
 شرکتهای دانش بنیان  
 نام شرکت –تولید  رديف 

زمایشگاهی ،بیومارکرهای سرطانی  تولید کیت 1
 
 شرکت بهین آیمن –و معرف های تشخیص آ

 شعاع تدبیر نوین –درمان تنبلی چشم  تسریع  2

 بنیان  وسعه سالمت نانوت شرکت-تولید سرساکشن های یکبار مصرف مناسب  و آنعطاف پذیر برآی جرآحیهای گوش و گلو و بینی  3

 شرکت پویان نیکان –تولید و توسعه سامانه های هوشمند مدیریت و مرآقبت سالمت فردی و آجتماعی  4

 شرکت سخن –تولید سمعک با تکنولوژی نوین  5

لفا و کیت  10، آینترلوکین6، آینترلوکین1تولید کیتهای آالیزآ برآی تشخیص آینترلوکین 6 شرکت زیست  –برآی مصارف تحقیقاتی  TNFά، فاک تور نکروز دهنده تومور آ 

ورد  فرآ 

لوگرآفت و زنوگرآفت های پروسه شده و عاری آز سلول آستخوآنی و بیوآیمپلنت های آستخوآنی هوشمند  7  ترمیم  شرکت نوزیستا–تولید آ 

وآ پیشرو  -EMGتولید دستگاه آلک ترو مایوگرآفی و سوزن  8  نیک آ 

 شرکت آفق –طرآحی و ساخت کیت های تشخیصی نانو برآی بیماریهای خاص  9

موزش 10 وآی مدیریت سالمت –،پژوهش و مشاوره  آعتبار بخشی سازمانهای بهدآشتی و درمانی ،آ   آ 

زمون ها و تجهیزآت برآی شناسای  ی و درمان آختالالت پردآزش شنوآی  ی و تعادل 11  توآنبخشی مهر نیوشا-ساخت آ 

نزیم کار با پنماز 12
 
زمایشگاهی تشخیص آ

 
 تهیه کیت آ

 بهان  شرکت–بست نگدآرنده لوله گاستروستومی  13

 شرکت بن باز ساخت بالین –تولید محصول سلول درمانی  14

موزشی و پژوهشی حضوری و آلترونیک و برنامه های ثبت آلترونیکی 15  شرکت رسا پژوآک سالمت آیرآنیان – طرآحی و آجرآی برنامه های آ 

 شرکت پدیده نو-ساخت نانوذرآت پلیمری حامل دآرو جهت تشخیص و درمان 16

 نانو شیمی زیست -تولید پیش ماده دآروی  ی و شیمیای  ی 17

 ناقوس -(پردآزش تصویر و پردآزش صوت )هوش مصنوعی  18

 شرکت توسعه سالمت نانو بنیان –تولید نانو ذرآت طال متصل به فوالت بعنوآن یک دآرو در لیزر ترآپ ی  19

 شرکت ورید طب پویا– تولید و ساخت تجهیزآت پزشکی و موآرد مرتبط به جرآحیهای قلب 20



 
  

 
 نام شرکت –تولید  رديف

زمایشگاهی و صنعتی |تجهیزآت پزشکی و  21
 
ریا –آ

 
 شرکت پیام نصر آ

شرکت بهان – ن کیتهاآی تولید و فروش کیتهای آندآزه گیری موآد به روش های دستگاهی ،شیمیای  ی ، فیزیکی و آیمونولوژیک ،صادرآت و وآردآت لوآزم مربوط به تولید 22

زما  تشخیص آ 

 طرآحی و پیاده سازی سامانه آلترونیک و آتوماسیون بهدآشت آیمنی و محیط زیست در سازمانها و وآحدهای صنعتی  23

موزشی در زمینه های مرتبط  24  تهیه و تولید رده های سلولی ،ساختارهای پشتیبان و آرآئه خدمات مشاوره آی و آ 

 فناورآنه در حوزه آیمنی ،بهدآشت کارکنان و محیط کار و محصول  آرآئه خدمات مشاوره آ 25

 پارس  رادمان تجهیز درمان -کلسیم -روی –ساخت آلیاژ فلزی فوق سبک منیزیم  26

زمای پزشکی–برآی تشخیص بیماریهای آتوآیمیون   HLAتولید کیت  27  شرکت زیست آ 

 دآخل چشمی  تولید عدسی های 28

زمایشگاهی  29  شرکت نانو تکنو پارسا-(مفصل زآنوی آستنس کنترل آرتزی )تولید و ساخت تجهیزآت پزشکی و آ 

 شرکت نانو فناوری کیان گستر-تولید ذرآت حاجب برآی تصویر بردآری  –تولید ذرآت طال برآی تصویر بردآری  30

یندهای نوین نانو و پالسما تولید و ساخت سامانه های تهویه 31 لودگی هوآ با کمک فرآ  ریا-،پاالیش و تصفیه آ   شرکت گل زیست آ 

رآیشی بهدآشتی  میشود تولید لیپوزوم های پوستی که باعث 32 هسته رهش نمودن ترکیبات موثره دآروهای پوستی و کرم های آ   شرکت نانودرم .آفزآیش جذب و آ 

بلیموی تقلبی  33
 
 شرکت مبتکرآن دآنش دآرو –تهیه کیت تشخیص آ

وآژن پویش–تولید فاک تور رشد آپیدرمال  34
 
 شرکت آ

ورآن ترمیم بافت کیمیا-محصوالت بر پایه بیوپلیمرهای قابل جذب دآرآی قابلت کاربرد در آعمال آرتوپدی تولید و طرآحی 35  شرکت فن آ 

 گستر طاها   UVشرکت -تولید سطل زباله بیمارستانی مجهز به فرآبنفش 36

هنی در جرآحی های باز و بسته  37 ریو–تولید جذب کننده های مغناطیسی آجزآءآ   شرکت ساز بن آ 

 شرکت آیده بارآن طب پویا-تولید و ساخت روبات آمدآد گر 38

 شرکت زآدآن زیست سالمت-تولید بیو مارکرها در تشخیص سرطان 39

 شرکت درمان گستر–( مش گرفت)تولید تجهیزآت پزشکی سوختگی  40

سیا–بیمارستان  تولید آستریالیزر  41  شرکت توسن تجارت آ 

نتی بادی مونوکلونال مورد مصرف  در کیت 42 زماتک-های تشخیص طبی تولید آ   شرکت نوین آ 



 
  

 نام شرکت –تولید  رديف 

 شرکت  دآنش آعتیاد و روآنشناسی –تولید سامانه های نرم آفزآری  43

 شرکت آیده بارآن طب پویا  -تولید نرم آفزآر و سخت آفزآر های طب بازتوآنی آعتیاد 44

 شرکت پاد نهاد طبیعت –پوستی با آستفاده آز نوع خاصی آز دستگاه بیورآک تور پرفیوژن نیز و  تولید سازه های سلولی جهت ترمیم ضایعات آستخوآنی غضروفی 45

 

سونانو–تولید نانو ذرآت فلزی و آکسید فلزی  46  شرکت آ 



 
 


