیگر بیماریهای تنفسی رنج میبرند، قابل استفاده است. 
دستگاه اکسیژن ساز تولید شده به صورت قابل حمل )پرتابل( برای 

کاربردهای مختلف می باشد.
یاز یت های مورد �ظ� حما�

جذب سرمایه جهت بازاریابی و راه اندازی خط تولید، تسهیل در اخذ 
مجوز ها

نام مدیرعامل : مصطفی جعفری
markazroshd.qums@gmail.com :ایمیل

شماره تماس : 33358209 - 028
آدرس : قزوین، بلوار باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مرکز رشد فناوری 

زیست پزشکی
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یــکا  یــان آر�ظ� �ظــام شــرکت: دا�ظــش �بن�

یــن  دارو دا�ظــش آدر�
استان: قزوین
شهر: قزوین

حوزه فعالیت: تولید محصوالت دارویی 

در�باره شرکت 
شرکت دانش بنیان آرنیکا دارو دانش آدرین با هدف تولید محصوالت 
دارویی اقدام به راه اندازی در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین نمود.

یت محصوالت �ظام و وضع�
مکمــل یــاری کمپلکــس آلــیـ  قنــدی بــور )بــه صورت کلســیم 

فروکتوبورات( 
معر�فی محصول

ــیم  ــورت کلس ــه ص ــور )ب ــدی ب ــی- قن ــس آل ــاری کمپلک ــل ی مکم
فروکتوبــورات(، ایــن محصــول در تعدیــل پاســخ هــای التهابــی بیماران 
ــی  ــی کــه دچــار التهابات ــرای بیماران ــن رو ب نقــش بســزایی دارد از ای

ــود. ــتفاده نم ــوان اس ــی ت ــی م ــاران کرونای ــد بیم ــد مانن می گردن

یژگی های محصول و�
مراجع  توصیه  و  تایید  مورد  است که  ریزمغذی  از عناصر  یکی  بورون 
رگوالتوری و بهداشتی قرار گرفته  و عنصری مفید و ضروری برای سالمتی 
انسان است. با این حال در طبیعت در حالت عنصری وجود ندارد و فقط در 
حالت ترکیب چون کمپلکس قندب-آلی یافت می شود. همچنین کلسیم 
فروکتوبورات این ترکیب خاصیت آنتی اکسیدانی باالیی داشته و در تعدیل 
پاسخ های التهابی اثر بخشی به سزایی دارد. با توجه به اینکه دلیل اصلی 
مرگ و میر در بیماران کرونایی، واکنش های شدید التهابی است این دارو 

می تواند به عنوان مکمل یاری در بیماران کرونایی استفاده گردد.

یاز یت های مورد �ظ� حما�
حمایت جهت تسهیل در اخذ مجوز های الزم، جذب سرمایه جهت 

راه اندازی خط جدید تولید محصول

نام مدیرعامل : محسن حاتمی
markazroshd.qums@gmail.com :ایمیل

شماره تماس : 33358209 - 028
آدرس : قزوین، بلوار باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مرکز رشد فناوری 

زیست پزشکی
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یا  پژوهان آر� �ظام شرکت: دا�ظش �
یا دارو(  دارو )داروسازی آر�

استان: قزوین
شهر: قزوین

حوزه فعالیت: تولید و واردات انواع محصوالت 
دارویی و مکمل های غذایی

در�باره شرکت 
 شرکت دانش پژوهان آریا دارو )داروسازی آریا دارو( در سال 1398 
فعالیت خود را در زمینه تولید و واردات انواع محصوالت دارویی و 

مکمل های غذایی آغاز کرده است. 
یت محصوالت �ظام و وضع�

مکمل جدید ضد کرونا

معر�فی محصول
مکمل ضد کرونا، به عنوان درمان حمایتی برای بیمارن عفونی 

مانند بیماری کرونا توصیه می شود.

یژگی های محصول و�
با توجه به اهمیت پروسه اکسیداتیو در پیشرفت بیماری عفونی، آنتی 
اکسیدان ها در سراسر جهان توصیه می شوند. آنتی اکسیدان ها باعث 
 مهار اکسیداسـیون از طریق خاتمه دادن به واکنش های زنجیره ای 
می شوند. در مکمل تولید شده مواد با خواص آنتی اکسیدانی به صورت 
 کپسـول فرموله شـدند و همراه با درمان حمایتی معمولی اسـتفاده 

می شوند.

یاز یت های مورد �ظ� حما�
حمایت جهت تسهیل اخذ مجوز های الزم و جذب سرمایه 

نام مدیرعامل : احسان عالی
info@fa.aryadaru.com :ایمیل

شماره تماس : 33358209 - 028
آدرس : قزوین، بلوار باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مرکز رشد فناوری 

زیست پزشکی
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ـام شــرکت: �فنــاوران ســالمت  �ـظ
ـرگاس   ـپ �

استان: قزوین
شهر: قزوین

حوزه فعالیت: اپلیکیشن و سایت

در�باره شرکت 
 این شرکت در حوزه اپلیکیشن و سایت های حوزه سالمت مشغول به 

فعالیت می باشد.

یت محصوالت �ظام و وضع�
 اپلیکیشــن و ســایت آمــوزش مجــازی در حــوزه ســالمت 

)تجاری سازی شده(
معر�فی محصول

شــرکت فنــاوران ســالمت پــرگاس در جهــت افزایــش ســطح ســالمت 
جامعــه طــرح ســامانه آمــوزش در حــوزه ســالمت را در مرکــز رشــد 

دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن بــه ثبــت رســانده اســت. 

یژگی های محصول و�
در این سامانه آموزش های پس از ترخیص و مراقبت های الزم که بیمار 
باید در منزل به آن بپردازد ارائه می شود. همچنین این محصول در روند 
تحقیق و توسعه در حال استفاده از هوش مصنوعی جهت مدل سازی و 

استفاده برای بیماران مختلف می باشد.

یاز یت های مورد �ظ� حما�
بـا حمایـت جهـت اخذ مجوزهـای الزم ایـن محصول مـی تواند به 

صورت گسـترده در بیمارسـتان ها مورد اسـتفاده قـرار گیرد.
 همچنیـن بـا جـذب سـرمایه می تـوان رونـد توسـعه محصـول را 

تسـهیل نمود.

نام مدیرعامل : مهناز قربانپور
markazroshd.qums@gmail.com :ایمیل

شماره تماس : 33358209 - 028
آدرس : قزوین، بلوار باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مرکز رشد فناوری 

زیست پزشکی
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ین پ� �ظام شرکت: الماس �ب کاس�
استان: قزوین
شهر: قزوین

حوزه فعالیت: تولید و واردات انواع محصوالت 
دارویی و مکمل های غذایی

در�باره شرکت 
پزشکی  علوم  دانشگاه  مرکز رشد  کاسپین  الماس طب  شرکت 
قزوین در سال 1390 تاسیس گردیده و در زمینه تحقیقات و تولید 

تجهیزات پزشکی فعالیت می نماید.
یت محصوالت �ظام و وضع�
بالش طبی )تجاری سازی شده(

بالش دور گردنی )تجاری سازی شده(
ماساژور کیسه آب گرم)تجاری سازی شده(
تشک ضد زخم بستر)تجاری سازی شده(

معر�فی محصول
بستر  زخم  و  درد  ضد  ارتعاشی  تشک  بستر،  زخم  ضد  تشک 
بافرکانس درمانی و فوم فوری، بازار هدف این محصول بیمارانی که 
به مدت طوالنی مجبور به استراحت می باشند و همچنین سایر 

افرادی که برای استراحت نیاز به تشک های ماساژور دارند.
این محصول تجاری سازی شده است

یژگی های محصول و�
تشک ارتعاشی ضد درد و زخم بستر بافرکانس درمانی و فوم فوری که 

با ایجاد گردش خون سبب بهبود شرایط بیمار می شود.

یاز یت های مورد �ظ� حما�
بـا حمایـت جهـت اخذ مجـوز هـای الزم این محصول مـی تواند 
بـه صورت گسـترده در بیمارسـتان ها نیز تولید شـود. همچنین 
بـا جـذب سـرمایه می توان بـا راه انـدازی کارگاه بزرگتـر در روند 

تولیـد محصول به صورت گسـترده تسـریع ایجـاد نمود.
نام مدیرعامل : مصطفی جعفری

almasteb.caspian@yahoo.com :ایمیل
شماره تماس : 33358209 - 028

آدرس : قزوین، بلوار باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مرکز رشد فناوری 
زیست پزشکی
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مر
�ظــام شــرکت: مرکــز رشــد �فنــاوری 

پزشــکی یســت � ز�
استان: قزوین
شهر: قزوین

حوزه فعالیت: دارویی

در�باره شرکت 
این محصول در روند ثبت شرکت می باشد و به عنوان هسته فناور در 

مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین مستقر می باشد.

یت محصوالت �ظام و وضع�
مکمل گیاهی موثر بر دیابت ) در حال اخذ مجوز(

معر�فی محصول
ایــن دارو بــرای بیمــاران مبتــال بــه دیابــت مــی باشــد و بــه عنــوان یک 
مکمــل موثــر بــرای ایــن افــراد توصیه مــی شــود. همچنیــن تحقیقات 
کلینیــکال ترایــال ایــن محصــول صــورت گرفتــه و نتایــح آن مثبــت 

ــد. می باش

یژگی های محصول و�
برای درمان گیاهی دیابت نوع دو، از ترکیب عصاره 5 گیاه بومی ایران 
استفاده شده است که باعث کنترل و کاهش سطح قند خون در بدن بیمار 
می شود و همچنین به کنترل  سطح چربی کمک می کند. این دارو به 
صورت کپسول خوراکی طراحی شده و با توجه به در دسترس بودن مواد 

اولیه، هزینه تولید پایین و همواره در دسترس است.

یاز یت های مورد �ظ� حما�
حمایـت جهـت تسـهیل در اخذ مجـوز هـای الزم، جذب سـرمایه 

جهـت راه انـدازی خـط تولید

نام مدیرعامل : دکتر محمدرضا شیری
 info@pdartf.com |  mah.rahro@gmail.com :ایمیل

شماره تماس : 33358209 - 028
آدرس : قزوین، بلوار باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مرکز رشد فناوری 

زیست پزشکی
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یک  یه �ظ� تهو� �ظام شرکت: سامان �
یش  پاال� �

استان: قزوین
شهر: قزوین

حوزه فعالیت: تولید و واردات انواع محصوالت 
دارویی و مکمل های غذایی

در�باره شرکت 
شـرکت سامان تهویه نیک پاالیش در سـال 1395 تأسیس شده 
اسـت.موضوع اصلـی شـرکت درحـال حاضـر سـاخت بروزتریـن 
دسـتگاه های تهویـه صنعتی، آزمایشـگاهی و صنعتی می باشـد. 
شـرکت سـامان تهویه نیک پاالیش فعالیت های خـود را در مرکز 

رشـد فناوری زیسـت پزشـکی قزوین شـروع کرده است.

یت محصوالت �ظام و وضع�
میزهای توزین کامال بهداشتی همراه با سیستم جمع آوری گرد و 
غبار جهت استفاده در صنعت ساخت شوینده )تجاری سازی شده(

دستگاه تهویه باقابلیت حذف عوامل عفونی هوابرد) باکتری ،قارچ و 
ویروس( از هوا)تجاری سازی شده(

معر�فی محصول
قابل  هوابرد،  عفونی  عوامل  حذف  باقابلیت  هوا  تصویه  دستگاه 

استفاده در محیط های محصور و پر ازدحام و بیمارستان ها 

یژگی های محصول و�
دستگاه حذف عوامل عفونی هوابرد )باکتری، قارچ و ویروس( از هوا 

ویژه بیمارستان ها و محیط های محصور می باشد.

یاز یت های مورد �ظ� حما�
جهـت تکمیل تجهیـزات خط تولید جدید نیاز به جذب سـرمایه 

می باشیم.

نام مدیرعامل : دکتر احمد نیک پی
 markazroshd.qums@gmail.com :ایمیل

شماره تماس : 33358209 - 028
آدرس : قزوین، بلوار باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مرکز رشد فناوری 

زیست پزشکی



ی 
شت

دا
به �

ی 
ملل

ن ال
ی ب� �

ت 
رک

ش
ن 

ی �پ�
اس

ن ک
ورا

نا
ف ت �

یس
ز�

ی 
ی و�

دار
ین المللی �بهداشتی  �ظام شرکت: �ب�

ین  پ� یست �فناوران کاس� یی ز� دارو�
استان: قزوین
شهر: قزوین

حوزه فعالیت: دارویی

در�باره شرکت 
شـرکت بیـن المللی بهداشـتی دارویی زیسـت فنـاوران کاسـپین با 
هـدف تولید محصوالت بهداشـتی و درمانی در حوزه دندان پزشـکی 

راه اندازی شـده اسـت.

یت محصوالت �ظام و وضع�
نخ دندان )تجاری سازی شده(

دهان شویه )تجاری سازی شده(
معر�فی محصول

دهــان شــویه گیاهــی بــا مصــارف دهــان و دنــدان بــا خــواص آنتــی 
باکتریــال و از بیــن بــردن میکــروب هــا جهــت کنتــرل التهــاب لثــه و 

پوســیدگی دنــدان

یژگی های محصول و�
استفاده از این محلول می تواند از پوسیدگی دندان ، بوی بد دهان و به طور 
کلی بیماری های لثه، دندان و دهان جلوگیری کند. محصول حاضر یک 
دهان شویه بهداشتی است که برای عموم قابل استفاده  می باشد.فناوری 
این دهان شویه و مزیت رقابتی آن استفاده از نمک دریا است. این محصول 
به عنوان آنتی باکتریال نه تنها میزان فلور میکروبی دهان را کاهش می دهد 
بلکه کلیه اقشار نیز میتوانند از آن استفاده نمایند. این دهان شویه مصرف 

روزانه دارد و صرفا مصرف دارویی ندارد.

یاز یت های مورد �ظ� حما�
جذب سرمایه جهت صادرات محصول

نام مدیرعامل : دکتر جالل الدین حمیصی
markazroshd.qums@gmail.com :ایمیل

شماره تماس : 33358209 - 028
آدرس : قزوین، بلوار باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مرکز رشد فناوری 

زیست پزشکی
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�ظــام شــرکت: مرکــز رشــد �فنــاوری 
پزشــکی  یســت � ز�

استان: قزوین
شهر: قزوین

حوزه فعالیت: دارویی

در�باره شرکت 
 این محصول در روند ثبت شرکت می باشد و به عنوان هسته فناور 

در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین مستقر می باشد.

یت محصوالت �ظام و وضع�
نانوکامپوزیت دی سیان دی آمید/ اکسید آهن جهت حذف رنگ و 

بارآلی از فاضالب های نساجی ) در حال تجاری سازی(

معر�فی محصول
نانوکامپوزیت دی سیان دی آمید/ اکسید آهن جهت حذف رنگ و 

بارآلی از فاضالب های نساجی ساخته شده است.

یژگی های محصول و�
نانوکامپوزیت دی سیان دی آمید-اکسید آهن حاصل ترکیب پلیمر 
نوع نمک در  اکسید آهن و چند  نانوذرات  آمید،  دی سیان دی 
نسبت های بهینه شده هستند که در طی مراحل مختلف باهم ترکیب 
شده و طی یک فرایند گرماگیر، رزین ویسکوز به عنوان محصول نهایی 
تولید می شود. نانوذرات اکسید آهن به گونه ای تولید می شوند تا 

سطح انها باردار و در فاز آبی به صورت ذرات پایدار باشند.

یاز یت های مورد �ظ� حما�
جذب سرمایه گذار جهت راه اندازی خط تولید

نام مدیرعامل : دکتر نیلوفر ناظری
markazroshd.qums@gmail.com :ایمیل

شماره تماس : 33358209 - 028
آدرس : قزوین، بلوار باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مرکز رشد فناوری 

زیست پزشکی
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پوشان رها   یک � �ظام شرکت: �ظ�

استان: قزوین
شهر: قزوین

حوزه فعالیت: تجهیزات پزشکی 

در�باره شرکت 
شرکت تجهیزات پزشکی نیک پوشان رها جهت تولید تجهیزات پزشکی 

و توانبخشی در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین راه اندازی شد. 

یت محصوالت �ظام و وضع�
زانوبند مغناطیسی )در حال تجاری سازی(

معر�فی محصول
زانوبنــد مغناطیســی، ایــن زانوبنــد بــرای بیماران کــه از مشــکالت درد 
زانــو رنــج مــی برنــد اســتفاده مــی شــود، ایــن محصــول در رونــد اخــذ 

مجــوز می باشــد

یژگی های محصول و�
و  بهبود عملکرد مفاصل  به معنی  یا مغناطیس درمانی  تراپی  مگنت 
پیشگیری از اعمال جراحی های غیر ضروریست. این طرح دارای دانش 
بروز دنیا می باشد و از طرف شرکت های بسیاری در خارج از ایران به 
مرحله تولید و فروش رسیده است و بازار فروش خوبی در پزشکی، ارتوپدی 

و توانبخشی برخوردار است.

یاز یت های مورد �ظ� حما�
با حمایت جهت اخذ مجوز های الزم این محصول می تواند به صورت 
گسترده مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با جذب سرمایه می توان 
با راه اندازی کارگاه بزرگتر در روند تولید محصول به صورت گسترده 

تسریع ایجاد نمود.

نام مدیرعامل : نرگس عبادپور
markazroshd.qums@gmail.com :ایمیل

شماره تماس : 33358209 - 028
آدرس : قزوین، بلوار باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مرکز رشد فناوری 

زیست پزشکی
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یس دارو   پرد� یاس � �ظام شرکت: �
استان: قزوین
شهر: قزوین

حوزه فعالیت: تولید مواد اولیه داروهاي انساني 
و محصوالت آرایشي 

در�باره شرکت 
شـرکت یـاس پردیـس دارو در تاریـخ 1392/09/03 تاسـیس 
گردیـد. موضـوع اصلـي شـرکت تولیـد مـواد اولیـه داروهـاي 
انسـاني و محصوالـت آرایشـي مي باشـد. شـرکت یـاس پردیس 
دارو فعالیت هاي خود را در مرکز رشـد فناوري زیسـت پزشـکي 

دانشـگاه علـوم پزشـکي قزویـن شـروع کرد. 

یت محصوالت �ظام و وضع�
مکمل سلیس )تجاری سازی شده(

نوشیدنی انرژی زای کالژن )در مرحله اخذ مجوز(
معر�فی محصول

نوشـیدنی انرژی زا حاوی کالژن، قابل اسـتفاده برای کلیه افراد و 
بـه صـورت ویژه برای افرادی که به سـالمت پوسـت خود اهمیت 

می دهنـد، محصـول در حال اخذ مجوزهای الزم اسـت
یژگی های محصول و�

این محصول یک نوشیدنی انرژی زا می باشد که حاوی کالژن است 
و با توجه به اینکه در بازار داخلی تمامی محصوالت مبنی بر کالژن 
به فرم پودر ارائه می گردد. درحالی که محصوالت مورد پسند بازار 
جهانی به فرم مایع بوده که در مصارف زیبایی و انرژی زایی کاربرد 
دارند. علت عدم وجود این نوع محصوالت در بازار داخلی پیچیدگی در 

فرموالسیون و عدم پایداری این نوع محصوالت می باشد.
یاز یت های مورد �ظ� حما�

جهـت تکمیل تجهیـزات خط تولید جدید نیاز به جذب سـرمایه 
می باشیم.

نام مدیرعامل : محسن حاتمی
 info@pdartf.com | mah.rahro@gmail.com :ایمیل

شماره تماس : 33358209 - 028
آدرس : قزوین، بلوار باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مرکز رشد فناوری 

زیست پزشکی
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یر کاردان تد�ب� توس � �ظام شرکت:  استرا�
استان: کردستان

شهر: سنندج
حوزه فعالیت: تجهیزات پزشـکی- تاسیسـات 

برقی و مکانیکی

در�باره شرکت 
تاسیس سال 1399/10/29 در سنندج ـ در زمینه تجهیزات پزشکی و 
تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ـ تولید نمونه اولیه  ویلچر برقی جهت 
ضایعات نخاعی گردنی در مدت کمتر از 2 سال در قالب محصول فناورانه

دارای جوایز متعددی از جمله جشنواره منطقه ای زاگرس ـ جشنواره 
جوان خوارزمیـ  عضو بنیاد ملی نخبگان

یت محصوالت  �ظام و وضع�
ویلچر برقی جهت ضایعات نخاعی گردنی )ساخت نمونه اولیه ـ دریافت 

جواز تاسیس از صنعت و معدن استان کردستان(
آیفون جهت معلولین)ساخت نمونه اولیه(

معر�فی محصول 
ویلچر برقی جهت ضایعات نخاعی گردنی برای بیماران کوادری پلژیک 

طراحی و ساخته شده است. 
فناوری مورد نظر دارای نمونه ساخته شده می باشد.

یژگی های محصول و�
در این اختراع ویلچری طراحی و ساخته شده است که باشرایط بیماران 

ضایعات نخاعی گردنی )کوآدری پلژیک( سازگاری داشته باشد.
در طرح  با قرار دادن یک سیستم کنترلی در جلو دهان بیمار که روی این 
قسمت 4 حسگر وجود دارد که بیمار با لمس کردن هرکدام از حسگرها 

توسط زبان حسگرها فعال می شوند. 
امکان کنترل توسط گوشی تلفن همراه نیز تعبیه شده است . انرژی الکتریکی 

ویلچر نیزا از طریق باطری های قابل شارژ تامین می شود.
یاز یت های مورد �ظ� حما�

جهت گرفتن مجوزات سازمان تجهیزات پزشکی کشور و راه اندازی سوله 
تولید ویلچر برقی نیاز به مساعدت مالی به مبلغ 100 میلیارد ریال می باشد. 

نام مدیرعامل : نادر اسکندری خودالن
stratustadbirkardan@gmail.com :ایمیل

شماره تماس: 33227570-087و09186603172
آدرس : سنندج، خیابان فلسطین، ساختمان مرکز رشد فناوری و سالمت 

دانشگاه علوم پزشکی کردستان، طبقه اول، پالک 229
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یر کرمان پاکان آ�فتاب کو� �ظام شرکت: �
استان: کرمان

شهر: کرمان
حـوزه فعالیـت : ارائـه خدمـات بهداشـتی، 
پژوهشـی در حیطه  هـای  آموزشـی،  درمانـی، 
پزشـکی و دندانپزشـکی و کلیـه تخصص هـای 
مربوطه به صادرات و واردات وسـایل و تجهیزات 

پزشـکی و دندانپزشـکی و دارویـی و...

یت محصوالت  �ظام و وضع�
خمیردندان ضدحساسیت گیاهی

دارویی بر پایه عصاره گیاه دم اسبی و عصاره پوست انار)تولید نمونه اولیه 
و تست نمونه ها توسط افراد مختلف در جامعه(

یژگی های محصول  و�
قیمت رقابتی

استفاده از پوست انار
برطرف کردن درد ناشی از حساسیت دندانی

پیشگیری از پوسیدگی دندان ها
مواد اولیه بومی و جلوگیری از خروج ارز 

یاز  یت های مورد �ظ� حما�
حمایت مالی و یا معنوی 

نام مدیرعامل : دکتر علی اسکندری زاده
eskandarizadeh@gmail.com :ایمیل

شماره تماس : 09131403420 و 09131436731
آدرس : خیابان هزار و یکشب )شمالی(، کوچه هزار و یکشب 11، پالک 20

در�باره شرکت 
این شرکت در اسفند ماه 1399 ثبت شده و می توان اظهار داشت که در 
این شرکت برای تولید، توزیع، واردات، صادرات، شرکت در نمایشگاههای 
داخـلی و خـارجـ ی، افتتاح شعب در سراسـر کشور، بـازاریـابـی، اعطای 
نمایندگی، عقد قرارداد با نهادهای دولتی و خصوصی، افتتاح حساب و اخذ 
تسهیالت و ... محدودیتی وجود ندارد. هدف از تاسیس این شرکت تولید 
محصوالت گیاهی با کیفیت باال و قیمت مناسب است که قابلیت رقابت با 
محصوالت خارجی را نیز داشته باشند و همه افراد جامعه در سنین مختلف 
بتوانند بدون نگرانی از عوارض شیمیایی ان، به راحتی از محصول استفاده 
کنند. همچنین خانواده ها جذابیت استفاده از محصول گیاهی بدون ضرر 

با قیمت بسیار مناسب را تجربه خواهند کرد.
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استان: کرمان
شهر: کرمان

حوزه فعالیت: تجهیزات پزشکی

در�باره شرکت 
شرکت آتورینا فن گستر کارمانیا در اسفند ماه 1391 با هدف اصلی تولید 
تجهیزات پزشکی مطابق با تکنولوژی روز و استانداردهای جهانی به ثبت 
رسید. پس از برنامه ریزی و امکان سنجی اولویت های تولید محصوالت، 
این مجموعه از سال 1394 فعالیت خود را آغاز کرد. گستره فعالیت این 

شرکت تولید تجهیزات، اشکال و ملزومات پزشکی تعریف شده  است. 
یت محصوالت  �ظام و وضع�

پمپ تزریق دارو قابل حمل ) تجاری سازی شده (
معر�فی محصول

پمپ تزریق دارو قابل حمل، کلیه بیمارانی که نیاز به تزریق طویل مدت 
دارند از جمله تاالسمی، سرطانی، پارکینسون و... دارای مجوز به شماره 
96714281ازسازمان بهداشت درمان و آموزش پزشکی اداره کل تجهیزات 

ISO13485:2016 پزشکی، دارای
یژگی های محصول و�

دقت باال در مقدار و مدت زمان تزریق ، باطری داخلی قابل شارژ، دارای 
حالت تزریق دستی و اتوماتیک، قابلیت تزریق تا 20 ساعت، دارای دو زبان 
فارسی و انگلیسی، مجهز بودن به سیستم انسداد سرنگ در هنگام تزریق 
هرگونه ایرادی به وجود آید که منجر به خاموش شدن دستگاه شود با 

روشن کردن مجدد می توان ادامه تزریق را ادامه داد.

یاز یت های مورد �ظ� حما�
مهم ترین چالش این شرکت سقف تعهد مورد حمایت  سازمان بیمه می باشد 
که 2 سال سقف آن 32,000,000 ریال بوده و علی رغم وجود تورم در کشور 

این سقف تغییر نکرده و شرکت را با مشکالت عدیده ای مواجه شده است. 
وام کم بهره  همراه با دوره تنفس با باز پرداخت های بلند مدت برای خرید دفتر 

کار، تجهیز کارگاه

نام مدیرعامل : راحیل ابوالحسن زاده ماهانی
atorinaco@gmail.com :ایمیل

شماره تماس : 09386766710
آدرس : کرمـان، بلـوار جمهـوری بعـد از چهـارراه فرهنگیـان مرکـز رشـد 

فناوری هـای سـالمت دانشـگاه علـوم پزشـکی 
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یشان ین ا�ظد� �ظام شرکت: �ظو�
استان: کرمان
شهر: کرمان

حوزه فعالیت: دارو های گیاهی و طبیعی

در�باره شرکت 
تاسیس : سال92

هدف: تهیه و تولید داروهای گیاهی 
شرکت دانش بنیان

کسب رتبه سوم جشنواره اختراعات دبی

یت محصوالت  �ظام و وضع�
اسولین ویرا  در حال اخذ مجوز  از سازمان غذا دارو

معر�فی محصول
اسوالین ویرا 

 هدف بیمارستان های سوختگی کلینیک های زخم   
حوزه کاربرد پزشکی  

یای ر�قا�بتی  مزا�
عمده فعالیت این شرکت تحقیق تهیه و تولید داروهای تخصصی زخم و 

سوختگی برپایه ی منابع طب سنتی
پماد اسوالین ویرا درمان زخم ها و سوختگی های تا درجه 3

ترمیم کامل زخم
درمان سوختگی باالی 85 درصد  طی 16 روز 

رویش مجدد مو 
عدم ایجاد گوشت اضافه و چسبندگی 

برگشت زیبایی در زمان کم 

یاز یت های مورد �ظ� حما�
کمک به اخذ مجوز

نام مدیرعامل : سید محسن سید کاظمی
shilanforg@gmail.com :ایمیل
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تر  یر �باحظ یکان اکس� �ظام شرکت: �ظ�

استان: کرمانشاه 
شهر: کرمانشاه 

حوزه فعالیت: مواد موثره دارویی 

در�باره شرکت 
تاسیس 1391ـ   شرکت دانش بنیانـ  مواد موثره دارویی

یت محصوالت �ظام و وضع�
پرامی پکسول هیدروکلراید مونوهیدرات )پروانه ثبت دارو از سازمان غذا و دارو(

دونپزیل هیدروکلراید )پروانه ثبت دارو از سازمان غذا و دارو(
االنزاپین )پروانه ثبت دارو از سازمان غذا و دارو(

دولوکستین )پروانه ثبت دارو از سازمان غذا و دارو(
ایمیکویمود )پروانه ثبت دارو از سازمان غذا و دارو(

معر�فی محصول
دونپزیل هیدروکلراید

پرامی پکسول هیدروکلراید مونوهیدرات

یژگی های محصول و�
بومی سـازی دانش فنی تولید ماده موثـره دارویی دونپزیل هیدروکلراید 
توسـط اعضـاء هیات علمی دانشـگاه و متخصصین داخلـیـ  تامین نیاز 

کشـورـ  کاهش ارزبری در تولیـد فرم نهایی دارو
بومـی سـازی دانـش فنـی تولیـد مـاده موثـره دارویـی پرامی پکسـول 
هیدروکلرایـد مونوهیـدرات توسـط اعضـاء هیـات علمـی دانشـگاه و 
متخصصیـن داخلـیـ  تامین نیاز کشـورـ  کاهش ارزبـری در تولید فرم 

نهایـی دارو

یاز یت های مورد �ظ� حما�
دریافت تسهیالت احداث سایت تولید در شهرک صنعتی 

نام مدیرعامل : آرمین دادگر
adadgar@sina.tums.ac.ir  :ایمیل

آدرس : کرمانشاه، میدان شهدا، خیابان سیلو، روبروی اداره برق، پارک 
علم و فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران
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یار یکا صنعت مهد� �ظام شرکت: را�
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه

 حـوزه فعالیـت: تولیـد تجهیـزات پزشـکی
 اسـتریل کننـده هـوا وسطوح-توسـعه فناوری

هـای تجهیـزات پزشـکی

نام مدیر عامل: محمد مهدی معادی
 m.maadi73@gmail.com :ایمیل

آدرس: کرمانشاه خیابان شهید امجدیان مرکز رشد سالمت دانشگاه علوم 
پزشکی کرمانشاه

در�باره شرکت 
تاسیس تابستان سال 1399  

طراحی و تولید تجهیزات استریل کننده هوا 
فعالیت در راستای سالمت و مقابله با کرونا و پدافند غیر عامل محیطی در محیط 

های نظامی و-طبی-اداری-و بیمارستانی 

یت محصوالت  �ظام و وضع�
دستگاه استریل هوا و سطوح با قابلیت گردش هوا 80 متر مکعب در 

دقیقه سال اخذ پروانه تجهیزات پزشکی 1400
-iso13485-iso9001 دارای برچسب اصالت کاال و خدمات دارای

IRC دارای کد بهداشتی وزارت بهداشت –دارای کد

معر�فی محصول 
دســتگاه اســتریل کننــده هــوا و ســطوح بــا هــدف بــاال بــردن ســطح کیفــی 
هــوا و ســطوح و همچنیــن ازبیــن بــردن کامــل قــارچ - باکتــری - میکــروب-

ــن محصــول بصــورت دومنظــوره  ــار را دارد ای ــردو غب ــده و گ ــروس- االین وی
ــط  ــوا و ایجــاد اکســیژن در محی ــردش ه ــق گ طراحــی شــده اســت ازوطری
و همچنیــن تابــش مســتقیم فــرا بنفــش محیــط را کامــال اســتریل میکنــد 
ــر فرابنفــش  ــرای حفاظــت در براب دســتگاه دارای سنســور حضــور شــخص ب
ومچنیــن ریمــوت کنتــرل و پنــل هوشــمند دیجیتــال جهــت کنترل خــودکار 
در هــر دو حالــت دســتگاه میباشــد بدنــه دســتگاه از جنــس فــوالد بــا قطــر 

1,75 و رنــگ کــوره ای مــی باشــد.

یژگی های محصول و�
سیستم اکوا ترونیکی هوشمند گردش هوا با دبی 80 متر مکعب در دقیقه

ازبین برنده کامل قارچ -میکروب -ویروس - االینده و گردو غبار در هر دوحالت کاری
امکان استفاده از دستگاه در هنگام حضور انسان در محیط و استریل مداوم بدون 

عوارض جانبی
بدنه فوالدی- دارای سنسورهای  برق کم -  ناچیز-مصرف  نگاهداری  هزینه 

UV حفاظتی دربرابر

یاز یت های مورد �ظ� حما�
حمایت های معنوی و معرفی جهت توسعه بازار  وام جهت تولید
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�ظام شرکت:�هورا �ب

استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه

حوزه فعالیت: دارویی

در�باره شرکت 
تاسیس  سال 1391 

شرکت دانش بنیان با هدف کاهش سطح وابستگی به تولیدات دارویی 
خارجی و تولید فرآورده های دارویی  

یت محصوالت  �ظام و وضع�
 ژل فیناستراید 1%

ثبت اختراع 
بر اساس درخواست این شرکت این دارو به فهرست رسمی داروهای 

کشور اضافه شد
معر�فی محصول

طراحی و ساخت شکل دارویی نیمه جامد به صورت ژل یک درصد از 
داروی فیناستراید 

مطالعات فیزیکو شیمیایی و تولید نیمه صنعتی در دانشکده داروسازی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

انجام مطالعات بالینی و دریافت نتایج مطلوب 
دریافت مجوز تولید ازسازمان غذا و دارو 

ثبت اختراع 
یژگی های محصول و�

فرم نیمه جامد ژل فرموله شده با تعریق از بین نمی رود 
ماندگاری در موضع مصرف طوالنی تر 

افزایش عملکرد و اثربخشی دارو 

یاز یت های مورد �ظ� حما�
با توجه به اینکه شرکت برای تولید این فرآورده نیازمند مجوز خط تولید مجزا 
می باشد و بودجه کافی برای خرید ماشین آالت مورد نیاز ندارد. لذا، از هرگونه 

کمک در زمینه سرمایه گذاری برای تولید در مقیاس صنعتی می باشد. 

نام مدیرعامل : دکتر رضا تحویلیان
r_tahvilian@yahoo.com :ایمیل
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پژوهش صنعت  �ظام شرکت: �
پزشکی یزات � ه� تحب �

استان: لرستان 
شهر: خرم آباد 

حوزه فعالیت: تجهیزات پزشکی

در�باره شرکت 
تاسیس سال  1396ـ همکاری تیمی متشکل از متخصصین فنی مهندسی 
و علوم پزشکیـ  طرح کالن ملیـ  جزو ده پژوهش برتر اثر بخش کشوری 
سال 1400ـ ثبت اختراع و ثبت برند ـ  موافقت اصولی اولیه از اداره 
تجهیزات پزشکی IMEDـ    اعالم نیاز گروه داخلی متخصصین گوارش و 
آندوسکوپیـ  سه تست حیوانی موفق روی سگـ  قیمت تمام شده یک 

سوم نمونه خارجی
یت محصوالت  �ظام و وضع�

کپسول آندوسکوپی )ساخت نمونه اولیه( 

معر�فی محصول
کپسول آندوسکوپی:َ تشخیص بیماری های دستگاه گوارش،  بی َدرد بودن 

کپسول، تصویر برداری از تمامی طول روده 
یژگی های محصول و�

تکنولوژی باال توان مصرفی پایینـ  قیمت پایین ساخت نسبت به نمونه های 
وارداتی )نمونه خارجی آن 500 دالر و تولید داخل قیمت تمام شده  160 
دالر ( ـ قابلیت صادرات. طراحی وساخت به  صورت تیمی و چند رشته 
ای متشکل از متخصصین فنی مهندسی) الکترونیک، بایومتریال، مکانیک، 
کامپیوتر( و متخصصین علوم پزشکی) فوق تخصص گوارش و آندوسکوپی، 
پرستار، داروساز و فیزیک پزشکی( ـ کپسول یکبار مصرف ـ کپسول با 
مدفوع از بدن دفع شده ونیاز به بازگرداندن به مرکز آندوسکوپی ندارد. ـ 

تشخیص پولیپ های بسیار ریز، تشخصیص خونریزی ها و توده 

یاز یت های مورد �ظ� حما�
 اخذ  مجوز تولید نیاز به حمایتهای مالی بالعوض، کم بهره با تنفس بیشتر و 

همچنین تسهیل در فرآیندهای اداری، داوری، ارزیابی و اخذ مجوزها است. 

نام مدیرعامل : دکتر طاهره طوالبی
toulabi_t@yahoo.com :ایمیل

شماره تماس :   066-33244502
آدرس : لــرستان، خــرم آبــاد، خ انقالب، خ بعثت، خ طبیعت، سـاختمان 
دندانپزشکی بعثت، طبقه چهارم، مرکز رشد فناوری سالمت دانشگاه علوم 
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یی دا�ظشگر  �ظام شرکت: دارو�
ینا پ� زولنگ رس�

استان: مازندران
شهر: ساری

حوزه فعالیت: محصوالت پیشرفته ترمیم زخم

در�باره شرکت 
هدفتولید داروی گیاهی بر اساس تحقیقات دانشگاهی و ساختن داروهایی 
با حداکثر اثر بخشی از مواد اولیه با کیفیت و مطلبق با استاندارهای جهانی 

همه محصوالت دارای پروانه ساخت از سازمان غذا و داروی ایران 
دارای ثبت اختراع و مقاالت چاپ شده در ژورنال های معتبر جهانی

یت محصوالت  �ظام و وضع�
فراورده دارویی با نام تجاری دهانشویه پروتاکت ) تجاری سازی شده( با 
مجوز ساخت و پروانه تولید از سازمان غذا و دارو در سال 96ـ محصول 

دانش بنیان- سال ورود به بازار1397

معر�فی محصول
پروتاکت: دارویی موثر در پیشگیری ودرمان موکوزیت دهانی ناشی از 

رادیوتراپی و شیمی درمانی ، آفت، التهاب و زخم دهانی.
تجاری سازی شده در سال 1397
پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو

دارای گواهی نامه ثبت اختراع
فناور برتر سال 1397 در استان مازندران

یاز  یت های مورد �ظ� حما�
درخواست تسهیالت برای تولید بیشتر 

نام مدیرعامل : دکتر حسین عسگری راد
parvagolyarani@gmail.com :ایمیل

شماره تماس : 33352686 - 011 و 09116249921
آدرس : ساری، خیابان جمهوری، جنب بانک صادرات، پارک علم و فناوری 

مازندران، طبقه دوم واحد 201
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 استان: مازندران
شهر: ساری

 حـوزه فعالیـت: طراحـی ، توسـعه و تولیـد
  کیـت هـای تشـخیصی

نام مدیر عامل: دکتر پوریا گیل 
pooriagill@yahoo.com :ایمیل

آدرس : مازندران - ساری - کیلومتر18 جاده دریا - مجتمع پیامبر اعظم دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران- مرکز رشد اقماری دانشکده فناوری های نوین پزشکی

در�باره شرکت 
تاسیس سال 1398  

طراحی کیت های تشخیص مولکولی و نانومولکولی 
شروع کار با ثبت دانش فنی سامانه میکروفلوئیدیک تشخیص سل 

دستور کار10 پروژه بزرگ برای صنعت غذا 

یت محصوالت  �ظام و وضع�
سامانه میکروفلوئیدیک تشخیص عامل سل )ثبت دانش فنی(

کیت تشخیص گوشت حالل از حرام - تشخیص گوشت خوک ) ثبت دانش فنی- 
آغاز فرآیند اخذ محوز و تولید نیمه صنعتی(

کیت تشخیص افالتوکسینB1) ثبت دانش فنی(-کیت تشخیص کلرامفنیکل در 
شیر ) ثبت دانش فنی(

نانوپوشش ضد باکتریایی در بسته بندی محصوالت پروتئینی ) در حال ثبت دانش فنی(

معر�فی محصول 
ســامانه میکروفلوئیدیک تشــخیص عامل ســل: در حوزه تشــخیص پزشــکی- بازار 

هــدف معاونــت بهداشــتی دانشــگاه های علوم پزشــکی
کیــت تشــخیص گوشــت حــالل از حــرام - تشــخیص گوشــت خــوک: کاربــرد در 
در حــوزه کنتــرل کیفــی مــواد غذایــی- بــازار هــدف ســازمان غــذا و دارو ، ســازمان 
دامپزشــکی ، معاونــت بهداشــتی دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی و شــرکت هــای 

تولیــد کننــده فــرآورده هــای گوشــتی 
کیــت تشــخیص افالتوکســین B1 :  در حــوزه کنتــرل کیفــی مــواد غذایی- بــازار 
هدف ســازمان غذا و دارو ، ســازمان دامپزشــکی ، معاونت بهداشــتی دانشــگاه های 

علــوم پزشــکی جهاد کشــاورزی
کیــت تشــخیص کلرامفنیــکل در شــیر:  درحــوزه کنترل کیفــی مــواد غذایی-بازار 
هدف ســازمان غذا و دارو ، ســازمان دامپزشــکی ، معاونت بهداشــتی دانشــگاه های 

علــوم پزشــکی جهاد کشــاورزی

یژگی های محصول و�
کاربردی سازی تکنولوژی های سطح باال - استفاده از نانوتکنولوژی-مقرون به صرفه 
تر-پیچیدگی کمتری نسبت روش های موجود و رقیب-امکان تولید این محصوالت 

در داخل- دسترسی ساده مواد اولیه
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یاب مادون �قرمز  �ظام شرکت: رگ�

استان: مازندران
شهر:  قائمشهر

و الکترونیـک  مهندسـی  فعالیـت:   حـوزه 
پزشـکی مهندسـی 

نام مدیر عامل: احسان حسن زاده
ehsan690@gmail.com :ایمیل

آدرس: مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی مازندران

یت محصوالت  �ظام و وضع�
دستگاه رگیاب مادون قرمز با تکنیک شناسایی جاده در تصاویر ماهواره ای 

)در حال شروع تجاری سازی و اخذ مجوزها(
دستگاه تب سنج و پالس اکسیمتر بیسیم )در حال شروع تجاری سازی 

و اخذ مجوزها(

معر�فی محصول 
ــاپ اسمیر)تشــخیصی  ــی پ ــی در کارهــای درمان نمایــش عــروق خون
ــوز( ــذ مج ــال اخ ــوژی، در ح ــگاه های پاتول ــه آزمایش ــوژی، کلی پاتول

ــراد  ــم خــون و اف ــراد ک ــراد چــاق، اف ــودکان، اف ــردن رگ ک ــدا ک ، پی
رنگیــن پوســت

ــات  ــز و اطالع ــادون قرم ــک م ــور نزدی ــی ن ــات طیف ــق اطالع تلفی
ســاختاری مبتنــی بــر الگوریتم شناســایی جــاده در تصاویر ماهــواره ای

کیفیــت بســیار باال-توســعه ی روش هــای پــردازش تصویــر و بینایــی 
ماشــین، نمایــش ســاختار رگ بــه صــورت برجســته 

یژگی های محصول و�
دارای پردازش تصویر و شناسایی خودکار

دارای دو صفحه نمایش لمسی
دارای قابلیت های ذخیره سازی و بازبینی

دارای سیستم عامل

یاز یت های مورد �ظ� حما�
دریافت تسهیالت قرض الحسنه بلند مدت
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یست �فناور تراس ز� �ظام شرکت: سا�
استان: مرکزی

شهر: خمین
حـوزه فعالیـت: تولیـد و فـروش و خدمـات 
پـس از فـروش کلیـه کیت هـا و مـواد مصرفی 
و تجهیـزات و قطعـات آزمایشـگاهی، پزشـکی، 

بیمارسـتانی و صنعتی

در�باره شرکت 
تاسیس سال1397 در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین ـ 
آغاز فعالیت با تولید  تولید رنگ اختصاصی دیل نلسون برای تشخیثص 
بیماری سلـ  دریافت گواهینامه های بین المللی ISO 13485 و GMP در 
سال 2022 ـ تولید اندیکاتورهای بیولوژیک حرارت مرطوب و اندیکاتور 

بیولوژیک حرارت خشک و کسب تمامی مجوزهای الزم در سال 1400
کسب رتبه دانش بنیان سطح 3ـ  تعداد 16 محصول مختلف تشخیصی و 

کنترل کیفی با کیفیت باال در شرکت تولید

معر�فی محصول 
اندیکاتور بیولوژیک فور : )تجاری سازی شده(، مجوز سازمان غذا دارو 

)IMED(، ایران کد، مجوز استاندارد، مجوز صمت
 اندیکاتور بیولوژیک اتوکالو )تجاری سازی شده(، مجوز سازمان غذا دارو 

)IMED(، ایران کد، مجوز استاندارد، مجوز صمت

یژگی های محصول و�
محصول با توجه به اینکه در کشور تولید نمی شود و همچنین واردات 
صورت نمی گیرد تنها محصول بازار بوده و حالت رقابتی ندارد. همچنین 
با توجه به راحتی کاربرد، قیمت مناسب، استفاده از بهترین مواد اولیه، 
تولید تمامی مواد اولیه در داخل کشورو تک مرحله(ای بودن محصوالت 
به راحتی در کشور قابل تهیه بوده  و همچنین استفاده آن برای پرسنل 

سالم تر و امن تر می باشد.

یاز یت های مورد �ظ� حما�
در قسمت اخذ مجوزها تعداد مجوزهای مورد نیاز کم شود و تنها به یک 

سازمان واگذار گردد نه چندین نهاد و سازمان

نام مدیرعامل : داود آزادی
Davood.azadi@gmail.com :ایمیل

شماره تماس : 42217808 - 086 
آدرس : استان مرکزی، خمین، دانشگاه آزاد اسالمی
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�ظام شرکت: هرمز ژن آزما
استان : هرمزگان
شهر:  بندرعباس

حوزه فعالیت:تجهیزات پزشکی- دارو- واکسن

در�باره شرکت 
تاسیس آذر 1399ـ حوزه ی فعالیت،تولید تجهیزات آزمایشگاهی مانند 
کیت های تشخیصی مربوط به بیماری های عفونیـ  طراحی کیت تشخیص 

همزمان آنفوالنزا و کووید19ـ   تولید کیت استخراج ژنوم ویروسی 
ثبت اختراع دستگاه وکیوم برای استخراج ژنوم در حجم زیاد و با سرعت باال

یت محصوالت  �ظام و وضع�
کیت استخراج ژنوم ویروسی هرمز ژن- در حال دریافت مجوز

دستگاه وکیوم هرمز ژن- ثبت اختراع و در حال گرفتن مجوز فروش
کیت تشخیص همزمان آنفوالنزا و کووید-19- در حال دریافت مجوز

معر�فی محصول
کیت استخراج ژنوم ویروسی هرمز ژن- تمامی آزمایشگاه های تشخیصی 
و تحقیقاتی خریدار این محصول خواهند بود- ثبت برند شده و مراحل 

نهایی گرفتن مجوز
کیت تشخیص همزمان آنفوالنزا و کووید هرمز ژن- تمامی آزمایشگاه های 

تشخیصی- در حال گرفتن مجوز
دستگاه وکیوم هرمز ژن- در مواردی که تعداد بسیار زیاد نمونه برای 
استخراج ژنوم وجود دارد صرفه جویی در زمان و کاهش ریسک آلودگی 
وجود دارد- تمامی آزمایشگاه های تشخیصی و تحقیقاتی خریدار این 

محصول خواهند بود- آماده فروش
یژگی های محصول  و�

دستگاه وکیوم هرمز ژن- در مواردی که تعداد بسیار زیاد نمونه برای 
استخراج ژنوم وجود دارد صرفه جویی در زمان و کاهش ریسک آلودگی 

وجود دارد. نمونه داخلی مشابه ندارد.
کیت های استخراج و تشخیص همزمان تولید شرکت هرمز ژن با کیفیت 

عالی و قیمت مناسب عرضه خواهد شد.

نام مدیرعامل : دکتر حامد گوکالنی
 gouklanih@gmail.com :ایمیل

شماره تماس : 09124202763 
آدرس : اسـتان هرمـزگان، بندرعبـاس، بلـوار علـی ابـن ابیطالب،کوچـه 

بیمارسـتان 220 واحـدی، سـاختمان نبـوت



هوشـمند  ن  ـی �ظگار� شـرکت:  ام  �ـظ
هرمـزگان �ـب 

استان: هرمزگان 
شهر: بندرعباس

حوزه فعالیت: مشـاوره، طراحـی، راه اندازی و 
پیاده سازی سیسـتم های ثبت داده و اطالعات

در�باره شرکت 
تاسیس سال 94ـ  هدف طراحی و راه اندازی و پیاده سازی سیستم های 
اطالعات و ثبت داده ـ  ساخت اپلیکیشن ها و برنامه های کاربردی مورد 
نیاز در نظام سالمت ـ  آماده برگزاری کارگاه های مورد نیاز در این زمینه

یت محصوالت  �ظام و وضع�
نرم افزار تشخیص دقیق دیسک بین مهره ای )تولید(

اپلیکیشن خود مراقبتی کنترل عوارض شیمی درمانی )تولید و در بازار عرضه شد(
اپلیکیشن اصطالحات تخصصی رشته فناوری اطالعات سالمت)تولید و 

در بازار عرضه شده است(

معر�فی محصول
اپلیکیشن خود مراقبتی کنترل عوارض شیمی درمانی: کاربرد آن برای 
مشاوره تغذیه برای افراد تحت شیمی درمانی است.این برنامه در بخش 
شیمی درمانی شهر بندرعباس عرضه شده و به تازگی در ایمیل مرکز رشد 

نیز به طور رایگان در دسترس می باشد.
اپلیکیشن اصطالحات تخصصی رشته فناوری اطالعات سالمت : کاربرد 
آن کمک به دانشجویان ، مربیان و کارکنان و منخصصان این رشته در 
درک بهتر و واژه های تخصصی می باشد. روی ایمیل مرکز رشد دانشگاه 

قابل دسترسی است.

یژگی های محصول  و�
اپلیکیشن خود مراقبتی تفاوتی که محصوالت دیگر دارد به طور خاص 
بر روی تمامی عوارض ناشی از شیمی درمانی و تغذیه آن تمرکز دارد و 
همچنین مزیت آن فایلهای صوتی است که برای بیماران تهیه شده و در 

اختیار آنها در نرم افزار می باشد.
اپلیکیشن اصطالحات تخصصی امکان جستجوی واژه را داشته و حتی 

امالی واژه و تلفظ را هم در دسترس کاربر قرار می دهد.

نام مدیرعامل : نسرین داوری دولت آبادی، مهربان شاهی
davarinn@gmail.com :ایمیل

آدرس : بندرعباس، پردیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، مرکز رشد 
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یش س�بز  یان زا� �ظام شرکت: دا�ظش �بن�

استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس

حوزه فعالیت: گیاهان دارویی، مکمل خوراکی 
موثر بر ناباروری، ارایشی و بهداشتی

در�باره شرکت 
شرکت دانش بنیان و نوع پای زایش سبزطبیعت با شناسه ملی 14004564483 
و شماره ثبت 15356 و کد اقتصادی 411581441584 مورخه 1393/2/9 
ثبت شده است . این شرکت با فعالیت بر پایه تحقیقات علمی با همکاری اعضای 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، یاسوج و دانشگاه علوم دریایی 

چابهار موفق به تولید نمونه پروتوتایپ اولیه چندین محصول شده است.
یت محصوالت  �ظام و وضع�

یکی از جمله محصوالت مهم این شرکت که نتیجه چندین سال مطالعات 
کارازمایی بالینی اینجانب دکتر صغری فالحی عضو هیت علمی و استادیار 
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس و مدیر عامل شرکت زایش سبز طبیعت که 
دانش بنیان هم شده است مکمل خوراکی گیاهی موثر بر پا رامتر اسپرم مردان 
نابارور است که در حال حاضر توسط شرکت برسام فارمد در تهران در حال 

تکمیل پرونده و ارسال به دارو و غذا جهت اخذ مجوز است. 
معر�فی محصول 

مکمل خوراکی گیاهیـ  اپسرم مردان نابارورـ  حرکت، مورفولوژی
حوزه کاربرد: باروری مردان ـ بازار هدف: کلیه مراکز ناباروری، مطب ارولوژیست ها، 

مطب متخصصان زنان و زایمان، کلیه مراکز دامپزشکی و تحقیقاتی
یژگی های محصول  و�

داروهای مختصص ناباروری مردان در مقایسه با زنان در بازارهای جهانی کمتر 
است این دارو کامال گیاهی است با کمترین عارضه جانبی، و ارزانتر از داروهای 

و روش های موجود درمان ناباروری، و مشابه داخلی ندارد.

یاز یت های مورد �ظ� حما�
 اخذ مجوز دارو و غذا،  حمایت جهت تولید و راه اندازی خط تولید، یافتن

 سرمایه گذار جهت فروش، کمک جهت ثبت برند

نام مدیرعامل : دکتر صغری فالحی
Fallahi.leila@gmail.com :ایمیل

شماره تماس : 33621449 - 076
آدرس : بندرعبــاس، خیابــان داروپخــش، کوچه شــهید انصــاری، مجتمع 

ســبحان دو طبقــه دوم واحــد یک 
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یکا  �فرآورده های �ب سنتی �ظ�

استان: همدان 
شهر: همدان 

حوزه فعالیت: داروسازی 

در�باره شرکت 
محصول سال ها مطالعه و تحقیق در مورد تأثیر عسل در ترمیم زخم

 ثبت اختراع در رابطه به نحوه جدید ساخت دارو های طبیعی بدون 
استفاده از مواد شیمیاییـ  دریافت گواهی GMP از سازمان غذا و دارو

دریافت گواهی ISO1009 ـ   کارآفرین برتر استان همدانـ  موفقیت در 
دریافت گواهی نامه رعایت حقوق مصرف کنندگان

یت محصوالت  �ظام و وضع�
کرم نیکا )مجوز از سازمان غذا و دارو(

معر�فی محصول
کرم نیکا : درمان کامل زخم بستر )زخم فشاری(ـ  رفع آثار سوختگیـ  

ترمیم محل جراحات و جای بخیهـ  درمان زخم پای دیابتی
ـ  جلوگیری از پیری زود  پماد کادیالی : برطرف کننده چین و چروکـ 

رسـ  جوان نگهدارنده پوست 
پماد افسنتین : ضددرد مفاصل حادـ  ضددرد عضالنی 

یژگی های محصول و�
کــرم نیــکا: درمــان جایگزیــن قطــع عضــوـ  کاهــش هزینه درمــانـ  

عــدم بکارگیــری مواد شــیمیایی
یاز یت های مورد �ظ� حما�

اخذ تسهیالت تا سقف 5میلیارد تومان و تسریع پاسخگویی  سازمان غذا و دارو 
در رابطه با اخذ مجوز تولید با توجه به اینکه با گذشت مدتهای زیادی ازارسال 
کلیه مدارک و مسنتدات ) طبق موازین قانونی( سازمان به هیچ وجه خود را 
ملزم به پاسخگویی ندانسته  و در صورت اعالم پاسخ با ایرادات غیر منطقی که 

هیچ گونه ارتباطی با اصل موضوع ندارد. 

نام مدیرعامل : محمد کاظم رشیدی
Mohamad.kazemrashidi@yahoo.com :ایمیل

شماره تماس : 38261295 - 081 
آدرس : همدان، میدان جهاد خیابان طالقانی، نرسیده به چهارراه حبیبی، 

بن بست ژاله، مجتمع تجاری طالقانی، طبقه سوم، واحد 10
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�ظام شرکت: مها امواج درما�ظگر
استان: همدان
شهر: همدان

حوزه فعالیت: مهندسی پزشکی
)تولید تجهیزات پزشکی(

در�باره شرکت 
شرکت مها امواج درمانگر با هدف طراحی و ساخت دستگاه سنگ شگن 
برون اندامی کلیه  )SWL( درتاریخ5/20/ 1395با مشارکت سه سهامدار 

تاسیس گردید.
یان یده دا�ظش �بن� ی� تا� محصوالت دارای �

ـ در انتظار صدور پروانه تولید  دستگاه ایریگیشن پرتابل : استاندارد ها اخذ شده 
از اداره کل تجهیزات

ترانسدیوسر یا مبدل الکترومگنتیک سنگ شکن کلیه: استاندارد ها اخذ 
شدهـ  در انتظار صدور پروانه تولید از اداره کل تجهیزات

استابیالیزر ولتاژ با فناوری استاتیک:پروتوتایپ ساخته شده و در حال انجام 
تست های عملی می باشد

دستگاه سنگ شکنی برون اندامی کلیه : پروتوتایپ ساخته شده و در حال انجام 
تست های عملی می باشد، ساخت نمونه صنعتی تا 80درصد انجام شده است.

یژگی های محصول و�
در ساخت کلیه محصوالت بدلیل دسترسی کامل به دانش فنی محصول و 
سطح باالی بومی سازی و امکان طراحی و ساخت بسیاری از اجزا در داخل، 
قیمت ساخت، بسته به محصول از 30 تا 45درصد پایین تر از محصول 

خارجی خواهد بود.

یاز یت های مورد �ظ� حما�
مهمترین درخواست، مشکل و معضل موجود که در مسیر تولید کنندگان 
تجهیزات پزشکی در کشور وجود دارد، عملکرد بسیار کند، و بازدارنده اداره 
کل تجهیزات پزشکی می باشد، اکیدا و قویا پیشنهاد می گردد در خصوص 
تسهیل و تسریع فرایند های تولید خصوصا تجهیزات ویژه و با سطح فناوری باال، 
کارگروه های ویژه ای با استفاده از کارشناسان مجرب و مسلط جهت ارزیابی و 

بررسی پرونده محصوالت شرکت ها تشکیل گردد.

نام مدیرعامل : وحید بیگلر
v.beiglar@gmail.com :ایمیل

شماره تماس : 38280264 - 081 و 38327498 -081  
آدرس : همدان، خیابان مهدیه، کوچه شهید قاسمی، مرکز رشد فناوری 

سالمت دانشگاه علوم پزشکی- شرکت مها امواج درمانگر



در�باره شرکت 
به همت، تالش و پشتکار محققین مرکز تحقیقات بیولوژی سلول های 
بنیادی، شرکت روزبه در سال 1398 تاسیس و راه اندازی گردید. این 
شرکت در حوزه علم سلول های بنیادی فعالیت می کند، محصوالت شرکت 
روزبه در پروژه های تحقیقاتی و دانشجویی متفاوت و در آینده ای نه چندان 

دور درحوزه درمان قابل استفاده اند.

یت محصوالت  �ظام و وضع�
تولید گوشت تمیز

تولید محیط کاندیشن حاصل از سلول های فیبروبالست پوست ختنه 
انسانی موثر بر روند التیام زخم

تولید محیط کاندیشن سلول های فیبروبالست پوست ختنه انسانی یزد 
،)PCOS( موثر بر سندروم تخمدان پلی کیستیک

تولید 7 رده سلول های بنیادی رویانی انسانی
تولید سلول های فیبروبالست پوست ختنه انسانی در رده های مختلف  

معر�فی محصول  
فراورده های سلولی 

تحقیقات و آموزش در حوزه سلولی  

یژگی های محصول  و�
جذب سرمایه

تجاری سازی محصوالت،
تاسیس کارخانه

حمایت های معنوی الزم به منظور معرفی و تبلیغات

نام مدیرعامل : دکتر بهروز افالطونیان 
b.aflatoonian@ssu.ac.ir :ایمیل

شماره تماس : 38247086- 035داخلی 262
آدرس : یزد، پژوهشکده علوم تولید مثل، مرکز تحقیقات بیولوژی سلول های بنیادی
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ین ورزان  �ظام شرکت: شرکت رو�ئ�
یست �بهروز ) روز�به (  ز�

استان: یزد 
شهر: یزد 

حوزه فعالیت: تولید کننده سلول های بنیادی 
و فرآورده های سلولی 
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پژوهشکده  �ظام شرکت: �

یکی سازمان  ین سرام� مواد �ظو�
یزد هاددا�ظشگاهی استان � حب

استان: یزد
شهر: یزد

حوزه فعالیت: سرامیک

در�باره شرکت 
تاسیس سال 1396ـ همکاری با سه گروه پژوهشی سرامیک صنعتی، 
نانومواد سرامیکی و بیومواد سرامیکی ـ حیطه فعالیت موادهای تک در 
حوزه سرامیک های مهندسی، نانومواد و بیومواد سرامیکیـ  تاسیس مرکز 
خدمات تخصصی تحت عنوان مرکز خدمات تخصصی سرامیک با هدف 

تجاری سازی دستاورهای پژوهشی

یت محصوالت  �ظام و وضع�
زخم پوش هیدروفایبر )در حال اخذ مجوز(

آتل کامپوزیتی )دریافت مجوز سازمان غذا و دارو- شروع تولید(

معر�فی محصول 
زخم پوش هیدروفایبر : زخم پوش های نوینی از ماده کربوکسی متیل 

سلولز با تکنولوژی ساخت هیدروفایبر به شکل بافته نشده 
آتل کامپوزیتی : استفاده از تکنیک ساخت افزایشی

یژگی های محصول  و�
زخـم پوش هیدروفایبـر : زخم پوش هایی مـدرن برای زخم های با ترشـحات 
ـ ارائـه ارزان تر و راحت تر  ـ تولیـد داخلی برای اولین بـار در ایران  نسـبتا بـاال و دیابتی 
ـ قابل استفاده در حمام و  ـ سـبک و راحت  آتل کامپوزیتی : اسـتحکام مناسـب 
ـ قابلیت جریان هوا بر روی  ـ  بدون ایجاد فشـار بر اعصاب  اسـتخر ضدخارش و بو 

پوسـت، مناسب برای شکسـتگی و در رفتگیـ  طراحی متنوع.

یاز  یت های مورد �ظ� حما�
تسهیل در اخذ مجوز

نام مدیرعامل : سید حسین میرحسینی
mirhosseini.jd2gmail.com | info.mcmi@acecr.ac.ir :ایمیل

شماره تماس : 31622020 - 035
آدرس : یزد، صفائیه، بلوار شهدای گمنام، سازمان جهاددانشگاهی استان 

یزد، ساختمان امام علی، طبقه دوم
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یسـت �فنـاوران  ز ز� ـی ام شـرکت: ر� �ـظ
�فردا�ظگـر
استان: یزد
شهر: یزد

حوزه فعالیت: تـــولید و مشخصه یابــی انواع 
نانوحامل ها و داربست ها بر پایه نانوبیوتکنولوژی 

و نانوپزشکـی
)مشاوره، پژوهش و خدمات مهندسی(

در�باره شرکت 
شـرکت تعاونی ریز زیسـت فنـاوران فردانگر با نـام اختصاری NBTF یک شـرکت 
فعـال در حوزه هـای نانوتکنولـوژی و بیوتکنولوژی به خصـوص در زمینه بهره وری 
از گیاهـان دارویـی و اسـتفاده از آن ها در تولید فراورده های پیشـرفته با اسـتفاده از 
نانوحامل های زیسـتی اسـت.NBTF در تاریخ 1393/4/4 تأسـیس و از آن تاریخ با 
ایـده محـوری »نانوحامل های جدیـد« وارد پارک علم و فناوری مهندسـی ژنتیک 
و زیسـت فناوری مسـتقر شـده اسـت. این شـرکت در تاریخ 1395/5/23 موفق به 
ـ نوع 1 )دسـته فناوری: داروهای پیشـرفته( و در مورخ  اخذ مجوز دانش بنیان نوپا 
ـ نوع 2 )دسـته فناوری: مواد پیشـرفته و محصوالت مبتنی  1398/2/14 تولیدی 

بر فناوری های شـیمیایی( تاکنون گردیده اسـت. 

یت محصوالت  �ظام و وضع�
ژل ضد درد عمومی بدن )برند مربوب(ـ  در فاز تولید و توسعه قرار دارد. 

معر�فی محصول
ژل ضد درد عمومی بدن مربوب با استفاده از عصاره و روغن های گیاهی و 
بهره گیری از تکنولوژی میکروامولسیون ها بر پایه ژل ضد درد کامالً طبیعی و 
ارگانیک می تواند بر دردهای مفصلی و عمومی بدن فائق آمده و بعنوان یک عامل 
تسکین دهنده درد ایفای نقش کند. بازار هدف این محصول تمامی افرادی است 

که به نوعی از دردهای مفصلی و عمومی بطور روزمره رنج می برند. 

یای ر�قا�بتی  مزا�
از مزایای رقابتی این محصول می توان به استفاده از تکنولوژی میکروامولسیون ها 
که منجر به عمق نفوذ بیشتر ترکیبات ضد درد آن شود اشاره داشت. با توجه 
به اینکه NBTf یک شرکت فعال در حوزه نانوحامل ها است محصول حاضر 

خود گواهی بر سال ها تجربه ی این شرکت در زمینه خواهد بود. 
یاز یت های مورد �ظ� حما�

از حمایت های مورد نیاز این شرکت حمایت در خصوص ابتدا اخذ مجوزها و 
سپس فروش فناوری است. 

نام مدیرعامل : دکتر بی بی فاطمه حقیرالسادات
 fhaghirosadat@gmail.com | nbtfco@gmail.com :ایمیل

شماره تماس : 38254331 - 035
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــزد، ســه راه تعــاون، مجموعــه ادارات پ آدرس : ی

زیســت فنــاوری و مهندســی ژنتیــک، طبقــه همکــف




